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 Lees nou gratis die nuutste, 
opwindende uitgawe. 

 Onthou, die tydskrif is ook 'n 
publikasiegeleentheid vir skrywers en 
digters. Ons plaas romans, kortverhale, 
gedigte, artikels, ens. na keuring en jou naam 
met ’n kort beskrywing van jou word in ons 
blog opgeneem.  

 Jou roman kan moontlik gratis deur ons as e-
boek en sagteband gepubliseer word!  

 Wat kan jy spaar as jy by ons uitgee? 
Behalwe wanneer jou boek deur ’n 
gevestigde, tradisionele uitgewer, LAPA, 
Protea, ens. aanvaar is vir publikasie, moet jy 
betaal vir: 

 Proeflees (vir taal- en skryffoute) en 
redigering (strukturele tekortkominge soos 
styl, vertellersperspektief, vertellerstrant, tyd, 
karakterbeelding, ens. ens.) 

 Omslagontwerp 
 Soms administratiewe fooie 
 Eie reklame 

(Dit is nie raadsaam om jou boek sélf of deur iemand as 
e-boek te plaas sonder dat kundiges dit versorg het nie. 
’n Goeie storie sonder versorging is soos wanneer jy uit 
die bed opstaan. Goed, maar lelik en onversorg. 
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Malherbe Uitgewers en Ns. Skrywershuis kan genader 
word vir kwotasies.) 

 Ons doen al die bogenoemde GRATIS in 
oorleg met jou. Ons stap hand aan hand deur 
die prosesse. Al wat ons van jou vra is dat 
die boek as vervolgverhaal in Die Gratis 
Storie Tydskrif gepubliseer word. Dit is 
fantastiese reklame want die Tydskrif word 
deur honderde lesers weekliks besoek. Jou e-
boek is dan reeds in ons boekwinkel 
beskikbaar en jy verdien tantième op die 
verkope. (Payhip en Amazon) 

 Jy bly die eienaar van die boek, m.a.w. die 
kopiereg berus by jou en jy kan maak 
daarmee wat jy wil.  

Vir verdere besonderhede besoek gerus 
https://storietydskrif.home.blog  
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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 
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 Win a 100% discount coupon for any one of these 
Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
About us 
Our vision: Unity is Strength 
 
We looking for Affiliate Book Promoters 
25% commission of sales price 
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The Politically Incorrect report 
A weekly column by Anton Pan starting edition 121 
 
The Politically Incorrect report 
A weekly column by Anton Pan starting edition 121 
Interim report 3 – Stranger than fiction 2 
The mid twenty refaced gladiator image of Anton Pan presents 
this disturbing compilation of informative video to open your 
eyes of what is happening right under your nose... 
 
The documentary 
https://www.bitchute.com/video/OaimndBbxyJN/ 
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Photo deur Racheal Lomas @maven_designs 
Die Skrif van Onheil Boek 1 – Wanneer Onheil 
Liefde bring – is beskikbaar in ons boekwinkel 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 

12. Die ontdekking 
 

Morrison en Dexter bars by die seiners se mobiele 
kantoortjie in en die korporaal aan diens spring op 
aandag.  

Morrison wys hy moet ontspan. “Sit Korporaal, 
en wys dadelik vir ons wat jy het.” 

Korporaal Jansen praat opgewonde: “Ons werk 
skofte om die radiofrekwensies 24 uur te monitor 
soos u beveel het, Kolonel, en u was reg. Ons het ‘n 
spioen in ons midde wat kontak maak met iemand 
daarbuite. Ek sal my opname nou vir u speel, dan 
kan u self hoor.” 

Jansen het die opnemer gereed en druk die regte 
knoppie. Eers is daar ‘n gekraak soos Jansen besig 
was om deur die verskillende frekwensies te soek. 
Die twee here wag in spanning. 

Skielik is daar ‘n stem. “Miernes, kom in, oor.” 
Stiltes volg tussen-in terwyl Miernes kort-kort 

weer geroep word en Morrison word ongeduldig. “Is 
dit al?” 

Die seiner wys met sy hand die kolonel moet 
wag. 
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Morrison kyk na Dexter: “Klink dit ook soos ‘n 
vrouestem vir jou, Kaptein?” 

Dexter knik. “Ja, Kolonel, maar sy probeer 
duidelik om haar stem te vermom.” 

Uiteindelik antwoord ‘n manstem: “Miernes hier, 
praat maar Posduif, oor” 

Dexter en Morrison frons vir mekaar terwyl hulle 
nuuskierig verder luister. Die vrouestem klink verras 
en opgewonde: “Miernes, ek dog ek gaan nooit weer 
van julle hoor nie! Is als nog reg daar, oor?” 

“Alles is in orde en alles is gereed. Is die plan 
nog dieselfde? Ons gaan binnekort vertrek en soek 
net bevestiging by jou, oor?” 

“Die plan is nog dieselfde, julle kan voortgaan. 
Ek het niks verder nie en indien jy niks het nie, moet 
ek waarsku die frekwensies word gemonitor, oor.” 

Morrison lyk verbaas en vat Dexter aan die 
skouer asof hy wil vra: “Het jy dit gehoor?”  

“Frekwensies word gemonitor, hoekom, oor?” 
“Die honde het julle kamp uitgesnuffel nadat julle 

vertrek het, oor.” 
“Ek verstaan. Ons sal nie in die twee weke voor 

ons plan deurgevoer is weer kontak probeer maak 
nie. Handhaaf stilte tot dan, oor” 

“Ek maak so, oor en uit.” 
“Oor en uit.” 
Morrison skud sy kop op en af. “Kaptein Dexter, 

jou teorie was toe die hele tyd reg. Jy het gesê jou 
spoorsnyer vermoed daar was ses voertuie en 
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ongeveer 24 van hulle in daardie kamp by die dam. 
En jy vermoed daardie groep is heel waarskynlik 
gewapende huursoldate. Dis hoekom hulle nie 
hulself wys nie. Die ou buitekant het die dame hier 
binne gevra of alles nog reg is en of hulle kan 
voortgaan met hulle plan. Hy het ook gesê sy moet 
radiostilte hou want hy sal nie weer kontak maak 
voor die plan deurgevoer is nie. Dis nogal slim want 
sy weet natuurlik nou wanneer dit sal wees en ons 
nie. Wat dink jy is die plan waarvan hulle praat.” 

Kaptein Dexter skud sy kop heen en weer terwyl 
hy diep nadink en skielik helder sy gesig op en hy 
vra opgewonde. “Wanneer vertrek die Puma na Port 
Elizabeth om daardie tien mense te gaan haal, 
Kolonel?” 

“Vroegoggend met eerste lig op die eerste April. 
Die afspraak is gereël vir 10:30 die oggend volgende 
week.”  

Morrison se oë helder ook op. “Genade, jy is reg, 
Kaptein. Op die oomblik gaan hier in elk geval nie 
veel aan nie. Dit is al wat belangrik genoeg kan 
wees vir hulle om te weet. Daardie tien mense is in 
die okkult se skuiling in Port Elizabeth met die doel 
om ‘n missie vir hulle deur te voer wanneer hulle die 
skuiling verlaat en ons gaan hulle volgende week 
met die Puma oplaai en hierheen bring. Daardie 
huursoldate is heel waarskynlik deur die okkult 
gehuur om ons planne in die wiele te ry. Miskien wil 
die okkult daardie tien mense van ons weghou wat 
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sin sal maak want hoekom moes hulle spesifiek daar 
skuil en nie by ons aansluit nie?” 

Dexter knik. “Ek vermoed daar is ‘n goeie 
moontlikheid dat hulle ons Puma daar gaan inwag, 
Kolonel, en ek glo nie Nico en Francois is bewus 
daarvan nie, want hoekom het Nico met jou die 
afspraak gemaak om hulle met die Puma te gaan 
haal? Kolonel, ons sal vir al die moontlike 
scenario’s moet voorberei. Die Puma kan 20 soldate 
vervoer. Ek stel dus voor ons fnuik hulle planne deur 
hulle voor te spring en die Puma neem my en 
negentien van my beste manne sommer vandag nog 
en gaan sit ons reg voor daardie skuiling neer sodat 
ons die kleinhoewe kan beveilig. Die Puma is dan 
sommer daar en beveilig en nadat dit Nico-hulle 
veilig op die plaas afgelaai het, kan dit ons na die 
tyd kom haal. Ons sal terselfdertyd ‘n hinderlaag 
opstel en die groep huursoldate inwag, gevange 
neem en probeer uitvind wat hulle agenda is.” 

“Uitstekende plan, Kaptein! Ons vermoed hulle is 
24 sterk en ek neem aan hulle sal nie almal kan 
saamgaan Port Elizabeth toe nie, want iemand sal 
hul plek hier moet beveilig waar dit ook al is. Dus 
behoort julle slaankrag ongeveer dieselfde te wees 
maar julle gaan goed ingegrawe en gevestig wees. 
Hulle spioen sal hulle nie waarsku nie, want sy is 
gesê om radiostilte te handhaaf, maar sou sy probeer 
sal ons ook weet want ons sal 24-uur ingeskakel bly 
op daardie radiofrekwensie vir ingeval, nè Jansen?”  
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Jansen knik dat hy verstaan en Morrison gaan 
voort; “In elk geval, enige waarskuwing sal te laat 
wees want julle sal teen daardie tyd reeds besig wees 
om julle in te grawe op daardie kleinhoewe.” 

Dexter wil net seker maak Morrison besef iets. 
“Kolonel, onthou hulle weet nou ons monitor die 
radiofrekwensies. Dus sal hulle gereed wees vir die 
moontlikheid dat ons nou voorbereid kan wees. 
Hulle weet ook die Puma kan 20 soldate vervoer. Ek 
dink hulle sal voorbereid wees op die moontlikheid 
dat ons die plek miskien voor die tyd gaan beveilig. 
Wanneer ons hier opstyg met die Puma, weet ons 
ook nie of hulle die helikopter gaan hoor en een en 
een bymekaar gaan sit nie, veral as hulle waarneem 
die helikopter kom nie weer terug nie.” 

Morrison knik. “Wel, ek sien geen beter plan nie, 
Kaptein. Indien julle julself net goed ingrawe en vir 
enige moontlikheid voorberei, sien ek nie ‘n manier 
hoe hulle julle gaan verhoed om daardie mense 
veilig terug te vlieg tot hier nie, maar daar is ‘n 
ander baie belangrike vraag wat my baie hinder. Wie 
is die vroumens, Kaptein? Hoe weet sy dat die 
radiofrekwensies gemonitor word? Dink ‘n bietjie 
wie van ons weet dit almal? Jy, Chloe, Jane, ons drie 
jong seiners, ek, Haasbroek en Marco.” 

“Daardie stem is vermom, maar die uitspraak is 
nie Chloe of Jane s’n nie, Kolonel.” 

“Dit kan ‘n vriendin van hulle wees, Kaptein?” 
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Dexter frons. “Kolonel, om die eerlike waarheid 
te sê: ek werk baie goed saam met Chloe en Jane 
vandat u my in Hunter se plek as die bestuurder van 
hulle polisie se pligte aangestel het en ek sal my kop 
op ‘n blok sit en u verseker hierdie het niks met 
hulle te doen nie. Dit was in elk geval Jane gewees 
wat oorspronklik met die vermoede gekom het dat 
ons miskien ‘n spioen in ons midde het.” 

“Pasop Kaptein, daardie twee vroumense groei op 
jou die een is ouliker as die ander een. Moenie nou 
softy trek op my nie.” 

“Nee regtig, Kolonel, ons werk goed saam. Ek 
kan u verseker dit moet ‘n ander dame wees binne 
ons groep maar ek kan aan geen dame dink nie.”  

Dexter kyk na Jansen. “Julle drie jong seiners het 
geen meisies hier nie, nè?” 

Jansen skud sy kop beslis. “Nee ons is nie so 
gelukkig nie, Kaptein.” 

Morrison lyk skielik asof hy geskrik het vir ‘n 
gedagtegang wat Dexter se woorde by hom laat kop 
uitsteek en hy slaan met sy plat hand onverwags 
hard op Jansen se tafel. “Speel dadelik weer daardie 
fokken opname, nou!” 

Jansen hop waar hy sit en is dadelik wawyd 
wakker geskrik. “Goed, Kolonel, dis digitaal ek kan 
hom dadelik speel.” 

Hy druk ‘n knoppie en sy is weer aan die soek. 
“Miernes, kom in, oor.” 
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Morrison skud opgewonde sy kop vinnig op en af 
en luister weer aandagtig wanneer sy weer praat en 
dan wys hy Jansen moet afsit en hy vat Dexter aan 
die skouer. “Paola! Ek kan jou wet dit is Marco se 
aanhangsel, Paola. Sy is in elk geval die enigste 
vroumens wat oorbly in ons geledere. Marco deel 
natuurlik alles met haar en sy melk hom natuurlik 
letterlik en figuurlik.” 

Dexter is nuuskierig: “Ek weet nie veel van haar 
nie, Kolonel. Ek het gedink hulle is getroud?” 

“Nee! Marco het haar in Port Elizabeth ontmoet 
net ‘n rukkie voordat ons plaas toe gekom het en hy 
het heeltemal sy kop verloor vir sy stukkie seksie 
Portugal. Ek het hom maar sy gang laat gaan. Hoe 
kon ek so blind gewees het? Vervlaks, ek was juis in 
my skik oor my goeie sekuriteit omdat my kern 
intelligensiespan geen aanhangsels soos los drade 
saam met hulle gedra het nie. Ek moes geweet het 
toe sy skielik op die toneel verskyn. Die okkult het 
haar natuurlik hier geplaas om via ons uiteindelik 
die Elite uit te snuffel.” 

Morrison kyk weer na Jansen. “Nou dat ek van 
die Elite praat, julle monitor nog die kortgolwe, het 
julle nog niks gekry nie?” 

“Ja, Kolonel. Ons doen beide take terselfdertyd. 
Ek het net nou die kortgolwe vir ‘n oomblik uitgelos 
terwyl ek besig was met u.” 

“Dit is snaaks dat ons hulle tot dusvêr nie opgetel 
het nie. Het ons nie ‘n groter toring nodig nie? Dit 



 18 

kan nie wees dat geeneen van die Elite se kampe reg 
oor die wêreld tot niet gegaan het nie. My 
satellietfoon werk nie. Ek vermoed dieselfde 
ruimteskepe wat die spinnekoppe vanaf die maan 
gebring het, het terselfdertyd alle satelliete in die 
ruimte se kommunikasie tot niet gemaak. Dus is die 
enigste manier hoe ons nou kan kontak maak via 
kortgolftorings.” 

Jansen spreek sy vermoede uit: “Miskien is daar 
‘n logiese rede hoekom dit hulle langer neem 
voordat hulle kortgolftorings gereed gaan wees, 
Kolonel?” 

Morrison knik. “Kom ons hoop so en ons vind 
ons kollegas, hoe gouer hoe beter, sodat ons kan 
begin mobiliseer teen die vyand. Ons moet daardie 
verdomde okkult uitsnuffel want ek het die gevoel 
hulle wil ons heeltemal van die aarde afvee voordat 
hulle die plaag sal beëindig. Konsentreer nou op die 
kortgolf vir ten minste die volgende twee weke. Ons 
moet net kontak maak!” 

Dexter wonder: “Wat is u plan met Paola, 
Kolonel?” 

“Niemand mag weet van haar behalwe ons drie 
nie en veral Marco mag nie uitvind nie, okei.” 
Morrison kyk na Jansen toe hy dit sê en Jansen knik 
dat hy verstaan.  

“Ek het ‘n spesiale plan vir haar wat ek slegs met 
Heinrich gaan deel. Julle moet haar met niemand 
bespreek nie!” 
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Vervolg volgende week uitgawe 130 
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Voorblad verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Begin uitgawe 124 
Payhip eBoekwinkel: https://payhip.com/b/3hBa 
Amazon paperback: 
https://www.amazon.com/dp/B093KJ8XTD 
Kindle eBoek: 
https://www.amazon.com/dp/B093JMLHMD 
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Beloftes aan myself 
Jeugverhaal deur Chantel Vergotine 
 
6. Die afspraak 

 
”Santie, my kind, jy is lank en lenig. Wie sal nou nie 
saam met jou gesien wil word nie?” 

 ”Antie, daar is ’n groep meisies by die skool wat 
altyd aanmerkings maak wanneer hulle verby my 
loop.” 

”Ag, hulle is sommer afgunstig omdat jy so mooi 
is en jy moet onthou seuns is ook maar somtyds 
skaam, maar lóér, die loer hulle. Dit verseker ek 
jou.” 

”Nou maak antie my skaam. Antie laat my nou 
dink die ander dag toe ek verby Werner loop. Hy het 
half gemik na my kant toe, ek het gedog hy gaan in 
my vasloop.” Santie is bloedrooi in die gesig. 

”Santie, jy moet verstaan dat jy ’n baie 
aantreklike jongmeisie is en om met seuns te praat is 
orraait. Jy moet nie vir jou bekommer oor wat ander 
mense sê nie. Of ’n mens goed of sleg is; mense sal 
altyd iets te sê het oor jou.” 

 ”Dis nie dat ek my steur aan ander mense nie. 
Daarvoor het ek te ’n taai vel ontwikkel oor die jare. 
Ek het net nog nie kans gehad om aan die 
matriekafskeid en seuns te dink nie.” 

’n Geklop aan die deur trek hulle aandaag. Dis 
alweer Henk, die keer in privaat klere en sy motor 
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staan voor die hek. Linda maak oop en Henk groet 
beleefd soos altyd.  

”Linda, ek kom net nuus bring. Gisteraand voor 
ek van diens af is, het ek nuus gekry dat Gawie se 
saak volgende week voorkom vir verhoor. Volgens 
die landdros is dit ’n hoëprofielsaak, want die 
aksiegroep teen vroue- en kindermishandeling wil hê 
dat van Gawie ’n voorbeeld moet gemaak word.”  

”Ek dink nie ek sal by die verhoor wees nie en 
wat Santie betref, ek wil nie dat sy nou ontstel word 
verder nie. Dis eindeksamen en soos dinge nou is, 
verg dit klaar elke greintjie moed en krag van haar 
om te konsentreer op haar skoolwerk. As sy net 
hierdeur kom, is die stryd klaar gewonne.”  

Santie sit sprakeloos met haar hande in haar skoot 
gevou en luister na die gesprek. Sy hou vir Henk fyn 
dop. Dan staan sy skielik op. ”Moet ek koeldrank 
gaan gooi vir antie en die oom? Ek gaan nou vir 
myself gooi, dit is nie moeite nie” 

”Ek weet nie of die kaptein nog wil bly vir 
koeldrank nie,” laat hoor Linda” 

”Dis sal baie lekker wees, Santie, dis my af dag. 
Ek kan doen ek net soos ek voel. “Maar kom sit dan 
kan ons verder praat,” nooi Linda. Santie bring die 
koeldrank en hulle gesels nog so n rukkie.  

”Linda, ek sal nou eers moet gaan want my 
dogter se vriende kom haar nog oplaai vir die 
universiteit. Ek hou daarvan om haar altyd te groet 
voor sy vertrek.” 
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 ”Ek het nie geweet jy het al sulke groot kinders 
nie.” 

”Ja, my dogter is nou maar tipies baie vas aan 
haar pa. My seun is meer privaat en praat glad nie so 
baie soos sy nie, maar ons gesels weer. Tot siens, 
julle.”  

Santie frons en loop lag-lag kombuis toe om die 
glase weg te gaan sit. In sy motor wonder Henk wat 
hom elke keer terugbring na die twee mense toe.   

Maandagoggend ry Linda en Santie saam skool 
toe en soos verwag let sy op dat die kinders maar 
agter hulle hande fluister. Linda is daar, en noudat 
sy by haar woon en eintlik haar ma is, het Santie 
baie meer selfvertroue as gewoonlik. Die 
onderwysers herinner hulle almal daaraan dat die 
matriekafskeid oor ’n week is en Linda en Santie het 
oor die etensuur gesit en praat oor wat sy gaan 
aantrek.  

Net voor huistoegaan-tyd, sluit die aantreklike 
Werner by Santie aan en wil weet of sy nie saam 
met hom matriekafskeid toe wil gaan nie. Sy weet 
nie wat om te antwoord nie, maar dink toe aan Linda 
se woorde. Sy glimlag vir hom en begin rustig terug 
gesels.  

”Nou maar goed, maar jy moet teen Woensdag 
vir my laat weet watter kleur jou hemp gaan wees 
sodat ek kan besluit oor ’n kleurskema vir my rok.” 
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”Oukei, ek sal so maak. Jy hoef jou nie te 
bekommer oor vervoer nie. Al my vriende het 
motors.”  

Santie kannie wag om dié middag by Linda in die 
motor te klim nie. ”Antie, antie was reg! Werner het 
my sowaar gevra. Die ander meisies was groen van 
jaloesie.”  

”Sien jy, ek het jou mos gesê! Hy loer al seker 
baie lank maar het nie die moed gehad om jou te vra 
nie.”  

Die einste Dinsdag by die skool sê Werner 
sommer vir Santie wat sy kleurskema is en hy het 
sommer nog so ’n rukkie tydens etenstyd met haar 
kom gesels. Dinsdagmiddag is Linda en Santie 
winkels toe om iewers vir haar te gaan kyk vir n 
mooi uitrusting. 

”Santie, ek wil nou nie voorbarig wees nie, maar 
ek weet van ’n boetiek in die dorp wat net een van ’n 
soort uitrusting het.”  

”Antie, ek voel baie sleg oor ek nie geld het nie, 
maar ek sal eendag vir antie alles teruggee met 
rente.”  

”Ag, nou is jy sommer laf! Ek doen dit uit my 
hart uit. Jy is dan nou my kind en buitendien, die 
mense wat julle huis gaan huur, moet nog Vrydag 
die eerste twee maande se huurgeld bring, het jy dan 
al weer vergeet?”  

”Ek kan seker nou al teen die tyd ’n bietjie 
deurmekaar raak.”  
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So baie dinge het in die tyd gebeur! Hulle lag 
hartlik en loop voort, Hulle kry die perfekte 
uitrusting by die boetiek en ook die mooiste 
bykomstighede. Skoene kry hulle by die winkel 
langsaan en daar gaan Santie, heeltemal uitgesorteer.  

Die res van die week woon sy ekstra klasse by en 
gesels met die twee vriendinne wat altyd by hulle 
huis na haar toe gekom het vir hulp met skoolwerk, 
want Santie is baie slim in van haar vakke. En almal 
wil nou weet hoe dit voel om by juffrou se huis te 
woon, al die gerief te hê en sulke moderne klere te 
dra. Santie raak redelik gewild by die skool deurdat 
Werner haar gevra het vir die matriekafskeid. Almal 
probeer nou met haar vriende maak.  

Vrydagoggend is daar n voertuig voor die hek en 
hulle wonder wie dit kan wees. Hulle gaan altwee 
amper gelyk uit by die deur en sien dat dit Henk is. 
Hy ry sowaar ’n SUV, en hy lag bo uit toe hy hulle 
verbasing sien. 

”Môre dames, hoe lyk julle dan nou soos mense 
wie se ontbyt afgevat is?”  

”Jinne, oom! Wie se mooi kar ry oom? Kan ek 
nie voel hoe hy ry nie?” 

”Santie gedra vir jou, die man sal dink ons ken 
niks nie,” fluister Linda saggies vir haar.  

Henk klim uit die motor en kom by die hek in. 
”Wel, ek het gehoor iemand gaan vanaand soos ’n 
prinses lyk en het net kom seker maak alles is reg.”  
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”Ja oom, ma kan oom nie vanaand vir my in die 
motor stadsaal toe ry nie?” 

”Hoekom nie? Ek het gedink julle gaan my nooit 
vra nie! Sê net hoe laat en wat ek moet aantrek. Ek 
gaan sommer nou die motor laat was, julle sal my 
nou moet verskoon. Ek het nog baie om te doen.”  

Henk is baie haastig daar weg en hulle wonder 
wat het hy nou eintlik hier kom maak. Teen vieruur 
het die dames wat Linda gevra het vir die 
voorbereiding van die versnaperinge alles gereed en 
daar daag van die straat se mense op om te kom kyk. 
Sommige van die mense kom net om iets lekkers te 
kry om te eet. 

”Jinne, antie! Is dit regtig ek? Kyk net hoe baie 
kan grimering en klere aan ’n mens doen! Die mense 
gaan my nie ken nie” sê sy opgewonde.  

”Die motor is hier buite,” roep een van die gaste.  
”Dis seker Henk,” antwoord Linda terug en help 

Santie om na voor te stap. Sy is effens lomp op die 
hoëhakskoene. Die mense snak na hul asems toe 
Santie by die voorkamer instap. Sy stap tot in die 
voetpaadjie en kyk om na Linda. Linda gaan tot by 
haar en soen haar op die voorkop.  

”Jy lyk pragtig, my prinses.” Sy knip-knip haar 
oë om die trane te keer.  

“Antie kannie nou voor die mense huil nie, die 
mense gaan sien.” 

Henk maak die motor se deur oop. Werner is 
alreeds in die motor. Die motor ry weg en Linda kan 
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nie langer haar trane keer nie. Die mense wat 
agterbly, sak op die eettafels toe soos bye. Linda los 
hulle maar want die versnaperings is bedoel vir 
Santie se bewonderaars.  

Ook by die stadsaal is daar reeds mense wat na al 
die paartjies kom kyk. Die aand gaan vinnig verby 
en van die seuns en meisies begin praat van n 
‘afterparty.’  

”Werner, ek sal nie saam met julle kan gaan nie 
want antie Linda wag seker al vir my,” laat Santie 
hoor na afloop van die matriekafskeid. 

”Santie, ek het jou mos gesê, my vriende het 
almal motors. Ons gaan jou nie lank ophou nie. Jy 
kan sommer saam met my en Francois ry.” 

”Nou maar goed, ek wil net nie so laat by die huis 
aankom nie”  

Sy is glad nie gelukkig met Werner se planne nie, 
hy het dit nie vooraf met Linda bespreek nie. Haar 
maag voel of dit op ’n knop wil trek. Sy voel 
onseker en bang ... 

Linda is rasend van bekommernis. Sy loop op en 
af en wring haar hande. Sy het verwag dat Santie 
teen middernag tuis sou wees. Dis reeds oor een. 
Wat moet sy doen? Die skoolhoof bel of vir Henk? 
Santie het nie haar selfoon by haar nie. Moet sy self 
gaan soek? Waar? 

“Liewe Vader, laat sy tog asseblief nie iets 
oorkom nie.”  

Teen half-twee lui Linda se selfoon. 
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Foto afgelaai vanaf engoo 

Wraak trek oor die Sahara  

Tex het aangesluit by die Franse Vreemdelegioen in 
die magtige Sahara woestyn. Hy soek weerwraak 
teenoor ‘n Duitse offisier wat sy broer as 
krygsgevangene in Tweede Wêreldoorlog wreed 
vermoor het. Gou word hy genader deur ŉ paar 
medesoldate om uit die legioen te dros. Hy weier 
aanvanklik, maar dan tree die noodlot in en dit 
noodsaak hom om wel te dros saam met sy makkers 
om so die lewe van ŉ beeldskone vrou te probeer 
red. In die warm woestyn kruis sy pad onverwags 
met die man wat hy sy lewe lank al soek, maar dinge 
loop heeltemal skeef vir hom en sy vriende en hulle 
moet voortdurend veg vir oorlewing.  
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WRAAK TREK OOR DIE SAHARA 
Deur Sandbergh Beyers  
Begin uitgawe 129 

 
Hoofstuk 1 

 
Sy nou, grys oë is nou moeg van staar oor die 
glinsterende sand en hy kyk hier voor hom. Daar 
hardloop ’n mier rond in sy eie skaduwee want die 
Sahara-son is reg bo. Die mier is nou op die kant van 
’n klein gaatjie in die sand en byna trap ’n groot 
soldatestewel op die mier. Die Amerikaner se hand 
skiet uit en gryp die soldaat se been en druk dit weg. 

“Wat die duiwel ...?” sê die ander soldaat wie se 
been die Amerikaner vashou. Op daardie oomblik 
bereik die mier die middel van die gaatjie in die 
sand. Meteens is daar ’n klein ontploffing en die 
mier verdwyn onder die sand in. 

Die groot Amerikaner, met sy koel, grys oë, kyk 
van die sand af op. Oor hom staan ’n ander soldaat 
van die Franse Vreemdelegioen met sy blou 
mondering. 

“Het jy dit gesien?” vra die Amerikaner en sy 
groot, benerige hand beduie in die rigting van die 
gaatjie waarin die mier verdwyn het. 

“Ja,” sê die soldaat wat daar staan. Hy is ook ’n 
Amerikaner, blas, bruinogig, terwyl sy maat op die 
grond lig is met grys oë. 
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Hulle kyk nou albei na die gaatjie, want as jy in 
die Vreemdelegioen is, hou jy vas aan alles wat jou 
aandag gevange hou, al is dit ook hoe nietig. Dit is 
veral die geval op ’n hel-mars soos hierdie. 

Die lang, bonkige Amerikaner draai op sy sy en 
hy kyk weer na Le Clerq, die Fransman wat sy land 
verraai het. Le Clerq het klaarblyklik genoeg gehad 
en hy ondersoek die woestyn sluiks. Dit beteken dat 
daar nou ses van hulle is, dink die Amerikaner en 
daar kom ’n siniese plooi om sy lippe. Dit is wat vier 
uur se ononderbroke mars aan ’n man doen onder 
die genadelose son met ’n rugsak byna so swaar as 
jyself. Pleks dat hulle gebruik maak van die klein 
rustyd, loop hierdie paar Legioen-soldate in die 
warm sand rond en hulle soek na moontlikhede ... 

Die Amerikaner steek sy vinger onder die sand in 
waar die mier flus verdwyn het en hy trek ’n lelike 
dikpens vaal gogga daar uit.  

“’n Mierleeu,” sê hy afgetrokke, “as ’n mier oor 
hom loop, is dit klaarpraat.” 

“Daar is baie van hulle in hierdie woestyn,” sê 
die ander Amerikaner wat langs hom kom sit het en 
wat, strydig met sy hele aanskyn, die bynaam van 
Pronker verower het. “Net, hulle het twee bene ...” 

Die lang Amerikaner, wat uit Texas kom, kyk 
weer oor die sand en hy sien die kaptein, ’n ponie-
kêrel en soos altyd, kyk hy na die rewolwersak van 
die offisier.  
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“Dit is wat ek nodig het,” dink hy, maar hy 
spreek dit nie uit nie. Sy hande gaan instinkmatig 
oor sy heupe waar hy in die verlede twee sterk 
rewolwers gedra het. Selfs nou, na al hierdie tyd, 
voel hy of daar iets makeer as hy hulle nie voel nie, 
die warm beweging as hulle sy heupe aanraak. 

Meteens is daar beweging op die plek waar Le 
Clerq netnou was. Net, hierdie keer is dit nie Le 
Clerq nie. Dit is Jacques Duclos, byna ’n duimpie 
van ’n mens wat ’n vyand van die wêreld is net 
omdat hy so kort geskape is. Hy het op sy een knie 
neergesak en hy staar na die sand voor hom asof 
betower. Le Clerq en twee ander kom vinnig nader, 
sê iets aan Duclos en dan sak hulle ook in die sand 
neer. Hulle hou hul bewegings so gewoon moontlik 
en hulle kyk onderlangs na waar die onderoffisiere 
in ’n groep rus. 

Die Amerikaner uit Texas kom orent, maar 
stadig, weens die gewig van sy rugsak wat gewone 
siele nie mag afhaal nie omdat die gevoel in die 
Vreemdelegioen is dat so iets die dissipline sou 
benadeel. Gelyktydig begin Pronker praat, sagweg 
en konfidensieel want hy het nie opgemerk wat so 
skielik die aandag van sy metgesel getrek het nie. 

“Tex,” sê Pronker, “die manne het my gestuur om 
met jou te kom praat.” 

Sonder om na Pronker te kyk, sê Tex: “Watter 
manne? Die Griek? Koeskof of die Rus?” 



 34 

Hy neem egter nie sy oë weg van die hurkende 
groepie ’n entjie van hulle af nie. Daar in die sand is 
iets wat hul aandag vashou, maar die Amerikaner 
kan nie uitmaak wat dit is nie. Al wat hy kan sien, is 
dat hulle onder mekaar fluister terwyl hulle mekaar 
met die elmboë aandruk asof hulle die een die ander 
aanspoor om iets te doen. 

Le Clerq het ’n soort blinde moed, al het hy in die 
Tweede Wêreldoorlog vir die vyand gewerk. En 
daar doen hy nou iets, iets in die sand, met ’n snelle 
beweging van sy hande. 

Die Amerikaner vernou sy oë verder in hewige 
konsentrasie, maar hy kan nie uitmaak wat gebeur 
het nie. 

Dan praat Pronker weer uit die hoek van sy mond 
en hy hou die onderoffisiere noukeurig dop terwyl 
hy praat.  

“Dit is nie die Griek nie en dit is ook nie daardie 
gek Rus nie ... Die manne van wie ek praat, is Louis 
die Kameel, Bonaparte en Planmaker.” 

Almal Amerikaners, dink Tex, maar hy staar nog 
steeds na daardie groepie daar in die sand. Albert 
Cheauvin wat die bynaam van Trane verwerf het, het 
’n tabakblik uit sy rugsak gehaal en hy is besig om 
dit vinnig leeg te maak. Hy gee dan die leë blik aan 
Le Clerq wie se vinnige, rukkerige bewegings 
aandui dat hy ongeduldig haastig is. 

“Wat wil julle hê moet ek oor praat?” vra Tex 
slepend, met sy lae, moeë stem. Hy kyk stadig na die 
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gesig van die soldaat wat skaars die naam van 
Pronker verdien want hy is alles behalwe ’n nette 
kêrel en sy gesig is plat en blas en grof met ’n byna 
onnosel uitdrukking. Tex is uitgeslaap. Hy was nie 
verniet in sy vaderland ’n “cowboy” nie.  

Hy fluister. “Wil julle ramme spore maak? Weet 
julle nie dat dros die gevaarlikste misdaad in die 
Franse Vreemdelegioen is nie?” 

Pronker stoot sy tong oor sy droë lippe en sy 
vinnige, bruin oë spring van die een figuur na die 
ander rondom hulle asof hy bang is dat hulle hom sal 
hoor praat en asof hulle dalk die beweging van sy 
dik lippe sal lees. Maar die ander is te besig om ’n 
bietjie kosbare rus te vang om na Pronker op te let. 

Selfs Le Clerq en sy groepie het opgebreek en 
hulle lê nou op hul rugpakke en rus. 

“Ja,” antwoord Pronker fluisterend en daar is ’n 
vasberadenheid op sy gesig en sy oë lyk desperaat. 

“Ons gaan spore maak, net so gou as ons kan.” 
Sy hand beweeg vinnig omhoog en hy gryp aan die 
blou mou van Tex se mondering, pleitend en 
dringend. “Duusman,” sê hy met drang in sy 
woorde, “hierdie leër het ek nie voor smoel nie ... ’n 
Amerikaner pas nie in hierdie leër nie.” 

Tex hoor die woorde van sy makker, maar hy het 
ook nie versuim om te sien hoedat die leë tabakblik 
uit Trane se hande in Le Clerq se hande oorglip nie. 
Hy kan dit nie verklaar nie, maar hy voel die 
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aandrang van gevaar as gevolg van die 
bedrywighede van daardie klein groepie. 

Pronker krap met vuil vingers aan die eerste 
stoppels van sy baard. Hy sê ineens. “Nog ’n rukkie 
agter die mure van Fort el Kwatra en ek is so mal 
soos ’n daler. Ek gaan vort, al bars die bottel ook ...” 

“Ek hou nie van die geselskap wat jy gekies het 
nie,” sê Tex en hy kan nie verder praat nie, want 
onder langs die linies is daar ’n beweging en dan 
kom daar die bulderende stem en almal weet wat dit 
beteken. ’n Sug gaan op van die tweehonderd man. 
Dit was erg genoeg om ’n halfuur in hierdie 
verterende hitte te lê, maar om nog vier uur lank in 
hierdie verderf te marsjeer, sal nog tien keer erger 
wees. Dit weet hulle maar te goed. 

Hulle roer, kreunend en vloekend, draai om sodat 
hulle hande-viervoet staan voordat hulle orent kom 
onder die swaar rugpakke, en dan staan hulle daar in 
die sagte, hete sand van die Sahara-woestyn. 

Die brandwagte wat opgestel was om te waak 
teen die aantog van Arabiere, kom teruggeslof.  

Tex vra van sy makker. “Waarvoor het julle my 
dan nodig?” 

Pronker sug en daar is eerbied op sy jong gesig 
want almal het eerbied vir hierdie stadige, 
innemende kêrel uit Texas wat nie by die Legioen 
pas nie omdat hy heeltemal klaarblyklik nie ’n 
swartskaap uit enige land kan wees nie. Almal weet 
hierdie cowboy het nie so ’n mislukking van die 
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lewe gemaak dat hy hom hoef te kom begrawe in die 
hardste, mees genadelose leër op aarde nie. Manne 
fluister en hulle verwonder hulle oor die onderskeid 
tussen hulle self en hierdie Amerikaner en hulle 
wonder waarom hy hom in die Legioen bevind. Hy 
is nie die soort man wat so been-af agter ’n vrou sal 
word dat hy daaroor ’n gek van hom sal maak nie. 
Hy is lank en gespierd en bruin gebrand, ’n 
indrukwekkende kolos. 

“Tex, jou ou vuilis, jy het iets wat ons nodig het, 
naamlik ondervinding.” Pronker praat met ’n ligte 
opgewondenheid, maar dan swyg hy eers want hulle 
tree aan, vier diep. Sy woorde, laag en dringend, 
hoewel effens opgewonde, draal om die groot 
Amerikaner se ore. 

“Wat jy nie van woestyne weet nie, is nie die 
moeite werd om te weet nie,” fluister Tex vir 
Pronker. 

“Die woestyne van Noord-Amerika, ja ... maar 
nie hierdie ellendige sand-gemors nie,” beduie 
Pronker. “Jy kan in ’n woestyn leef waar ons andere 
die moord sal steek, Tex ... Jy ken die doepa vir 
hierdie woestyn. Ons het jou nodig, Tex,” sê hy dan 
pleitend. 

Tex wag totdat hy seker is dat Le Clerq na sy 
kant toe kom. “Ek hou nie van jou maats nie, 
Pronker. Julle gaan in die selle beland net so seker 
as wat jy leef of so nie gaan die Arabiere van julle 
braaivleis maak. Los my uit, ou kat ...” 
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Pronker, staan voor hom en uitkyk terwyl die 
kaptein op die groot, wit hings aangery kom en die 
kaptein is so klein op die massiewe dier dat hy lyk 
soos ’n muis op ’n brood. Terwyl hy naderkom, 
skreeu en lawaai die offisiere om indruk te probeer 
maak. 

Le Clerq staan kalm en los hier by Tex en Tex 
praat op sy manier Frans en sê met sy koel, grys oë 
op die klein Fransmannetjie.  

“Ek verstaan daar is net twee goeters wat in 
hierdie sand kan leef ...” Die Fransman verstyf by 
hierdie woorde en dit lyk of die bloed weggeloop het 
uit sy grys gesig. Hy draai sy kop stadig en sy oë, 
wyd van die skok, staar na die Amerikaner. 

“Ja, net twee dinge en die een is ’n mierleeu en 
hy pla niks behalwe miere nie.”  

Die Amerikaner bly na die ongemaklike 
Fransman staar. Hy weet hierdie klein verraaier voer 
iets in die skild, net soos hy van die begin af gemeen 
het. Hy weet dit is diep en iets vuil want anders sal 
dit nie Le Clerq wees nie. 
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 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/ 
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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. 



 41 

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. 
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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 
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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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We looking for Affiliate Book Promoters  
 
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, email list, or you are an Instagram 
or YouTube vlogger, write articles or is engaged in 
some or other form of freelancing or entertaining. 
Whatever your platform or what you do, does not 
matter. You can earn anywhere in the world where 
you have an internet connection. 

So easy to start it is silly 
Register for your affiliate partner link to our 

Payhip Bookstore and show and review our books 
and when someone visits our Bookstore via your 
link you earn 25% of every book sale. Our Payhip 
application keeps records of your earnings and as 
soon as you have earned more than R500 worth of 
sales you get paid on the first day of the next 
month. Can it be more simple? There really is 
nothing to lose! 
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Use the link at the bottom of this page to register 
your contact and payment details and receive your 
affiliate link. We shall mail you a supporting 
document with the tools to promote every book we 
have available. We introduce new books regularly 
and each time you shall receive a document via 
email. The document will have a cover picture, 
author biography, an introduction, and a choice of 
reviews that will help you to sell each book. It is up 
to you what you use to promote our books. You can 
use or add your own review and introduction or 
whatever methodology works for you. 

Support for your promotions and campaigns 
You can also request a number of discount 

coupons that will expire at a certain date and will be 
mailed to you and you can use these coupons to run 
your own unique campaign. You can also email 
suggestions to us about the best prices for certain 
formats or request that we publish books of genres 
that you suspect will do well and so forth. 
Remember as an Affiliate Partner you are an 
important part of our team. 

We share the profit for each book sale according 
to this simple formula: 

Example: 
Sales price = R100 
Affiliate partner = R25 
Author = R25 (Royalties) 
R50 – R10 (costs) = R40 (fictional example) 
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R20 = Editor 
R20 = Publisher 
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. Authors get one 100% coupon 
automatically. 

Click here to sign up and start immediately 


