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The Script of Evil Book 1 – When Evil brings Love – 
is now available in our bookstore 
https://www.amazon.com/dp/B086B8PVZV 
 
The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

Started edition 63 
 

17. The lust of the monster 
 

 
Deon and Yolandi are sitting in the morning sun on 
the veranda looking at the soldier walking 
impatiently to and fro with his R5 machine gun. 

Deon is compelled to whisper because two other 
soldiers are in the house and could appear at any 
time and hear what they say. “They are only three, 
dear, and must take turns to guard us. Only one is on 
guard at any time. It is now or never! Who knows, 
maybe we don’t get a chance again.” 

Yolandi frowns and urgently whispers: “Just let it 
be, darling, it’s too big a gamble. I am terrified of 
what that monster of a man who bullies everyone 
might do to us. What will he do to us if we fail? All 
of our workers are completely in his claws. They are 
licking his ass, so afraid are they of him. They can’t 
even finish a job quickly enough! Just look how 
quickly they erected the fence around our yard and 
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those three watchtowers. You never have been able 
to get them as productive as this and they take turns 
to keep watch like small, sweet children.” 

“Look here ...” 
Deon opens his hand slightly and shows her the 

cab’s keys. Stunned her eyes widen. “No, what have 
you done? What if they discover the keys are gone? 
All the keys hang in that restroom used by the 
guards where they constantly look after it. And how 
are you going to get through the gate in any case?” 

“Let me tell you, it is our chance now! The other 
two guards had too much to drink last night and they 
are sleeping like babies. I silently slipped into the 
room and just took the keys. We must only reach the 
cab and before they know what is going on, we will 
race through the gate and drive away. They will 
have to catch up with us but we are going to drive 
straight to the Eastwood Estate. I am sure we will 
reach the army camp before they can stop us. Come 
now, Yolandi, just consider how bad they are 
treating all of us. We are their slaves. Emma, Melda, 
and you must feed these rubbish every day and wash 
their stinking clothes. I am fed up with all their 
comments and the way in which they watch you as if 
you parade naked in front of them and I must keep 
my mouth shut. I feel like a weakling. Just like a 
damn gay!” 

“Give me the key. Now!” 
Deon frowns, “Why? What is your plan?” 
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“Give me that key now! If you don’t, I am going 
to speak out loudly. I’m warning you!” 

Determined Yolandi rises and holds her hand out 
and daringly looks at her husband. The soldier has 
seen her rising and comes to a standstill and watches 
them. Deon feels pushed into a corner and realizes 
he has no other option than to comply because 
Yolandi still keeps her hand outstretched and the 
soldier is looking at them. 

Eventually, he stretches his arm and she takes his 
hand in hers and kneels in front of him while she 
carefully takes the key out of his hand and keeps his 
other hand in hers and deftly whispers: “Pretend that 
you are praying with me. He is watching us.” 

Deon closes his eyes to slits and moves his lips as 
if praying. “What the hell are you doing?” 

“Just wait here, my stubborn baboon! I am going 
to put the key back before they awake and discover 
it was taken.” 

Yolandi jumps up before Deon can stop her and 
rushes through the front door. Chameleon-like she 
walks to the restroom. They are still asleep, Franko 
is snoring loudly and Rasta is breathing deeply and 
she tiptoes and hangs the keys in the open space. 
Dammit, they would have noticed the empty space 
in an instant. Sometimes Deon can act so stupidly. 

“What are you doing there ...?” 
Yolandi freezes and frightened turns around and 

looks straight into the cruel eyes of Rasta. This man 
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always gives her the creeps. He has risen and comes 
closer. She feels the heat of his brute body. She 
shivers. 

He pulls a pesky face and stares at her with foxy, 
dead eyes. “I asked you a question. What the fuck 
are you doing here at the keyboard?” 

Her stomach turns at the smell of his stinking rum 
breath here in her face. Her brain feverishly hunts 
for answers but she can’t think of something logical. 
He caught her in the act! Stunned and defenseless 
she stands in front of the man she fears second to 
Joss. This man always peeps at her with his cunning 
eyes like a predator that only waits for the right 
moment to jump on her. A complacent grin forms on 
his cruel face and he begins to sniff her neck like a 
predator his prey. Yolandi realizes she is totally 
under his control. She peeps at Franko hoping he 
will awake and save her from this monster but he is 
still breathing heavily. 

Rasta sees how she glances and whisper in her 
ear: “This will be our secret. I will tell no one, but 
from now on you are mine.” She cringes and gets 
goosebumps all over her body when his tongue 
suddenly licks her neck and he gives her love bites. 

He then leaves her for a moment and nods 
slightly and with his cunning eyes looks at Franko. 
“Wake him up and I shall tell Joss that you tried to 
steal the cab’s keys and tried to escape. You have 
really not seen the bad side of Joss Baxter, girl. That 
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monster will do the nastiest things to you in front of 
us all. That I promise you! It would be better for you 
if I kill you and your creep here right now! I 
personally watched how that monster broke every 
bone of a hunk’s body because he suspected he was 
a traitor. He forced him into a man to man scuffle 
but no one stands a chance against that man of steel. 
Your little husband looks so timid. What will Joss 
do to him? Shame, poor guy!!” 

Yolandi whispers with tears in her voice: “Look 
all the keys are here. Someone must have lost this 
key outside. I picked it up and was worried that you 
might think we were planning to escape and came to 
put it back.” She is surprised by her words and 
wonders where it suddenly comes from. 

Rasta grimaces. “Oh, your husband stole it when 
we were asleep! Off course! Now you came to 
smuggle it back and you gave me the excuse to go 
and fuck him up, my dear. That, or we two are going 
to make love every time we get the chance. And we 
will start now. I am going to initiate you now!” 

“No, please, leave me!” 
Rasta’s muscled brown arm hugs her and he pulls 

her close to him. She feels his giant, erect manhood 
pressing against her and she shivers. “You haven’t 
felt one like this, have you? You don’t know what 
you are missing, my girlie. Believe me, you are 
going to beg me for this thing.” 
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Pinning her tightly against the wall he rubs his 
toy against her sensitivity. She wants to yell out but 
she is powerless. Neither she nor Deon will be safe 
if she desists in giving in to this monster. His hands 
glide downwards and he lifts her dress and pulls her 
panty out of the way so that her crotch is uncovered 
and naked and ready for the onslaught. Fear and 
hopelessness cause her head to spin and she hears 
his breathing stinking of rum increases as he 
becomes more aroused. She feels tears running 
down her cheeks as she horrified wait for the 
monster to do his thing. He now fiddles with his zip 
to unleash that dreadful thing to penetrate her and 
enjoy himself. 

Suddenly there is a movement behind Rasta and 
the next moment a hand holds a pistol against his 
temple. She hears relieved the hoarse urgent whisper 
of Franko who has awakened in the meantime. 
“What the fuck are you doing? Leave her alone or 
I’ll blast your head off, you horny piece of shit! Joss 
told us not to touch her or else he will kill us, have 
you forgotten?” 

Rasta’s hands are still down and she slips out and 
rushes through the door. She runs to her bedroom 
and falls on the bed crying. She buries her head in 
the cushion and cries her heart out. It was touch and 
go! She feels dizzy from fear because she doesn’t 
know what to expect. Then she thinks about Deon 
and grabs the end of the blanket, dries her face and 
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tries to get self-control. She must go back to Deon to 
see if he is safe, come what may! She rises from the 
bed and starts walking to the closed bedroom door. 
Suddenly the door opens and she gets a fright when 
Franko enters. No, not again! Is he going to 
complete what Rasta has started? 

Frightened she takes a step back but he lifts his 
hands. “Yolandi, wait! Don’t be frightened! I just 
want to see if you are okay. Has he hurt you? You 
can tell me. Don’t be afraid.”  

He doesn’t come forward standing quite still as if 
he is afraid of frightening her and she realizes his 
words are true. He is not the same caliber as Rasta. 

She quickly nods and he looks at her worriedly. 
“Are you really okay? What did he do to you?” 

“You were just in time. Thank you so much, 
Franko, I will never forget it. Now I want to go to 
my husband. I’m afraid Rasta could attack him or 
something. I don’t trust him. What has he told you?” 

“He told me you came to find out whether we 
would like some coffee. He mistook your 
friendliness. You must be careful for that Satan, 
Yolandi. He is hungry for sex. Many of these guys 
haven’t been with women for a long time and I 
earnestly want to apologize. But please, don’t tell 
Joss about this.” 

Suddenly she realizes what is at hand. They are 
both scared to death of Joss and Rasta sent Franko to 
persuade her not to say anything. Rasta had her in a 
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situation where he could misuse her completely but 
luckily Franko awoke just in time. Now she enjoys 
the upper hand because Joss told them if they harm 
her he would punish them. She suddenly feels 
respect for the big man who she has feared the most. 
If it weren’t for the fear he instills in these monsters, 
she and Deon would not be safe! 

Relief suddenly washes over her and she smiles: 
“Don’t worry. It will be our secret as long as you 
leave us alone. Can I go and make coffee for you?” 

Continues next week in Edition 80 
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Kos en Covid-19: Die voedselbedryf se 
bedenklike rol. 

Deur Gert van Jaarsveld 
 
Kan die kos wat jy eet ’n invloed hê op die 
weerstand wat jy het teen Covid-19 as jy siek word? 
Kan dit help dat jy vinniger genees? 

Die kort antwoord is: ja. Maar dit is natuurlik nie 
so eenvoudig nie, want onlangse ondersoeke 
sinspeel sterk daarop dat jou gene ook ’n belangrike 
rol kan speel. 

Maar onlangs stel ondersoekers dit onomwonde: 
die obesitas-pandemie is nie langer die enigste 
pandemie waarin die voedselindustrie ’n sleutelrol 
speel nie. Britse ondersoekers stel dit in The British 
Medical Journal prontuit. Die COVID-19-uitbraak 
is weer ’n ander gesondheidsprobleem wat deur die 
pandemie van obesiteit vererger word en dis baie 
duidelik dat die voedselindustrie nie alleen skuld het 
aan dié pandemie nie, maar ook skuld het aan die 
erns van die COVID-19 se vernietigende effek op 
die mensdom. 

 
Oorgewig en COVID-19 
 
Volgens die Britse ondersoek was 34% van die 

koronapasiënte uit ’n korpus van meer as 420 000 
wat as gevolg van ernstige klagtes in die hospitale 
opgeneem is, oorgewig. 44% van hulle was 
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oorgewig en 34% obees (vetsugtig). ’n Verdere 
ondersoek, uitgevoer onder 17 miljoen mense en 
waarvan 5 600 aan corona oorlede is, bewys net een 
ding: hoe vetter ’n persoon is, hoe ernstiger is die 
siekteverloop ná infeksie van Covis-19. As ander 
veranderlikes verreken word, bv. ouderdom, 
etnisiteit, geslag en sosiale agterstand, dan blyk dit 
dat oorgewig persone ’n 44% groter kans het om 
ernstig siek te word en mense wat obees is, se kanse 
is byna dubbel.  

In 2017 skat ondersoekers dat ongeveer 30% van 
de wêreldbevolking gewigsprobleme het en dat 2,2 
miljard kinders en volwassenes reeds te maak het 
met gesondheidsprobleme wat daarmee verband 
hou, veral long- en hartsiektes en kanker. 

Hoekom oorgewig mense makliker aangetas 
word deur die koronavirus, is nog nie behoorlik 
verklaar nie. Dit is moontlik dat die ensiem wat die 
virus gebruik om menslike selle binne te dring, ’n 
vername rol speel. Omdat oorgewig mense ook 
redelik algemeen longprobleme ondervind, is dit 
moeiliker om hulle op ’n hoër suurstofvlak te kry. 
Dikwels veroorsaak die immuunsiteem van dié 
mense dat hulle anders op siekteverwekkende 
virusse reageer. 

Maar dis duidelik; ekstra, onnodige gewig 
beteken dat ’n mens ekstra suurstof nodig het en 
mense met obesiteit haal vlakker asem en voorsien 
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nie genoeg suurstof aan die liggaam nie en in erge 
gevalle hou pasiënte gewoon op om asem te haal. 

 
De voedselindustrie en obesiteit 
 
Obesiteit is die resultaat van ’n lewe in ’n 

voedselomgewing waarin mense maklik te veel 
kalorieë inneem.  Dit is hoofsaaklik afkomstig van 
koolhidrate soos brood, pasta, versuikerde 
koeldranke, koek, lekkergoed en skyfies. Hierdie 
omgewing word gedomineer deur die 
voedselindustrie. Die wereldwye industrie 
promoveer byvoorbeeld intensief goedkoop, 
suikergevulde dranke wat boonop ryk is aan sout, 
versadigde vet en wat vinnig ’n honger stil deur die 
gevoel dat jy ‘vol’ is. 

Dis duidelik dat die toestand vererger maar 
owerhede doen volgens die ondersoekers te weinig 
om as teenwig vir die dominansie van die 
voedselbedryf te dien. Die beperking van die inname 
van sout, suiker en versadigde vette kan die hele 
bevolking se dieet verbeter en die tol wat die 
COVID-19 het, maak dit nog dringender as ooit 
tevore. 

Ondertussen draai die advertensieveldtogte van 
die voedselindustrie gewoon voort en gryp hulle 
selfs die koronakrisis aan om hulle produkte skelm 
te adverteer. As voorbeeld haal die ondersoekers ’n 
bedryf aan waar artse en verpleegpersoneel op die 
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hoogtepunt van die koronakrisis ’n halfmiljoen 
’glimlaggies’ uitdeel in die vorm van ongesonde 
donuts. 

 
Suid-Afrika: Skrikwekkend! 
 
Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) 

bereken meer as die helfte van ons volwassenes, 
53.8%, is oorgewig of obees. 

Die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad sê 
obesiteit en is een van ons grootste mediese 
uitdagings. 68% van ons vroue en 31% van ons 
mans bokant die ouderdom van 15 jaar word 
daardeur geaffekteer en dis in elk geval hoër as die 
gemiddeld wêreldwyd volgens ‘n opname in 2016. 
Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsministerie, in hulle 
vyfjaarplan, stel dit dat obesiteit ’n ‘dire threat’ is vir 
die fisiese en geestesgesondheid van ons bevolking, 
m.a.w. ’n pandemie op sigself! 

Tydens die koronapandemie is die toestand nog 
slegter. Die verskriklike onwrigting van die huidige 
ekonomie veroorsaak dat mense nog minder gesond 
eet. ’n Toename in voedselarmoede word ondervind 
en verdagte leweringskettings veroorsaak dat mense 
minder toegang het tot behoorlike voedsel. Baie 
mense het nie toegang tot vars produkte nie en moet 
staatmaak op verwerkte en hoëkoolhidraatprodukte 
soos mieliemeel en brood. Hulle kan ook nie vars 
produkte vries nie, want baie het nie die toestelle of 
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die kragvoorsiening daarvoor nie. Ons weet ook dat 
vóór die koronapandemie, miljoene Suid-Afrikaners 
reeds vêr onder die broodlyn geleef het. 

Voedselskemas is op baie punte gebrekkig en dit 
vererger net die toestand. Geen wonder nie dat 
verskeie organisasies daarop aandring dat die 
skoolvoedingskemas weer ingestel word. Dit 
beteken vir baie leerlinge die enigste gebalanseerde 
maaltyd per skooldag. Al hoe meer word daar berig 
hoe ondergevoede kinders by hospitale opdaag. Die 
gevolge van ondervoeding, naamlik fisiese en 
geestelike getremdheid van ’n groot deel van die 
groeiende bevolking, is skrikwekkend. 

Intussen gaan die voedselbedryf voort om die 
bevolking ongesonde dranke en lekkernye te voer. 
Kyk maar net na die rakke lekkergoed by die 
betaalpunte van afdelingswinkels, die rye 
soetkoekies en die rye en rye blikkieskos en ander 
verwerkte voedsel in die rakke! Of kyk na al die 
soetgebak met ongesonde versierings!  

En die enigste wat die regering gedoen het, is om 
’n suikerbelasting op suikergelaaide koeldranke in te 
stel in ’n wanhopige poging om mense se inname 
van suiker te verminder maar so ook sommer 
miljoene rande vir die staatskoffers te in. 

Drastiese ingryping en beheer is lankal meer as 
noodsaaklik! Covid-19 beklemtoon dit net! 

 
Bronne: 



 19 

 
"Obesity and covid-19: the role of the food 

industry" - The BMJ 
https://www.wikiwand.com/af/Obesiteit 
https://www.scientias.nl/voedselindustrie-deels-

verantwoordelijk-voor-het-vernietigende-effect-van-
covid-19/ 

https://www.news24.com/news24/southafrica/ne
ws/covid-19-how-at-risk-are-people-with-obesity-
qa-with-the-medical-research  

https://www.scientias.nl/meer-bewijs-dat-genen-
een-grote-rol-spelen-in-het-verloop-van-covid-19/  

https://www.beveragedaily.com/Article/2018/04/
03/South-Africa-introduces-sugar-tax  
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Voorblad verskaf deur Gert van Jaarsveld 
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Blinkklippiekoors. 
Begin uitgawe 76 
 
Hoofstuk 4: Lekker verjaar, Pa! 
 
Sondag breek helder en wolkloos aan. Dis ‘n 

goeie dag om op te verjaar. ‘n Lang, lekker 
niksdoendag lê voor. Philip Shaw vryf oor sy maag. 
Ragie sal wel iets spesiaals opdis. Sy het ‘n slag met 
kook soos selfs die twee vroue in sy lewe nie gehad 
het nie al is sy half mal in haar kop. So ‘n mooi, 
jong Griekwavrou. Hy is nog meer ingenome toe hy 
later as gewoonlik opstaan en in die kombuis kom. 
Hy kan sien aan die melkemmers dat daar stiptelik 
gemelk is. Stiptelikheid is een van ‘n boer se eerste 
kwaliteite, dink hy trots. Ragie het ‘n buitengewone 
brekfis aanmekaargeslaan en hy sit gulsig aan. Die 
trio kom in en groet vriendelik en wens hom hartlik 
geluk met sy verjaardag. Hulle gooi sommer 
tussenin woorde soos baie beteken en goed vir hulle 
sorg.  

Na ontbyt wil hy soos gewoonlik ‘n draai maak 
op die plaas om te kyk of alles gedoen is wat hy 
beveel het, maar die son steek te warm en hy gaan 
sit op die stoep met leesstof. Hy lees klein Philip se 
laaste brief nog ‘n paar keer deur. Sy hart swel van 
trots. ‘n Goeie klein Shaw, die Philip van hom. Sy 
studies vorder goed. Hy het goeie maats gemaak. Sy 
pa se kontakte en geld het natuurlik baie gehelp. Hy 
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het vir die verlangse familie gaan kuier. Hulle was 
almal bly om hom te sien. Dis net die geld wat 
bietjie min is. Hy sal graag meer van Engeland en 
Europa wil sien. Hy help ‘n prokureur met die opstel 
van kontrakte, maar verdien te min daarmee. Philip 
senior glimlag van oor tot oor. Hy ken sy seun en sy 
liefde vir geld, maar hy vergewe hom hierdie klein 
leuentjie van harte. Hy sal maar eersdaags weer ‘n 
paar skape verkoop en die geld aanstuur.  

Ragie is uit haar vel net voor middagete. Sy 
neurie aanhoudend terwyl sy die kos kook. Soveel 
geld vir soveel plesier. Sy het nooit kon dink dat dit 
haar beskore sou wees nie. Shaw is nie ‘n man wat 
sy gevoelens wegsteek nie en meestal moet sy onder 
sy striemende tong deurloop, maar Chris se deuntjie 
loop anders. Shaw doen dit net omdat hy soveel van 
haar hou. Dis sy geaardheid. As hy nie van haar 
gehou het nie, sou hy haar nie eers raakgesien het 
nie. Dis sy en Chris se geheim, maar vanmiddag na 
ete … 

Sy draai die sappige skaapboud nog ‘n keer om 
om hom goudbruin te braai. Hy is so lief daarvoor. 

Die trio help tafel dek. 
“Glase,” vra Chris. 
“In die saaidbord.” Ragie se oë rek groot. 

Daaraan mag nie gepeuter word nie. Chris knipoog 
vir haar en sy ontspan.  
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Uiteindelik is die kos gereed en in bakke 
uitgeskep. Hulle roep Philip Shaw wat besig is om 
‘n uiltjie te knip. 

Hy frons toe hy die glase sien, maar Chris spring 
hom voor. 

“Ek het die bottel brandewyn uitgehaal. Dis vir 
ons almal ‘n besondere dag. Ons wil dit graag saam 
met pa vier.” Hy benadruk die woord pa.  

Shaw wil hom eers vererg, maar toe hy die 
glimlaggende gesigte van die seuns sien en Ragie 
wat skalks na hom loer, versag sy hart. Hulle is 
eintlik ook al wat hy hier op die plaas het. Chris trek 
vir hom ‘n stoel uit. 

“Kom sit, Pa. Ek gooi vir elkeen so ‘n ietsie in 
dan kan Ragie die kos inskep.” 

Hy gooi vir Philip ‘n stywe dop en vir hulle 
elkeen net ‘n halwe proppie. Dan maak hy die glase 
vol met koue water. 

Hulle skuif reg vir ete. 
“Ons hoop almal pa gaan ‘n goeie jaar hê. Ons 

hoop pa gaan vandag altyd onthou.” Chris het ‘n 
groot glimlag op sy gesig. 

Hulle lig glasies en drink. Philip Shaw is half 
aangedaan. Hy weet die seuns kan hom nie veel nie 
en hy ook nie vir hulle nie. Dis net dat hulle hande is 
op die plaas. Maar nou, dalk moet hy nie so hard 
met hulle wees nie. Hy wens skielik klein Philip kon 
die ete met hulle deel. Dalk moet hy sy seëninge 
meer tel as wat hy doen. 
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Hy sluk sy glas leeg. Chris hervul gretig met 
meer brandewyn as water. Ragie skep ‘n wonderlike 
bord kos in. Shaw eet sodat die vet langs sy 
mondhoeke afloop en gesels gemoedelik. ‘n 
Wonderlike gevoel van selfvoldaanheid blom in sy 
binneste en joviaal gesels hy oor sy planne met die 
plaas. Ragie skep nog in en Chris skink elke keer ‘n 
bietjie meer brandewyn en minder water. 

Hy haal kwalik sy kamer. So welbehaaglik het hy 
lanklaas gevoel. ‘n Bed is wat hy nou nodig het. Nie 
om te slaap nie, net om sy ontspanne liggaam te laat 
rus. Die gordyne is toegetrek en die kamer is nie te 
warm nie. Hy trek sy klere uit en gaan lê op die bed. 
‘n Vrou is wat nou nodig is. Die brandewyn laat 
hom half insluimer. 

Chris glimlag vir Ragie toe die slaapkamerdeur 
toegaan. 

“Hy wag vir jou, Ragie.” 
Sy vee weer oor haar gesig met ‘n klam vadoek. 

Van opwinding dein haar bors op en af. Chris gee 
vir haar ‘n sakkie geld wat sy versigtig êrens tussen 
die voue van haar rok laat verdwyn. 

Hy beduie na die deur. Sy knoop haar rok van bo 
af oop totdat haar borsies goed sigbaar is. Chris 
glimlag tevrede. Hy stoot haar na die deur. Ragie lag 
van oor tot oor. Soveel geld vir soveel plesier. Toe 
sy by die deur ingaan en hom nakend op die bed sien 
lê, glimlag sy. So ‘n vabond, so ‘n stoute man. Sy 
trek uit en gaan lê langs hom. 



 25 

Hy word bewus van die vrou wat hom vertroetel 
asof in ‘n droom.  

Vervolg volgende week uitgawe 80 
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Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 
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Die wraak is myne! 26: Die volgende teiken? 
Begin uitgawe 55 
 
 
Petrus snel deur die strate op pad huis toe. Daar is ‘n 
emosie in hom wat hy nie mooi kan beskryf nie. Dis 
soos ‘n leer wat onder hom uitgeruk is, soos ‘n 
skuinste waarteen hy aftuimel en hy kan sy val nie 
beheer nie. Of soos ‘n gat waarin hy val. 
Onsekerheid, bangheid, hy weet self nie. Al wat hy 
weet, is dat Karin en Stefan moet weg. 

Schoonraad, Rhoode, Rothwell, dae uitmekaar. 
Van Zyl – hy kan nie die prentjie voltooi nie. Maar 
hy kan nie kanse waag nie. Hy is seker hy is 
volgende op die lys. Waar, wanneer, hoe? Hy is 
bang omdat die vyand onsigbaar is. Die 
onvoorspelbaarheid van die situasie ontsenu hom. 
Briefbom, karbom, huisbom? Hy sidder as hy dink 
dat Stefan en Karin dalk in die slag kan bly. 

Karin en Stefan is reeds by die huis toe hy daar 
aankom.  

“Wat se twak is dit hierdie?” Karin is omgekrap.  
“Dis ‘n saak van lewe en dood. Dit kan nie anders 

nie.” 
Hy verduidelik vir haar, maar sy bly koppig. 
“Jy en Stefan gaan na jou ouers op die platteland. 

Ek sal aan jou werkgewer verduidelik. Hy sal 
verstaan.” 

“Maar kan ons nie maar moreoggend ry nie?” 
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Hy verstaan skielik. Dis Vrydagaand. Dis 
danspartytjie. Hy bly ‘n paar oomblikke stil. 

“Nee, julle ry nou. En …” 
Nou moet hy sê wat hy jare nie kon sê nie. 
“… as jou partytjies belangriker is as ek en 

Stefan, dan hoef jy nie weer terug te kom nie. As 
alles verby is, sal ek vir Stefan gaan haal. Jy moet 
kies.” 

Sy maak haar mond oop om hom te verswelg met 
‘n stortvloed striemende woorde, maar hy hou sy 
hand op. 

“Dis finaal. Ek wil nie woorde hoor nie. Ter wille 
van Stefan, en jouself en ook ter wille van ons 
huwelik, moet jy ‘n keuse maak. En nou moet jy 
gaan pak laat julle kan ry. Dis omtrent vier ure se ry. 
Julle kan voor donker daar wees. Ek gaan nou jou 
ma-hulle bel. En as jy nie wil nie, sal ek my ma vra 
om Stefan weg te vat.” 

Woedeblitse skiet uit haar oë, maar sy draai 
sonder ‘n woord om om haar en Stefan se goed te 
gaan pak. ‘n Halfuur later ry hulle. 

Dan lui sy selfoon. Dis Lucia. 
“A, my verlore neef. Maar ek is bly ek is darem 

weer deel van jou lewe, of is ek nie?” 
“Jy spot. Dalk nie vir lank nie. Het jy die 

bommoorde gevolg?” 
“Ja, jy weet ek is mal oor sensasie. Dis juis 

waaroor ek bel. Ek hoor nou net van Rothwell. Is dit 
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dan nie die name van die ouens wat ek vir jou gegee 
het nie?” 

“Dit is. Ek wou nog by jou uitkom, maar die goed 
gebeur so vinnig. Ek dink jy kan jou scoop begin 
skryf. Ek was by Van Zyl. Op een of ander 
onverklaarbare rede lewe hy nog. Maar Van Velden 
was by hom. Die wit BMW wat by Schoonraad se 
geval ook betrokke was. Ek het nie geweet Rhoode 
was ook direk betrokke nie, maar nou ja, hy is of 
was liewer, Rothwell se prokureur. Hoe hy betrokke 
was, weet ek nog nie. Punt is, hy en Rothwell …” 

“Kan daar nog ander ouens wees? Pas gehoor ene 
Georgiou is gisteraand opgeblaas.” 

“Georgiou, wat vertel jy my! Ek weet nie of hy 
betrokke was nie. Ek glo amper nie. Hy was nie een 
van Rotties se maatjies nie. Maar die ander! Dit was 
die name van die moontlike verdagtes. My naam 
staan moontlik ook op daai lys.” 

“Jis! En jy sê dit so kalm. Ek kry koue rillings. 
Hier is genoeg stof vir ‘n riller van ‘n storie. Dink 
net aan die kop: Speurder vrees wraak van 
bommoordenaar. Die bankroof, die name, die 
moorde, die verdagte. Sal dit help om ‘n foto te 
plaas?” 

“Jy kan as jy wil, maar die ou vermom hom so 
goed. Ek het nogal vir hom ‘n hyser se deur 
oopgehou en hom nie dadelik herken nie.” 

“Waar was dit?” 
“By Rothwell se gebou.” 
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“Ek wil al daardie fyn besonderhede ook hê.” 
“Goed, dan moet ons mekaar êrens kry waar dit 

veilig is.” 
“Die restaurant hier by ons, lyk vir my die 

veiligste.” 
“Goed, ek kom maak later ‘n draai. Hoor solank 

of die polisie al gevorder het met een van die 
moorde.” 

Die volgende paar dae is erger as ‘n nagmerrie. 
Die naweek lê soos ‘n groot leë vlakte voor hom. Hy 
weet hy moet Van Velden opspoor, maar hy weet 
nie waar om te begin nie. Intussen wonder hy die 
heel tyd oor Van Velden se volgende stap. Hy 
probeer so doelgerig as moontlik te werk gaan. Hy 
maak weer ‘n draai by Sylvia. Daar rig hy niks uit 
nie. Stelselmatig gaan hy sy kontakte in die 
misdaadwêreld na. Van Velden bestaan nie vir hulle 
nie. Jasper kan hom ook nie verder help nie. Hy sit 
gevange in die onsigbare net wat Van Velden om 
hom span. ‘n Aanslag op sy lewe lyk vir hom seker. 
Hy het ‘n duidelike gevoel dat hy dopgehou word, 
kyk gedurig in sy truspieëltjie of ‘n spesifieke motor 
nie gereeld agter hom ry nie, bejeën elke wit BMW 
met dubbele agterdog. Hy maak dubbel seker elke 
keer as hy by die huis kom, of iemand nie dalk in die 
huis was nie, slaap elke nag in ‘n ander kamer, 
skakel net die hoofslaapkamer se lig aan. Stel 
sekuriteitswagte aan om bedags sy huis op te pas. 
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Terwyl hy vir Jasper wag en solank ‘n skuimende 
biertjie drink, en hy skynbaar rustig sit en mediteer, 
werk sy brein teen ‘n ontstellende tempo. Die feit 
dat Hannes onsigbaar is, enige oomblik kan toeslaan 
in watter vorm ook al, ontsenu hom werklik. Hannes 
speel ook lekker verkleurmannetjie wat dit sinneloos 
maak om by die bekende plekke en by sy ou 
verklikkers ‘n foto te gaan rondwys. Die gedagte dat 
hy heel moontlik die hyserdeur vir Hannes 
oopgehou het kort voor Rothwell opgeblaas is, maak 
hom radeloos. Verder weet hy dat Hannes nie veel 
tyd sal verspeel nie, dit sou te gevaarlik wees. Hoe 
langer hy vat, hoe meer leidrade sal na hom wys en 
nie lank nie of die hele polisiemag sal op sy spoor 
wees. Dink soos die misdadiger dink en jy kom veel 
verder, is ‘n ou gesegde in die speurdiens. Maar 
hierdie keer wil dit nie werk nie. Alles is daar, die 
motief, die waarskynlike metode, die laaste 
slagoffer. Maar niks wil bymekaar kom nie. 

Hy het in ‘n paar los uurtjies Sylvia se huis 
dopgehou. Self verkleurmannetjie gespeel. Dan soos 
‘n ou man vermom daar verbygestap. Dan weer soos 
‘n boemelaar daar verbygeslenter. Uit die hoek van 
sy oog geloer of hy enigiets verdag sou sien. Niks. 
Dan het hy weer ure lank ‘n blok of wat verder 
geparkeer. Enige beweging daar naby en sy verkyker 
was voor sy oë of sy kamera met die superlens. 
Niks. Gister skielik ‘n vreemde motor wat met twee 
mense daar sien inry. Die bestuurder was ‘n dame, 
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lyk nie na Sylvia nie. Die passasier kan hy nie mooi 
uitmaak nie. Hy het geduldig gewag totdat die motor 
weer uitry en straataf kies en by hom verbyry. 
Swartkop. Hy agtervolg haar tot by haar 
blommewinkel. Sylvia se werkgewer. Wat ‘n 
teleurstelling! 

“Jy lyk erger as ‘n skaapkop!” 
Jasper kan sy lag nie hou nie.                            
“Hoe lank sit jy al hier?” 
“Seker al amper ‘n uur.” 
“Dan is jy baie erger as ‘n skaapkop. Jy het dan 

nog skaars aan jou bier gesluk. A nee a, man. So ken 
ek jou nie.” 

Petrus lag self. “Ek dink.” 
“Wag, ek bestel eers ‘n bier, dan kan ons hoor of 

jou nuttelose bepeinsinge iets opgelewer het.” 
Die middag lê rustig om hulle buite die venster. 

Op die dam swem eendjies in ‘n ry. Kort-kort duik 
een met die kop na onder vir kossies. So gefassineer 
is Petrus vir ‘n rukkie met die rustige prentjie dat hy 
selfs die luide stem van Jasper nie hoor nie. 

“Ek het toe die saak van die moord opgelos. Jy 
het my baie gehelp deur te waarsku dat ek nie 
oorhaastig moet wees nie.” 

“Mooiskoot! Ek is bly. En was dit toe die agent?” 
“Juistement.” 
“En hoe het jy hom vasgetrek?” 
“Die gewone storie. Werk op sy senuwees. Ek het 

hom tot driekeer per dag besoek. Nog los draadjies, 
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jy weet, het ek telkens vir hom gesê. En toe praat hy 
sy bek verby. Sy tye klop toe nie meer nie. En ek 
hamer hom daarop en toe breek hy. Sing soos ‘n 
voëltjie. Elke smerige stukkie detail. Asof dit ‘n 
soort verligting was. Toe hy kraak, kon ‘n ou sien sy 
senuwees was by kapot verby. Dalk het ek die ou 
verlos van maniese depressie of dalk nog 
selfmoord.” 

Jasper se lag dreun deur die vertrek.  
“Baie geluk, my ou mater. Ek is bly jy het dit 

gedoen. Kyk na die gemors wat ek aangevang het en 
nou haal dit my in.” 

“Moenie daaroor tob nie. Ek sou waarskynlik 
presies dieselfde gedoen het. Die ouens was net te 
slim vir jou en daai ou, wat is sy naam nou weer?” 

“Hannes.” 
“Ja, Hannes. ‘n Mens voel selfs jammer vir die 

ou. Hulle het hom sleg bedonner, daai Rothwell en 
sy paar handlangers. Maar om die ouens so een vir 
een op te blaas, is bietjie erg.” 

“Ja, en dit help my niks. Ek kry geen meslem in 
die mossel om hom oop te maak nie. Ek loop soos ‘n 
lewende lyk gereed vir die dood om te gebeur.” 

“Jag hom!” 
“Hy’s onsigbaar en hy’s nêrens en hy’s orals. Ek 

het selfs vir hom die hyserdeur oopgehou en nie 
geweet dis hy nie!” 

“Dis erg. En tog moet daar iets wees.” 
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“Daar is geen spoor nie. Julle het nog niks oor 
een van die moorde nie. Hy werk ongelooflik 
netjies, die Hannes. En hy ken plofstof, dis die 
ergste van alles.” 

Petrus kyk weer deur die venster na die dam. Die 
eendjies kom weer verbygeswem. In dieselfde lang 
ry. Die leier vooraan, die ander netjies in gelid, Daar 
is ‘n onsigbare band tussen hulle. ‘n 
Verstandhouding tussen hulle. ‘n Band, ‘n band, 
maal dit deur sy kop. 

“Ekskuus, sorrie pêl, ek het nie gehoor wat jy 
gesê het nie.” 

“Maak nie saak nie, ek sal dit oorleef. Maar nou 
gaan ons eers rustig ‘n bier drink en oor ander goed 
gesels. Dalk sal dit ons help om ons gedagtes mooi 
op die spoor te sit.” 

Petrus weet dis maar ‘n manier van sy maat om 
die luim ‘n bietjie ligter te maak, en hy waardeer dit. 
Hulle gesels oor hulle rugbydae, die meisies wat 
hulle uitgeneem het, die kattekwaad in die 
polisiekollege. Bevelvoerders wat hulle gas gegee 
het.  

Dis eers twee biere later dat Jasper op sy horlosie 
kyk. 

“Wag. Jy gaan nie nou loop nie. Help my eers 
dink. Die eendjies, toemaar jy is nie so diep dat jy 
dit sal verstaan nie …” 

Jasper skud net laggend sy kop. “Gaan voort,” sê 
hy terwyl hy wink vir nog bier. 
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“Daar is ‘n draad, ‘n band, oorsaak en gevolg, 
noem dit wat ook al, maar luister nou mooi. Hannes 
kom uit die tronk. Kom ons neem aan hy het nie veel 
geld nie. Die volgende oomblik het hy ‘n kar 
waarmee hy Kalahari toe ry. En George toe. Volgens 
die ouens ‘n peperduur BMW.” 

“Miskien het hy sy deel van die buit weggesteek 
en na die tronk gaan uithaal” 

“Ek skat ook so. Maar ‘n week later blaas hy die 
eerste ou die ewigheid in. Hy het dus sy hande baie 
vinnig op plofstof en die nodige elektroniese 
apparaat gelê. Dit het hy in die onderwêreld gekry. 
Daarvan is ek oortuig.”  

Jasper knik instemmend. “Wat het dit met die 
eendjies te make?” 

Petrus lag. “Dalk is jy nie so dom as wat jy lyk 
nie. Luister nou. Hy kom uit die tronk. Binne dae is 
hy georganiseer. Sien, die eendjies werk so. Hy 
maak kontak met iemand wat ‘n kontak in die tronk 
het, hoe weet ek nie, maar die ou buite moet iets 
wees, anders sal hy nie by hulle inkom en so gou 
geholpe geraak het nie. Ouens buite vertrou nie 
almal wat in die tronk was nie. Die ry werk dus 
volgens my so. Hannes het ‘n pêl in die tronk met ‘n 
invloedryke kontak buite wat dit vir Hannes 
moontlik maak om alles in ‘n blits in die hande te 
kry by sy kontakte buite. Jy sien die draad. Kontak 
na kontak na nog ‘n kontak, die een vir ‘n kar, nog 
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een vir plofstof, nog een vir vervalste geld of wat 
ook al.” 

Jasper sluk ‘n lang sluk. “So wragtie, daaraan het 
ons nog nie gedink nie. Oulik eende so in ‘n ry. Wie 
is nou die voorste eend in die tronk.” 

“Volgens jou was dit Jakkie. Die ou wat die man 
met die mes gesteek het hier onder by Mayfair 
stasie. Jy sê hulle was groot maats in die tronk.” 

Jasper knik en troetel sy bier. Hy dink diep en 
draai die glas al in die rondte. Dan lig hy hom op en 
korrel deur die glas. Petrus weet dat daardie brein 
nou volstoom werk. Jasper sit nie stil as hy dink nie. 
As daar grondboontjies was, sou hy hulle een vir een 
in sy mond gesit het sonder om een te kou. Petrus 
kan nie help om ‘n bietjie te glimlag nie. 

“Smiley! My donner, Smiley!” Sy stem dreun 
deur die vertrek en hy slaan met ‘n groot vuis op die 
tafel. ‘n Kelner kom angsbevange nadergedraf. 
Petrus beduie vir hom daar is niks fout nie. 

“Smiley?” Die naam klink vaagweg bekend. 
“Watter eendjie is hy?” 

“Kyk, Hannes was Jakkie se pêl in die tronk. 
Smiley is Jakkie se broer. Hy is een van die 
bekendste maar skelmste swendelaars in die land. 
Vinger omtrent in elke paai, maar hy is so skoon 
soos ‘n pasgewaste babadoek. Dit kan net Smiley 
wees. Hy het kontakte oral in die onderwêreld.” 

Hy sluk ‘n halwe glas bier met een teug leeg. Dan 
slaan hy die tafeltjie dat Petrus se bier spat en die 
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glase rinkel. Weer hardloop die kelner gesteurd 
nader. 

“Waar kry ‘n ou vir Smiley?” 
“Dis ‘n probleem. Dit help nie eers om na Jakkie 

te gaan soek nie. Jakkie is nie meer nie. Die polisie 
het hom by ‘n inbraak betrap. Hy het weggehol en is 
geskiet. Ons het ‘n adres van Smiley, maar as die 
ouens daar kom, is daar net leë pakhuise met bokse 
vol niks. Geen Smiley nie. Ons weet nie eers 
behoorlik hoe hy lyk nie. Vervals alles wat hy in die 
hande kry, sê die ouens. Daai wit BMW van Hannes 
het hy sweerlik by Smiley gekry.” 

“Hoe help dit my?” 
Jasper kyk lank en nikssiende oor sy glas na 

Petrus. 
“Dit help jou nie. Ek kan jou die adres gee dan 

gaan kyk jy self.” 
Hy bly stil. “Tyd,” sê Petrus. “Ek het nie tyd vir 

‘n lang ondersoek nie. My doppie kan enige oomblik 
klink.” 

Jasper knik net ingedagte. “Ek sal weer na Smiley 
se lêer kyk en jou laat weet as ek iets ekstra kry. 
Belowe jy bel my onmiddellik as jy iets uitvind.” Hy 
skryf die adres op ‘n stukkie papier wat hy uit sy sak 
grou en gee dit vir Petrus. 

 “Voorspoed, nou moet ek eers waai.” 
Vervolg volgende week uitgawe 80 
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Voorbladfoto verskaf deur Anja Ries 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 

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

Romanse deur Anja Ries begin uitgawe 78 
Hoofstuk 2  

 
Haar tekkies klap ’n eentonige reëlmaat op die 

pad. 
Dis haar gewoonte. Sesuur staan sy op en gaan 

draf. Winter en somer. Reën of sonskyn. Sy móét dit 
doen. Sy moet eenvoudig wegkom van die boeke en 
syfers en berekeninge wat haar gedagtes gedurig 
oorneem soos storms wat nie ophou woed nie. Sy 
weet dis spanning. Sy is besig met haar B.Com deur 
korrespondensie by Unisa. Reeds in haar derde jaar. 
Sy móét eenvoudig slaag. Daar is net twee maande 
oor voor die eindeksamen. Sy kan nie langer op tant 
Ralie se nek lê nie. Al het sy deeltyds ’n pos by die 
kleuterskool, is dit nie ’n toekoms nie. Sy wou al 
vroeër stad toe gaan om werk te kry, maar tant Ralie 
het volstrek geweier. 

“Oor my dooie, dooie liggaam. Jou ouers lê in 
hulle grafte en hulle sou wou gehad het jy moet 
geleerd kom. En daarvoor sal ek sorg. Ek is nog 
altyd spyt dat ons jou nie universiteit toe kon stuur 
nie.” 

Haar ouers is in ’n motorongeluk dood toe sy ses 
jaar oud was. Tant Ralie het ingegryp en haar 
aangeneem as haar eie. Sy was kinderloos. Sy en 
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oom Sarel wat twee jaar gelede dood is. Hulle het 
haar soos ’n eie dogter grootgemaak en vertroetel.  

Haar gedagtes spring soos springhase herwaarts 
en derwaarts. Die roete het sy mooi uitgewerk. Van 
hulle huis af oor ’n paar strate, oor die hoofstraat tot 
in die laaste straat. Daar draai sy links teen die 
bultjie op, verby Ben Erwee, Sylvia se pa, se 
reusagtige paleis aan die regterkant. Teen die bultjie 
op tot waar die teerstraat ophou. Dan regs met ’n ou 
karpaadjie wat bykans toegegroei is met die 
afdraande af tot by die ou plaashek. Sy was op skool 
al ’n langafstandatleet. Terug met die paadjie tot in 
die teerpad en dan die heerlike steil afdraand tot 
onder waar sy regs draai en huis toe hardloop. 

Vanoggend hardloop sy vinniger asof sy daarmee 
Saterdagaand se wanklankige dansparty uit haar kop 
wil hardloop. Gister was Sondag. Kerk en 
niksdoendag en kopbreekdag. Sy moet al die goed 
uit haar sisteem kry want hierdie week moet sy werk 
aan ’n belangrike taak. Dit moet Vrydag in wees. Sy 
wil die week vars en fris begin. 

By die ou plaashek stop sy uitasem. Sy buk 
vooroor om goed asem te kry en tuur in die rigting 
van die ou, vervalle huis so ’n ent vêrder anderkant 
die hek. Sy knip haar oë. Het sy ’n vlugtige 
beweging gesien agter een van die baie bome tussen 
haar en die huis? Dis tog nie moontlik nie! Die plek 
is al jare onbewoon en vervalle. Dit grens op een of 
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ander manier aan Erwee se grond, maar dit lyk of hy 
geen belangstelling hierin het nie. 

Ek het my seker maar verbeel. 
Maar terwyl sy die terugtog aanpak, voel dit asof 

daar oë is wat op haar rug vasgenael is. Sy ril en 
hardloop vinniger teen die bultjie op. 

 
Tant Ralie is reeds in die kombuis doenig toe sy 

afkom nadat sy gestort het. Die kombuis ruik heerlik 
na spek en eiers en gebraaide sampioene. Die tafel is 
reeds gedek, nogal met ’n potjie met magrietjies in 
die middel. 

“A, hier is jy, hartjie. Wakker, skoon, ingekleur 
en moet ek sê sommer sexy met daai jeans en blou 
toppie.” 

Sy kyk Nellie ’n oomblik ondersoekend aan. “Jy 
kon jou hare ’n bietjie droër geblaas het. Ons het 
darem ’n gas.” 

Een van daai oggende. Tant Ralie kan partykeer 
so uit haar vel oorborrel.  

“En dis natuurlik vir die gas wat die feesmaal 
voorberei is. So wrintie, tot blomme op die tafel!” 

“Ag, hartjie, hy lyk vir my so ’n ordentlike seun, 
maar hy is nog bietjie styf. En gister was hy mos by 
sy vriend wat gaan immigreer Kanada toe. Ek 
probeer net om hom goed te laat tuis voel. Dis ook 
maar vir hom vreemd hier.” 
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“Hy lyk vir my ’n lummel wat goed na homself 
kan kyk. En wie sê hy wil intiem met ons raak? 
Stadsjapies is anders.” 

Nellie help tant Ralie om alles in bakke op die 
tafel te kry. 

“Wat het toe op die dans gebeur? Met dié dat ek 
gister omtrent die hele dag by die ou mens was met 
haar knie, het ek nog nie uitgevra nie.”  

“Nee, Freek ...” 
“Ek praat nie van jou en Freek nie. Die ander 

twee, jy weet.” 
“Fiasko!” 
“Regtig? Sy het mos hier in die straat stilgehou 

en haar toeter laat blêr. Hy kom toe soos ’n stout 
skoolseuntjie af en woerts by die deur uit. Net 
gemompel toe hy groet. Wat het gebeur?” 

Tant Ralie se nuuskierigheidsvlak is nou op 
kookpunt. Dalk moet ek haar been bietjie trek. 

“Ag, Tante weet hoe gaan dit. Daar is ’n saal en 
paartjies en ...” 

“Japsnoet! Jy weet dis nie wat ek bedoel nie!” 
Nellie lag uit haar maag.  

Sy vertel vinnig wat gebeur het. Tant Ralie staan 
met haar hand voor haar mond. 

“Kan jy nou meer! Wat ...” 
“Goeiemôre.”  
Hy staan stil in die deur. Half onseker. Gebroek, 

gebaadjie en gedas. Netjies! 
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Ja, dalk is hy nog bietjie vreemd. Maar met die 
ernstige gesig, hovaardig? Sou hy iets gehoor het 
van ons gesprek? 

“Môre Werner. Lekker geslaap?” 
“Soos ’n klip, dankie tant Ralie. Môre Nellie.” 
Darem ook nie meer so vreemd nie. Noem ons al 

op ons name. 
“Môre,” groet sy eenvoudig. 
“Kom. Kom sit sommer aan. Sit daar aan die 

bopunt.”  
Hulle gaan sit aan by die groot geelhouttafel. 

Werner op die kop en die twee dames weerskante. 
Dis ’n groot kombuis, goed ingerig met stoof, yskas 
en baie kaste en nog baie beweegruimte. ’n Lekker, 
gesellige eet- en kuierplek. 

Hulle eet in stilte.  
“Tannie het ons nou heerlik bederf met die 

ontbyt. Ek is amper lus en gaan nie werk toe nie.” 
“Dis ’n groot plesier, my kind, hoe laat gaan jy 

werk toe?” 
“Eers so nege-uur, Tante. Ek moet eers die plek 

laat skoonmaak. Daar is baie stof en die vloere is 
vuil. Ek sal gou iemand kry om dit te doen.” 

“Goed so. Kom ons dek gou af, Nellie, dan maak 
jy vir ons lekker koffie en ons kuier nog so ’n 
bietjie.” 

Hulle dek af en Werner help eetgerei aandra. Tant 
Ralie se goedkeuring wys duidelik. 
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Terwyl Nellie koffie maak, lig Werner die 
kleedjie op wat oor die blad van die tafel lê. Hy laat 
sy vinger gly oor die pragtige, blink, gladde blad en 
kyk met sy oë vraend na tant Ralie. 

“Jy wil weet hoekom die kleedjie?” 
“Ja, dis so ’n pragtige tafelblad.” 
“Dis oor ek so jammer is vir die tafel. Die oom 

het dit vir my op ’n veiling gekoop jare gelede. Hy 
het dit gerestoureer en dis vir my die trotsste 
meubelstuk in die huis.” 

“My pa was ook baie lief vir houtwerk,” sê hy 
afgetrokke. 

Nellie bring drie bekers koffie. 
“Môre-môre!” kom dit luidkeels vanaf die 

kombuisdeur. 
Eers kom die wortelblare, beetblare en 

spinasiebeetblare in. Agter hulle kom ’n korterige, 
stewige, middeljarige man in. Plat, breë gesig met ’n 
hoed op sy kop. Hy loop direk na die tafel en plak 
die hoop groente in die middel van die tafel neer. 
Hulle is nog afspoelnat en die druppels spat oor die 
tafel. 

Sien jy, meneer die prokureur, hoekom ’n kleedjie 
nodig is. 

“Môre-sê, mense! Hier is vir jou groente vir die 
week, Ralie. En ek wil nie betaling hê nie.” Hy 
knipoog vir Nellie. “Jy weet hoe jy my hiervoor kan 
betaal.” 
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Hy haal sy hoed af, gooi dit langs die stapel 
groente neer. 

“Môre Tewis. En dankie. Dis jy wat my moet 
betaal vir die gat wat jy in my heining gemaak het! 
Maar laat ek julle aan mekaar voorstel.” Sy wys na 
Werner. 

Hulle skud hande. Nellie sit ’n beker koffie voor 
oom Tewis neer. 

“Die gat wat ek gemaak het, is ’n netjiese 
ysterhekkie tussen ons agterplase sodat ek en jy 
makliker bymekaar kan uitkom. Dis sommer 
voorsorg ook vir wanneer ons ons kalfies in een 
kraal gaan toemaak.” 

Die hoeveelste huweliksaanbod. 
Tant Ralie probeer die gesprek in ’n ander rigting 

rangeer. “Jou wortels lyk baie mooi en gesond.” 
“Dankie, Ralie,” sê hy en tel ’n mooi, gladde, 

lang wortel op en byt sy voorpunt af. “Ek het ’n baie 
mooi wortel wat ek vir jou sal wys as al ons skapies 
in een hok is.” 

“Oom!” 
“Kyk hoe bloos die Nellie darem nou vir jou!” 

skaterlag hy. 
“Nee dankie, ou Tewis. Jy kan maar daai wortel 

saam met Dawid s’n begrawe; só afhanklik is ek nie 
van ’n man nie!” 

“Tante!” 
“Hoekom na my kyk as daar soveel hubare 

wedevrouens rondloop. Vat nou maar vir Saartjie ...” 
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“O, my aarde nee, met daai ou kriekboudjies van 
haar! ’n Man wil darem aan iets kan vat, nie aan 
doodsbeendere nie.” 

“Tewis, jy is baie lelik. Dis glad nie so erg nie; en 
wat van Breggie? Sy is ...” 

“Nee, Ralie, nee! Sy is te geset, met sulke spekke 
...” 

“Oom!” 
Sy loer onderlangs na Werner. Hy sit met ’n 

geamuseerde glimlaggie om sy mondhoeke. 
Oom Tewis lag. “Goed, laat dit maar daar. Ek 

spot net.” Hy draai na Werner. “Prokureurtjie?” 
“Ja, Oom.” 
“In Wannie se kantoor? Gaan dit weer 

oopmaak?” 
“Korrek, Oom.” 
“Gaaf. Sal jou binnekort kom sien. Na my laaste 

polis uitbetaal is, moet my testament aangepas word. 
Maar ek sê julle, jong, daai Wannie se dood? Ek 
weet darem nie. Daar sit baie meer agter die ding. 
Party sê selfs hulle dink Ben Erwee het iets daarmee 
te doen. Hulle sê ...” 

“Laat ons nie die dooies bespreek en die 
lewendes beswadder nie, Tewis. Dis alles 
bogpraatjies!” 

“Mag so wees.” Hy staan op, sit sy hoed op sy 
kop. “Maar waar ’n rokie is ... Ewenwel, ek het nie 
die heeldag tyd vir julle lospraatjies nie. Ek het werk 
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om te doen.” Hy lag oopmond; knipoog weer vir 
Nellie. 

Hy waai vir almal tot siens en verdwyn deur die 
agterdeur. 

Tant Ralie lag. “Die Tewis darem ...” Sy skud 
haar kop. 

“Ja, maar tante en hy hoef darem nie so blatant en 
pervers te wees nie! Ons het darem ’n gas.” 

“Ag, dis alles onskuldig, Nellie. Ou Tewis is ’n 
liggewig. As ek weer ’n man vat, moet dit ’n stewige 
kêrel met goeie inbors wees.” 

En hoekom nie? Sy is net oor die vyftig, lank en 
elegant, met ’n pragtige bos rooibruin hare en groot 
grys oë en ’n vel om van te droom. En dan is daar 
ook nog die ouderdomsverskil. Oom Tewis moet dalk 
al oor die sewentig wees. 

“Het ek reg gehoor? Die oom het die heining 
sonder toestemming geknip en ’n hekkie ingesit?”  

Hulle kyk hom vraend aan. 
“Dis dan ’n saak van eiendomsbeskading wat 

hom ongemagtigde betreding van u eiendom gee. 
Dit is strafbaar.” 

Hulle monde hang oop. Werner sit saaklik regop.  
“Ja, volgens Artikel ...” 
“Hokaai, meneer die prokureur. Niemand het jou 

opinie gevra nie.” Haar woorde kom vinnig en 
bitsig. 

“Toemaar, Nellie. Hy stel maar net ’n juridiese 
feit. Werner, ons is sulke goeie bure. Ons bly al jare 
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hier langs mekaar. Ons deel al ons lief en leed. Ek 
sal die ou nooit kan aankla nie.” 

“Jammer, as ek uit my beurt uit gepraat het. 
Verskoon my, asseblief. Baie dankie vir die ontbyt. 
Goeiedag.” 

Gaan vrek jou verwaande, formele vent. En mag 
jy ’n hopelose dag hê!  

Tant Ralie bars uit van die lag. “Jy moet jou gesig 
nou sien! Moenie so verergd lyk nie. Hy het dit 
seker goed bedoel en hy ken ons nog nie goed 
genoeg nie.” 

Juis! Dan moet hy sy lang, lelike neus uit ons 
sake hou. 

“Luister, ek wil gou na tant Lettie toe gaan in die 
ouetehuis. Jy weet, haar senuwees gee kort-kort in. 
Nou vertel sy sy het nou die aand iemand sien 
rondsluip in die tuin voor haar kamer. Seker maar 
haar verbeelding. Maar ek gaan gou soontoe. Los die 
skottelgoed. Jy het ’n taak om te voltooi. Toe, weg is 
jy!” 

Nadenkend loop Nellie met die trap op. Toeval? 
Die beweging agter die boom en die skim in die 
tuin? Ben Erwee en oom Wannie? 

Ek moet dit nou eers begrawe. My taak wag. 
 
*** 
En Send. 
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Haar taak is klaar, aangeheg en per e-pos 
versend. Sy maak die skootrekenaar toe, strek haar 
lui uit en staan op. Dis Vrydagmiddag laat. 

Sy stap af kombuis toe, stram na die ure se gesit 
en konsentreer. Tant Ralie en Werner sit by die 
kombuistafel. Sy sluit by hulle aan. Die bier is 
lekker koud en prik in haar neus. 

“Ons praat nou net van Werner se week by die 
kantoor. Was ou Herklaas van Staden al by jou?” 

“Ja, om sy testament te verander, Tante.” 
“Al weer,” lag tant Ralie. “Jy weet, daai Van 

Stadens is skatryk. Hulle het seker vyf plase onder 
hulle, maar alles is eintlik Herklaas s’n. Hy laat net 
sy kinders, goedgunstiglik volgens hom, boer op sy 
plase. Maar die hele spul is so hardkoppig en 
halsstarrig jy kan met hulle toor. En elke keer as 
hulle mekaar die harnas ingejaag het, dan verander 
ou Herklaas sy testament en hy verkondig dit 
luidkeels. Dan het die een glo sy brandsiekkoeie by 
die ander se vee gejaag, of dan het die ander weer 
hulle pa se stoetbul onwettig gebruik en so aan en so 
aan. Dis eindelose struweling en stories, jy kan dit 
nie glo nie.” 

“Geen wonder daar lê al ’n berg testamente in die 
kantoor nie. Ek het daaroor gewonder, maar hierdie 
keer het sy jongste seun glo met sy trekker oor die 
ou se pas aangeplante pekanneutboompies gery ...” 

“En hy het hom seker onterf. Ek weet jy kan nie 
daaroor praat nie, maar dit gaan al jare so. En elke 
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keer jaag die ou een of ander seun of dogter van die 
plase af, maar hulle bly sit soos nete. Wat anders dan 
ook. More verander hy weer aan sy testament” 

Geen frons op sy voorkop nie. Hy lyk so 
ontspanne, speel met sy bierglas, het selfs ’n glimlag 
om die mond. Teen my sin moet ek erken. Die vent is 
aanskoulik. 

“Ja, hier is nogal interessante karakters in en om 
die dorpie. ’n Hele paar was al by my. Maar ek 
sukkel om alles agtermekaar te kry met behoorlike 
stelsels in plek. Die praktyk is baie verwaarloos. 
Daar is stapels lêers wat ek moet deurgaan en kyk 
wie nog kliënte is en wie nie en watter sake 
voorrang moet geniet. Ek sal binnekort vir my ’n 
sekretaresse moet aanstel. Ek wil net eers die ergste 
wanorde hanteer en dit vaartbelyn maak.” 

Hy kyk op in Nellie se oë. Sy oë vra of sy sou 
belangstel. Sy skud haar kop. 

Nee, die deeltydse werk by die kleuterskool gee 
my genoeg tyd vir my studie. En wat de duiwel gee 
jou die idee dat ek sou belangstel om vir jou ‘baas’ 
te sê?  

Dan dink sy aan iets. “Ek weet dalk van iemand.” 
Hy kyk met vraende oë na haar. 
“’n Jongerige, geskeide vrou het nou die dag haar 

dogtertjie by die kleuterskool kom inskryf. Ek het 
toevallig haar vorm gesien want die kind is in my 
klassie. As ek my nie verbeel nie kom sy van 
Bloemfontein af om nader aan haar ouers te wees en 
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sy het in Bloemfontein by prokureurs gewerk. Moet 
ek haar Maandag sê sy moet met jou kontak maak?” 

“Ja, dankie. Dis dierbaar van jou?” 
Dierbaar! Slaan my om met ’n veertjie. Die man 

is werklik half-menslik.  
“Ai, dis tog so jammer. By egskeidings is dit 

meermale die vrou wat daaronder ly.” Tant Ralie 
klik met haar tong. 

“Nie noodwendig nie. Daar is dikwels twee kante 
van die saak.” Hy steek twee vingers in die lug. 

“Ja, maar tog,” sug tant Ralie . “Sy is gewoonlik 
die een wat verder alleen met die kinders moet 
worstel.” 

“En die man word gedagvaar vir onderhoud van 
kinders wat hy net partykeer mag sien.” 

Ek vererg my sommer. Jy het nie die arme, 
verwese vroutjie gesien nie. 

“Wil jy sê mans is slegter daaraan toe as 
vrouens?” Sy wys met haar voorvinger. 

“Nee, dis nie wat ek sê nie, maar ...” Hy hou sy 
hand op. 

“Maar wat?” val sy hom in die rede. 
“Kyk, ek het al baie met egskeidings gewerk. 

Dikwels trek die mans aan die kortste end.” 
O, nou is jy die deskundige? 
Hy kyk haar aan met ’n gesig wat duidelik sê: ja, 

ek weet veel meer as jy van egskeidings. So asof sy 
’n klein dogtertjie is wat hy moet teregwys. 
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“Ek dink nie ’n mens moet veralgemeen nie, 
maar ek weet vrouens word erger geraak deur 
egskeidings as mans. Eers die kinders, dan moet sy 
gaan werk soek in ’n wêreld van manlike 
bevoorregting as sy nie reeds ’n werk het waar sy 
minder betaal word as haar manlike eweknie nie. 
Dan moet sy meeding met mans met ’n blok aan 
haar been. Dink jy ...” 

“Lyk my jy is ’n feminis,” kap hy haar. 
En jy is ’n arrogante chauvinis. 
“Dit hang af hoe jy feminisme definieer. Daar is 

baie soorte daarvan. Ek is nie ’n radikale feminis 
nie, maar net ’n voorstander van gelyke regte vir 
vroue, vir nie-seksuele teistering en eerbare reëlings 
as dit by egskeidings kom. “En ...!” voeg sy by 
terwyl hy sy mond oopmaak om te praat, “weet jy 
hoe diepgewortel manlike bevoorregting is. Dikwels 
op ’n subtiele vlak. Nie doelbewus nie. Weet jy dat 
vrouens wat hulle manuskripte vir uitgewers stuur 
net 30% kans het dat die boek gepubliseer gaan 
word, terwyl as hulle dieselfde manuskrip onder ’n 
mansnaam instuur, is die kanse 70%. En dis ’n 
bewese feit.” 

“Toe nou, julle twee. Ek wil aandete maak. 
Skoert, en gaan skuur mekaar elders.” 

“Ek sal gou help, tant Ralie. Moet ek solank die 
aartappels skil?” Sy sien die allemintige frons op sy 
voorkop is terug. 
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“Verskoon my, ek dink ek gaan ’n draai deur die 
tuin loop.” 

Ja, gaan lek jou wonde. Hierdie saak is nog 
onopgelos en jy het nie gewen nie. 
Vervolg volgende week uitgawe 80 
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Kort-kortverhaal deur Pieter Honiball 
 
 

SOET LEMOENE 
 

Hulle het gesê dit sal nie aard hier nie. 
Snaaks, dis presies wat hulle oor my gesê het. En 

hier is ek nog steeds. 
Tog vreemd hoe mense se koppe kan werk. Die 

Vrystaat se wapen het dan 'n lemoenboom op, maar 
moenie hulle probeer oortuig dat lemoene hier sal 
aard nie. 

Ek het maar gesukkel hier. Baie moeite om aan te 
pas. Maar hier is ek nog steeds. 

Mense het gedink ek's snaaks, eksentriek het 
hulle gesê. Ek wou net bome plant, miskien iets 
skryf. Vir hulle wou ek skryf, vir hulle wou ek die 
lemoene plant, as hulle net wou glo. Glo in my en 
my lemoene. Oor my woorde kan ek hulle nog 
vergewe, maar lemoene, soet lemoene, wie kan nie 
daarin glo nie. 

Ek sien nou nog die vlakte, die leë, blou lug en 
die wakende koppies al om die horison. So leeg. 
Leeg soos net hulle siele kon wees. 

Een boom, het ek altyd gesê, een boom, kon 'n 
hele vlakte met die geur van soet lemoenbloeisels 
vul. 

Nou lê ek hier begrawe onder die lemoenboom. 
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Heerlike soet lemoene, en niemand wat daarvan 
eet nie. 

Tog jammer dat dit so moet mors, die soet 
lemoene. 
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Kort-kortverhaal deur Pieter Honiball 
 
 

HERFS 
 
Dit was altyd of hy lief was vir die rotte. Tog 
tragies. 

Ons ander het tot vervelens toe valletjies gestel of 
gif uitgesit. Hy was anders. Menigmaal het ek op 
valletjies in die kaste of agter die stoof afgekom wat 
net oënskynlik vanself afgegaan het. Hy het dit 
ontken, maar ek kan hom nou nog sien glimlag as 
die rotte ritselend oor die plafon hardloop. So ‘n 
amperse grynslag. 

Ek het gedink daar skort iets met sy CD-speler. 
Dit het permanent vasgehaak op L'Autunno; Herfs, 
van Vivaldi. Oor en oor, tot vervelens toe moes ons 
dit aanhoor. Dit was ook sy gunstelingtyd van die 
jaar, herfs, en die winter was al in sy doodsnikke, 
toe kon jy nog die herfs in sy oë sien. Hy het maar 
meesal in sy bed gelê en moenie probeer om die 
verdomde CD aan te skuif nie. Dan bars die hel los! 
So het ons geleef saam met die skrywer, Vivaldi se 
Herfs en die rotvoetjies oor die plafon. Ons het hom 
nooit sien skryf nie maar sy huur was vooruit betaal, 
en dit het gelyk of hy geld het. Hy het darem goed 
geëet, en daar was die HiFi. 

Astraal, het hy beweer, kon hy homself 
projekteer. Oor sy lêery op die bed het hy gesê, dit 
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was net sy anker vir wanneer hy agter die herfs 
aanvlieg en vry tussen die vallende blare rondsweef 
en in die goud van die skemerson baai. Ons het hom 
maar gelos, sy huur was betaal. 

Dis net die rotte wat my so gepla het. Dit was 
asof dit erger geword het vandat hy daar ingetrek 
het, maar 'n mens kan nie sê nie.  

En toe kom die ding oor ons pad. 
Ek het vroeg wakker geword, dit was bitter koud. 

Ek wou bietjie koffie gaan maak want ek was styf in 
die bene. Dit was nog stikdonker, net my flitsliggie 
teen die swaar donker. Die houtvloer het gekraak 
onder my al was ek versigtig om nie die ander 
wakker te maak nie. Ek moes verby sy kamer. 
Snaaks, ek hoor nou nog die Herfsmusiek en dan 
klokhelder die fyn gepiep en geritsel en gekraak. Ek 
sien ook nou nog in my flou flitsliggie die duisende 
blink ogies gulsig van die bed af opkyk. Tog tragies. 

Die ambulansman sê hy het nie eers wakker 
geword nie. Sy huur is nog vir 'n paar maande 
vooruit betaal, maar jy kan maar die kamer kry as jy 
wil. 
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