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The mission - 3. The mercenaries 
 

Joss trained them well and accustomed them to the 
equipment and he is now walking from one to the 
other, pulls heavily here and there to test the 
equipment and once in a while he violently bumps a 
soldier to test his firmness on the ground. 

 
BLOEDSPORE IN DIE SAHARA - 6. SPORE 

MAAK - Deel 2 
 
Hy praat Engels soos ’n Rus of ’n Oos-Europeër 

met ’n onhebbelike aksent. “Dit sal sake vir my baie 
vergemaklik. My Bormoen is nie baie bedrewe nie.” 
Hy sê dit half verskonend, met ’n klein buiginkie. 

“Hier het ons nou ’n groot vis aan die hoek,” sê 
Joos in sy binneste. “’n Groot, gevaarlike en ’n 
smerige vis.” 

 
Die wraak is myne! - 12: Die plan 

 
Na ‘n ewigheid was hulle klaar. Hulle het 
teruggeklim en hulle rubberhandskoene uitgetrek en 



in die sakke gesit. Rothwell het nog ‘n slag met sy 
flits deur die gat gelig om seker te maak niks het per 
ongeluk agtergebly nie. 

 
Bevrore hart - 8. Wynand 

 
Amanda wil die plate oplig om te sien hoe hy brand, 
maar Victoria keer. “Hy sal rook maak.” Sy stap na 
die stoof en sit haar hand plat op die yster. Sy lag. 
“Kom voel. Hy word warm.” Hulle voel en hulle 
jubel en praat opgewonde met mekaar. 



Geplaas in Storietydskrif Facebook groep 
Deur Amor Voster 
 
Wilson-toffie (29/02/2020) 
 
Waarom het ons wêreld begonne draai? 
Aai...aai...Aai! 
 
Geluk, voorspoed en aansien 
waarde bepaal deur die munt 
Die styg en val verslind 
die beurs, die mark, ons bind 
Inflasie devalueer prys sonder keer 
 
My pa het altoos gesê: 
"my kind, selfs die kerk het geld nodig" 
Waar is die stil in ons wil 
ons gemoed en ook begewe? 
Tóg in Vertroue ons belowe! 
 
Dit raak ook tóg so moeilik 
stoflik ingedruk saam in ons juk 
Met spandeer wat met my beurs flankeer 
Sente is nog altyd stom 
draai hul geduur, keurig...karig, maar om! 
©Amor Vorster 

 



Geplaas in Storietydskrif Facebook groep 
Deur Amor Voster 

 
Verwyt (23/02/2020) 
 
Draal sluier luier sonder takt 
verskuild gevang in die rad van geheue 
Hierdie argeloos broer van spyt 
wat gister uit sy tombe herrys 
 
Ramel en rattel 
knabbel alle aan gelede gedane ty 
Gerowe joú dié waarde 
uitgelowe verdoof joú doel op aarde 
 
Trapsuut hy in spiraal verdwaal 
traak vermaak van gewis bewus 
Want reaal het geen weer 
teen die uit of afloop in die Al 
 
Om jou aan hom verleen 
vergeleke die sluk van arseen 
Dit het eindelik ten doel 
om joú geluk en vrede verspoel 
©Amor Vorster 
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The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

 
03. The mercenaries 
 

Leo Baxter, Joss’s brother, knows the Eastwood 
Estate like the palm of his hand. He had been the 
farm manager for three years before he and Joss 
were sentenced for murder and manslaughter. He 
chose this secluded spot near the dam where they, in 
the meantime, can hide in the dense blue gum forest. 
Even a helicopter won’t discover their hide-out and 
there is a mountainous part between them and the 
army base, which is now established around the 
farmhouse so that they can even make a fire 
unnoticed. They know the community at the 
Eastwood Estate barricaded themselves in and they 
would not emerge before they are sure the spiders 
have died out. The dam also is next to the forest and 
thus they have a nice supply of water. 

Their aim is to hide here to avoid the plague and 
also the city dwellers for a week or two until the 
plague subsides. They will then take over the 
neighboring farm to make it their new base where 
they clandestinely plan to dig in and operate from. 
Paola will keep them up to date and will inform 
them about developments at the Eastwood Estate. 
She is in the possession of a secret radio. It will be 



the task of Recce, the ex-operational soldier, to visit 
the farm frequently and goes near enough to the 
army base in order to exchange information and 
orders with their spy Paola. 

The sun has just crept over the horizon when the 
radio shatters the silence of the forest. “Anthill! 
Come in!” 

Recce jumps up astonished from where he sits at 
the campfire and sprints to his radio in a small 
sunpanel loading station. There is only a scant 
opening in the dense foliage of the blue gum trees 
above that ensures that his radio is ready and 
charged when needed. 

He snatches the radio while Spyker, Leo, and 
Joss all crawl out of their tents and inquisitively 
approach him to be informed of the latest news 
when Recce answers: “Anthill here, please talk Mail 
Pigeon.” 

Paola’s voice is serious: “You must evacuate 
immediately! The dogs and foot soldiers are on their 
way to your part of the farm to do reconnaissance 
and secure it before the water lorry, covered by 
Casspirs, will depart for the dam. Over.” 

Surprised Recce frowns: “Mail Pigeon, when 
have they decided this? Yesterday afternoon and 
early this morning we heard a helicopter and had to 
extinguish our fire immediately. Have they done the 
investigation? Have all the spiders died out? Over.” 



“Yes, they have visited the town and a team of 
sentries hid on a roof of a building during the night 
and they were Morrison’s guinea pigs to make sure 
the plague has ended before they flew back to base 
early this morning. It seems that all the spiders are 
dead. Like I told you last week, they sent drones 
when the plague was in full swing last week. 
Millions of spiders emerged every evening from the 
gutters and attacked people and then flew to their 
next destination and vanished just to emerge the next 
evening to carry on with their deadly attacks. No 
spiders came out last night and they could monitor 
the street from their position on the roof. They found 
that wild gangs roam the streets that attack one 
another and carry corpses or injured people away. 
All services and order are destroyed. Total anarchy 
reigns and it seems as if the spiders probably 
succeeded in infecting about all inhabitants and 
turned them into villains who prey on one another. 
Yesterday evening a birdie told me that they are 
going to secure the dam and this is the first 
opportunity I’ve got to warn you. You must move 
your asses! The dogs and troops are going to leave at 
any moment now. Over.” 

Recce’s brain works overtime. “Mail Pigeon, this 
means Anthill will be out of touch for a while. Don’t 
stress if we are silent for a few days. I will try to 
contact you regularly. As soon as we have set up our 
new camp, I will come within your reach and wait 



for news, but only one thing else: is the date of April 
Fools still the same? Over.” 

“The date won’t change and everything has been 
arranged. Over and out.” 

“Over and out.” 
The guys look with question marks on their faces 

and then Joss jumps into action. 
“I wondered about the helicopter. They now want 

to replenish their water supplies and at the same 
time make sure this important part of the farm with 
the dam is safe. I am really surprised by the colonel. 
It is only ten days from the outbreak. He is quite 
daring. It seems as if he simply ignores the fact that 
he endangers his soldiers’ lives as long as he gets 
what he wants.” 

Joss turns away to the nearest tent where two 
ladies are sleeping late. Up to now, nothing has 
pressed them and these two regularly enjoy sleeping 
late. He bends at the tent entrance and the next 
moment pulls the two robustly with their sleeping 
bags out of the tent while he yells in the direction of 
the rest of the camp. “Out of your tents now, and 
move your asses! It is time for action, ladies and 
gentlemen. Take down your tents and move or you 
will leave corpses behind because either you are 
quick enough to move with us or we kill you 
because dead people don’t talk. Come, there are 
dogs and soldiers on their way. Put on your fighting 
gear and get your weapons. It is time for action.” 



Suddenly the serenity of the camp is gone as the 
people rush out of their tents and anxiously start to 
gather and pack up their things and eventually carry 
it to the 4x4s and quickly load it in. No one even 
dares to ask a question or to object because they all 
know Joss Baxter’s word is law. 

This monster of a man demands respect while he, 
with his number one shortcut hair and bulging 
muscles full of tattoos, walks to and fro and with his 
coarse manly voice shouts at his mercenaries to 
prepare them for what lies ahead. Leo packs Joss’s 
belongings with his own while Joss is checking the 
proceedings and sometimes kicks someone heavily 
in the ass to get him up to speed. “I am going to 
enlighten you in the meantime while you are 
packing. We have just received confirmation that the 
plague ended and that the civilization has collapsed. 
We are going to leave from here where we had to 
hide from the spiders next to the dam that supplied 
our water. We must be gone before the dogs and 
foot soldiers reach here and discover us and we are 
going to occupy the neighboring farm and make our 
base there. 

“Maybe you are wondering why we chose this 
farm. We had very good reasons for this. Let me 
explain to you how things are going to proceed from 
here on. The world is in total anarchy. I trained you 
well and prepared you for survival outside but let me 
just remind you of what we are facing. We are 



mainly going to encounter man-eating monsters and 
infrequently small groups of normal people who 
evaded the monsters and have not been infected. I 
want to remind you that these normal persons must 
be kept at a distance and they will have to undergo a 
24-hour quarantine before we only exposed one of 
US to them and thereafter that person will also have 
to undergo another 24-hour quarantine together with 
them. Only then we will be sure they are not carriers 
of the virus. We will have to sanitize each other 
thoroughly and also all new terrain before we 
occupy it and only then can get rid of our protective 
gear. 

“Further: just for your information on how the 
new world will work. There are two organizations 
competing with each other that want to take over the 
world when the plague ends. Earlier the world was 
run by an underground organization consisting of 
very rich people. In the future, we will call them The 
Elite. The Elite’s world is now gone because they 
had to take flight before the plague. Those who 
could save themselves, established army bases like 
this one on Eastwood Estate where they will now try 
to survive. In the meantime, they are trying to 
discover what the organization that initiated the 
plague is planning as they want once again to win 
back control over the world. Colonel Morrison 
services The Elite. 



“We are going to dig in on the neighboring farm 
and operate from there because it not only has 
everything that we need but also because we must be 
in the vicinity of the Eastwood Estate. The 
organization that initiated the plague and stole the 
world from The Elite, promised that they will 
eventually free the world from the plague and The 
Elite and will start a new, better world. In the future, 
they will be called The Saviors.  

“Leo and I had still been locked up in jail when 
my ex-colleagues, Recce and Spyker, got a special 
contract from the leader of The Saviors. Ahmed, a 
stinking rich, eccentric, young Indian, who had used 
our services previously, contacted them and asked 
their help when he heard that an international anti-
terrorism unit with their leader Morrison, was hot on 
their heels here in South Africa. Ahmed wanted 
them to plant a spy in Morrison’s camp and they 
succeeded by putting Paola there who still supply us 
with information. The Saviors know that Morrison 
does the dirty work for The Elite by trying to sniff 
out the Saviors and he will regularly be in contact 
with The Elite. Paola our spy in the midst of The 
Elite thus is extremely valuable to The Saviors.  

“We are also very valuable for The Saviors 
because they plan to use our specialized services to 
annihilate The Elite. They promised to hand over 
special operations to us and for every successful 
operation, we will be paid handsomely with precious 



supplies to sustain ourselves. That is why they told 
Spyker and Recce beforehand of the plague that was 
due. 

“My two comrades haven’t forgotten about me 
and realized that we would have to escape from 
prison before the plague starts. We did and I took 
over from them and deliberated with The Saviors. 
They already gave us our first important mission that 
must be carried out on 1 April. They promised to 
compensate us handsomely for that by visiting our 
base and amply supply us with provisions. Together 
we decided on the neighboring farm for our base and 
rendezvous point and they will reward us there for 
our services. People, these Saviors are in charge of 
the new world they have created and for which they 
had for a long time prepared. Thus, we are going to 
benefit handsomely by, at first, working with them. 
But as you all know, we are mercenaries and if 
things change, we usually choose the side that is the 
most beneficial for us. 

“We called our first critical operation April Fools 
and we will have to work from today to be ready to 
execute our operations on 1 April successfully. First, 
we are going to occupy the farm next to the 
Eastwood Estate and secure it. Then we will move to 
town and face gangs and gather as many supplies as 
possible in order to dig in properly. It is 11 March 
today and I will decide which of you are going with 



me to Port Elizabeth and who will stay behind as 
security to keep the fort.” 

Everything is loaded when Joss finishes and they 
are now dressing up in their fighting attire. Joss 
trained them well and accustomed them to the 
equipment and he is now walking from one to the 
other, pulls heavily here and there to test the 
equipment and once in a while he violently bumps a 
soldier to test his firmness on the ground. 
Eventually, he is satisfied. They look fearless and 
fighting fit in their special equipment with metal 
scales that glide over each other and hide their army 
attire. Each one has a helmet that looks like a cross 
between a motorbike and a diving suit helmet with a 
reinforced piece of glass that can be opened or 
closed quickly. They all carry R5 machine guns and 
crossbows with arrow bags and also Samurai swords 
over their shoulders. 

Satisfied Joss nods and gestures that they must 
climb in. In fours, they jump into the six double cab 
Ranger 4x4s and the procession starts to leave the 
camping site. 

Continues next week in Edition 66 
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6. SPORE MAAK - Deel 2 
 
Om die erf is daar ’n lae muurtjie. 

“Laat ons gaan drink,” sê Joos en die ander twee 
voel verlig. 

Joos weet hoe dat dors ’n mens tot snelheid dryf 
en daarom waarsku hy hulle. “Onthou, ons is 
Bormoen-soldate. Ons moet ons steeds so gedra. 
Moet net nie dalk aan die hardloop gaan na die water 
toe nie. Gooi maar jul agterlywe bietjie rond soos 
hierdie Bormoen-soldate gewoond is om te doen.” 

Hy is effens voor die ander twee toe hulle na die 
fonteintjie toe loop. Hulle kyk na hom en hulle voel 
beide dat Joos verander het, heeltemal en duidelik 
verander het. Gedurende die folterende ure, sedert 
hulle gevangene geneem is, het hy verander en hy 
het vir hulle ’n leier geword. Hulle spreek dit nie uit 
nie, maar hulle weet dit nou. 

Hulle is ’n tree van die blinkende water af. Dan 
steek hulle vas. ’n Arabier kom die huis uitgeloop, 
reguit na hulle toe. 

Hy dra die swart gewaad van ’n bediende. 
“Hy is sommer niks,” sê Joos vinnig. “As daar 

moet gepraat word, sal ek praat. My Arabies is beter 
as julle twee sin.” 

Die bediende kom voor hulle staan en salaam 
kortaf. Dan swaai hy sy arm in die rigting van die 
deur van die huis, sonder dat hy praat. Dit is ’n 
duidelike uitnodiging om die huis binne te gaan. 



Joos besluit oombliklik. Die vader weet wat vir hulle 
in die huis wag, maar hy reken dat dit hier nog nie 
bekend is dat drie Legioen-soldate uit die paleis van 
die vet El Dowla ontsnap het nie. Nog minder is dit 
seker bekend dat die drie soldate in die gewaad van 
Bormoen-soldate in die omgewing is. 

Joos stap ewe grootman na die deur en na ’n 
bietjie huiwering, volg die ander twee hom en hulle 
kan dit nie help om na mekaar te kyk nie. 

Hulle stap die sitkamer binne. Daar lê dik tapyte 
en die plek is byna net so weelderig gemeubileer as 
die van El Dowa. Daar is glad ’n klavier ook en 
ander benodighede wat ’n mens eerder in ’n 
Europese huishouding sou verwag as hier in ’n 
Bormoen-woning. In die vertrek is daar niemand nie 
en die bediende maak hom skaars. 

Joos bring sy vinger voor sy lippe om vir hulle te 
beduie om nie te praat nie. In hierdie wêreld het die 
mure lang ore. Hy meen dit is tog moontlik dat hulle 
met bluf hier sal wegkom sonder om agterdog te 
verwek. 

Daar is ’n deur met ewige gordyne voor dit. 
Die gordyne word opsy geskuif en ’n man maak 

sy verskyning. Hy is nie ’n Arabier nie. Hy het ’n 
netjiese rybroek aan en ’n windmaker-bosbaadjie 
wat vir hulle dadelik uitheems lyk. Om sy nek het hy 
’n sy-serp wat in ’n knopie gebind is. Joos is naaste 
aan die vreemdeling en toe hy nader kom, sien die 
Suid-Afrikaner dat die man ’n smal gesig het, wat 



eienaardig bleek is vir hierdie wêreld, waar die 
teisterende son jou blas maak al bly jy ook meestal 
in die koelte. Joos voel aan dat hy hier met ’n 
dobbelaar te doen het, maar nie ’n kleinskaalse 
dobbelaar soos hy wat net kaarte gooi nie. Hy voel 
’n vlaag deur hom trek, want hierdie kalant kon net 
sowel in ’n groot Europese stad by ’n voordeur 
uitgekom het. 

Die man steek sy hand uit en Joos groet hom en 
sy hand voel klam soos ’n nat vis. Die vreemdeling 
grinnik. Meteens skiet iets Joos te binne wat El 
Dowla skaars ’n uur tevore gesê het. 

Die kêrel probeer op Bormoen praat. Hy sukkel 
’n bietjie. Klaarblyklik is hy met die taal nie 
besonder vertroud nie. 

“Julle het gou gekom,” sê die vreemdeling. “Ek 
het nie so spoedig ’n antwoord van El Dowla 
verwag nie.” Hy breek bietjie af en kyk skerp na 
hulle. “Julle is nie die kêrels wat ek die eerste keer 
gespreek het nie, of hoe?” 

Joos trek sy gewaad stywer om hom vas en hy 
neem nogmaals ’n vinnige en belangrike besluit. Hy 
antwoord op Engels, maar hy praat ’n soort Engels 
wat Org en Neels verbaas na hom laat kyk. 

Joos sê. 
“El Dowla het ons gestuur, want ons praat jou 

taal.” 
Hy hou dan sy asem op van spanning en 

afwagting. 



Die poeier werk. Die vreemdeling is in sy skik. 
Hy is dankbaar en dit is heeltemal duidelik. 

“Ek is baie dankbaar daaroor,” sê hy en tot Joos 
se verbasing praat hy op krom Engels. Hy praat 
Engels soos ’n Rus of ’n Oos-Europeër met ’n 
onhebbelike aksent. “Dit sal sake vir my baie 
vergemaklik. My Bormoen is nie baie bedrewe nie.” 
Hy sê dit half verskonend, met ’n klein buiginkie. 

“Hier het ons nou ’n groot vis aan die hoek,” sê 
Joos in sy binneste. “’n Groot, gevaarlike en ’n 
smerige vis.” 

“Wat sê El Dowla oor die prys? Hy kan net die 
woord spreek en hy het die gewere...” 

Nou moet Joos met homself worstel. Sy 
gevoelens dwing hom om hierdie ellendeling aan sy 
keel te gryp en die asem uit hom uit te druk. Sy rede 
dwing hom om die bluf verder te voer, om eers meer 
besonderhede uit te vis. Hy bedwing sy gevoelens en 
sy verstand wen. 

“El Dowla wil graag sekerheid hê dat die gewere 
veilig sal aankom. Langs watter roete word hulle 
gestuur?” verneem Joos met ’n klein salaam, so eg 
soos die van ’n regte Arabier. 

“Hoe dikwels moet ’n mens dan in hierdie kontrei 
dieselfde ding verduidelik?” sê die vreemdeling 
bietjie op sy perdjie. “Ek het al twee keer 
verduidelik langs watter roete die gewere aangery 
sal word. Hulle kom met die ou karavaanroete voor 
die berge langs. Daar sal drie besendings wees en 



daar is ’n dag tussen elke besending. Op die manier 
hoef ek nie soveel kamele op ’n slag te gebruik nie. 
Dit kan agterdog wek. Hierdie is nie die eerste 
besending gewere wat Sorak Batak aflewer nie. Ek 
ken my werk.” 

Hy sê dit vinning en vol vertroue. 
“Wat is die maak van die gewere nou weer?” 

verneem Joos, want hy wil probeer uitvind 
waarvandaan hierdie Sorak Batak nou eintlik kom. 
Dit kan hy nie uitreken nie. Hierdie naam is vir hom 
volkome vreemd. 

“Tsjeggiese kort lope...” 
’n Tsjeg dus, reken Joos. 
“Hulle is van die beste gewere in Europa vandag 

modern, vinnig en betroubaar. Hulle is gemaak deur 
’n filiaal van Skoda...” 

Dit is maar weer Neels se kop wat hom in die 
steek laat. Hy begin nou maar net snap wat aan die 
gang is. Voor hy weet wat hy doen, blaker hy uit. 

“Kan jy nou meer! Hierdie is die einste kreef wat 
El Dowla gesê het wat die gewere gaan aflewer!” 

Joos voel of hy hierdie groot, liewe kortkop Neels 
in sy wind kan skop. Hy bedwing hom vinnig en 
konsentreer op die netjiese Tsjeg hier voor hom. 

Batak kyk stadig en betekenisvol na Neels op. Sy 
mond hang oop en sy donker oë skitter. Eers lyk dit 
of hy geskrik het, maar net vir ’n oomblik. Hy maak 
sy mond weer toe, beweeg nader aan Neels en bekyk 



hom sekuur. Daar kom ’n verwronge glimlag oor sy 
gesig en dit lê sy verrotte tande bloot. 

“Julle is net so min Arabiere as wat ek ’n esel is,” 
sê Batak en hy sê dit stadig, byna talmend. 

Hy bekyk Neels van kop tot tone. Dan merk hy 
die twee groot, rooierige stewels op wat onder Neels 
se gewaad uitsteek. 

“Iets fluister my in die oor dat julle kêrels lede 
van die Vreemdelegioen kan wees. Ek het gehoor ’n 
hele boel gevangenes is vandag hierheen gebring. 

Vir my lyk dit al of julle drie vry gekom het. Mag 
ek verneem waar julle hierdie windmaker-
monderings kry? Mag ek ook verneem hoe julle 
daarin geslaag het om vry te kom? Mag ek verder 
verneem wat julle nou eintlik hier verloor het?” Sy 
laaste vraag is hoog, skerp en kwaadwillig, half-
dreigend. 

Dit baat nie om hierdie kalant nou verder in die 
war te probeer lei nie. Hy het nou ’n sterk snuf in die 
neus. 

Neels roer en wil Batak onder die stof loop. 
Joos hou hom egter teë.  
“Nou goed, Batak, jy wen hierdie ronde. Ons is 

vlugtelinge en ons kom uit die Vreemdelegioen. Ons 
weet nou ook dat jy ’n geweersmous is. Daaroor het 
ons ons eie opvattings, maar daar is nou nie tyd om 
hulle aan jou mee te deel nie. As jy ons help om hier 
weg te kom, sal ons geen boe of ba oor jou gewere 
sê nie.” 



Batak trek ’n goue sigaardoos uit sy sak. Hy 
neem ’n sigaret sonder om aan hulle aan te bied en 
steek die doos in sy sak terug. Hy steek dit op, trek 
’n lang skyf en dan bars hy uit van die lag. Dit is ’n 
lae, aaklige lag. Hy lag lank en hy lag dat die trane 
so loop. 

Toe hy bedaar, sê hy. 
“So, dan moet ek julle help om hier weg te kom?” 
Joos antwoord nie, want hy voel hoe dat sy keel 

saamkrimp sodat hy nie kan woorde uitkry nie. Org 
praat en hy sê. 

“Dit is wat ons vra. Ek skat as jy ons help, sal dit 
bietjie help om jou gewete te salf.” 

Dit lyk of Batak weer aan die lag wil gaan, maar 
hy bedwing hom. 

“Vir Legioenmanne is julle darem maar drie 
dikkoppe,” sê Batak. “Dink julle nou ek sal julle met 
hierdie inligting hier uithelp? Om gewere te 
verkoop, is my lewensbestaan. Dit maak nie saak 
aan wie ek hulle verkoop nie. Ek sal hulle aan my 
eie land ook verkoop as dit moontlik was. Dit is my 
besigheid.” Hy breek bietjie af en kyk hulle aan. “Ek 
sal julle sê wat ek wel sal doen...” 

Hul liggame beweeg effe van pure afwagting. 
“Ek gaan julle aan die Bormoen uitlewer voordat 

julle dit dalk in jul koppe kry om aan die 
buitewêreld te gaan uitbasuin dat Batak gewere aan 
die Bormoen verkoop. Afgesien van alle ander 



oorwegings, sal dit my transaksie met El Dowla 
vergemaklik, dink julle nie so nie?” 

Hy draai hom half om om die bediende te roep. 
Hy kom egter nie verder as om die sigaret uit sy 
mond te neem nie. Joos tree vinnig op, vinnig en 
doeltreffend. Met die kant van sy hand slaan hy 
Batak agter sy nek. Die hou tref die Tsjeg effens 
bokant sy sleutelbeen en dit laat hom op die tapyt 
vooroor val. Hygend van die pyn kyk Batak verskrik 
op. Hy is net betyds om te sien hoe dat Joos ’n 
kromsabel omhoog lig... 

Daar is tye wanneer die beste mense nie genade 
of jammerte kan aanvoel nie. Hierdie is vir Joos so 
’n oomblik. Hy steek die sabel stadig in die skede 
terug. 

Hulle hoor die vinnige geklap van voete. Org sê 
benoud. 

“Nou is die gort gaar. Die bediende het hom 
seker hoor skreeu. Nou sal ons hom ook moet 
bokveld toe stuur.” 

“Dit is nie nodig nie,” sê Joos. “Ons sal nie ’n 
ongewapende en onskuldige man om die lewe bring 
nie. Dit sal sekerlik nie gebeur nie. Hierdie bediende 
het niks met hierdie hele affêre te doen nie. Dalk 
beteken dit vir ons die einde, maar ons sal maar net 
die risiko moet loop.” 
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12: Die plan 
 

Op ‘n dag bel Rothwell hom. Kan hy inkom kantoor 
toe dat hulle die sakie oplos. 

“Dalk is die ding vir ons altwee nie die moeite 
werd nie,” het hy vriendelik gesê. “Ek sal iemand 
anders kry om die werk te voltooi. Ek het jou nodig 
vir iets anders, sien. Dit was maar net ‘n 
ongelukkige sameloop van omstandighede.” Later 
sou hy wel deeglik weet dat al sy probleme haarfyn 
beplan was, dat hy, reeds toe hy sy kwotasie 
ingedien het, sy ondergang geteken het. 

Rothwell wou hê Hannes moet op die erf agter 
die bank in een van die voorstede vir hom ‘n winkel 
oprig wat hy kan verhuur. Hy moet hom nie verder 
bekommer nie en hier is weer ‘n voorskot. Rhoode 
het nie hulle vorige transaksie met die nodige takt 
hanteer nie. Van nou af sal hy self sorg. 

Hannes wou dit nie glo nie, maar sy finansies was 
op so ‘n laagtepunt dat hy dit moeilik van die hand 
kon wys. Bowendien het hy by Sylvia begin en hy 
wou nie op daardie stadium van haar geld aanvaar 
nie.  

Hy het gebou. Geld is gereeld in sy rekening 
inbetaal. Net die dop het hy gebou en die dak 
opgesit. Dis al wat Rothwell voorlopig wou hê. 
Klein venstertjies aan die voorkant. Hulle moet die 
vensters deeglik toemaak. Hulle was omtrent klaar 



gepleister toe Rothwell laatmiddag daar aankom met 
‘n paar gaslampe en ‘n bottel duur whisky. 

“Laat jou werkers loop. Vanaand vier ek en jy ‘n 
bietjie fees.” Toe het die speletjie begin. Hulle het 
teen die agterste muur by ‘n tafeltjie met planne op, 
gaan sit. 

Na ‘n paar doppe het Rothwell vriendelik gesê: 
“Kyk, ek het jou nog steeds vas, sien, ek kan enige 
tyd die penaliseringsklousule van krag maak.” Hy 
het gelag en Hannes teen die arm geklap. “Maar ek 
is nie so ‘n ou nie. Wil nie graag een van my maats 
in die moeilikheid laat beland nie. En ons is mos 
pêlle, sien?” 

Hannes was self effens aangeklam want Rothwell 
het fluks geskink. Dalk was die ou nie so sleg nie, 
het hy gedink. Dalk was al die probleme met die 
winkelkompleks regtig ‘n snaakse saamloop van 
omstandighede. Tog was daar ‘n vermoede dat 
Rothwell nie oop kaarte speel nie. Daarvoor was sy 
tong te glad en sy vriendelikheid te dik aangeplak. 

Na nog ‘n dop het Rothwell sy troefkaarte begin 
speel.  

“Hoekom dink jy laat ek jou hier bou?” 
“Geen idee nie.” Rothwell het hard gelag. 
“Die bank, sien.” 
“Die bank?” 
Hy het weer ‘n groot sluk aan sy whisky gegee. “ 

Die bank, die kluis, sien.” Hy het met sy vinger teen 
die muur getik. Hannes het nog nie verstaan nie. 



“Ons sit hier ‘n halwe meter af van miljoene 
rande, sien.” 

“Dis die bank s’n.” 
“Dit kan ons s’n word, sien.” Hy het nog ‘n dop 

geskink. Hannes het koue rillings teen sy rug voel 
afloop. 

“Jy bedoel?” 
“Ek bedoel, ja. Dis waar jy inkom, sien.” 
“Ek?” 
Rothwell het lank stilgebly en Hannes tyd gegee 

om alles te verwerk. Toe het hy ‘n plan uit sy sak 
getrek. Dit was die bank s’n. ‘n Eenvoudige uitleg, 
met die kluis inderdaad ‘n halwe meter van hulle af. 
Net twee mure skei hulle van honderdduisende 
rande. Die een wat Hannes gebou het en ‘n muur 
van waarskynlik gewapende beton. 

“Maar hoe wil jy?” 
“Nie ek nie. Jy!” Rothwell het sigarette uitgehaal. 

Hannes het in ‘n dwaal ook een geneem. “Jy is die 
kern van die plan, anders …” 

Die plan was haarfyn uitgedink Hy moes 
namiddae as die bank toe is en in die aande werk. 
Nie so lank dat dit onnodige agterdog wek nie. Die 
omgewing is redelik woelig vroegaand maar 
laataand is dit baie stil. Hy hoef nie haastig te wees 
nie. ‘n Gat waardeur ‘n man gerieflik sou kon deur 
met ‘n sak geld, is al wat nodig is. Maar hy moet nie 
haastig wees nie, die muur wegkalwe en deur die 
staal van die beton kom sodat net ‘n dun lagie 



oorbly. Op ‘n goeie Saterdagaand, na hy ‘n week of 
wat glad nie by die winkel was nie, breek hulle deur. 
Dis hulle alibi. Hulle was gewoon nie daar nie. 
Iemand het oor die naweek daar ingebreek. 

Hannes se lippe was droog, sy ingewande ‘n 
senuknoop “Die sekuriteitstelsel?”  

“Dis so geïnstalleer dat dit fokus op die deur van 
die kluis. Maar ons kom as’t ware op sy gatkant in. 
Die alarm moet glad nie afgaan nie. Dan ontdek 
hulle dit eers Maandagoggend.” 

“En as iemand dit voor die tyd agterkom?” 
“Dis jou werk dat niemand iets vermoed nie. 

Binne-in die bank sal ek sorg.” 
Hannes was so oorstelp hy het sommer die hele 

glas whisky in sy keel afgegooi. 
“En as ek …” 
Rothwell het breed geglimlag. “Ek weet jy sal. 

Ek gaan nou loop. Dink so daaraan. Dis net nog ‘n 
werk wat ek jou aanbied. En jy gaan ‘n dinges vol 
geld maak uit die joppie.” 

Gelukkig was Sylvia nie by die huis toe hy daar 
aankom nie. Gaan blomme aflewer en daarna ‘n 
draai by haar ma maak. Sal later terug wees. Hy het 
gesê hy moet kliënte gaan sien en daarna gaan hy 
huis toe. Hy sal haar die volgende dag sien. 

Hy het die nag nie geslaap nie. Hy was weer 
vasgevang in die klein oorvol huisie met geen uitsig 
vorentoe nie. Wat hom die hardste geslaan het, was 
sy eie onmag. Polisie toe? Rothwell sal hom uitlag. 



Waar het jy al van so ‘n simpel plan gehoor! Hulle is 
nie kinders nie. En onthou die penaliseringsklousule. 
Verdwyn? Waarheen en met wat? Hulle het hom so 
te sê kaal uitgetrek.  

Oukei, het hy vroegoggend besluit, en sy gewete 
‘n bietjie gesus, dis net ‘n werk vir Rothwell. Hy sal 
sy werk doen, sy geld vat en spore maak. Sy 
rekening met Rothwell sal skoon wees, tewens hy 
sal ‘n houvas op Rothwell hê. Met sy aandeel van 
die geld sal hy sy eie grond koop, geboue oprig en 
verkoop. Hy sal nie meer van ander afhanklik wees 
nie. Hy het ‘n soort vrede met homself gesluit en 
gedoen wat Rothwell gesê het. 

Net eenmaal het hulle bymekaar gekom. Vyf 
mans êrens in ‘n obskure hotelletjie. Die tyd is 
afgespreek en die modus operandi beplan. Die mans 
is nie aan hom voorgestel nie, hy sou eers later 
uitvind wie hulle was. Rothwell het voorgestel dat 
hulle al die geld bymekaar moes hou en as die stof 
eers gaan lê het, sou hulle dit verdeel. Hy weet van 
die veiligste wegsteekplek. Die ander het 
saamgestem. Hannes het die saak nie vertrou nie. Hy 
wil sy betaling hê die aand met die rooftog. Daarna 
wil hy hulle nie weer sien nie. 

“Dink weer daaroor,” het Rothwell gesê, maar nie 
verder daarop aangedring nie. 

Die aand van die rooftog het hy vroegaand sy 
bakkie twee blokke ver van die gebou geparkeer en 
met ‘n kleinerige sakkie gereedskap soontoe gestap. 



In die donker het hy langs die winkel afgestap en ‘n 
venster gebreek. Hy het die ruit wawyd oopgemaak. 
Hy het ou tekkies aangehad, want hy het geweet dit 
sal nie duidelike spore maak nie. In ieder geval sou 
hy die tekkies êrens in ‘n vullisblik stop. Hy het 
goed rondgekyk en so onopsigtelik moontlik 
omgeloop na die voordeur, dit vinnig oopgesluit en 
ingewip. Hy het die deur agter hom toegemaak. ‘n 
Rukkie later het Rothwell en sy makkers ingesluip. 
Buite het motorfietse raserig heen en weer gejaag. 
Sou Rothwell dit ook gereël het? 

 “Reg.” Dit was Rothwell se teken. Van toe af het 
een van die ander oorgeneem. Hy het beduie dat die 
gat deurgebreek moes word. In die gedempte lig van 
‘n toegedraaide flitslig, het Hannes so sag as 
moontlik die laaste skil van die muur deurgebreek. 
Sy hart was in sy keel, sy senuwees rafels. Die 
pleister wat geval het, het vir hom soos donderslae 
geklink. 

En toe skielik: die sirene van ‘n polisiemotor. Hy 
het in sy spore verstyf en sweet het oor sy hele lyf 
uitgebars. Hy wou weghardloop, waarheen het hy 
nie geweet nie. Ademloos het hulle geluister. Die 
polisiemotor se sirene het al harder geword, voor die 
winkel verby geraas en toe verderaan stiller geword 
in die straat. 

Toe het hy nie meer omgegee nie. ‘n Paar swaaie 
met die hamer het die laaste beton laat swig en ‘n 
groot gat was skielik gapend voor hulle. Een het 



eerste deurgeklim en ‘n flits aangeskakel. Hy het 
presies geweet waar om wat te kry. Rothwell en die 
ander het ook deurgeklim en hy het beduie waar 
hulle moes oes. Ses sakke het hulle volgemaak en 
een-een deur die opening vir Hannes aangegee.  

Na ‘n ewigheid was hulle klaar. Hulle het 
teruggeklim en hulle rubberhandskoene uitgetrek en 
in die sakke gesit. Rothwell het nog ‘n slag met sy 
flits deur die gat gelig om seker te maak niks het per 
ongeluk agtergebly nie. 

“Okei,” het hy sag gesê. 
“Dan hou ons alles bymekaar,” het Rothwell 

gefluister, maar Hannes het ‘n sak geneem. “Dis my 
betaling. Loop, ek sal sluit.” 

Die ander het by die deur uitgesluip en in die nag 
verdwyn. Hannes het seker gemaak dat hy al sy 
gereedskap het. Hy het die deurknop aan die 
binnekant met sy sakdoek afgevee en uitgesluip. Dit 
was nagstil in die straat. Hy het die buitenste 
deurknop ook sorgvuldig afgevee en toe met sy twee 
sakke stadig na sy bakkie gestap. Hy kon sweer daar 
is oë wat in sy rug boor. Op die hoek het hy vlugtig 
teruggekyk. Daar was niemand nie, tog het sy asem 
deur sy keel gefluit.  

Hy het sy sak gaan bêre. Toe het hy ‘n paar 
doppe in ‘n kroeg gaan drink. Toe hy by Sylvia kom, 
was sy reeds in die bed. 



“Lekker gekuier,” het sy deur die slaap gevra. Hy 
het ja gesnork en langs haar ingekruip. Haar 
strelende liggaam het die spanning effens verlig. 

Sy was baie opgewonde oor die paar weke verlof 
wat hy homself gegun het. Hy het gewerskaf aan die 
aanbouings, die laaste deure gehang, hier en daar 
oorgeverf, die vloerlyste en geskuurde plankvloere 
vernis, die kaste se slotte aangesit. Soms het hy 
sommer net gesit. Hy het sy gedagtes bly dwing in 
‘n positiewe rigting. So ver so goed. Die koerant het 
na ‘n week berig dat daar nog geen verdagtes was 
nie, dat die eienaar met vakansie in die Kaap is, en 
gesê het dat die bouer ook met vakansie is – seker al 
twee weke lank – nadat hy klaar was met die werk. 
Die moontlikheid van ‘n medepligtige in diens van 
die bank is nie uitgesluit nie. 

Hy was baie gerus toe hy die Maandagoggend, 
twee weke na die rooftog, opstaan. Vandag is die 
eerste werklike dag van sy nuwe lewe. Vandag maak 
hy die laaste werkies by Sylvia klaar en dan begin 
hy sy nuwe lewe beplan. Vandag was toe die eerste 
dag van ‘n hel van agt jaar. 
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8. Wynand 
 

Wynand stap stadig na sy karretjie. Hy is nog te 
oorbluf om mooi te begryp wat gebeur het. Die dag 
toe hy haar die eerste keer in die winkel gesien het, 
het sy hart byna gaan staan. Hy het nie geweet of hy 
haar ooit weer sou sien nie, die mooi meisie wat hy 
‘n paar minute in sy arms vasgehou het. Sy gedagtes 
dwaal oor die verlede. 

Hy en sy pa het by die houtkapperskamp 
aangekom en in ‘n houthuisie in die bos ingetrek. 
Daar was geen ander plek nie. Sy pa was sendeling 
en het dikwels rondgetrek. Hy was ‘n ongenaakbare 
man wat hel en vuur uit die mense gepreek het en 
die meeste het bekeer geraak omdat hulle banger 
was vir hom as vir die hel en die vuur. Hy kon Zulu 
goed praat en het veral onder die swartes gewerk, 
maar ook gepreek vir enigeen wat op sy pad kom. 
Hy was nie ‘n gewilde man nie. 

Wynand is na die skooltjie. Dit was ‘n treurige 
plek na die vorige skool op ‘n groot dorp, maar dit 
was al wat daar was. Hy was ‘n flukse leerling en 
die onderwyseres het spesiale moeite vir hom 
gedoen en gesorg dat hy ook die volgende standerd 
se werk baasraak. 

Die kinders was maar meestal soos ander kinders 
in die ander skole wat hy besoek het. Net hier was 
hulle armoediger, hy het gedink, dalk dommer ook, 
met weinig ambisie of kennis van die wêreld buite 



die kamp. Die houtkappers was meestal, volgens 
hom, maar smerige mense, meestal vuil in hulle 
verslete klere, verslons en arm en bedruk, behalwe 
oor naweke as die drank gepraat het. Hy was 
aanvanklik baie eensaam omdat daar geen kind van 
sy portuur was waarmee hy oor iets anders as die 
omstandighede in die kamp kon gesels nie. Daarom 
het hy hom maar eenkant gehou. 

Hy was ‘n tiener en het ook romantiese drome 
begin weef om die teenoorgestelde geslag, maar een 
het sy gedagtes en gevoelens oorheers. Amanda. Sy 
was anders as die res. Stiller, meer opgevoed, het hy 
gedink, meer ordentlik as haar ouer suster wat ‘n 
sterk reputasie gehad het. Eindeloos meer bekoorlik 
as die klein meisie wat hom dag vir dag en openlik 
probeer verlei het. Vir haar het hy gegru. Sy 
agtergrond met sy sendelingpa wat enige vorm van 
seksuele toenadering tussen jongmense as direk van 
die duiwel beskou het, het gesorg dat hy skaam en 
bang was vir meisies en hulle vermy het. 

Dit het nie beteken dat sy hormone opgehou werk 
het nie. Soveel as wat sy oorontwikkelde gewete dit 
toegelaat het, het hy na haar geloer. Op die 
speelgrond het hy so gaan staan of sit dat hy haar die 
hele tyd in die oog gehad het. Hy het al mooier 
meisies as sy gesien, maar sy het hom betower. Daar 
was die skugterheid van ‘n bokkie aan haar. Daar 
was die manier waarop sy, soos hy, ook verkies het 
om alleen te loop. Gelukkig was hulle nie in 



dieselfde klas nie, anders sou hy die heeldag 
ongemaklik in haar teenwoordigheid gewees het. 
Haar miskien aanhoudend soos ‘n verdwaalde 
bobbejaan oopmond sit en aangaap het. 

Een oggend het hy besluit om by die hek vir haar 
te wag, om met haar ‘n paar woorde te praat, 
waaroor het hy nog nie geweet nie. Maar toe kom 
Olga daar aan en probeer haar op hom afdwing. Hy 
het skielik gewens hy kon ook vloek soos die 
houtkappers, dat hy ook mense kon afjak sonder om 
skuldig te voel. Hy het eindeloos verleë gevoel toe 
Amanda naderkom. 

Toe gooi sy tonne sonskyn oor hom. Net ‘n paar 
woorde. Amanda het tussen die ander kinders 
verdwyn. Hy het daardie dag nie op ‘n enkele woord 
gekonsentreer nie, net haar woorde het deur sy 
binneste gemaal. Kan dit waar wees dat sy vir hom 
omgee soos hy vir haar? 

Die middag het hy allerhande planne beraam. Sy 
werk soms in die winkeltjie. Hy sal die volgende dag 
winkel toe gaan. Dalk moet hy dapperder wees en na 
haar huis toe gaan oor die naweek. Hierdie naweek 
is daar weer ‘n kerkdiens, hy moet haar daar probeer 
sien. Dalk moet hy vir haar ‘n briefie skryf. 

Intussen het sy jongmensdrome wonderkastele 
gebou en hy moes sy drif keer om haar nie te begeer 
nie – volgens sy pa een van die ergste sondes wat 
daar is. 



Sy lugkastele is spoedig tot in die grond 
verpletter. 

“Ons trek more,” het sy pa gesê. “Ek het reeds ‘n 
lorrie gereël. Hier het ek nie veel uitgerig nie en ek 
twyfel of ek iets meer kan uitrig. Ek word elders 
heen geroep.” 

“Waarheen Pa?” Hy was radeloos. 
“Zululand in. Sorg dat jou goed gepak kom. 

Môremiddag twee-uur kom laai hulle.” 
Maar wat van ek en Amanda, het sy hart geskree. 

Vir die eerste keer gebeur daar iets opwindends in 
my saai bestaan, en nou dit! 

Hy het nie ‘n keuse gehad nie. Twaalfuur  
Saterdag was alles gepak en gereed om gelaai te 
word. Sy pa was weg om ‘n paar mense te gaan 
groet. Hy het besluit om na Amanda toe te gaan. Hy 
moet vir haar dankie sê vir gister. Hy moet haar vir 
oulaas sien! 

Hy het in haar vasgeloop voor hy uit die bos was. 
Dit was ‘n droom. Sy het na hom aangesweef gekom 
en haar arms om sy nek gesit en gewag dat hy haar 
soen. Sy kop het gemaal van vrees en opwinding. 
Die aanraking het elektriese golwe deur hom laat 
skiet. Hy het sy arms om haar gesit, haar sagtheid 
teen hom gevoel, die drif het in hom gebrand soos ‘n 
helse vuur. Hy het haar styf vasgehou en gesoen. Hy 
het haar styf teen hom gevoel, en sy oë toegemaak, 
maar toe sien hy sy pa se gesig en verdoemende oë 
en die beskuldigende vinger voor sy geestesoog. Hy 



het geruk van die skrik, skaam omgespring en 
weggehardloop. 

Hy en sy gewete het met mekaar gemors die 
volgende dae. 

Toe hy haar die dag in die winkel sien, was hy 
byna sy sinne kwyt. Sy was mooier, sy het ‘n 
jongvrou geword met ‘n mooi gesig en pragtige 
liggaam. Sy het steeds die skugterheid van ‘n 
wildsbokkie in haar oë. Hy het altyd gedog die feit 
dat hy haar nie kon vergeet nie, al het hy daarna 
meisies gehad, het iets met sy gewete te doen, maar 
die dag in die winkel het hy duidelik besef dit het 
niks daarmee te doen nie. Dit het met sy hart te 
doen! 

Sy het hom nie herken nie, selfs nou nog nie. 
Dalk het dit vir haar so min beteken dat sy dit 
heeltemal vergeet het, teister hy homself. Hy wil so 
graag met haar gesels, haar beter leer ken, sy 
toegeneentheid wys. Jammer sê oor daardie dag. 

~*~*~ 
Victoria is meer as ‘n voorslag. Sy kommandeer 

Jakob op en saam dra hulle die ergste rommel uit. 
Amanda probeer solank sin maak uit die kratte en 
hoeveel planke hulle daaruit kan red. Wat sy op haar 
eie loskry, pak sy solank op ‘n hoop. ‘n Ou 
afgeleefde tafel met skewe pote sleep sy eenkant toe. 
Hy moet reggetimmer word. Sy het nie geld vir 
meubels nie. Die blad lyk glad nie te sleg nie. As hy 



afgeskrop is, kan hulle die deeg daarop aanmaak. Sy 
sal ‘n skottel of wat moet koop.  

Stelselmatig soos die plek leër word, begin haar 
prentjie van die bakkery vorm aanneem. Die agterste 
muur moet rakke kry, soveel as wat die planke 
toelaat. Dan links teen die buitemuur so ‘n derde van 
agteraf moet die stoof kom. Langs die stoof teen die 
muur moet die tafel kom sodat hulle daarop kan 
werk. Voor moet eintlik ‘n soort toonbank kom, 
maar sy twyfel of daar genoeg hout daarvoor is. Die 
leë paraffienblikke en teekratte sal voorlopig moet 
doen met lakens oor. Die paar stoele wat sonder 
riempies staan, lyk nie te sleg nie. Hulle moet 
skoongemaak en gemat word en hulle kan regs teen 
die muur staan. Dalk een agter die toonbank. Regs 
van die deur agter in die hoek moet hulle ook ‘n 
afskorting maak. Daar moet die meel gebêre word, 
voorlopig in hulle sakke totdat sy blikke kan aanskaf 
om die meel in te bêre. 

Drie dae swoeg Victoria alleen. Vroegoggend 
voor die winkel oopmaak, help hulle, maar teen 
oopmaaktyd moet Amanda en Jakob in die winkel 
wees. Dit was hulle ooreenkoms en sy gaan dit nie 
breek nie. Niks moet verkeerd loop nie. Laatmiddag 
die derde dag kom Alet en gaan kyk. Sy kom 
uitasem terug in die winkel. 

“Amanda,” roep sy opgewonde, “jy moet kom 
kyk.” 



Hulle staan verdwaas. Die houtvloer is skoon 
geskrop. Die mure is afgewas, die verf blink skoon 
en netjies. Die tafel wat Jakob reggetimmer het, se 
blad is wit afgeskrop. Die stoof wat hulle nie self 
kon roer nie, staan vriendelik en blink, elke stoffie 
verwyder. In die middel van die vertrek staan hulle 
toonbank met ‘n spierwit laken oor wat Alet gebring 
het. 

“Martiens kom vroeër vanmiddag af. Hy sal gou 
die stoof kom regskuif. Ons sal almal moet help 
skuif, want die ding is deksels swaar en …” 

“En jy raak nie aan hom nie. Netnou kom die 
kleintjie iets oor.” 

“Hy sal nie, maar toemaar, ek belowe.” 
“Cohen het gesê die meel kom Vrydag as alles 

goed gaan. Ons sal moet kole kry.” 
“Martiens het gesê hy bring sommer ‘n paar 

sakke saam.” 
Martiens bring nie net ‘n paar sakke kole saam 

nie, maar sommer ‘n paar werkers ook. Hy meet en 
kap ‘n gat deur die muur. Hulle skuif die stoof tot 
waar Amanda en Alet tevrede is. Dan kom die 
skoorsteen, ‘n entjie regop en dan deur die muur en 
buite weer regop. Martiens sorg dat die 
skoorsteenpype mooi dig voeg en stop die opening 
tussen muur en skoorsteen met ‘n bietjie klei toe. 

“So ja, hy behoort te werk. Eintlik moet ‘n mens 
vir so ‘n bielie van ‘n stoof ‘n behoorlike 
gemesselde skoorsteen hê, maar hy behoort goed te 



trek, dink ek. Maak net seker dat die hefboom by 
“open” staan as julle begin vuur maak, anders kom 
al die rook terug.” 

Na werk is Amanda, Alet en Victoria in die 
kamer. 

“Sal ons probeer,” vra Alet hees van opwinding. 
“Hoekom nie?” Amanda bars self van 

opgewondenheid. 
“Victoria, jy het hom aangepak, jy kan hom nou 

aansteek.” 
Victoria se hele ronde gesig lag. Sy het reeds 

papier en fynhoutjies gepak, met ‘n paar dikker 
stukke hout en ‘n klompie kole bo-op. Sy maak ‘n 
deurtjie voor oop, trek ‘n vuurhoutjie en steek die 
papier aan die brand.  

“Onthou die hefboom,” sê Alet onnodig. Victoria 
lag net en maak die deurtjie toe. Dan staan hulle en 
staar na die stoof asof dit die kunswerk van die eeu 
is. Hulle kan hoor hoe knetter die vuur deur die 
fynhoutjies. Fyn borreltjies rook kom by die deurtjie 
uit, rook langs die plate. 

“O genade!” roep Amanda ontsteld, maar Alet 
stel haar gerus. “Stowe maak maar so. Hy moet net 
eers sy trek kry. Ademloos wag hulle, hou die stoof 
fyn dop. Dan kry hulle die onmiskenbare reuk van 
kole wat aan die brand kom. Hy brand, sug hulle. 

Amanda wil die plate oplig om te sien hoe hy 
brand, maar Victoria keer. “Hy sal rook maak.” Sy 
stap na die stoof en sit haar hand plat op die yster. 



Sy lag. “Kom voel. Hy word warm.” Hulle voel en 
hulle jubel en praat opgewonde met mekaar. 

“Kon nog nooit verstaan dat ‘n vrou opgewonde 
kan raak oor ‘n stuk swart yster nie.” Cohen is 
skielik by hulle en lag vir hulle opgewondenheid. 
“Maar julle is erger. Julle is omtrent histeries oor die 
ding.” 

“Sal enige man ooit enige vrou verstaan,” sê Alet 
laggend. 

Cohen stap nader en voel met sy hand na die 
hitte. 

“Mmmm,” sê hy, “dalk sal hy ‘n brood kan bak.” 
Die meel kom Vrydagmiddag. Dieselfde aand 

word die eerste deeg geknie en in ‘n skottel 
toegemaak om te rys. Sesuur die volgende oggend is 
Victoria se vuur reeds aan die brand en om sewe-uur 
word die eerste panne ingesit nadat Alet met haar 
hand gevoel het na die hitte in die oond. Vier panne. 
Die volgende uur is nag. Kort-kort wil een loer wat 
agter die swart, geheimsinnige deur van die oond 
aangaan, dan moet die ander keer. 

“Sê nou dit kom klippe uit!” Amanda kan haar 
ongeduld kwalik beteuel. 

“Of dalk sulke plat, rou stukke deeg,” lag Alet. 
“Mooi brood, ons bak hom goed,” verseker 

Victoria hulle. Sy hou haar oog op die meter, stook 
af en toe of gooi nog ‘n bietjie kole by as dit nodig 
is. Intussen begin sy weer saggies sing. Dit het nogal 
‘n kalmerende uitwerking op Amanda en Alet. 



Uiteindelik is die uur verby. 
Victoria maak die oond oop. Hulle snak na hulle 

asems. Mooi uitgerys met ‘n goudbruin kors, lê die 
brode knus in hulle panne. Hulle neem elkeen ‘n 
beurt om die brode uit te haal en op die tafel om te 
keer. Dan staar hulle net bewonderend na hulle 
maakseltjies, pragtige babatjies op ‘n ry, bykans 
identies. 

“The proof of the pudding …” begin Alet. 
“As hulle smaak soos hulle lyk, kan ons hulle vir 

‘n koningin voorsit.” 
“Brood goed, brood very good,” jubel Victoria. 
Toe die brood genoegsaam afgekoel het, dam 

hulle die eerste brood by. Victoria sny dik 
skaapwagtersnye en Alet smeer plaasbotter op. Die 
botter smelt in die brood in. 

“Dit was jou idee, vat die eerste hap.” 
Amanda hap ‘n stuk uit haar sny. Sy rol dit op 

haar tong rond. Die ander twee staan in afwagting. 
Dan trek Amanda haar gesig op ‘n plooi en skud 
haar kop en maak asof sy die happie wil uitspoeg. 

“Ag nee,” sug Alet teleurgesteld. 
Victoria se oë verstar net, maar haar gesig toon 

geen emosie van teleurstelling nie. 
Amanda bars uit van die lag. 
“Hy goed?” vra Victoria aarselend. 
“Hy is baie, baie goed, Victoria,” jubel Amanda. 
“Jou…” Maar dan sak sy op die brood toe. Hulle 

verorber hulle snye opgewonde. 



Alet gryp eers vir Victoria en dan vir Amanda om 
die lyf. 

“Ons het ‘n bakkery!”  
Die snye smelt in hulle monde. 
“Hierdie een is vir my, een vir Cohen, een vir jou 

Alet en een vir Victoria.” 
“Ek gaan al my resepte uithaal, hierdie stoof is 

die koning van stowe!” roep Alet. 
“Dalk gaan jy hom nog haat, want jy en Victoria 

gaan die meeste van die werk doen.” 
“Hoe kan ‘n mens so ‘n lieflike ding haat. Wat 

gaan ons die bakkery noem?” 
“Daaraan het ek nog nie eers gedink nie. Wat sê 

jy Victoria?” 
“Ek sal ook dink. Ons moet groot koffiepot kry.” 
“Wat sê jy, Victoria.” 
“Koffiepot.” 
“Daar’s hy. Die Koffiepot. Koffiehuis en 

Bakkery.” Amanda is in die wolke. 
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