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3. RUITERS VAN DIE HEL - Deel 2 
 
“Hy was ’n goeie soldaat van Frankryk. Hy het 

meer verduur as wat sy kragte hom toegelaat het. Dit 
is die meeste wat enige man kan doen.” 

Tien minute later begrawe hulle hom onder die 
sand in die vierkant. 

 
57. Drama in die paradys 
 
Morrison bly stil en gee die nuus die geleentheid 

om in te skop terwyl hy die reaksie onder die mense 
indrink. Die gefluister verander in ’n gegons en dan 
word dit ’n deurmekaar geraas soos die mense 
opgewonde en bekommerd begin word oor die rede 
vir die verraad en uiteindelik spring daar ’n paar 
mense hoogs ontsteld op. 

 
4: Sylvia 
 
“Dit sal jou goed doen om uit te kom,” was 

Betsie se aanhoudende raad, maar sy het meermale 
deur die dag gewens sy kon vlug en in haar kussing 
gaan grens. Maar dis ook by die blommewinkel 
waar haar lewe so ‘n bietjie koers gekry het. 

 
‘n Man vir Lenie 
Kortverhaal deur Anja Ries 
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Aanlyn winkel:  
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3. RUITERS VAN DIE HEL - Deel 2 
 

Toe die eerste groep soldate die laaste van hul agt 
skote skiet, lê die tweede groep aan. Terwyl Joos die 
korrel op ’n Arabier doodtrek, fluister hy. 

“Hierdie is die eerste wraak koeël vir my broer 
Andries, julle vuilgoed en dit is ook nie die laaste 
een nie.” 

Die naaste Bormoen is nie nader as vyftig tree 
weg nie. Hulle is egter nie meer ’n hegte sirkel nie. 
Hulle beweeg ook nie meer in digte vlae nie. Hul 
slagorde is reeds stukkend geskiet. Die oorblyfsels 
van die eerste vlaag val by die tweede vlaag in en 
storm. 

Die lug is vol geluide van jagende perde, van 
skreeuende Arabiere en van die geskreeu en gekerm 
van gewonde en sterwende Bormoen. 

Joos besef dat Org en Neels in hul patroonsakke 
vroetel. Hy druk die sneller stadig, byna liefkosend 
terug. Die Lebel skop teen sy skouer. Hy weet nie of 
hy sy teiken getref het of iemand anders nie. Hy 
hoor nie eens die knal van sy eie Lebel nie, want dit 
vergaan in die harde ontploffing soos al die ander 
Lebels knal. 

Die Bormoen storm nog steeds. Hulle is nou baie 
naby. Jy kan al hul gelaatstrekke uitken. Hul tande is 
kaal en ’n mens kan die verwilderde oë van hulle 
sien wat die afgrond instorm wat tussen die dood en 
die lewe geleë is. 



Joos sien hoe dat ’n ruiterlose perd reg op hom 
afstorm. ’n Deel van sy bors is deur ’n koeël 
weggeskeur. Dit is ’n pragtige dier, wit, groot en 
vinnig. Die bloed lê rooi aan sy bors, maar hy behou 
die vaart van vrees en pyn. Joos wag opsetlik tot die 
dier sowat tien tree van hom af is en dan skiet hy 
hom tussen die oë. Die wit perd weet nie eens dat hy 
sterf nie. Hy ploeë vooroor en die warm sand word 
deur sy val in Joos se gesig geslinger. 

Die tydelike sukses en die verposing kom sonder 
waarskuwing. 

Opeens, ’n paar sekondes voordat hulle die 
vierkant sou binne bars, huiwer die Bormoen. Dit is 
of hulle kopsku word vir die slagting in hul eie 
geledere. Hulle laat hul perde opploeg en dan gee 
hulle skeef pad. ’n Paar onseker oomblikke beweeg 
hulle ewewydig met die kante van die vierkant, nie 
nader nie, maar ook nie verder weg nie. 

Dan, meteens, steek hulle hakke in en jaag op hul 
beswete perde weg. 

Hulle blaas die aftog terwyl die soldate met die 
ongelyke nommers nog ’n paar patrone vir hul eerste 
sarsie oor het. Die meeste hingel voordat hulle 
hierdie patrone gebruik. Hulle wil hierdie 
wonderbaarlike verligting geniet. Hulle wil hul harte 
ophaal aan die wonderlike gevoel van hierdie 
tydelike redding. 

Sersant Duparne staan nog in die middel van die 
vierkant. Hy het sy rewolwer in die hand, want hy 



het oor die koppe van die soldate op die 
aanstormende Arabiere gevuur. Hy swaai die 
rewolwer in die lug en skreeu. 

“Skiet, julle vuilgoed!” Hy stik byna van die 
woede en hy skreeu verder. “Bewonder julle daardie 
spul barbare omdat hulle nog nie jul ellendige velle 
kom afslag het nie? Skiet, duiwelskinders!” 

Nou skiet hulle nie meer volgens nommers nie. 
Die hele groep soldate brand op die retirerende 
Bormoen los. Dit is egter nie so maklik om iets te 
skiet wat van jou af weg beweeg as wat dit is om iets 
raak te skiet wat na jou toe beweeg nie. Nie meer as 
twintig of dertig Arabiere word uit die saals geskiet 
voordat hulle buite trefafstand is nie. Hulle kom nie 
tot stilstand voordat hulle sowat ’n myl in die rigting 
van die fort gejaag het nie. Dit lyk of hulle daar 
hergroepeer onder beskutting van ’n groot stofwolk, 
soos wat hulle daar maal. 

Iewers in die vierkant begin ’n soldaat lag. Dit is 
nie ’n gewone lag van vreugde nie. Daardie lag 
begin laag en kom dan omhoog. Dit is laag, soos die 
van ’n man met ’n dik stem en dan swaai dit hoog, 
byna soos die gil van ’n vrou. En in daardie lag is 
geen humor nie, dit is eerder ’n soort kreet. 

Joos sê. 
“Dit is Hallmann, die lotjie het hom getik. Hy is 

skoon van sy sinne af.” 
Hallmann is ’n Duitser en hy is ’n goeie soldaat, 

’n halwe meganiese soldaat soos die meeste 



Duitsers. Nou het Hallmann se senuwees ingegee en 
moontlik nog iets anders ook. 

Elke man in die vierkant staar na Hallmann. Hy 
staan regop. Sy geweer lê op sy voete en hy het sy 
oë na die meedoënlose lug opgehef, na die stekende 
son. Hy het ’n groot maag en die bewe van die 
geluide wat hy maak. Sy groot, rooierige gesig is in 
’n eienaardige, afstootlike grinnik verwring. Terwyl 
hulle na hom staar, weet hulle nou. Hallmann het 
totaal van sy kop af geraak. Hierdie soort ding 
gebeur partykeer. Die foltering van die snelmars, 
honger, dors, vrees en dan die plotselinge verligting 
uit die onmiddellike gevaar, dit alles kan ’n man van 
sy kop af laat raak. En dalk is daar in hom die een of 
ander geheime knaging waarvan niemand geweet het 
nie, iets uit sy verlede miskien, wat gehelp het om 
aan sy sinne te vreet. 

Monclaire loop na Hallmann toe, gevolg deur die 
hovaardige L’Ame. Duparne is langs Monclaire. Die 
kaptein vermors nie woorde nie, want dit sal in elk 
geval nie baat nie. Hy weet teen hierdie tyd al dat 
woorde nodeloos is. 

Monclaire doen die enigste ding wat in die 
omstandighede mag help. Hy klap Hallmann so hard 
hy kan met sy plathand deur sy gesig. Dit maak geen 
verskil nie. Die Duitser hou aan met lag. Die lag 
word harder en woedender. Monclaire ruk sy kort 
militêre staf uit sy lyfgordel en slaan die Duitser 
daarmee deur sy gesig. 



Die gelag breek dadelik af, so onmiddellik dat dit 
onwaar klink. ’n Dun strepie bloed loop langs 
Hallmann se wang af, in sy baard in. Sy mond hang 
oop. Hy snik een maal kort. Dan bespring hy vir 
Monclaire. Sy woelende vingers soek na die 
Fransman se keel. Monclaire gee nie ’n duim pad 
nie. Hy laat egter sy kort staf val en soek na sy 
rewolwer. Hy skiet Hallmann deur sy bors en die 
koeël breek sy rug. Die Duitser val in ’n aaklige 
hoop op die skroeiende sand neer. 

Monclaire staan na hom en kyk terwyl hy sy 
rewolwer weer in die sakkie steek. Dan buk hy en 
met ’n byna teer beweging lê hy die lyk reg uit en hy 
plaas sy beswete sakdoek oor Hallmann se gesig. 
Dan staan hy op en sê vir L’Ame, maar hard, sodat 
die ander dit ook kan hoor. 

“Hy was ’n goeie soldaat van Frankryk. Hy het 
meer verduur as wat sy kragte hom toegelaat het. Dit 
is die meeste wat enige man kan doen.” 

Tien minute later begrawe hulle hom onder die 
sand in die vierkant. 

Tot dusver is Hallmann die enigste ongeval onder 
die Legioensoldate, wat gestuur is om Fort Ney te 
kom beskerm en te ontset. Die oormoedige Bormoen 
het gereken dat hulle die vierkant met die eerste 
stormloop sou oorrompel. Die vierkant is nie vooraf 
eers sag gemaak met voorlopige geweervuur nie. Op 
geen plek het hulle daarin geslaag om met die 



vierkant kontak te maak sodat hulle met hul 
kromsabels kon bloed trek nie. 

In Fort Ney is die verhaal egter heeltemal anders. 
Hier van die vierkant af staar hulle verbysterd na 

die fort. Die Arabiese ruitery het die mure bereik en 
spring daar van hul perde af. Agter hulle lê honderde 
al dood, maar duisende ander het hul eerste 
doelstelling bereik. 

Nou word die toulere met die groot hakke 
vooraan, oor die mure geslinger. Aanvanklik word 
hulle deur die Legioensoldate weer losgemaak en 
terug gegooi. 

Hulle weet egter dat daardie toulere nie 
aanhoudend losgemaak en terug gegooi sal kan word 
nie. Elke keer as een losgemaak moet word, moet ’n 
soldaat hom aan die vuur van die Arabiere blootstel. 
Dit kan nie onbepaald so voortduur nie. In die een of 
ander stadium sal van die toulere oor die 
borswerings bly lê. 

So gebeur dit ook. 
Die een oomblik swerm die Arabiere nog om die 

mure en die volgende oomblik swerm hulle soos 
rooimiere langs die toulere op. Hiervandaan kan 
hulle sien hoe dat ’n klompie soldate op die 
borswerings met die aanvallers worstel, met bajonet 
teen kromsabel. Meer en meer Arabiere bereik die 
borswerings. 



Vaagweg, soos in ’n nagmerrie, hoor hulle die 
geskreeu hiervandaan en dan weet hulle dat ’n 
slagting daar aan die gang is. 

Hulle kan ook die massiewe stormram sien wat 
tussen twee rye perde hang. Voordat die stormram 
nog gebruik word, word die poort oopgegooi deur 
Bormoen wat reeds die fort binne gedring het. 

Hulle kan nou binnekant die fort sien. Hulle kan 
sien hoe dat klein groepies van hul kamerade 
wanhopig teen die vloed van die vyand worstel. 
Hulle sien die blitsende wapens binne die vesting en 
hulle sien die fladderende see van Arabiere die 
vesting binne stroom. Hulle draai weg toe hulle 
Monclaire hoor sê. 

“Moenie kyk nie, mes soldate, dit is beter as ons 
nie sien nie en buitendien kan ons niks daaraan doen 
nie. Hulle bring ’n offer vir Frankryk.” Toe die 
Driekleur van die vlagpaal af gesny word, is daar 
geen geluid meer uit die fort hoorbaar nie. 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 
57. Drama in die paradys 
 

Die trok gaan weer deur inspeksie by die hek. 
Bewaarders loop met stokke met spieëltjies 
onderaan en loer of hulle enigiemand bespeur wat 
onder die trok versteek is. Joss en Leo het hulle 
egter diep in die onderstel opgetrek waar die 
spieëltjies niks verdags verraai nie. Die trok verlaat 
die gevangenis en die drie werkers wat die laaiwerk 
in die metro se woongebiede doen, spring weer agter 
op. Die trok vertrek en ry na die woongebiede en die 
manne laai.  

Dit voel soos ’n ewigheid wat die Baxter broers 
in die raamwerk ruk en skud met die kruiskoppeling 
van die dryfas wat gevaarlik naby aan Leo se gesig 
tol. Soms haak Leo se stewel los sodat sy onderlyf 
amper uit die raamwerk glip en dan moet hy haastig 
weer sy vastrapplek vind en sy onderlyf anker terwyl 
hy die gevaar loop om los te ruk en uit die raam te 
val as die trok ’n slaggat of hobbel te rof tref. Die 
trok ry uiteindelik by die munisipale stortingsterrein 
in en hulle wil verstik van die stof van die ruwe 
terrein maar ten minste is die einde nou naby.  

’n Dubbelkajuit 4x4 het intussen agter die 
vullistrok ingery en volg nou reeds geruime tyd kort 



op sy hakke tot beide voertuie tot stilstand kom by 
die verhewe aflaaipunt waar alle voertuie hulle vullis 
ondertoe uitgooi terwyl die vullishoopwerkers hulle 
help.  

Spyker, die bestuurder van die viertrek, klim uit 
en loop agtertoe en maak die bak agter oop. Hy hou 
die werkers besig met sakke wat hulle moet uitlaai 
en afgooi. Intussen klim Recce, die man aan die 
passasierskant van die 4x4, ongesiens uit in die smal 
gangetjie tussen die twee voertuie en gooi ’n sak 
onder die vullistrok in. 

Joss en Leo het intussen uit die raamwerk gekruip 
en hulle gevangenisklere begin uittrek. Nou lê hulle 
bo-op die gevangenisklere en trek die gewone klere 
uit die sak, trek dit aan en steek die gevangenisklere 
terug in die sak. Hulle kruip uiteindelik onder uit en 
klim in die agterste kajuit wat Recce vir hulle 
oopgemaak het. Die 4x4 het met twee manne ingery 
maar verlaat nou die vullishoop met vier manne. 
Intussen is die selle by die gevangenis nou net 
oopgesluit vir oggendete en die bewaarders het so 
pas agtergekom die twee Baxter broers het soos mis 
voor die son verdwyn.  

Recce kyk om na die twee broers en gee hulle die 
vuis. “Ek dog jy kom hierdie keer nie weer uit nie, 
Joss. Hoeveel jaar is dit nou al wat jy en Leo saam 
opgesluit is?” 

Joss antwoord: “Ons sit nou al agt bliksemse jare 
saam daar, Recce. Gelukkig vir julle buite, en 



Duiwel Alex binne, anders was daar nie ’n manier 
om betyds daar pad te gee nie.”  

Joss kyk vir Leo. “Bliksem, die stof is orals, in 
my oë, my kopvel, my ore, my neusgate, my bek. Ek 
is seker my fokken poephol is ook vol stof, Leo.” 

Leo vryf sy oë. “Ek dog ek val oor die propshaft 
en vrek vandag. Nooit weer nie! Die hele fokken nag 
onder in daardie drom! Ek was seker ek gaan 
versmoor. Dis ’n goeie ding jy het my uitgetrek. Ek 
het die trok gehoor maar kon net nie beweeg nie. 
Hoe de hel het jy dit reggekry?” 

Recce skaterlag: “Ken jy nie jou broer nie, Leo, 
die ou is ’n monster. Hy is superman homself.” 

Joss het nou genoeg van koeitjies en kalfies en 
wil nou die pad vorentoe bespreek: “Wat gaan 
Vrydag gebeur en wie het julle die intel verskaf?” 

Spyker kyk in die tru-spieëltjie terwyl hy Joss 
antwoord: “Dis eintlik ’n donderse lang storie, Joss. 
Onthou jy daardie Indiërbiljoenêr, Ahmed, wat vir 
Duiwel Alex so stinkryk gemaak het met sy 
geldwassery?” 

“Ja, natuurlik, wat van die ou?” 
“Hy het nou onlangs agtergekom daar is ’n 

antiterroriste-eenheid op sy gat hier in Suid-Afrika 
en dis toe dat hy ons hulp gevra het. Ons het Paola, 
ons beste vroueagent, ingespan. Sy spioeneer op 
daardie eenheid en dit is sy wat vir ons tot dusvêr al 
die inligting verskaf het. Daar wag een moerse 
verrassing op julle twee.” 



Joss frons. “Watse verrassing? Wat is aan die 
gang? Hoekom moes ons hierdie week voor Vrydag 
ontsnap? Waarom die skielike haas van nou of 
nooit?” 

Recce kyk om. “Daar is groot kak maar julle sal 
dit nie glo nie. Paola is op die Eastwood Estate want 
alles gebeur daar op die oomblik.” 

Joss en Leo kyk verdwaas na mekaar met hulle 
stofgesigte en dan vra hulle saam in ’n koor: “Wat? 
Die Eastwood Estate?” 

Spyker praat nou: “Fok, daar is so baie om julle 
te vertel. Ek weet nie waar om te begin nie.” 

~*~*~ 
Almal is deur ’n sirene en luidsprekers wat op 

pale aangebring is, verwittig om by die reuse 
sirkustent bymekaar te kom. Dit is opgerig as die 
gemeenskapsaal. Daar is ’n verhogie met ’n kateder 
en ’n mikrofoon met ’n versterker en luidsprekers 
met oorgenoeg stoele en ’n pawiljoen agter die 
sitplekke. Hier sal die hele gemeenskap in die 
toekoms dringend kan vergader om iets belangriks te 
hanteer. Dit is die eerste keer dat almal hier, onseker 
oor die rede, bymekaarkom. Almal wonder wat is 
aan die gang.  

Die mense het gehoor dat die helikopter die hele 
aand bedrywig was en die Kaspers het ook vol 
soldate in en uit beweeg. Skielik, Donderdagoggend, 
het soldate orals aangeklop en aangedring daarop dat 
hulle alle slimfone moet oorhandig. Die goed gaan 



in elk geval binnekort geen waarde meer hê nie, 
maar sou iemand ’n foon versteek, sal daardie 
familie swaar gestraf word. 

Natuurlik was die mense erg ontsteld oor hierdie 
skielike, slegte behandeling en wou antwoorde hê. 
Hulle is toe aangesê om in die tent te vergader 
wanneer die aankondiging kom en nou sit so te sê 
almal hier en wag op verduidelikings terwyl die 
kolonel homself gereedmaak agter die mikrofoon. 
Hulle wonder hoekom staan die eienaars van die 
plaas saam met Hunter en Jane daar voor met ’n 
soldaat agter elkeen asof hulle opgepas word. 

Uiteindelik kom die kolonel se stem oor die 
luidsprekers. “Hallo mense, kan julle my almal 
duidelik hoor?” 

’n Paar mense skree van heel agter dat hulle goed 
kan hoor en hy knik en gaan voort: “Mense, môre 
gaan die goed wat uit die hemel gekom het, uit die 
dreine kom en die stads- en dorpsmense aanval en 
siek maak. Mense gaan verander in gewelddadige, 
hoogs aansteeklike monsters en dié wat dit 
vryspring, sal in anargie lewe en waarskynlik 
oorwegend in rowers en plunderaars ontaard uit 
noodsaaklikheid vir oorlewing en ons gaan dus 
binnekort hier, afgesonderd, omring en bedreig word 
deur ’n wêreld van absolute anargie. 

“Mense, dit is my verantwoordelikheid om 
hierdie gemeenskap te beskerm, nie net teen gevare 
van buite nie, maar ook van binne die gemeenskap 



self. Ons kan nie enige muitery en sameswerings 
duld nie sodat ons altyd gereed en sterk sal wees 
teen alle aanslae. Dit is hoekom hierdie vergaderplek 
so belangrik is want wanneer die gemeenskap ’n 
belangrike ding moet bespreek, sal ons hier 
byeenkom en dit saam uitsorteer soos nou. 

“Julle het seker gehoor van die bedrywighede van 
gisteraand. Ons het nog nie eers hier vergader nie of 
ons ordentlik gevestig nie en hier was reeds ’n 
sameswering. Die baasbrein agter die sameswering 
is Hunter met sy regterhand, Chloe, met die hulp van 
Jane, Ronnie en Lyle, die skuldiges wat hier voor in 
’n ry staan. 

“Mense, ons kan nie sulke dinge duld nie! Ons 
kan geen geheime sameswerings of muitery duld 
nie, dus indien enige iemand iets belangriks op die 
hart het in die toekoms, keer kaptein Hannes 
Haasbroek voor en lig hom in. Hy sal dit met my 
kom bespreek en aan julle terugvoering gee en 
indien dit belangrik genoeg is, hou ons ’n 
vergadering. Dus: moenie iets agter my rug doen 
nie. 

“Nou wil u seker weet wat het die skuldiges 
aangevang? Julle is die eerste keer bymekaargeroep 
in ’n konferensiesaal in Port Elizabeth waar aan julle 
vertel is van hierdie plaas en dat hierdie die enigste 
veilige plek gaan wees teen die plaag wat kom. Ek 
het nuus vir julle, die agt mense wat julle hierheen 
laat kom het, het gisteraand in die geheim vergader 



en is saam terug Port Elizabeth toe en hierdie mense 
hier voor het hulle gehelp.” 

Morrison bly stil en gee die nuus die geleentheid 
om in te skop terwyl hy die reaksie onder die mense 
indrink. Die gefluister verander in ’n gegons en dan 
word dit ’n deurmekaar geraas soos die mense 
opgewonde en bekommerd begin word oor die rede 
vir die verraad en uiteindelik spring daar ’n paar 
mense hoogs ontsteld op.  

 
Die einde van Die Skrif van Onheil boek 1 
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4: Sylvia 
 

Sy kan die trane nie beheer nie. Dis fonteine wat 
aanhou hardloop. As sy hom nou vir goed verloor 
het? Die nare mansmens, hoekom het hy niks laat 
weet nie. Dit was beter toe hy nog in die tronk was. 
Sy het geweet hy is daar. Dit was ‘n soort 
gerusstelling. Al wou hy nie hê sy moes kom kuier 
nie. Agt jaar. Hel, agt jaar se verlang is lank, agt jaar 
se wag is hel. Al wat sy nou het, is hierdie pyn diep 
in haar, die hartseer van verlange, die leegheid van 
‘n dalk nooit weersiens. Verdomde mansmens! 

Dit was Betsie wat net voor toemaaktyd in die 
koerant gelees het van die amnestie en die ouens wat 
vandag vrygelaat word. Toe sy by die huis kom, het 
sy dadelik die gevangenis gebel. Hannes van 
Velden? Vroeër vanmiddag vrygelaat. Geen adres of 
kontaknommer gelaat nie. 

As sy net vroeër daaraan gedink het! Hoe onnosel 
kan ‘n mens wees! 

Maar dis dalk moontlik dat sy nog onnoseler as 
onnosel is deur te dink hy is nog lief vir haar. Wat 
het hy tog weer geskryf? Het sy dit al die jare 
verkeerd gelees? 

Sylvia 
Dankie vir jou besoek, ek waardeer dit, maar 

moet asseblief nie weer kom nie. Jy moet ook nie 
weer skryf nie. Dis nie reg dat ek jou vir tien jaar 
aan ‘n lyntjie hou nie. Jy is mooi en jonk en as dinge 



normaal was, sou ek, nou ja, jy weet self. Maar nou 
is dit nie moontlik nie en nie billik teenoor jou nie. 
Groete. Hannes 

Sy het nie weer gegaan nie, maar elke jaar op sy 
verjaardag vir hom ‘n kaartjie en koek gestuur. En 
die skurke verwens wat hom in die tronk laat beland 
het. 

Dis die storie van my lewe, dink sy. Net as ek 
dink dat iets na my kant toe kom, draai die lewe sy 
rugkant op my. Dit was so van kleinsaf. Sy het in 
armoede grootgeword. Haar pa was ‘n regte 
sukkelaar wat probeer het om met ‘n flenterlorrie 
transport te ry. Driekwart van die tyd moes hy 
sonder ‘n sent terugkom nadat die lorrie gebreek het 
en die kliënt geweier het om die volle som te betaal. 
Sy moes maar altyd hartseer toekyk hoe haar 
skoolmaats toffies by die snoepies koop, hulle beny 
oor hulle splinternuwe skoolklere aan die begin van 
die jaar, terwyl sy in verlede jaar se vodde 
voortgeploeter het. 

Sy was slim en het hulle in die laer standerds 
uitgestof, maar hulle het die pryse gekry – beste 
vordering, getrouste klasbywoning, beste in 
Geskiedenis. Die enigste keer dat sy gevoel het sy is 
hulle ver vooruit is die keer toe die onderwyser in 
standerd vyf met haar probeer lol het. Sy was toe al 
mooi ontwikkel. Hy het so ‘n taai klap gekry dat sy 
bril van sy traanogies gespat het en hy soos ‘n 
brandsiek hond weggesluip het. Maar die aand het 



sy haarself behoorlik in die spieël gaan beskou. 
Hoekom haar probeer betas in plaas van die ander, 
slimmer, mooier dogters? 

Die spieël het sy eie storie vertel. Sy het teen haar 
muur ‘n plakkaat gehad van ‘n filmster met lang, 
blonde hare en ‘n pragtige liggaam. Dit was vir haar 
altyd lekker om na die mooi gesig te kyk en haar 
volmaakte liggaam te bewonder. Opeens het sy iets 
raakgesien wat ook in die prentjie was. Lang, blonde 
hare. ‘n Fyn gesig. ‘n Ontluikende liggaam. Sy het 
iets meer gehad as die vaal rykes saam met haar in 
die klas. En van toe af het sy dit gebruik. Geen 
wonder dat die spogseun van die dokter haar gevra 
het om saam met hom na die laerskooleindfunksie te 
gaan nie.  

Die eerste paar jaar op hoërskool was geluksalig. 
Haar pa het ‘n vaste werk as opsigter iewers gekry. 
Vir die eerste keer in haar lewe was daar altyd ‘n 
ietsie. Hulle was nie miljoenêrs nie, maar haar ma 
het ook deeltyds in ‘n winkel gehelp. Skielik was 
daar geld vir ‘n nuwe rok af en toe, geld vir sjampoe 
vir haar hare en room vir haar vel. Die outjies het 
soos bye om haar gezoem. Sy het ontdek dat sy hulle 
kan manipuleer met die swaai van haar lyf, met ‘n 
glimlag vol belofte, met tuitende lippe, met ‘n 
oopgeknoopte bloes wat beloftes wys. Sy het gedog 
sy is vry van die bande wat armoede om jou bind. 

Maar toe tref die lewe se stertkant hulle weer. 
Haar pa het aan die suip geraak. Kort voor lank was 



hulle weer kaalgat soos vroeër en sy het diep in haar 
dop gekruip, die lewe verwens en almal begin haat. 
Sy het matriek deurgeskraap want daar was geen 
motivering nie. Intussen het Kasper by haar aangelê, 
eintlik al lank by haar gekuier sonder dat sy hom 
aangemoedig het. Kasper was veel ouer as sy, het by 
die myn gewerk en ‘n flenterkar gery. Oor die kar 
het sy hom nie weggejaag nie. Want as sy vir haar 
maats vertel het waar hulle met die kar was oor 
naweke, was daar nogal jaloesie. En op 
afgunstigheid, hoe bietjie ook al, kon sy vir ‘n week 
teer. Dit het bietjie van hulle eie armlastigheid 
uitgekanselleer. 

Kasper was ‘n goeie ou. Haar ma het haar 
geïndoktrineer. “Jy sal nie weer so ‘n goeie mens 
kry nie. Moenie jou kanse verspeel nie.” Vir haar ma 
was dit die belangrikste ding in die lewe om ‘n man 
te hê met ‘n standvastige werk. 

Toe sy nie werk na haar sin kry na matriek nie, is 
sy met Kasper getroud. Haar ma was reg. Kasper 
was ‘n goeie mens, eintlik ‘n doodgoeie mens. Hy 
was getrou aan haar, hulle het woonstel opgesit, hy 
het ekstra werk gedoen want hy wou vir haar ‘n huis 
koop. Sy wou nie kinders hê voor hulle in die huis 
was nie. Intussen het sy soms by ‘n blommewinkel 
uitgehelp, meestal administrasie, soms bietjie gehelp 
rangskik. Die geldjies het ook gehelp en op ‘n goeie 
dag het Kasper haar na ‘n huis geneem. Dit was ‘n 
ou plek op ‘n groot erf naby Krugersdorp stasie. Sy 



was ingenome. Kasper het ‘n lening gekry en hulle 
het getrek. Sy was besig om lief te word vir hom.  

Hy was so trots op haar, op sy huis, op die groot 
erf. Sy het die huis so goed as moontlik ingerig. Sy 
was gelukkig. Haar ma was uiters ingenome. Op ‘n 
dag het sy besluit dat dit tyd was vir ‘n baba. Sy sou 
hom die aand verlei net soos ‘n man verlei wil wees. 
En elke aand tot sy swanger was. Sy het met 
opwinding gewag vir sy terugkeer van die werk die 
aand. 

Maar hy het nie teruggekom nie. Rotsstorting 
onder in die myn. 

Die lewe het weer sy agterent vir haar gedraai. 
Dit was soos toe haar pa begin suip het. Die grond 
het onder haar padgegee. Sy het in ‘n diep skag van 
depressie ingeval. 

Sy het vir ‘n jaar lank doelloos bly voortbestaan. 
Die myn het ‘n bedrag uitbetaal en haar gehelp om 
die huis te betaal en op haar naam te kry. Ten minste 
het Jasper vir haar ‘n huis nagelaat, maar daar was 
nie veel ekstra geld nie. Betsie by die blommewinkel 
het haar sover gekry om weer te kom werk en haar 
in ‘n kar ingepraat sodat sy ook met die aflewerings 
van rangskikkings kon help. 

“Dit sal jou goed doen om uit te kom,” was 
Betsie se aanhoudende raad, maar sy het meermale 
deur die dag gewens sy kon vlug en in haar kussing 
gaan grens. Maar dis ook by die blommewinkel 
waar haar lewe so ‘n bietjie koers gekry het. 



Hy was ‘n lang, maer boer uit die Vrystaat. “My 
dinges gesien,” het hy gesê. “Darem nou werk gekry 
as sweiser by ‘n konstruksiemaatskappy. Weet julle 
nie van losies hier naby die stasie nie. Ek het nie 
vervoer nie. Kaal uitgestap. Bank het alles gevat.” 

Hulle het hulle koppe geskud. Nee, hulle weet nie 
van losies nie. Moedelose man. 

“Ek het al my bene afgeloop. Sal maar nog verder 
gaan soek.” 

“Sylvia, maar jy het mos ‘n ekstra kamer, nie 
waar nie? Hoekom neem jy nie die man in nie?” 

Sy wou Betsie onder haar dinges skop. Sy wou 
waaragtig nie met so iets opgesaal sit nie. Sy het 
haar kop geskud. 

“Kyk, jy kan mos ‘n hele paar rand daarmee 
verdien. Ek sal gou my antie bel wat loseerders 
inneem en hoor wat sy vra.” 

Dis dalk uiteindelik die hoop in die oë van die 
moedelose man wat haar hart sag gemaak het. 

“Miskien net tydelik, tot jy ander blyplek kry.” 
Hy het in haar spaarkamer ingetrek. Daarna nog 

een in die kamer wat kinderkamer sou word en nog 
een in die buitekamer. So het haar losieshuis begin. 
Aanpassing was lastig, maar die mans was ordentlik 
en omdat hulle vroeg moes gaan werk, was sy 
oggende alleen tot sy later blommewinkel toe is. 
Saans was hulle moeg gewerk en het kort na ete 
elkeen na sy kamer gegaan.  



Maar haar privaatheid was ‘n probleem. En 
verdere ruimte, want sy het gedurig nuwe aansoeke 
gehad. Sy het haar geldjies getel en gewonder of 
daar genoeg sou wees om nog vertrekke aan te bou. 
Plek was daar genoeg op die ruim erf. 

Sy het met Betsie daaroor gepraat. Betsie-wat-
alles-weet het dadelik gesê sy weet van iemand. Hy 
is besig met verbouings aan vriende van hulle se 
huis en hulle is baie tevrede met die werk. Sy sal die 
boodskap en die adres deurgee. 
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‘n Man vir Lenie 
Kortverhaal deur Anja Ries 
 

Dis halftien toe sy die bakkie sien afdraai uit die 
grootpad en stadig met die tweespoorpaadjie na die 
opstal aangekruie kom. 

Hy’s vroeg, dink sy. Hulle afspraak is eers 
tienuur. Maar dit maak nie regtig saak nie want die 
afwagting van die oggend het haar reeds 
vroegoggend alles laat klaarmaak. 

Dit is drie jaar sedert haar man, Fanus, skielik 
oorlede is. Sy moes besluit. Die plaas, alles was 
hare. Moes sy aanhou boer of die plaas verkoop en 
’n ander heenkome soek. Sy het besluit om te bly. 
Daar was nog nie kinders nie. Hulle was skaars twee 
jaar getroud. Sy het aan die Opsitkers in ’n 
landboutydskrif geskryf, en die hoop uitgespreek om 
weer ‘n man in haar lewe te hê. Die eensaamheid op 
die Karooplaas het te veel geword en die omgewing 
is suinig aan hubare jongmans. 

Toe hy stilhou in sy ouerige Jeep, maak sy vinnig 
‘n draai voor die spieël. Sy is nog bloedjonk, vyf en 
twintig om presies te wees, en ‘n aantreklike brunet. 
Nadat sy vroegdag opgestaan het, het sy deur haar 
venster gekyk na die dag wat oranje breek in die 
ooste en ‘n opwindende gevoel van afwagting het 
haar gemoed gekleur. 



Sy laat hom ‘n rukkie wag nadat sy die kloppe 
aan die voordeur gehoor het. Nie te oorgretig lyk 
nie, sy is darem ook nie meer ‘n tiener nie. Sy het 
darem al met hom gekorrespondeer en oor die 
telefoon gepraat toe hy die afspraak gemaak het. 
Maar sy selfoon en die plaaslyn was nie altyd op 
dieselfde golflengte nie en sy twyfel of sy sy stem 
sal herken. 

Hy staan daar. Lank en lenig. Hoed in die hand. 
Kakieklere. Bruin, vriendelike oë. Byna swart hare. 
Sterk, aantreklike gesig. 

Hy steek sy hand uit. “More, mev. De Bruin, ek 
is Willie …” 

“Noem my sommer Lenie …” val sy hom 
senuagtig in die rede en verwens haarself. Sy is nou 
regtig nes ‘n tiener. Dan ruk sy haarself reg. 

“Kom binne, Willie.” Sy stap voor hom uit deur 
die portaal die sitkamer binne. Net vir ‘n vlietende 
oomblik wonder sy oor die klere. Willie is natuurlik 
die informele noemnaam vir Wilhelm, besluit sy. 

“Kom sit gerus. Jy is seker moeg na die ure op 
die pad en lus vir koffie, of hoe?” Sy merk nie die 
effense verbasing in die bruin oë nie. 

“Dankie,” sê hy eenvoudig en sy oë soek na ‘n 
stoel, maar dan verstar hy. 

“Is dit nie ‘n skildery van Johan van Oordt nie?” 
Hy staar sprakeloos na ‘n groot skildery van ‘n 
bloedige sonsondergang wat teen die muur hang. 



“Dit is, ja. Oom Johan was my skoonpa se neef. 
Hierdie skildery was ons trougeskenk. Hou jy 
daarvan?” 

“Ek wou sê ek het dié een nog nie gesien nie. Ek 
is versot op sy werk. Kyk net die helder kleure. Ek 
hou van sy sterk, warm kleure. Maar hulle is skaars. 
Ek kon nog een op ‘n veiling kry twee jaar gelede 
kort voor my vrou se dood. En ek moes maar my 
hand diep in die sak steek.” 

“Hier is nog ‘n paar kleintjies in die eetkamer. 
Maar eers koffie, dan gaan wys ek jou.” 

Sy hou van die man, dink sy nadat hulle ‘n 
driekwartier land en sand gesels het. Hy is 
intelligent en ‘n baie goeie luisteraar. Sy het as 
gevolg van die onstuimigheid in haar gemoed, die 
meeste van die praatwerk gedoen soos ’n ekstatiese 
tiener. Hy is belangstellend sonder om opdringerig 
te wees en hy het ‘n sin vir humor. Sy skat hom so 
jaar of twee ouer as sy. Maar sy weet nog niks van 
hom af nie. 

“Vertel my meer van jouself ...” nooi sy hom uit 
na ‘n tweede koppie koffie. 

“Ag aarde, Lenie, ek is jammer. Ek het so lekker 
gekuier en my werk wag vir my. Sien, ek is ‘n 
landmeter en jou buurman het gekla dat die hoekpaal 
in die suide van jou plaas ‘n paar meter verkeerd 
geplaas is. Ek wou net kom sê dat ek oor jou plaas 
gaan ry, as jy nie beswaar het nie, om te gaan kyk of 
daar regtig fout is.” 



‘n Wonderlike droomballon bars aan flarde. Sy 
weet sy het skielik ‘n idiotiese uitdrukking op haar 
gesig. Kan ‘n mens so ‘n volslae gek van jouself 
maak? 

“Ou Ferdinand Verdoorn karring nou al jare oor 
die hoekpaal. Ek het geen beswaar nie.” Sy sukkel 
om haar stem egalig te hou en haar verleentheid so 
goed as moontlik te verdoesel. 

“Dit was lekker om met jou te gesels,” sê hy toe 
hy opstaan. Hy druk weer haar hand by die deur. 

Verslae gaan sit sy in een van die stoele in die 
sitkamer. Kyk dwarsdeur die skildery van oom 
Johan. Maar dan hoor sy die voertuig in die paadjie 
na die opstal aankom. Sy hou die wit 4x4 
dubbelkajuit dop tot hy voor die huis stilhou. Bril, 
baadjie en das, gemiddelde bou. Netjies. Met sy 
selfoon teen die oor kom hy aangestap. Seker van 
homself, ligte hare, fyn gesig. 

“Wilhelm Grabe,” stel hy homself voor en betrag 
haar ondersoekend met blou oë soos ‘n mens die 
opregtheid van ‘n stoetperd meet. Hy boer met 
perde, het hy oor die foon gesê. Hy is laat, dink sy, 
maar verwys nie daarna nie. Sy gee egter dadelik 
toe. Met die afstande weet ‘n mens nie altyd presies 
nie. 

Sy nooi hom so vriendelik as wat haar gemoed 
toelaat binne, maar voor hy gaan sit, lui sy selfoon. 
Hy tref reëlings vir ‘n perdeskou, sy stem is 



gebiedend en sy kan aflei dat hy nie teëpraat duld 
nie. 

“So gaan dit,” sê hy toe hy aflui, “’n mens moet 
jou hand oral hou anders jaag hulle aan. En dit kan 
my duisende rande kos.” 

In die volgende halfuur moet sy hoor van sy 
stoettelery, sy suksesvolle perdeskoue, die hope geld 
wat daarin gesteek word. Sy selfoon lui kort-kort en 
dan word daar oor sy besigheid gesels. ‘n 
Vergadering met die voorsitter van dié of daardie 
vereniging. ‘n Ontmoeting met versekeraars, die 
pryse wat uitgedeel moet word en noem maar op. 
Uiteindelik weer terug na haar. 

“Jy sien hoe gaan dit. Ek soek …” 
Sy luister nie eers waarna hy soek nie. Sy weet 

wat hy soek. Hy soek ‘n persoonlike sekretaresse. 
Iemand wat hy kan rondorder en wat aan sy wense 
kan voldoen. Al is hy ryk en dinamies en een van die 
jong geldreuse van die perdebedryf, hou sy nie van 
hom nie. Sy kan nie anders as hom met Willie te 
vergelyk nie. Totaal onregverdig, maar wat! 

“Ek sal weer ‘n draai kom maak op ‘n ander 
keer.” Sy oë sê hy hou van wat hy sien. Dit pas in by 
sy behoeftes. Na haar verwagtinge het hy nie een 
keer gevra nie. 

“Liewer nie,” sê sy by die deur. Aan mans het sy 
voorlopig genoeg gehad. Sy is bly toe die stilte van 
die huis haar toevou en sy alleen met die 
verpletterende ontnugtering van ‘n mislukte oggend 



kan worstel. Deur die venster lyk die oggend vaal, 
lelik en eentonig. 

Toe die werkers twee-uur inval, is sy by om wol 
te help klas. Om haar oor ‘n ontstellende oggend te 
verknies, het geen sin nie. Die gewoel om haar, die 
gelag en geskerts van die werkers, die geblêr van 
skape en die reuk van wol help haar om die 
teleurstelling effens te verwerk. 

Iemand tik laatmiddag teen haar skouer waar sy 
vooroor gebuk die wol met haar oë en vingers toets. 

Dis Willie. Hy wil praat, maar kyk na die 
werkers. Hulle stap uit die skuur na buite. 

“Ek wou net kom sê: jou buurman se aanspraak is 
foutief. Die hoekpaal staan presies waar hy moet 
staan.” 

“Dankie dat jy kom sê het.” Sy weet sy klink 
kortaf. 

Sy wil groet en omdraai skuur toe, maar hy bly 
staan soos ’n stout skoolseun. 

Hy aarsel en dan kom dit vinnig: “En ek wou sê: 
ek sal graag weer ‘n koffietjie wou kom drink.” 

“Jy is enige tyd welkom,” antwoord sy hoflik 
maar toonloos. 

“Ek bedoel nie enige tyd nie. Ek bedoel soos 
Saterdagaand sewe-uur.” Verbeel sy haar of is daar 
‘n vonkel in sy oë. 

Sy glimlag opeens en knik met haar kop. Toe hy 
wegstap, sien sy die rustige gang van ‘n sterk man 



en toe hy wegry, voel sy hoe mooi die dag skielik 
geword het. 

 


