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We also publish our books as Kindle eBooks and Paperbacks at 
Amazon for all available countries and keep on exploring more 
publishing platforms and opportunities and publish new books regularly 
of any genre in Afrikaans and English. All authors of any genre are most 
welcome. We operate according to this formula 

Example: 

Sales price = R100 

Affiliate partner = R25 (If the book was sold via Payhip affiliate link 
otherwise towards other book promotion) 

Author = R25 (Royalties) 

R50 - R10 (costs) = R40 (fictional example) 

R20 = Editor 

R20 = Publisher 

We reward our Affiliate partners and Authors according to this simple 
and fair model and authors keep the copyright of their work. We only 
want the copyright to publish their stories in our magazine, bookshop, 
and other available publishing platforms. Authors can publish their work 
anywhere else anytime while still earning royalties from our book sales. 
Remember: when you are an author, you can also register as an affiliate. 
In that case, you will earn 50% of the selling price bought through your 
promotion. Also as an author you can request a discount coupon and get 
one 100% automatically.  

Authors are welcome to send manuscripts or enquiries to 
anton.pansegrouw@gmail.com   
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About us 
Our vision: Unity is Strength 

We created in partnership a unique online publisher model for our 
readers, writers, and affiliate partners. Founder Anton Pansegrouw is the 
blogger, writer, and publisher, and Professor Gert van Jaarsveld is editor, 
translator, and writer, and all publications run via him first to protect our 
family-friendly integrity and standards. We have been running this 
operation since December 2018. 

Our current model encompasses Facebook group: Story Magazine / 
Faceboek groep: Storietydskrif and our free online Afrikaans/English 
PDF weekly magazine blog with fictional stories running as serials (also 
news reports, poems, and articles). The magazine and articles can be 
downloaded and read for free. It can also be printed and distributed for 
free. The stories are novellas and novels of any genre and are directly 
available in our Payhip bookstore in ePUB and PDF file format. Our 
Payhip bookstore application also manages our Ebook affiliate 
program. 

Join our team and we expand our Passive Income Empire together. 

Simplicity is King 

No funds, no assets, no expense, no stock to carry, no transactions, no 
transportation or courier issues, no inventory, no suppliers, no rental 
contracts, no overheads, no customers to handle, no advertising costs, 
only introduce our Ebooks on social media whether you have a blog, a 
website, a Facebook group, an email list, or you are an Instagram or 
YouTube vlogger, write articles or engage in some other form of 
freelancing or entertaining. Whatever your platform is or what you do, 
does not matter. You can earn money anywhere in the world where 
you have an internet connection. 

Learn about our affiliate program here. 

 3 

Our books – Ons boeke 
https://payhip.com/storietydskrif 

 
Win a 100% discount coupon for any one of these Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 



 4 

 

  
Cover photo by Racheal Lomas @maven_designs 

 33 

Win a 100% discount coupon for any one of these 
Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
How it works?  
 
Visit https://storymagazine.home.blog or https://storietydskrif.home.blog,  
download and read the stories in our free magazines and post a review in 
our Facebook group Story Magazine or Storietydskrif in the language of 
the story you have read in no more than 500 characters with spaces. 
Include your email address in the post and we shall email your 100% 
discount coupon number to you to purchase any one book in our Payhip 
bookstore in exchange for the right to use your review if we so choose. 
 
Join our Affiliate Partner Program for 25% commission. 
http://storymagazine.home.blog/ebook-affiliate-program/ 
 



 32 

en hulle het ’n geweldige uitval gehad in so ’n mate dat sy pa hom totaal 
onterf het weens die skande wat dit oor hulle huis sou bring. Ek het toe 
nog nie verstaan nie. Al lyk dit nie so nie, het hy skaars ’n paar maande 
oor, het hy gesê. En toe sê hy: ‘Jy moet my help! Jy is die enigste een wat 
kan help, Gee vir my ’n sterk pil of ’n inspuiting wat ek kan gebruik om 
my dadelik aan die slaap te maak.’ Maar ek wou nie, want ek het nog nie 
verstaan nie.” 

Dit het tussendeur stadigaan begin donker word. My pa se gesig is nou 
stroef. Sy woorde ruk deur my. 

“Ek het uiteindelik ingestem en vir hom ’n sterk inspuiting vir pyn 
voorberei. En vir hom ’n klomp suikerpille gegee – placebo’s noem ons 
dit. Ek het dit gedoen nadat hy vertel het wat se ongeneeslike siekte hy 
het. Ek het ook geweet dat ek hom nie weer lewend sou sien nie.” 

Maar dis mos moord! skree dit in my. Hoe kon my pa so iets doen! 
“Ek moes dit doen. Ter wille van hom en ter wille van jou ma en dalk 

ook ter wille van sy pa wat minister was.” 
“Ek weet darem nie ...”  
“Ja, ek weet. Ek worstel al hoeveel jaar daarmee. Ek het toe geoordeel 

dis die regte ding om te doen.” 
“En die siekte?” 
“Die grootste skande wat ’n jongman van daardie tyd kon oorkom: 

sifilis as gevolg van onverantwoordelike omgang. In Afrika of in die 
Ooste opgedoen. Dit was al op ’n onomkeerbare stadium. Dink net wat 
dit aan jou ma kon doen.” 

*** 
Gewoonlik slaap ek maklik in ’n vliegtuig, maar nou is ek verward en 

dinge maal deur my kop. Wanneer is doodmaak moord en is eutanasie 
moord? Vroeër was die onderskeid maklik. Nou weet ek nie meer nie. 
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The Script of Evil Book 1 – When Evil brings Love – is now available in 
our bookstore 
https://www.amazon.com/dp/B086B8PVZV 
 
The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

Started edition 63 
 

21. The Encounter 
 

Donavan realizes that the two of them probably have just as good a 
lookout as his sharpshooter position from where they can spot him at a 
distance. It might well be that they hide and hope he passes. He tries to 
walk close to the left side rock face in the shade where he will be less 
obtrusive. He scrutinizes the rock walls on both sides above the flood 
level because their hideout must be above it. Slowly he moves through 
between shallow pools and boulders. He simply must find them before 
the sun goes down. Probably they are Eldrich’s last hope of survival. 

Donavan sees a cavity in the rock face of the opposite cliff and stops 
abruptly. He aims with his telescope. It is definitely above the flood level 
but it is too high from where he is to now make out how deep it is. Maybe 
it is only a small alcove or maybe it could be a hidden cave. If it is their 
shelter, how the hell do they reach it? It is high up against the vertical 
rock face and it looks as if one had to rock climbing to reach it. He can’t 
imagine that they will choose such a shelter. It is impractical. They surely 
will have to carry things up and store it to survive there. He studies the 
opening very intensively and the cliff face on both sides and then he sees 
something like a small bank that declines against the cliff face and 
connects with another bank which goes down to the bottom where it ends 
amongst shrubs and bushes. Maybe that bank is wide enough for a human 
being to simply easily climb up to the opening but it is impossible to see 
from here whether it is the case. It could be an ideal shelter because the 
entry point is hidden behind bushes. He will only know if he investigates 
from close by. He doesn’t think they have seen him because then he 
would have seen them. Maybe their hideout is deeper into the opening, 
possibly a cave, and to see him they must come out and peep over the 
edge. Excitedly he moves rapidly to the bushy area. He can only hope his 
theory is correct and will be disappointed when he finds the bank is too 
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narrow and unpractical to navigate. He will then have to continue 
searching. The sun is going down and he must find them soon if he wants 
to get them to Eldrich. 

Donavan discovers a well-trodden footpath in an opening in the 
bushes and shrubs leading to the cliff face. He moves up to the footpath 
and discovers clear, fresh footprints in the sand and he smiles. He sniffed 
them out! Carefully he walks up to the cliff face and finds the bank he has 
seen. It is just wide enough for one person to walk on. He carefully starts 
to climb up till he gets the connecting bank and finds it just as wide as the 
first one. The rock side is next to him and left of him is the vertical cliff 
side downwards. One misstep and you are a goner. He wonders whether 
they dare to climb up and down when it rains and the rocks become 
slippery. It would be extremely dangerous. It is terribly high up here. He 
is beginning to respect them for their bravery to hide here. 

Eventually, he reaches the opening that looked like a small crevice 
from below and is amazed to finds a deep, wide cave and he sneaks in. 
The cave forms a perfect roof, and at the back against the left stonewall, 
he sees a man-made shelter. To the left of the shelter different kinds of 
hides are hanging to dry and a little further, coals of a campfire are 
burning next to a heap of dry branches and stumps. Like a chameleon, he 
sneaks nearer to the shelter and when he is close by he sees it is 
constructed of branches, hides, and thongs making it windproof. They 
ingeniously constructed a very nice shed that cut them off from the storm 
winds and cold night air that probably blows in here at night. He is sure it 
is a cozy little nest inside. He wonders whether they are alone and if there 
could be family. As he approached the back wall, he realizes the place is 
large. Probably there could be older people with them but when he 
reached the shed, he hears noises that make him unsure. He hears noises 
of two young people near their sexual climax and he stops right at the 
back of the cave in the corner at the door made of sticks and hides that 
cuts the place cozily off from the rest of the world. 

He stands still and listens. He’ll have to wait for them to finish. He 
once again observes the many skins and gets respect for this young chap’s 
hunting skills. He surely must be a skilful and dangerous hunter. The 
hides of the shed and these hanging here, confirms it. Maybe he has a 
hunting gun with bullets that he uses sparingly. It will be safer for him to 
go back to the entrance and with the rock wall as protection yells at them 
that he needs their help. The guy may just surprise him with a sudden 
attack. Most people in South Africa understand English and they will 

 31 

gedoen met sy spekulasie. Was sommer baie op jou oupa se plaas ook. 
Baie vee daar gekoop, maar dis maar dit dikwels oor jou ma daar was.” 

“Die ewige liefdesdriehoek,” lag ek. 
“Dit was seker so iets. Jou ma het ook van hom gehou soos al die 

meisies in die kontrei en hulle ouers het almal hard na hom gevry. Jou 
oupa en ouma het gewen en hulle het gepraat van ’n verlowing.” 

“Jô, en wat toe?” My gedagtes was skielik op hol. Pa en Ma was 
immers vyftig jaar getroud. 

“Een aand het ek laat gewerk in die apteek. Toe klop hy aan die deur. 
Ek laat hom in en kon op sy gesig sien, hy het ’n groot probleem. ‘Ek 
dink nie ek kan nie’, het hy aanhoudend gesê. Maar ek kon dit nie mooi 
uit hom kry nie. Hy het onsamehangend gepraat oor die verlowing wat 
voorlê, sy liefde vir jou ma, die oorlog, ongeneeslike siektes wat 
opgedoen word, sy pa wat minister is en ek weet nie wat nog nie. Ek het 
niks daarvan verstaan nie. Eers gedog hy wil verskoning vra vir die feit 
dat hy my nooi afgevry het, maar dit was nie dit nie. Ek het vir hom gesê 
hy het geld, hoekom gaan sien hy nie dokters en spesialiste in 
Johannesburg nie. Daar is groot vordering op mediese gebied. Dit het 
hom tot bedaring gebring.” 

My pa vat weer ’n slukkie wyn. Sy glas is amper leeg en ek skink. 
Sommer vir my ook, Ek sien dis vir hom moeilik om te praat. Ek dink aan 
my ma se begrafnis. 

“Pa hoef nie ...” Maar hy hou sy hand op. 
“Ek het dit nog nooit aan iemand vertel nie.” Ek besef skielik dat hy ’n 

kwelling wat hy vyftig jaar in hom rondgedra het, uit sy liggaam moet 
kry. 

“Toe hy loop sê hy vir my: as ek nie weer terugkom nie, sorg asseblief 
vir Alida. Ek en jy het haar ewe lief.”  

Hy streel met sy voorvinger oor die rand van die glas. 
“Dit was die laaste wat die dorp ooit van hom gesien het. Vir hulle het 

hy verdwyn, soos in spoorloos.” 
“Maar Pa het hom weer daarna gesien?” Hy kyk vinnig na my asof hy 

my beskuldig dat ek die storie wil vooruitloop. Ek wil nog sê ek is 
jammer, maar hy spring my voor. 

“Ja, ’n maand later het hy een aand laat aan my deur geklop. Hy was 
koorsig en het gebewe. Ek wou vir hom pille gee en desnoods ’n 
inspuiting, maar hy het net sy kop geskud. En toe het hy gesê die dokters 
en spesialiste het allerlei toetse gedoen maar hulle kan hom nie help nie. 
Hy het ’n ongeneeslike siekte opgedoen. Sy pa het daarvan te hore gekom 
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vra. Toe vertel hulle my met die droogte het die kuil se water begin 
opdroog en toe steek die motor se dak uit. Toe sleep hulle die ding uit.” 

My pa sê niks, staar net voor hom uit. 
“Hou Pa se glas.” Ek skink vir hom. 
“Dis ’n ou 1946 of daar rond Hudson. Die ding is seker al jare onder 

die water. Wat meer is, hulle het ’n geraamte in die kar gekry. Wonder 
wat is die storie?” 

My pa vat ’n paar klein slukkies van Ouboet se kampioenwyn. 
Ek probeer weer om die gesprek aan die gang te kry. “Wonder wie’s 

die arme ou.” 
“Sy naam is Jacques Lindeque.” Ek val amper van my stoel af. 
“Pa?” Maar hy hoor my nie. Sit skielik daar met toe oë.  
“Het Pa hom geken? Wanneer was dit?” rammel ek. 
“Wil jy die hele storie hoor?” 
“Sou graag wou.” 
Hy sit ’n lang ruk doodstil, vat dan ’n groot sluk van die wyn, rol dit 

rond in sy mond en knik dan. 
“Goeie wyn. Dit was 1946. Ek was eers verpleër in Johannesburg. Het 

probeer leer vir dokter. Toe hoor ek van die aptekerspos hier. Toe kry ek 
dit. En van toe af was ek eintlik dokter. Die naaste dokter en hospitaal is 
oor die honderd kilometer verder. So die apteker speel dokter, verpleër, 
soms vroedvrou, noem dit.” 

Hy bly ’n oomblik stil. Dis ou nuus vir my maar ek sê niks. Ek het dit 
alles self beleef. 

“Jou ma het hier buite die dorpie op ’n plaas grootgeword. Ons het 
vriende geword en later verliefdes. En ons het al begin praat van kalfies 
in dieselfde kraal jaag, toe hy hier opdaag.” 

“Die meneer Lindeque?” 
“Juis. En was hy nie ’n meneer nie! Hy kom hier aan met sy blink 

nuwe kar met sakke vol geld. Die seun van ’n minister. Maar ’n gawe ou, 
almal hou van hom. En kon hy stories vertel! Hy was in die Oorlog in 
Noord-Afrika en in die Ooste. As hy begin vertel, hang almal se monde 
oop. Vir hierdie plattelanders wat kwalik weet waar lê die naaste 
ordentlike dorp, het hy ’n wêrelde opgetower wat klink soos sprokies. Ja, 
hy was ’n baasverteller.” 

“Nou wat het hy gedoen? Ek meen, wat was sy beroep?” 
“Spekulant, het hy homself genoem. Vee opgekoop vir die 

Johannesburgse abattoir. En daarmee was hy goed. Kon ’n boer sommer 
gou saf maak met sy stories en dan goeie pryse beding. Nee, hy het goed 
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probably understand him. They don’t have a way to escape from him 
because he blocks the entrance of the cave. But he will wait until they 
have finished. 

Patiently he waits. It sounds as if they want to prolong the act but 
suddenly she yells and he explodes and they shamelessly scream while 
they go through the last of their enjoyable moments. Donavan smiles. He 
was right. They are devouring each other.  

 
She laughs happily and it sounds as if he kisses and caresses her all 

over and he decides enough is enough. He sneaks back to the entrance 
and hides slightly behind the rock wall.  

He yells as hard as he can and hopes they understand English: “Hello, 
you there inside! We need your help! Our helicopter crashed and our pilot 
is very sick! I saw you at the pool and have come to see you because I 
suppose the girlie knows about herbs. I hope she can help our pilot. I 
don’t think he will survive the night. We have only water and he is very 
weak.” 

He is mightily relieved when he heard the boy shouts back in English 
with a strong accent. “Show yourself! Why do you hide? Is there 
someone with you?” Donovan knows the accent. He is definitely an 
Afrikaner. 

“I saw all the hides and it seems as if you are an excellent hunter and I 
am afraid you will attack me suddenly. That is the only reason I hide 
myself. I am alone, I promise you!” 

An uncomfortable silence follows before he speaks again. “Just come 
out behind the wall and show me your weapons and put it against the 
cave’s wall. I shall do likewise but I must make sure no other person is 
hiding behind the wall.” 

Donavan carefully sneaks around the cave wand and show himself. 
The young man emerges from the shed. He only wears a skimpy piece of 
skin that only covers his genitals but over his shoulder hangs a skin 
holder behind his back with weapons looking like spears which he 
quickly can pull out. In his right hand, he carries a spear ready to use and 
in his left hand a weapon that looks like a throwing knife. He looks able 
and ready to take on a few men. The girl is nowhere. Maybe she is 
looking through a slit in the shed’s wall at him. 

Donovan slowly takes his gun from his back and places it against the 
cave wall near him and put up his hands. The pistol he keeps for safety in 
the holster behind his back ready to pull out and fire. 
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The young man is shrewd. “You look to me like an operational 
soldier. You won’t only carry a gun. Where do you hide your pistol and 
knife?” 

Donovan sighs. “How do I know you won’t attack me and skin me as 
you did with all the animals when I am defenseless?” He points with a 
swing of his head to all the skins. 

“Do you think we are cannibals? Do what I tell you! Trust me and put 
all your weapons over there against the cave wall and go and stand over 
at the skins against the opposite wall so that I can safely look and make 
sure no others are hiding around the corner.” 

Donavan is undecided and the young man tries to convince him. “I 
promise if you do that, I will give you a chance and you are right. Koko is 
an excellent herbalist. She learned all the secrets from her mother who 
was their community’s Sangoma. She will gladly help your friend.” 

His words motivate Donavan and he decides to dare what the young 
man says. He takes his pistol from its holster slowly and pulls out his 
fighting knife and slowly moves to the opposite cave wall. “These are all 
my weapons. I am now defenseless against you. I hope you are not going 
to skin me. It won’t be fair.” 

Like lightning the young man moves when Donavan is at a safe 
distance. Swiftly and without a sound, he moves to the entrance where he 
bends and sneaks around the corner with his spear ready in his hand and 
peeps over the edge and sees no one. Quickly he turns around and with 
his spear and knife in his hands slowly approaches Donavan standing 
nervously against the cave wall. He is an easy target and realizes at this 
moment that never in his life he has been so vulnerable and at someone 
else’s mercy. 

Continues next week in Edition 84 
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Die kar in die kuil 
Kortverhaal deur Gert van Jaarsveld 
 
Ek is 25. Ek is ’n meganiese ingenieur. Ek werk in London. 

Maar nou is ek in Suid-Afrika. Om presies te wees: Deelkuil in die 
Noordwes Provinsie. Die rede: my ma is oorlede.  

Ek en my pa sit op die stoep van ons woning. Ek het hier grootgeword 
en my ouers het hier gewoon vir vyftig jaar.  

Ek en my pa is alleen en weet nie eintlik waaroor om te gesels nie. Ek 
is die laatlammetjie, was altyd baie nader aan my ma as aan my pa. My 
broer en suster is jare ouer as ek en het reeds vertrek. My broer na sy 
plaas in die Boland en my suster saam met haar man en gesin na 
Johannesburg waar hy ’n staalfabriek het. My ouers was vir vyftig jaar 
lank getroud voor my ma se dood. My hart is seer oor my ma se dood, 
seerder omdat haar nie kon groet nie, maar ook dankbaar dat sy vinnig 
van ’n stadige kankerdood verlos is. Ons het haar vroeër vandag begrawe. 

Nou sit ek en my pa hier laatmiddag in die koelte van die stoep en kyk 
na die strepie groen bome ’n kilometer die leegte in. Elkeen met sy eie 
seer en gedagtes. Myne hardloop oor die gelukkige jare wat ek hier beleef 
het, die baie mooi herinneringe aan ’n wonderlike ouerhuis, my ma se 
onbaatsugtige en omvattende liefde en vertroue in my deugde. Die talle 
kere wat sy my voorspraak was toe my pa my wou looi oor stoutigheid. 
Ek kyk na my pa. Hy kyk stip en stroef na die ry bome. My hart gaan uit 
na hom. Ek sou graag my arm om sy skraal skouers wou slaan, hom teen 
my vasdruk en vir hom sê ek weet hy is nou alleen, sy groot liefde en 
kameraad is weg. Dis ’n eensame pad wat voorlê. Maar ek kan nie en 
daaroor is ek vies vir myself. 

“Wat van ’n rooiwyntjie.” Hy praat so skielik dat ek skrik. 
“Vir wat nie? Ons kan gerus die een toets waarmee Ouboet verlede 

jaar ’n prys gewen het.” 
“Ja, die Merlot. Die Ouboet darem.” Trots slaan deur sy woorde. 
“Ja, hy doen goed vir homself. Ek sou nooit ’n boer kon word nie,” 

probeer ek lughartig. 
“Nee, jy sou nie kon nie,” sê hy neutraal.  
By die tweede glasie, onthou ek. 
“Pa het gehoor van die motor wat hulle in die kuil gevind het? Toe ek 

op pad was hierheen het ek die polisiemotors gesien. Toe hou ek stil en 
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Buite lyk alles so stil en rustig, die voëltjies sing in die bome, bye 
zoem om die blomme, boomtakke wieg in die windjie. Haar senuwees 
bedaar effens. 

Iets het gebeur. Ek het goed gesien wat nie vir my oë bedoel was nie. 
My kop is nou skoon deurmekaar. Ek weet dit gaan my nie met rus laat 
nie. 
Vervolg volgende week uitgawe 83 
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Voorblad verskaf deur Gert van Jaarsveld 
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Blinkklippiekoors. 
Begin uitgawe 76 
 
Hoofstuk 8: Drama in Kanada 
 

Caprini voel of hy kan kots. Die skip rol in die golwe. Wanneer laas het 
hy daardie verskriklike naar gevoel op sy maag gehad, wonder hy. Dalk 
die dag toe die Griek hulle kleim wou koop. Want hy was besig met ’n 
doodsgevaarlike swendel. 

Hy herleef skielik weer daardie oomblikke.  
Toe hy besef die Griek wil die kleim koop, spoel die verligting deur 

hom. Die Griek hou sy hande in die lug asof hy vir applous wag. 
“Het julle gehoor!” bulder hy weer, “hulle gaan die kleim aan my 

verkoop.” Daar is skielik ‘n dawerende applous. As daar dan nie 
bakleiery is nie, hier is aksie van ‘n ander soort. 

“Ek dink nie die kleim is te koop nie,” begin Caprini versigtig. Hier 
moet kaarte reg gespeel word. Hy het verwag hulle sou aanbiedings kry, 
maar hierdie een is soos ‘n blits uit die blou hemel. Hy hoop net die 
weerlig gaan hom nie piets nie. 

“Die kleim is te koop. Elke ding op aarde het sy prys, nie waar nie.” 
Die Griek sluk nog ‘n paar slukke en die drank loop langs sy mondhoeke 
af. 

Die manne beaam luidrugtig.  
“Nou hoekom sal ons …” begin Mac onthuts, maar Caprini praat hom 

dood. Hy sal nou die ding reg moet hanteer. Hy hou nie van ‘n 
papgeslaande gesig nie, veral nie sy eie nie. 

“Julle weet almal dat ons ‘n groot slag geslaan het. Julle weet dat dit 
die rykste kleim is langs die hele rivier. Julle weet ons kan hom nie 
sommer verkoop nie.” 

Ja, ja, skree die manne in ‘n koor. 
“En as ons hom verkoop, gaan sy prys baie hoog wees. Daar is hope 

goud. Hy is baie werd.” 
Die manne skree nou luidkeels. Dis net so goed soos ‘n vuisgeveg, die 

geveg oor die kleim met woorde. 
Die Griek hou sy hande omhoog. Die manne bedaar. 
“Hy is duur, ja, maar ek koop hom.” Hy sê dit sagter, maar beslis. Sy 

ernstige gesig en oë sê: as jy nie luister nie, foeter ek jou tot jy hoor. Dan 
haal hy stadig ‘n sakkie goud uit sy binnesak, hop-hop dit in sy hand en 
plak dit op die kroegtoonbank neer. 
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“Hartjie, meneer Erwee het weer ’n boodskap gestuur. Die lêer is in 
die klein kabinet op die tafeltjie. Die sleutel is weggesteek onderste laai 
van die groot kabinet. Soek maar daar. En maak gou, asseblief! Meneer 
Erwee ...” 

Tante moet net nie nou nog ’n hartaanval ook kry nie. 
Maar ’n hoesbui oorval haar en die foon gaan dood. 
Koorsagtig soek Nellie na die sleutel. Agter in die hoek onder die 

stapel leë hanglêers kry sy hom.  
Toe sy die boonste laai van die klein kabinet oopsluit, sien sy 

onmiddellik die bruin omslag met groot daarop geskryf: MAYFLOWER 
wat bo-op die hanglêers lê. Sy tel die omslag op en maak hom oop. Apex 
Enterprises in groot, blou letters bo-aan die eerste bladsy van die kontrak. 

Dankie, tog!  
Daarna is dit kinderspeletjies. Binne ’n halfuur sy klaar. Sy SMS vir 

tant Bettie: “Gedoen.” Tant Bettie SMS terug: “Wat ’n verligting! Baie, 
baie dankie.” 

Sy sit nou rustig agter die rekenaar. Die spanning is verby. Sy skakel 
die rekenaar af. Sit en kyk hoe die kleur en woorde verdwyn. Sy sit die 
kontrak weer in die omslag en staan stadig op en loop nadenkend na die 
instapkluis. 

Hoekom het tant Bettie nie geweet van dié lêer nie? Hoekom kon sy nie 
onthou nie? Hoekom is dit nog nie in die groot kabinet geliasseer nie? 
Ag, vergeet dit Nellie, die opdrag is voltooi en tant Bettie se bas is gered. 

Die laai staan nog oop en sy wil net die lêer terugsit, toe iets haar oog 
vang. 

Geskok hardloop haar blik oor die merkertjies van die hanglêers in die 
laai. In teenstelling met tant Bettie se getikte merkertjies, is hierdie almal 
handgeskrewe. Asof sy op ’n groot geheim afgekom het, wil sy die laai 
vinnig toestoot, maar die merkertjies dwing hulle aan haar op. Aan die 
liassering kan sy duidelik sien dat tant Bettie se hand nog nooit hierin was 
nie. Sy kyk vinnig rond. Haar oë dartel vlugtig oor die merkertjies. ’n 
Paar van die name steek in haar kop vas. 

Ek is skoon simpel. Hier is niemand wat jou kan sien nie. Maar steek 
Ben Erwee sy diepste geheime in dié kabinet weg? 

Sy dwing haar om die omslag neer te sit net soos sy dit gekry het. Sy 
stoot die laai toe en bêre die sleutel. Sy sluit alles in ’n ry en bêre die 
sleutels. Dit voel of iets haar jaag. Sy moet uit! 
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Sy het nooit haar sleutel teruggegee nie en nou sluit sy die deur oop. 
Dis stil. As Ben weg is, kom die bediende ook nie altyd in nie. Sy maak 
die deur agter haar toe. Die klank trek deur die hol vertrek. Versigtig, asof 
iemand haar dophou, beweeg sy vorentoe. 

Vervlaks Nellie! Hier is niemand nie! Doen wat jy moet doen en vat 
die pad. Dis al. Kry die sleutels!  

Nou die hele ritueel. Tant Bettie se lessenaar se laaie se sleutels is 
weggesteek agter ’n plant in die hoek. In die onderste laai is die klein 
muurkluis agter ’n skildery se sleutel. In die kluis is die sleutels vir die 
stoorkamer, die groot instapkluis agter en die groot liasseerkabinet in die 
instapkluis.  

Meganies voer sy die aksies uit. Sy huiwer voor die stoorkamer. Toe 
sy die deur opsluit en binnegaan, staan alles onskuldig daar. Het die ding 
met Ben Erwee ooit plaasgevind? Sy stap deur die stoorkamer en sluit die 
instapkluis oop. Ben se heiligdom. Dis ’n vreemde ervaring. Daar is ’n 
groterige staankluis. Seker vir kontant en skatte waarvan niemand mag 
weet nie. Dan is daar twee kabinette. ’n Groot vierlaaikabinet en op ’n 
tafeltjie, ’n tweelaaikabinet. 

Tant Bettie het beduie dat sy nie kan onthou waar die spesifieke lêer 
met die kontrak in die groot kabinet geliasseer is nie. Sy is nie seker of sy 
ooit so ’n lêer gehanteer het nie. Die firma in Londen is Apex 
Enterprizes, so dit kan onder A wees. Die geboue betrokke is Mayflower 
Holdings, so dit kan onder M wees. Sy moet maar kyk. 

Nellie weet selfs tant Bettie word net af en toe in dié gedeelte 
toegelaat. Sy staan op heilige grond.  

Sy sluit die liasseerkabinet oop en trek die boonste laai oop. Die 
plastiese merkertjies staan netjies soos soldaatjies in ’n skewe ry van voor 
na agter, elkeen duidelik gemerk alfabeties van A tot E. Senuweeagtig 
blaai sy deur die lêers. Daar is niks onder A nie. Die tweede laai gaan van 
F tot L. Sy trek die derde laai oop. Niks onder M nie. 

Het ek dalk verkeerd gehoor? 
Sy trek die laaste laai oop. Daar is net leë hanglêers en ’n boksie met 

plastiese drukknippertjies. 
Wat nou? 
Verward en besluiteloos staan sy met spanning wat in haar oplaai. 
Hoekom op aarde het ek ingestem om te help? 
Sy skrik haar byna uit haar wese uit toe haar selfoon eers brrr.. en dan 

luidkeels lawaai. Dis tant Bettie. Sy klink asof sy die laaste lug in haar 
longe opgebruik. 
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“’n Fortuin is in daai sakkie, ‘n fortuin sê ek jou. Dis genoeg vir julle 
kleim.” 

Caprini neem die sakkie, weeg-weeg dit versigtig in sy hand. Dis ‘n 
hele fortuin. Hy sluk ‘n slag swaar. 

“Dis nie veel meer as wat ons in een middag uitgehaal het nie,” sê hy 
sag. Hy hou die Griek se oë dop. “Die meneer sal my verskoon as ek dit 
sê. Dis nie genoeg nie.” Hy probeer so inskiklik moontlik klink. 

Die Griek bly lank stil. Die manne in die kroeg wag met ingehoue 
afwagting. Hulle het al meer as een keer gesien hoe die Griek ’n ou se 
kakebeen met een vuishou afslaan. Die Griek se hande begin krampagtig 
oop- en toevou soos drakekloue. Sy oë word skrefies. Caprini is op die 
punt om te kapituleer, toe die Griek skielik hardop lag. 

“Jy is ‘n goeie besigheidsman,” bulder hy, haal nog ‘n sakkie uit en 
gee dit vir Caprini. “Ons skryf.” 

Die kroegman oorhandig pen en papier. Hulle skryf en teken. 
“’n Rondte op my,” bulder die Griek ingenome. Die manne juig. 
‘n Halfuur later vertrek Caprini en Mac met al hulle goed op twee 

muile stilletjies stroomop. 
Van toe af was dit maklik. Hulle het nuttelose kleims gekoop, gedokter 

en van die hand gesit. Dan deur die nag verdwyn. As die ouens na ‘n paar 
dae daarna agterkom dat die kleim nutteloos is, was hulle ver weg. 

Maar dit was ‘n gevaarlike speletjie. Daar was weinig wetlike gesag in 
die gebied en delwerswet het gegeld. Vang hulle jou, hang hulle jou op 
aan die naaste boom, of skiet jou plat en los jou vir die bere om op te 
vreet. Nege maande later het Caprini geweet dis was tyd om te verkas. 

“Kyk, ek het ‘n slegte bors van kleins af. Kan nie hier in die koue en 
nat wêreld bly nie. Ek hoor daar is diamante diep in die suide van Afrika. 
Daar is reeds ‘n paar manne soontoe op pad. Ons het genoeg geld. Gaan 
jy saam?” 

Mac was eers nie lus nie. Hulle maak lekker geld en hy geniet dit om 
die ouens te uitoorlê. Buitendien het die kantieneienaar kom sê daar is 
iemand wat ernstig belang stel om hulle kleim te koop. 

“Maar dis gevaarlik. Sê nou die Griek of iemand anders loop ons raak? 
Ek weet ons is nou honderde myle van hulle af, maar … Kyk, kom ons 
slaan ‘n laaste groot slag, dan verkas ons kus toe, klim op ‘n boot en reis 
Kaap toe.” 

Mac het dae lank gedink en toe hy hom verbeel dat hy een van die 
Griek se manne in die kantien gesien het, ingestem. Tewens hy was so 
haastig om weg te kom, dat hy onderneem het om solank vooruit te trek 
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met die muile, Caprini moet hom net sy deel van die goud gee as iets dalk 
verkeerd loop. Caprini het ingestem, hom ver onder sy deel gegee. Hulle 
het die ruwe kaart wat hulle in die hande gekry het, bestudeer, geluister 
na die reisgidse en onderneem om vir mekaar by die hawe te wag. Caprini 
sou die volgende oggend die kleim verkoop en agternakom. 

Die Griek het hom met ‘n grynslag in die kantien ingewag. 
“A, meneer Caprini, ek hoor jy het ‘n kleim om te verkoop.” 
Hy het sommer uit die bottel gedrink. Daar was niemand anders in die 

kantien nie behalwe vir ‘n werknemer van die Griek. 
Caprini het omgedraai om te vlug, maar die werker het in die 

deuropening gaan staan, ‘n vlymskerp mes uit die skede langs sy sy 
getrek, en saggies met sy vinger oor die snykant gestreel. 

“Ag nee, meneer Caprini, nie so haastig nie, ons het dan nog nie eers 
oor die besigheid gepraat nie. Kom drink ‘n dop saam met my.” Hy het ‘n 
glas vol whisky gegooi en beduie na ‘n stoel oorkant die tafel. 

Caprini het gaan sit. Sy verstand wat vir oomblikke gaan stilstaan het, 
het skielik volstoom begin werk. Talle moontlikhede het deur sy kop 
geflits, maar nie een verduideliking was op die oomblik goed genoeg nie. 
Hy was net dankbaar dat hy sy goud en geld weggesteek het voor hy na 
die kantien gekom het. 

“Waar is daai Ier?” het die Griek kru gevra. 
Caprini was in ‘n dilemma. Hy kon nie die waarheid praat nie. Maar 

dit het hom skielik aan ‘n ontsnappingsroete laat dink. Kop hou, Caprini, 
het hy vir homself gesê. 

“Daai verdomde Ier. Daai vervlakste MacDonald. Hy is weg met al my 
geld en goud. Toe ek weer my oë uitvee, is hy weg. Die muile, alles. Ek 
het niks. Net die kleim wat ek wou verkoop.” 

Hy lyk of hy wil huil. Die Griek sê niks. Kyk hom net vraend aan. 
“Jy sal nie verstaan nie, maar dis die Ier se werk. Ek moet net altyd sy 

vuilwerk doen. Dis hy wat die planne maak, die kleims uitsoek. Ek moet 
net altyd die praatwerk doen en as die ouens iemand wil moer, dan moer 
hulle my. Kyk, daar onder by …” 

Die Griek was nie lus vir die gedoente nie, maar toe hy na die maer, 
beteuterde Italianertjie kyk, bleek en met ‘n gesig wat geen moeder op 
aarde sou liefhê nie, kry hy hom half jammer. Buitendien, dis niks lekker 
om aan so ‘n papperd te slaan nie. 

Caprini begin te huil. 
“Stop dit!” Hy kon ‘n huilery nog nooit vat nie. “Maak hom vas. In 

watter rigting is MacDonald” 
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Wie gee jou die reg op my mond en liggaam? Wie sê jy kan my soen? 
Wie sê ek wil jou soen? 

Vir ’n oomblik versag haar lippe net onder syne. Sy soen nie terug nie. 
Sy stoot hom weg. 

“Dis genoeg.” 
“Jy verstaan nie ...” 
“Natuurlik nie.” 
Sy val in die pad. Sy moet hardloop weg van hom af want sy kan nie 

praat nie. Hoe beskryf jy botsende emosies. Hoe praat jy daaroor?  
Hoe gaan ek die afsku wat Ben Erwee in my geplant het, finaal 

verwerk? 
Eers onder die stort kalmeer sy. En soos die water verfrissend oor haar 

spoel, kom die ontstellende klaarheid. 
Dêmmit! Jy kan my vashou! Jy kan my soen! Vir jou sal ek toelaat om 

my rug te streel. Ek is verlief op jou, meneer die prokureur. 
Dis met ’n ligte gemoed dat sy by die kombuis instap, net toe haar 

selfoon lui. Dis tant Bettie. Haar stem kom krakerig en hees oor die 
telefoon. 

“My liefste kind. Jy moet asseblief help. Ek sit in ’n groot verknorsing. 
Ek lê in die hospitaal met dubbele longontsteking.” 

Sy hoes skor. 
“Nou-net het mnr. Erwee ge-SMS. Hy is in Londen. Hy moet voor 

twaalfuur ’n kontrak wat hy vergeet het, by hom hê. Derduisende rande is 
op die spel. Sal jy dit vir my kan doen ... Jy weet mos hoe alles werk.” 

Sy loop in tant Ralie vas en druk ongelukkig op die skerm wat die 
oproep uitdoof.  

“Wat is dit? Lyk of jy ’n spook gesien het.” 
“Tant Bettie wil hê ek moet vir haar instaan. Sy lê in die hospitaal met 

longontsteking.” 
“Arme mens. En ...” 
“Nee, Tante, ek wil nie.” 
“Nou hoekom nie. Dit is mos maar net ’n klein ietsie ...” 
Nee Tante, vir my is dit ’n groot iets. 
Sy huiwer. Sy kan tóg nie vir tant Ralie vertel nie. Die foon lui weer. 
“Sê vir haar dis in orde. Jy sal haar help.” Daar is finaliteit in tant 

Ralie se stem. “En sê vir haar ek sal deur die loop van die oggend ’n draai 
maak.” 

 



 24 

Of van die ‘veronderstelling’ van ’n skelmpie, of diamanthandel of 
gewoon drankmisbruik, dan nie? 

 
*** 
 
Dis Maandag. Dis in die helfte van Desember. Dis hy wat op haar wag 

toe sy by die deur uitstap. Hy staan gebukkend oor ’n stoel pragtige, rooi 
rose langs die tuinpaadjie wat hy bewonder. 

“Is jy nie bang vir bye nie!” spot sy terwyl sy naderloop. 
Sy kop ruk op en hy staar na haar. Met sy hand klop hy op sy 

hempsakkie. Die pille is daarin. Hy sê niks, sy gesig neutraal, maar dis sy 
oë wat haar vang. Onverbloemde bewondering. Sy bloos. 

Wat de duiwel gaan aan met jou, Nellie?  
.Sy loop by hom verby, voel sy vurige oë op haar en gaan selfbewus 

deur die hekkie. Daar is iets anders aan hom vanoggend. Sy kan dit 
aanvoel. 

Maar terwyl hulle draf, verlaat die gevoel haar stadigaan. Dis dalk 
maar die lieflike oggend. Dalk het hy baie lekker geslaap en voel nou 
rammetjie-uitnek, dalk baldadig, soos ’n ram naby sy ooie. 

Sy loer tersluiks na hom terwyl hulle teen die steilte opdraf. Maar sy 
gesig is emosieloos. Sy gang egalig en rustig. 

O, vanoggend die stil, sterk, man. 
Teen die steilte af na die hek draf hy vooruit. Sy staar hom in 

verwondering agterna. Die sterk bene, die trotse regop lyf en die ritme 
van sy gang roer iets in haar. Sy self verslap haar pas. So rustig het dit 
vanoggend gegaan, haar asem jaag nie eens nie. 

Jy lyk wraggies begeerlik, prokureur, al wil ek dit nie erken nie. 
Hy is reeds stadig aan die terugloop met die paadjie terwyl sy al hoe 

stadiger naderkom. Toe trap sy skeef op ’n klip en wil struikel. Hy vang 
haar in sy arms en hou haar regop styf teen hom aan. 

Sy wil hom nog bedank, maar toe sy haar kop oplig, is sy mond op 
hare. Nie sag en koesterend nie, maar dringend en besitlik. Ru en dierlik. 

Skok verlam haar lyf. Sy weet sy moet hom wegstamp, maar sy doen 
dit nie. Onbegryplike emosies warboel deur haar soos die aand in die 
gang. Konflik skeur haar uitmekaar. Sy moet weg, maar sy wil nie. Die 
man oorweldig haar soos Ben Erwee dit probeer doen het en dis 
verskriklik, maar sy is aangenaam vasgevang in sy stewige greep en as hy 
oor haar rug streel, hoendervleis sy oor haar hele liggaam en haar asem 
jaag skielik. Maar dan ... 
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“Ek weet nie,” kerm Caprini. “Dalk is hy rivier op. Waar anders. Hier 
los hy my sonder …” 

“Hou jou bek,” sê hy kras. “Maak hom vas, Carlos, hier langsaan in 
die stal. Dan gaan soek ons vir Mac. As ek hom kry, sny ek sy keel af.” 

Carlos grinnik net. Hy het gesien toe Mac geloop het. En hy weet 
vannag nog spoel die bloed oor sy mes. 

Caprini het die heel middag rondgespring so goed as hy kon. Sy voet 
en hande was vasgemaak, maar met groot en pynlike inspanning kon hy 
daarin slaag om op sy voete te kom. Toe het hy begin rondspring en 
geraas maak. Die muile het onrustig geraak en begin balk, maar dit was 
eers laatmiddag dat die oppasser daar aangekom het. Hy het twee muile 
gekoop en vinnig die roete wat Mac moes vat, gevolg. Hy was nie seker 
of hulle sy storie geglo het nie. Hy het op een muil gery. Hy het probeer 
kyk na spore, maar dit was nat en daar was baie spore in die paadjie. Hy 
het kort-kort stilgehou en probeer luister of hy geluide hoor. Hy was 
vrekbang. 

Dit was goed donker en die muil het begin skrik vir elke voël wat 
opgevlieg het, toe hy besluit om eers halt te roep. In ‘n ooptetjie langs die 
pad het hy gestop, die muile goed vasgebind en begin om takkies 
bymekaar te maak vir ‘n vuurtjie. Toe hoor hy die hoefslae. Hy het tot 
naby die pad gekruip en so stip moontlik in die donkerskemer probeer 
sien. Die hoefslae het van voor af gekom en die ruiters was haastig. Sy 
hart het ineengekrimp toe hulle verby kom. Die Griek en Carlos slaan die 
muile genadeloos.  

 
Met die eerste lig van die volgende oggend het hy die paadjie gevolg. 

Sy gedagtes het in onsekerheid bontgespring, sy binneste wou nie ophou 
bewe nie. As hulle maar net nie vir Mac gekry het nie! 

Dit was ure verder, hy weet vandag nie meer hoeveel nie, want daar 
was nie son nie, net mistige reën, het hy die sleep– en worstelmerke in die 
pad gesien. Hy het dit stadig en vreesbevange gevolg tot waar Mac se 
stewels onder ‘n bos uitgesteek het. Toe het hy reeds geweet, maar hy het 
stadig nadergestap, die takkies opsygeskuif. Mac het met groot starende, 
lewelose oë op sy rug gelê, sy keel ‘n gapende wond, die bloed ‘n 
rooidonker plas onder sy nek. Caprini het gebraak. 

Hy het nie eers die moeite gedoen om te soek na Mac se goud nie. Die 
Griek sou dit nie los nie. Hy het ook nie eers die moeite gedoen om Mac 
se oë toe te maak nie, hy was bang vir die beskuldiging daarin. Hy het 
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gevlug en dae lank aanmekaar die muile gedryf tot ’n rivier hom gekeer 
het. Toe Rooihuide omgekoop om hom rivier af te roei tot by die kus. 

Die boot tuimel gelyk vorentoe en skuins teen ‘n rollende brander af. 
Net betyds gryp hy in ‘n bondel toue vas. Die golf slaan oor die dek en 
oor hom. Hy proe die sout in sy mond en dit brand sy oë. 

Verdomp, dink hy, as ek lewendig van hierdie boot afkom, sit ek my 
pote nooit weer op ‘n skip nie. 

Vervolg volgende week uitgawe 84 
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“Ek het al genoem dat die ouens dobbelstories rondvertel, maar of dit 
die hele ding is, weet ek nou nie.” 

“Oom Tewis. Dit mag wees. En dit kan dalk verklaar hoekom die 
bankstate toon dat daar groot bedrae geld kontant getrek is.” 

“Maar jy gaan mos nie groot bedrae op die dobbelaltaar plaas as jy dit 
kan verloor nie! Dit maak finansieel nie sin nie.” 

“Nellie, glo my, vir my ook nie, maar daar is sindikate wat hulle 
toespits op dobbelaars en hulle finansieel uitroei.” 

“Wat?” Oom Tewis kyk hom fronsend aan. 
“Ja, Oom. As hulle snuf in die neus kry dat iemand redelik ernstig 

dobbel, zoem hulle in op die persoon veral as hy al ’n bietjie skuld het. 
Die ding werk so,” hy leun vorentoe met sy hande op die tafel gevou: “jy 
kry ’n telefoonoproep dat jy spesiaal gekies is om deel te word van ’n 
suksesvolle groep. Mense wat nie sommer hierjy mense is wat maar net 
gereeld Lottokaartjies koop of af en toe op sokker of die perde wed nie. 
Nee, jy is deel van ’n uitgelese groep met binne-informasie wat 
perdewedrenne betref. Om deel te word moet jy, sê nou maar R1000 
stoot. Hulle waarborg R2000 terug want hulle weet hoe om te wed en 
hulle het binne-informasie. Jy stoot jou R1000. Saterdag ná die renne het 
jy R2000. Maklik. Nou vra hulle jy moet bietjie groter gaan. Nou stoot jy 
R2000. Saterdag het jy R4000. Jy vertrou die ouens en so gaan dit aan. Jy 
bou geen valuta op nie, want jy stoot dit wat jy gewen het net so weer 
terug. En dan kom hulle met die groot slag. Hulle wil op een slag 
miljoene maak en jy is deel daarvan maar hulle soek R100 000. As jy nie 
het nie, kan iemand dit vir jou leen. Dalk sommer ’n bekende en 
betroubare sakeman in jou omgewing. Jy doen dit, steek jou diep in die 
skuld en Saterdag? Niks. Jy skakel die nommer. Dis gekanselleer. Jou 
geld is weg, maar nie jou skuld nie. Die voorwaardes van die ou wat vir 
jou geld geleen het, is onmenslik, maar jy het mos gedink jy betaal dit die 
volgende week terug. Nou begin die skuldeiser die skroewe aandraai en 
jy is diep in geldelike verknorsing.” 

“Wat vertel jy my?” reageer oom Tewis oorbluf. 
“Ja, Oom, die wêreld is vol skelms. Ouens verloor so hulle voertuie, 

hulle huise, hulle besighede.” 
“Dink jy dis wat met oom Wannie gebeur het? En wie sou so ’n 

skuldeiser wees?” 
“Ek weet nie, Nellie. Ek weet gewoon nie. Miskien moet ek maar van 

die hipotese uitgaan dat dobbel een van sy swakhede was en kyk hoe vêr 
ek kom.” 



 22 

Nogtans, gaan ek ter wille van ons jarelange vriendskap vir jou vra 
om die praktyk oor te neem en onder my geregistreerde naam voort te sit. 
Dit sal dan voel asof ek nie die mense in die steek gelaat het nie. Ek weet 
jy kan en sal dit doen, so ek is getroos. 

Ek groet vir oulaas.  
cum saluere 
Wannie. 
Geskok en stom sit hulle daar. Elkeen met sy eie gedagtes. 
Uiteindelik vra Nellie. “Die cum wat ook al aan die einde, wat beteken 

dit?” 
Terwyl hy die brief stadig toevou en weer in sy hempsak steek, 

antwoord Werner: “Dit is Latyn: cum saluere, en beteken ‘voorspoed’ of 
‘met beste wense.’” 

“Arme ou Wannie. Dit moes ’n vreeslike lewe gewees het.” Tant Ralie 
tuur net stip voor haar uit. 

“Is die brief nie vertroulik nie? Ek meen, prokureurs het mos die ding 
van ’n vertrouensverhouding tussen hulle en mense?” 

“Nee, oom Tewis, hierdie geval is anders. Oom Wannie is nie ’n kliënt 
nie en hy is bowendien oorlede. Maar ek vertrou dat julle die inhoud van 
die brief tussen ons sal hou. Ek het nie aanvanklik geweet waarom mnr. 
Strydom my hierheen wou stuur nie. Maar net voor ek vertrek het, het hy 
my ingeroep en my die brief gegee. Hy wou twee dinge hê. Eerstens moet 
ek natuurlik die praktyk oorneem en weer aan die gang kry en laat 
funksioneer, wat ek toe aangeneem het, my enigste taak sou wees. Maar 
hy het gesê hy is ontsteld oor die brief. Nie oor wat geskryf is nie, maar 
oor wat nie geskryf is nie. Hy wou hê ek moet agter die kap van die byl 
kom. Wat, hoe, waarom?” 

“Dis waar, oom Wannie praat van swakhede, maar hy noem nie wat 
dit was nie. Is dit wat jou baas bedoel het?” 

“Nellie, ja. Dit en nog die rede vir die vinnige agteruitgang van oom 
Wannie asook die praktyk. Iets lyk vir hom nie reg nie. Sy eie vrou is ook 
dood en dit is nie ’n rede om tou op te gooi en alles ten gronde te laat 
gaan nie.” 

“En dis hoekom jy ons uitvra oor Wannie. Jy wil probeer agterkom 
wat is die swakhede waarvan die brief praat? Weet jou baas dan nie?” 

“Nee, hy het ook geen idee nie en dis wat hom pla. Hulle was so te sê 
boesemvriende. En, Tant Ralie, ja, as julle my miskien êrens op ‘n spoor 
kan sit ...” 

Dan word die prokureur nou ’n speurder. Bravo! 
 15 

 
Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 
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30: Afronding 
Begin uitgawe 55 

 
 

In sy hotelkamer is Hannes besig om die laaste goedjies bymekaar te 
maak. Wat het Smiley gesê van spore? Hy moet seker maak dat hy geen 
spoor laat nie. Netnou is die hele polisiemag op sy stert. Hy is oortuig 
daarvan dat hulle sedert Schoonraad se ongeluk vuriglik na hom soek, 
veral Odendaal. Hy voel gelukkig. Vandag het hy sy groot slag geslaan. 
Hy en Sylvia moet net veilig oor die grens kom met die meeste van sy 
geld. In Botswana lê ‘n nuwe toekoms en wink. Hy hoop dit sal beter 
gaan met hom as met Van Zyl. 

Op pad terug van Van Zyl af het hy diep gedink, ook oor sy jare in die 
tronk. 

Nou weet hy hy het reg besluit die dag na hy Van Zyl besoek het. En 
hy hoop alles gaan verder seepglad verloop. Hy en Sylvia kan ‘n mooi 
toekoms bou in Botswana, of waar ook al. Die meeste van sy geld is reeds 
in verskillende rekenings en Smiley het gesorg vir dokumentasie sodat 
hulle hom moeilik sal vastrek. 

Hy steek ‘n dokument versigtig in sy nuwe aktetas. Die kontrak is die 
deur tot sy toekoms. ‘n Groot bouprojek in Botswana. Daarvoor moes hy 
George toe ry omdat die direkteure besig was met ‘n gholfweek. Met die 
kontrak langs hom op die sitplek het hy ver gery en toe geparkeer en die 
kontrak bestudeer. Hy het hom eenkeer laat vang. Nie weer nie, het hy 
homself belowe. Vir ‘n lang ruk het hy die dokument intensief bestudeer. 
Toe was dit skielik tyd om te ry. Hy moes stiptelik om sesuur by die 
klubhuis wees. Al die direkteure is net vir ‘n kort rukkie saam en die 
dokumente moet onderteken word. Terwyl hy die kontrak op die sitplek 
neersit, hoor hy ‘n motor vinnig verbykom. Hy het skaars begin beweeg 
of ‘n swart bakkie kom met ‘n geweldige snelheid verby. Hy het net sy 
kop geskud en vinnig weggetrek. Dalk was hy al ‘n bietjie laat. Soos 
dikwels in die verlede het hy die krag van die BMW onderskat. Die wiele 
het in die gruis gemaal toe hy die petrol trap en stof opgeskop, maar toe 
vasgetrap en vorentoe geskiet. In sy truspieëltjie deur sy eie stof verbeel 
hy hom het hy  stof gesien op die draai en die remligte van die bakkie wat 
aangaan. Dalk het iets gebeur; dalk het die eerste motor nie sy draai 
behoorlik gekry nie. Maar toe is hy reeds oor die eerste knoppie. 
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Lekker nuuskierig, nè. 
“Nee, ek wil nou nie ouvroustories aandra nie, maar van die bure sê 

die ou het maar goed gedrink en gedobbel die laaste paar jaar. Blykbaar al 
begin toe sy vrou nog geleef het.” 

“Sou ’n mens dit kon verifieer, Oom?” 
O, die prokureur is terug. 
“Kyk, ek weet nie, maar die ou het ook sy huis verloor kort voor sy 

dood.” 
“Kon dit wees om dobbelskuld te betaal?” vra tant Ralie. 
“Weet nie, Ralie.” Oom Tewis is ongemaklik.  
Hy is ’n goeie siel. Hou nie van sleg praat van ander nie. 
“Ek dink dit was.” Almal kyk geskok na Werner. 
“Kyk, ek sal julle bietjie in die prentjie bring. Daarom vra ek want ek 

is self bietjie in die war. Ek het radikale diskrepansies in die kantoor 
gekry. ” 

Ag, praat tog net Afrikaans! 
“Soos?” vra Nellie. 
“Dalk moet ek begin om vir julle die brief voor te lees.” Hy haal ’n 

opgevoude bladsy uit sy hempsak. 
“Brief?” vra tant Ralie. 
“Ja, Tante, ’n brief van oom Wannie voor sy selfdood aan mnr. 

Strydom.” 
Hy vou die brief oop en begin lees. 
My beste ou vriend, Francois. 
Teen die tyd dat jy die brief kry, sal jy ook al die nuus gekry het. Dis 

waar, ja. Ek sien nie meer kans vir die lewe nie. 
My twee swakhede het my ingehaal. Ek sien nie meer ’n lig in die 

tonnel nie. Ek beskuldig niemand nie, want ek dit dit vir myself op die 
hals gehaal en van my vrou se dood af het die lewe heeltemal sinloos 
geword. Jy weet sélf hoe eensaam ’n mens kan raak met die dat jou vrou, 
Elsie, ook onlangs oorlede is. Ek het skuld gemaak en my huis verloor. 
Die praktyk se finansiële sake is ’n gemors. Ek het die laaste tyd geen lus 
vir kliënte nie en daar is honderde onafgehandelde sake. 

Ek gaan jou nie verder belas met my treurmare nie. Jy was nog altyd 
my beste vriend en het selfs nou die dag nog probeer om my moed in te 
praat, maar ek laat niks agter nie. Ons het nooit kinders gehad nie wat 
ook my skuld was, al wou ek dit nooit erken nie. Die praktyk is in ’n vrot 
toestand.  
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“Tewis, is dit waar?” 
“Ralie, op my woord. Ek het vir hom ’n papmengsel van twak en 

tandepasta gemaak en vir my ma twee pynpille gaan vra. Dit het darem ’n 
bietjie gehelp, maar die opsit was daarmee heen. Die meisie het nooit 
weer met hom gepraat nie tot hulle weggetrek het ’n jaar of wat later. 
Maar hy kon vir ’n week nie loop nie en as hy loop, was dit so waggel-
waggel soos ’n gans.” 

Hulle lag en Werner skud sy kop. 
“Ja, oom Tewis, ek kan dit goed glo. So ’n pyn moet erg wees.” 
Tant Ralie se selfoon lui. Sy kyk. 
“O, dis Fransie. Hallo Fransie.” 
Seker een van die outannies in die ouetehuis. 
“Nee, dit gaan goed hier. Daar by jou?” 
Sy luister terwyl sy opstaan. “Nee wat, met hom gaan dit ook goed. Hy 

is heeltemal oor die ding.” 
Sy beduie sy gaan loop. “Ja, ek dink hy is.” 
Sy verdwyn in die huis en al hoor hulle sy praat, kan hulle nie meer 

uitmaak wat sy sê nie. 
Kan mense so nuuskierig wees? 
Tant Ralie kom terug. “Geheime bewonderaar?” terg oom Tewis. 
“Ja, Tewis, daarvan het ek baie. Tot ou Wannie het ook ’n slag hier 

kom vlerksleep.” Sy lag vermakerig.. 
“Hulle moet net nie in my slaai kom krap nie, Ralie. Jy weet, ek en jy 

...” 
“Ag, Tewis, gaan blaas doppies.” 
Dalk sal hulle nie ’n slegte paar uitmaak nie. Dalk speel tant Ralie 

maar net kat en muis met hom of probeer ’n ‘hardekoekie’ wees soos sy 
altyd sê. 

Werner leun vorentoe. Hy het weer die ernstige frons op sy voorkop. 
“Kan ek vra dat julle my meer van oom Wannie vertel.” Hy kyk hulle 

vraend aan. 
“Ek het jou reeds vertel hoe hy na sy vrou se dood agteruitgegaan het. 

Niemand weet seker wat die werklike rede was nie. Dalk maar Marie se 
ontydige dood ...” 

“Wat ek nie kan kleinkry nie, Ralie, is die stories agter die storie. Jy 
weet, daar by Fanus, ons haarsnyer, sê die ouens soms snaakse dinge. Ek 
glo nie altyd daaraan nie, maar soos hulle sê: waar ’n rokie is, moet daar 
’n vuurtjie wees.” 

“Wat sê hulle, Oom?” 
 17 

Hy glimlag as hy dink hoe hy trompop in Odendaal vasgeloop het. Hy 
moes toe juis nog dokumentasie by die firma se hoofkantoor gaan afhaal. 
Nogal in Rothwell se gebou!   

Dwergie is skielik by die deur. Hy is haastig. Smiley is Durban toe en 
hy wat Dwergie is moet vir alles sorg. ‘n Rukkie later laai hy vir Hannes 
‘n paar blokke van Sylvia se huis af en sonder om te groet, verdwyn hy 
haastig met die Corolla om die naaste hoek. Voorlopig moet hulle maar 
met Sylvia se kar ry. 

Vervolg volgende week uitgawe 84 
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Voorbladfoto verskaf deur Anja Ries 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 

https://payhip.com/b/U2ZX 
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Nee hel, Nellie! 

Romanse deur Anja Ries begin uitgawe 78 
 

Hoofstuk 6 
 

“En toe was jy amper bokveld toe, hoor ek. Is jy darem oukei nou?” Oom 
Tewis lag vir Werner. 

“Ja, Oom, so byna. Ek het ’n duur les geleer.” Hy is erg verleë. 
Lyk soos ’n stout seuntjie. Hoekom verwonder sy gesigsuitdrukkings 

my so? 
Hulle sit Vrydagmiddag onder die koelteboom in die agterplaas en 

drink koue koeldrank.  
“Kyk, laat ek julle ou die storie van ’n steek, ’n perdebysteek, vertel.” 

Ondeund loer hy onderlangs na hulle. “Ek en my broer, hy is net ’n jaar 
ouer as ek, het mos op die plaas grootgeword. Die buurman het ’n 
pragtige dogter gehad. Ronel, of so iets, was haar naam. Ons loop die 
gesin Saterdag in die dorp raak en my broer vra of hy nie die aand kan 
oorkom en ’n bietjie by die nooi kan kom kuier nie. Hulle sê, nee, dit is 
goed so. So sewe-uur sal reg wees.” 

Hy vat eers ’n lang sluk aan sy koeldrank. 
“Ewenwel, so half sewe se kant klim hy op die fiets. Netjies aangetrek, 

gebad en geskeer en sy hare is gekam. Hy lyk te grênd. Ek sê nog vir hom 
hy moet lekker kuier. Hy moet nou nie skandes maak nie.” 

Skalks loer hy na tant Ralie. Sy maak of sy dit nie sien nie. 
“Half agt is hy terug en hy stoot die fiets. Ek dog hy het geval of die 

ketting het gebreek of iets, maar nee, hy loop moeilik. Ek vra: ‘Ouboet, 
wat is verkeerd?’ Maar hy antwoord nie, loop net verby badkamer toe en 
kry ’n klam waslap. Kry hom in die kamer op sy bed waar hy lê en krul 
van die pyn. Toe ek aanhou, vertel hy my. Hy was al naby toe besluit hy 
om water af te slaan dan hoef hy nie dáár toilet toe te gaan nie. Hy stop 
toe en toe hy sy ding doen op ’n boompie, was dit ook ongelukkig op ’n 
perdebynes wat aan ’n takkie gehang het. Hulle vlieg op hom af en voor 
hy kon bêre, looi een hom op die linker een. Hy gryp toe net die fiets en 
hol, maar gelukkig agtervolg hulle hom nie. Hy probeer op die fiets kom, 
maar dit brand so, dat hy nie kan trap nie. Hy het besef dis neusie verby 
want hoe gaan vry jy as jy so gesteek is? Toe loop hy maar terug huis 
toe.” 


