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The Script of Evil  
56. Drama in paradise 
 

Morrison stops talking and gives the news time to 
kick in while he savors the reaction of the people. 
The whispering at first soon becomes a buzz and 
then develops into disorderly noise as people 
frantically become worried about the reason for the 
mutiny and eventually a few people jump up highly 
distressed. 

 
BLOEDSPORE IN DIE SAHARA 
5. El Dowla se Wraak Deel 1 
 

Hy word hard vorentoe gestamp. Hy val vooroor en 
skuif tot feitlik teen El Dowla se silwer sandale. 

“Nou is ons Capitaine nie besonder 
indrukwekkend nie, of hoe sê ek, mes soldate.” 

 
Die wraak is myne! 
9: ‘n Nuwe era 

 
“Hoe iemand moeg kan raak vir jou bakkies …” 

En dan is sy weer in sy arms, soen sy hom, krap sy 
hare deurmekaar, druk haar warm liggaam teen hom 
aan, gee haar oor aan sy liefkosings, ril as hy haar 
saggies streel. Drie dae van volkome oorgawe aan 
mekaar. 

 



Bevrore hart 
5. Die stoof 
 

“Jy bly net hier,” sê sy beslis. “Tot jy heeltemal 
gesond is, dan sal ons sien. Die ekstra kamer is 
eintlik die baba s’n, maar hy neem nou maar sy  
tyd.” Sy wys na haar maag en glimlag. 
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56. Drama in paradise 
 

The truck stops at the gate for inspection. Warders 
walk around with mirrors attached to long sticks and 
peep if they see anyone hiding under the truck. 
However, Joss en Leo pulled them up so far into the 
framework that the mirrors don’t detect anything 
suspicious. The truck pulls out of the jail and the 
three workers waiting outside jump on and they 
proceed to the residential areas to do their work.  

It feels like an eternity that the Baxter brothers 
jerk and shake in the framework with the universal 
joint of the prop shaft turning dangerously near 
Leo’s head. Sometimes Leo’s boot slips out of its 
secure place and then he must quickly secure his 
foothold again and anchor his lower body to prevent 
him from slipping loose out of the framework when 
the truck runs over a pothole or bump. Eventually, 
the truck drives into the dumping area and the dust 
of the rough terrain nearly lets them choke. At least 
the end is near.  

A double cab 4x4 has in the meantime turned in 
behind the truck and has followed it closely for 
some time until both vehicles stop at the elevated 
dropping point where all vehicles shove their 
garbage down with the help of the garbage workers. 

Spyker, the driver of the 4x4, climbs out, walks 
to the back and opens the flap. He keeps the workers 
busy with bags of garbage that they must take off 



and throw downwards. In the meantime, Recce got 
out at the passenger side unseen into the narrow 
passage between the vehicles and is now tossing a 
bag underneath the truck.  

Joss and Leo, in the meantime, have climbed out 
of the framework and got rid of their jail clothes. 
They are now lying upon it and put on plain clothes 
which they pull out of the bag. They then put the jail 
clothes in the bag. They crawl out and get into the 
back cabin of the 4x4 which Recce has opened for 
them. The 4x4 came in with two men but eventually 
leaves with four. 

In the meantime, the cells in the jail have just 
been unlocked for breakfast and the wardens now 
discovered that the two Baxter brothers have 
vanished in thin air.  

Recce turns back facing the two brothers. He 
gives them the fist. “I thought you would never 
again see the outside of jail, Joss. How long have 
you and Leo been inside?” 

“We have been sitting for eight fucking years, 
Recce. Luckily for you outside and Devil Alex 
inside, or there would be no way we would have 
escaped in time.” 

Joss looks at Leo. “Shit, the dust is everywhere, 
in my eyes, in my hair, my ears, my nose, my 
mouth. I am sure even my ass is full of dust, Leo.” 

Leo rubs his eyes. “I was afraid I would fall on 
the prop shaft and kick the bucket today. Never 



again! That fucking bin! I was sure I would 
suffocate! Good thing you pulled me out. I heard the 
truck but couldn’t move. How the hell did you do 
it?” 

Recce is splitting his sides. “Don’t you know 
your brother, Leo? This guy is a monster. He is 
Superman himself!” 

Joss now has enough of small talk and wants to 
discuss the way forward. “What is going to happen 
on Friday and who gave you the intel?” 

Spyker looks in his back mirror and answers: “It 
really is a fucking long story, Joss. Do you 
remember that Indian billionaire, Ahmed, who made 
Devil Alex stinking rich with his money 
laundering?” 

“Yes, of course. What about this guy?” 
 “Recently he found out that an anti-terrorism 

squad is hot on his heels here in South Africa and 
then he asked for our help. We have deployed Paola, 
our best female agent. She is spying on that unit and 
up to now, she has supplied us with all the 
information. A fucking big surprise is awaiting you 
two.” 

Joss frowns. “What surprise? What is going on? 
Why this sudden haste to get us out before Friday? 
Why this: now or never?” 

Recce looks at them. “There is horrible shit but 
you won’t believe it. Paola is on the Eastwood 



Estate because everything is happening right there at 
this moment.” 

Joss and Leo look dumbfounded at each other’s 
dusty faces and they ask together: “What? The 
Eastwood Estate?” 

Spyker answers: “Fuck! There is so much to tell 
you. I don’t know where to start.” 

~*~*~ 
The siren and loudspeakers erected on poles call 

all the members of the community to assemble in the 
huge circus tent. It was erected as a community hall. 
It has a small stage with a lectern and microphone 
with an amplifier and loudspeakers with ample 
seating available and even a stand at the back. This 
is the place where the whole community will gather 
in the future to address urgent matters. This is the 
first gathering and people are unsure about the 
reason for this. They all wonder what is going on. 

They heard the helicopter moving about the 
whole evening and also the Casspirs full of soldiers 
moving in and out. Suddenly, on this Thursday 
morning, they were confronted by soldiers 
demanding their cell phones. It will in the near 
future be useless in any case. If someone, however, 
would try to hide a cell phone, the family would be 
punished severely. 

Naturally, the people were highly agitated by this 
sudden, shocking treatment and demanded answers. 
They were then told to assemble in the hall when the 



announcement was made. Most of them now sit and 
wait for explanations while the colonel moves in 
behind the microphone. They are all wondering why 
the owners of the farm, together with Hunter and 
Jane, stand in a row on the stage with a soldier 
behind each of them as if they were guarded. 

Eventually, the voice of the colonel can be heard 
over the loudspeakers: “Hello, people. Can everyone 
hear me clearly?” 

A few people shout from the back that they can 
hear him and he nods and continues: “People, 
tomorrow evening those things that fell from the sky 
are going to emerge from the gutters and attack city 
and town dwellers and make them sick. Those 
people are going to change into ruthless, highly 
infectious monsters and those that evade them will 
live in anarchy and will most certainly become 
robbers and plunderers. So, very soon we will be 
surrounded and threatened by a world of absolute 
anarchy. 

“People, it is my responsibility to safeguard this 
community, not only against the onslaught from 
outside but also from within the community itself. 
We simply cannot tolerate mutiny or conspiracies so 
that we can stand strong and ready against all 
onslaughts. This is why this community hall is so 
important when the whole community must address 
an important matter and in that case, we will 
assemble here and sort it out as we are doing now.    



“You probably overheard all the commotion last 
night. We have scarcely gathered on the farm and 
haven’t settled yet and there was a conspiracy 
already. The mastermind behind it is Hunter, with 
his second in charge, Chloe, with the help of Jane, 
Ronnie, and Lyle, the culprits now standing in a row 
in front of you.” 

“People, we cannot tolerate this! We can tolerate 
no conspiracies or mutiny; so, if anyone has 
something worrying him or her in the future, stop 
Captain Hannes Haasbroek and tell him about it. If it 
is important enough, we’ll assemble here and hold a 
meeting. Thus: don’t do anything behind my back! 

“Now you will probably want to know what the 
culprits are guilty of. Your fist gathering was held in 
a conference hall in PE where you were informed 
about the farm and that this would be the only safe 
place against the plague that is expected. The sad 
news is: those eight people who brought you to the 
farm, last night in secret went back to PE and these 
people in front of you helped them.” 

Morrison stops talking and gives the news time to 
kick in while he savors the reaction of the people. 
The whispering at first soon becomes a buzz and 
then develops into disorderly noise as people 
frantically become worried about the reason for the 
mutiny and eventually a few people jump up highly 
distressed. 

Book 2 continues next week in Edition 63 



 
Kopiereg @ Pieter Haasbroek (2019) 
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5. El Dowla se Wraak – Deel 1 

 
Daar is twee maniere om jou houvas op die tyd 
heeltemal te verloor. Die een is om te slaap en die 
ander is om in volstrekte donkerte te sit. En as jy 
saam met dertig ander manne op nat klippe in die 
diep donker moet sit, dan is dit moontlik dat jy nog 
meer verward raak. Jy probeer ’n minuut aftel en dit 
voel soos ’n volle uur. Dan meen jy dat jy verkeerd 
getel het en jy probeer weer van voor af. So hou jy 
vergeefs aan. 

Joos meen dat ’n uur agter die rug is, maar dit 
kan net sowel drie of vier ure wees. 

Org se stem klink hard en onnatuurlik in die hol 
donker toe hy sê. 

“So wragtag, ek het ’n vuurhoutjie hier in my 
sak.” 

Onmiddellik nadat hulle gevange geneem was, 
het die Bormoen alles uit hul sakke verwyder. Hulle 
het seker hierdie vuurhoutjie per ongeluk in Org se 
sak mis gekyk. 

Monclaire wil weet wat Org gesê het en Joos 
vertolk dit in Frans. 

“Moet nog nie daardie vuurhoutjie trek nie,” sê 
Monclaire. “Dalk het van ons hier rommelry wat ons 
aan die brand kan steek sodat ’n mens minstens kan 
sien wat hier aan die gang is. Die wat papier of 
ander brandgoed het, sal hulle in die middel van die 
vloer op ’n hoop neerlê,” gelas die kaptein. 



Die meeste van hulle het die een of die ander iets 
wat kan brand. Voel-voel neem hulle dit alles na die 
middel van die vloer waar Monclaire dit op ’n hoop 
neersit, ’n klein hopie weliswaar, maar darem ’n 
hopie. 

Org trek die vuurhoutjie op sy stewel se sool en 
steek die hopie aan die brand. Die vlammetjie dans 
loom daar, onwillig om in die klam atmosfeer op te 
flikker. Monclaire en Duparne is onmiddellik op hul 
voete. Duparne spring na die deur en ondersoek dit. 
Hy ondersoek ook die mure deeglik. Hy soek na die 
geringste moontlikheid om hier weg te kom, maar 
die hoop is maar skraal. Dit is nie so maklik om uit 
’n kerker te ontsnap wat vyftig voet onder die grond 
is en dan nog boonop yslike klipmure het nie. 

Die ander bly maar net lê en die dansende 
vlammetjie laat hul gesigte soos brons lyk. 

Joos maak van die geleentheid gebruik om nader 
aan Org en Neels te skuif. Marleigh beweeg iewers 
van naby die deur af na waar Neels lê. Hy probeer 
altyd naby Neels wees, hoewel die twee verskil soos 
dag by nag. Dit lyk of Marleigh veiliger voel 
wanneer hy in die geselskap van hierdie Suid-
Afrikaanse reus is. 

Joos kyk na Kaproeski, die Rus. In die geveg in 
die vierkant het ’n Arabier vir Kaproeski met ’n 
sabel aan sy onderlip gekap. Hy het geen moeite 
gedoen om die bloed te laat stol of om dit weg te vee 
nie. Die gevolg is dat die bloed in ’n digte laag aan 



sy ken droog geword het. Dit laat die Rus soos die 
een of ander dier lyk hier in die flou lig van die 
springende vlammetjie. 

Kaproeski hou sersant Duparne angstig dop. 
Terwyl Duparne die mure loop en ondersoek, volg 
Kaproeski se oë hom en in sy oë is daar ’n kille 
skittering. Kaproeski sit nie soos die ander nie. Hy lê 
ook nie. Hy kniel half, met sy hande op die grond en 
sy knieë gebuig, soos ’n groot mens-aap wat hom 
klaarmaak om te spring. 

Joos dink meteens aan die episode van die 
portrette in die slaapsaal, toe Duparne daardie 
kosbare besittings van Kaproeski onder sy voete 
vertrap het. Hy onthou nog die uitdrukking in 
Kaproeski se oë by daardie geleentheid. Joos 
verstaan nou weer die versengende haat wat daar in 
Kaproeski moet wees. 

Duparne beweeg nader aan Kaproeski. Sy rug is 
die hele tyd op die Rus gekeer. Nog net ’n paar 
sekondes en Kaproeski sal op Duparne wees. 

Joos weet dat so ’n voorval teen elke prys vermy 
moet word. In hierdie stadium sal dit rampspoedig 
wees. Daarmee sal die dissipline onder die res van 
die Legioen, wat juis al so dun geskaaf is, heeltemal 
daarmee heen sal wees en dan is die gort gaar. 
Elkeen van hierdie manne sal weer ’n individu word, 
vegtend, wreed, genadeloos, roekeloos en 
beginselloos. Enige moontlikheid op ontsnapping of 
samewerking in gevaar sal daarmee verlore wees. 



Joos beweeg vinnig na Kaproeski toe, neem hom 
aan sy vierkantige gewrig en sê op Engels. 

“Wag eers, Kaproeski; nou is nie die tyd nie!” 
Die Rus ken genoeg Engels om te weet wat Joos 

sê. Hy ruk sy hand met soveel geweld los dat Joos 
eintlik agteruit steier. 

Neels het gesien wat gebeur het. Hy weet nie 
waarom dit gebeur het nie en hy stel daar ook nie 
daarin belang nie. Al wat vir Neels van belang is, is 
dat die Rus vir Joos weggestamp het. Hy staan loom 
op, sonder ’n geluid, soos ’n lui reus wat nog ’n 
teenstander moet gaan aanpak. Hy loop dan vinnig 
na Kaproeski toe en gaan troon oor hom. 

“Jy moet dit nie weer doen nie, Kaproeski!” sê 
Neels. “As jy dit weer doen, draai ek dalk jou rug 
laag in jou kruis af.” Neels praat krom Engels en dit 
lyk of die Rus hom verstaan. 

Duparne het ook vir Neels hoor praat. Hy swaai 
om en sy woorde skiet deur die stilte. 

“Vuilgoed!” bulder Duparne. “Julle is te vrot om 
die Bormoen te baklei. Julle laat hulle julle vang of 
julle voëls is wat op vanglym gaan sit het, maar nou 
hou julle jul lywe grootman! Die man wat hier 
baklei, slaan ek sy nek in. Dit geld vir julle almal in 
hierdie nes.” 

Kaproeski kyk nie meer na Neels nie. Hy staar na 
Duparne. Duparne staar ’n rukkie terug. Dan doen 
die sersant iets wat hy nog nooit tevore in sy militêre 



loopbaan gedoen het nie. Hy laat sy oë sak en loop 
van die Rus af weg. 

Die krisis is oor, maar elkeen van hulle weet nou 
een ding. As hy nie teen die agtergrond van militêre 
dissipline beweeg nie, word Duparne nie gevrees 
nie. Meer nog, Duparne is bang. Hy is nie alleen 
bang, hy het dit boonop nog so pas bewys ook. 

Die klein vuurtjie het uitgebrand. Die koletjies 
gee nog ’n dun skynsel, maar nie vir lank nie. Heel 
gou is hulle weer in die stikdonker gehul en hulle lê 
maar daar in die stilte. 

Aanvanklik hoor hulle nie die geknars van die 
grendel voor die deur nie. Dit dring nie tot hulle 
deur nie, want hulle is so totaal uitgeput. Die meeste 
van hulle sluimer half van die uitputting, honger en 
die dors. Hulle swem in ’n soort traak-my-nie-
agtigheid wat die hewige uitputting meebring. 

Eers toe die Bormoen binne kom, met hul fakkels 
hoog in die lug, kyk hulle stadig op. 

Daar is meer as ’n dosyn Bormoen en die skielike 
skerp lig laat die manne hul hande voor hul oë hou. 
Dan sien hulle dat die lang Bormoen wat al twee 
keer tevore met Monclaire gepraat het, die kaptein 
nou weer aanspreek. Sy uitdagende stem weerklink 
deur die kerker. 

“Jy en jou gespuis moet voor El Dowla verskyn, 
mon capitaine. Hy wag op julle, want hy is net so 
nuuskierig soos die gewone volk om te sien hoe julle 
in die neerlaag daar uitsien.” 



Die Arabier se hande was onder mantel. Hy bring 
hulle nou te voorskyn en in die een hou hy ’n swaar 
sambok. Die handvatsel is dik soos ’n man se arm en 
dan word die sambok dunner totdat dit op ’n dun 
voorslag uitloop. Hy klap daarmee en die klap is 
soos die knal van ’n geweer in die klam leegheid van 
die kerker. Dan merk hulle eers op dat elkeen van 
die wagte ook ’n sambok by hom het. Hulle hou 
hulle ligweg langs hul sye asof hulle aan hierdie 
sambokke as strafmiddels al heeltemal gewoond 
geraak het. 

Die Bormoen kyk van Monclaire af weg en 
beskou die ander. “Julle het seker nog nie sambokke 
soos hierdie gesien nie, my vriende,” sê hy uit die 
hoogte uit asof hierdie sambokke nou werklik tekens 
van ’n hoër beskawing is. “Laat ek julle verseker dat 
hierdie slaangoed ’n man middeldeur kan slaan. 
Onthou dit net wanneer julle voor El Dowla 
verskyn. Van julle sal verwag word om voor hom in 
die grond rond te kruip, soos dit skuim soos julle in 
sulke verhewe geselskap betaam.” 

Twee wagte loop voor en die ander kom agterna 
terwyl die Legioenmanne teen die trappies uit 
struikel na bo. 

Weer loop hulle in gange af, maar hierdie keer is 
die gange nog breër en weelderiger gemeubileer. 
Hulle is egter nie in die stemming om na 
besonderhede op te let nie. Hulle het net ’n vae 
indruk van duur tapyte, tapisserieë, weelderige 



Oosterse en Westerse ameublement en gesogte 
skilderye. 

Hierdie weelderigheid is ook in El Dowla se 
raadsaal aan te tref, maar ook daarna let hulle nie 
veel op nie. Hulle skuifel maar net voort. Hulle word 
vaagweg bewus van die geur van wierook en hulle 
sien dan Arabiere in ryk gewaad om ’n klein troon, 
langs die verste muur van die groot saal staan. 

Eers toe hulle vlak voor die troon is, kyk hulle na 
die man wat daarop sit. Wat hulle sien, maak hulle 
nie juis opgewonde nie. 

Voordat hy vier jaar tevore oorlede is, het El 
Dowla se vader tradisioneel met sy raadsmanne 
beraadslaag terwyl hulle almal op kussings op die 
vloer gesit het. Dit is deur hierdie seun van hom 
verander, net soos hy ook baie ander dinge verander 
het. 

Hy het baie van die Weste oorgeneem, 
regeringsmetodes, militêre strategie en skewe idees 
oor die vryheid van sy volk. Onder vryheid verstaan 
El Dowla die uitdrywing van die Franse en die 
vestiging van sy gesag oor tienduisende ekstra 
vierkante myle, waar hy kan heers met daardie 
despotisme en verdrukking wat hom reeds ’n 
gevreesde en gehate man gemaak het. 

El Dowla is nog ’n betreklike jong man. Daar 
word gesê dat hy maar vyf en dertig jaar oud is, 
maar hy lyk veel ouer. Die rede daarvoor is dat hy so 
vet is soos ’n potjierol. Onder sy kleding kan ’n 



mens die rolle spek sien en sy groot gesig is vlesig 
en afstootlik, blinkend en opgeblase. 

’n Goue syband lê oor sy skouer en ’n vergulde 
kromsabel hang daaraan. Hy sit meteens ver vooroor 
op sy troon en hy maak sy keel ewe belangrik skoon. 
Daar is meteens spanning in die lug. Hy praat met 
Monclaire en hy praat op fyn, hoë Frans soos ’n 
mens dit by ’n geleerde sou verwag het. 

“Jy... kom nader ek wil jou gesig sien,” sê El 
Dowla teenoor die kaptein. 

Monclaire staan heel voor die groep soldate, 
sowat twaalf voet van El Dowla af. Monclaire 
verroer hom nie. 

El Dowla lek met sy tong oor sy dik bruin lippe. 
“Jy lyk taamlik hardkoppig, kaptein,” sê die 

dikke. “Ek het jou gelas om nader te kom.” 
Daar is ’n eienaardige verwese soort glimlag op 

Monclaire se gesig en hoewel sy mondering in 
toiings is en hoewel die bloed en die sand aan sy 
baard koek, het hy nog ’n onverklaarbare 
waardigheid wat hierdie sogenaamde regeerder voor 
hom na ’n vet winkelier laat lyk. 

“Ek verteenwoordig die gesag van Frankryk,” sê 
Monclaire. “Ek moet nie na jou toe gaan nie, jy moet 
na my toe kom. Die berg kan nie na Mohammed toe 
gaan nie.” 

Hy praat sag en nie uitdagend nie, maar in sy 
woorde is daar ’n heerlike manhaftigheid wat El 
Dowla se ogies tot skrefies laat vernou. Hy lig sy 



hand effens. Twee wagte spring vorentoe en gryp 
Monclaire weerskante vas. Hy is te swak om enige 
weerstand te bied. Hy weet ook dit is nodeloos om 
weerstand te probeer bied. 

Hy word hard vorentoe gestamp. Hy val vooroor 
en skuif tot feitlik teen El Dowla se silwer sandale. 

“Nou is ons Capitaine nie besonder 
indrukwekkend nie, of hoe sê ek, mes soldate.” El 
Dowla kyk met sy nou ogies na die soldate, heen en 
weer kyk hy na hulle. Hy kyk vinnig na Joos, twee 
maal. Hy staar lank na die Suid-Afrikaner. Dit lyk of 
hy skoon van Monclaire vergeet het wat intussen 
weer orent gesukkel het. 

Hy wys met sy vinger, wat swaar van die ringe is, 
na Joos en hy verneem. 

“Jy... uit watter land kom jy?” 
Vervolg volgende week uitgawe 63 
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9: ‘n Nuwe era 
 

Toe die oom die een mooi dag kort daarna van die 
steier afval, het hy geweet dis die einde van ‘n 
tydperk. Die oom is kort daarna dood en die tante 
het na een van haar kinders vertrek. Hy het dit 
oorweeg om op sy eie aan te gaan, maar het daarteen 
besluit. Hy was nog te jonk om self ‘n bouaannemer 
te wees en hy het nie genoeg kennis nie. Hy het 
werk gekry by ‘n groot bouonderneming.  

Dit was soos manna uit die hemel. ‘n Groot 
salaris, want hy het hom gou onderskei as ‘n 
voortreflike werker, ‘n redelike kamer in ‘n 
losieshuis, genoeg kos en geleenthede. En daarvan 
het hy skitterend gebruik gemaak. Saam met die 
argitekte en bourekenaars op die boupersele die 
planne bestudeer, geleer hoe moderne boumetodes 
toegepas word, watter mengsels gebruik moet word 
vir watter pilare en watter vloere, en van gewapende 
beton. Mettertyd die bestellings oorgeneem en al 
meer organisasie. Dit was lekker.  

Voorman beteken ‘n gratis bakkie. Dis ‘n salaris 
dubbeld syne. Dis help met beplanning, dis vooraf 
ondersoeke saam met die argitek en die 
ontwikkelaars. Dis net waarvoor hy lus was en kans 
gesien het na vyf jaar by die onderneming. 

En dis die pos wat beskikbaar gekom het. Hy het 
aansoek gedoen. 



“Dis net ‘n formaliteit,” het die personeelbeampte 
hom verseker. “Daar is niemand wat bekwamer is 
vir die pos as jy nie.” 

Toe die skok. Die argitek was erg ontstoke. 
“Jy moes die pos gekry het. Nou moet ek saam 

met die klein twak werk dag vir dag. Ek weet nie 
wat dink daai ouens nie, maar as jy een van die 
direkteure se skoonseun is …” 

Dit was vir hom ‘n bitter pil om te sluk. En  nadat 
hy en die nuwe voormannetjie ‘n paar keer vasgesit 
het, het hy gedink daaraan om te bedank en sy eie 
bouonderneming te begin. Dit was nie so ‘n 
moeilike besluit na hy vir Rachel toevallig in 
Johannesburg raakgeloop het nie. Hulle was besig 
met ‘n gebou in die middestad. Etenstyd het hy na ‘n 
restaurant gestap om iets ligs te eet. Hy het skaars 
gesit toe die bruinoog inkom en rondkyk vir plek. 
Hy het vir haar gewaai. Sy het by hom kom sit. 

“Jitte Rachel, maar jy lyk grênd,” het hy 
bewonderend uitgekry. Dit was nie Rachel van 
langsaan nie, maar ‘n deftig geklede dame, pragtig 
in ‘n vlootblou romp en wit bloes op pikante 
skoentjies, selfversekerd en goed versorg.  

Sy het ingenome geglimlag. “Jy sien ook goed 
daar uit.” 

Sy werk by ‘n groot sakeonderneming. Ja, sy het 
toe haar tikstersdiploma gekry, en ‘n goeie werk 
gekry. Maar haar visier was gemik op hoër dinge. Sy 
het haar ook as sekretaresse bekwaam en toe tref die 



geluk haar. ‘n Uitstekende pos by die onderneming 
as die baas se privaat sekretaresse. Dit gaan goed 
met haar. 

“En die ander geslag?” Hy het skielik hulle 
wonderlike ervaring in sy kamertjie onthou. 

“Die baas se seun. Hy is in my visier en hulle is 
ryk, soos in skat-skatryk. Weet jy, al werk ek vir ‘n 
baas, voel ek vry. Ek doen my eie ding. Dankie vir 
wat jy gedoen het. Ek skuld jou nog geld.” 

Hy het gelag. “Dit was ‘n plesier groter as wat jy 
kan dink. Dalk skuld ek jou meer as wat jy my 
skuld.” 

Sy doen haar eie ding. Dalk is dit tyd dat hy ook 
sy eie ding doen. By die werk sal dit tog nie regkom 
nie. 

“Jy moet seker wees jy sal die mas opkom. Die 
boubedryf is maar altyd taai.” Die argitek was spyt 
dat hulle nie verder sou saamwerk nie en hy ook. 

Hy het bedank en dit het goed gegaan tot 
Rothwell op die toneel verskyn het. Nie lank daarna 
nie het Petrus Odendaal hom by Sylvia in hegtenis 
geneem. 

Sylvia. Dis ‘n moeilike besluit. 
Dis reeds na nege toe hy die motor oor die 

snelweë in die rigting van Krugersdorp stuur. Diep 
binne het hy altyd geweet dat dit so sou wees. Hy 
sou nie daar kon wegbly nie. Dis reeds byna tienuur 
toe hy aanklop. Verwagting en onsekerheid spoel 



deur hom. Moes hy nie maar weggebly het nie. Die 
deur swaai oop. 

Sy staan met die helder lig van die sitkamer agter 
haar. Blonde hare oor haar skouers. Kamerjapon styf 
om haar vasgeknoop. “Ek dog dis Betsie,” sê sy 
verbaas. Dit lyk asof sy nie mooi fokus nie. Hannes 
staan besluiteloos. Hoe maak hy nou? 

“Hallo Sylvia.” 
“Hannes!!” Sy vlieg oorstelp na hom toe, slaan 

haar arms om sy nek, druk haar liggaam teen hom 
vas en begin skaamteloos te huil. “Hannes,” prewel 
sy en begin hom dan uitbundig te soen, sy lippe, sy 
wange, sy ken, weer soek haar sagte lippe syne op. 
Sy arms gaan om haar, druk haar sag en dan al 
stywer teen hom vas. 

“Sylvia,” kry hy dit skaars uit. Hel, hy het na die 
meisiekind verlang. En sy is bly dat ek hier is, flits 
dit deur sy gedagtes. En opeens voel dit vir hom of 
hy tuisgekom het.  

“Ek dog …” 
“Sal jou later alles vertel. Die president het party 

van ons ouens afgegee. Dis lekker by jou.” 
Sy sleep hom aan die hand deur die sitkamer en 

skakel die sitkamerlig af. In haar slaapkamer brand 
net ‘n bedlampie dof. Sy maak die deur agter hulle 
toe. 

“Ek het lank hiervoor gewag,” fluister sy byna 
onhoorbaar.  



Die losieshuis is leeg vir die naweek. Almal is 
huis toe of het elders gaan kuier. Maandag is ‘n 
vakansiedag. Vir ‘n paar dae is hulle alleen. Net hy 
en sy en hulle liefde en hartstog. 

“Ek dog ek moet nog twee jaar wag. Jou nare 
twak, hoekom het jy my nie laat weet nie?” 

“Ek kon al ‘n jaar uit gewees het as ek wou, maar 
ek wou nie. Ek wou jou nog bietjie laat verlang. 
Maar toe besluit die president die goeie ouens kan 
waai. Dis maar net om die tronke leër te kry. Toe sê 
hulle: vat jou goed en loop. Ons is nou moeg vir jou 
bakkies.” 

“Hoe iemand moeg kan raak vir jou bakkies …” 
En dan is sy weer in sy arms, soen sy hom, krap sy 
hare deurmekaar, druk haar warm liggaam teen hom 
aan, gee haar oor aan sy liefkosings, ril as hy haar 
saggies streel. Drie dae van volkome oorgawe aan 
mekaar. 

En tog weet hulle altwee dat hulle sal moes praat. 
Die huidige loop ook oor in die toekoms en hoe jy 
die oomblikke van geluk probeer vashou, dit gaan 
ook verby. More-oormore lê daar ‘n toekoms voor 
waaroor jy nou moet dink en wat jy nou dink bepaal 
jou besluite van more. Jy ontsnap nie die toekoms, 
die hede of die verlede nie. 

“En nou?” vra sy Maandagaand laat vir hom. 
Hy antwoord nie. 
Sy sê niks verder nie. Sy laaste woorde in die 

hofsaal voordat hulle hom weggeneem het, onthou 



sy goed. Sy het toe net soos hy gevoel. Die 
veragtelike skurke, hoe kan hulle dit aan hom doen? 
Hoe kan hulle hom alleen laat boet? Hoe kan hulle 
dit aan haar doen? Hulle was eintlik meer skuldig as 
hy. Veral Rothwell, die lae sleepsel van ‘n slang! 

Maar nou met hom hier naby haar ... 
Hy moenie weggaan nie. Hy mag nie. 
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5. Die stoof 
 

Drie maande later sit Amanda vroeg in die winkel en 
werk aan die boeke. Cohen is weer vroeg die oggend 
uit en sal eers laat terug wees. Hy is bykans die 
enigste met ‘n motor op die dorpie. Hy ry dikwels 
uit om velle te gaan oplaai en sommer bestellings af 
te lewer en dikwels medisyne. Of dit ‘n manier is 
om soms van sy vrou af weg te kom, weet sy nie. 
Die geskreeu van agter die deur het haar aanvanklik 
erg ontsenu en ontstel, maar later het sy probeer om 
nie daarna te luister nie. Dis soos haar nagmerries. 
Party nagte slaap sy sleg, droom slegte drome van 
haelblokke wat uit die hemel val, haar klere van haar 
lyf af slaan en die vrees wil haar verstik. Dan voel sy 
weer die wrewel wat haar in die veld laat uitroep het. 
Met die uitroep, besef sy, het ‘n groot blok ys in 
haar hart kom lê. 

Maar vandag het sy ander planne. Sy wil die 
pakkamer regkry. As ‘n mens voor die winkel staan, 
is daar eintlik drie vertrekke met straatfront. Die 
winkel is heel regs. Agter die winkelgedeelte is 
Cohen se huis. Links van die winkel is daar ‘n 
vertrek wat nou as pakkamer gebruik word. Agter 
die vertrek is ‘n groot afdak waaronder voer en velle 
gestoor word en dit is ook Cohen se garage vir sy 
motor. Heel links is ‘n vertrek met ‘n deur op die 
straatfront. Daarin is volgens Jakob net rommel. Sy 



het vir Cohen gevra of hulle nie die pakkamer 
netjies kan kry en die meel daarheen kan verskuif 
nie. Dan het hulle meer vloerspasie om hulle 
produkte netjieser uit te stal of nuwe voorraad aan te 
skaf. Die myndorpie groei redelik vinnig en daar is 
‘n groot aanvraag vir gereedskap. Cohen het net sy 
kop geskud en gewys na die sleutels. Sy kon maak 
soos sy wil. 

Dis Maandagoggend en redelik stil. Jakob moet 
haar roep as dit nodig is. Sy stap na die pakkamer. 
Die kamer is meestal vol verpakkingsmateriaal, ou 
teekiste en kratte, streepsakke en leë blikke. Dit kan 
maklik opgeruim word. Die kratte se hout lyk nog 
goed en kan gebruik word vir rakke. Dan kan hulle 
ekstra voorraad daar stoor. Tussen die pakkamer en 
die kamer vol rommel is daar ‘n deur. Dis gesluit. 
Dalk moet sy dit maar los vir later. Maar dan gaan 
haal sy die bos sleutels en kom sluit die deur oop. 

Dis ‘n fiasko. Van ou stukke yster tot ou rakke, 
ou vuil bottels in rye, paraffienkiste, ou tuie en saels, 
emmers. Dis ‘n groot vertrek, maar klaarblyklik was 
niemand in jare daarin nie. Stof slaan onder haar 
skoene uit. Daar is werklik nie veel wat bruikbaar is 
nie, maar in die hoek, langs ‘n deur in die agterste 
muur, staan ‘n groot voorwerp met sakke 
toegemaak. Sy trek die sakke van die ding af. 

‘n Dover! Sy kan haar oë nie glo nie. ‘n 
Splinternuwe Dover stoof! Swart in die dowwe lig 
van die kamer. Sy trek haar vinger deur die stof op 



die swart, gladde oppervlak. So ‘n mooi stoof het sy 
nog nie gesien nie. Waarom staan hy hier? 

Lank staar sy in die vertrek rond. Daar is niks wat 
naastenby met die waardevolle, pragtige skat 
vergelyk nie. Maar dan trek die deur haar aandag. 
Daar is dus ook ‘n vertrek aan die agterkant van die 
rommelkamer, of is dit net ‘n buitedeur. Maar eers 
wil sy die voorste deur probeer oopsluit. Dis ‘n groot 
dubbeldeur van hout met klein venstertjies waardeur 
sy nie kan sien nie as gevolg van die stof. 

Die sleutel draai die slot maklik en sy maak die 
een deur sonder moeite  oop. Sy skud haar kop. Sy 
verstaan nie die opset nie. Dan maar na die agterste 
deur. As die rommelkamer haar verbaas het, die 
kamer waarin sy versigtig inbeweeg, verbyster haar. 

Bed, tafel met ‘n staanlamp op, kombuiskas in 
die hoek. Wastafel met lampetbeker en waskom, ‘n 
selfgemaakte hangkas met gordyne voor. Wie op 
aarde het hier gebly? 

Dan begin sy verstaan. Dit was waarskynlik 
Cohen se woonplek en die voorste gedeelte sy 
winkel aan die begin. Later moes hy die res van die 
geboue laat aanbou het. Sy dink nie haar afleidings 
is verkeerd nie. Maar dalk wou Cohen nie gehad het 
sy moes daar ingaan nie. Tog, dis ‘n heel gerieflike 
plek vir ‘n enkeling om in te bly. 

Sy sluit weer alles toe en gaan terug winkel toe. 
Jakob moet more met die pakkamer begin. 



Toe sy in die winkel kom, stop die vragmotor met 
goedere buite. Dit neem hulle ‘n tyd lank om deur 
die fakture en afleweringsnotas te gaan. Goedere wat 
bestel is en nie afgelewer is nie, word goed gemerk. 
As dit nie gedoen word nie, moet hulle later 
daarvoor ook betaal. Baie probeer om in die swaar 
tye ‘n ekstra geldjie te maak, al is dit ook skelm. 

“Die brood? Het jy nie brood saamgebring nie?” 
“Nee, die man sê hy moet eers sy stoof se pype 

regmaak.” 
Maar die opwinding oor die Dover is groter as die 

gesukkel met brood. Sy kry die swart wonderwerk 
glad nie uit haar gedagtes nie. 

“Wat is dan die probleem met die brood?” vra sy 
later toe Cohen inkom. 

“Daar is eintlik verskillende probleme met die 
brood. Ons is ver van die koringwêreld af en ver van 
die naaste ordentlike koringmeule af. As ons in klein 
maat bestel soos ons doen, kry ons gewoonlik meel 
van ‘n lae graad. Afgesien daarvan dat die meel 
swak is, is mense nie eintlik toegerus om hulle eie 
brood te bak nie. Die meeste huise het nie stowe nie, 
net oop vuurherde en jy het seker die klein stofie by 
Alet-hulle gesien. Dis nie waffers vir gebak nie.” 

“Dis waar, Alet kla juis daaroor.” 
“Verder, die bakker op die naaste dorp wat ons 

gebruik, is nie regtig toegerus om brood op groot 
skaal te lewer nie. Hy het dikwels verskonings 
waarom hy nie lewer nie.” 



“Kan ons dan nie maar goeie meel in groot maat 
bestel nie?” 

“Ons kan, maar die meel is veel duurder as die 
swakker meel en dan gaan die mense kla oor die 
prys. Ek dink ook nie ons afset is so groot dat ons op 
groot maat kan bestel nie.” 

Sy vra nie verder uit nie, want ‘n vae plan wat 
haar baie opgewonde maak, is besig om in haar kop 
wortel te skiet. 

Die volgende dag is Cohen weer uit. Jakob se 
suster bring eenuur se kant vir hom kos. Sy is ‘n 
aantreklike, ronde, swart dame van ongeveer veertig, 
met ‘n vriendelike gesig. 

“Ek moet my boetie sorg. Kyk, hy word maer.” 
Sy kyk in die winkel rond en sien ‘n vuil kol op 

die vloer. Sy praat met Jakob in Zulu en hy bring vir 
haar ‘n lap. Gou het sy die vloer silwerskoon. 

Amanda roep haar nader. “Wat is jou naam?” 
“Victoria,” sê sy trots, “dieselfde soos die ou 

queen.” 
“En wat doen jy, Victoria?” 
“Ek …. Niks. Sorg boetie.” 
“Het jy nie kinders nie?” 
“Ai, my nonna …” sy wys na haar maag met 

hartseer in haar oë, “ek, no good.” Sy skud haar kop. 
“Ek is jammer,” hoor Amanda haarself sê en 

verbittering spring in haar hart op: hoekom word 
party mense so gestraf? 



Sy haal twee lekkers uit een van die bottels en 
gee vir Victoria. Victoria klap haar hande en die 
glimlag spring terug op haar gesig. 

“Tankie. God seën jou, mama.” 
Toe Victoria weg is, stuur sy vir Jakob om vir 

Alet te roep. 
“Ek wil jou iets wys.” 
“Wat?” 
“Kom kyk.” 
Sy kry die sleutel en loop. 
In die rommelkamer trek sy die sakke van die 

Dover af. Alet snak na haar asem. 
“Dit kom uit die hemel!” Sy streel met haar 

hande oor die swart oppervlakte asof dit die 
kosbaarste diamant in die heelal is. 

“Weet jy wat kan ‘n mens uit die lieflike ding 
haal?” 

Amanda is self buite haarself van 
opgewondenheid. “Sê jy my?” 

“Het jy al ‘n dubbelverdieping troukoek gesien?” 
“Nog nooit nie, maar ek kan glo dit kan hieruit 

kom.” 
“En die lieflikste brode, en terte en …” 
“Hokaai nou eers en luister na my plan.” 
“Ek kan nie nou luister nie, my verbeelding het 

oorgeneem en ek is besig om vir prinse en 
koninginne koeke te bak.” 

Amanda kan haar lag nie hou nie. “Hier is nie 
sulke goed op hierdie steenkooldorpie nie. Maar ek 



is bly jy hou daarvan. Kom ons gaan winkel toe en 
dan help jy my dink aan ‘n plan.” 

Hulle stap deur winkel toe. 
“Nou toe, laat ek hoor.” Alet is heel opgewonde. 
“Kyk, ek het gedink … en nou moet jy mooi 

luister. En as dit nie gaan werk nie, sê my reguit. Ek 
wil nie ‘n gek van myself maak nie.” 

“Waarvan praat jy, mens?” 
“Luister, ek weet nie wat die stoof beteken nie. 

Dalk is dit iemand s’n. Ek weet nie, maar ek het 
gedink ...” 

“Praat sustertjie, laat ek hoor.” 
“Ons gaan die pakkamer in orde kry en ‘n klomp 

van die voorraad daarheen verskuif. Dan het ons 
meer spasie …” 

“Amanda, ek wil nie hoor van die pakkamer nie, 
wat van die stoof?” 

“Goed, ek weet nie wat van die stoof nie. Sê nou 
dit is niemand s’n nie. Dis Cohen s’n. Die 
rommelkamer word vir niks gebruik nie. Ek … en 
moenie vir my lag nie … wil vir Cohen vra om die 
rommelkamer by hom te huur.” 

“Te wat?” 
“Te huur, ja. As ek die stoof op ‘n manier kan 

koop, dan begin ons ‘n bakkery. Brood, voorlopig, 
want dis ‘n groot behoefte.” 

Sy kyk vraend na Alet. 
Alet sê lank niks. Dit was bietjie skielik. 
“Wat dink jy?” vra Amanda onseker. 



“Twee vrae,” antwoord Alet. “Jy praat van ons?” 
“Ek en jy,” antwoord Amanda vinnig, “ek sal dit 

nie alleen kan doen nie. Ek is eintlik ook nie ‘n 
bakster nie.” 

“Waar gaan jy meel kry?” 
“Cohen het gesê as ons in groot maat bestel, kan 

ons goeie gehalte meel kry. As ons ‘n kontrak kan 
kry by die kantien van die myn vir ‘n gereelde 
bestelling en ons kan bak vir die aanvraag in die 
winkel, kan ons aan die gang kom. Later kan ons die 
kamer omskep in ‘n koffiekamer en …” 

“Hokaai, jy gaan nou te vinnig vir my. Dalk moet 
ons eers brood bak. Ek is in, Amanda. Solank ek 
kan. Ek het geen twyfel daaraan dat jou plan sal 
werk en groot geld gaan maak nie. Die enigste 
probleem is Cohen.” 

“Jy is reg. Cohen is die groot kopseer op hierdie 
stadium.” 

“Maar jou idee van ‘n koffiehuis is uitstekend,” 
roep Alet uit. “Soos in die groot dorpe. Wanneer 
gaan jy met Cohen praat?” 

“Gee kans. Ek moet nog moed bymekaarskraap.” 
“Dit sal werk. Sê vir Cohen ek sê so.” 
‘n Week later lyk die winkel anders. Dis 

netjieser, die verskillende soorte voorraad is beter 
gesorteer, die onooglike sakke meel en heel mielies 
is verskuif na die pakkamer. Cohen is ingenome. Hy 
gaan nuwe winkelrakke bestel vir die gedeelte wat 
hulle aan vloerspasie gewen het. 
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