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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. 



 6 

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  



 7 

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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 Ivermektien: Wondermiddel of kwaksalwery? 
Deur Gert van Jaarsveld 
 
DIE GEBRUIK VAN IVERMEKTIEN STEEDS 

NIE OP DIE REGERING SE AGENDA NIE... 
 
Die burgerregte-organisasie AfriForum sê die 

doeltreffende vroeë behandeling en voorkoming van 
COVID-19 met behulp van ivermektien is steeds nie 
op die regering se agenda nie. 

Dít ten spyte daarvan dat oorweldigende 
wetenskaplike bewyse bestaan dat dit lewens kan 
red en infeksies kan voorkom. 

Die hoof van navorsing by AfriForum, Barend 
Uys, sê die data wys dat inperkings nie ’n 
noemenswaardige impak op die verloop van 
infeksies het nie. 

Volgens Uys moet die regering ook ander 
oplossings in werking stel om die COVID-19-
pandemie die hoof te bied. (17/06/2021)  

*Volg Overvaal Stereo se Facebook blad en bly 
altyd op hoogte van die jongste nuus saam ons meer 
as 150 000 volgelinge. Sien ook: 
DEUR AFRIFORUM | JUN 20, 2021 Facebook: 
AFRIFORUM PLAAS DRUK OP 
OWERHEIDSINSTELLINGS OM INLIGTING 
OOR IVERMEKTIEN TE BEKOM 
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Daar is duidelik twee kampe dwarsoor die 
wêreld. Diegene soos ons regering, die WGO, talle 
regerings en medici oor die wêreld heen, hou voet 
by stuk. Vaksinering! Vra jy na die gevolge (veral 
op lang termyn) op die liggaam wat veroorsaak word 
deur die goed wat ingespuit word, kan niemand jou 
antwoord nie, want vaksinering is slegs in ’n 
eksperimentele fase. Dit sal eers oor jare duidelik 
word. Intussen word mense maklik gebreinspoel 
deur mediese verklarings, massamedia, selfs 
Facebook.  

 
Dat daar vanuit verskillende oorde sterk 

teenkanting is teen vaksinering omdat daar 
beproefde metodes en middele bestaan en getoets is 
met positiewe resultate, is duidelik. Dr. Thomas 
Levy in sy boek Rapid Virus Recovery vra die 
volgende vraag: “Why is a vaccine necessary when 
the targeted infection or toxin can simply be 
prevented, or if contracted, easily cured?” (p.1) Hy 
bespreek vanaf p. 148-159 ten minste twaalf 
alternatiewe behandelings, o.a. ivermektien. 

Copyright © 2021 by Thomas E. Levy, MD, 
JDFirst Edition: 2021Library of Congress Control 
Number: 2021934486 ISBN: 978-0-9983124-1-5 

“Recap 
While an analysis of the politics of the COVID 

pandemic are beyond the scope of this book, it is 
nevertheless very important to realize that there are 
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no valid medical reasons for not using any of the 
therapies discussed above for the prevention and/or 
treatment of COVID, or any other respiratory viral 
syndrome. None of these therapies interferes with 
the other, so there should be no hesitation to apply 
any combination of them that is readily available. 
Also remember that when a therapy is beneficial, or 
even just potentially beneficial, and it is both 
inexpensive and established to be safe, there is no 
reason or even justification for a physician to refuse 
or even actively block its administration. This is 
especially the case when a COVID infection is 
progressing rapidly and has already compromised 
the ability to breathe. 

To be as clear as possible, there is no good 
reason for anyone to die from or even suffer greatly 
from COVID if any of a variety of the treatment 
options discussed are properly applied. And with 
such options available as the HP nebulization, there 
is little reason to ever contract COVID or to allow it 
to get a foothold in the body.” (pp 179-180) 

 
Lees ook:  
Anton Pan se reeks: The Political incorrect 

Report, Uitgawe 126: The truth about the shot, 
17/5/21 en volgende uitgawes 
https://storymagazine.home.blog  

Die vraag is dus: Waarom is Suid-Afrika se eiers 
in een mandjie? Vaksinering en niks anders nie? As 
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jy ’n pandemie het, skiet jy met een eksperimentele 
wapen in plaas van met alle ander getoetste wapens 
ook? 

BEHEER? GELD? ONNOSELHEID? 
Werk alternatiewe behandelings?  
Anton Pansegrouw is vroeg na die uitbreek van 

Covid positief getoets. Hy het homself geïsoleer en 
gesond gedokter. Lees sy verhaal en raad Muti en 
boererate vir Covid herstel onder die hoof DIE 
NUUTSTE INTERESSANTE NUUS by 
https://storietydskrif.home.blog.  

Dok Chris Pitzerc skryf ’n paar dae gelede na 
aanleiding van ’n program op KykNet in FB 
https://www.facebook.com/groups/78913523846/  

“Spreekkamer totaal eensydig, ek vra toe gee 
Alternatiewe en Kruiedokters, Homeopate en 
Iridoloë ook kans. Ons is 100% suksesvol teen 
Covid maar word doodgesmoor. 

Kry onmiddellik terugvoering sê wat is die 
alternatief. Ek sê dit is nie een produk nie dit is ‘n 
wetenskap en ons oorwin Covid en ander virii met 
‘n driedubbele aanslag. Hulle vra of daar 
ondersteuning vir my is.” 

Die program is Spreekkamer aangebied deur 
Suzaan Steyn 

06 MAY 2021 - 16:34 GEORGE COETZEE • 
Coetzee is a practising physician in Pretoria. 
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https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2021-
05-06-ivermectin-is-a-proven-treatment-for-covid-
19-so-lets-use-it/  

“In my work in SA, I’ve treated dozens of Covid-
19 patients daily. I’ve prescribed and administered 
ivermectin to hundreds of people, and tracked more 
than 50 patients who were moderately to severely ill, 
including several with severely compromised 
immune systems. I’ve seen ivermectin make a 
difference in their outcomes — and the research 
backs this up.” 

“Extensive study shows ivermectin can reduce 
the risk of infection by 92.5% and is the standard of 
care in many countries.” (my bklemtoning) 

‘n Mens sou kon aanhou voorbeelde en ervarings 
verskaf (FB is vol daarvan) maar twee uitsonderlike, 
aansienlike voorbeelde word hier kortliks bespreek. 

 
Indië  
Die opskrif hieronder in die The Desert Review is 

verstommend.  
Ivermectin obliterates 97 percent of Delhi cases 
By Justus R. Hope, M.D. Jun 1, 

2021 Updated Jun 7, 2021 
 https://www.thedesertreview.com/news/national/

ivermectin-obliterates-97-percent-of-delhi-
cases/article 
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(The Desert Review is an award winning, locally 
owned, and independent online news source and 
weekly printed publication that covers the events, 
sports, and people of the Imperial Valley in southern 
California and the stories that matter to the 
community.) 

 
Dr. Pierre Kory het reeds op Desember 8, 2020, 

bekend gemaak dat Ivermectien die virus kan 
uitroei. Die WGO het Indië gewaarsku dat hulle ’n 
fout maak deur Ivermektien te gebruik. Genadiglik 
het hulle dit gebruik en in Delhi ’n 97% daling in 
gevalle gehad. Tamil Nadu provinsie het dit nie 
gedoen nie en hulle gevalle het verdriedubbel van 
10,986 tot 36,184 en hulle dodetal van 48 in April 
tot 474 in Mei, ’n tienvoudige styging. Delhi se 
dodetal in dieselfde periode val van 277 tot 117. 

In Desember 2020 het dr. Pierre Kory by die 
Amerikaanse Senaat gepleit vir die gebruik van 
Ivermektien. Hulle het dit geïgnoreer en op 
Desember 8 het die VSA 2821 Covid dooies gehad. 
Hulle het gehou by die WGO se riglyne wat die 
infeksies en sterftes die hoogte laat inskiet het. 

“Delhi did it right. The United States and Tamil 
Nadu did it wrong. It cost half a million precious 
lives and horrific pain and suffering for the world. 
The pandemic was prolonged for no good reason.” 

In 5 areas wat in Indië Ivermektien gekies het, 
was die afname tussen 60-97%. In 5 areas wat teen 
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Ivermektien besluit het, was die toename tussen 50-
828% 

’n Moontlike hofsaak is nou hangende: 
https://www.thedesertreview.com/opinion/colum

nists/indian-bar-association-sues-who-scientist-over-
ivermectin/article 

“The Indian Bar Association (IBA) sued WHO 
Chief Scientist Dr. Soumya Swaminathan on May 
25, accusing her in a 71-point brief of causing the 
deaths of Indian citizens by misleading them about 
Ivermectin.  

Point 56 states, “That your misleading tweet on 
May 10, 2021, against the use of Ivermectin had the 
effect of the State of Tamil Nadu withdrawing 
Ivermectin from the protocol on May 11, 2021, just 
a day after the Tamil Nadu government had 
indicated the same for the treatment of COVID-19 
patients.” 

 
Zimbabwe 
The impact of ivermectine use in Zimbabwe 
https://medicalupdateonline.com/2021/04/the-

impact-of-ivermectin-use-in-zimbabwe/ 
Interview and article by Christine Clark 
“The use of Ivermectin for prophylaxis and 

treatment of covid-19 in Zimbabwe has resulted in a 
10-fold reduction in mortality. IMI interviewed Dr 
Jackie Stone, a family medicine physician in based 
in Harare, Zimbabwe to find out more.” 



 15 

Die eerste vlaag covid-infeksies het begin in Julie 
2020 en teen Augustus was dit buite beheer. 
Volgens dr Stone het mense selfs in parkeerareas 
van hospitale gesterf. Op 8 Augustsus het hulle 
behandeling met ivermectine begin. 

Vanaf 8 Augustus tot 24 Desember het sy geen 
sterftes gehad nie al het die 26% van haar pasiënte 
uiters lae suurstofvlakke gehad. Op sosiale media is 
die suksesverhale geëggo en in Januarie het die 
Medicines Control Authority of Zimbabwe (MCAZ) 
die gebruik van evermectien goedgekeur. Net ‘n 
maand later het die sterftes aan Covid geval na zero 
en die verkope van evermectine 35-voud styging 
getoon. 

(Medicines Control Authority of Zimbabwe 
(MCAZ): MMCAZ initially took a rigid stance with 
ivermectin but then as the conditions became worse 
on the ground in January, the regulatory agency 
made an abrupt turnaround, opening up to the use of 
ivermectin for research and what appears to be the 
research as a care option—or a sort of 
compassionate use program.) 

Read and watch the full series on our website or 
on YouTube. 

The impact of ivermectin use in Zimbabwe – 
Medical Update Online 

Dr Jackie Stone: MBChB (cum laude) (UCT), 
BSc (Med) Hons, (Medical Biochemistry) (UCT), 
MRCP (UK), D Av Med (UK), FRACGP (Aus), 
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FACAsM (Aus) Dr Jackie Stone is a practicing 
doctor with over thirty years 

Dr. Jackie Stone 
 
A full, uncut version of our interview with Dr 

Jackie Stone on the use of ivermectin for Covid-19 
in Zimbabwe. 
https://www.youtube.com/watch?v=DtoOw9VqjI0  

YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=DtoOw9VqjI0  

Zimbabwe Physician Reports Ivermectin 
Correlated with Dramatic Decrease in Cases & 
Deaths (trialsitenews.com) 

 
Verdere inligting oor die gebruik van ivermektien 
Gerhard van Jaarsveld het ‘n in-dieptestudie 

gemaak oor ivermektien. Hy het ‘n enorme klomp 
inligting op navraag beskikbaar. Whatsap 
0813334540. 

Vinkel en koljander 
Ivermectin Info SA: 
LET WEL: Dit is nie in SA geregistreer vir 

menslike gebruik nie. As jy dit wil gebruik doen jy 
dit op eie risiko, maar ons poog om die riglyne soos 
deur kenners aanbeveel, hier deur te gee. 

Net vir almal se kennisname hoe om die Ivomac, 
Ivermax (almal met aktiewe bestanddeel van 
IVERMECTIN 1%) te gebruik. 
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Julle moet die Ivomac/Ivermax op jou bo-arms en 
bo-been invryf. 

Vryf 2ml Ivomac/Ivermax (1% ivermectin) in op 
jou arms en bene (bokant). 

 
Kinders onder 50kg - 1ml 
50kg - 100kg: 2ml 
100kg - 120kg: 2,5ml 
120kg - 150kg: 3ml 
 
Dit MOET gebruik word SAAM met een van die 

volgende: 
- Dazit, of 
- Loratadine, of  
-Desloratadine of 
- Allergex (nie lomerige een) 
Hulle werk saam met die ivermectin. 
 
(It mildly affects people on Warfarin or Xeralto 

due to ivermectin's own blood thinning properties) 
 
Help gerus die mense naaste aan jou hiermee. Jy 

het niks om te verloor nie. 
Ivomec...NOT Ivomec Super or Ivomec Gold 
Ivermax 
Virbamec 
Ecomectin 
Ivotan 1% NOT 3.15% 
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Word orale inname aanbeveel?  
Terry se reply: 
Die ivermektien word nog steeds opgeneem, 

maar net stadiger. En dit proe sleg! 
 
VRAE & ANTWOORDE omtrent die gebruik 

van Ivermektien as voorkomende sowel as 
behandelende middel teen Covid-19 

 
V - Waar kan die middel gekoop word? 
A - Ivermektien is nie in SA geregistreer vir 

menslike gebruik nie en is net te koop as anti-
parasitiese middel vir veeboerdery by landbou 
koöperasies en veeartse. 

 
V - Watter Ivermektien diere produkte is veilig 

vir menslike gebruik? 
A - Middels wat slegs 1% Ivermektien bevat as 

aktiewe bestanddeel is veilig - NB! bly weg van 
middels wat ander aktiewe middels bevat of 'n hoër 
as 1% ivermektien inhoud het - gewoonlik aangedui 
met "Super" of "Gold" op die verpakking. 

 
V - Die verpakking sê "inspuitbaar", sommige 

mense se dit word gedrink/gesluk - wat is die beste 
manier om dit te neem? 

A - MOENIE dit probeer inspuit nie! Dit word 
geformuleer om te vesprei deur die vetlaag onder die 
vel. Die middel is bitter en word nie effektief deur 
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die maagwand opgeneem nie. Die beste aanwending 
is deur dit in te vryf op die vel van die bo-arms en 
bo-bene. 

 
V - Hoe gereeld moet dit toegedien word 

voorkomend en behandelend onderskeidelik? 
A - Voorkomend: vryf weekliks in en neem anti-

histamien middel daarmee saam. Wanneer jy reeds 
simptome het: vryf daagliks in vir 5 dae na mekaar 
met anti-histamien. (Nie nodig om vir die toets te 
gaan nie - hanteer dit asof jy positief is - sal jou net 
goed doen en spaar die R850!) 

 
V - Waarom moet anti-histamien middels saam 

met ivermektien geneem word? 
A - Gebruik een van die volgende middels elke 

keer as jy ivermektien gebruik: Dazit, Loratadine, 
Desloratadine of Allergex (nie-lomerige een!) Dit is 
nie vir 'n teen allergiese aksie nie, maar word 
aanbeveel vir die beheer van mikroparasiete wat in 
groot getalle vrygestel word in die liggaam wanneer 
normale parasiete vernietig word deur die 
ivermektienwerking. 

 
V - Is dit veilig om ivermektien te gebruik tydens 

swangesrskap? 
A - Daar is geen negatiewe effek opgemerk by 

swanger vroue elders in Afrika wat die produk al vir 
jare gebruik word nie, maar daar bestaan nog geen 
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wetenskaplike toetsuitslae nie. Swanger vroue kan 
oorweeg om die middel eenmalig in te vryf as 'n 
voorkomende maatreël en dan liewer dit net verder 
gebruik indien hulle wel covid simptome waarneem. 
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Created from images for fair use reporting by Anton Pan 
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The Politically Incorrect report 
A weekly column by Anton Pan; starting edition 121 
Report 3 
Listen to reason. 
 
A word from Anton Pan 
 
I have been pulled back into fiction responsibilities. 
Agents representing companies invested in various 
novel platforms offered me contracts and I, 
therefore, do not have enough time to write a report 
and for that matter non-fiction at this stage. 
However, researching remains part of my overall 
process, irrespective of fiction or nonfiction, and 
important material I feel compelled to share shall 
soon be compiled in a documentary. This process is 
much faster and should be possible to provide if I 
cut out writing the column. The Politically Incorrect 
Report will therefore still continue but the column 
will only be an introduction. You now will have to 
watch the documentary. 
 
The documentary 
https://www.bitchute.com/video/s5tfYrxs4Zm4/ 
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Search for Anton Pan to find these books on 
Webnovel. 
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Meet the Devil 
The Script of Evil series – book 1 
 
Kadin and Billy, two young pupils, get hold of a 

notebook containing a mysterious scribbling after a 
professor was assaulted and maybe murdered for it. 
Looking for answers and starting to fall in love, 
Billy falls into the hands of the devils. Kadin runs 
into the dangerous prophet who manipulates 
everyone with supernatural powers. Desperate to 
save the brave and beloved Billy, she runs for help 
from a Swami and the crazy Michael with whom 
they shared the mystery of the script. They devise a 
risky and desperate plan to deceive the Devil. She 
has no choice but to meet and negotiate with the 
Devil alone and takes a huge risk trying to trick him. 

Their lives hang on a thread as Kadin tries her 
best to navigate the dangers. The curse of the script 
follows them home and now their families are also 
in danger. They are oblivious of the fact that the 
future of the world as we know it, hangs on by a 
thread and that the danger is far bigger than they can 
imagine in their wildest dreams.  

Join Billy and Kadin on their fascinating path to 
try and unravel the mystery before the peril is 
divulged when even more sinister characters knock 
on their front door. 

 
The Mystery unfolds 
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The Script of Evil series – book 2 
 
Kadin and Billy, two young pupils, are oblivious 

of the fact that the future of the world as we know it, 
hangs on a thread and that the danger is far bigger 
than they can imagine in their wildest dreams. The 
curse of the script follows them home and now their 
families are also in danger. Jack and Rene, Kadin’s 
parents, take care of the brave Billy who suffered 
dismally to protect their daughter from his evil 
torturers. The mystery unfolds when even more 
sinister characters knock on their front door and 
Billy fears for the worse. 

Jack takes control and forces the menacing 
visitors to play open cards. The secret Interpol agent, 
Nico, has no choice but to share the secret of the 
imminent danger with them. However, the alarmed 
parents discover that the danger is not only from 
outside but more so the evil connection that the 
Devil had planted inside the heads of the children. 
Rene takes the children to a shrink to try and remove 
this connection with evil. The parents are surprised 
by the supernatural power of the evil prophet who 
will manipulate their lives no matter how they try 
and maneuver his curse. They are ignorant of the 
fact that his spell over them shall steer them without 
mercy towards their predetermined destiny and a 
future of unimaginable horrors. 
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Invasion of Evil 
The Script of Evil series – book 3 
 
Just in time, quite a few groups of people became 

aware of the horrible plague that will dump the 
world into total anarchy and tried to dig in and 
protect themselves as best they could. The day 
before the outbreak of the plague, they are scurrying 
to get ready amidst enmity and distrust. The occult 
that brought the plague into this world has a small 
group of chosen ones together with Billy and Kadin. 
This group, under the leadership of Professor Johan 
de Ridder, a retired virologist, has a very distinct 
mission. They must find a carrier of the virus that 
has a natural immunity against it, bring him/her to a 
team of scientists who will then, together with Prof 
Johan, develop an antidote to bring the horror on 
earth to an end. 

Different secluded groups must survive and must 
guard their supplies against plunderers and highly 
infectious people who will change into man-eating 
monsters dependent on fresh blood. Most people are 
unaware of the sinister role players manipulating 
events behind the scenes who have different plans 
regarding the outcome if Prof Johan and his team 
should find a suitable carrier. 

 
The Cannibals 
The Script of Evil series – book 4 
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The Puppet Masters secretly monitor and 

manipulate the cruel world that the plague brought 
about. A reckless group of mercenaries in their 
service, have to deal with insane cannibals before 
they embark on their first mission to surprise 
Colonel Morrison in charge of the army camp. 
Major Hunter and Colonel Morrison soon discover 
the existence of the terrifying mercenaries. Is there a 
spy in the community of survivors? Morrison sends 
Captain Dexter’s team to bring the chosen ones 
safely back to the community in the army camp to 
be in control of their mission and hopefully in so 
doing sniffs out the secret location of the designers 
of the plague, the Saviors. However, when the door 
of their underground haven in Port Elizabeth opens, 
a cruel surprise awaits everyone. 

The mission of the mercenaries runs into 
difficulties and Kadin and Billy are trapped and 
disappear into the gorges surrounded by the 
cannibals. There they shall run into many surprises 
and depend on their spiritual link with the evil 
prophet to survive in this unforgiving wilderness. 
They will discover their true purpose and form an 
unexpected alliance with strangers and with a new 
determination to fulfill their mission to free the 
world from the plague. 

 
Dreadful Shockers 
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The Script of Evil series – book 5 
 
Surprise after surprise for all the different role 

players trapped in a world dominated by cannibals 
and sinister puppet masters secretly manipulating the 
course of events. The cannibals are getting more 
dangerous as they develop a collective intelligence 
and hive mentality. The search party for Kadin and 
Billy, led by the reckless and crazy Jack, soon is 
trapped and surrounded by the cannibals. They end 
up pinned down in a dangerous zone in the gorges 
ruled by cruel adversaries blocking their way. 
Hunter and his search party enter the gorges from 
the other side to search for the youngsters. Hunter 
thinks he has the perfect plan to save the youngsters 
and outwit the mercenaries with the support of 
Morrison. Joss, the leader of the mercenaries, and 
his party realize what Hunter is up to and they set an 
ambush for both search parties should they succeed 
in finding the youngsters. 

Meanwhile, Yolandi and Deon, owners of a farm, 
make their move to try and outwit the mercenaries 
who took over their farm. The community on the 
Eastwood Estate ignores the warnings coming over 
shortwave radio to abandon the farm and find a safe 
hiding place. Soon the different groups of survivors 
of the plague will each run into their own personal 
horror. A dreadful shocker will soon surprise every 
survivor of the plague. 
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The Phantoms 
Entrapped novella series - Book 1 
 
Chloe, and Isaac, the man who has become the 

most important in her life, are powerless in the 
hands of a sadistic devil. Are they going to survive? 
Chloe must go back in time and try to unravel 
whoever behind the scenes is destroying their family 
lives. When she ends up alone with the two men that 
are in love with her, she desperately escapes the 
conflict on the farm and against all warnings moves 
into the eccentric Mrs Kennedy’s abandoned 
haunted house in the woods where a family murder 
took place. Not even Robert, the creepy janitor, 
could deter her to get away from the situation on the 
farm. 

Zoey, her older sister with her son, Lyle, 
disappears unexpectedly and she discovers that their 
lives are in danger. She has to fight to try and save 
them in time and discovers sinister forces are 
secretly threatening her family. She is not sure of the 
full extent of the danger and desperately finds the 
help of Hunter, a private investigator, that had a 
special bond with her father. Meanwhile, she fails to 
make sense of the escalating disturbing phenomena 
in her haunted house in the woods and starts to bond 
with her new neighbor, Isaac. 

It reads like a mixture of a thrilling detective 
story with supernatural turns and a psychological 
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thriller all in one with endless surprises and clues for 
the clever reader. 

 
The Disturbing... 
 
Entrapped novella series – Book 2 
 
Hunter investigates the people in Chloe’s life and 

secures her dwelling as best he could before leaving 
to search for his main suspect, Quinn. The eccentric 
Mrs Kennedy’s abandoned haunted house in the 
woods where a family murder took place is getting 
more and more disturbing with the inexplicable 
phenomena getting very personal and in her face. 
Isaac shares her experience and helps her at a time 
when she starts to doubt her sanity. Hunter gives 
them disturbing warnings and confusing messages 
over the phone and for some reason fails to inform 
them what is going on. Just when the passion 
between her and Isaac burns like a wildfire, they 
wake up captured by the devils that are behind 
everything. 

Their situation is getting more and more hopeless 
since it seems the devils are in full control and their 
ambush for Hunter is well in place. The devil 
holding them captured is playing mind games with 
Chloe while she waits in agony for Hunter to walk 
into the trap. Surely, Isaac and Hunter’s cruel fate 
seems unavoidable and she is not sure what to 
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expect to happen to the rest of them. She can only 
hope that some miracle would save them all from 
this evil. 
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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 
 

14. Gekkedag 
 

Johan glimlag vir die nege mense wat angstig gereed 
staan in hul indrukwekkende gevegsuitrustings met 
drasakke op hulle rûe.  

“Reg julle Aprilgekke, dit is 10:15. Dis nou of 
nooit! Hier gaan ons! Die deur se tydmeganisme 
gaan presies om 10:30 oopmaak soos julle weet. Ons 
moet almal gereed voor daardie deur staan. Kaptein 
Dexter en sy manne wag reeds daar vir ons om ons 
reguit helikopter toe te neem. Kom, roer julle sterre! 
Ons moet op met die trappe. Dis reeds 10:15.” 

Kadin se hart klop in haar keel van opwinding en 
sy sien dieselfde afwagting op die gesigte van die 
mense rondom haar. Hulle lyk so snaaks met die 
helms op hulle koppe en die skubbedekte 
metaaluitrustings. Uiteindelik gaan hulle die skuiling 
verlaat! Hulle begin twee-twee langs mekaar die 
trappe opklim. Sy gaan weer die buitelug teen haar 
vel voel, die vars lug inasem en die son sien! Net 
jammer hulle is almal bekommerd want hulle is 
onseker wat daarbuite aan die gang is. 
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Professor Johan het verlede week Woensdag vir 
hulle gewys via die kameras op die woning dat die 
Puma reeds geland het. Weermaglede het 
uitgespring en hulle op strategiese posisies gevestig 
rondom die woning. Daar het ‘n weermagkaptein 
voor die kamera bokant die 666 skuifdeur kom staan 
en hom met ‘n plakkaat voorgestel as kaptein Dexter 
van die Eastwood Estate. Hy het gevra dat hulle 
dadelik die fort moet verlaat eerder as om vir vandag 
te wag. Ongelukkig was dit eenrigtingkommunikasie 
want hulle het geen manier gehad om hom te 
antwoord of uit te vra nie. 

Johan was gefrustreerd en het homself verwyt 
omdat hy die laaste hommeltuig verloor het want dit 
het ‘n mikrofoon gehad wat hulle miskien kon 
inspan, maar nou was dit daarnatoe. Dit was nie die 
enigste probleem nie, daar was nog ‘n geheim wat 
hy eerder vir homself gehou het, maar nou moes hy 
hulle inlig. Hy het intussen ontdek daar is ‘n 
probleem met die programmatuur op sy 
skootrekenaar wat die deur moet oopmaak. Die deur 
is vas en gaan slegs presies om 10:30 oopmaak. Hoe 
dit gebeur het, kon hy nie verklaar nie, want dit was 
voorheen nie so nie. Hy kon dit self beheer. Nico het 
die afspraak met Morrison gereël voordat Morrison 
die SADF onttrek het en hulle toegang gegee het tot 
die skuiling. Toe Dexter sy verskyning maak en 
Johan wonder of hy nie die man eerder moet inlaat 
sodat hulle met hom kan beraadslaag nie, sien hy die 
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boodskap wat hom inperk op die toepassing om die 
deur oop te maak. Dit was skielik so gestel dat hy 
slegs die deur op die afgespreekte tyd kan oopmaak. 
Hoe die okkult intussen op die een of ander wyse 
daardie program op die skootrekenaar gemanipuleer 
het, was onverklaarbaar. Hy het dan geen 
kommunikasie met hulle nie! 

Dit is toe dat die onsekerheid onder almal al hoe 
erger begin word. Hulle het begin twyfel of die 
okkult werklik nie met hulle in die skuiling kan 
kommunikeer nie of is daar ‘n ander rede hoekom 
hulle alle kommunikasie heeltemal afgesny het. 
Hoekom het hulle geen moontlikheid gelaat dat 
hulle met die buitewêreld kan kommunikeer nie? 
Johan het selfs begin wonder of dit werklik sy skuld 
was dat hy daardie twee laaste hommeltuie afgeskryf 
het want die wyse waarop hulle skielik net sein 
verloor het, het ook nie regtig sin gemaak nie. 

Asof al hierdie onsekerheid nie erg genoeg was 
nie, kom staan die kaptein weer voor die kamera die 
volgende dag, Donderdag, met ‘n waarskuwing op 
sy plakkaat dat hulle ‘n moontlike aanval op 
Gekkedag verwag. Dis hoekom hulle eerder hulle 
vroeër wou ontruim met die Puma plaas toe. Nou is 
daar totale verwarring en hulle is nie eers seker of 
hulle Dexter en sy manne kan vertrou nie. Die deur 
is onbeweeglik gesluit tot Sondag 10:30. Hulle het 
dus maar op die beste aksieplan besluit. Almal sal 
gereed wag vir Johan in die ontspanningsaal voor 
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die trappe terwyl hy in die konferensiesaal vir oulaas 
eers met die kameras die wêreld daar buite gaan 
bespied voordat hy om 10:15 by hulle aansluit en 
nou is hulle besig om met die trappe op te klim. 

Francois en Nico klim heel voor met Jack en 
Johan wat volg met hulle AK outomatiese 
masjiengewere slaggereed. Dan volg Michael en 
Billy, Kadin en Martie en heel agter kom Rene en 
Emilie. 

“Is jy doodseker, Professor? Is alles reg 
daarbuite?” vra Jack. 

Johan skud sy kop versekerend. “Alles is stil. Ek 
sien geen indringers nie, dus dink ek Dexter en sy 
manne is betroubaar. Miskien was hulle net 
oorversigtig.” 

Jack knik en praat vorentoe met Nico en 
Francois: “Wees gereed, manne! Iets voel net nie reg 
vir my nie.” 

Uiteindelik kom almal op ‘n knop styf teen 
mekaar in die ruimte voor die deur te staan. Hulle 
wag in spanning. 

Michael hou kort-kort sy armhorlosie dop en lig 
almal in toe die tyd aanbreek: “10 sekondes, 9...3, 2, 
1...” 

Almal kyk in afwagting na die reuse skuifdeur. 
Niks gebeur nie! 

Skielik is daar ‘n harde slag gevolg deur ‘n 
oorverdowende skuurgeluid reg agter hulle. Twee 
vrouestemme se gegil in Kadin se ore sny soos ‘n 
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lem deur haar. Sy besef dis Rene en Emilie s’n 
voordat hulle stemme wegbeweeg. Iemand gryp haar 
hardhandig en woes en ruk haar met brute krag 
agteruit soos ‘n lappop. Sy gly en glip skielik tussen 
metaalskublywe deur agtertoe. Sterk hande gee haar 
aan en nuwe hande trek haar met geweld verder 
agtertoe. 

‘n Growwe, laefrekwensie, hees manstem hier 
voor haar: “Staan net so! Moenie beweeg nie. Gou, 
vat al hulle wapens!” 

Nou word sy omgedraai en vorentoe aangestoot 
die donkerte in en sy besef daar het uit nêrens ‘n 
smal tonnel agter hulle oopgemaak en die 
vroumense word tussen vreemde maar soortgelyke 
metaallywe weggevoer en aangestoot die donker 
tonnel in. Hulle ontvoerders het dieselfde uitrusting 
aan met flitsligte op hulle helms wat vorentoe skyn 
en een van daardie ligte waarsku net betyds daar is 
trappe hier reg voor haar en sy moet mooi trap 
terwyl hande om beide haar arms haar met die trappe 
afdwing.  

Nou dryf hulle haar haastig met die donker tonnel 
vorentoe en dit dring stadig tot haar deur. Die regte 
skuifdeur het nie oopgemaak nie maar een reg agter 
hulle! Hulle is oorval deur indringers wat vanaf die 
aangrensende kleinhoewe deur dieselfde tonnel 
gekom het wat die taakspan voorheen gefnuik het. 
Hierdie mense moet óf die Verlossers wees óf hulle 
werk vir hulle want hoekom het die agterste 
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versteekte deur vir hulle presies op die regte tyd 
oopgegaan. Dit is hoekom die programmatuur 
skielik vasgesteek het op Johan se rekenaar want 
hulle moes presies op daardie oomblik verras en 
oorval word. 

Uiteindelik, na wat soos ‘n ewigheid voel, is daar 
nog trappe wat boontoe lei na lig toe. Nou word sy 
hardhandig met die trappe opgestoot en dan bars 
hulle deur ‘n opening en die skerp son verblind haar. 
Sy voel los grond onder haar skoene en ruik die 
heerlike, bekende, klam reuk van die jodium wat ‘n 
seebriesie natuurlik hierheen aandra. Daar is egter 
nie veel tyd om rond te kyk nie want sy word nog 
rof vorentoe aangedryf, maar sy sien hulle beweeg 
onder ‘n skaduwee deur en sy kyk op. Hulle is besig 
om onderdeur ‘n reuse treiler te beweeg wat bo hulle 
in die lug hang en Kadin loer net betyds om die 
wiele van ‘n mobiele hyskraan te sien wat die ding 
vashou. 

Sy kyk vorentoe en tel ses swart dubbelkajuit 
Ranger bakkies wat in ‘n ry langs mekaar wag met 
al hulle deure wat oopstaan. Hulle kom nou uit die 
smal tonnel en daar is meer spasie sodat die 
geselskap vir die eerste keer uit mekaar begin 
beweeg en groepe soldate elk met hul menslike buit 
koers kies in die rigting van ‘n spesifieke Ranger. 
Nou sien sy dit lyk soos Martie wat meegevoer word 
hier reg voor haar deur twee soldate aan weerskante 
van haar en dan druk en stoot hulle haar hardhandig 



 41 

in agter by die kap van die Ranger aan die 
linkerkantse punt van die ry voordat sy ook 
hardhandig ingeforseer en binnetoe gestoot word 
sodat sy saam met Martie teen die dubbelkajuit 
beland. Sy draai en kyk om en sien twee soldate het 
ook ingeklim en die deur toegemaak.  

Hulle gluur vir haar en Martie aan en Kadin sien 
vir die eerste keer hulle gesigte onder die helms. 
Hulle glasskerms is oop en sy bestudeer hulle 
gesigte. Hulle lyk soos vroumense maar lyk ook so 
manlik sy is nie seker of hulle mans is met vroulike 
gelaatstrekke nie. 

Kadin vra: “Wat gaan aan, wie is julle?” 
Die een naaste aan haar gryp haar arm en ruk 

haar ru nader sodat dit voel asof haar arm uit sy 
potjie ruk en sy gluur haar aan terwyl sy aggressief 
fluister en Kadin besef dis regtig ‘n vrouestem: “Bly 
net fokken stil! Geen fokken woord nie, okei! Wees 
bly jy haal nog asem, maar gee ons kak en ...” Sy 
streep met haar handskoenvinger oor haar keel en 
stamp Kadin oormatig hard terug sodat haar rug seer 
teen die kajuit stamp. 

Kadin kom nou eers agter Martie is aan die huil 
hier by haar en sy vat haar hand: “Moenie worry nie, 
Martie, die Verlossers het hulle gestuur. Kyk, hulle 
dra dieselfde toerusting as ons.” 

Martie skrik en kyk. “Wat, regtig?” Sy bestudeer 
die soldate oorkant haar: “Jy is reg, hulle dra 
dieselfde toerusting.” 
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Die soldate kyk vir mekaar en skud hulle koppe 
verdwaas voordat die vrou oorkant Martie vra: “Wat 
is jou oulike vriendinnetjie se naam, tjankbalie?” 

Martie se gesnik het opgehou maar haar 
stemmetjie klink steeds huilerig. “Kadin, haar naam 
is Kadin.” 

Die dame wys met haar wysvinger na Kadin. 
“Luister na Kadin en julle sal okei wees, sussie.” 

Martie vra: “En die ander?” 
“Ons moet almal van julle se gatte kry waar die 

Verlossers julle wil bêre om julle werk vir hulle te 
doen, maar moenie ons kak gee nie of ons verloor 
iemand maklik op pad soontoe.” 

Intussen hardloop stewels orals en deure slaan toe 
en Kadin hoor weer daardie growwe manstem 
bevele skree: “Okei, Spyker, drop daardie ding nou 
vinnig voor die opening en trek die deur oop.” 

Sy hoor die dieselenjin van die mobiele kraan 
gevolg deur ‘n harde slag en dan die skuurgeluid van 
metaal en dan skree hy weer: “Kry daardie spotlights 
by die gate. Ons moet hulle die tonnel injaag met die 
lig. Kom vinnig! Die skuiling se deur gaan nou 
oopmaak. Roer julle fokken gatte ... ja switch aan 
daardie fokken goed.” 

Kadin hoor aardige grom- en blaasgeluide uit die 
treiler se rigting en dan raak die geluide weg. 
Stewels kom aangehardloop en nog deure klap toe 
en sy hoor weer daardie stem. Hierdie keer kom dit 
van voor af en sy besef sy en Martie het per ongeluk 
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agter in die leier van die ekspedisie se bakkie 
beland. 

Die man skree weer: “Recce! Recce! Kom in, 
oor!” 

Sy hoor ‘n radiogedruis maar kan nie hoor wat 
die stem antwoord nie en dan skree die man weer: 
“Die deur het nou net oopgemaak en die mensvreters 
is op pad om hulle te ontmoet. Blaas nou jou fluitjie 
en roer jou gat en kom sluit by ons aan, oor!” 

Weer radiogeraas en dan skree hy: “Reg, hier 
gaan ons soldate!” 

Die bakkies begin vertrek en nie lank nie of hulle 
ry in ‘n stoet stadig met ‘n grondpad langs. Kadin is 
nie seker nie, maar sy vermoed hulle ry in die 
voorste bakkie. Kadin hoor skote in die vêrte wat 
klink na ‘n mengsel van normale en outomatiese 
geweervuur en dan hoor hulle ‘n ontploffing in die 
vêrte gevolg deur ’n geskree van die soldate in die 
dubbelkajuit hier voor asof hulle gelukkig is oor iets.  

Sy wonder of dit die Puma is wat deur Recce 
verwoes is maar kan nie veel sien deur die naaste 
klein, versterkte venstertjie nie. 

Vervolg volgende week uitgawe 132 
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8. Beter dae 
 
Linda gaan bad en luister later na musiek terwyl 

Santie besig is om haarself op te tof vir die middag. 
”Tipies jongmeisie,” dink Linda.  

Twaalfuur se kant kom Henk hulle oplaai met sy 
SUV. Hy weet Santie hou van die motor. ”Middag, 
oom, oom is darem op tyd. Kom nou antie!” 

 ”Henk sal nie wegry nie, gaan dit nou oor die 
hondjie of die halsbandjie.” 

Henk glimlag vrolik. ”Los tog maar die kind. Sy 
gaan nog baie in die motor ry as ek my sin kan 
kry,” fluister hy saggies vir homself.  

Santie drafstap tot by die motor. “Oom, kan ek 
maar die ruit afdraai sodat die kinders kan sien 
waarin ek vandag ry. Die tante hier oor die pad het 
ook seker nou baie om oor te praat.”  

“Laat hulle maar praat,” spotlag Henk.  
By Henk se huis klim hulle uit en groet sy 

kinders. Dis ’n allemintige meenthuis. Hulle is 
stomgeslaan. Die man is dan so nederig.  

”Dis seker wat mense bedoel wanneer hulle sê: 
moenie ’n man op sy baadjie takseer nie,” fluister 
Linda in Santie se oor.  

Henk se kinders is baie beleefd en geniet terdeë 
hul gaste se geselskap. Hulle het het heerlike 
lamsboud en groente gemaak en vir nagereg roomys 
en aarbeie wat baie lekker was vir die 
jongklomp. Na ete stel Lanie vir Santie aan hul 
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hondjie, Dollie, bekend. Vir Santie was dit weer 
eens soos n vars briesie. Dollie is a Huskie en sy is 
baie spelerig. Linda en Henk het in die tuin gaan 
stap. Die roostuin is pragtig uitgelê en die grasperk 
lê pragtig uitgestrek voor hulle. Daar is ook ’n 
romantiese hoekie met ’n tafeltjie en twee stoeltjies 
in Victoriaanse styl. Op die tafeltjie staan ’n pragtige 
pot varsgeplukte rose wat deur die tuinier daar 
neergesit is. Henk het hom al vroeër die dag gevra 
on dit te doen. 

”Linda, ek is baie bly julle het by ons kom eet. Ek 
wil jou nie in n ongemaklike posisie plaas nie, maar 
ek het iets op my hart wat ek moet met jou moet 
deel.” 

”Jy kan maar praat, Henk, ek luister graag as jy 
praat.” 

”Die afgelope tyd het ek baie gedink oor my lewe 
en die toekoms van my kinders, ek het baie sterk 
gevoelens vir jou ontwikkel, ek weet nie of jy dit 
opgelet het nie. Ek dink ek is verlief op jou.”  

Linda raak bloedrooi in die gesig toe Henk haar 
aan die arm vat en haar gesig na hom toe draai. Sy 
besef dat sy ook verlief is op hierdie groot man hier 
voor haar. 

”Henk ek voel dieselfde.” Hy staan nou nader aan 
haar en speel met haar hare. 

”Linda ek hoop nie jy dink ek is voorbarig nie, 
maar ek is nie n man wat dinge uitrek nie, die lewe 
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is te kort daarvoor, wil jy my nie ’n kans in jou lewe 
gee nie.”  

”Henk, ek dink dis nou die gedeelte waar die held 
nou maar die heldin kan soen.” Hulle soen mekaar 
hartstogtelik soos twee mense wat besig is om 
afskeid te neem van mekaar. 

”Ja, Henk, ek sal jou n kans gee in my lewe. Ek 
het lank gewag vir iemand soos jy.”  

Hulle skrik hulle boeglam toe Santie skielik om 
die hoek gehardloop kom met die hond agterna.  

”Oom Henk! Kan ek die hoofgetuie wees, by die 
bruilof.” 

”Wie het van trou gepraat, en waar kom jy aan 
afluister.” 

”Seker by my oorlede ma,” lag sy met 
glinsterende oë.   

Linda is vreeslik ongemaklik, want sy weet nie 
wat Santie alles gesien het nie. ”Santie gaan solank 
na binne, ons kom.”  

”Henk, sal ons nou die kinders vertel of gaan ons 
eers wag.”  

”Ek het jou mos gesê, ek hou nie van tydmors 
nie, ons gaan vertel hulle, ten minste weet ons dan 
waar ons staan met hulle.”  

Hulle stap hand aan hand die huis binne. Die 
kinders is almal jong volwassenes en respekteer die 
twee grootmense se besluit. Die res van die middag 
is die huis vol lag, geluk en liefde. Dollie kannie van 
Santie af wegbly nie, sy loop al agter haar aan. Laat 
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namiddag vat Henk vir Linda en Santie terug huis 
toe. By die huis aangekom, terg Santie dadelik vir 
Linda.  

”Ek het die ding al lankal sien kom. Die oom het 
net te snaaks na antie gekyk en antie kan nou maar 
ophou smile.” 

”Ja, spot jy maar, onthou môre skryf jy nog 
eksamen.” 

”Ek het amper vergeet van al die kapperjolle van 
die naweek.”  

“Ek gaan vir ons koeldrank haal.” Hulle sit op die 
voorstoep en gesels oor die middag wat so goed 
afgeloop het.  

”Oom Henk het darem ’n vreeslike aantreklike 
seun.” 

”Nou toe nou! Wie het nou gekoekeloer? Daar is 
n spreekwoord wat sê: wie loer kry niks!” 

”Ek weet net van: wie laaste lag, lag die 
lekkerste! Ek gaan stort en dan deur my skoolwerk 
gaan, is dit reg met antie?” 

“Ja, my kind, ons twee het ’n fantasmagoriese 
dag gehad. Die Liewe Here is baie goed vir ons.” 

“As antie my soek, ek is in my kamer” Linda 
gaan eers heelwat later in. Santie hoor toe sy die 
deur sluit, alles iss stil en rustig in die huis toe Linda 
se selfoon lui. Santie weet dis Henk want Linda het 
al sagter gepraat sodat sy nie moes alles hoor nie. Sy 
glimlag maar net en weet in haar binneste die twee is 
smoorverlief. 
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Maandagoggend is Linda en Santie vroeg uit die 
vere want Linda het self nog baie dinge om te reël 
vir hulle vakansie en merkwerk voor die skool sluit.  

”Ek wonder of Henk en sy kinders saam met ons 
sal gaan vakansie hou.” 

”Dit sal wonderlik wees, gaan antie hom vra?” Sy 
trippel van opgewondenheid.  

”Vra is vry, ek gaan probeer.”  
Santie het goed geskryf en hulle is die middag 

huis toe. So teen vyfuur lui die huistelefoon. Linda 
tel op. Dis die polisiestasie en hulle is op soek na 
Santie want daar het ’n brief aangekom vir haar 
vanaf haar ma se familie se prokureurs. 

”Ek sal haar bring om dit te kom kry, ons sal so 
oor n uur daar wees, tot siens.” 

”Wie soek nou na my, antie?” 
 ”Daar het glo ’n brief aangekom vanaf jou ma se 

familie se prokureurs af. Maak maar klaar dat ons 
gaan kyk wat dit is.”  

Daar gekom kry sy vir Henk by die ingang van 
die polisiekantoor. Hy bloos soos ŉ verliefde 
skoolseun toe hy Linda sien. Hulle gee mekaar ’n 
drukkie.  

”Wat maak julle hier? Kom julle vir my kuier; is 
ek nie bevoorreg nie?” 

”Ongelukkig nie, kaptein, ons is hier in amptelike 
hoedanigheid.” 

”Nou maar goed, laat ek julle gaan wys waar om 
in te gaan.” 



 51 

”Terwyl ek jou nou hier kry, is jy en jou kinders 
nie lus om saam met ons te gaan vakansie hou nie? 
Dis net vir ’n week want ek wil nie die huis so lank 
alleen los nie. Dis feestyd en daar by ons rond was 
nou heelwat inbrake.”  

”Ek het nog twee weke verlof wat ek kan vat 
maar ek het nie, want waarheen en sou ek so alleen 
gaan, maar noudat ons twee is, dankie, ek aanvaar 
onmiddellik die uitnodiging.”  

By die toonbank gee hulle die brief en Santie 
moet die vorm van ontvangs teken. Henk groet hulle 
want intussen het sy polisieradio afgegaan. Iemand 
is op soek na hom.  

”Sal ons dit nou hier oopmaak of by die huis?”  
”Kom ons gaan maak dit in die motor oop, antie. 

Ek kannie nog wag tot by die huis nie.”  
“Ek hoop tog nie dis weer moeilikheid nie.” 
Maar eintlik is dit baie goeie nuus. Dit lyk of 

Santie iets geërf het van haar oorlede ma.  
”Sowaar, jy het jou ma se aandele in haar oorlede 

oupa se boedel geërf! Dis n allemintige klomp geld 
werd.”  

”Dis seker hoekom my ouma hier so kom tekere 
gaan het. Sy het seker geweet hiervan en gedink die 
prokureurs het al klaar met my geskakel.” 

Sy kyk met ’n groot glimlag op haar gesig na 
Linda. 

”Sien antie nou, ek het mos vir antie vertel van 
my ouma se liefde vir geld.” 
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”Terwyl ons nou hier in die dorp is en ons het 
sulke goeie nuus gekry, kom ons gaan eet ietsie en 
vier dit. Ek sal môre die prokureurs skakel en ’n 
afspraak maak, dan kan jy hulle gaan sien.”  

So sit hulle en bespreek Santie se toekoms. Haar 
toekoms lyk rooskleurig na al die swaarkry en 
gesukkel. Die Here het ’n weg gemaak, maar sy, 
Santie, het ook haar samewerking gegee.  

Die twee gesinne het die vakansie terdeë saam 
geniet en na  ŉ week teruggekom. Die eerste week in 
Januarie, ontvang Santie n boodskap op haar foon 
dat sy haar uitslae by die skool of aanlyn kan kry. Sy 
besluit dat sy na die skool sal gaan, want sy wil haar 
twee goeie vriendinne gaan groet voor hulle op 
vakansie gaan en sommer terselfdertyd deel in almal 
se vreugde wat geslaag het.  

Maandagoggend is dit net een geskreeu en geraas 
toe die kinders haar gewaar by die skool.. Sy wonder 
waaroor gaan dit nou. ’n Paar kinders kom nader na 
haar gehardloop en toe sy weer sien, word sy hoog 
in die lug opgetel. Hulle het die uitslae gesien.  

“Sit my neer, wat gaan aan?” Hulle sit haar neer 
en wys haar die uitslae.  

”Dis seker een groot grap!”  
Sy word asvaal, soos een wat gaan flou word. Sy 

het sowaar met vyf onderskeidings geslaag. Sy 
spring en dans uitgelate en hardloop met die 
dokument al in die rondte. Niemand kry haar 
vasgehou nie. Toe sy uiteindelik tot stilstand kom, 
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onthou sy van Linda en bel haar, maar Linda is 
alreeds in die kantoor en het die goeie nuus by die 
hoof gekry. Santie het die beste uitslae van al die 
skool se matrikulante gekry. Sy haas haar om by 
Santie te kom. Hulle hardloop amper mekaar 
ondersrtebo, gryp mekaar en hou mekaar styf vas.  

Santie se toekoms is blink; die sterre wink vir 
haar. Sy moet net aanhou hard werk, haar beste gee 
en onthou sy het ’n tweede kans gekry. 

Die volgende week sê Santie vir haar nuwe 
mamma dat sy gereed is om n sielkundige te gaan 
sien want sy wil sielkundig ook gesond wees voor sy 
haar nuwe lewe aanpak.  

’n Vriendin van Linda stel een voor. Linda hou 
heeltyd haar hand vas en staan deur die sessies by 
haar. Sy was absoluut tot in haar siel geskok om te 
hoor waardeur Santie gekom het.  

Santie vertel hoeveel keer sy voor toe deure by 
familie gekom het met haar sogenaamde dronk ma. 
Hoe sy haar ma se bloed opgevee het in die donker 
nagte wanneer almal slaap. Hoe sy haar ma hospitaal 
toe moes abba het want haar bene was gebreek. 
Hoeveel keer sy haar ma by smokkelhuise loop soek 
het in die nag en hoe haar ma se kakebene afgeslaan 
was deur haar verkragters terwyl sy dronk was op 
straat.  

Sy’t haar ma gaan optel, stukkend gebreek, soos 
’n geknakte riet. Dan huis toe, oor haar klein 
skouertjies gegooi, die urine het menige kere langs 
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haar rug afgeloop, maar haar mamma het sy huis 
toe, na hulle pakhok toe gedra sonder dat iemand 
haar gehelp het. Sy het skelm kos gevat in die nag 
vir haar ma, daar waar sy in die winter onder 
koerante geslaap het in die pakhok. Soms het haar pa 
haar afgeloer en die kos en sigarette wat vir haar ma 
bedoel was, weer afgevat maar sy het geweet sy 
moes dit net doen.  

Sy kry nie meer nagmerries nie en het die res van 
die somervakansie saam met Linda rondgerits.  

*** 
Sy’s vandag getroud met Werner se seun en bly 

oorsee met haar eie kinders. sy praktiseer as 
onderwyser. Linda nou afgetree, woon by hulle.  

Die waarde van haar eie gemoedsrus het altyd 
afgehang van hoe sy na haar moeder kon omsien 
want sy was vasgevang in alkoholmisbruik. Nou is 
dit haar beurt om na haar nuwe ma Linda om te sien.  

Sy het vrede met wat sy gedoen het wat God 
in daardie donker oomblikke van haar verwag het. 

Die einde 
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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 3 
 
Plotseling, wonderbaarlik, asof hulle uit die 

grond opstaan, verskyn die groepie ruiters op die 
duine ten noordweste van die karavaan. Meteens is 
daar uitroepe van teleurstelling en 
terneergedruktheid en die stemme gaan langs die 
streep kamele af totdat hulle die agterste kamele 
bereik waarop die vroue van die stam reis. 

Hande met juwele aan reik dadelik na die 
sybehangsels van die tentagtige skuilings op die 
kamele se rûe waarin die vroue reis. Die behangsels 
word toegetrek sodat die heidene hulle nie kan sien 
nie. Tog loer party van hulle versigtig deur die 
openings in die behangsels want baie van hierdie 
Franse is nie sleg om na te kyk nie. Hulle kyk veral 
na daardie goddelike mans met die hare wat soos ryp 
koring lyk. 

Die ruiters kom gemaklik aangegalop na die 
karavaan wat nou tot stilstand gekom het. Toe hulle 
die karavaan bereik, het die kamele reeds dankbaar 
in die sand neergesak. 

Hierdie swerwers ken al die maniere van die blou 
soldate van die woestyn. As hulle opdaag, moet alles 
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tot stilstand kom. Die ou manne brom in hul baarde 
en die jonges dreig fluisterend om hierdie honde uit 
te delg wat in elk geval geen reg het hier in Afrika 
nie. Tog het nie een vyandig probeer wees toe die 
tien soldate onder die onder-offisier onder hulle inry 
nie. 

Pleks van dinge aan te vang, kom die sjeiks deftig 
en stadig aangeloop en hulle vra die seën van Allah 
op die soldate, maar daar moet gesê word dat hulle 
nie te geesdriftig klink nie. 

Die sersant wat die geselskap lei, groet kortaf 
terug en sê dan ewe kortaf dat hy die karavaan wil 
visenteer. Hy vertel hulle dat geen wapens vervoer 
mag word nie. Hy beduie dat op wapens beslag gelê 
sal word.  

“So by die baard van die Profeet,” sê een van die 
bejaarde Arabiere. 

“Ons het nie wapens nie, behalwe ’n paar lang-
lem-messe om ons hout en ons kos mee te sny.” 
Maar die sersant is nie tevrede nie en hy sê 
grommend dat die karavaan nietemin ondersoek 
moet word. 

Hy en sy manne klim af en hy laat twee manne by 
die perde om ’n oog te hou in geval van moeilikheid 
en dan loop hy met die res van die klein 
geselskappie na die voorste kameel om met die 
ondersoek te begin. Die sersant deursoek die goed-
gevulde sakke noukeurig en gooi die inhoud op die 
sand neer. Die eienaar kyk toe, sy gesig ’n bleek 
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masker van woede omdat sy kosbare besittings so 
sonder eerbied behandel word, maar hy staan net 
swyend daar, sy oë twee skrefies. 

“Hier’s niks,” sê die sersant met sy borselkop. Hy 
neem ’n groot pak geprosesseerde dadels en gee dit 
aan een van die manne en sê hy moet dit na die 
perde neem. “Ons sal dit maar saamneem,” sê hy 
tevrede, gedagtig aan die soort kos wat hulle in die 
fort kry. 

Die bejaarde eienaar van die dadels staan 
vorentoe en lig sy hand in ’n weerhoudende gebaar, 
maar die sersant swaai driftig om, sy oë nou en 
dreigend en dan staan die Arabier maar weer swyend 
daar. 

“Wil jy nie vir ons van jou lekker dadels gee 
nie?” sê hy sag en minagtend en sy hand kruip stadig 
na die hef van die bajonet in die lomp skede aan sy 
heup. Maar die Arabier staan soos ’n soutpilaar. Dan 
stoot hy sy hande en draai om totdat die soldate na 
die volgende kameel beweeg. 

Een van die geselskap stoot sy kepie agter op sy 
kop en ontbloot daardie blonde hare wat Arabiese 
vroue so bekoor omdat hulle sat word van die 
eentonige blou-swart van hul eie mans se hare. Hy is 
slank en gespierd en vol krag, al lyk hy so bedaard 
en ingetoë. 

Hy sê sag uit die hoek van sy mond.  
“Nou is ons niks meer as ’n spul rampokkers nie” 

en hy sê dit met ’n snedige afkeuring. 
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“Natuurlik is ons niks meer as ’n spul 
rampokkers nie,” sê Bonaparte. 

Maar hulle moet bevele gehoorsaam en daarom 
gaan hulle saam met die sersant en die andere langs 
die ry kamele af, al-soekende. Teen die tyd dat hulle 
die stert van die karavaan bereik, is hul perde swaar 
gelaai van die buit. Daar is vrugte en sjokolade, 
dadels en voedsel en ook bottels suurwyn wat die 
inboorlinge maak. 

Die sersant, hoogs tevrede met die werk, ruk ’n 
bottel oop en slaan ’n lang teug weg, sy oë toe. As 
hy klaar is, vee hy die rooi strepie wyn van sy 
bebaarde mondhoeke weg en hy wys met sy vingers 
na die agterste kamele. 

“Nou ja, my liewe Arabiere,” sê hy. “Laat ons 
nou daardie kamele ondersoek vir die wapens wat 
julle ongetwyfeld vervoer.” 

Dit bring die Arabiere in ’n woedende groep om 
die soldate, hul hande swaaiende en hul stemme ’n 
dreigende chaos van geluid. Die soldate smelt 
dadelik saam, hul Lebels gereed. Die liggaam van 
die sersant verstyf ineens want hy is nie ’n man wat 
daarvan hou dat sy bevele gedwarsboom word nie. 

“Staan tru!” bulder hy, “sodat ek daardie kamele 
kan ondersoek... Van julle wil ek glad geen nonsens 
hê nie... staan tru! Waarom probeer julle die soldate 
van Frankryk pootjie?” 
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Maar die Arabiere bly maar om die soldate druk 
en hulle hou aan met hulle gebabbel en hul 
handgebare. 

Meteens val dit die soldaat uit Texas op dat 
hierdie Arabiere oordrewe gevoelig is oor die 
deursoeking van hul vrouens se kamele. Hy kyk 
vinnig rond en dan sien hy die oë wat hom deur ’n 
skrefie in een van die “sytente” dophou, op die rug 
van ’n lelike, humeurige kameel. 

Die oë is blou bo die gesigbedekking en die hare 
van die meisie skyn geel en glinsterend deur die dun 
sy van die hoofdeksel. Hy sien egter dat sy soos ’n 
Arabier aangetrek is. Sy hou aan na hom kyk en hy 
kry die indruk dat sy nie veel van hulle hou nie. 

Daarop skreeu die sersant op die Arabiere om pad 
te gee, maar hulle bly daar staan. Dit is duidelik dat 
hulle ’n stokkie gaan steek voor die visentering van 
hul vrouens se kamele, as dit enigsins moontlik is. 

Die skreeu van die sersant trek Tex se aandag van 
die meisie af en hy kyk om en hy sien die ry lang 
gesigte om hulle, lank en stil, bruin van die baie dae 
in die son. Hy weet dat hul hande agter die voue van 
hul veelkleurige mantels om lemme gesluit is en hy 
weet ook dat ’n fanatiek op die geringste aanleiding 
sal vorentoe spring in ’n stryd om die dood. Hoewel 
Tex simpatie met hierdie Arabiere het, wil hy graag 
nog ’n rukkie leef en daarom bring hy ook sy geweer 
omhoog, gereed. 
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Nietemin het die sersant wit lewer. Hy redeneer 
in sy binneste dat hulle gevat het wat hulle wil hê en 
hy is bevrees dat as hy aandring op die visentering 
van die ander kamele, dit kan lei tot die uitdelging 
van homself en die groepie soldate. Daarom hensop 
hy plotseling. 

“Houtkoppe!” sê hy, “’n Natuurlike goedheid 
beweeg my om jul vrouens oor te sien. Buitendien is 
hulle almal soos asyn vate en ons wil nie graag na 
hulle kyk nie. Vat hulle weg!” donder hy. “Weg met 
hulle...!” 

Die sersant bulder weer teenoor die leier van die 
karavaan en beveel hom om die karavaan aan die 
gang te kry. 

Tex wat langs die Meisie staan, wat die 
vroumense met sy wellustige oë staan en dophou, 
besef skielik dat daar nie ag geslaan word op die 
bevele van die sersant nie. Nie een bebaarde kameel 
eienaar roep op sy dier om op te staan en spore te 
maak nie. Elke enkele Arabier staan asof versteen en 
hulle staar deur die groep soldate, na iets agter die 
sersant. 

Die sersant skreeu nogmaals hartstogtelik dat 
hulle moet vort en dan word sy woorde opgeneem in 
die swygsaamheid van hulle almal wat daar staan. 
Dit skemer tot hom deur dat daar ’n groot skroef los 
moet wees en gelyktydig met een van sy soldate, 
draai hy om, om agter hom te kyk. 

’n Geweer val in die sand. 
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Vyftig treë van hulle af, teen die kam van ’n wit 
duin, is ’n groepie ruiters wat hulle sit en dophou. 
Daar is twaalf van hulle en hulle is almal Arabiere, 
op een na. Of altans, hulle het almal die 
loshangende, wye monderings van die Bedouin aan. 
Maar die een dra die uniform van ’n kaptein van die 
Vreemde Legioen onder sy Arabiese hoofdeksel. 

Die sersant staar na daardie swyende, 
onheilspellende figure op hu! roerlose perde en hy 
snak na sy asem. Hulle het niks aan wat hulle 
onderskei nie, maar daar is iets aan hulle wat 
onderskei, ’n atmosfeer van wreedheid om hulle. 

’n Legioen-soldaat sê hees en geskok.  
“Partygangers!” Tex, wat sy geweer laat val het, 

tel dit vinnig op sonder om sy oë van daardie groep 
af te wend. Nog nooit in sy lewe het hy ’n geweer 
laat val nie. Maar sy oë is nie op die individuele 
partygangers nie hy staar net na daardie kaptein. 

Toe die woord “partyganger” uitgespreek word, 
swaai al wat ’n Legioensoldaat is om, selfs die by 
die perde wat veronderstel was om beter op te let. 

Met snelle bewegings kom die glinsterende 
Lebels onder die gewaad van die partygangers uit en 
hulle hou die soldate onder skoot. 

“Partygangers!” hyg die soldate almal, behalwe 
Bonaparte. Hy sê kordaat. “Wat die duiwel is dit met 
julle? Waarom kry almal die papelelle koors?” 

Ja, partygangers! Hulle is die mees gevreesde 
uitvaagsel in die wye woestyn. Meestal is hulle 
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Arabiere, maar onder hulle is ook weglopers van 
ander nasies, wat heeltemal Arabies geword het in 
hul gewoontes en hul leefwyse. Hulle dwaal in die 
woestyn rond en word deur Frankryk betaal om te 
soek na “les poumpists” oftewel drosters uit die 
Vreemde Legioen. 

Hierdie gehate partygangers is essensieel vir die 
Franse leër van die woestyn, want manne sal nie 
lank in die Legioen bly as hierdie snuffelaars nie in 
die woestyn rondgedwaal het nie. Die enigste 
vergoeding en dit is goeie vergoeding wat hulle kry, 
is wanneer hulle ’n soldaat betrap wat dros. Maar 
dan word hulle nie betaal as hulle hom lewendig 
uitlewer nie slegs as die kop van die ongelukkige 
getoon kan word. 

Die beleid van wreedheid is opsetlik. Dit 
verhinder soldate om te maklik die woestyn in te 
loop in die hoop dat hulle bevriend sal word deur 
goedgesinde Arabiere. 

Daar is al gesê dat die koppe wat hierdie 
wreedaards uitlewer, nie altyd die koppe van 
drosters is nie en dit is daarom dat die Arabiere van 
die karavaan nou ook onrustig rondstaan. 

Nou kom hulle stadig nader gery en hulle hou 
sowel die soldate as die Arabiere onder skoot. Die 
offisier kyk uit die hoogte na hulle, uit die saal van 
sy pragtige appelblou-hings, ’n lewendige dier, kop 
hoog, neusgate groot en oop. Almal weet hy is ’n 
Duitser, ’n offisier, so word beweer, in Rommel se 
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eertydse Afrika-Korps. Hy lyk nie op die 
konvensionele Nazi-offisier nie. Hy dra nie ’n 
hangbril nie. Pleks daarvan dra hy ’n raamlose 
knypbril wat aan hom ’n verwaande, siellose 
uitdrukking gee. Sy voorkoms van bloedlose 
vreesloosheid, laat die manne op die grond koud 
voel. Want hulle weet dat hoewel sy onderdaniges ’n 
reputasie vir koelbloedige wreedheid het, hierdie 
dun, blas kêrel hulle almal ver oor is. Wat wreedheid 
betref, is sy Moses dood. En in die groep op die 
grond is daar een man wat dit net so goed weet soos 
die Duitser self. 

Hy ry tot byna teen die verskrikte sersant wat 
haastig salueer. Die kaptein glimlag, koud en 
hovaardig. 

“Mon sergent,” sê hy in die kleurlose Frans wat 
die Duitser gewoonlik praat, diep uit sy keel, “jy 
verdien skaars die eer wat daardie twee offisier 
tekens aan jou gee.” 

Die sersant staan soos ’n paal op aandag en staar 
voor hom uit. Die Duitser speel afgetrokke met ’n 
handsambok. Hy streel die dun voorslag met sy fyn 
vingers.  

“So ver ek weet, moet jy alle karavane deeglik 
ondersoek vir verborge wapens wat hulle mag 
vervoer. Dit is jou bevele, nie waar nie, jou 
imbesiel! Maar pleks dat jy dit gedoen het, het jy 
hoendervleis gekry oor die dreigende houding van 
hierdie woestynrotte en jy het die kamele van hul 
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vroumense nie ondersoek nie. Vir hierdie 
pligsversuim sal jy duur betaal, jou slaapkous!” 

Met die snelheid van ’n mamba wat pik, skiet die 
Duitser se hand uit en hy slaan die versteende 
sersant met die handsambok deur die gesig, ’n 
bloedige haal, maar die sersant is so beangs dat hy 
hom nie roer nie. Hy staan net daar en wag op die 
tweede hou. 

Maar pleks dat die Duitser weer slaan, kasty hy 
die sersant met sy venynige tong en hy breek die 
stomme man in tot ’n bewende, beangste skepsel.  

“Jy het jou plig versuim, jou ellendeling,” klap 
dit van die Duitser. “Jy is ’n gevaar vir die leër en jy 
is ’n gevaar vir jou manskappe. Ek sal sorg dat die 
besonderhede van hierdie pligsversuim aan die fort-
kommandant gerapporteer word. Dit sal genoeg 
wees om jou in die slawe-bataljonne van Algiers te 
laat beland, ou seun. Dit is wat jy verdien... Maak 
dat jy hier wegkom... En sorg dat jy reguit terugkeer 
na fort El Kwatra...” 

Die sersant draai stadig om en gaan na sy perd, 
met ’n vreemde, slepende beweging. Hy klim traag 
in die saal, soos iemand wat droom, en dan gaan hy 
oor die rug van die naaste duin en die spore van sy 
perd lê diep en duidelik deur die sand. 

Net as sy kop agter die sand maanhaar verdwyn, 
praat die Duitser weer. Hy sê.  
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“Ek sien ’n man wat gaan dros... Hy gaan net so 
min by El Kwatra uitkom soos die man in die maan 
” 

Hierdie woorde is soos vleishompe vir gulsige 
wolwe. Die partygangers roer in hul saals en die 
bloedbegeerte is in hul donker oë. Hulle ruk 
onmiddellik hul perde tot ’n draffie en agtervolg die 
stomme sersant. Maar dan versteen hulle met perde 
en al in die sand want daar klap weer ’n bevel van 
die Duitser. Hy skreeu.  

“Wat gaan julle nou almal daar maak, ellendige 
aasvoëls? Jy... en jy... agtervolg die sersant... Die 
ander bly hier... Hou dop of die sersant reguit koers 
vat na El Kwatra toe. Indien nie, weet julle wat om 
te doen...” 

Twee ruiters storm oor die duin agter die sersant 
aan, hul wit neklappe waaiend in die wind. 

Dan wend kaptein Sturmer hom tot die Legioen-
soldate.  

“Gaan voort met die ondersoek,” gebied hy deur 
sy dun lippe en die bevel klap soos die klap van ’n 
sweep. 

Hulle spring in en hierdie keer is daar nie ’n 
geluid van die kant van die Arabiere nie. 

Tex storm die kameel waarop die meisie met die 
blou oë sit en hy loop in die Planmaker vas en hy 
sien die se gesig is nat van die sweet en hy besef dit 
is nie bloot van die hitte nie. Tex sê bietjie 
minagtend vir die Planmaker.  
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“Hoekom dink jy nie ’n plan uit om ons uit 
hierdie gemors te kry nie, ou slimme? En dan reken 
jy nog jy sal kan wegkom na die meer Sjad terwyl 
Sturmer en sy mensvreters deur die woestyn 
ronddwaal!” 

Dan kyk hy op. Die blou-oog Arabiese nooi het 
die gordyne weggetrek en dit lyk of sy na hulle 
luister. Dan sê Tex vir die Planmaker.  

“Maak dat jy wegkom ou kat, hierdie een is my 
aster.” 

’n Paar Arabiere kom na hulle toe aangehardloop 
vol vrees en dit lyk of hulle verdeel is tussen vrees 
vir Sturmer en ’n groter, onmiddelliker vrees vir iets 
anders. Tex kyk na hulle en hy sien die oorstelpende 
vrees op hul gesigte en hy wens hy kon verstaan wat 
dit beteken. 

Hy trek sy skouers op want hy weet sy bevele is 
onverbiddelik en hy weet Sturmer en sy aasvoëls sit 
roerloos op hul perde en hou dop of die bevele tot op 
die letter uitgevoer word. Hy het geen alternatief nie, 
tensy hy ook die paadjie wil loop wat die stomme 
sersant besig is om te bewandel. 

Hy sluit sy dun lippe en nou, in hierdie oomblik, 
begeer hy meer as ooit tevore in sy lewe om te bly 
lewe... Hy leun vooroor en hy help die meisie uit die 
kameel se rugstoel en dan verstyf Tex van ’n skok 
byna so groot soos die een toe hy flus sy geweer in 
die sand laat val het. Hy sien weer daardie blou oë 
bo die jasmak uitsteek. Hy sien die geel hare en hy 
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verwonder hom. En dan kom die helder stem agter 
die sy-gesigbedekking uit en dit sê.  

“Spore maak, nefie... Kan jy nie sien dat jy nie 
hier welkom is nie?” Hy staar na haar, half-onnosel, 
want die stem is die stem van ’n Amerikaner! Hy 
sukkel om dit te glo, maar hy kan nie anders as dit 
glo nie en dan wonder hy net waar op akker hierdie 
meisie vandaan kom en wat sy hier in die woestyn 
tussen die Arabiere soek. 

Uit die hoek van sy oog sien hy die ongeduldige 
beweging van Sturmer op die appelblou-hings en hy 
sê haastig.  

“Ek is jammer, ou suster, maar jy verstaan seker 
nie die taal wat daardie hiëna op die appelblouperd 
praat nie... Ons moet hierdie kamele deursoek, buie 
of bars...” 

In hul blinde vrees nie alleen vir die soldate nie, 
maar ook vir die partygangers wat hulle meer vrees 
as enigiets anders, sit die Arabiese vroumense ’n 
luide, protesterende gesang in, in die hoop dat hul 
treurmare verlossing sal bring. Dit huil en skreeu en 
gil sodat dit smaak of die woestyn daarvan 
weerklink. 

Kaptein Sturmer dreig dat as hierdie kabaal nie ’n 
einde neem nie, hy met sy handkarwats onder hulle 
sal inspring. Verskrikte vaders en mans gelas die 
vroumense skreeuende om te basta met hul lawaai. 
En teen die tyd dat dit gebeur, het ’n paar dinge 
onder bedekking van die groot rumoer plaasgevind... 
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Nadat hy die worstelende meisie uit die rugstoel 
gelig het, trap Tex op die breë ribbes van die 
protesterende kameel, trek die gordyne verder weg, 
en loer binne-in die sy-tent in. 

Iemand lê op een van die twee matrasse wat aan 
weerskante van die kameel se boggel aangebring is. 
Hy besef dat die meisie aan die een kant sit en op die 
manier haar reisgesel balanseer... 

Tex sien ’n hand en ’n mes daarin en dan besef 
hy dat die reisgesel nie ’n vrou is nie. 

Dit is ’n man en hy het ’n dun puntbaardjie en dit 
is die gesig van daardie jong Arabier wat na hom 
gedraai is, die jong Arabier wat hy gevang het die 
aand toe Le Clerq die woestyn binnegehardloop het.  

Vervolg volgende week uitgawe 132 
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Skootkinders 
 
Hierdie bundel sal binnekort beskikbaar wees by 

Amazon, Kindle Unlimited en ons Payhip 
boekwinkel. 

 
“Hierdie reeks gedigte is geskryf vir alle 

oudersdomsgroepe. Ek skryf gewoonlik vanuit 
persoonlike ondervindings, dinge wat ek sien, beleef 
of voel. Dié reeks gedigte lê my ook baie na aan die 
hart omdat van die mense wat onderwerpe is in die 
digbundel, al oorlede is. Afrikaans is ook my 
gunstelingtaal om myself in uit te druk. Ek weet die 
lesers gaan dit baie geniet.”  

 
Chantel Vergotine 
 

1969 September 28  
 
Met een diep asemteug 
ruk my swanger moeder 
my tot orde hierbinne in haar 
swanger maag 
waar ek doodluiters lê en skop. 
Sy is angstig en bang 
besef ek meteens, haar liggaam bewe. 
Dit is vir my hierbinne in haar 
’n aanduiding van gevaar. 
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Sy roep en skree vir hulp; 
die hokkie waarin ons woon 
skud angsbenemend. 
So het sy my vertel 
is ek gebore ’n maand na die 
legendariese, groot aardbewing hier in Ceres. 

 
Nog ’n gedig volg volgende week. 


