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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 
 
19. The Blind Ravine 

 
There is heavy weather somewhere in a distance. 
Lightning flashes and thunder sounds regularly and 
it seems as if it is approaching them because it starts 
drizzling that makes everything wet and slippery. 
Eldrich grinds his teeth. The pain is unbearable. He 
peeps at his skewed boot on the other side as he 
hangs over Jonathan’s shoulders. Then he peeps 
forward and sees how this strong man carries him 
sheep-like all along a footpath. Behind them follows 
Captain Haasbroek with Donavan covering their 
backs. He carried Eldrich first and is now gaining 
strength for his next shift. They must keep moving 
because they know for sure the mercenaries are 
hunting them. 

The drizzle changes into a strong downpour like 
buckets of water falling from the sky. In his soul, 
Eldrich is thankful because he is getting hope that 
the rain will wipe out their footprints for a while. 
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That will hinder the hunters because it will take 
some time to find the footprints again. 

They are descending along a decline to a ravine 
below. Lower and lower they are moving, wet to the 
bone, but Eldrich savors the beautiful flora as they 
are moving into the narrow valley in between the 
hills. Fantastic different colour shades of lush green 
ferns and other shrubs resemble a beautiful botanical 
garden that someone designed and planted here but 
he knows nature itself was the creator. 

Eldrich listens to the water down below and 
around the next bend, they come upon the stream 
that tumbles down in between the steep declines on 
either side. They are now in a canyon with steep 
hill-declines on both sides. Suddenly the rain stops. 

Donovan calls from behind: “Wait, this is a good 
place to change.” 

Jonathan stops and waits for Donovan to take 
Eldrich quickly over his shoulders. Jonathan 
unhooks Donavan’s water bottle and quickly fills it 
in the stream and coming back gives it to him. 
Donovan eagerly drinks half of his bottle and 
Jonathan takes it and fills it again and puts it in his 
webbing. 

Hannes, in the meantime, got down on his 
hunches and bends over the shallow streamlet and 
scoops with his bare hands and drinks where 
Jonathan joins him and they have their fill of water. 
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Then Jonathan finally fills his bottle and put it in his 
webbing.  

Hannes rises and looks at Jonathan, “The rain has 
stopped and we will leave tracks behind but what if 
we follow the stream and keep in the water as far as 
possible? Then we will leave no tracks and our 
spoors have been washed away for quite a distance 
now. We will see what lies ahead but I know that 
our tracks will only show again when we leave the 
streamlet. I suggest you take the lead and we follow 
in your tracks. Donavan must follow in your 
footsteps so as not to slip with Eldrich on his back. I 
will follow at the back, okay?” 

 Jonathan smiles: “This was my plan exactly, 
Captain.” He looks at Donavan who nods.  

Steadily they start and keep in the stream. At 
places, the round stones are full of moss and slippery 
but they are doing well. The water is strong and 
deep at places but then they move to the right or left 
of the stream in the shallow water. Suddenly the 
greenery opens up and they stand at an opening. 
White boulders cover the stream with streamlets that 
cascade through between them. The stream widens 
and becomes quite shallow and they can walk easily. 
They all stop amazed when their surroundings 
become overwhelming. 

They’re standing in front of a big pool with 
vertical cliffs on both sides. It is breathtakingly 
beautiful. The only way to advance is to go through 
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this deep pool of water. It lies at the foot of the cliffs 
and you can’t see further than the bend ahead but it 
looks as if the pool leads to another ravine between 
the cliffs on the other side. To find out what lies 
ahead you must swim through the pool. 

Jonathan turns quickly to Donavan and helps him 
to get Eldrich down cautiously in the shallow stream 
of water. They quickly get out their backpacks and 
pull out their survival bags and put their backpacks 
inside the survival bags. Donavan looks at Hannes.  

“We are going to swim across, Captain. The air in 
these bags will function as our boats. We just have 
to kick. You take a grip on me and Donavan takes 
Eldrich and there we go. We must just get Eldrich 
deep enough so that he can float. Can you swim, 
Eldrich?”  

Eldrich nods. One soldier takes him carefully by 
his legs minding his broken ankle and the other 
takes him by the shoulders and carry him into the 
pool until hip height and leave him there to float. 
“Are you okay?” Eldrich nods. 

They return, take their survival bags, and go 
deeper into the water. Each uses his survival bag to 
float. Donavan tells Hannes. “Take me by the hips 
and just kick, Captain.” 

Jonathan passes Eldrich who grips him by the 
hips and there they go. 
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They float deeper and near the blind corner. They 
stare up at the vertical cliffs on both sides and hope 
fill their minds.  

Hannes is thinking that there is no way in which 
those mercenaries are going to sniff them out here. 
They must go back to their hide-out and can’t waste 
too much time here and what danger does this group 
pose for them, anyway? The helicopter had crashed 
and can’t divulge their position. 

No, they will give up their hunting and decide it 
was a waste of time. 

Hannes whispers his thoughts. “I think we are 
safe boys!” 

Donovan answers from the front. “I agree, 
Captain, but we will have to find a suitable place 
soon where we can camp and attend to Eldrich’s 
ankle. I hope we find a cave ahead. This is our first 
priority before dark. We will overnight there and at 
first light, Jonathan and I will reconnoitre just in 
case they are still hunting us. We will have to check 
the entrances to our hide-out and also identify the 
best sharpshooter spots. It must make an attack by 
them impossible and a waste of time to even try. No, 
I think we have reached the best place.” 

Jonathan warns urgently. “Stop kicking and lie 
dead still! Don’t make any movements! Look …” 

They all look and freeze. A very long, green 
snake emerges from a crack in the cliff and sails 



 11 

down to the water. He then sails onto the water and 
is coming directly to them. 

Hannes whispers panic-stricken: “What is that 
thing? A boomslang or a green mamba?” 

Jonathan chastises him: “Captain, just shut up 
and don’t make any movement. He will pass us or 
even swim over us. Just be dead still. The slightest 
movement like talking or moving might frighten 
him.” 

Hannes is not convinced. The water is cold and 
they are warm-blooded and that thing sees warmth, 
what if he detects their body heat in the water when 
he is near them? He has, however, no choice. He 
listens and lies dead still while the snake swims all 
the closer. 

When he is near them,  he looks inquisitively at 
the obstruction in front of him, and changing his 
direction slightly aims to pass in front of them but 
the stream pushes them forward automatically and 
they all wish the snake swims fast enough to avoid 
them blocking his path.  

The thing passes right in front of Donavan’s face. 
He looks at the long, winding, green body that glides 
past him on the water and he marvels at the ease 
with which he swims to the opposite cliff where he 
disappears in a crack in the cliff face. 

Continues next week in Edition 82 
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Voorblad verskaf deur Gert van Jaarsveld 
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Blinkklippiekoors. 
Begin uitgawe 76 
 
Hoofstuk 6: Die danseressies 
 
Rosa staan in haar hotelkamer in Kaapstad en kyk 

deur ‘n klein venstertjie uit op ‘n pleintjie. Terwyl 
die meisies rus, het sy tyd om ‘n bietjie te dink. 
Noudat sy hulle gesien het, wonder sy weer eens of 
sy die regte ding doen. Sal hulle aanpas, sal hulle 
inpas? 

“Kyk,” het die eienaar van die hotel gesê, “dit 
word ‘n krisis. Hier is te min afleiding vir die 
manne. Nou hou hulle hulle besig met drink en 
dobbel en baklei en breek die hotel af. Ons moet 
meisies kry.” 

“Meisies?” het sy gevra. 
“Meisies, danseresse, wat ook al, wat die manne 

kan vermaak.” 
Sy het in sy oë sy geldgierigheid gesien. Meisies 

wat die klante nog meer na die hotel lok, wat hulle 
meer geld laat uitgee, wat sy sak kan vul. Maar sy 
het saamgestem. Afleiding was daar bitter min en 
meisies was skaars. Vroeër het sy en Rosina, die 
Italiaanse meisie, darem nog een keer ‘n week ‘n 
dansvertoning gegee, maar vandat Rosina 
weggeloop het met ‘n boerseun, is dit net sy en word 
daar nie meer in die hotel gedans nie. 
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Hy het haar vraend aangekyk asof hy verwag sy 
sou die oplossing verskaf. En sy het. 

“Ek sal vier meisies uit Frankryk laat kom. Maar 
dit gaan jou kos.” 

Sy ogies het geblink. “Vier Franses. Uitstekend. 
Ek sal betaal.” 

Sy het vir haar suster in Brussels geskryf. Ek 
soek vier meisies, beeldskoon en goed gebou, wat 
kan dans as dit kan, maar dis nie belangrik nie. Maar 
hulle moet van die wêreld en van mans weet. Al haal 
jy hulle van die straat af, ek gee nie om nie. Ek en jy 
was ook daar. Hulle moet net baie mooi wees en 
goed gebou, jy verstaan wat ek bedoel?  

En vanoggend het hulle per boot hier aangekom, 
bleek Europeërs, maar pragtig en goed gebou. Daar 
is Angelique, rooikop, vurig Frans en uitgesproke. 
Sy is ook groter as die ander drie en welbedeeld. 
Dadelik gekla oor die slegte kos wat hulle op die 
boot gehad het. Anita, die stil een, is donker soos die 
Suid-Meditterene, slank en grasieus met donker oë, 
‘n pragtige kind. Sophie is ‘n brunet, effens mollig 
en praterig, maar aangename geselskap. Sy het ‘n 
manier om met gesigsuitdrukkings te speel wat haar 
interessant maak om na te kyk. Maar dit is Michelle 
wat onmiddellik haar hart gesteel het. Blond en 
pragtig, ‘n gesonde blosende gelaat, ‘n innemende 
glimlag. Sy lyk sag, maar jy kom gou agter dat die 
meisie geleer het om van kleinsaf te baklei vir wat 
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sy het. Haar opgewondenheid oor die toekoms was 
opmerklik. 

Onder in die vierkant op die klippe speel ‘n paar 
seuntjies met ‘n soort bal.  

So skop die lewe jou ook rond as jy nie pasop 
nie. Voor jy weet, sit jy op straat, moet jy lewe van 
die lus van mans. Daarom het sy gevlug, saam met 
‘n groepie musikante op ‘n boot hulle passasies 
Suid-Afrika toe gewerk. Sy het gehoor van die 
diamantvelde in New Rush en met die koets soontoe 
gery. Gelukkig werk as danseres en kelnerin in die 
hotel gekry. Daarvoor betaal sy nog steeds gratis 
weekliks die hoteleienaar se begeertes. 

Maar dit is darem iets. Sy hoef nie op straat te 
staan nie. En op ‘n manier is Cohen nie vir haar 
afstootlik nie, inteendeel sy hou eintlik van hom. Sy 
eie vrou is jare gelede dood en hy het nie weer 
getrou nie. 

Sy glimlag. Hy sal nie weet dat hulle nie egte 
Franse meisies is nie, maar dat hulle uit België kom. 

“Meisies,” sê sy toe hulle na ete in die sitkamer 
bymekaarkom. “Vroeg in die bed. Die volgende paar 
dae gaan nie ‘n plesier wees nie. Ons ry met ‘n koets 
vir honderde myle. Dis warm en droog in die 
binneland. Sorg vir julle velle. Ek het genoeg room 
hier.” 

Angelique vererg haar onmiddellik en brom van 
hulle soos babatjies behandel. 
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“Luister, Angeliquetjie, ek is die baas. As ek nog 
een woord van jou hoor … Die skip is nog steeds in 
die hawe. Miskien verstaan jy nie mooi nie. Ek is nie 
oor jou verleë nie, jy behoort oor my te wees.” 

Angelique skrik haar asvaal. Rosa met haar sagte, 
wit vel en ronde, goedige gesig het nie vir haar 
gelyk na iemand wat baie beslis kan wees nie. 

“En dit geld vir almal van julle. Die eerste keer 
wat ek moeilikheid kry, skop ek julle uit, al is dit in 
die middel van die Karoo.” 

Sy sien die vraagtekens op hulle gesigte. “Die 
Karoo is die groot stuk aarde waardeur ons moet 
gaan om by New Rush te kom. Dis droog en die son 
bak jou in die aarde in. Een dag en jy is vir ewig 
weg.” 

Dan sê sy met ‘n harde stem: “Verstaan julle 
my?” 

Hulle knik almal woordeloos. Van die Karoo 
verstaan hulle niks, maar hulle verstaan wat Rosa sê. 
En hulle is bietjie bang ook. 

Anita wou nog gewaag het om te vra of hulle nie 
‘n bietjie in die Kaap kan rondloop nie, maar nou 
bly sy liewer stil. Sy sien nie kans vir óf die skip wat 
haar hondsiek maak, óf die prentjie van die woestyn 
waar die son jou laat wegsmelt nie. 

Rosa is tevrede dat haar gesag bevestig is. 
“Kom ons gaan stap ‘n draai.” Sy beduie met 

haar hand. “Dan kom ons vroeg terug, en kruip in 
die bed. Die koets vertrek vieruur môreoggend.” 
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Rosa voel tog jammer vir hulle. Net gister na ‘n 
lang bootrit aangekom en more al weer weg. En 
nege tot tien dae se hel op die pad na New Rush lê 
voor. Maar dis beter so.  

Hoe gouer die ergste verbykom, hoe beter. 
Vervolg volgende week uitgawe 82 
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Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 



 19 

Die wraak is myne! 28: In die leeu se hok. 
Begin uitgawe 55 

 
Hy wag tot die pikdonker oor die stad begin wyk. 
Die flou oggendlig kruip oor die mure en waar die 
sonlig nooit bedags kom nie, bly die grou donker 
hang. Sy kar het hy lank voor sonop twee blokke 
verder naby die stasie geparkeer. Niks roer in die 
straat nie. ‘n Paar straatligte wat heldhaftig teen die 
donker probeer stry het, word gaandeweg net ‘n 
glimmering wat verder agter die groot bome verberg 
word. Die vroegdonkerte is sy maat. Hoe donkerder 
hoe beter. 

Hy beweeg stadig langs die hoë muur af. Hy 
speel vanoggend self verkleurmannetjie. In swart 
uitgedos met ‘n hempskraag hoog opgeslaan, pet op 
die kop. Hoekom presies weet hy nie, maar dit laat 
hom beter voel, asof hy sy taak beter sal uitvoer. 
Stadigaan wen die lig teen die donker kleed van die 
nag. Hy is by 62c se lendelam hekkie. Vinnig  loer 
hy straataf en straatop, maar daar is geen beweging 
nie. Hy stoot teen die hekkie. Dit swaai strammerig 
oop. Hy beweeg blitsig na binne en trek die hekkie 
weer agter hom toe. In die hopelose lig kan hy net 
uitmaak dat hy in ‘n baie beknopte ruimte is met hoë 
mure omring. Hy weet onmiddellik dat dit ‘n 
doodloopstraat is. Hier is geen deurgang na enige 
gedeelte van die gebou nie. Lucia se vriendin het 
hom nie verniet gewaarsku nie. Hy probeer oor die 
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hoë mure die profiel van die gebou volg en probeer 
dit paar met die prentjie van die planne in sy kop. 

Hy beweeg weer uit tot in die straat. Dit is baie 
verwarrend. Die hoë heiningmuur strek tot by die 
hoek van die straat met skynbaar geen ingang nie. 

Die lig is effens beter en hy beweeg behoedsaam 
teen die muur af. Dan skielik is hy by die hekkie. 
Daar is geen klokkie of handvatsel aan die buitekant 
van die hekkie nie. Daar is net ‘n gat in die hout 
skaars groter as ‘n man se hand. Dit moet ‘n tweede 
soort van binnehof wees. Instinkmatig weet hy dat 
die hekkie toegang sal gee tot die gebou en dat die 
vorige ruimte net vir die bluf daar is. Hy glimlag. As 
dit Smiley se plek is, is Smiley uitgeslape. 

Hy steek sy hand deur die opening in die hekkie, 
voel regs en links. Dan voel hy dit. Die klokkie. Sy 
glimlag word breër. Skelm manier om die toegang te 
versteek en net iemand wat vooraf ingelig is, sal die 
klokkie ontdek. Hy probeer voel of daar ‘n knip is 
wat die hekkie sal oopmaak, maar daar is niks. Hy 
kan nie nou waag om die knoppie te druk nie. Dit is 
omtrent half-ses in die oggend en die buurt slaap 
steeds. Hy wil homself nie aankondig nie. As daar 
nie ‘n knip is nie, moet hy maar bo-oor. 

‘n Paar minute later staan hy voor ‘n 
ondeurdringbare muur met klmop begroei. Is dit ‘n 
doodloopstraat? Hy is deur ‘n ysterhek, deur ‘n nou 
gangetjie, deur ‘n skynbare pakhuis en nou die 
muur!  
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Volgens sy plan moet die verbinding in die muur 
reg voor hom wees. Hy skakel sy klein flitsliggie 
aan en beweeg tussen die rommel deur na die muur 
reg voor hom. In die nou spasie teen die muur af  
beweeg hy behoedsaam, terwyl hy met sy liggie vlak 
teen die muur lig vir enige teken van ‘n opening.  

Hy beweeg eers na links tot by die hoek, kom dan 
weer terug al langs die muur af tot in die middel en 
dan verder tot by die regterhoek. Niks. 

Bedrieg sy oë hom? Is die planne dalk so 
verouderd dat dit nie meer ter sake is nie? Is die 
ingang doelbewus so goed weggesteek? Hy stamp 
met die terugkom teen ‘n stapel bokse. Dis leeg en 
die boonstes wil aftuimel. Hy skrik hom boeglam. 

Om die bokse weer in ewewig te kry, moet hy die 
onderste verder weg van die muur skuif. En dan sien 
hy dit. ‘n Kiertjie in die muur. Hy volg die piepklein 
openinkie met sy liggie. Dit kan net ‘n deur wees. 
Toegang tot die volgende vertrek. Daar is egter geen 
handvatsel of sleutelgatopening nie. Sy knipmes! Hy 
woel die baie dun lemmetjie in die opening en 
beweeg stadig af tot by normale slothoogte. Daar 
steek die lem vas. Dit moet die slot wees. Nou sal hy 
al sy vernuf nodig hê en sy baie spesiale apparate. 
Hy weet dat die dag nou vinnig besig is om te breek 
buite, dat die slapendes aan die ander kant van die 
muur nou kan wakker word, dat sy voordeel op 
verrassing besig is om te kwyn. Ook vrees hy dat hy 
moontlik weer in ‘n doodloopstraat beland het. 
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Hy woel ‘n baie dun stukkie plastiek deur die 
opening waar hy reken die slot moet wees. Hy is 
absoluut verdwaas toe die deur met ‘n baie sagte 
klik byna geluidloos oopswaai. Hy skakel 
onmiddellik sy liggie af. Het iemand van binne 
oopgemaak?  Is sy teenwoordigheid ontdek? Hy 
staan vir ‘n paar sekondes doodstil. Sy hart maak 
bollemakiesie in sy borskas. Maar dit is stil en stadig 
daal die rustigheid oor hom. Hy tree die vertrek 
behoedsaam binne, maak die deur versigtig agter 
hom toe.  

Hy is in ‘n vreemde skemerwêreld. Die wêreld 
van Smiley? Hy kan slegs vorms uitmaak van die 
duur ameublement, glastafeltjies en sitkamerstel. 
Bottels met drank in die regterhoek. ‘n Groot 
lessenaar met ‘n rekenaar en meer as een monitor 
daarop. As hy beweeg, voel hy die duur sagte mat 
onder sy voete. ‘n Groot weelderige vertrek. Is dit 
nie ‘n hersenskim in die middel van die onordelike 
pakhuise nie? 

Opeens gaan daar ‘n dowwe lig aan teen die muur 
aan die linkerkant. Hy duik agter die rusbank weg, 
kom op sy knieë en loer om die bank. Dis ‘n 
onwerklike sprokiesgesig. Sy kom met net ‘n 
broekie en ‘n dun, deursigtige toppie die kamer 
ingesweef, lang swart hare deurmekaar en vallende 
oor haar skouers. Haar gesig is geboë op die mat 
gerig en haar linkerhand hou haar kop vas. Hy ken 
dit. Sy het ‘n onbedaarlike hoofpyn. Sy beweeg by 
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die rusbank verby. Haar  kaal voete maak geen 
geluid op die sagte mat nie. In die donker is sy net ‘n 
profiel met puntige borsies wat voor haar uitbeweeg. 

Haar verskyning was so onverwags dat hy nie 
onmiddellik ‘n plan het nie. Hy hoor hoe sy tussen 
die drankbottels vroetel. Dan skielik volg daar ‘n 
string vloeke as ‘n drankbottel met ‘n slag omval. 
Haar stem is onvas en hees. Sy is dalk steeds onder 
die invloed van wat ook al. Dan besluit hy op ‘n 
strategie. 

Hy beweeg na die lessenaar en skakel die 
staanlamp daarop aan. Sy swaai verbysterd om en 
die drank wat sy pas geskink het, skiet deur die lug. 
Dan gly die glas uit haar hande en maak skaars ‘n 
geluid as dit die duur mat tref. 

“Shit! Bliksem! Hel!” hyg sy vaal van die skrik. 
Dan kry sy skielik lewe en probeer by hom 
verbyvlug na die deur waardeur sy vroeër gekom 
het, maar hy vang haar aan die arm en slinger haar 
op die rusbank neer. In die lig kan hy haar  gesig 
nou beter sien. Donker oë wat niks sien nie en 
waaronder swaar swart sakke hang. Sy hyg na haar 
asem, maar bly bang en verskrik lê. 

“Wat het jy gebruik? LSD, Tik, coke? Toe sê my, 
jy’s in groot moeilikheid. Weet jy hoeveel jaar mens 
in die tronk sit vir die soort ding?” Sy kwaai stem 
laat haar oë groter rek en sy lek oor haar droë lippe. 
Sy begin saggies te kerm. 

“Luister nou mooi na my. Ek soek vir Smiley.” 
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“Hy’s nie hier nie.” 
Kolskoot! Dan is dit nou Smiley se plek dié. 
Haar stem is hees en donker en sy praat soos 

iemand wat dronk is. 
“Ek sê weer, jy’s in groot moeilikheid, my girl, 

en ek dink jy lieg vir my.” 
“Ek lieg nie,” kom dit vinnig, “hy’s in Durban.” 
“Van wanneer af.” 
“Ek weet nie. Ek is al lank alleen.” 
“En sy helpers?” 
“Daar is …” 
Dis asof haar benewelde verstand vir haar vertel 

sy het alreeds te veel gesê. 
“Jy moet nou praat. As jy my help, kan ek jou 

dalk help, maar anders …” 
Die dreigement laat haar vinnig die woorde 

aframmel. 
Smiley is in Durban, sy weet nie wat hy daar 

gaan doen het nie. Die enigste helper wat Smiley 
naby hom toelaat, is die kort mannetjie, en baie af en 
toe kom ander vreemdes hier. Maar hulle is almal al 
lank weg, sy weet nie waarheen nie. Terwyl sy praat, 
verwonder hy hom aan die skoonheid van die 
meisie, seker skaars agtien jaar oud en hy kry haar 
jammer. Die dowwe oë en die sakke daaronder 
vertel hom dat sy erg verslaaf is aan drank en seker 
verskillende dwelms. Wat is die toekoms van so 
pragtige kind in sulke omstandighede? Seker uit nog 
hagliker omstandighede gepluk en die hemel belowe 
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net om ‘n dwelm- en seksslaaf te word. Hoe vieslik 
kan die mensdom wees! Maar nou het hy haar eers 
nodig. 

“Vertel my van Hannes, Jakkie se tronkmaat.” 
“Hy was ‘n paar keer hier. Ek weet nie alles nie. 

Smiley help hom met karre. En ander kontakte.’ 
“Wanneer laas was hy hier?” 
“Ek weet nie,” probeer sy vir oulaas skerm, maar 

sy gebiedende houding laat haar breek. “Gister, of 
eergister, hy het ‘n ander kar kom haal.” 

“Wat nog?” 
“Ek weet nie, ‘n koevert met goed in, dalk 

paspoorte of ID’s. En ‘n boksie, ek dink.” 
“Met wat?” 
“Ek weet nie. Ek weet niks nie.” 
“Kon dit ‘n skietding gewees het.” 
Sy huil nou so erg dat sy kwalik iets kan uitkry. 
“Dalk. Dit was toegedraai in ‘n lap of papier en 

ek was op pad uit na Smiley my uitgejaag het. Dis al 
wat ek weet.” 

Sy snuif ‘n slag liederlik en vou haar hande 
senuweeagtig saam. “Kan ek nou ‘n dop kry. Ek is 
op.” 

Hy neem haar aan die arm. “Jou dae van dop is 
verby, my meisie. Kom ons gaan pak gou ‘n paar 
kleertjies en dan ry jy saam met my.” 

Maar skielik staan Smiley daar met ‘n pistool in 
die hand. Hy moes van die garage se kant af 
geluidloos ingekom het. Sy lewelose oë vertel net 
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een ding: dis ek of jy. Die rusbank en vyf meter is al 
wat hulle skei. ‘n Sekonde of wat gaan die wêreld 
staan. 

Petrus stamp Jemima van hom af weg. 
Terselfdertyd duik hy na die vloer. Smiley se lood 
mis hom met sentimeters en slaan ‘n pragtige 
porseleinbeeldjie wat naby die kroeg op ‘n tafeltjie 
staan, aan flarde. Smiley laat ‘n string onbehoorlike 
vloeke los. Petrus rol na regs in die hoop om sover te 
kom dat hy Smiley in sy visier kry, maar dit slaag 
nie. Toe hy op die vloer in ‘n posisie is om te skiet, 
is Smiley steeds buite sy gesigsveld. Daarom doen 
hy die tweedebeste ding. Hy skiet na ‘n massiewe 
kristalkandelaar wat hy meen min of meer bokant 
Smiley se kop moet hang. Dalk skiet hy die tou raak 
en die hele ding val op Smiley se kop. Maar dit 
gebeur nie. Hy skiet slegs een kabel raak en 
versplinter ‘n klomp kristalle wat soos hael op 
Smiley neerreën. Hy kan hoor hoe Smiley sy rympie 
hervat. Smiley skiet twee skote in die rusbank in met 
die hoop om Petrus dwarsdeur die rusbank te tref. 
Petrus rol verder en dan kom Smiley in sy oog waar 
hy behoedsaam besig is om nader aan die rug van 
die rusbank te beweeg. 

“So nou, ou grote. Laat val daai skietyster van jou 
anders skiet ek jou kop van jou lyf af. Nou!” 

Smiley se blus is uit. Vir ‘n oomblik oorweeg hy 
dit nog om te probeer skiet na ‘n teiken wat nie veel 
meer is as ‘n vuis met ‘n rewolwer nie. Dan laat val 
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hy sy pistool en sy hande beweeg stadig opwaarts. 
Maar skielik gryp hy na sy bors. Die opwinding was 
vir sy logge liggaam en die klein hartjie binne-in te 
veel. Hy val vooroor in ‘n beswyming en tref die 
sagte mat met ‘n slag. 

Tien minute later laai die ambulans vir Smiley 
op. Hy bel vir Jasper. 

“Ek het ‘n persentjie vir jou.” 
Jemima laat haar gedweë lei. Drank, dwelms, 

hoofpyn en ‘n skietery op jou nugtermaag is nie 
bevorderlik vir senuwees nie. ‘n Halfuur later laai hy 
Jemima af in die goeie bewaring van suster Els by ‘n 
kliniek vir verslaafde tieners. Mag dit met haar goed 
gaan. 

So, dalk nie ‘n bom nie, maar ‘n stuk lood deur sy 
ribbes. Dit is werklik spytig dat hy nie met Smiley 
kon praat nie. Ten minste vier en twintig uur, 
volgens die ambulanspersoneel. Hannes het 
klaarblyklik besluit om sy strategie te wysig as 
gevolg van die goeie beskermingsmaatreëls wat hy 
getref het. Maar dit beteken nie die speletjie is 
minder gevaarlik as voorheen nie. Dalk is dit nou 
nog gevaarliker. Maar dit is goed om dit darem te 
weet.  

Hy ry huis toe, maar skielik kom hy agter dat hy 
honger is. Gelukkig is daar ‘n supermark naby sy 
huis, daarom ry hy eers verby. Hy gaap. ‘n Lekker 
slapie sal lekker wees. Hy draai by die supermark se 
parkeerterrein in. ‘n Swart Jetta draai ‘n rukkie later 
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agter hom by die parkeerterrein in en gaan eenkant 
parkeer, ‘n bietjie weg van die bondeltjie motors van 
die vroegoggendklante.  

Die ou man beweeg stadig met sy inkopiesak 
verby die ry geparkeerde motors. Dan beweeg hy 
tussen ‘n ry motors in. Dan staan hy stil, haal ‘n 
sakkie uit die groter sak. Hy kyk rond. Dan buk hy 
stadig. Toe hy orentkom, is daar net ‘n leë sak in sy 
hand. Stadig beweeg hy verder tot by die swart Jetta, 
laai sy sak in en klim in, skakel die kar aan en begin 
baie stadig wegtrek. 

Petrus kom uit en is net betyds om die ou oom sy 
sak in die Jetta te sien  sit. Onmiddellik is hy 
agterdogtig. Daar is nie veel motors so vroegoggend 
op die parkeerterrein nie en die swart motor was 
beslis nie daar toe hy geparkeer het nie. Hy werk 
vinnig terug in sy geheue. Hy het nie die oom in die 
winkel gesien nie. Ook nie toe hy winkel toe gestap 
het nie. Ook nie by die kasregisters nie. Hy was 
maar oomblikke binne net om brood en melk te kry. 
Hy moes die ou oom opgemerk het. Waar het die 
oom so skielik inkopies gedoen? 

Hy probeer so kalm as moontlik na sy motor 
beweeg. Uit die hoek van sy oog volg hy die Jetta, 
maar ‘n afleweringsvoertuig beweeg skielik tussen 
hulle in. Petrus haas hom na sy motor. Toe hy weer 
na die Jetta soek, is dit reeds besig om uit die 
parkeerterrein in die straat af te draai. Hy smyt sy 
inkopiesak in sy  kar en sak vinnig op sy knieë. Hy 
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loer en voel met sy hand langs die onderkant van die 
kar. Hy verwag die pakkie sal naby die bestuurder se 
sitplek geplant wees. Koue sweet slaan op sy 
voorkop uit. Hy kan enige oomblikke bokveld toe 
geblaas word. Dan voel hy dit. Vierkantig en glad, 
waarskynlik magneties vasgesit. Hy pluk dit los en 
haal dit onder sy motor uit. 

Vir ‘n oomblik staar hy verdwaas na die bom. 
Dekselse netjiese stukkie werk, maar dan spring hy 
werktuiglik aan die werk. Hy moet binne sekondes 
die meganisme wat die afstandbeheer sal afsit, 
diskonnekteer. Sy vingers vroetel aanvanklik dom. 
Sy liggaam brand skielik asof hy ‘n onbeheerbare 
koors het. Dan dwing hy homself tot kalmte. 
Versigtig volg hy die draadjies wat uitsteek, en dan 
as hy die regte een het, pluk hy hard. Die draadjie 
kom los. Die bom is onskadelik.  

Terwyl hy stadig huis toe ry, kom daar ‘n groot 
kalmte oor hom. Ten minste weet hy nou hy is ‘n 
teiken. Vir die eerste keer het sy agtervolger sigbaar 
geword. Vir die eerste keer het hy nie die inisiatief 
nie, want sy bom is onskadelik gemaak.  En vir die 
eerste keer het hy die voordeel dat hy weet Hannes 
ry in ‘n swart Jetta. En hy weet waarskynlik nie dat 
sy bom onskadelik gemaak is nie. Indien hy reeds 
die knoppie gedruk het, sal hy wonder waar die fout 
ingesluip het. Petrus wonder hoe dit presies voel om 
in die lug geblaas te word. Die skok, die vlamme, 
die oorverdowende geraas. 
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Dis eers naby die huis dat hy ‘n swart Jetta oor ‘n 
kruising agter hom sien ry. Maar hy kan nie seker 
wees nie. Daar is soveel swart motors. Dan lui sy 
selfoon. 

“Hallo.” 
Stilte. 
“Hallo. Petrus Odendaal wat praat.” 
Stilte. 
Dan brand daar skielik lig in sy brein. Die bom 

was bedoel om te ontplof met die oproep. 
“Hannes, as dit jy is, vergeet daarvan. Jou bom is 

onskadelik. Ek weet ook darem iets van bomme af. 
Ek weet jy is nou net ‘n entjie van my af.” Hy 
sukkel om die regte woorde bymekaar te kry. “Praat 
met my. “ Hy wag ‘n paar oomblikke. Dan skielik ‘n 
skaterlag wat uitsny.  Stilte. Dan praat hy vinnig. 

“Ek was by Smiley. Ek weet alles van jou af. Ek 
is warm op jou spoor. Los jou speletjie en gee jou 
oor. Onthou, dis nou ek of jy. Een van ons gaan 
oorleef. Dit mag dalk net ek wees. Moenie jou dood 
soek nie.” 

Maar dan kom hy agter dat hy maar net met die 
selfoon praat. Die persoon aan die ander kant het sy 
foon doodgedruk. 

By die huis sluk hy gou ‘n koffietjie, eet ‘n 
stukkie brood en haas hom na sy motor. Hy gaan 
eers die bom na Jasper-hulle neem, dan gaan hy na 
Lucia om haar al die jongste inligting te gee. Hy 
skuld haar dit en as hy dit tog nie oorleef nie … 
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Hy ry ook ‘n keer by Sylvia se huis verby. As hy 
agtervolg word, behoort die feit dat hy ook op Sylvia 
spioeneer, Hannes senuagtiger te maak. En die ding 
moet na ‘n punt. Sy eie senuwees dreig kort-kort om 
aan flarde te spat.  

Hy spandeer die res van die oggend by die 
speurders en bomdeskundiges en etenstyd gaan hy 
en Jasper na hulle ou plek om ‘n biertjie te drink. Hy 
kom veel later by Lucia aan as wat hy beplan het. 

“Sies, jy ruik na bier. Lekker as ‘n mens nie werk 
nie en enige tyd in die kroeg kan sit. Dis soos 
vakansie.” 

“Met ‘n onsigbare moordenaar op jou spoor, is dit 
geen grap nie.” 

“Jou arme mansmens. Kom, sit. Vertel my alles.” 
“Ek gaan jou alles vertel.  Ek is seker die klimaks 

is nie ver nie. As ek dit nie oorleef nie, sou ek graag 
die volledige prentjie op skrif wou hê. Ook terwille 
van Karin en die arme, onskuldige Stefan. 

Dis reeds sterk skemer toe hy Lucia by haar huis 
aflaai. Die middestad van Johannesburg lê toe onder 
rookmis. ‘n Donker, grillige nag lê voor.  

Vervolg volgende week uitgawe 82 



 32 

 
Voorbladfoto verskaf deur Anja Ries 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 

https://payhip.com/b/U2ZX 



 33 

 
Nee hel, Nellie! 

Romanse deur Anja Ries begin uitgawe 78 

Hoofstuk 4 
 

Dis ’n lieflike oggend. Doudruppels glinster soos 
diamante op die punte van die gras, op die kleurvolle 
blomme en aan die takke van die bome. Sy het 
gewens hy is nie daar as sy uitkom nie, maar hy 
staan reeds en doen strekoefeninge op die grasperk. 
Dit is nou al ’n ritueel. Hulle groet mekaar skaars en 
val dadelik in die pad. Sy probeer sy blik vermy wat 
goedkeurend oor haar liggaam gly. Tóg laat dit haar 
gevlei voel.  

Ek is laf. Alle mans hou van skamelgeklede 
dames so vroeg in die oggend. Jy lyk self nie te vrot 
met jou breë skouers en gespierde bene en jou bruin 
oë en ... Nee hel, Nellie, is jy mal?  

Hulle voetval klink egalig en ritmies terwyl hulle 
sy aan sy hardloop. Sy weet hy is lankal fiks genoeg 
om vir haar weg te hardloop, maar hy doen dit nie. 
Tevrede, asof hy hom gate uit geniet, draf hy langs 
haar, sy asemhaling reëlmatig en sy gang rustig.  

Hoekom is ek so bewus van sy teenwoordigheid 
deesdae? Ek kan die man nie veel nie! Hy is 
arrogant en meerderwaardig en dit lyk asof hy elke 
argument met my geniet! 

Hulle is bo-op die knoppie. 
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“Laaste by die hek is ’n simpel rot!” skree sy 
skielik en spring weg. Sy is reeds halfpad teen die 
skuinste af toe sy die harde voetslae kort agter haar 
hoor. Sy probeer versnel, maar daar is nie 
versnelling in haar bene oor nie. Rustig en met lang 
hale kom hy tot langs haar, hou dit daar tot twintig 
tree van die hek af en skiet dan skielik vorentoe.  

Hy staan met sy hande op sy knieë en hyg na sy 
asem. 

Dan nie so fiks as wat jy wil voorgee nie! 
Sy kom staan langs hom in dieselfde posisie. 

Sweet tap haar af en loop in haar oë. Langs mekaar 
met liggame wat op en af dein, staan hulle 
gebukkend en snak na asem. 

Dis hy wat sy stem op ’n manier terugkry. 
“Vrot rot, jy het my onverwags gevang. Dit was 

nie regverdig nie.” 
“Regverdig se groottoon! Jy is ’n uitgevrete 

lummel en ek ’n arm, onskuldige meisietjie.” 
Hy kyk vinnig na haar, sy oë ’n oomblik op haar 

blink, natgeswete gesig.  
“Arm onskuldige meisietjie! Gmf. Geslepe, 

skelm feeks, as jy my vra.” 
“Niemand vra jou nie!” 
Dan bars albei uit van die lag. En vir die eerste 

keer sien sy hoe sy lippe plooi, hoe sy oë saamlag, 
hoe die diep keep van die frons op sy voorkop 
verdwyn. Sy sien sy sterk gesig, die vierkantige ken 
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met die kuiltjie in, sy stoppelbaard wat ’n swart 
streep trek oor sy wange en ken.  

Ek sou van jou kon hou as jy so lag en jou 
kantoorgesig afgooi. 

Na die lagbui kom albei stadig regop en kyk deur 
die bome na die vervalle plaashuis. Hy verstyf 
skielik. 

“Het jy gesê hier woon geen siel nie?” 
“Die plek staan al jare leeg. Dit is ’n groot huis, 

maar lyk eerder soos ’n spookhuis nou.” 
“Ek kon sweer ek het beweging gesien tussen die 

bome naby aan die huis.” 
’n Rilling trek deur haar lyf. Sy kyk, maar sien 

niks nie.  
“Waar?” 
“Sien jy daardie drie groot bome naby die huis 

met die welige plantegroei tussenin?” Hy wys met 
sy hand en voorvinger.  

Sy kom staan digby hom en korrel langs sy arm 
af. “Ek sien niks nie.” 

“Ja, ek ook nie nou nie. Dalk het ek my maar net 
verbeel. Dalk was dit net die wind.” 

Nee, dit was nie die wind nie. Ek het ook iets 
gesien ander dag.  

“Dis windstil.” 
“Dis waar, maar dit was seker maar my 

verbeelding na jy my so flou gemaak het.” 
Hy staan skielik weg asof sy een of ander 

aansteeklike siekte het. 
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“Is jy reg?” 
“Altyd.” 
Hy ignoreer haar poging tot sarkasme en begin 

draf. Sy val langs hom in. 
Sy het onstuimige gedagtes. Iets is besig om te 

gebeur. Sy weet nog net nie wat nie. Sy oop gesig 
met die lag in sy oë bly voor haar.  

Vergeet dit nou, Nellie. Moenie dat ’n 
krummeltjie toegeneentheid jou uitboul nie. 

Dan dink sy aan die bewegings wat hulle by die 
ou huis gesien het. Miskien is dit maar net ’n 
boemelaar wat daar ingetrek het. Die plek staan al 
soveel jare leeg. Haar gedagtes word wreed 
onderbreek. 

Sylvia staan in die straat voor hulle huis en wag 
hulle in. Sy beduie hulle moet stop. 

Mensig, waar val jy uit met jou kort broekie en 
waaghalsige toppie, ingekleur en alles so vroeg in 
die oggend. 

“Môre, julle flukse mense! Wonderlik om twee 
sulke atletiese mense so vroeg in die oggend te sien 
draf.” 

Sy knipoog vir Werner en kyk hom dan 
onbeskaamd aan met oë wat fladder. 

Feeks! 
Nellie sien hoe hy ongemaklik wegkyk, want of 

jy dit nou wil erken of nie, Sylvia is pragtig, sexy 
aangetrek en flankeer openlik. 

Hulle groet haar. 
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“Ag, ek wil nie pla nie, maar ek het hulp 
dringend nodig.” 

Sy kyk vir Werner; ignoreer vir Nellie soos ’n 
ekstra, onnodige laspos. 

“My pa is nog oorsee, weet julle, en hier is 
niemand om my te help nie.”  

Die triek van die hulpelose, onbeskermde, skone 
dame. 

“Ek moet ’n groot, swaar tas bo uit ’n hangkas in 
my kamer kry en ek kan nie bykom nie.” 

En natuurlik te swak om die ding af te tel. Gmf. 
Daar is ’n ding met sporte. Hulle noem dit ’n leer. 

“Ek het gewonder of jy my gou daarmee kan 
help, Werner? Groot asseblief!” 

Werner kyk na Nellie. Skaapoë soos dié van die 
lam wat na die abattoir gelei word. Hulle vra: wat 
nou? 

Wat nou? Die prins moet die skone prinses uit 
haar verknorsing red. Dis wat nou! 

Hy kug. 
“Natuurlik sal hy jou gou help. Ek draf solank 

huis toe. Baai, julle.” 
Krap maar jou eie potjie, grootmeneer die 

prokureur. 
Later aan die ontbyttafel praat tant Ralie land en 

sand aanmekaar. Sy lê uit wat vir haar voorlê vir die 
dag. Sy moet ouetehuis toe, dan hospitaal toe, dan 
gaan hulle leesklub tee drink by tant Sannie en wat 
nog. Werner het nog nie ’n woord gesê van hy 
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ingekom het nie. Hy sit stug met die keep in sy 
voorkop en staar voor hom uit. 

Lyk of Sylviatjie jou tjank afgetrap het. Foeitog! 
Dan onthou Nellie skielik iets. 
“Tant Ralie, wat weet tante van die ou huis 

anderkant Sylvia-hulle se plek?” 
Tant Ralie se gesig verstar. Sy sit doodstil sonder 

emosie asof sy diep dink. Nellie wou net aanpor toe 
sy uiteindelik antwoord. 

“Moet nou mooi my gedagtes bymekaarsit. Dit 
was so lank gelede. Seker sestien-sewentien jaar. Ja, 
dit was daai tyd voor die kind verdwyn het.” 

“Tante?” 
“Kyk ... wag ek hoor vir Tewis. Dalk onthou hy 

beter as ek. Laat hy gou inkom, dan vertel ons julle.” 
“Het jy lekker koffie, Ralie? Ek is so dors ek kan 

die Vaaldam leegdrink!” 
Sy stem kom in en hy loop agterna, groot glimlag 

op sy gesig. 
“Ek werk al van sonop af in die goentetuin. Sal 

nou-nou joune bring. Maar eers bietjie boeretroos, 
asseblief.” 

“As jy mooi vra, Tewis. Dis nie ’n restaurant 
hierdie nie. Hier maak ons behoorlike boerekoffie. 
Nellie, gooi gou vir oom Tewis ’n beker koffie in. 
Tewis, kom sit. Ons wil praat oor iets.” 

“Die enigste praat waarin ek belangstel ...” 
“Tewis, sit en bly stil tot ons jou vra.” 



 39 

Met sy beker koffie voor hom kyk hy vraend na 
tant Ralie. 

“Tewis, Nellie vra oor die groot, vervalle huis 
langs Ben Erwee se plek. Hy het dit gebou so ’n 
sestien-sewentien jaar gelede.” 

“Ja, jy’s reg Ralie. Nader aan sewentien jaar, wag 
laat ek sien ...” 

“Toemaar, dis nie so belangrik nie, maar dis ’n 
paar jaar voor die seun verdwyn het.” 

“Watter seun, tant Ralie?” 
“Wag,” sê oom Tewis, “kom ons vat die storie 

van voor af. Kyk, Ben het die stuk grond gekoop om 
syne te vergroot. Toe bou hy die massiewe plek 
daar. Baie het gesê dit was om belasting te ontduik 
want toe was hy alreeds ’n ryk man. Dit was net 
voor die seun se geboorte.” 

“Maar watter seun, oom Tewis?” 
“Dit was Ben en sy vrou, Marie, se seun. Dit was 

blykbaar ’n moeilike geboorte, onthou jy Ralie, en 
die seun het breinbeserings opgedoen met die 
geboorte. Hy was verstandelik vertraag.” 

“Ja,” gaan tant Ralie voort, “wat presies in hulle 
huis gebeur het, sal niemand seker weet nie, maar ’n 
bediende het vertel dat Ben sy vrou uitgeskel het dat 
dit nie sy seun is nie. Hy sou nooit so ’n vertraagde 
kind voortgebring het nie.” 

“Ja, en toe het sy agteruitgegaan. Sy was soos ’n 
lewende lyk. Almal het probeer help, tot die 
dominee, maar daar was geen salf te smeer nie. Hy 
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het al hoe erger tekere gegaan. Die seun het goed 
gegroei, eintlik ’n pragtige kind, en toe hy so twee-
drie jaar oud was, het hulle haar in die badkamer 
gekry. Haarself opgehang.” 

“Dis reg, Tewis. Die meeste het gedink dis 
depressie, maar party het gesê daar was gemene 
spel. As die polisie iets vermoed het, sou hulle in elk 
geval niks gedoen het nie. Hy het ook die polisie in 
die sak gehad.” 

“Maar forensiese toetse moes mos iets gewys het 
as dit gemene spel was.” 

Darem jou tong terug gekry. 
Oom Tewis klop met sy vinger op die tafel. “Nee 

wat, Werner. Ek dink nie eers daar was ’n 
behoorlike ondersoek nie. Die nadoodse ondersoek 
het oënskynlik niks vreemds opgemerk nie. So, die 
saak is gesluit en sy is begrawe.” 

“En die seun toe? Wat het van hom geword? En 
Sylvia?” 

“Hy het Sylvia weggestuur na sy suster toe 
êrens,” gaan tant Ralie voort. “Sy was seker al hier 
in Graad 7 rond toe sy weer teruggekom het saam 
met haar tante. Die tante, ’n oujongnooi, het hier 
gebly en Sylvia opgepas en grootgemaak tot ’n 
klompie jare gelede. Sy is sak en pak hier weg toe sy 
nie meer vir die bedorwe kind kans gesien het nie, 
want alles wat geld kon koop, kon Sylvia by haar pa 
afbedel.” 
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Oom Tewis sit sy beker neer. “Die seun het 
verdwyn net na sy ma se dood. Skielik. Net weg. 
Hulle het die wêreld vol gesoek, die polisie, die 
werksmense, die dorpsmense; almal. Hy het net in 
die niet verdwyn. Ons was almal so geskok. Die 
oppasster het gesê sy het ’n entjie met hom gaan stap 
en toe het sy op ’n tuinbankie gaan en hy het al om 
haar gespeel. Sy was houtgerus want hulle het dit 
elke dag gedoen. Sy sê sy het hom nog gehoor speel 
agter haar en het haar breiwerk uitgehaal soos sy 
elke middag doen. Toe sy hom nie meer hoor nie, 
het sy omgekyk. Hy was weg, soos in skoonveld.” 

Wat ’n gruwelike storie. Sou hy die kind laat 
verdwyn het? Ek kan dit amper van die monster glo..  

“En die huis?” wil Werner weet. 
“Nee, Werner, daar was aanvanklik huurders in 

die huis, maar ná ’n struweling met Ben het hulle 
sak en pak verdwyn. Van toe af staan die huis leeg 
en is besig om te vergaan. Dis jammer, want dit was 
blykbaar ’n pragtige plek.” 

“Was oom ooit by die huis?” vra Werner. 
“Nee,” hy lag, “ek en ou Ben sit nie om dieselfde 

vuur nie. Vandat hy my so ingeloop het; maar dis ’n 
ander storie. Nee, ek was nooit naby of in die huis 
nie.” 

“Sjoe, wat ’n storie! Maar ek moet gaan. Moet sê 
lyk my hier is baie stories in en oor die dorpie. Ek 
luister maar dikwels met ’n halwe oor daarna in die 
kantoor.” 
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Oom Tewis lag oopmond. “Kan jy weer sê. Ek en 
Ralie kan jou dae besig hou met al die dorpie se 
stories.” 

“Tewis, die oumense daar by die ouetehuis sê 
daar is iemand wat snags in hulle vullisblikke 
rondkrap. Wie kan dit wees?” 

“Ag, jy weet Ralie, oumense sien en hoor soms 
snaakse dinge. Dalk ’n boemelaar of ’n 
rondloperhond. Weet nie.” 

“Waaraan sit jy so en dink, Nellie. Is dit nie tyd 
om reg te maak vir die kleuterskool nie.” 

“Gonna, is dit al so laat!” Sy spring op en stap 
vinnig na haar kamer toe. 

Tant Ralie as jy maar weet waaraan ek dink en 
hoe dit my weer ontstel. 

Na matriek het sy nie werk gehad nie Sy het 
naarstig gesoek, maar daar was niks. Sy was baie 
verras toe tant Bettie, Ben Erwee se private 
sekretaresse, haar in ’n winkel voorkeer. 

“Nellie, ek is bly ek loop jou raak. Oom Ben het 
gesê daar is op die oomblik te veel agterstallige 
werk. Ek moet iemand kry om tydelik uit te help. Ek 
het toe dadelik aan jou gedink. Sien jy kans 
daarvoor? Ek weet jy het met jou deeltydse studies 
begin.” 

Dis soos manna uit die hemel, tant Bettie. 
Sy het begin werk. Aan een van die sye van die 

reuse huis het Ben Erwee ’n moderne kantoor 
ingerig. Die toegang van buite is ook aan die sykant 
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en as jy die ruim kantoor binnestap, is daar aan die 
regterkant sy kleinerige kantoor en verder aan ’n 
deur wat toegang gee tot die huis. Die kantoor is 
goed ingerig met rekenaars, ’n fotokopieerder, 
telefaks, liasseerkabinette en wat nog. Sy moes maar 
meestal agterstallige tikwerk inhaal. Briewe, 
aanmanings vir betalings, kontrakte, e-posse. Sy het 
haar eie toerusting in ’n soort afgeskorte deel van 
die kantoor gekry. Tant Bettie wat al jare vir hom 
gewerk het, het die administrasie behartig. Sy 
afsprake, vlugbesprekings, lêers gereed kry vir 
vergaderings en samesprekings en elementêre 
boekhouding. 

Aan die kantoor grens daar ’n stoorkamer met 
rakke vol stapels ou lêers en nog liasseerkabinette en 
pakplek vir papier en ink en uitgediende en 
afgeleefde rekenaars. Aan die agterkant is die groot 
staaldeur van die instapkluis wat streng verbode was 
vir haar en waaruit tant Bettie net soms ’n hoogs 
vertroulike lêer kon gaan haal. 

Dit was meestal net hulle drie in die kantoor. 
Sylvia was in die week weg. Die bediende het 
vroegoggend die kantoor aan die kant gemaak en op 
bepaalde tye tee gebring. Die res van die dag was sy 
in die huis doenig. Tant Bettie het vir Nellie ’n 
duplikaatsleutel vir die deur na die kantoor aan die 
kant van die huis gegee, hoofsaaklik om toe te sluit 
as tant Bettie ’n bietjie vroeër geloop het. 
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Die eerste paar weke het dit goed gegaan. Ben 
was baie weg op sakebesoeke; selfs oorsee. Sy het 
vinnig geleer en die liasseerstelsel behartig. 

Daarna het dit begin. Dit het haar onmenslik 
geïrriteer as hy oor haar skouer kom loer na haar 
werk met sy gesig naby aan hare. Soms met sy hand 
op haar skouer. Sy het hom maar laat begaan; 
aanvanklik nie veel daarvan gedink nie. Mettertyd 
het dit erger geword. Hy het langer by haar gestaan, 
soms oor haar boarm gestreel en haar buitengewoon 
geprys vir die uitmuntende werk wat sy verrig. 

Wat sou die man se bedoeling wees? 
Sy was verbaas toe tant Bettie een Maandag sê: 

“Mnr. Erwee het aangedring daarop dat ek ’n paar 
dae verlof neem. Hy sê hy gaan baie besig wees en 
vertrek in elk geval Vrydag oorsee. Julle twee sal 
regkom van môre af.” 

Ek moes toe my goed gevat en geloop het, maar 
ek was té onskuldig en naïef. 

Sy dink weer in ontsetting aan daardie 
Vrydagoggend. 

Sy was in die stoorkamer om iets te liasseer. Hy 
het ingekom en die deur agter hom toegemaak. 

Ek het my byna vrek geskrik. 
“Ons is nou alleen. Ons kan mekaar gerus beter 

leer ken.” 
Wat de hel sou dit beteken? 
Hy het nadergekom en sy arms om haar geslaan. 

Toe het hy haar probeer soen. 
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Ek het myself byna natgemaak. Skrik het oor my 
hele lyf uitgeslaan. 

Sy het haar kop weggedraai. Probeer om heftig 
beswaar te maak, maar haar stembande het stilstuipe 
gekry. Met sy een hand het hy haar kop reguit 
probeer draai. Hy het haar stywer probeer vasdruk 
met die ander arm. Skok, walging, ontreddering het 
haar liggaam verlam. 

Is dit hoe dit voel om verkrag te word?  
Adrenalien moes gepomp het.  
Ek dink uiteindelik was dit woede. Wat de duiwel 

het hy van my gedink? ’n Hoer? 
Sy het sy hand met soveel krag weggeklap dat hy 

verras sy greep om haar verslap het. Sy het uit sy 
omhelsing geglip, gemaak vir die deur en gevlug. 

Maandagoggend het tant Bettie bekommerd 
gebel. “Mnr. Erwee sê jy het bedank. Iets verkeerd? 

Nie eintlik nie, tannie, hy wou my maar net 
verkrag!  

“Nee, Tannie. Die werk is ingehaal en boonop 
hou my studies my baie besig.” 

Sommer twee leuens met een klap. 
“Dan is ek bly, hartjie.” 
Sy het vir tant Ralie dieselfde storie vertel. Sy het 

haar vas voorgeneem om dit rasioneel te verwerk. 
Maar of sy heeltemal daarin slaag weet sy nie. Dalk 
is dit hoekom sy so vyandig optree teenoor Werner.  

Dan glimag sy. Sylvia het ’n manier om haar sin 
te kry. 
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Oulike manier om ’n man in jou slaapkamer te 
kry. Wonder wat het daar gebeur? Hy was maar 
nors toe hy teruggekom het. 

Met die glimlag op haar gesig maak sy die 
kleuterskool se hek oop en stap binne. 

Yvette, die geskeide vroutjie, val haar byna om 
die hals. 

“Hallo, Nellie. Ek is so bly ek sien jou om dankie 
te sê.” 

“Het hy jou aangestel?” 
“Tydelik, ja. Ek is so dankbaar.” 
“Dan is ek baie bly.” 
“Jy is ’n juweel, weet jy?” 
“Ek is bly ek kon jou help. Voorspoed met die 

werk.” 
Vervolg volgende week uitgawe 82 
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Moord is moord.  
Kortverhaal deur Gert van Jaarsveld 

 
“Ekskuus, U Edele, en dankie dat ek nou my storie 
kan vertel. Ek kan verstaan van doodmaak en van 
die daad wat aspris gepleeg word, maar die ‘rade’-
affêre verstaan ek nie so mooi nie. Die aanklaer 
praat so vinnig in sulke hoghe taal, dat ek nie mooi 
weet nie ...” 

“U Edele, dit het so begin. Die Sondagoggend het 
ek vroeg opgestaan, want ek wou gaan visvang en ek 
wou my nuwe katrol uittoets. Dis ’n moers ... 
ekskuus U Edele, dis ’n baie duur katrol. My gewete 
het bietjie gepla oor Sondag maar toe dink ek: visse 
sal nie weet dis Sondag nie. Maar net toe ek wou 
loop see toe, kom ousus se boyfriend daar aan en hy 
wou terstond saamgaan. Ek hou nie van die vent nie, 
maar terwille van my sussie, sê ek ja. Ek maak vir 
ons twee bottels koeldrank aan met strawberry Kool-
Aid, u weet daai rooierige een ... “ 

“Jammer, U Edele, ek gaan voort. Ons loop toe 
see toe. Op die duin se top bêre ek die koeldranke 
onder ’n bos sodat hulle koel bly. Toe klouter ons 
teen die wal af, hy’s baie steil daar, om onder by die 
see te kom. Ek sukkel met die visstok en die mandjie 
vir die vis. En die vent bied nie aan om te help nie. 
Maar ons kom daar en ek gooi in en vang sommer 
gou-gou ’n gawe vissie. Toe neul die mannetjie hy 
wil die visstok vashou lat ek later maar toegee. En 
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ek kyk so na die vlak golfies en toe sien ek hom. ’n 
Groot krap, Edelagbare, ’n moerse een van daai met 
die een helse knyper ...” 

“Maar U Edele, u het gesê ek moet in my eie 
woorde vertel. Dis mos die woorde wat ek altyd 
gebruik.”  

“Ek sal probeer let op my taal. Jammer, vir die 
woord moerse, maar hy is bleddie groot. En ek begin 
stadig die krap bekruip want ek wil hom nie die see-
in laat spaander nie. Net toe ek mooi naby die krap 
is, toe skree hy en toe ek omdraai sien ek hoe die lyn 
styf span en hoe, in plaas van die stok vashou, hy 
sommer die stok los en daar gaan hy. Ek probeer 
nog in die vlak water agterna, maar ek sien die stok 
so op die golfies is op pad diep water toe. En toe’s 
ek so kwaad, U Edele, dat ek hom sommer daar wou 
verwurg en die ewigheid instuur. My nuwe katrol in 
sy maai! Maar toe sien ek die krap wil weer see toe, 
hy’s reeds in die vlak golfies en ek hardloop om 
hom te vang en ek struikel half bo-oor hom en val 
met my kop langs hom en hy kry my aan die oor 
beet met daai woeste knyper. Weet u hoe seer knyp 
so ’n krap met daai knyper! En ek staan op met die 
krap aan my oor en ek skree hy moet kom help, 
maar hy staan soos ’n soutpilaar. Ek hardloop 
sommer ’n ent uit die water en skree weer. Hy kom 
help en toe die knyper los is, toe laat val hy die krap. 
Dit lyk of hy str ...” 
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“Verskoning, Edelagbare. Lyk of hy pap in sy 
hande het. En daar trek die krap water toe. Weet u 
hoe vinnig kan so ’n krap hardloop! Soos ’n 
wafferse senter sit hy af water toe. Dan met die een 
kant voor en dan lyk dit asof hy systap en hardloop 
met die ander pote voor. Ek duik hom vir die tweede 
keer en kry hom ordentlik beet en gaan sit hom in 
die mandjie. En ek is de moe ... ek bedoel die hel ... 
ek bedoel die duiwel in, U Edele.” 

“Goed, Edelagbare, ek sal probeer om die storie 
kort te maak. Ons sukkel teen die wal op en ek sê vir 
hom hy moet ons bottels gaan haal terwyl ek solank 
’n vuurtjie aanslaan om die vissie te braai. Hy vat 
lank.  Ek skree vir hom, toe kom hy met die bottels, 
syne leeggedrink. Ek is dors en vat sommer ’n groot 
sluk uit my bottel. ‘Maar dis mos pi ... ekskuus, U 
Edele, dis piepie. Hy het wragtag van my bottel 
gedrink en dit volgemaak met piepie. U Edele, toe 
het ek moord in my hart en ek spring om hom vrek 
te maak, maar hy hol weg en ek trap op ’n kooltjie 
wat die he ... duiwel uit my brand en hy kom weg. 
Ek gooi toe maar van die piepiewater oor my voet en 
begin die krappie gereedmaak vir die braai. Maar ek 
kook binne-in en ek sweer wraakgedagtes. Toe ek 
later kyk, sien ek hy is besig om broek los te maak 
op die rant van die wal. Hy sit met sy gesig see se 
kant toe. Ek staan met ’n stok wat gloei aan die 
voorpunt en wonder of ek dit in sy g.. watsenaam 
moet opdruk nie, maar toe sien ek dit. U Edele, u 
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weet mos. Die lange wat so hang met die twee ronde 
sakkies agter hom. En ek kry ’n blink plan. En ek 
kry die krap. En ek bekruip hom. Hy weet van niks. 
Sit net daar en doen niks. En toe laat vat ek die krap 
aan die linkerkanste ronde een en hy knyp. 
Edelagbare, en die mannetjie spring. Ja, U Edele, hy 
spring hel hoog en hy skree, nee eintlik blêr hy soos 
’n bok wat gekapater word. En ek dink: sal jou leer, 
jou wet ...” 

“Verskoning, U Edele, maar toe hy afkom, val hy 
vooroor en hy donder ... ek bedoel, toe tuimel hy die 
wal af. En daar lê hy so halfpad teen die wal af. 
Doodstil.” 

“U Edele vra wat doen ek toe? Nee, ek moes toe 
maar afklim see toe om die str ... die ontlasting van 
my hande en die krap af te was. Ek het hom net daar 
bly lê. Slapende honde byt nie, het my pa altyd gesê. 
Later eers gehoor van sy tingerige nek wat gebreek 
was, want ek het my vissie gaargemaak en geëet en 
my krap gevat en geloop.” 

“Nou Edelagbare, soos die aanklaer betoog het; 
ek verstaan ek het die man se dood veroorsaak en ek 
het dit met opset gedoen want ek was dik te moer in, 
maar die ‘rade’ ding sit my in die kooi.” 

“Ek verstaan nou, U Edele. Met voorbedagte 
rade. Hoghe woorde, U Edele. Ja, U Edele, ek wou 
hom vrek maak in my hart in. Dan het ek dit seker 
beplan. En dan is ek seker skuldig, want Edelagbare: 
moord is mos moord.” 
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Win a 100% discount coupon for any 
one of these Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
How it works?  
 
Visit https://storymagazine.home.blog or 
https://storietydskrif.home.blog,  download and read 
the stories in our free magazines and post a review 
in our Facebook group Story Magazine or 
Storietydskrif in the language of the story you have 
read in no more than 500 characters with spaces. 
Include your email address in the post and we shall 
email your 100% discount coupon number to you to 
purchase any one book in our Payhip bookstore in 
exchange for the right to use your review if we so 
choose. 
 
Join our Affiliate Partner Program for 
25% commission. 
http://storymagazine.home.blog/ebook-
affiliate-program/ 
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About us 
Our vision: Unity is Strength 

We created in partnership a unique online publisher 
model for our readers, writers, and affiliate partners. 
Founder Anton Pansegrouw is the blogger, writer, 
and publisher, and Professor Gert van Jaarsveld is 
editor, translator, and writer, and all publications run 
via him first to protect our family-friendly integrity 
and standards. We have been running this operation 
since December 2018. 

Our current model encompasses Facebook group: 
Story Magazine / Faceboek groep: Storietydskrif 
and our free online Afrikaans/English PDF weekly 
magazine blog with fictional stories running as 
serials (also news reports, poems, and articles). The 
magazine and articles can be downloaded and read 
for free. It can also be printed and distributed for 
free. The stories are novellas and novels of any 
genre and are directly available in our Payhip 
bookstore in ePUB and PDF file format. Our 
Payhip bookstore application also manages our 
Ebook affiliate program. 
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Join our team and we expand our Passive Income 
Empire together. 

Simplicity is King 

No funds, no assets, no expense, no stock to carry, 
no transactions, no transportation or courier issues, 
no inventory, no suppliers, no rental contracts, no 
overheads, no customers to handle, no advertising 
costs, only introduce our Ebooks on social media 
whether you have a blog, a website, a Facebook 
group, an email list, or you are an Instagram or 
YouTube vlogger, write articles or engage in some 
other form of freelancing or entertaining. Whatever 
your platform is or what you do, does not matter. 
You can earn money anywhere in the world 
where you have an internet connection. 

Learn about our affiliate program here. 
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We also publish our books as Kindle eBooks and 
Paperbacks at Amazon for all available countries 
and keep on exploring more publishing platforms 
and opportunities and publish new books regularly 
of any genre in Afrikaans and English. All authors 
of any genre are most welcome. We operate 
according to this formula 

Example: 

Sales price = R100 

Affiliate partner = R25 (If the book was sold via 
Payhip affiliate link otherwise towards other book 
promotion) 

Author = R25 (Royalties) 

R50 - R10 (costs) = R40 (fictional example) 

R20 = Editor 

R20 = Publisher 

We reward our Affiliate partners and Authors 
according to this simple and fair model and authors 
keep the copyright of their work. We only want the 
copyright to publish their stories in our magazine, 
bookshop, and other available publishing platforms. 
Authors can publish their work anywhere else 
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anytime while still earning royalties from our book 
sales. 
Remember: when you are an author, you can also 
register as an affiliate. In that case, you will earn 
50% of the selling price bought through your 
promotion. Also as an author you can request a 
discount coupon and get one 100% automatically.  

Authors are welcome to send manuscripts or 
enquiries to anton.pansegrouw@gmail.com   


