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

Example: 

Sales price = R100 

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

Author = R25 (Royalties) 

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

R20 = Editor 

R20 = Publisher 

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

Authors are welcome to send manuscripts or enquiries to 
anton.pansegrouw@gmail.com   
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About us 
Our vision: Unity is Strength 

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

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

Join our team and we expand our Passive Income Empire together. 

Simplicity is King 

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

Learn about our affiliate program here. 
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Win a 100% discount coupon for any one of these 
Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
How it works?  
 
Visit https://storymagazine.home.blog or https://storietydskrif.home.blog,  
download and read the stories in our free magazines and post a review in 
our Facebook group Story Magazine or Storietydskrif in the language of 
the story you have read in no more than 500 characters with spaces. 
Include your email address in the post and we shall email your 100% 
discount coupon number to you to purchase any one book in our Payhip 
bookstore in exchange for the right to use your review if we so choose. 
 
Join our Affiliate Partner Program for 25% commission. 
http://storymagazine.home.blog/ebook-affiliate-program/ 
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The Script of Evil Book 1 – When Evil brings Love – is now available in 
our bookstore 
https://www.amazon.com/dp/B086B8PVZV 
 
The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

Started edition 63 
 

20. The Herbalist 
 
 

Donavan leisurely lies in his sharpshooter position with his gun close by 
should he want to quickly watch something through his telescope. 
Jonathan is on the other side of their hide-out also in an ideal position. In 
this way, they cover all the possible routes to their camp. Their covert 
positions high up against a strategic cliff looking down on a pool that 
intruders first will have to cross before they can navigate the large white 
and brown boulders. That means that any intruder will be an easy target 
and in a hopeless position if they fire down upon them. Donavan grins. 
He will deliberately allow the mercenaries to cross the pool because after 
that there is no hope of survival for them. They will be cut down one by 
one and those that turn back into the pool, he will shoot one by one. That 
easy! They couldn’t get luckier than this. 

His smile vanishes as quickly as it appeared, thinking now about 
Eldrich. He is worried. He doesn’t think he is going to make it. Captain 
Haasbroek is now with him in the cave. He feeds him water and keeps his 
head wet but it is not a nice picture to see him suffering like this.  

They crossed the first pool and found the same thing on the other side; 
the ravine with high cliffs on both sides. Large brown and white boulders 
as the floods calved trough them with smaller stones around the shallow 
stream. The pool is quite refreshing but when they traverse the boulders 
and stones, the sun mercilessly shone down on them just to arrive at 
another pool and then another one. They were on the lookout for a 
reasonably high platform; high enough above the flood level because they 
could see the signs of the previous floods. Trees and stumps that have 
been carried down with the previous flood and have been left entangled 
was a stern warning. If it rains higher up enough to cause a flood, it will 
take everything away up to the present level. So, they had to go forward 
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until they get a shelter high enough. In the meantime, they had to endure 
the blistering sun and the cold water and the poor Eldrich became weaker 
and paler. 

The ravine forked and they had to choose a way and with luck, they 
chose the right fork and after crossing another one of that pools and not 
able to see beyond a bend, when they took the bend it was as if they 
discovered a wild life hotel. Just there is a flat stone slate that, like a dock 
for a boat, had been put there by nature with even steps against the cliff 
that led to their cave hotel. It is a deep hollow in the cliffside that forms a 
cave above the flood level. It is the jackpot of hideouts with everything 
your heart could wish for, a roof over your head to keep out the rain and 
fresh water just beneath to your heart’s desire, and it is concealed.  

They docked there and put up camp, got rid of their wet clothes, and 
tried to become dry. And then the most difficult task awaited them with 
Eldrich dry and lying in a snug sleeping place at the back of the cave. 
They kindled a fire for warmth. Everything was in place and there was no 
more time to postpone his treatment. It was the moment they all dreaded 
the most. Eldrich’s broken ankle had to be plucked straight and splinted 
and no one is a doctor. 

They had to decide which of them would do the dirty work and who 
will hold him down and unluckily it was Donavan who had to pull. The 
ugly yelling made them aware of the momentous echoes that sound like a 
madhouse here in their hotel surrounded by cliff walls and it sounded as 
if a thousand Eldrichs have merciless been tortured.  

Having no medication, Eldrich developed a high fever in spite of his 
cozy place. He got cold fever, nightmares, hallucinations, muscle 
contractions, and everything that you don’t need. It was ugly and all they 
had was water. Donovan thinks Eldrich will not last long and he is 
worried but feels powerless. 

He and Jonathan left Haasbroek with him and Jonathan found his 
sharpshooter position to the left of the path with which they used to reach 
the cave. Donavan inspected the ravine further on and at the end of the 
pool to the right found his best position. They will be sentries but even 
more important, will be on the lookout for a stray antelope or a dassie or 
whatever that they can shoot for some meat this evening. That would be 
the cherry on top. 

Donavan’s eyes scan the place for such luck but thus far nothing. But 
wait! Something is moving down under. The ravine forks there as well to 
the left and right. He only scouted the left side until he came upon 
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“Hy was baie nalatig want hy behoort sy inspuiting of pille as 
teenmiddels saam met hom te dra. As die by hom steek en hy spuit 
homself in of drink van die pille, is die simptome baie minder want die 
gif word geneutraliseer. Maar moenie bekommerd wees nie. Ons sal hom 
vannag hier hou en monitor. Môre behoort hy perdfris te wees. Julle kan 
maar huis toe gaan. Hy sal nie gou sy volle bewussyn herwin nie.” 

En waar kom die gevoel van deernis nou skielik vandaan, Nellie?  
Vervolg volgende week uitgawe 83 
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Sy kry haar selfoon uit haar agtersak en bel.  
Antwoord tant Ralie, verdomp, antwoord net! 
Haar senuwees dreig om in te gee want die vervlakste ding b'rr.. en 

b'rr.. net aanmekaar.  
Dan skielik: “Hallo.” 
“Tant Ralie! Bel asseblief dringend die hospitaal. ’n By het vir Werner 

gesteek en hy is allergies vir bysteek. Ek het nie die hospitaal se nommer 
nie. Sê hulle moet gereed wees. Freek jaag met hom soontoe!” 

“Hartjie ...” 
“Ons praat later. Bel asseblief!” Sy druk die foon dood. 
“Kom ons gaan kry hulle gholfsakke en hulle sakke in die kleedkamer 

en ons ry hospitaal toe.” 
By die hospitaal word hulle gelei na ’n kamertjie by noodgevalle. 

Werner lê op ‘n bed met sy bolyf kaal en oral is swelsels en sy lyf is 
oortrek met ’n uitslag. ’n Suurstofmasker pas styf oor sy mond en neus.  

“Hy was so uit soos ’n kers toe ek hom hier aflaai. Gelukkig was die 
dokter dadelik by en het hom ’n moerse inspuiting gegee. Lyk darem of 
daar nou ’n bietjie lewe in die doodsbeendere kom.” 

“Freek, dis nie nodig om so ligsinnig te wees nie!” Nellie frons kwaai 
vir hom. 

“Toemaar, ek is maar net verlig dat die ou lewe. Ek het op ’n stadium 
nie geweet of hy dit gaan maak nie.” 

“Nogtans!” Nellie gee hom weer ’n vuil kyk. Sandra staan geamuseerd 
eenkant en glimlag. 

“Sjoe, dit was darem vinnig. Ek het nie geweet ’n simpel bytjie kan so 
’n groot man omklits nie!” 

“Ja, ’n simpel bytjie kan.” Die dokter het intussen ingekom en loop 
nader aan die bed. “Moet sê: ek het al baie allergiese pasiënte behandel, 
maar dié een was definitief die ergste. Tien minute later en hy was dood.” 

Nellie trek haar asem in. Die ander staar net stil-geskok na die dokter. 
“Maar kan dit so erg wees?” vra Freek. “Kon hy werklik gesterf het? 
“Ja, hy kon. Julle sien, as iemand so erg allergies is vir bysteek soos 

julle vriend en ’n by steek hom, lei dit dikwels tot wat ons noem 
anafilaktiese skok. Nou ja, julle het dit self beleef. Swellings, bleek vel, 
naarheid en dikwels vomering, asemhalingsprobleme, duiseligheid en 
uiteindelik die verloor van bewussyn.” 

Hy wys na Werner. “En as dringende, mediese hulp nie toegepas word 
nie, kan so pasiënt doodgaan want dit tas uiteindelik die hart ook aan.”  

Hulle staar hom net verstom aan. 
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another pool and turned back. He scanned down the ravine but there was 
only the deep pool and being sick and tired with taking off his clothes and 
packing his things in the survival bag just to put it on again at the other 
side, he turned back and kept his clothes dry. It surely helps to keep your 
boots and feet dry because wet feet remain soft and could have serious 
consequences.  

He has already chosen this ideal sentry position and is now lying here. 
You can see to where the ravine splits and it looks as if something came 
out of the ravine to the right which he had not investigated. But it is too 
far to make out with your bare eye. He hopes it is an antelope. It looks as 
if it is jumping nimbly from one boulder to the other and is coming in his 
direction. Maybe it is an antelope coming to drink water in the pool. 

Eagerly he grabs his gun and aims through the telescope and his eyes 
widen amazed. Is he dreaming? Can it be true? There is more than one 
but it is not antelopes. It is a young, tanned white man with long hair and 
a beard jumping stark-naked from one boulder to the other approaching 
him. Then follows a beautiful, young, black girl precisely in his tracks 
jumping on the same boulders as he. She also is stark- naked but a leather 
pouch hangs on her neck that she keeps still with one hand as she jumps 
from one boulder to the other. They seem to be accustomed to jumping 
and look extremely healthy. 

They are now stopping in front of the pool just beneath him on a big 
boulder and it looks as if they are discussing something. She gestures to 
the boy and points to the opposite cliff-side and he looks and she 
excitedly tries to show him something. Eventually, he shakes his head 
and explains something again and she shakes her head in understanding 
and he turns rapidly and glides swiftly into the pool and like a dolphin 
swims effectively to the nearest big boulder at the opposite side and 
climbs out and points at something. She takes the leather pouch from her 
neck and throws it to him and he catches it and hangs it around his neck. 
Now she slides into the water and like a mermaid swims to him and he 
pulls her out and in this process their naked bodies come together and it 
seems he is forgetting everything else. He pulls her close to him and starts 
to kiss her and love bites her in the neck while his hands fold over her 
lovely, round buttocks but she pushes him away and laughs happily. She 
shakes her head and playfully hits his stiff erection out of the way while 
she naughtily giggles. She points her forefinger at him, shaking her head 
and points up the cliff-side. 
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Donavan smiles. They are so young and healthy. He gets the feeling 
they can’t get enough of one another. They are now both pointing up the 
rock face and discuss something. Eventually, he walks away with his full 
erection but he is now interested in the rock face. Cautiously he begins to 
climb the rock face while she anxiously looks on. He climbs higher and 
higher and with a little platform moves against the cliff and then he stops 
and looks at her and she excitedly points with her forefinger. 

“There, just there!”  
He looks and then he sees it and climbs cautiously towards a few 

shrubs in the rock face and he begins to pluck some of it and puts it in the 
leather bag. It seems he is filling the pouch and then he climbs down. 
Excitedly she takes the pouch and studies the contents and then she hops 
up and down and yells happily. She hugs him and they engage in a 
passionate kiss before she pushes him away while she takes his erection 
in her hand and shakes her head from side to side and points in the 
direction from which they came. Amazed he shakes his head being 
exceptionally aroused but he listens obediently and glides nimbly into the 
pool and swim to the opposite side and climbs out. She again tosses the 
pouch to him and then she swims over and they jump from boulder to 
boulder back the way they had come. 

Donavan wonders whether it was a special herb that she wanted and 
which he had to fetch for her. Maybe she knows herbs well enough to 
help Eldrich. Donavan leaves his sentry position. He must go and look for 
them and ask for help. This is the only hope for Eldrich. Who knows? 
Maybe she can nurse him to good health before it is too late! 

When he eventually reaches the pool, which he must cross to get to 
the ravine to the right, he realizes why they are naked. In this manner, 
they don’t wet their clothes and their bodies dry when they jump over the 
boulders. This is only practical he thinks while he strips and puts his 
clothes in the survival bag and enters the pool. 

He clothes himself on the other side and starts his search for the two 
special people who must have a hideout somewhere near. They have 
disappeared and he wonders how he will be able to track them down. 

 
Continues next week in Edition 83 
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“Ek is allergies vir bysteek. En my goed is in my sak in die 
kleedkamer. Of dalk is dit nie. Dalk het ek dit nie saamgebring nie.” 

Nellie kyk na die steek. Daar is reeds ’n duidelike swelling rondom die 
rooi kolletjie op sy vel. Onsteld kyk sy na Sandra. 

“Het julle iets geleer van bysteek by kinders?” 
“Ja, so ’n ietsie. Ek weet net dat dit lewensgevaarlik kan wees as jy 

allergies is en jy moet so gou moontlik behandeling kry.” 
“Ons sal dringend mediese hulp moet kry. Freek, kan jy dalk jou kar 

hier kry?” 
“Ek glo nie, Nellie. Kom ek sê julle wat: ek gaan klubhuis toe 

hardloop en sommer kyk of ek dalk met die kar nader kan kom. Anders 
sal ek ’n gholfkarretjie kry. Stap julle saam met hom reguit klubhuis toe. 
Die joggies kan die sakke bring. Loop so vinnig as moontlik.” 

Hy spring weg met ’n vaart. 
“Werner, hoe voel jy?” 
Die man lyk reeds bleek in die gesig, hy tik op sy bors en begin swaar 

asemhaal.  
“Kom ons stap. So vinnig as jy kan, Werner.” 
Hy loop kop onderstebo. Sy vel is bleek en sy hele nek is nou geswel. 

Hy wil praat maar sy keel en tong is reeds geswel. Naarheid oorweldig 
hom en hy moet sluk om nie op te gooi nie. 

Hy strompel ‘n paar keer en dit word duidelik dat hy lighoofdig voel. 
“Haak by hom in Sandra; ek sal hierdie kant, dan help ons hom.” 
Dit lyk of hy met inspanning voortbeweeg. Sweet tap hom af. 
Van vêr af sien hulle die gholfkarretjie wat, o so, stadig nader kom.  
Dêmmit! Kan die ding nie vinniger ry nie! 
Werner is nou in ’n treurige toestand. Dit lyk asof hy alleen met 

wilsinspanning daarin slaag om sy bewussyn te behou. 
Moet net nie doodgaan voor Freek hier is nie! 
Uiteindelik is Freek by hulle. Hy help om Werner in die karretjie te 

kry. Hy val sommer agteroor in die sitplek.  
“Freek, ek sal die hospitaal laat weet julle kom. Kry hom in jou kar en 

jaag soos die Satan self hospitaal toe.” 
“Reg so! Kry asseblief ons sakke in die kleedkamer. Werner se sleutel 

behoort in sy sak te wees. Dan kom julle met sy kar.” 
Nellie waai net met haar hand en Freek trek weg. 
“Dink jy hy kan doodgaan?” vra Sandra verskrik. 
“Hy kan, ja, as hy nie dringend behandeling kry nie. Hy lyk reeds so 

swak.” 
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Almal kyk na Werner. Die setperk is steiler aan sy kant en hy gee die 
balletjie ’n stewige raps. Die balletjie hardloop reguit blikkie toe, maar 
swenk op die laaste oomblik uit en gaan lê sentimeters van die gaatjie af. 

“Mooi so, julle twee!” roep Sandra uit. “Freek, laat ek probeer.”  
Freek gaan plaas die balletjie van waar hy geset het. Met die houding 

van ’n ervare gholfspeler tik sy die balletjie. Te kort. Hy gaan lê 
sentimeters voor die gaatjie.  

“Goeie hou, Sandra. Wil jy ook probeer, Nellie?” 
Praat hy wragtie met my. Ek dog ek bestaan nie! 
“Ja, probeer,” por Sandra aan. Nellie probeer hulle houding na-aap en 

raps die balletjie vanwaar Werner vroeër geset het. Dis hopeloos te hard. 
Die balletjie seil teen die skuinste op, verby die gaatjie en teen die 
skuinste af en verdwyn in die langer gras langs die setperk. 

Nellie lag saam met hulle. “Wag,” sê Werner, “probeer weer. Ek sal 
jou bietjie help.” 

Hy verduidelik hoe sy die setyster moet vashou. Dan kom staan hy 
agter haar, sit sy arms om haar en sy hande op hare. “Ek gaan stadig saam 
met jou swaai sodat jy die gevoel kry. ’n Mens slaan nie eintlik die 
balletjie met die setyster nie, eintlik streel jy hom.” 

Hulle doen so ’n paar strelings saam. 
Hoekom klop my hart skielik in my keel? Hoekom is ek so bewus van 

sy lyf styf teen myne.  
“Het jy die gevoel?” 
Ja, maggies, ek het die gevoel van opwinding deur my lyf. Die gevoel 

van dis lekker as jy my so vashou. My maag keer om. 
“Amper,” kry sy skaars uit. 
Hulle swaai nog ’n paar keer saam.  
Sou dit ook iets doen aan hom? Moet my net nie los nie! Kom ons 

swaai die heel middag saam. 
En dis toe dat die by hom klits. In sy nek onder sy oor. Hy spring van 

haar af weg asof sy ’n harige spinnekop is en klap na waar die brandpyn 
is, maar die by is reeds weg. Sy angel en ’n deel van sy agterstewe bly 
agter. 

Verward swaai Nellie om. “Wat nou?” 
“By!” 
Sy laat die setyster val. “Wag, laat ek sien.” 
Sy krap die angel met haar nael af. “Toemaar, die pyn sal nou-nou 

verdwyn.” 
Maar sy oë staan groot en stokstyf in sy kop. 
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Voorblad verskaf deur Gert van Jaarsveld 
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Blinkklippiekoors. 
Begin uitgawe 76 
 
Hoofstuk 7: Die storie van New Rush 
 
“Ons moet maar wes loop tot ons die pad kry na New Rush.” 
Chris meet die hoogte van die son. Dis seker so omtrent twaalfuur. Die 

son sit loodreg en straf elke ding wat nie nou in die skuilte van ‘n boom 
skaduwee soek nie. En baie bome is daar nie op die kale vlaktes nie. En 
Chris is haastig. Hy wil so gou moontlik in New Rush kom. 

Nog een keer langs die pad het Herklaas ‘n gekerm opgesit. 
“Sê nou hy sit ons agterna. Sê nou hy kom foeter ons uit met die 

seekoeisambok.” 
Chris wou nog iets sê, maar Samuel, erg geïrriteerd omdat hy die 

swaarste sak moet dra, blaf dit uit. 
“As jy soos ‘n blerrie siek hond wil terugsluip na ou Dikpens toe, draai 

om en hardloop. Voor die paadjie vol dubbeltjies word!” 
Chris het meer deernis met sy klein broertjie. “Hy weet nie watter 

rigting ons in is nie. Ek dink as hy begin soek, sal hy Colesberg se kant 
toe soek. Maar kom ons maak vir daardie soetdorings daar voor, dan rus 
ons eers. En ons proe hoe smaak sy biltong.” 

Samuel lag. “En sy brood. En sy beskuit.” 
“En sommer aan die heuning ook wat ek gegaps het. Hy is tog so lief 

daarvoor.” 
En toe hulle gaan sit en brood met heuning begin eet, korswel hulle 

verder. 
“Wonder of hy en Ragie ‘n rustige slapie gehad het.” 
“Hoeveel het jy haar gegee?” 
“Omtrent niks. Die arme siel het gedink dis ‘n fortuin.” 
“En hoeveel het jy gevat,” vra Herklaas. 
“So ‘n paar pond. Hy sal dit nie eers mis nie.” 
“Dis diefstal,” sê Herklaas. 
“Dis betaling vir die gratis werk wat ons vir hom gedoen het.” 
Hy bly stil oor sy ma se juwele wat hy onder uit die hangkas se een 

laai gehaal het. Moet seker ‘n ietsie werd wees. 
“Ek wonder wie het toe die koeie gemelk?” wonder Samuel 

glimlaggend. 
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“Toemaar, jy kan gerus saamgaan. Freek en sy pêlle is nie van daai 
soort nie. Ek ken hulle. En hier op die platteland is die meeste ouens nog 
ordentlik. Gaan saam en geniet dit! Ek glo dit sal vet pret wees.” 

Nellie sien hoe die vraagtekens uit Sandra se oë verdwyn. 
En ek ken vir Freek. Nooit het hy probeer om te vêr te gaan met my 

nie. Nie soos ... Hemel, moet ek nou aan Ben Erwee dink? Dalk moet ek 
die waarheid in die gesig staar. Dit is nog nie heeltemal uit my gestel nie. 
Is dit hoekom ek so bitsig is teenoor Werner? 

Sy het nie nou kans daarom alles uit te pluis nie, want Sandra trek al 
weer by ’n volgende onderwerp. Hulle gesels oor alles en nog wat. Later 
stel Sandra voor: “Kom ons loop af na die sewende bof. Dan loop ons die 
laaste drie putjies saam met hulle.” 

“Hoe vorder julle?” vra Sandra toe hulle by die mans aansluit. 
“Vyf oor,” sê Freek, “maar jy moet onthou ons het lank laas gespeel en 

...” 
“Het ook nie baie tyd om te oefen nie. Verskonings, verskonings,” terg 

sy, “my pa het altyd gesê ...” 
“Ek wil nie hoor van jou slim pa nie,” korswel Freek saam. “Hy het 

seker op superbane gespeel, nie op hierdie rowwe ding wat ons ’n 
gholfbaan noem nie.” 

Hulle lag met mekaar. “En jy, Werner?” 
Hy trek ’n suur gesig. “Agt oor. Jy weet, Freek, hierdie sesde is nogal 

bedrieglik. Ek het my skoon misreken.” 
“Dis omdat die bof so hoog is en dan lyk die afstand korter. Ek moes 

jou gewaarsku het.” 
“Nou, dan het ek my les geleer. Kom ons stap solank aan na die 

volgende bof.” Hy kyk na twee ouerige mans wat hulle tyd gebruik op die 
bof.  

“Nee, wag. Hier is niemand agter ons wat ons aanjaag nie. Ek gaan ’n 
paar sethoue oefen,” sê Freek. 

Werner kyk weer na die twee mans en knik instemmend. “Goeie idee.” 
Freek loop na die rand van die setperk en sit sy balletjie neer. Werner 

doen dieselfde aan die oorkant. Freek buig oor sy setyster, bestudeer dan 
die helling. Hy tref die balletjie sekuur. Dit rol teen die skuinste op, swaai 
eers links en dan weer regs en pyl op die gaatjie af. Die heerlike klank 
van die balletjie in die blikkie klink in hulle ore. 

“Ditsem! Dis beter. Nou het ek my slag terug.” 
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Aa ... hier kom dit nou. Ek het gewonder hoekom ons klubhuis toe 
moes kom. Jy wil weet van Freek. 

“Freek is ’n goeie ou. Ek ken hom van ons klein was. Vroeër het ons 
nogal bietjie saam uitgegaan.” 

En ek kan jou sê, sussie, Freek is ’n ou wat lekker kan vry. En hy soen 
soos ’n droom. In jou nek en op jou mond dat jou tone daarvan krul. 
Maar jy sal dit self nog uitvind.  

“Maar ek hoor hy is bietjie ’n haan onder die henne?” 
“Soos alle aantreklike, gewilde mans maar. Vry bietjie hier en bietjie 

daar, maar hy is baie ordentlik. Nie ’n Casanova nie. As hy die regte 
meisie kry, sal hy ’n wonderlike kêrel wees.” 

Sandra se oë sê dankie. Dis wat sy wou gehoor het. 
“Hoe lank gaan julle uit? Is dit ernstig?” 
“’n Paar keer fliek toe en braaie toe en so aan. Nee, dis nog nie ernstig 

nie.” 
Jy’s dolverlief, meisiekind. Voorspoed met Freek.  
“En jy en Werner?” 
“Nee, daar’s niks. Hy loseer by ons en ons is meestal in mekaar se 

hare.” 
“Maar jy het darem saamgekom?” 
“As dit nie was vir my despotiese tante nie, was ek nie hier nie. Sy het 

my letterlik geforseer om saam te kom.” 
“Tante?” 
“Ja, my tant Ralie. My ouers is albei dood toe ek nog klein was. Sy en 

haar man het my aangeneem en grootgemaak soos hulle eie kind.” 
“Ek kan maar net vir jou sê: as daar iets was, klou. Hy is maklik die 

mees hubare man op die dorpie. Jy moet net hoor hoe gaan die ander 
onderwyseressies oor hom tekere en ander ook by die braaivleise. Selfs 
ouer, getroude dames vind hom onweerstaanbaar.” 

Snaaks, ek dink nie hy is onweerstaanbaar nie. Ek dink hy is 
hoogmoedig en arrogant en nie juis vreeslik aantreklik nie. 

“Freek wil hê ons moet saam met die jong klomp dié naweek by ’n 
dam iewers gaan kamp. Glo om vis te vang ...” Die res van die sin hang in 
die lug. 

En jy wil weet of dit darem veilig sal wees.  
“Waar het jy grootgeword?” 
“Johannesburg.” 
“En daar het so ’n gekamp meestal in ’n seksorgie ontaard?” 
Haar oë rek verbaas oor die blatante opmerking, maar sy knik.  
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“Seker maar hyself,” lag Chris, “stel jou voor: hy sit met sy dik pens 
op ‘n stoeltjie en melk. Ek is seker sy pens sal keer dat hy nie by die 
spene kom nie.” 

“En al kom hy by, sweer ek, hy spuit sy broek papnat.” Herklaas kom 
ook nou op sy stukke. Samuel se woorde flussies het hom goed gedoen. 
Vorentoe. Van omdraai is daar nie meer sprake nie. 

“Of sê nou, sê nou net,” Chris kraai soos hy lag. “Hy vat aan Liesbek 
se stukkende speen en sy skop hom bo van die stoeltjie af dat hy deur die 
mis ploeg.” 

“Of slaan hom met haar stert wat sy nat gepis het so ‘n lekker slag 
deur die bakkies.” Herklaas. 

Die spotprentjie gee hulle veel vreugde.  
“En waar gaan hy more na die skape soek? Hy weet nie eers of hulle 

by die fontein of agter die berg is nie. Gee daar nog ‘n stukkie biltong, 
Chris.” 

Chris bespied die horison. Hy soek ‘n rokie iewers, maar die lug bewe 
net sy hittegolwe in die vroeë middaguur. Hulle sal wel iewers weer ‘n 
opstal kry. Hulle loop maar so. Water is die groot probleem. Die veld het 
talle slootjies wat eintlik veronderstel is om fonteine te wees, maar dis 
droog. Hy weet dat as hulle onder die sand grou, kan hulle ‘n watertjie uit 
die sand pers, maar sovêr kom hulle nog reg. 

Hulle skuif hulle reg in die warm sand onder die skamele koeltetjie om 
‘n middagslapie te vang. As die vlieë net nie te veel pla nie. 

Dis Herklaas wat eerste wakker skrik ‘n uur of wat later. Hy skrik en 
die angs kom sit op sy maag en klem sy hart vas. Onmiskenbaar die skoot 
van ‘n geweer in die stil middaglug. Dis sy stiefpa, dink hy bleek om die 
kiewe en hy skiet op ons. 

“Chris! Samuel!” Hy kry skaars die histeriese geluide uit. 
Hulle skrik wakker. Kyk vervaard rond, maar sien niks. 
Chris vererg hom buite weste. 
“Vir wat lawaai jy so? Wat gaan verdomp met jou aan?” 
Dis Samuel wat sy hand ophou. Nog ‘n skoot klap.  
“Iemand skiet iewers. Dis goeie nuus.” 
“Is jy befoeterd in jou kop,” gil Herklaas. “Sê nou dis pa!” 
“Bly stil!” Chris se stem is hard en gebiedend. 
Dan hoor hulle weer ‘n knal.  
Chris en Samuel glimlag. Hulle weet wat dit is. Dis die voorslag van 

‘n langsweep wat die middagstilte stukkend knal. 
“O hetetjie …” begin Herklaas en hy kyk beangs rond. 
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“Kom ons moet gou maak. Ons kyk of ons hom kry. Klink my hy is 
net agter die bultjie daar.” Samuel het reeds sy goedjies bymekaar en 
begin aanstryk. Chris is bietjie stadiger. Herklaas staan soos ‘n riet en 
bewe. 

“Ons kan mos nie …” begin hy hortend maar dan trek sy keel 
heeltemal toe van vrees. Chris besef hy moet nie die misverstand langer 
uitrek nie. 

“Dis nie ‘n geweer nie, Pampoen. Dis ‘n langsweep. En hy is net hier 
voor iewers. Moontlik ‘n wa op pad na New Rush.” 

Vlae van verligting spoel oor Herklaas. Hy het al soveel keer vir 
homself gesê hy moet nie bang wees nie, maar elke keer as iets gebeur, 
wil hy sy broek natmaak. Hy weet nie hoekom dit so is nie, maar hy wens 
dit wil nie so wees nie. 

Hulle stap vinnig in die bewende middaglug. Die knalle word al 
harder. 

“Hy beweeg regs,” beduie Chris. “Ons moet sommer regs van die 
bultjie verbygaan. Ek is seker ons kry hom vorentoe.” 

Samuel sê niks. Sy sterk bene gee groot lang hale en hy loop tree vir 
tree onder die ander uit. Hulle moet kort-kort draf om by te bly. 

“Stadig nou, Samuel,” hyg Chris agter hom. “Jy loop asof die 
rooimiere in jou broek ingeklim het. Kom Herklaas, ons gaan nie vir jou 
wag nie. Samuel, stadiger asseblief, man.” 

“Ons moet hom kry, ons weet nie presies waar New Rush is nie, en ek 
is moeg om te loop in die warm son.” 

Chris weet dit sal nie help om verder te praat nie. Dis nou Samuel. Hy 
ken die einde van sy eie krag nie. As hy sy kop op ‘n ding gesit het, keer 
jy hom nie. Dit sit nie in enige man se broek om ‘n wilde afrikanerbul te 
pak en sy nek te breek nie.  

Chris was reg. Toe hulle om die bultjie kom, is die ossewa met sy 
sestien rooies drie honderd treë voor hulle regs aan die beweeg. Op die 
wakis sit die man wat sy sweep oor hulle swaai en kort-kort uit 
baldadigheid die voorslag soos ‘n geweerskoot bokant hulle te laat klap. 
Intussen praat hy die heel tyd met die osse want die grond is sanderig en 
die swaar vrag dreig om die ysternawe diep in die sand te laat indring. Hy 
moet hulle aan die beweeg hou. Voor moet die touleier uithaal voor die 
skerp horings van die voorosse. Die drywer wat van bo-op die wakis die 
geaardheid van die grond takseer, skree kort-kort dat hy effens links of 
regs moet lei.  
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“Shit!” 
Werner maak gereed. Die dames wens hom sukses toe. 
Werner se hou is te kort. Die balletjie tref die langerige gras voor die 

setperk, spring links en gaan lê op die randjie van die dammetjie in lang 
kweek. 

“Nee!” 
Die dames kyk vir mekaar en lag saggies.  
Hulle maak klaar met vier houe elk. Drie oor. 
“Lyk my hulle speel ewe goed,” waag Sandra dit. 
“Of ewe vrot!” lag Nellie. 
Die derde puntjie is ’n lang syfer vyf.  
Freek slaan weer ’n pragtige hou in die middel van die skoonveld af 

wat uiteindelik na regs draai en op die rand van die skoonveld gaan lê.  
“Shit!” roep die dames tegelyk. 
Werner se hou volg dieselfde paadjie. 
“Nee!” skree hulle. 
Hulle kry kwaai kyke. 
Dié putjie se bof is nie vêr van die klubhuis af nie. 
“Kom ons gaan drink koeldrank en ons los die manne met hulle eie 

worstelinge,” stel Sandra voor. 
Terwyl hulle wegstap, sê Nellie: “Tog interessant, die gholf, maar 

eintlik die manne. Moet goeie oefening wees, want dis ’n lang baan. Maar 
...” 

Sy gaan staan en demonstreer: “Ek is mal oor hulle aksies. Hulle sit 
die balletjie op die pennetjie. Dan staar hulle vir die ding asof dit ’n 
giftige skerpioen is. Dan staan hulle weg en swaai ’n paar nuttelose houe 
deur die lug. Dan ...” 

Sy gaan staan in die posisie van ’n gholfspeler wat afslaan. “Dan kom 
gluur hulle weer die balletjie aan. En dan kyk hulle waarheen hulle moet 
slaan. En dan ...” 

Sy maak ’n swaaibeweging met haar arms, maar verloor amper haar 
balans. “Dan swaai hulle en dan staan hulle uiteindelik amper soos 
ballerinas op hulle tone.” 

Sy staan met haar arms links uitgestrek bymekaar in die lug op soos ’n 
ballerina met ’n hemelse uitdrukking op haar gesig. 

“Jy’s snaaks!” lag Sandra hardop. Laggend loop hulle na die klubhuis. 
Hulle gesels oor alles en nog wat.  
“Freek is ’n interessante man,” se Sandra skielik. 
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Die twee mans loop vooruit, praat met hulleself en swaai hulle stokke. 
“Nie baie elegant nie,” proes Nellie. 
“Dis darem net die begin. Hopelik gaan dit van hier af beter. Maar 

hierdie houe was nie bevorderlik vir hulle ego’s nie. My pa het altyd gesê 
daar is niks wat ’n man so gou op die plat aarde bring soos ’n slegte 
gholfhou nie.” 

Ja, Werner, ’n bietjie knou aan jou ego sal jou goed doen. 
Hulle vorder tot so ’n dertig treë van Werner af. Sy bal lê teen ’n 

skuinste net anderkant die bossies in redelike lang gras. 
“Hoekom gooi hy nie die balletjie uit tot op die skoonveld nie? Dan is 

dit mos makliker om te slaan.” 
“Nee, elke keer as jy aan die balletjie raak, tel dit vir ’n hou. Jy moet 

hom speel van waar hy lê.” 
Nellie bars uit van die lag. “Kyk net na daardie komieklike houding. 

Hy lyk soos ’n gans met ’n af been.” Grond en gras spat deur die lug en 
die balletjie vat koers na die skoonveld. Maar Werner verloor sy balans, 
steier agteruit en moet woes met sy arms swaai om sy balans te behou 
sodat hy nie kaplaks op sy rug val nie. 

“Hy lyk soos ’n voëlverskrikker wat sy arms swaai,”  
“Of soos iemand wat ’n klap van die windmeul weg het.” 
Hulle lag uitbundig. Uiteindelik maak die twee mans klaar. Elkeen het 

ses houe gespeel. 
“Nie sleg nie,” spot Sandra. “Vir beginners soos julle.” 
Freek gooi net ’n ‘gmf’ vir hulle en stap saam met Werner na die 

volgende bof. 
Dis ’n driesyfer bo-oor ’n stroompie water met ’n reuse sandkuil regs 

en ’n dammetjie met riete links van die kleinerige setperk hoog opgebou 
met die vlaggie in die middel. 

Freek staan weer reg om eerste af te slaan.  
“Ek hou duim vas vir ’n volmaakte bofhou.” 
“Wat is dit?” 
“Die Engelse noem dit ’n hole in one, met ander woorde, in plaas van 

drie houe slaan jy sommer die bal regstreeks in die gaatjie.”  
Sjoe! Dit wil gedoen wees! Maar ek sal ook duim vashou. 
Freek slaan ’n pragtige, reguit hou. Die balletjie val lynreg met die 

putjie en rol teen die bultjie op. Freek staan op sy tone van opwinding. 
“Kom, mooi ding, hardloop reguit. Mooi!” 
Maar die mooi is toe nie so mooi nie. Die balletjie het te veel spoed, 

tref die pen en spat weg en rol in die sandkuil in. 
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Hy sien die drie wat skuins regs van agter die wa probeer inhaal. Hy is 
self lus vir water afslaan. Hy bring die hele prosessie op ‘n gruiserige 
plato’tjie tot stilstand. Hy klim af en slaan solank water af, sien hoe dit in 
die gruiserige grond verdwyn. Dis droog vanjaar en die son speel nie met 
‘n man nie. Hy haal sy breërandhoed van sy kop af en vee die sweet van 
sy voorkop af met die agterkant van sy hand. Van ver af takseer hy die 
drie. Die touleiertjie kom van vooraf. Hy beveel hom om ‘n vuurtjie aan 
te slaan vir koffie. Die touleiertjie spring dankbaar aan die werk. 

Nie veel besittings by hulle nie. Elkeen dra skaars ‘n rugsak vol. Ook 
nie wafferse klere aan hulle basse nie. Sweerlik op pad New Rush toe. 
Nou ja, almal stroom deesdae New Rush toe. Boerseuns, uitlanders, bruin 
en swart mense. Almal met oë wat skitter soos diamante. Hy sal hulle 
maar uitkyk. 

“Dagsê,” groet hy van ver af. Hy is ‘n kort stewige mannetjie, met ‘n 
breë borskas en vet ronde gesig. Sy swart hare, waarvan hy nie veel het 
nie, want sy familie Grundlings word vroeg bles, klou nat aan sy spierwit 
kop vas. Waar die wit op sy voorkop ophou, daar waar die hoed se rand 
nie altyd die strawwe sonstrale keer nie, is hy donker gebrand. “Waar val 
julle uit.” 

“Middag Oom,” groet Chris eerste. Hy kom met ‘n uitgestrekte hand 
nader. “Ek is Chris Strydom.” Die hand wat syne omklem is klein maar 
druk soos ‘n skroef. 

“Kobus Grundling,” groet hy terwyl hy Chris se hand pap druk. 
“Aangename kennis, Chris.” 

Herklaas kom ook nader. Na hulle gegroet het, wonder hy of hy ooit 
weer met sy hand sal kan skryf. Hy sweer daar is geen beentjie heel nie. 

Kobus lag innerlik. Hy geniet die groetery altyd baie. Hy weet hy het 
‘n allemintige handdruk en gebruik dit. Hy geniet die pyn wat in die oë 
opslaan. As hy nie van ‘n man hou nie, druk hy hom dat sy oë traan. 

Hy meet Samuel. Dis ‘n groot kêrel dié. Wag laat ons sien, dink hy. 
Baie groot ouens is dikwels maar papperds, dink hy, maar toe Samuel se 
hand om syne vasskroef, weet hy dis ‘n ander klas man dié. Samuel se 
groot hand vou syne toe en hy druk stewig. 

“Aangenaam Samuel,” lag hy Samuel toe en sit ‘n ekstra bietjie krag 
by.  

“Middag Oom,” sê Samuel bedeesd en wil sy hand losmaak, maar 
Kobus hou en druk nog harder. Samuel se hand is egter groter as die 
gewone en hy kan nie sy vat soos altyd heeltemal goed kry nie. 
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“Dis nou lekker om julle te sien. Vir myle geen sterfling gesien nie.” 
Hy skud Samuel se hand om sy greep te versterk en dan druk hy. 

Samuel is uit die veld geslaan. Hy probeer nie sy hand losmaak nie en 
voel hoe die skroef stywer klem. Hy verstaan dit nie. Hoekom los die 
man nie sy hand nie. Dan begin hy die pyn in sy hand voel soos die bene 
op mekaar gedruk word en stadigaan besef hy dat hy iets sal moet doen 
om van die greep ontslae te raak. Hy kyk ‘n oomblik benoud na Chris en 
Herklaas, maar Herklaas is so begaan oor sy eie pyn dat hy nie bewus is 
van die kragspel wat hom hier afspeel nie. Chris se oë is elders. Hy 
probeer uitmaak wat onder die seile op die ossewa kan wees. 

Stadigaan vererg Samuel hom. Hy voel hoe die greep steeds stywer 
word en die pyn erger. Hy moet hom inspan om niks op sy gesig te laat 
lees nie.  

“Op pad New Rush toe?” vra Kobus en kyk ‘n oomblik vir Chris. 
“Ja Oom,” is al wat Chris sê. 
Kobus se oë gaan weer na Samuel. Hy kyk hom vas in die oë. Hy 

verwag die uitdrukking van pyn daar. Dan sal hy met groot 
genoegdoening sy hand los. Maar dis nie wat hy sien nie. Daar kom iets 
soos ‘n wildheid in die groen oë, hulle sper effens oop, ‘n fronsie kom sit 
tussen die oë en dan voel hy hoe die seun se greep versterk, hoe die groot 
vingers in staalklemme verander en stadigaan al stywer en vaster druk. 
Iewers moet dit ophou, dink hy, êrens sal die seun al sy krag opgebruik 
het, sal hy reeds sy piek bereik het. Hy probeer sy greep nog stywer 
maak, maar kom dan agter dat hy reeds sy piek bereik het. Hy het hom 
misgis. 

Hy hoor hoe die beentjies in sy hand begin kraak. Hy het verloor, weet 
hy. Vir die eerste keer in sy lewe het hy verloor. 

“Kom ons gaan maak koffie,” sê hy vinnig en neem Samuel met sy 
linkerhand aan die arm, “voordat jy my hand heeltemal breek.” 

Samuel laat los sy hand asof dit ‘n harige roman is waarvan hy ontslae 
wil raak. Kobus vryf sy pynlike hand. Sjoe, die outjie is bliksems sterk. 

Hulle sit later elkeen met ‘n blikbekertjie koffie. Die trio is dankbaar 
daarvoor. Vir twee dae het hulle net water gedrink. By die opstalle waar 
hulle langs is, het hulle ook net water gevra, niks meer nie. 

“En julle is op pad diamante toe?” Kobus slurp langsaam aan sy 
vuurwarm koffie, sy gedagtes loop ‘n ander pad. 

Chris is dadelik opgewonde. “Ja Oom, ek en my broers wil gaan kyk 
of ons nie daar werk kry nie. Dink Oom …” 
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betrokkenheid by die laerskool en die kleuterskool gee hulle ’n 
gemeenskaplike onderwerp om oor te praat. Op die stoep van die 
klubhuis by ’n tafeltjie het hulle eers gaan sit en Werner het 
kennisgemaak met Sandra. Daarna oor ditjies en datjies gesels. 

“Nou gaan ons die balletjies roer,” sê Freek met ’n groot glimlag op sy 
gesig en staan op. “Julle kan gerus saamstap en kyk hoe professionele 
manne die ding doen. Kom jy, Werner?” 

“Jip! Ek is reg. Ja, julle kan ons gerus kom ondersteun, al is dit net vir 
’n paar putjies.” 

“My pa was ’n groot gholfspeler met ’n vier voorgee. Ek het 
kilometers saam met hom geloop. Sal maar sien hoe goed julle is,” lag 
Sandra.  

“Kom Nellie. Ons gaan solank na die eerste bof terwyl hulle hul goed 
kry.” 

“Bof?” 
“Wat weet jy van gholf.” 
“Soveel soos ’n kat van saffraan.” 
“Goed. Ek verduidelik gou. Hierdie baan het nege putjies. Dit beteken 

daar is nege bowwe en ’n baan soos hierdie, het dan nege gaatjies. Hulle 
slaan af van die bowwe en probeer die balletjie met so min houe as 
moontlik in die gaatjies kry op die setperke. Jy sal nou-nou sien. Die 
bowwe is verskillende lengtes van die gaatjie af en daarom het elkeen ’n 
syfer. As ’n putjie ’n syfer vier is, beteken dit die baansyfer is vier en dat 
jy vier houe moet speel van die bof tot in die gaatjie om gelyk te wees aan 
baansyfer. As jy minder houe speel op ’n putjie is jy onder die baansyfer 
en speel jy meer is jy bo die baansyfer. Uiteindelik kom dit daarop neer, 
op ’n baan soos hierdie dat jy ses en dertig houe moet speel om gelyk te 
wees aan baansyfer, anders is jy oor of as jy goed is, is jy onder.” 

“Werk bietjie soos somme. Optel en aftrek.” 
“So iets, afhangende van hoe jy speel. Maar hier kom die kampioene. 

Ons sal nou sien!” 
Maar dié kampioene is nie Gary Players nie. 
Freek se eerste hou klim hoog in die lug op, maak ’n aapstert na regs 

en spring tussen ’n laning bome in. “Shit!” 
Werner slaan so ’n platte reguit na bossies aan die linkerkant in die 

ruveld. “Nee!” 
“Sal hulle die balletjies ooit weer kry?” 
“Ja wat. Kyk die baljoggies wat hulle sakke dra, is reeds vooruit om 

die balletjies op te spoor.” 
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Nee hel, Nellie! 

Romanse deur Anja Ries begin uitgawe 78 
Hoofstuk 5 

 
Soos gewoonlik sit hulle by die kombuistafel en koffie drink. Middagete 
is verby.  

Hy maak keel skoon. “Ek en Freek gaan ’n bietjie gholf speel.” 
Wat daarvan? Het jy ons toestemming nodig? 
“Ja, dis goed om ’n bietjie af te skakel. Ek moet ook weer gaan rolbal 

speel. As my ander dinge my nie so vashou nie!” Tant Ralie roer haar 
koffie ingedagte. 

“Ek het gewonder of jy nie lus het om saam met my te gaan gholfbaan 
toe nie.” 

Hy kyk vir Nellie met die keep in sy voorkop. 
Ek het ’n naam, weet jy? En jy kan ophou wonder, ek loop nie soos ’n 

stertjie agter ’n wit balletjie aan nie. 
“Freek vat vir Sandra saam. Ek het gedink ...” 
O so? Ek moet vir Sandratjie gaan geselskap hou! Is dit Freek se nuwe 

aanhangsel? 
Sy maak haar mond oop om te praat, eintlik om ’n goeie verskoning te 

vind, maar haar mond bly oop. Tant Ralie spring haar voor. 
“O ja! Dis nou regtig ’n gawe plan. Sandra is so ’n oulike meisie. 

Almal praat met groot lof van haar by die laerskool waar sy skoolhou. Ek 
dink sy is die regte meisie vir Freek. Julle sal goed klaarkom en ’n lekker 
middag hê. Toe ... toe ... gaan kry jou reg sodat jy kan saamgaan. Jy kan 
nie net hier in die huis sit nie. Uitkom sal jou goed doen.” 

Nellie het steeds nie haar mond toegemaak nie. 
Wat gaan hier aan? Wat se sameswering is dit hierdie? 
“Nellie, sal jy saamgaan, asseblief?” Die bruin oë rus vraend op haar. 
Nee, ek sal nie, al vra jy so mooi. 
Sy kyk vinnig na Tant Ralie. In háár oë lees sy ’n bevel. Sy kapituleer. 
“Goed. Gee my tien minute.”  
Al is dit dan net oom tant Ralie tevrede te stel. Sal maar sien van 

Sandra. 
Tant Ralie sit tevrede soos ’n kat ná ’n piering melk. Daar is ’n lag in 

haar oë. 
Sandra is gelukkig ’n interessante mens en hulle kliek dadelik. 

Daarbenewens het hulle altwee ’n liefde vir kinders en hulle 
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“Ja, werk is daar genoeg,” sê hy met ‘n vonkel in sy oog, “al is dit dan 
net om nagemmers en pispotte heen en weer te dra. Maar wag, more sal 
julle self sien.” 

“Oom sê oom ry transport.” 
Kobus hou sy hand op. “Luister, laat staan die omery, ek is nie so oud 

soos ‘n oom nie. Noem my Kobus.” Hy wag nie vir ‘n antwoord nie, want 
hy raak haastig om alleen te wees en sy dink te dink. “Ja, ek ry transport. 
Hierdie is plate vir ‘n huis. Ek het nog twee waens wat op pad is, maar 
hulle is swaarder met allerhande masjinerie uit Engeland. Hulle trek 
stadiger. Sal seker eers oormôre in New Rush wees, of dalk die dag 
daarna.” Hy lag. “Daar was ‘n Italianer wat my baie geld wou aanbied om 
saam met hierdie vrag te ry, maar vir sy kraaigesig het ek nie kans gesien 
nie. Hy kom saam met die laaste wa. Hy sal nog uitvind Afrika is nie vir 
sissies nie.” 

Hy sien hoe die vrae in hulle oë by hulle monde wil uitborrel. Hy skiet 
die laaste bietjie koffietjies uit sy beker. 

“Maar nou moet ek eers trek. Julle kan saamloop of as die pas te stadig 
is, vooruit loop al met die waspore langs.” 

Hulle val in die pad. Die touleier voor wat vernuftig akse voor die 
skerp horings van die voorosse bly, Kobus bo-op die wakis met die 
langsweep wat hy oor die osse laat swiep en af en toe soos ‘n donderslag 
laat knal, die trio agter die wa aan deur die yl grassies wat ‘n middelman 
moet wees. 

Chris is vies. Hy wou nog so baie gevra het. Hoe lyk die diamantdorp, 
hoe groot is hy, hoeveel mense is daar, hoeveel diamante haal hulle nou 
werklik uit, is daar ouens wat kitsryk word en wat nog. Hy wil weet of 
die storie waar is van die boer wat daar naby ’n hut met modder gepleister 
het en toe die modder droog geword het, toe sit die diamante blink in die 
modder. Hy wil graag alles weet want dan kan hy solank die basis van ‘n 
plan bymekaar sit. 

Maar dit lyk of Kobus doelbewus hulle vrae wou vermy. Samuel hou 
van Kobus. Hy hou van sterk mense. Eers was hy verwilderd, maar toe hy 
besef die groetery is ‘n handdrukkompetisie, het die opwinding in hom 
opgestaan. Krag teen krag, is wat hy altyd sê en hy het nog nie iemand 
gekry wat sy krag naastenby ewenaar nie. Hy kon die bewondering in 
Kobus se oë lees. Hy glimlag innerlik. 

Herklaas loop op die grond voor hom en kyk. Hy weet hy is verlig 
omdat dit nie sy stiefpa is wat hulle agterna gesit het nie, maar die pad 
vorentoe lyk vir hom na ‘n nou paadjie. Hy eis vir wat voorlê. Hy verlang 
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terug na sy boeke wat hy moes agterlaat. ‘n Paar boeke wat sy ma s’n 
was, een wat die juffrou van die plaasskooltjie vir hom gegee het omdat 
hy so fluks gelees het en so hard geleer het. Hy was sy standerd ver 
vooruit. Hoe verlang hy nie na die vertroude beskutting van die 
klaskamer en die juffrou nie. Dit was ‘n veilige hawe, die gesellige 
donker vertrek met sy paar banke en selfgemaakte swartbord. En ‘n 
vriendelike juffrou wat dikwels haar hand op sy kop of skouer gesit het. 
Selfs sy hoekie in die kamer by Shaw wat hy met sy broers moes deel, 
daarna verlang hy. Soms kon hy daar wegkruip met sy boeke. Hy wou die 
boeke saambring, maar Chris het volstrek geweier. Dis swaar en het geen 
nut nie. 

Kobus se oë dwaal oor die bloedige middagvlaktes. Hulle vorder fluks. 
Behoort more teen twaalfuur op New Rush te wees. More is reeds die 
middel van die week en hy het baie sake om af te handel voor Vrydag. Sy 
ander waens behoort almal teen Vrydag daar te wees en afgelaai te wees. 
Dan kry hy sy geld en dan wil hy nog osse koop. Hy moet sy 
transportbesigheid uitbrei. New Rush gaan nog ‘n groot dorp word en die 
moontlikhede is legio. Water, hout, kruideniersware, maar dis die 
kleingeld. Geboue, masjinerie. Dis waar die geld lê. En die geheim is, 
goeie waens en goeie osse. Die goed is swaar. Hy glimlag as hy aan 
Gieljam Roos dink. Sy lendelam wa het halfpad teen Bruintjieshoogte 
gewoon beswyk onder die las en middeldeur gebreek. Die een kant het 
gesak en sinkplate het teen die skuinste afgestort. Die disselboom het 
afgebreek en die osse, skielik verlig dat die vrag ligter geraak het, het 
uitbundig losgetrek en eers bo-op die hoogte tot stilstand gekom. Gieljam 
het met sy groot stem die hel en die uitspansel oor hulle koppe gegiet, 
maar dit het niks gehelp nie. En daardie wa sal nooit weer loop nie. En 
Gieljam sal maar by sy sinke moet waak tot Kobus se nuwe span daar 
aankom. Daar is geen ander genade nie. En van sy vrag se geld gaan hy 
omtrent niks oorhou nie. 

Daar is dus baie om te doen voor Vrydag. 
Dan kom vat sy verstand die ding waaroor hy eintlik alleen wou wees. 

Die armdrukwedstryd Vrydagaand. Hy verknies hom al daaroor vandat 
die jongman sy hand papgedruk het. Behalwe as daar een of ander Goliat 
in New Rush aangekom het in die tyd wat hy weg was, is daar nie ‘n 
ander wat sy hand op die kersvlam kan druk nie. En die weddenskappe 
gaan dik loop, weet hy. Die ouens het weinig anders om te doen as om te 
sit en suip en die sterkstes raak in tweestryde betrokke terwyl die ander 
weddenskappe aangaan en geld verloor of wen. Hyself het die geld nodig. 
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Voorbladfoto verskaf deur Anja Ries 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 

https://payhip.com/b/U2ZX 
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By die huis bêre hy vinnig sy motor, gaan by die agterdeur in, 
inspekteer vinnig die binnekant, ook die haartjie wat hy oor die voordeur 
geplak het, vir enigiets verdag. Hy gryp gou ‘n klompie eetgoed 
bymekaar. Dan skakel hy al die ligte af, laat net sy dowwe bedlampie in 
sy slaapkamer aan. Hy sluit die kombuisdeur, draai die sleutel dwars in 
die slot en sit die besem onder die knip. Hy gaan sluit die voordeur. Dan 
gaan sit hy in die leunstoel in die sitkamer. Hy sit so dat hy die trap wat 
opgaan na die slaapkamer voor hom het, die voordeur aan sy regterkant. 
Dan skakel hy ook die staanlampie op die tafeltjie langs die stoel af. Hy 
kan net-net die trappe skuins regs voor hom uitmaak. Die gang voor die 
kamers is in ‘n grou skemering gehul. ‘n Lang nag lê voor. Hy begin 
stadig aan een van sy toebroodjies knibbel. 

Vervolg volgende week uitgawe 83 
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Cohen het ‘n groot wedstryd uitgeroep en die wenner kan wegstap met 
baie ponde. En hy moet dit wen. 

Maar nou het Samuel op die toneel verskyn. Niemand weet nog van 
hom nie, maar as hy dit in sy kop kry om deel te neem, kan dit ‘n lollery 
afgee. Hy weet nog nie hoe om dit op te los nie. ‘n Lang ruk sit hy en 
dink, vergeet byna die sweep in sy hande. 

Toe die son moeg agter yl wolkies in die weste gaan sit, roep hy halt. 
Hy sal verloor, dring dit weer tot hom deur toe die trio van agter af by 
hom aansluit en hy die jong reus se sterk arms sien. Dan skiet ‘n blink 
plan hom te binne. Hy glimlag skielik van oor tot oor. 

“Manne, kom ons slaap hier oor. Hier is ‘n bietjie water in poeletjies 
van ‘n spruit vir die osse en hier is hout om die ongediertes weg te hou. 
More sien julle die diamantstad. Nie veel van ’n stad nie en die 
Colesbergkoppie is daarmee heen.” 

“Die Colesbergkoppie?” vra Herklaas verbaas. 
Kobus kyk na die drie. Rou plaasjapies. Wonder hoe sal hulle inpas? 

Dalk tog maar ’n toegiffie vir hulle. 
“Sê julle wat. Kom ons rig ons eers in vir die nag. Dan kan ons om die 

vuurtjie ’n aandetetjie nuttig. Dan vertel ek julle die storie van die 
Colesbergkoppie.” 

Hulle sit later om die vuurtjie. Kobus steek ’n stokkie in die vuur en 
steek sy pyp aan. Die rook dryf weg in die ligte windjie. 

“Kyk, New Rush is nie die enigste diamantmyn nie. Jy kry 
Bultfontein, Dutoitspan en De Beers. Julle sal almal nog leer ken, maar 
die storie van New Rush begin eintlik by De Beers. Die ouens wat daar 
gegrou het, was nie waffers tevrede met hulle opbrengste nie en baie het 
maar verder geprospekteer. Fleetwood Rawstone was een van hulle, maar 
hy was nie alleen nie. Hy het ’n hele bende saam met hom gehad en was 
bekend as die Red Cap Party as gevolg van die rooi pette wat hulle gedra 
het. Een aand het hulle uitgekamp naby die koppie wat toe as Gilfillan se 
koppie bekend gestaan het, ek weet nie hoekom nie.” 

Sy pyp het intussen doodgegaan en hy steek weer ’n stokkie in die 
vuur en kyk aandagtig hoe hy brand. 

“Ewenwil, Rawstone het ’n Kaapse bruin man gehad wat sy kok was, 
ene Damon. Maar Damon het ’n groot swak. Cape Smoke, sterk 
goedkoop brandewyn. En as hy behoorlik gesuip was, kon Rawstone nie 
met hom huis hou nie. Rawstone vererg hom toe een aand en verban 
Damon uit die kamp met kos en gereedskap en met die opdrag om op die 
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koppie te gaan soek vir diamante. Ek dink hy het geglo hy is op die 
manier dalk vir goed ontslae van Damon.” 

“Maar waar kom die Colesberg nou in?” wil Chris weet. 
“Ek kom nou-nou daar uit. Twee of drie aande later sit Rawstone en sy 

makkers en kaart speel, toe Damon by die tent inbars. Toe hy sy hand 
oopmaak, lê daar twee of drie kleinerige diamante daarin. Die groep is toe 
onmiddellik na die koppie waar Damon ’n gat gegrou en die diamante 
uitgehaal het. Die volgende dag het hulle hul kleims gaan afpen. 
Rawstone wat in Colesberg grootgeword het, het die koppie na Colesberg 
vernoem. Dit was in Julie verlede jaar. Die nuus het soos ’n veldbrand 
versprei en binne ’n maand was daar twee- tot drieduisend 
diamantsoekers.”  

Hy klop sy pyp teen sy stewel uit. 
“En daar het julle nou die storie van die ontstaan van New Rush. Môre 

sal julle hom sien.” 
Vervolg volgende week uitgawe 83 
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Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 
 

29: ‘n Lang nag 
Begin uitgawe 55 

 
Terwyl hy van Lucia af huis toe ry, wonder hy of hy die regte ding doen. 
Moet hy nie nou juis sy huis vermy nie? Kort-kort loer hy in die 
truspieëltjie, maar daar is te veel karre en ligte om iets uit te maak. Tog 
het hy heeltyd die gevoel dat onheil op sy spoor is. Naby sy huis verbeel 
hy hom dat hy agtervolg word, maar dan draai die ligte in ‘n systraat af. 
Hy verbeel hom die motor is swart. Hy ril. As dit Hannes is … 


