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The mission - 2. Limbo? 
 

Hunter nods. “Before I go, I must warn you. You 
will have to find a way to alter that voting procedure 
because I am convinced Morrison will ensure that 
his people won’t leave him in the lurch next time.” 

 
BLOEDSPORE IN DIE SAHARA - 6. SPORE 

MAAK - Deel 1 
 

Die Arabier slaan eerste toe en vir so ’n groot 
lummel is dit ’n vinnige, onverwagte beweging soos 
die van ’n kat. Die mes blits opwaarts, in ’n wye 
halfmaan. 

 
Die wraak is myne! - 11: Die valstrik 

 
“Ag, dis maar die gewone ding, jy weet. Jy kan dit 
deurlees as jy wil, maar dis nogal tegnies met ‘n 
klomp Latynse woorde in. Ek sal sommer vir jou 
alles in ‘n neutedop gee, dan maak ons gou klaar. 
Die eerste deel …” 

 
Bevrore hart - 7. Onverwagse gebeure 

 
Hy glimlag skielik. “Moenie vir my dankie sê nie. 
Dis jy wat al die ellende oor jouself bring. Jy gaan 
sweet, my meisie, jy gaan sweet. Sluit die deur as jy 
loop.” 
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The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

 
2. Limbo? 
 

Marco sinks into the soft couch, tired as a dog, takes 
the remote and finds an English TV channel. He 
dearly wishes he was in Portugal to enjoy for a 
change his mother tongue but he can only find 
strange languages and of course, English. 

Paola heard him entering and she comes to him 
with bare feet and clad with only a longish t-shirt 
into the sitting room part of their mobile unit. He 
thanks his stars that he ran into her; his own 
breathtaking, living piece of Portugal. He smiles as 
his eyes wander over her exquisite beauty. He was 
looking forward the whole day to be with his 
beautiful Paola and when she speaks in Portuguese it 
sounds like manna from heaven.  

She extends her arms and tries to pull him out of 
his decline on the coach: “Come and have a shower 
with me and then we wash away all the day’s 
nonsense and forget about everything, my darling.” 

He shakes his head. “Not so quick. First, come 
here.” He plucks her lightly forward and giggling 
she lands sitting on his lap and he embraces her 
lovingly and she gives him a little kiss. 



She makes me lightheaded, he thinks. “I have 
been missing you the whole day, what have you 
done with your time?” 

“I was a bit worried about you, darling. The 
colonel surely looked extremely agitated after that 
meeting in the tent this morning. No one could have 
guessed that Hunter’s proposal would win by five to 
three. What happened afterward? Did he scold you 
because one of you surely must have voted against 
him? I am reasonably sure it wasn’t you, you are 
much too foxy to make such a mistake.” 

“It was Hannes Haasbroek. I told you before he is 
too soft-hearted for the world of espionage. The 
colonel kicked him off the jury and replaced him 
with Captain Dexter. Luckily, for him, he is too 
valuable for the colonel but he will from now on 
have to tread lightly. The colonel won’t trust him in 
the future. He shouted at us that he won’t tolerate 
sedition in the future and we had to ensure him that 
in the future we should vote for his decision, period! 
We simply had to promise him or else he will kick 
those who don’t pledge their loyalty to him off the 
jury and replace them.” 

Paola’s eyes widen. “Thus, it was the last 
democratic decision?” 

Marco nods. “It seems so, yes. Except when the 
community can force him to change the procedure 
around equal votes.” 



“What are his ideas regarding the people who try 
to get to the hide-out in PE? Their mission seems to 
be beneficial for all of us?” 

Marco shakes his head. “Enough of silly 
questions. Let’s hit the shower.” 

~*~*~ 
Hunter has already said goodbye to all of his new 

and old friends standing in a row next to his 4x4 
with Batista and Buddy at the back. Chloe has 
already said farewell to her two dogs by hugging 
them and now she hugs Hunter tightly. She looks up 
into his eyes with tears in hers. “Lyle and I have 
already decided we, and everyone who wants to 
come along, will visit you with plenty of supplies in 
a month’s time. I only hope you will survive the 
attacking spiders. Do you still have enough cash to 
fill up that bakkie to get as many supplies as 
possible before tomorrow evening? And remember: 
fill up as many drums with fuel as possible. It will 
be valuable in the future.” 

Lovingly Hunter kisses her on her forehead. 
“Don’t worry, my dear. I have got your two 
lionesses to look after us and I am going to make 
them just as affectionate for us as for you. Come, 
leave me now. It is time to get going, for now. The 
sun soon is going to set and I want to catch the shops 
open on my way to the smallholding.” 

Chloe let go of him and reluctantly stands back 
and he turns to his new friends standing together. He 



wants to get something off his chest before he 
departs. “Once again, thank you, Nonkosi, for 
supporting Isaac so excellently or else we would 
have lost these dogs just because that Morrison guy 
wants to enforce his will.” 

Nonkosi, standing between her husband and 
Doctor Khaya and his wife, smiles friendly: “It was 
the right thing to do, Major, not only for you but for 
all of us as well.” 

Hunter nods. “Before I go, I must warn you. You 
will have to find a way to alter that voting procedure 
because I am convinced Morrison will ensure that 
his people won’t leave him in the lurch next time.” 

Anton concurs: “You are so right, Hunter, our 
group here must quickly make a plan and speedily 
call a meeting to make a move before something 
happens again. I propose we call a meeting for 
tomorrow morning and surprise him by pretending 
the meeting is about another matter.” 

Zoey agrees: “Yes, let’s go now and sit around 
our big dining room table. I utterly dislike the 
suspended sentences hanging over the heads of Lyle 
and Ronnie. The pest never gave a date on which the 
sentences would be lifted. We must discuss this if 
we are going to have a meeting tomorrow morning.” 

~*~*~ 
Nico is standing in front of Captain Van Vuuren 

who waited for him on the marble veranda. Nico 
approached him clad only in a t-shirt and with bare 



feet. He was encircled by soldiers and handcuffed 
and lead to the captain. They could see that he had 
no weapon or explosive device on him which 
secured his safety up to now, they, however, made 
double sure by handcuffing his hands behind his 
back. 

Captain Van Vuuren frowns with a clear question 
mark on his face. “I recognize your face. It is on one 
of the ID photos that were sent to us. You were 
indicated as a terrorist cell and now you come here 
and hand yourself over? What is going on, sir? We 
were ordered to take you into custody and let 
Colonel Morrison of the international anti-terrorism 
unit know immediately for further instructions. 
Where are the rest of the group?” 

“I am here to negotiate with Colonel Morrison, 
Captain. I come in peace and am in possession of 
very crucial information that I must convey to him 
immediately. I’m part of his unit and had to go 
underground to gather the information for him, so I 
am asking you friendly. Can we contact him 
immediately, please? It is a matter of life and death.” 

Van Vuuren eyeballs Nico intensely: “What is 
your name?” 

“Nico.” 
Satisfied the captain nods and looks at his 

soldiers who brought Nico to him. “Wait here for 
further orders, guys.” 



He turns around and walks into the house past the 
heavy 666 door. “Follow me, Nico, thus far you 
have not lied. Your name was attached to your 
photo. Who are the people with you? Are they 
dangerous terrorists with a hidden nuclear weapon 
that endangers the whole of Port Elizabeth?” 

Nico explains while they are walking to a steel 
table erected against the 666 wall. Signalers are 
sitting ready at their radios. “Captain, Francois is my 
colleague and is also part of our unit. The rest is 
innocent people who were manipulated into a 
difficult position by terrorists. They are truly 
innocent and the colonel will understand what is 
going on when I enlighten him.” 

Nico’s eye catches a beautiful lieutenant who 
rises when she sees them coming. Van Vuuren talks 
to her: “Lieutenant Jansen, dial Colonel Morrison 
immediately on the direct line.” 

Jansen’s interested eyes wander up and down 
over Nico while she finds the number and dials. She 
then hands the smartphone over to the captain. Nico 
waits anxiously. 

Eventually, the captain speaks: “Colonel 
Morrison, here is a man in front of me who 
identified himself as Nico and the ID photo you sent 
confirms it. He requested that we contact you 
immediately. He claims he is part of your unit and 
has a matter of life and death to discuss with you.” 



The captain is silent for a few moments while he 
listens before he answers: “In order, Colonel, please 
wait a second.” 

He yells past Nico in the direction of the soldiers 
waiting in front of the door: “Come and take off the 
handcuffs and be quick.” 

The sergeant who had handcuffed him comes 
running in and quickly removes the cuffs and then 
quick march to the entrance. 

Van Vuuren waits patiently until the handcuffs 
are removed. Then he hands the smartphone to Nico. 
“Just move away a bit, Nico. The colonel wants to 
speak to you in private. When you end the 
conversation, hand the phone over to me. He told me 
he will then decide and give orders on what to do 
with you. For your sake, I hope he is satisfied with 
your story. He sounds furious.” 

Continues next week in Edition 65 
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6. SPORE MAAK - Deel 1 
 
Hulle bevind hulle in ’n ontvangskamer, kleiner as 
die saal waaruit hulle nou net ontsnap het, maar net 
so weelderig gemeubileer. Skynbaar het vier 
Arabiere om die tafel in die middel van die vertrek 
gesit-lê, maar hulle het al padgegee. Net ’n groot 
kan swart koffie staan daar en bakkies met gesoute 
neute. 

Dan sien hulle die vier Bormoen. Hulle staan by 
’n ander gordyn na die bakleiery tussen die Rus en 
die sersant en kyk. Die een gee ’n verbaasde uitroep. 
Daar is ’n paar sekondes van hewige spanning. Die 
Bormoen staan ’n paar voet van die drie stuks af. ’n 
Ander Bormoen skreeu iets. Blykbaar roep hy om 
hulp, maar daar is nog te veel lawaai in die saal dat 
hy gehoor kan word. Die volgende oomblik gryp 
hulle na hul kromsabels. 

Hulle kry nie eens hul wapens uitgepluk nie. 
Joos-hulle tref die vier Arabiere soos ’n rotsstorting. 
Joos lei die aanval want hy weet as een van hulle 
deur die gordyndeur glip en alarm maak, dan is dit 
klaar met hulle. Dit is ’n vinnige, stil geveg. Die 
enigste geluid is die kort sugte en asems wat vinnig 
ingeruk en uitgestoot word. 

Joos bevlie die voorste Bormoen. Hy het ’n krom 
dolk in sy hand. Daardie dolk is bedoel om ’n man 
se maag van onder af oop te sny. Joos wag egter nie 
op daardie ondervinding nie. Hy gryp daardie 



gewrig, draai die Bormoen se hand en druk die dolk 
stadig terug. Dan gooi hy al sy gewig in en hy stamp 
die Bormoen se gekromde dolk in sy eie maag in. 
Daar is net ’n kort hik en dan sak die Bormoen 
stadig op die vloer neer. 

Joos swaai om. Hy sien hoe dat Org van ’n 
Bormoen af opstaan en hy sien die Arabier se nek 
eienaardig lê. Org het dit met blote krag gebreek. ’n 
Ander Bormoen lê stil op die vloer. Hy het in ’n 
regter-haakhou van Neels vasgeloop, een van 
daardie klassieke houe wat klap en ’n man wegbêre. 

Daar is nog een Arabier oor en Neels staan 
teenoor hom. Hierdie Bormoen is ruim en groot soos 
Neels, breed van skouers, geweldig van spierkrag en 
hy staan gereed. Die ander twee sien hoe dat Neels 
se vuiste stadig sluit en hulle ag dit beter om nie hier 
in te meng nie, want hulle weet dat Neels met 
hierdie kalant self sal wil klaarspeel. Die Bormoen 
het ’n gevaarlike mes in sy hand. 

Die Arabier slaan eerste toe en vir so ’n groot 
lummel is dit ’n vinnige, onverwagte beweging soos 
die van ’n kat. Die mes blits opwaarts, in ’n wye 
halfmaan. 

Die volgende oomblik weet Joos en Org dat 
Neels nie kluitjies gebak het toe hy beduie het dat hy 
een keer teen een van Suid-Afrika se beste 
swaargewigte geboks het nie. Slegs ’n man met 
ondervinding van die bokskryt, slegs ’n man wat die 
vinnige liggaamlike bewegings van hierdie 



sportsoort geleer het, kan doen wat Neels doen. 
Nege uit tien ander manne sou daardie staallem in 
hul ingewande gehad het, nog voordat hulle ’n oog 
kon verroer het. 

Toe die Arabier steek, glip Neels se linkerhand in 
’n wye halfmaan na buite. Dit swaai die Arabier se 
hand weg sodat die mes by Neels se liggaam 
verbysteek, deur die lug. Die steekbeweging van die 
Arabier bring hom vooroor. Op daardie oomblik 
beweeg Neels effens agteruit, lig op sy voete soos ’n 
ballet danseres. 

Dan slaan hy, blykbaar nie hard nie. Dit is net ’n 
kort swaaihou na die kennebak, Neels se 
geliefkoosde hou. ’n Beter hou het hy seker nog 
nooit geslaan nie, nie binne die kryt nie en ook nie 
daar buite nie. Sy tydsberekening was perfek, anders 
was die mes tussen sy ribbes ingedruk. 

Daardie hou is so perfek, so genadeloos en so 
vernietigend dat Joos byna jammer voel vir die 
Arabier. 

Hulle hoef hulle nie te bekommer dat hierdie 
slagoffer ’n geluid sal maak nie. Sy kers is uit nog 
voordat hy in sy knieë knak en stadig op die dik 
tapyt neersyg. 

Die geveg het seker nie meer as ’n minuut geduur 
nie, maar hierdie kan reeds ’n noodlottige minuut 
wees. Daar is nog geen tekens dat hul verdwyning 
bespeur is nie, maar dit kan nou enige oomblik 



gebeur. Snelheid is al wat hulle kan red, daar is niks 
anders nie. 

Joos hingel nie ’n sekonde langer nie. “Hul klere. 
Trek dit gou aan!” gelas hy fluisterende. 

Hulle worstel so vinnig hulle kan om die klere 
eers van die Arabiere af te neem en dan aan te trek. 
Dit duur langer as hulle graag wou hê. Joos en Org 
se metamorfose is volledig, want hulle trek tot 
sandale ook aan, maar Neels kry nie ’n paar sandale 
wat vir hom pas nie. Hy moet maar sy yslike stewels 
by die Arabiese gewaad bly dra. Daar is nou niks 
aan te doen nie. 

In die een hoek is ’n klomp kussings opgestapel 
vir geval El Dowla dit in sy harspan kry om weer op 
die vloer indaba te hou soos sy oorlede vader. Hulle 
sleep die Arabiere daarheen en versteek hulle agter 
die kussings. Dit kan dae duur voor die spul hier 
ontdek gaan word. 

Nou moet hulle dringend hier weg, maar dan 
breek vir hulle die pynlikste oomblik van 
besluiteloosheid aan. Hulle is moeg en hulle is 
honger, maar bowenal het hulle dors, ’n knaende, 
oorweldigende dors wat smaak of hy jou waansinnig 
kan maak. Gedurende die reis na Doeroek het hulle 
net een maal bietjie water gekry, net om hulle nie 
bewusteloos te laat word nie. 

Nou lyk dit of die hoë koffiekan op die tafel hulle 
hipnotiseer, hulle aan die aarde vasnael. 



Hulle kan dit nie weerstaan nie. Niemand kan 
dors ooit weerstaan nie. Hulle loop die kan storm. In 
elk geval sal hulle nie ver kan vorder sonder dat 
hulle iets te drinke kry nie. 

Die koffie les nie hul dors nie. Daarvoor het hulle 
’n paar kanne koffie nodig. Dit stomp egter die 
drywende begeerte af en dit bring in hulle ’n 
eienaardige krag, ’n nuwe vooruitsig. 

Hulle gee vinnig pad. Hulle beweeg geruisloos 
deur die gordyndeur in die anderkantste muur met 
Joos vooraan. 

Hulle kom uit in een van die talle gange van die 
paleis, waarop lang looptapyte uitgelê is. Hulle loop 
’n paar tree vinnig en dan steek hulle in hul spore 
vas en deur elkeen se liggaam gaan daar ’n koue 
vlaag. Agter hulle het ’n luide geskreeu en ’n 
opgewonde gebabbel uitgebreek. 

Hulle weet nou daar binne dat hierdie drie 
makeer. 

Hulle laat egter nie gras onder hul voete groei 
nie. Hulle haas hulle in die lang gang af, hul klere 
ritselende. Die gang loop in ’n groot saal uit 
waarvan die vloer van blink marmer is. Daar is 
vensters in hierdie saal wat op die kaktustuine buite 
uitkyk. Anderkant die tuine sien hulle die 
agterbuurtes van die stad. 

Hulle weet nie presies hoe laat dit is nie, maar 
van die son lei hulle af dat dit na die middag moet 
wees. 



Toe hulle na die oop vensters beweeg, hoor hulle 
die rumoer van die Bormoen-wagte agter hulle in die 
lang gang. 

As ’n gewone man Arabiese gewaad aantrek, 
voel hy soos ’n rugbyspeler in ’n aandtabberd. As jy 
aan die goed nie gewoond is nie, kan jy nie vinnig 
beweeg nie, want jy verbeel jou al die ellelange 
materiaal sal jou pootjie. Nietemin, hoe ontuis hulle 
ook al voel, slaag hulle daarin om deur die vensters 
te kom en in die sonlig in die tuin te beland, voordat 
die voorste Bormoen-wagte binne sig kom. 

Tot dusver is die geluk aan hul kant. Ook in die 
tuine kom hulle gelukkig niemand teë nie. 

Anderkant die hoë traliewerk sien hulle die 
buitenste wagte. Die wagte het hul rûe op die drie 
gekeer, want hulle het hul gesigte na die stad se kant 
toe. 

Bietjie uitasem sê Joos. 
“Ons gaan deur daardie hekke stap en ons gaan so 

doodluiters daar uitstap dat dit lyk of ons op ’n 
Sondag, Nagmaal toe loop. Dit is die enigste manier. 
As ons nog naellope probeer uithaal, sit ons turf. 
Trek maar hierdie groot pante dig om julle en ek 
skat ons sal dan kan deurglip.” 

Die groot poort is oop en weerskante daarvan is 
daar berede wagte. Met Joos in die middel, stap 
hulle reguit daarheen. Hulle stap vlytig, maar nie te 
vinnig nie. Die Bormoen moes hulle al hoor aankom 
het, maar hulle draai hulle nie om nie. 



Toe hulle byna in die hek is, skrik Joos wakker 
oor Neels se paar stewels. Geen Arabiese wag kan 
hulle mis kyk nie. Hy ruk Neels in die middel, want 
dan is daar minder kans dat sy twee stewels gesien 
sal word. Hul gesigte steek skaars onder hul 
tulbande uit. 

Nou is hulle in die poort. Daar is die geklingel 
van ’n stang. ’n Wag roer hom in die saal en kyk na 
hulle. Hulle het egter nie tyd om te probeer vasstel 
wat sy reaksie is nie. Hulle stap maar net voort. 

Dan is die wag, die poort en El Dowla se paleis 
agter hulle en hulle slaan voet oor die stowwerige 
plein wat die paleis van die agterbuurte-stad skei. 

Dit smaak of iemand ’n wit-warm koevoet net 
agter hul nekke hou. Org loop vinniger, 
instinkmatig, maar Joos hou hom teë. 

“Jy hol soos ’n man wat ’n kleim wil gaan 
afsteek, Org,” spot Neels. 

“Ek kan dit nie help nie,” sê Org verleë. 
“Onthou net julle is Bormoen-soldate, kêrels,” 

waarsku Joos. “Hulle is belangrike kêrels. Hulle het 
nie nodig om hulle te haas nie en die gewone siele 
het vir hulle ’n groot respek.” 

Hulle nader die breë strate in die beter gedeelte 
van die stad waar daar nogal aantreklike huise staan. 
Hier en daar is daar selfs ’n kwynende tuintjie, die 
mees miserabele namaaksels van tuine om die 
paleis. 



Daar is nog geen teken dat hulle buite die paleis 
agtervolg word nie. 

Hulle glip die naaste straat binne. Daar is 
niemand te siene nie. 

“Die meeste knip seker nog ’n uiltjie,” meen Org. 
“Hulle sal egter nie vir ewig dut nie,” sê Joos. 

“Netnou-netnou sal hulle begin roer. Ek dink ons 
moet na die mark se kant toe. Daar is so ’n gedrang 
dat niemand Neels se groot stewels maklik sal 
raaksien nie.” 

“Ek het nie my pote gemaak nie,” protesteer 
Neels. 

Org raak Joos se arm aan en beduie na ’n huis 
links van hulle, oorkant die straat. 

“Hoe lyk daardie vir jou?” verneem Org. 
Joos en Neels kyk daarheen. Hulle kyk nie na die 

netjiese, lae wit kliphuis nie. Hulle staar na die 
fonteintjie water wat daar loop. 

Dit is maar ’n ordinêre fonteintjie. Eintlik is dit 
niks meer as ’n klein ondergrondse watertjie wat 
hier ontspring nie. Klippe is om die oog gepak en 
die water val in ’n klein poeletjie en loop dan iewers 
heen weg. 

“As ek hier gaan verbyloop, kan julle my keel 
afsny,” sê Neels met mening. 

Joos weet dat Neels nou reg het. Daardie koffie 
het maar net die ergste begeerte in hulle gestil, maar 
die dors is alweer byna net so sterk. Binnekort sal dit 
ondraaglik word en dan kan dit hul oordeel benewel 



en hulle in die moeilikheid laat beland. Dors maak 
’n mens onverskillig en byna roekeloos. Dit weet hy 
uit ondervinding. 

 
Vervolg volgende week uitgawe 65 
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11: Die valstrik 
 

In die dae ná die eerste hofverskyning, toe hy op 
borgtog was, het sy die volle verhaal gehoor. Op ‘n 
goeie dag het Rothwell na hom toe gekom. Hy wil 
‘n kantoorkompleks laat bou. Hy het die planne. 
Hannes moet daarna kyk en hom ‘n kwotasie gee. 
Dis nie ‘n vreeslike storie nie, net ‘n klompie 
kantore op twee erwe. Hy kry ‘n paar kwotasies. Die 
terrein was bietjie ongelyk, maar hulle het dit reeds 
met ‘n stootskraper gelyk gemaak. Om te verseker 
dat hulle nie probleme met ‘n klipbank naby die 
rantjie het nie, het hy reeds ‘n paar toetsgate laat 
grawe. Die grond is gruiserig, maar daar is nie 
klippe nie. Kan Hannes die kwotasie binne ‘n week 
na sy kantoor toe bring in Johannesburg se 
middestad? 

Hannes het gaan kyk en dit presies gevind soos 
Rothwell beskryf het. Hy het ook die toetsgate 
nageloop en dit gevind soos Rothwell gesê het. Die 
res van die terrein se grond was gruiserig en redelik 
vasgetrap deur voertuie, maar daar het nêrens 
klipbanke uitgesteek nie. Hy het sy kwotasie 
uitgewerk en dit in die deftige kantoor van Rothwell 
by die sekretaresse afgegee. ‘n Week later het 
Rothwell gebel. Kan hy na sy kantoor kom? 

“Baie geluk, dis ‘n uitstekende kwotasie. Ek 
neem dit aan. Dis nie veel goedkoper as die ander 
ouens s’n nie, sien, maar ek het jou verwysings 



bietjie nagegaan en ek is seker ek het die beste 
man.” Die manier van Rothwell om alles te sien, sou 
hom later onuitstaanbaar irriteer. 

By hom in die kantoor was ook ‘n ander man. 
Rhoode, sy prokureur. 

“Ek het sommer lat Dave vir ons ‘n kontrak 
opstel. Hy is my prokureur. Hy sal alles verder 
hanteer. Wanneer kan jy begin. Die ding is nogal 
dringend, sien.” 

“Ek kan volgende week met die fondasies begin. 
Ek het nog so ‘n week nodig om af te rond by my 
huidige projek.” 

“Uitstekend mooi! Dan kan ons maar die datums 
laat soos op die kontrak, Dave. Daar is genoeg tyd 
om dit te voltooi en moet jou nie te veel aan die 
penaliseringsklousule steur nie, ons wil liewer die 
gebou goed gebou hê.” 

Hy en Dave het na mekaar gekyk en geglimlag. 
Toe reeds het hulle hom bevark. 

“Nou moet julle my verskoon. Ek het ‘n ander 
afspraak. Dave en jy kan die res uitsorteer.” 

Dave het die kontrak nadergetrek toe hy uit was. 
“Ag, dis maar die gewone ding, jy weet. Jy kan 

dit deurlees as jy wil, maar dis nogal tegnies met ‘n 
klomp Latynse woorde in. Ek sal sommer vir jou 
alles in ‘n neutedop gee, dan maak ons gou klaar. 
Die eerste deel …” 

Hy het vinnig gepraat. Vandag weet Hannes dit 
was sommer ‘n klomp bollie, maar toe was hy jonk 



en onervare en wou ook nie te onnosel lyk nie. 
Rhoode het ‘n gladde mond gehad en het hom goed 
dopgehou. As hy sien dat iets vir Hannes onduidelik 
is, het hy hom gou verseker dat dit nie veel saak 
maak nie, behalwe as een van hulle nou totale 
kontrakbreuk pleeg en nie een gaan dit tog doen nie, 
nie waar nie. Die kontrak beskerm beide partye. 

“Tussen hakies,”  hy het in sy aktetas gevroetel 
en ‘n tjek uitgehaal. “Mnr. Rothwell het daarop 
aangedring dat ek jou ‘n voorskot moet gee. Die 
ding is nogal belangrik vir hom.”    

Hy het die kontrak geteken. Tevrede het Rhoode 
dit in sy aktetas gebêre, hom genooi vir ‘n bier en 
toe hy dit bedank, het hulle die kantoor op die sesde 
verdieping verlaat en met die hyser na onder gery.  

Maandagoggend was hy op die perseel, het die 
fondasies uitgemeet en strepe getrek. Hy het drie 
werkers daar gelaat om solank die fondasies te begin 
grou. Toe hy laatmiddag daar aankom, het die 
werkers geen duit gevorder nie. 

Klip, het hulle beduie. Hulle vorder nie. Party 
plekke lê die klip 200 mm onder die grond, op ander 
plekke vlakker. Waar hulle dieper sou moes uitgrou 
as gevolg van die effense helling, is dit ene klip.  

Hy het al die los grond laat weggrawe. Die 
toetsgate is netjies in dele gegrawe waar daar nie 
fondasies hoef te kom nie. Tussen die klipbanke in 
en verder het die skraper die gruis vernuftig oor die 



klipbanke gestoot en gelyk getrap. Hy het dadelik 
vir Rothwell geskakel. 

“Meneer Rothwell is oorsee vir drie weke. Kan 
ek vir hom ‘n boodskap gee as hy terugkom?” 

Wat nou?  
Drukbore was die enigste uitweg. Dit het geld en 

tyd gekos. Teen die tempo waarteen hulle deur die 
klip kon boor en behoorlike fondasieslote maak, het 
hy uitgewerk dat hulle die keerdatum moeilik sou 
haal. Gelukkig het Rothwell gesê hy moet hom nie 
so erg aan die penaliseringsklousule steur nie, maar 
hy het gevoel die ding is besig om deur sy vingers te 
glip. 

Hy moes ook maar diep delf in sy spaargeld want 
die eerste uitbetaling sou nou eers heelwat later 
kom.  

‘n Maand later tref die volgende ramp hom. Toe 
hy die oggend by die bouperseel kom, is die manne 
wat op die perseel in die sinkstoor slaap en al sy 
gereedskap weg. So ook die meeste deur- en 
vensterrame. Skoonveld. Weg soos in weg! 

Hy moes dieper in sy spaargeld diep om 
gereedskap te koop en boumateriaal te vervang. Die 
lewe was besig om teen hom te draai. Hulle moes 
ekstra skofte werk, hy het desperaat nog bekwame 
werkers probeer bekom, hy het reëndae omgewens, 
hy het weer soos vroeër op die steiers geklim en 
gewerk dat die bloed uit sy vingers loop. Iewers in 
sy kop het die idee posgevat dat daar ‘n totale 



aanslag teen hom is. Hoekom die rotse? Hoekom die 
diefstal? Hoekom sukkel hy so om betaling uit 
Rhoode te kry vir die werk wat reeds gedoen is? 

Op ‘n goeie Vrydagoggend het ‘n koerier Rhoode 
se brief by hom afgelewer. Die 
penaliseringsklousule tree nou in werking. ‘n Klomp 
ingewikkelde regswoorde waaruit hy kon aflei dat as 
hy dit wil betwis die saak in die hof sou draai. 
Betaling van enige werk gedoen word voorlopig 
opgeskort en soveel per dag moet nou aan Rothwell 
betaal word. 

Hy het Rothwell probeer bel. Die vriendelike 
sekretaresse het hom vertel dat Rothwell uitstedig is, 
natuurlik gladweg gelieg, en dat hy alle sake met 
Rhoode moet opneem. Rhoode was nie beskikbaar 
oor die telefoon nie, maar ‘n dag of wat later was 
daar ‘n brief. Hy moes so vinnig as moontlik die 
projek voltooi om ernstige regstappe te vermy. 
Indien penalisasiegeld nie betaal word nie, sal ‘n 
hofbevel verkry word om hom van die perseel te 
verwyder en beslag sal gelê word op sy besittings. 

Hy was in sy kanon. Sy geld was op. Hy kon nie 
voortgaan nie. Hy kon nie finalisering betaal nie. Hy 
kon nie vorentoe of agtertoe nie. Uit hierdie situasie 
kon hy kwalik ontsnap. 
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Illustrasie verskaf deur Anja Ries 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 



7. Onverwagse gebeure 
 

Toe sy uiteindelik effens insluimer, kry sy afgryslike 
nagmerries. Mev. Cohen sit op ‘n wolk en skiet haar 
met weerligstrale en terwyl sy besig is om weg te 
hardloop, val groot blokke ys om haar. Toe sy 
wakker word, is dit skaars lig. Sy sluip uit die huis, 
dwaal die dorpie vol en beland uiteindelik in die 
winkel. 

Cohen staan skielik verwese by haar. 
“Jy sal die fort moet hou. Ons gaan vir ‘n paar 

dae Kaap toe.”  
Hy draai om en stap in die huisgedeelte in sonder 

om op ‘n reaksie te wag. Later sien sy die motor 
voor die winkel verbybeweeg. Tot op die dak is 
tasse vasgemaak. 

In die dae wat kom, probeer sy haar planne mooi 
agtermekaar kry. As dit nie werk nie, sal sy maar die 
winkel moet tot siens sê. Alet kom later daar aan. 

“Mens, wat het van jou geword? Ek is baie 
bekommerd oor jou. Kyk hoe lyk jy! Asof jy tien 
spoke gelyk gesien het.” 

Sy kan dit nie meer hou nie. Trane stroom oor 
haar wange. Stuk-stuk kom die episode uit haar 
mond, tussen snikke deur.  

“Moet jou nie aan haar steur nie. Hulle sê sy het 
nie al haar varkies nie. Jy weet mos jy het niks 
verkeerds gedoen nie.” 



Maar daar rus iets op my, wil sy vir Alet sê. As 
die armoede my nie wil vernietig nie, slaan die hael 
my stukkend of ek word beskuldig vir ‘n slet. Ek 
soek dit nie, dit kom net op my pad. Iemand, daar 
bo, is nie lief vir my nie. 

Die gesprek met Alet doen haar goed. Sy voel 
beter. 

“Wat sê Cohen,” vra Alet. 
“Hulle is weg Kaap toe. Hoe lank weet ek nie.” 
“Nou, skud dit van jou af. Sorg vir alles so goed 

jy kan. As Cohen terug is, kyk ons weer. Onthou ek 
is nog vuur en vlam vir jou bakkery.” 

“Miskien moet ons maar daarvan vergeet.” 
“Nooit gesien nie! Ek kan nie wag om my hande 

aan daardie stoof te slaan nie. Martiens het klaar 
belowe om dit te installeer. Volgens hom is dit 
kinderspeletjies.” Sy wys na haar maag. “Hy is mal 
oor kinderspeletjies.” 

Tant Hannie kom later die winkel in. Sy kom ‘n 
bietjie medisyne aanvul. 

“Jy lyk bleek, my kind, “ sê sy, “voel jy siek?” 
Amanda skud haar kop. Sy sien nie kans om alles 

weer oor te vertel nie. 
“Ek dink Cohen laat jou te hard werk. Slaap jy 

goed?” 
Sy moet erken. “Nee Tante. Deesdae slaap ek 

baie sleg.” 
“Ek het net die ding vir jou. Luister nou mooi. Ek 

stuur vir jou ‘n bottel brandewyn. Drink voor jy 



gaan slaap ‘n goeie dop, so twee proppies vol, met 
bietjie water. Maar net voor jy in die bed kruip, 
gehoor. En dan stuur ek vir jou ‘n tonikum. Drink so 
drie keer per dag daarvan, verkieslik na etes. En 
drink alles uit, gehoor. Ek sal kom hoor hoe dit 
gaan.” 

“Dankie Tante.” 
Tant Hannie se brandewyn sit sy onder die 

toonbank. Die tonikum met ‘n liederlike bitter 
smaak, drink sy gereeld. Cohen bly twee weke weg. 

 
***** 
 
Die man met die netjiese baard staan skielik voor 

haar toe sy opkyk van die boekwerk. Sy besef 
opeens dat hy al ‘n hele tydjie na haar staan en staar. 

“Kan ek help?” 
“More, ja ek soek brood en blikkiesvleis.” 
Dis ‘n nuwe gesig, dalk maar een van die mense 

wat hier deurry na die ander myne toe. 
“Seker. Is Bully Beef goed?” vra sy. 
“Ek weet nie, dis seker maar goed.” 
Sy probeer nie verbaas lyk nie. “Kyk, ek is ‘n 

teologiese student. My naam is Wynand. Ek … die 
kerk het my hierheen gestuur om in die vakansie 
hier onder die mense te werk. Die predikant is al oud 
en kan nie almal besoek nie.” 

“O,” sê sy onentoesiasties, maar dan probeer sy 
darem belangstelling toon. “Waar bly jy?” 



“Ek het losies gekry by tant Bettie wat ‘n soort 
stoepkamer met ‘n buitedeur het, maar ek moet self 
sorg vir kos, want ek gaan baie ongereelde ure hê. 
Baie uit na plase vir huisbesoek en so.” 

Hy is lank, hy is aantreklik. Hy het ‘n ruie, maar 
netjiese baard en ‘n strepiesnor, niks vreemd vir die 
Afrikaners wat 1938 fees vier nie. Hy is bruin 
gebrand sonder die wit rand op die voorkop soos die 
boere wat hoed dra. Swart hare, breë skouers, grys 
oë en ‘n laggende mond. Daar is iets bekends aan 
hom, of verbeel sy haar. 

Toe sy klaar sy proviand bymekaar het, lyk dit 
asof hy nog iets wil sê, maar dan groet hy en vertrek. 
Die volgende paar dae sien sy hom gereeld. Omtrent 
elke dag kom koop hy ‘n blikkie of wat, of ‘n brood 
of sommer ‘n pakkie koekies of lekkers. Hy probeer 
met haar gesels. 

“Hoe gaan dit met die besigheid hier. Moet sê dis 
die enigste ordentlike winkel in die hele omtrek. Jy 
moet sien hoe lyk dit in die ander myndorpies. Dis 
Cohen se winkel, nie waar nie?” 

Sy skud maar net haar kop. Sy het nie veel om vir 
hom te sê nie. Sy wonder wat sal Cohen sê van haar 
wonderlike klantediens, maar sy is nie lus vir klets 
nie. Die ding met Cohen se vrou sit nie vlak nie. 

“Hoe lank bly jy hier?” 
“So omtrent twee maande. Dis nou einde 

November en ek sal hier bly tot die kweekskool 
weer begin, so einde Januarie.” 



Alet en Martiens is gaande oor Wynand. Martiens 
is op die kerkraad en hy is baie bly dat daar nou elke 
Sondag diens gehou word en dat die kindertjies 
behoorlike kategese kry. Ook dat die boere wat 
swaarkry ten minste nou besoek word en getroos 
word. Hulle probeer almal hard om Wynand se 
gehawende karretjie aan die gang te hou sodat hy die 
nodige kan doen. 

Alet nooi hom dikwels oor naweke om by hulle te 
kom eet. Hy word vinnig een van hulle huisvriende. 
Martiens en Wynand kan ure lank gesels oor die 
werk in die gemeente, wanneer hulle eendag ‘n 
kerkgebou sal bou en hoe lank die ou predikant nog 
die lewe sal hou en een keer per maand kom doop en 
Nagmaal hou. Verder gesels hulle oor die politiek en 
die gewoel in Europa. 

En natuurlik oor die simboliese ossewatrek en die 
opbloei van nasionalisme onder die Boere. 

 
***** 
 
Cohen kom alleen terug. ‘n Week later kom sy 

prokureur en hulle gesels lank. Twee weke later is 
daar ‘n brief wat die prokureur bring. Cohen is ‘n 
geskeide man. Hy probeer sy gewone gang gaan, 
maar Amanda kan sien dat dit nie in sy klere sit nie. 
Sy kry hom jammer. 

Cohen sit ‘n week later na sluitingstyd aandagtig 
en luister na Amanda se voorstel. Hy moet ekstra 



konsentreer om uit alles mooi sin te maak deur die 
newel van neerslagtigheid wat in sy gemoed nestel. 
Maar stadigaan neem sy besigheidsbrein oor. Wat sy 
sê, maak nogal sin. Of dit gaan werk, weet hy nie, 
maar dit is dalk werd om te probeer. Die kamers is 
in elk geval nutteloos soos dit nou staan, hy het nóg 
die moed nóg die lus gehad die afgelope jare om iets 
daaraan te doen. 

“Waar kom die stoof vandaan?” 
Cohen glimlag vir die eerste keer in dae. 
“’n Mooi, jong vrou het my ore aangesit. Sy was 

een of ander skofbaas se vrou en ek moes die ding 
spesiaal van Engeland af bestel. Ons het maande 
gewag voor die ding hier afgelaai is. Teen daardie 
tyd was sy al drie weke weg.” 

“Weg?” 
“Ja, weggeloop saam met ‘n reisiger van Durban, 

dink ek. Hy het onderdele vir die mynbou 
verteenwoordig.” 

“En die Dover?” 
“Nee, sy het geen pennie daarop betaal nie. Toe 

sit ek dit maar in die pakkamer as iemand dalk so ‘n 
stoof soek. Toe vergeet ek van die ding.” 

“Ek sal hom koop en terugbetaal.” 
Cohen kyk lank na haar voor hy antwoord. 
“Ons kan dit probeer. Die stoof kan jy kry, die 

geboue ook. Jy kan maak daarmee soos jy lus het. 
Daar is egter twee voorwaardes.” 



Hier kom dit nou, dink Amanda. Net hier word 
die stok in die wiele gestoot. 

“Nommer een. Jy werk steeds vir my. Dis jou 
eerste taak. Die bakkery kom tweede. Jy kan dit 
organiseer soos jy wil. Akkoord?” 

“Dis goed so.” Haar hart sit in haar keel. 
“Die tweede is: ek sal sorg vir die eerste 

besending goeie meel, maar ek wil ‘n persentasie hê 
van jou wins sodra jy begin wins maak. Ek sal 
uitwerk hoeveel en vir jou sê voor jy verder gaan.” 

Sy is so opgewonde sy vergeet amper van die 
kamertjie agter die rommelkamer. 

“Is daar ‘n probleem daarmee as ek in die 
kamertjie agter die rommelkamer intrek? Een van 
die dae gaan Alet-hulle die kinderkamer nodig kry 
en …” 

“Ek het gesê jy kan met die geboue maak soos jy 
goeddink.” 

Sy kyk na Cohen, na die hartseer trek op sy gesig, 
na die moeë oë en sy wil hom omhels, hom troos, vir 
hom dankie sê. Die hael slaan ander ook stukkend, 
dink sy wrewelrig. Cohen verdien dit nie. 

“Dankie, meneer Cohen,” is al wat sy uitkry. 
Hy glimlag skielik. “Moenie vir my dankie sê 

nie. Dis jy wat al die ellende oor jouself bring. Jy 
gaan sweet, my meisie, jy gaan sweet. Sluit die deur 
as jy loop.” 



 Buite loop sy Jakob raak. “Jakob sê vir jou suster 
as sy belangstel om vir my te werk, moet sy more 
sesuur hier wees.” 

Sy gee Jakob nie kans om te antwoord nie, maar 
hardloop letterlik huis toe. Wynand se karretjie staan 
voor die huis. 

“Alet! Alet!” roep sy nog voor sy deur die oop 
voordeur is. Alet kom angsbevange deur die 
sitkamer gestorm. 

“Wat op aarde, Amanda. Jy laat my yskoud 
skrik.” 

“Ons het dit. Ons kan die bakkery begin. Cohen 
sê …” 

“Wag nou eers. Kom eers tot verhaal. Kom ons 
gaan sit solank aan tafel. Ek het vir Wynand 
oorgenooi om saam met ons te eet.” 

Die tafelgebed is skaars verby of Amanda begin 
opgewonde vertel van haar gesprek met Cohen. Alet 
wil al die detail hoor en begin sommer planne 
beraam. “Ek dink ons moet …” 

“Hokaai, julle vroumense,” keer Martiens met ‘n 
breë glimlag. “Kom ons eet nou eers en gesels soos 
ordentlike mense. Ek en Wynand is net so bly soos 
julle, maar …” 

“Plaas daarvan dat julle ons help planne maak,” 
sug Alet. “Waaroor gaan ons nou praat. Daar gebeur 
so min opwindend in die dorpie.” 



“Dis waar,” sê Wynand, “’n mens is geneig om in 
die swaar tye waarin ons leef baie depressief te raak 
en die mooi en goeie dinge in die lewe mis te kyk.” 

“’n Mooi tema vir ‘n preek, of hoe Wynand? Nou 
toe laat ons dan maar hoor van julle bakkery.” 

Dit word ‘n feestelike aand. Hulle skerts en 
beplan en skiet die een lawwe plan na die ander aan 
flarde. Daar is maar eintlik net een plan: harde werk. 
Martiens onderneem om die naweek die stoof reg te 
kry, mits al die onderdele daar is. Wynand belowe as 
hy nie uitgeroep word nie, om Saterdagmiddag te 
kom help rakke maak. Amanda sit die 
korttermynbeplanning uiteen. Teen die einde van die 
volgende week, vroeg Desember, moet die eerste 
brode gebak word. 

Laataand gaan hulle uit om Wynand af te sien. 
Daar word nog gelag en geskerts. Alet wink vir 
Martiens. Die volgende oomblik is Amanda en 
Wynand alleen.  Hulle gesels nog ‘n bietjie oor die 
mooi aand en oor die Kersgety wat voorlê. 

“Ek wil jou graag besoek,” begin Wynand skielik 
onseker. 

“Ek het nie behoefte aan huisbesoek nie,” kap 
Amanda dadelik driftig teen. 

“Jammer, ek het my verkeerd uitgedruk. Ek wil 
jou nie besoek nie, ek wil graag by jou kom kuier.” 

“Om te wat!” 
“Net kuier, dis al. Ek dog ons kom goed oor die 

weg.” 



“Kom ons?” 
“Ek dink so, ja. Ek sien jou min, jy kom ook nie 

by die eredienste nie. Ek sal graag …” 
So dis waaroor dit gaan. Hy wil haar kapittel 

omdat sy nie kerk toe gaan nie. Sedert daardie dag in 
die haelstorm toe verbittering in haar siel kom skuil 
het, het sy nog geen behoefte gevoel om kerk toe te 
gaan nie. 

“Ek is nie nou beskikbaar nie, goeienag.” 
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