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Uittreksels uit Uitgawe 15 
 
 
Vasgevang - 15 – Die Spoke 
 
Haar hart klop skielik in haar keel wanneer die gang se 

kralegordyntjie raas wanneer iets deur hom beweeg en die 
kaalvoetjies nou in die gang afkom. 

 
Die Skrif van Onheil - 14 – Die Duiwel 
 
“Ek wil net weer Billy veilig by my hê en sal nooit enigiets 

doen wat dit moontlik sou verongeluk nie. Ek belowe, oom 
Duiwel.” 

 
Die lelikste woord in Afrikaans? 

Prof. Jarries 
 
VERRASSING IN DIE SAHARA WOESTYN 

Deur Pieter Haasbroek 
 

“Genugtig, sien jy wat ek sien, Rochelle?  Dit is seker nie 
moontlik nie!  Tog, hier is dit voor ons en moet ek dit 
eenvoudig glo.  Ek het dit ook nog nooit êrens op enige van my 
kaarte gesien nie!” 

 
Bloedkombers 
‘n Gedig deur Mariëtte Ras 
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Vasgevang 
Lees eers al die vorige hoofstukke vanaf uitgawe 01 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
Captured and modified from iStock free images 
 
15 – Die Spoke 
 
Die maan verlig die hoë bloekoms spookagtig terwyl Chloe 

stadig ry deur die smal paadjie na haar eiland in die woud. Die 
eucalypti omring haar soos reuse zombies wat somber wag vir 
wanneer sy gaan stilhou en uitklim. Uiteindelik ry sy in by die 
oop eiland in die middel van die woud en stop voor haar 
donker houthuis verlig slegs deur die hoofligte. 
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Tot U Eer my debuutbundel, 'n lofprysing en gesprek soos jy 
wil met my Skepper en Redder, 'n hart gedeel deur woorde 
soos geen sprekende woord ooit kan. Die stem van 'n soekende 
siel. Beskikbaar by malherbe.uitgewers.co.za R90 
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Bloedkombers 
 
‘n Siel se kreet 
geklee in rou 
geen hoop vir ‘n hart  
om aan vas te hou 
teisterende spoke 
in koggelende smart 
‘n gees gebroke 
in mure van berou 
drome se paaie  
deur duister verspoel 
geen hoop op môre 
om ware liefde te voel 
skande bloed- bedekte wese 
toekoms gevul  
met gisters vrese 
op die kussing  
van seer en selfverwyt 
lê ongesproke woorde  
verlore in tyd 
vingerafdruk van smet gelos 
is sy ooit  
van jou skuld verlos 
soos ‘n siel se kreet 
op paaie van verlede 
as jy jou 
jou bloedkombers van sonde 
oor haar wese los 
©Mariëtte Ras 
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Chloe skakel die hoofligte af en die duisternis oorweldig haar. 
Sy sit net daar stil in die Cooper en kry eers die flitslig van 
haar slimfoon aan en vat die sakkie met die wegneemete wat sy 
op pad gekoop het. Sy klim uit en sluip op haar plekkie af; 
versigtig voetjie-vir-voetjie met die flitslig wat net hier reg 
voor haar die weg aanwys. Die maanlig is net genoeg sodat sy 
haar plekkie se donker vorm kan uitmaak. Dit voel asof sy 
verswelg word deur die duisternis. Dis simbolies: eers haar ma 
dan haar pa en nou brand Zoey se vlammetjie ook op genade. 
Lyle is darem gelukkiger. 

 
Chloe klim met die trappies op en sluit die voordeur 

sukkelend oop met die flits en sakkie in die een hand. Sy ril 
wanneer die straal soek deur die donker sitkamer en oor die 
starende portrette gly maar dan vind sy die ketting by die 
voordeur en trek hom dankbaar. Die lig op die stoep kom aan. 
Verdomp watter vertraagde plek! Sy onthou nou die sitkamer 
se ketting is bokant die koffietafel in die middel van die 
vertrek. Sy trotseer die duister vertrek binne die straal, vind die 
ketting en sug van verligting. Uiteindelik is daar helder lig in 
haar duisternis. 

 
Die twee gashere staar haar aan asof sy ‘n indringer is. Die 

groen, snaakse oë van die dame is uitdagend en dan skrik 
Chloe. Die foto van die kinders met die bloederige hande het 
weer op sy gesig platgeval net soos die vorige keer toe sy 
wakker gemaak is deur die geheime indringers. Sy het dan die 
foto weer regop teruggesit! ‘n Rilling hardloop deur haar 
wanneer sy besef dat haar rotteteorie nou begin platval.  

 
Sy gaan sluit die voordeur en skuif die skuiwer ook in plek 

terwyl sy die grillerigheid met ‘n verklaring afskud. Die rotte 
het natuurlik ‘n ander plek vir toegang. Hulle het nie die 
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vensters daarbo nodig nie en sy sal ’n plan moet maak en 
daardie rottegif kry en gereeld uitsit. Sy gaan sit die foto weer 
regop en draai na die dame. Parmantig steek sy tong uit vir die 
vrou. “Kom ons kyk of hulle weer gaan omval, madame.” 

 
Chloe soek weer deur elke vertrek maar kry geen spoke nie. 

Sy sit al die ligte af en besoek agtereenvolgens kombuis, die 
toilet en haar kamer. Die blindings, onthou sy. Iemand kan 
haar dophou. Sy het nog nie ‘n geleentheid gevind om gordyne 
te kry nie. Sy gaan krap in die gastekamer en vind lakens wat 
sy voorlopig oor die blindings van die drie vertrekke hang. Sy 
maak haar kerrie-en-rys warm in die mikrogolf en geniet dit by 
die eetkamertafel en sluk die slaappille wat Isaac vir haar 
voorgeskryf het.  

 
Sy wip soos sy skrik toe haar slimfoon lui en sy gryp hom 

angstig vir moontlike slegte nuus van die hospitaal af want sy 
het haar nommer vir Rene gegee. Tony het hulle almal 
gelukkig op ‘n goeie fonds gesit met ’n hospitaalplan. Sy 
behartig die administrasie daarvan en kon alles sommer net 
daar by ontvangs afhandel voor sy op is en haar vasgeloop het 
in Rene.  

 
Chloe kyk en sien verlig dis Leo en dis alreeds net verby 

elfuur die aand. 
 
 “Hallo, Leo.” 
 
“Chloe, Hayley het my gebel en vertel. Waar is jy nou? Is jy 

okei?” 
 
‘n Verlammende lomerigheid begin haar oorval. “Leo, ek is 

hier in my nuwe plekkie en die dokter het my iets gegee sodat 
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wees hier by ’n oeroue tempel nie.”  Die hitte van haar liggaam 
gee ’n tinteling van genot teen Paul se rug af. 
 
“Ek ook nie,” fluister hy terug.  Tog is Paul nie heeltemal op sy 
gemak nie. Vandat hulle hier na die tempel beweeg het, het hy 
die aardige gevoel gekry dat iets of iemand hulle dophou.  Dit 
is of iets hom waarsku, maar hoe hy ook al rondkyk en probeer 
luister of hy iets hoor, kan hy niks verdag opmerk nie.  Paul 
haal sonder dat hy eers daarvan bewus is, die rewolwer aan sy 
sy uit sy rewolwersak.  Hy het die rewolwer in die leë fort se 
wapenkamer ontdek onder een van die leë kratte toe hy vir 
vuurmaakhout gaan soek het tydens hulle kort tydjie daar.  Hy 
kon dit self nie glo nie.  Met die ontruiming van die fort moes 
die pistool êrens uitgeval het en niemand het dit opgemerk of 
agtergekom nie.  Dit is alreeds baie geroes aan die buitekant en 
is Paul nie seker of dit nog sal kan vuur nie, maar enige wapen 
is seker beter as niks, het hy toe gereken. 
 
 
Deel 2 vervolg volgende week... 
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ek sal deurslaap tot laat môre. Ek voel dit begin nou inskop en 
wil nou net gaan slaap en vergeet van alles. Môre is nog ‘n 
dag. Zoey en Lyle is bewusteloos in die hospitaal en ek wil 
môre sterk wees. Die dokter het gesê hy sal my op hoogte hou 
en ek moet nou eers rus en sterk word.” 

 
“Hayley het die hospitaal gebel en voorlopig mag niemand 

hulle glo besoek nie. Hulle wil haar ook geen verdere inligting 
verskaf oor hoe dit met hulle gaan nie. Ons is vrek 
bekommerd, Chloe. Ons weet net Zoey is in die ISE en Lyle 
herstel iewers in afsondering. Hoe gaan dit met hulle?” 

 
“Zoey se lewe hang aan ‘n draadjie. ‘n Hele span spesialiste 

het op haar gewerk en hulle hou haar nou in ‘n koma en ons 
weet nie of sy permanente skade gaan oorhou nie. Lyle is sleg 
gekneus en seergemaak maar herstel meestal van skok. Die 
dokter sê hy het nie ernstige beserings nie.” 

 
“Chloe, hoekom woon jy daar so alleen, kom eerder terug 

plaas toe. Jy het iemand nodig wat jou kan ondersteun 
gedurende hierdie moeilike tye, liefie.” 

 
“Leo, ek is presies op die regte plek. Ek is naby die hospitaal 

en mag my nefie en suster nou gereeld besoek sodra hulle hul 
bewussyn herwin. Totsiens nou Leo, my oë wil toeval, bel 
asseblief vir Hayley en lig haar in en vra haar om Ronnie in te 
lig want julle praat mos nie met mekaar nie, domkoppe! Ek 
gaan nou my foon afsit en uitslaap, jou lawwe hoender ...” 

 
Chloe hoor Leo nog kapsie maak toe sy die gesprek beëindig. 

Sy klim onder die stort en loop net so kaal, halfhartig 
afgedroog, kamer toe, sit die ligte af en plons doodmoeg neer 
op haar bed. Dit voel asof sy wegsak in haar bed. Hoe lekker is 
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hierdie privaatheid hier in die verlatenheid tog nie! Sy laat toe 
dat die moegheid en lomerigheid oorneem en haar van alles 
laat vergeet. 

  
*** 
 
Chloe skrik wakker met ‘n deurmekaar dikkop. Sy voel nog 

pootuit en vêr van uitgeslaap en dit is pikdonker. Haar rug en 
boude voel yskoud want sy het net so kaal en oop weggeraak. 
Watter nag is dit en waar was sy gister? 

 
Die gemors van gister kom alles terug en sy wonder hoekom 

sy wakker geskrik het. Die slaappille moes gewerk het tot laat 
môre of het sy reg deurgeslaap tot die volgende aand? Nee, sy 
voel nog doodmoeg! 

 
Daar is dit weer. Die kaalvoetstappe soos kindertjies s’n 

bokant haar in die solder. Ag nee, nie weer nie! Die vensters is 
dan toegetrek. Hoe sal sulke reuse rotte nou iewers inkom? Sy 
sal die gat moet soek. Dit moet redelik groot wees. Sy lê stil en 
luister aandagtig na die kaalvoetgeluide daarbo en belowe 
haarself heimlik: “Vanaand skiet ek ‘n rot vrek!” 

 
Haar hart klop skielik in haar keel wanneer die gang se 

kralegordyntjie raas wanneer iets deur hom beweeg en die 
kaalvoetjies nou in die gang afkom. Sy voel en vind haar 
pistool en verstel die veiligheidsknip vir aksie sodat die pistool 
gereed is om te vuur. Die bedveer raas weer toe sy opstaan en 
die koue naglug oor haar naakte liggaam streel. Sy korrel 
blindelings in die duisternis in die rigting van die gang. Die 
bedveer het haar beweging verraai soos ‘n klikbek in ‘n 
waarskuwing aan haar besoekers voordat sy soekend in die 
duisternis by die ketting uitkom. 
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“Hierdie ruïnes is seker maklik meer as ’n duisend jaar oud of 
selfs veel ouer,” sê Paul. 
 
“Baie lank gelede moes hier water gewees het, anders sou hulle 
nie hier kon bou nie.  Hulle moes seker maar trek toe die water 
te min geraak het?”   
 
Daar ver voor hulle sien hulle allerhande kleinerige geboutjies, 
met pilare wat oral in die omgewing voorkom.  In die middel 
van al die geboutjies staan een langwerpige en reuse tempel of 
wat nog oor is daarvan.  Feitlik al die geboue se dakke het al 
ingeval en nog net kort stukke van meeste pilare steek bo die 
grond uit.  Die plek is dus besaai met los bouklip wat oraloor 
voorkom en ook dele van omgevalle mure van van die geboue. 
 
“Ek wonder of daar nie dalk ook nog ondergrondse kelders is 
nie en mummies?” Rochelle se stem klim sommer weer van 
pure opgewondenheid en vooruitsigte. 
 
“Die mummies sal maar moet wag vir ’n ander dag,” antwoord 
Paul ewe gedweë.  Hulle ry versigtig nader en verkyk hulle 
behoorlik aan al die murasies, pilare en klippe. 
 
“Ek reken ’n geskikte plek vir vanaand se vyfster verblyf sal 
moontlik by die tempel wees.” Paul druk sy perd in daardie 
rigting. 
 
By die ingang van die tempel vind hulle ’n geskikte plek wat 
darem nog ’n dak bo hulle koppe gee en ook beskutting aan 
drie kante.  Die fyn, sagte sandlaag wat die woestyn daar 
geskep het, is net wat hulle soek om vanaand heerlik op te 
slaap.  Rochelle kom sit haar arms van agter om Paul se lyf en 
fluister saggies in sy oor.  “Ek kan nie wag om in jou arms te 
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vas en dan kom hulle weer in beweging.  Gelukkig is die 
kameel darem nie te pootuit nie en kom hy ewe geduldig saam.  
Die halfuur is al byna om en Paul begin net om uit te kyk vir ’n 
oornagplek, toe hulle om ’n reuse duin gery kom.  Dan kyk 
hulle eensklaps uit oor ’n oop en wye vlakte voor hulle.   
 
“Dit word die ‘Vlakte van die Dood’ genoem,” lig Paul vir 
Rochelle in, “want hier kan feitlik niks of niemand oorleef nie.  
Hier is geen water, geen plantegroei, geen groot sandduine en 
seker ook geen insekte nie, amper net een plaat harde, 
klipperige grond so ver soos die oog kan sien.  As jy hier 
verdwaal, is jy van ŉ gewisse dood verseker, want geen 
Arabiese stamme waag hulle ooit in dié deel van die woestyn 
nie.” 
 
Die volgende oomblik sien Paul iets wat hom met skok en 
verbystering sy perd tot stilstand ruk.  Die son se skerp 
weerkaatsing op die magdom sand en klippe het dit vir ’n 
oomblik uit hul sig geneem.  Hy staar amper oopmond na wat 
hy hier voor hom sien.  Rochelle het met haar perd ook hier 
langs hom tot stilstand gekom. 
 
“Genugtig, sien jy wat ek sien, Rochelle?  Dit is seker nie 
moontlik nie!  Tog, hier is dit voor ons en moet ek dit 
eenvoudig glo.  Ek het dit ook nog nooit êrens op enige van my 
kaarte gesien nie!” 
 
“Dit lyk na ’n ou beskawing van die Sahara woestyn en wat 
daarvan oorgebly het, wat ons nou hier voor ons sien. Is dit nie 
indrukwekkend nie!” kry Rochelle dit eindelik hees uit.  Sy is 
net so verbaas soos Paul oor wat sy hier voor haar waarneem. 
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Die voetstappe jaag terug en iets bars deur die kralegordyntjie 

en sy hoor die kaalvoete hardloop op met die trappe en dan 
hardloop hulle bo-oor in die solder en verdwyn weer. 
Verdomp! Die lig verblind haar wanneer sy die ketting trek. 

 
Weer eens kry Chloe niks in enige vertrek nie en sy het seker 

gemaak vroeër vanaand dat die voor- en agterdeur met 
skuiwers gesluit is van die binnekant. Sy bekruip die solder 
weer maar toe sy die lig aanskakel, vries sy geskok. Die 
vensters is oop! Rotte sal nie dit regkry nie! Die koue 
aandbriesie kielie oor haar naaktheid en sy slaan hoendervleis 
uit terwyl sy verdwaas die vensters toetrek. Wie of wat is die 
vreemde besoekers wat hierdie vensters van buite ooptrek? Dit 
maak net nie sin nie! Sy sal Robert moet vra of sommer self 
skuiwers hier opsit want dit is nou duidelik dat haar besoekers 
hier inkom. Die vensters sal nie vanself so ooptrek nie. 
 

Chloe trek die solderlig weer af en loop met die trappe 
ondertoe. Sy kry nog ‘n verrassing! Die verdomde foto is al 
weer plat op sy gesig! Sy onthou haar woorde vir die dame 
terwyl sy vir haar tong uitgesteek het: “Kom ons kyk of hulle 
weer gaan omval, madame.” 

 
Sy loop tot by die foto en plaas dit weer regop en draai om en 

kyk in die starende, groen oë. Sy loop tot voor die 
lewensgrootte portret en kyk die vrou uitdagend in die oë: “Jy 
is net ‘n verdomde skildery; net ‘n simpel ou prentjie!” 

 
 
Vervolg in Uitgawe 16... 
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Die Skrif van Onheil 
Lees eers al die vorige hoofstukke vanaf Uitgawe 02 
 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 
 

 
Captured and modified from iStock free images 
 
14 – Die Duiwel 
 
Kadin betree die donker ingang versigtig. ‘n Skaduwee gryp 

haar arm en buig met haar gewrig haar arm onnatuurlik pynlik 
agter haar rug in: “Eina, jy maak my seer ...!” 
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“Ek weet presies wat dit is, waar dit vandaan kom en aan wie 
dit behoort.”  Nou is Paul van vooraf geskok. 
 
“Hoe op aarde weet jy dit alles?” vra hy en sukkel om sy stem 
gematig te hou. 
 
“Maklik.  Die dag voor ek weg is saam met my ekspedisie om 
die verfilming in die woestyn te kom doen, het ek ’n 
koerantberig gelees waarin die gegewe kruis uit ’n museum 
gesteel is.  Hierdie kruis was ’n geskenk van ’n Berber stam 
aan die Franse Vreemdelegioen.  ’n Sjeik in die betrokke stam 
se dogter is jare gelede deur Doelaks ontvoer en ’n ekspedisie 
van die Frans Vreemdelegioen het haar gaan red maar ten 
koste van vyf van hulle soldate.  Die sjeik was so dankbaar en 
het toe spesiaal die kruis laat maak om so sy dank aan die 
Frans soldate te betoon.  Ek neem aan hy moes seker ’n baie 
ryk sjeik gewees het.  Die Franse owerheid het dit toe goed 
geag om die kruis in ’n museum te bewaar waar mense dit kon 
besigtig, maar lyk my die verkeerde mense het ook daarvan te 
hore gekom.” 
 
“Ek dink ons het nou eers genoeg drama gehad vir een dag.  
Dalk word ons vrae binnekort beantwoord, wie weet.  Die son 
is nie meer te ver van onder af nie.  Kom ons ry nog so halfuur 
en kyk dan vir ’n oornagplekkie.  Vir die wyle sal hierdie 
kameel ons handig te pas kom as pakdier vir al ons water, want 
ons het baie water saam gebring en die perde kry maar swaar 
om ons te dra sowel as al die water.  Ek glo mos altyd, eerder 
te veel water in die woestyn, as te min.”   
 
En met dié draai Paul weer die kruis in die fluweel toe en bêre 
dit in die kameel se saalsak.  Paul maak die kameel aan sy perd 
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“Kom ons kyk wat ons in die saalsakke kan vind,” doen 
Rochelle aan die hand. 
 
“Goeie plan.” Terwyl Rochelle die een kant se saalsakke 
bydam, kyk Paul die ander kant se saalsakke deur.  Dan voel 
Paul skielik iets en lig dit uit die saalsak en hou dit in die lug 
op.  Die voorwerp is in pikswart fluweel toegedraai met ŉ stuk 
egte leerband om dit vas te hou. 
 
“Wat op aarde, dink jy Rochelle, kan dit wees?” 
 
“Maak dadelik oop dat ons kan sien!  Ek is seker die eienaar is 
nie meer hier om dit op te eis nie.” Sy glimlag liefies vir Paul. 
 
Paul haal die leerband af en draai die lang, stuk fluweel stadig 
al in die rondte af en dan kyk hulle na die voorwerp in sy 
hande.  Paul steier van pure skok ŉ tree of twee terug met die 
voorwerp in sy hand.  Sy hande begin sommer bewe en sy 
reeds warm liggaam voel nou sommer nog tien maal warmer.  
Hier in sy hande is iets wat hy nog nooit van naby gesien het 
nie en maar net van kan droom.  Hy staan daar met ’n goue 
kruis in sy hand!  Aan beide kante van die kruis, van bo na 
onder en van links na regs, is dit versier met robyne, smaragde 
en ander peperduur edelgesteentes.  Paul kan sien dat Rochelle 
ook stom is van verbasing.  Sy staar soos ’n mummie na die 
kruis. 
 
“Ek staan hier met ’n groot fortuin in my hande, nee, eerder ’n 
onbeskryflike groot fortuin.  Hoe op aarde kom dit hier in die 
woestyn en by die kameel uit?” 
 
Dan is dit asof Rochelle oor haar aanvanklike skok kom en sy 
roep opgewonde uit. 
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Die gestalte lyk stewig en hy dryf haar hardhandig dieper 
binnetoe. Hulle eindig in die sitkamer waar die man haar stamp 
sodat sy wegsink in ‘n sagte rusbank. Drie figure staan nou 
voor haar. Die towenaar reg voor en die twee stewige lummels 
aan weerskante effens agter hom soos lyfwagte. Sy is weerloos 
en vra benoud: “Waar is Billy?” 

 
Die towenaar antwoord in sy eienaardige Engels en sy 

aardige, growwe hees stem: “Die slaghuis.” 
 
‘n Onsigbare hand vat yskoud aan haar hart en sy word 

heeltemal lam net daar waar sy sit. “Slaghuis? Wat bedoel u? 
Wat maak julle met hom?” 

 
“Gaan jy ook vir ons lieg en saam met hom daar opgehang en 

afgeslag word?” 
 
Kadin spring skielik vreesloos en boos op uit die rusbank. 

“Afslag! Wat is fout met julle? Is julle verdomp mal! Waar is 
hy? Vertel my nou! Wat het julle met hom aangevang?”  

 
Sy tuur in die donkerte na die towernaar se gesig maar sy oë 

is verberg deur die duisternis en is net twee swart poele. 
Skielik onthou sy en is dankbaar die duister verberg sy oë. 
“Indien die duiwel jou besoek, moenie in sy oë kyk nie ...” 

 
“Jy gee baie om vir die klein liegbek; jy het nie eers probeer 

wegkom nie.” 
 
Kadin hoor haar eie smekende, huilende stemmetjie: “Is Billy 

okei, sê my asseblief, Oom. Wat moet ek doen sodat julle hom 
terugbring? Hy probeer my net beskerm. Hy is baie dapper en 
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eerbaar.” Sy voel hoe die trane vrylik teen haar wange 
afstroom en haar neus nat word. 

 
Die towenaar neem haar hande in sy growwe, harde hande en 

hou dit liggies vas. “Ek is bly jy voel so baie vir die niksnuts 
wat weggehardloop het met ons boekie. Ek hoop jy weet waar 
die ding is, anders gaan hierdie twee gevaarlike menere hom 
verder afslag. Jy is sy laaste geleentheid tot redding. Ek is julle 
vriend en enigste hoop tot verlossing.” 

 
Kadin se hart klop nou vinnig in haar bors. Sy voel duiselig 

van vrees en haar brein jaag desperaat vir die beste reaksie op 
sy woorde. Hierdie towenaar is uitgeslape en sy vertrou hom 
glad niks nie. Sou sy erken dat die boekie by haar is, het sy 
geen troefkaart nie. Wat as hulle dit net daar gaan afneem met 
geweld en dan sien sy miskien nooit weer vir Billy nie! Sy stel 
miskien haar ouers ook in gevaar want die verdomde boekie is 
in haar kamer. Sy weet nie waartoe hierdie mense in staat is 
nie.  

 
“Ek weet waar is die boekie, maar hy is nie by my nie; ek sal 

dit eers moet gaan haal. Ek sal egter die versekering moet hê 
dat Billy veilig is voor ek hom vir julle gee.” 

 
“Kadin jy speel met vuur. Waar is die ding?” 
 
Sy soek ‘n vinnige oplossing. Sy sal dit eindig soos dit 

oorspronklik begin het: ’n publieke plek waar sy tuis en veilig 
voel. Sy hoop net sy slaag daarin en oortuig hulle. “Bring Billy 
môreoggend elfuur en julle sal my in die verwysingsarea van 
die stadsbiblioteek vind. Die boekie is daar versteek. Sodra hy 
veilig langs my sit, sal ek die boekie met graagte vir julle 
teruggee.” 

 23 

“Waar op aarde reken jy, Paul, kom die kameel vandaan?  En 
waar sal sy ruiter wees?  So ver ek kan sien, sien ek net mooi 
niks of niemand nie!  Die kameel staan net daar stil, asof hy 
wag op iets om te gebeur.” 
 
“Ek wonder oor dieselfde dinge, Rochelle.” 
 
“Kom ons gaan nader en kyk.” Rochelle wil sommer haar perd 
spore gee. 
 
“Ek weet jy is opgewonde, maar wag net ’n oomblikkie.” Paul 
slaan haar saggies ’n paar keer op haar kaal bobeen.  Paul weet 
uit ondervinding hoe geslepe die vyandiggesinde Arabiere kan 
wees.  Hulle sal die snaaksste situasies skep om iemand se 
aandag af te trek en dan wanneer jy dit die minste verwag, sal 
hulle toeslaan en jou oorrompel.  Paul neem die hele horison 
op met sy oë, van hoek tot kant, maar hy sien niks beweeg of 
enigiets wat vir hom verdag lyk nie.  Die woestyn is doodstil 
en niks lewendigs is êrens te bespeur nie. 
 
“Ek reken dit is heel veilig om nader te gaan.”  Toe hulle teen 
die duin afsak en die voet van die duin bereik, is hulle nog so 
honderd meter van die kameel af wat steeds net daar stilstaan 
asof hy ’n uiltjie knip. 
 
“Ek kan dit maar net nie kleinkry nie,” sê Paul.  “Hierdie is vir 
my ’n baie ongewone en vreemde situasie.”  
  
Hulle bereik die kameel en kan dan dadelik sien dat die kameel 
maar moeg en afgemat is, asof dit van baie ver kom en water 
dringend nodig het voor dit weer enigsins sal kan beweeg. 
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dus nooit heeltemal ontspan nie en daarom probeer Paul so 
ongemerk moontlik die horison en alles naby hulle fyn dophou 
sonder dat Rochelle dit agterkom.  As sy sy gespannenheid 
hieroor moet agterkom, sal dit die vreugde in haar tot ’n mate 
demp en dit wil hy nie graag hê moet gebeur nie.  Paul draai 
weer ’n slag sy lyf so half na Rochelle en vra dan. 
 
“Ry jy nog lekker?” 
 
“Met stert is al blikners gery, maar jy is mos daar om al my 
pyne in die aande weg te vryf.” Sy lag al te lekker vir haar eie 
grappie. 
 
“My hande staan mos vir niks verkeerd nie maar dit weet jy 
seker ook nou al teen die tyd,” terg Paul haar terug en lag saam 
met haar. 
 
“Oe, my hele lyf is skielik nou so vol pyne, van bo tot onder!” 
laat Rochelle weer van haar hoor. 
 
“Jy moet oppas! Netnou raak ek so in vervoering dat ons net 
hier vertoef en ons bus verpas.” 
 
“Solank jy my net heerlik trakteer, is ek jou gewillige slaaf …” 
Sy loer so skuins van onder na hom met ’n breë glimlag op 
haar gesig. 
 
Paul wou net iets terug antwoord toe hulle oor ’n duin se kruin 
kom en daar, nie te ver voor hulle nie en amper aan die voet 
van die sandduin waarop hulle hulle nou bevind, staan ’n 
kameel!  Vir ’n oomblik is hulle beide effens onkant gevang en 
trek amper soos een man hulle perde in om tot stilstand te kom. 
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“Hoekom vat ons jou nie sommer nou en slag julle tweetjies 

saam tot julle ons presies sê waar die ding weggesteek is nie en 
dan kry ons dit sommer self daar. Julle lieg! Billy het gelieg en 
gesê die ding is versteek in julle skoolbiblioteek en jy lieg en 
sê hy is versteek in die stadsbiblioteek.”  

 
Kadin word yskoud van vrees en slaan hoendervleis uit terwyl 

die towenaar haar hande vashou en sy voel vasgevang. Die 
towenaar praat skielik in ’n vreemde spreektaal wat baie klink 
soos die Sanskrit wat hulle in die tempel gehoor het en een van 
die mans draai om en skakel die lig aan. Die lig verblind Kadin 
en sy kyk dadelik ondertoe en probeer die towenaar se oë 
vermy. Die towenaar los haar hande en vat haar onder haar ken 
en lig haar kop op sodat hulle oë oplyn maar sy hou haar oë 
toe. 

 
 “Kyk in my oë, Kadin.” 
 
Kadin se hart jaag nou woes in haar bors want kyk sy in sy 

oë, gaan hy haar betower en is alles verlore.  
 
“Nee, ek mag nie. Billy praat die waarheid. Die boekie is wel 

in die skoolbiblioteek. Ek wou dit vroeg moreoggend daar 
gaan haal het en dan in die stadsbiblioteek gaan versteek het 
waar ek dit veilig in die openbaar wil ruil vir hom. Dis my 
enigste versekering dat julle sal hou by ons ooreenkoms.” 

 
“Hoekom vermy jy en Billy my oë? Is dit omdat julle vir my 

lieg?” 
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Die waarheid is nou die enigste uitweg! Sy moet nou net hoop 
die waarheid sal haar bevry! “Daar is ‘n waarskuwing in die 
boekie. Oom sal self sien wanneer ek dit vir oom teruggee.” 

 
“‘n Waarskuwing?” 
 
“Daar staan geskryf op die eerste bladsy: ‘Sit my terug waar 

ek gevind is voordat die wêreld vergaan en indien die duiwel 
jou besoek, moenie in sy oë kyk nie’.” 

 
Kadin skrik toe die towenaar kliphard aardig uit volle bors 

lag. “Die duiwel! So, ek is die duiwel!” Hy lag vermaaklik 
verder voor hy weer vra: “Vertel my wat staan in die res van 
die boekie.” 

 
Kadin dink terug aan wat Vyasa hulle verduidelik het. “Die 

boekie praat van die mense van Kali Yuga. Dis glo die 
Ysterera waarin ons ons nou bevind. Dit praat van die huidige 
beskawing wat heeltemal verval het en verlore is in duiwelse 
bedrywighede wat Moeder Aarde vernietig. Maar dan is daar 
‘n versteekte kode in die boekie wat nie deur ons verklaar kon 
word nie.” 

 
Die towenaar los haar ken en vryf saggies met sy growwe 

vingers die trane weg oor haar wange en streel saggies haar 
hare asof sy ‘n hondjie is. 

 
“Billy is baie dapper en het die vreeslikste pyniging 

weerstaan. Hierdie twee menere is opgelei en kan die gehardste 
spioene soos voëltjies laat sing, maar die jong en brawe Billy 
het hulle getrotseer en niks vir ons gesê wat jou of sy moeder 
in gevaar kon stel nie. Jy het jouself oorgegee aan ons genade 
omdat jy net omgee wat word van Billy. Ek is baie beïndruk 
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want hy gebruik dit om hulle reguit en sekuur te lei op hul pad 
terug huis toe.  Maar dit is terselfdertyd ook vir Paul lekker om 
vir Rochelle te kan vertel van die verskillende sterretekens in 
die hemelruim en dan moes Rochelle kyk hoe gou sy dit kon 
opspoor.  Dan het sy het elke keer vreeslik opgewonde 
uitgeroep: “daar’s hy, daar’s, hy” wanneer sy die regte 
sterreteken gekry het.  Wanneer hulle klaar sterre gekyk het, 
het hy haar in sy arms geneem en dan het hulle veel later, 
uitgeput in mekaar se arms aan die slaap geraak onder die 
Sahara se sterbelaaide hemeldak. 
 
As ingenieur wat soms kom werk by verskillende 
olieboortoringkampe in die Sahara, moes Paul die hele Sahara 
se landkaarte deeglik bestudeer.  Daarom ken hy feitlik al die 
oases, forte en ander belangrike punte uit sy kop en ken hy ook 
die presiese afstand en rigting van elk tot mekaar.  Vandag 
gebruik Paul die son en ook sy kennis van die streek waarin 
hulle nou beweeg, om te bepaal hoe hulle moet ry.  Hoe 
minder draaie hulle hoef te ry om byvoorbeeld, die reuse duine 
te vermy, hoe vinniger sal hulle vorder en hoe laer raak hulle 
risiko vir moontlike probleme.  Met tye laat Paul hulle deur die 
duike van duine beweeg en ander tye ry hulle weer op die 
kruine van duine langs. 
 
Beide het hul voor- en nadele.  In die duike is hulle wel minder 
sigbaar, maar kan makliker om die volgende duin in gevaar 
vasry, terwyl die hoë duine se kruine hulle beter en verder sig 
bied vir enige gevaar, maar dit stel hulle natuurlik ook bloot 
om so makliker deur ander gevaarlike elemente, soos Arabiese 
stamme, gewaar te word.  So asemrowend mooi soos die 
Sahara woestyn kan wees met sy oneindige bruin kleure van 
die sandduine, net so gevaarlik is dit ook en skuil daar amper 
om elke hoek en draai ’n gevaar van een of ander aard.  Jy kan 
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byna dood van die dors en net Paul se vindingrykheid het hulle 
op ’n ongewone manier gered van ’n gewisse dood. 
 
Kort daarna het Arabiere hulle amper in die fort oorval, maar 
weer eens was dit Paul se skerp verstand en dapperheid wat 
hulle twee gered het.  Hulle kon twee perde in die hande kry en 
met genoeg water en kos tot hulle beskikking, het hulle die 
lang terugtog aangepak.  Paul kyk hier na sy linkerkant waar 
Rochelle op haar perd sit.  Die ligte Sahara windjie waai haar 
swart hare agter haar rug op en deurmekaar en sy lyk uitgelate 
en gelukkig soos ’n jong kind.  Dit wil amper voorkom asof sy 
al tien jaar lank in die woestyn rondswerf want sy lyk heel op 
haar gemak.  Sy is nou al mooi bruin gebrand deur die paar dae 
se dodelike son en Paul verkyk hom behoorlik aan haar een 
pragtige kaal been wat hier langs haar perd se sy afhang. 
 
Hy het die afgelope paar dae soveel respek vir Rochelle gekry, 
want vir ’n vrou om deur die woestyn te ry waar die hitte en 
droë lug so geweldig kan raak dat dit jou binne een dag sonder 
water kan doodbrand en met temperature wat snags naby nul 
grade draai, is dit nie die aangewese plek vir ’n vrou nie, veral 
nie ’n mooi vrou soos sy nie.  Hy voel voorwaar trots met die 
wete dat sy nou aan hom behoort.  Hy kon in sy wildste drome 
nooit voorsien het dat so ’n ongelooflike vrou in soveel 
opsigte, sy pad sou kruis nie.  Nie een keer het sy nog oor iets 
gekla nie, maar het net die beste probeer maak van elke 
situasie, hoe groot of klein ook al. 
 
Die afgelope twee aande het hulle elke keer direk na aandete 
langs mekaar op die sagte, koel sand gaan lê, na die sterre 
gekyk en mekaar alles vertel van hulle lewenservarings en wat 
hulle nog in hulle lewe wil bereik.  Paul het ’n deeglike kennis 
van die son, maan en sterre en dié kennis kom handig te pas 
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met julle tweetjies. Julle lojaliteit is baie indrukwekkend, julle 
het Vishnu se eerste toets geslaag. Soms gee die aakligste 
Onheil lewe aan die intiemste Liefde. 

 
“Hou vir hom plek want Billy sal môre langs jou kom sit en 

ek oorkant jou. Jy moet alleen kom met die oorspronklike 
boekie. Sodra ek tevrede is dat dit eg is, sal ek die teengif vir 
Billy gee. Moenie laat wees of enigiemand vertel nie, want 
Billy gaan gif drink voordat ons die biblioteek gaan betree. 
Indien hy nie betyds die teengif inkry nie, gaan hy ‘n vreeslike 
aaklige dood sterf net daar in die biblioteek.  

 
“Moenie ons probeer dwarsboom nie want niemand op 

hierdie aarde is opgewasse teen my towerkrag nie en julle sal 
my nooit ontvlug nie. Bring die oorspronklike boekie of ek 
neem julle siele gevange.” 

 
Verligting spoel oor Kadin. Die waarheid het hulle bevry, “Ek 

wil net weer Billy veilig by my hê en sal nooit enigiets doen 
wat dit moontlik sou verongeluk nie. Ek belowe, oom Duiwel.” 

 
Die towenaar skaterlag weer uit volle bors. “Goed en Kwaad. 

Jy gaan nog baie leer, my lieflike Kadin, ek is seker ons 
paadjies gaan nog vele kere kruis in die toekoms want Vishnu 
moet baie beïndruk wees met julle. Draai om en staar na die 
muur tot ons weg is.”  

 
Kadin gehoorsaam stomgeslaan terwyl sy wonder oor sy 

snaakse woorde. Sy peins terwyl sy na die muur staar. Hierdie 
mal towenaar glo dat hulle mekaar nog baie keer in die 
toekoms gaan sien. Is dit hoekom hy besluit het hy gaan hulle 
bevry? Of miskien speel die man met haar en hierdie is alles 
net ‘n bluf en hulle gaan haar volg tot by die boekie? Sy 
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wonder opnuut wat staan in daardie geheime kode. Het 
Michael miskien reeds die kode ontsyfer? 

 
Kadin kyk uiteindelik versigtig om en sien sy is alleen. Sy kry 

die voordeur nog oop en gaan uit en trek dit toe. Die slot sluit 
vanself agter haar. Sy loop deur die oop voorhekkie en trek dit 
agter haar toe. Sy hoop sy woning is nou veilig wanneer hy 
terugkeer. Sy verken Parkrylaan vir enige teken van die mans. 
Daar draf ‘n paartjie aan die oorkant van die straat en ’n motor 
ry verby, maar sy sien geen spoor van haar besoekers nie. Daar 
is net leë motors geparkeer en daar is altyd verkeer in die laan. 
Sy sal loop en Vyasa-hulle se raad gaan vra. 

 
Kadin loop vinnig met Parkrylaan op terwyl sy aaneen 

rondkyk maar sien niks verdags nie; dit lyk werklik asof hulle 
wel ‘n afspraak het môre. Daar is ‘n knop in haar keel en sy 
dink aan Billy terwyl sy begin hardloop. Die trane hardloop 
saam met haar. Hulle het hom iewers opgehang en vreeslik 
gemartel, maar hy het niks gesê nie! Hy is so moedig en 
eerbaar; so lojaal. Sy brand van liefde en wil hom omhels en 
styf vashou sodat hy nooit weer verdwyn nie. 

 
Kadin stop voor die plek waar Vyasa oorbly en bespied eers 

versigtig weer die insittendes van elke motor wat verbygaan. 
Sy tuur na die heining en die ruie plantegroei van die park aan 
die oorkant van die laan of daar miskien iemand wegkruip. 
Niks. Sy voel redelik seker sy is nie agtervolg nie. 

 
Kadin gaan deur die voorhekkie en hardloop deur die donker 

gangetjie tussen die rankplante en die woning. Sy gaan eers vir 
Michael opsoek; hopelik is hy daar. Hulle weerhou mos saam 
‘n geheim van die swami en sy wil nie vir Michael by hom in 
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VERRASSING IN DIE SAHARA WOESTYN 
Deur Pieter Haasbroek 
 

 
 
Deel 1 van 2 
 
 
Dit is reeds die tweede dag sedert hy en Rochelle die leë fort 
verlaat het op pad terug na die beskawing.  Hier waar Paul 
langs Rochelle op sy perd ry deur die hittige Sahara woestyn, 
dink hy vlugtig terug aan die afgelope paar dae se gebeure. 
 
Hy was onverhoeds oorval deur ’n sandstorm, is toe so geskei 
van sy karavaan en het uiteindelik by ’n leë Franse fort van die 
Vreemdelegioen aangekom.  Groot was sy skok en verbasing 
toe hy daar afkom op ’n beeldskone vrou met lang, swart hare 
wat alleen daar in die leë fort lê en slaap!  Sy het in dieselfde 
sandstorm geskei geraak van haar filmspan.  Hulle was beide 
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Daar het jy dit! As ons praat oor die klank/skrif en betekenis 
van woorde, is daar nie lelike woorde nie, maar as jy die 
gevoelswaarde in ag neem, is daar lelike woorde. ’n Mens hoor 
dan ook dikwels dat ouers vir hulle kinders sê: “Jy praat lelik” 
of: “’n Mens sê nie so nie.”  
 
Verdomp, Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
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die moeilikheid bring nie. Miskien het hy reeds die skrif 
ontsyfer. 

 
Dit is nou redelik donker en daar is net ‘n flou liggie wat 

brand by die agterdeur. Kadin vind sy donker houthuise met 
die deur oop en niemand binne nie. Sy is teleurgesteld. 
Michael is nie daar nie. Sy loop weer uit op pad terug gangetjie 
toe. Sy sal maar by die voordeur gaan lui. Sy hoop Vyasa is 
hier. 

 
Kadin se hart spring in haar keel toe sy haar vasloop teen 

iemand in die donker. Die persoon skrik egter net so groot soos 
sy en hulle herken mekaar.  

 
“Kadin, jy sal my ‘n hartaanval gee, meisie. Wat maak jy hier 

agter in die donker? Waar is Billy? Wag hy daar binne?” 
 
Kadin gryp Michael asof hy haar verlossingsengel is en druk 

haar vas teen hom aan terwyl sy skaamteloos begin huil.  
 
“Wat is fout, Kadin?” 
 
“Die duiwels het vir Billy ontvoer en gemartel en ek kom 

soek julle raad!” kry sy tussen haar snikke uit. 
 
Michael omhels haar en vryf haar rug vertroostend terwyl sy 

onbeheersd net aanhou huil. 
 
 
Vervolg in uitgawe 16... 
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 

 
 

Die lelikste woord in Afrikaans? 
 
Prof. Jarries verryk ons volgende week weer... 
 

Vra iemand nou die dag op Facebook: “Mense praat van lelike 
woorde. Wat is nou eintlik ’n lelike woord?” En toe begin dit 
gons. Woorde wat net so uit Engels oorgeneem is, soos die 
“show” van die sangers of kunstenaars, onwelvoeglike woorde 
soos vloekwoorde, kwetsende woorde soos in “Jou vark”, 
woorde vir menslike ekskresie, woorde wat met ongure weer te 
doen het en so vele meer. 
 
Toe sê een ou: “Maar daar bestaan nie iets soos ’n lelike woord 
nie. ’n Woord is maar net ‘n klompie klanke of letters na 
mekaar.” 
 
Halfpad is hy reg. As jy vra: hoe spel ’n mens die woord 
‘lapas’, dan fokus jy op die klankvorm en die sekondêre 
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spelvorm. Maar hoe weet jy dis die regte spelvorm? Jy het ’n 
prentjie van die spelvorm in jou brein. Maar nou help die blote 
spel- of klankvorm in jou brein niks as dit nie gekoppel is aan 
iets nie. En hierdie iets noem ons die betekenis van ’n woord. 
Die betekenis of begrip of wete sit in ons breine. Om ’n woord 
sinvol te gebruik moet jy dus die klankvorm/spelvorm en 
betekenis ken. Wat is ’n ‘aak?’ Die spelvorm is maklik. Ons 
ken dit nou. Maar kan jy nou ‘aak’ sinvol gebruik? Nee, eers 
as jy weet wat dit beteken, nl. ‘Platboomvaartuig wat as 
sleepskip gebruik word’ en jy ’n soort begrip daarvan het. Nou 
is die wonderlike van taal dat die woorde in ons breine nie die 
sake self is nie. Sake bestaan buite die taal. Maar deur ons 
kennis van woorde (klankvorm/spelvorm en betekenis) verwys 
ons onder andere na sake. 
 
Dis die sake wat vir ons sleg is, nie die woorde nie. Ons praat 
van die gevoelswaarde van woorde, met ander woorde, hoe 
ons dink en voel oor die sake waarna ons verwys met dié 
woorde. Omdat die saak waarna verwys word deur ons 
ervaring daarmee onaangenaam is, word die onskuldige woord 
ook vir ons lelik.   
 
Party woorde dra swaar aan die las van die gevoel van mense 
teenoor sake dermate dat ons hulle skoon vervang met ander 
eufemistiese woorde in die meeste situasies: ‘mis, bollie, 
poefie, piepie, natmaak.’  
 
Vloekwoorde dra ook swaar aan gevoelswaarde want hulle 
druk gevoel uit teenoor ’n mens of ’n saak of handeling: ‘Jy’s 
’n regte klein xxx; Dis ’n xxx dag; Jy het al weer xxx 
aangejaag; Die xxx moer kry ek net nie los nie.’ 
 


