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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 
 

24. Back against the wall 
 
 

Donovan, standing with his back against the rock 
wall, anxiously watches the young man. He 
threateningly and aggressively moves nearer holding 
his knife and spear ready. He stops just far enough 
from Donovan; an easy, defenseless target. Donovan 
stands dead still like a statue. He realizes he should 
not storm or duck. Just in case it ends up with a 
spear through his body. 

“I don’t trust you. You’d better tell me what is 
going on. Did all the people outside change into 
monsters or is it only in our vicinity? To where were 
you flying with the helicopter and why?” 

“As far as I know most people all over the world 
were infected with this terrible sickness and changed 
into insane monsters.” 

“How many were you in the copter and why are 
you healthy and where were you going?” 
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“It’s a long story. Can’t it wait till later?” 
“Tell me everything if you want me to trust 

you.” 
Donovan pulls out a small wooden cross from 

underneath his khaki shirt. “I believe this is the 
reason for everything that is happening to me. I 
don’t think it is a coincidence that we met here.” 

The young man’s eyes widen astonished when he 
sees the cross. “Are you a Christian?” 

Donovan feels slightly relieved when he sees the 
surprise on the young man’s face. The fact that he 
acknowledges the worth of the cross, underscores 
Donovan’s belief. He knows that most Afrikaners 
are grounded in Christianity. 

“I am a Christian soldier and although my duty 
sometimes put me in difficult situations and I often 
don’t agree with the orders I must fulfill, I know 
Christ has a greater plan for me. I see you knew 
immediately what this cross symbolizes. Are you 
also a Christian, my friend?” 

Donovan sees the slight lowering of the spear 
and knife as the threatening demeanor of the young 
man diminishes. When he speaks, he sounds unsure: 
“I was, but I don’t know anymore. My parents raised 
me believing but when I returned one day from a 
hunting trip, they were insane and attacked me so 
that I had to flee for my life. What on earth is going 
on outside? Where is this sickness coming from? My 
parents’ belief hasn’t protected them against this 
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devilish sickness. Thus, I don’t know what to 
believe.” 

Donovan nods understandingly. “Our pilot, 
Eldrich, broke his ankle very badly and is very sick 
from the inflammation. I believe it is not 
circumstantial that I saw you and tracked you down. 
Please, you are his only hope. I don’t think he will 
survive the night. I did what you said and I stand 
before you as an easy target and defenseless because 
I am a Christian who put my life on the line for my 
friends. Come now, we will tell you everything we 
know in due course, but let’s make a plan now to 
reach him before dark. You told me your girlfriend’s 
mother, an herbalist, taught her and she will be able 
to help him. My friend, come and take my hand in a 
friendly gesture as a fellow Christian. Come now!” 

Donovan let his cross fall back on his chest and 
put out his hand. To his utter relief, the young man 
reacts positively. He puts his throwing knife in the 
holster and bends his arm and lets the spear slid in 
the holder on his back. He comes forward and takes 
Donovan’s hand. He is still slightly suspicious as if 
he is not convinced yet to trust him completely and 
that he is ready for any surprise.  

“My name is Donovan and your names?” 
When Donovan only gives him a firm, friendly 

handshake and tries nothing else, Donovan can see 
how he eventually relaxes, and for the first time, it 
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looks as if a slight smile appears from behind his 
bushy beard. 

“I am Boeta and she is Koko. How far from here 
is your friend?” 

“Not far. Just past the next pool where you 
harvested the herbs against the cliffside.” 

“Oh, that is a cool place. We would have made 
our home there was it not for the fact that the pool is 
the only entry point and it is deep and we don’t have 
something like a boat to bring over heavier items 
through it and keep them dry. That is why we lodged 
here. We use plastic bags that I got from the farms 
when I could still dare to go outside to bring small 
items over the pools.” 

“I’ve got a survival bag.” 
“What is that?” 
“It is a very strong, sturdy plastic bag that can be 

folded up very small but can open widely and has 
much space. I put all my things that I want to bring 
dry over the pools in there and fold them. The air 
inside the bag then forms a little boat to which I 
cling and I only kick and floats over. You see, all 
my things are dry. That is because I put all my 
clothes, my boots, and my kit bag in there when I 
swam over.” 

“Now, that is cool. I wish we had something like 
that. You know, it’s very nice to meet someone 
normal again. Outside in the gorges, there are only 
monsters but they seem to be afraid of water. Maybe 
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they can’t swim. That is why we have to survive 
here in the gorges. Sometimes I visited the farms to 
get special provisions like salt, spices, and tinned 
food which I brought over in plastic bags, but it has 
now become too dangerous. The monsters have 
become clever and nearly caught me a few times. 
Come. Let me introduce you to Koko. She doesn’t 
understand English, but I shall translate for you.” 

Boeta leads Donovan and they enter the shelter. 
Donovan is surprised by how well the shelter is 
furnished. They have a table and shelves made of 
sticks, skins, and leather thongs and there tinned 
foods, spices, and herbs are grouped on the shelves. 
From the roof hang pieces of dried meat on hooks 
against one wall. Koko stands and waits for them in 
front of their bed. She has only a similar piece of 
skin in front of her crotch but her lovely, round 
breasts are still bare. Boeta speaks to her in a 
strange, unfamiliar language full of clapping sounds 
and she suddenly smiles the brightest smile at 
Donovan. 

She takes his right hand in both her hands, looks 
him in his eyes, and speaks smiling. Donovan can’t 
make out a single word. Boeta translates: “I shall 
doctor your friend’s fever very quickly. Don’t 
worry. We must go immediately before it becomes 
dark and cold.” 
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She now looks at Boeta and it seems as if she is 
giving him instructions while she speaks earnestly 
and points at the pieces of meat.  

Boeta asks: “How many are you, Donovan?” 
“Four of us. Me, the pilot Eldrich, my fellow 

soldier Jonathan, and our captain Hannes.” 
Boeta takes six pieces of meat from their hooks 

and put it in a plastic bag. Koko also takes small 
plastic bags and selects different herbs from the 
shelves and puts them into the bags and puts the 
whole lot in a leather pouch which she hangs around 
her neck. She takes a small, stainless steel pot with a 
lid and takes six tin cups from their hooks and hands 
it over to Boeta who also puts it into the bag. 

Koko again asks Boeta something and he looks 
at Donovan. “Do you have a fire?” 

“Yes, Jonathan and I gathered dried wood in our 
bags and Hannes keeps the coals burning. Hand me 
all the items you want to keep dry. I shall take it in 
my bag across the pools. It can take quite a lot.” 

Koko turns around to a partition in which hang 
quite a few hides and fiddling through them taking 
one by one and hands it to Boeta who also put it in a 
bag. Boeta smiles and explains. “These are our 
clothes and blankets when it becomes cold while we 
nurse your friend. Do you think all these things will 
fit into your survival bag?”  
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Donovan thinks it over. “I am going to leave my 
kit bag and gun here then there will be ample space 
for all our stuff.” 

Sometime later, they all go through the first pool 
naked and just like that walk over the stones and 
boulders with Boeta leading and Donovan at the 
back. He follows the beautiful figure of the soft, 
naked, innocent, young herbalist right in front of 
him nimbly jumping over the rocks and boulders. 

Continues next week in Edition 87 



 13 

  
Voorblad verskaf deur Gert van Jaarsveld 
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Blinkklippiekoors. 
Begin uitgawe 76 
 
Hoofstuk 11: ’n Pynende droom 
 
Hulle pas is stadig, maar sy gee nie om nie. Hulle 

het die rivier verlaat en hou koers op vae spore 
ooswaarts. Met sy knopkierie het Staanvas op ‘n 
keer ‘n niksvermoedende haas katswink gegooi. Sy 
het met skrapsels meel vir hulle kos gemaak. 
Staanvas het soms ‘n knol uit die grond gewoel met 
sy knopkierie, maar sy kon sien dat hy seer het. 

Hy pla haar nie, dink sy. Hy is besig met sy eie 
dinge, sy oë het aanhoudend die vertes getoets asof 
daar antwoorde was. Maar sy was diep in baie 
dankbaar. Twee is beter as een in die dorre vlaktes. 
Hy het deur die nag die vuur aan die gang gehou om 
ongediertes weg te keer en as die jakkalse tjank, was 
sy nie meer so bang nie. En sy het tyd nodig om te 
dink. Aan haar ma, aan haar pa, aan haar verlede en 
haar toekoms. Dit wat agter lê, het sy naderhand 
goed uitgepluis, het sy nie meer so erg verwens nie, 
haar pa en haar ma vergewe. “Dis die Hoër Hand se 
weë,” het haar ma altyd gesê. Miskien was sy reg, 
miskien nie. Maar dit sou haar nie baat om daaroor 
knieserig te wees nie. Die onmiddellike het te helder 
om haar gelê. Staanvas en die donkie was nader as 
haar pa, die sterre wat amper op jou kom lê in die 
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nag, is nader as haar ma wat sy glo in die hemel 
anderkant die sterre is.  

Maar dis die toekoms wat haar soms angsbevange 
maak. Wat doen sy as sy in New Rush kom? Is dit ‘n 
plek waar ‘n mens ‘n werkie kan kry al is dit om 
vloere te skrop en wasgoed te was en stryk. Waar 
gaan sy slaap? Al die ander mense wat sy ken, hoe 
armoedig ook al, het darem huise al is dit net ‘n 
takskerm soos die Boesmans en baie van die Kora 
langs die Gariep af. As sy net naastenby ‘n prentjie 
kan vorm van New Rush sal dit al help. Staanvas 
kan haar ook nie help nie. Op hierdie stadium is hy 
nie veel lus vir dink nie. 

Hy sien net kort-kort die pragtige meisie met die 
groot boude. 

Dit was ‘n lekker tyd. Daar by die Bostanders. ‘n 
Oulike groep Khoi, glad nie so opstandig en 
bakleierig soos die ander groepe nie. 

Hulle was nie ongeneë om hom daar te hê nie, 
want hy weet van waens. Hy kan waens regmaak, 
wiele herstel, bande kort, speke regskaaf en insit, 
netjies en sekuur. Dit het hy aan die Kaap geleer toe 
hulle gesin nog saam was. Later het hy dikwels met 
transportwaens Algoabaai toe gegaan. En na sy pa 
hulle weggejaag het, het hy die waens van die 
trekkende veeboere versorg.  

Kolbooi Visagie, die leier van die Bostanders, 
was nogal heel ingenome met hom, al was hy oor 
die algemeen nie baie vriendelik met inkommers nie. 
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Hulle het goed vir hom gesorg en hy kon eenkant 
sy eie takskerm bou en hulle het vir hom kos 
aangedra. Sondae kon hy saam met die manne onder 
die groot boom sit en bier drink. Die vrouens moes 
dan kos maak en die manne bedien. Hy was tevrede. 

Nikala was in haar vroeë puberteit. Sy was lenig, 
groot vir haar ouderdom en ook vroegryp. Maar dis 
die paar boude wat sy hormone op ‘n knop gejaag 
het. Daardie wegstap van haar! En sy was nie 
ongeneë nie. Van dag een af het hy agtergekom dat 
sy hom skalks beloer. Dis sy wat gereeld sy kos 
gebring het, wat vir hom koel water kom gee het as 
hy met die speke worstel en die son die sweet uit sy 
liggaam brand. Dan het sy naby hom kom staan, 
haar verwonder aan die behendigheid waarmee hy 
die karige gereedskap hanteer, die manier waarop hy 
ure kon kerf aan ‘n speek, die vaardigheid met die 
hamer op die rooiwarm yster en die vonke wat lyk 
asof dit teen hom spat en hom aan die brand kon laat 
slaan. 

Af en toe het hulle oë ontmoet. Dan het sy hare 
skaam neergeslaan en gevlug. Snags kon hy nie 
slaap nie. As dit te warm word in sy skerm, het hy 
uitgeloop die koel naglug in. Dan het hy probeer 
sien of daar in haar pa se hut nog ‘n beweginkie is. 
Dan het hy gewens sy is skielik daar by hom. Ure 
het sy liggaam nie sy verstand gelos nie, tot hy 
moeggedwaal vroegoggend onder sy karos gaan 
inkruip het om ‘n paar uur later deur die gejil van 
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kinders wakker gemaak te word. Oor Nikala het hy 
langer gebly as wat nodig is, want hy wou tóé al 
diamantvelde toe. 

En oor Nikala loop hy nou met ‘n liggaam wat 
skreeu om rus, wat elke stappie ‘n marteling maak. 
Maar dit gaan darem elke dag ‘n bietjie beter. Hy 
kon bokveld toe gewees het. 

Dit was ‘n lui Sondag. Vroegoggend het daar ‘n 
bedompigheid in die lug gehang wat die trae voete 
van die manne nog traer gemaak het. Hulle het 
stadig uit hulle hutte gekom, die lug bespied, die 
sweet van hulle voorkoppe afgevee en die 
voorvaders bedank vir die afdag. Hulle het op hulle 
hurke gaan sit en snuif, party het hulle beenpype 
uitgehaal en fyn twakkies daarin gesit en blou rook 
wat traag die lug in getrek het, uitgeblaas. Hulle het 
hard begin gesels en geoordeel dat die reën eers die 
volgende dag sou uitsak al was dit swaar bewolk en 
bedompig. 

Teen die middag was die groep goed gedrink, 
goed gevoed en goed vaak. Een vir een het hulle na 
die naaste koelteboom gesukkel om daar om te dop 
en by die voorvaders te gaan kuier. Geen leeu sou 
hulle wakker kon brul nie. Die moeders en dogters 
het die sweet van hulle lywe afgevee en op die 
koelste plekke in die hutte vir hulle nes gaan skrop 
met ooglede wat dreig om dig te sluit. Geen halfuur 
na die laaste man se snorkery begin het nie, was 
almal diep in droomland. Die kinders het hulle eie 
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koers gekies. Hulle weet hulle moet nie pla as daar 
so geslaap word nie. Hulle sal nie voor laatmiddag 
terugkeer na die stat nie, 

Staanvas het nie kans gesien vir sy helwarm 
takskerm nie. Hy het stadig rivier toe gedrentel, hom 
kaal uitgetrek en in ‘n louwarm poeletjie lafenis 
gesoek. Daarna het hy hom op die sagte kweek 
onder die naaste boom neergevly en sy broek los oor 
hom gegooi. 

Hy moes aan die slaap geraak en op sy sy gedraai 
het, sy gesig na die rivier. Hy het gedroom. Nikala 
kom uit die rivier. Op die bruin vel skitter blink 
druppeltjies. Sy raap haar rok op wat sy vroeër 
argeloos neergegooi het en trek dit aan oor haar nat 
lyf. Stadig kom sy na hom aangestap, die heupe 
wiegend met elke stap, grasieus soos ‘n wildsbokkie. 
Dis eers toe sy oor hom buk en aan hom raak, dat hy 
besef dis nie ‘n droom nie. En dis eers toe sy haar 
koel lyf teen hom druk, dat hy weet sy wildste 
drome is bewaarheid. Die volgende paar uur was 
louter geluk en plesier.  

Dit was doodstil langs die rivier. 
Die oppasster se skerp gil het die middagstilte 

deurklief. Sy het omgespring en stat toe gehardloop 
terwyl sy aanhoudend gegil het. 

Nikala het aan hom geruk. 
“Vlug! Hardloop! Hulle gaan jou doodmaak!” 
Hy het geweet wat dit beteken. Hy het sy klere 

vinnig aan sy bas gekry en rivier op gevlug. Dit was 
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eers laatmiddag toe die drie sterkstes hom ingehaal 
het. Hy was tot die dood toe moeg. Hulle het hom 
met kieries toegetakel. Hy het besef dat hulle hom 
gaan doodslaan. Toe hy ‘n effense gaping sien, het 
hy onder hulle houe uitgevlug en gehardloop soos in 
sy lewe nog nooit. 

Die tierwyfie was besig om haar kleintjies te lek. 
Sy het ‘n lekker veilige skuiling onder ‘n doringbos 
ingerig vir haar welpies. Daar kon hulle knus skuil 
as sy noodgedwonge op jag moes gaan. Sy het 
gesien hoe die son sak in die weste en sy het geweet 
dat sy aanstons die drietjies sal moet los om kos te 
gaan soek. Haar stert het gekwispel en die 
rakkertjies het gespin van plesier as sy hulle lek. 
Lekker, so veilig by moeder. Die volgende oomblik 
bars iets in die veilige skuiling in en probeer 
wegkruip. 

Toe Staanvas so onverwags onder die takke 
instorm, skrik die tierwyfie haar gedaan en bars met 
groot vaart uit die skerm en peil reg op die drie 
agtervolgers af. Hulle skrik hulle byna vuil, spring 
om hardloop en skreeu. Staanvas wag nie om te sien 
of te hoor hoe ver die tier hulle jaag nie. Hy kruip uit 
die bos en vlug so vinnig as wat sy stukkende 
liggaam toelaat. 

Dae lank het hy langs die rivier stroomop gehou. 
Naderhand het hy geweet dat hulle hom nie meer 
agtervolg nie. Hy het draaie om enige stat geloop. 
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Hy wou nie dat iemand van hom weet as hy dalk 
agtervolg word nie.  

Van die samevloeiing van die riviere af het hy die 
dowwe spore van waens deur die veld gevolg. 
Stadig en met ‘n pynende liggaam. 

Die lendelam wa was skielik voor hom. Eensaam 
en verlate. Hy was verbaas. Spore, donkies en ‘n 
perd s’n, kon hy verstaan maar die snaakse 
sleepmerke nie. Hy het dit gevolg en by die graf het 
hy iets begin verstaan. Die grond was vars 
omgedolwe. Die lyk, het hy geweet sal voor die nag 
verby is, oopgegrawe wees en die bene kaalgevreet 
wees vir die aasvoëls om die volgende dag die laaste 
vleisies te kom verorber. Hy het deur die wa gekyk, 
‘n sakkie gereedskap bymekaar gemaak en toe al op 
die spore van die donkies begin aanstap. 

Hy is bly hy het haar raakgeloop. Hy is bly dat sy 
nie te veel vrae vra nie. More behoort hulle die 
duideliker pad van die Kaap af te kry en volgens wat 
ouens hom beduie het, is dit dan net ‘n paar uur se 
loop tot in New Rush. 

Vervolg volgende week uitgawe 87 
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Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 
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Die Wraak is Myne! 
Begin uitgawe 55 
 

33: Laaste plan  
 
 
Karel Greeff, alias Die Laksman, sit op sy tande 

en kners. Die koeël is deur sy sy. Hy sal nie daarvan 
doodgaan nie, maar dit is bitter seer en dit bloei. En 
hy is nie ‘n ou vir bloed nie. Hy het, na hy sy kar 
bereik het, net ‘n paar blokke verder gery en 
geparkeer. Hy het ‘n stuk van sy hemp afgeskeur en 
op die bloeiende wonde gedruk, dit vasgeknyp asof 
dit sou help vir die pyn. 

Uiteindelik is dit asof die pyn effens skietgee. Dit 
voel asof die wonde ook nou minder bloei. Dis tyd 
vir rustig wees en beplan. Die Laksman hou nie van 
mislukkings nie, tewens dis die enigste in sy 
loopbaan. Maar hy moet dink aan sy volgende stap. 
Dit beter beplan as die vorige een. 

Toe Van Zyl hom geskakel het, het hy geweet 
hulle tyd het aangebreek. Van Zyl wou wraak neem, 
hyself wou wraak neem. Rothwell en sy trawante het 
hulle te erg befoeter. Van Zyl met ‘n troospryse en 
‘n dreigement dat die feit dat hy die konneksie binne 
die bank was, kon uitlek. Hyself met ‘n paar jaar in 
die tronk nadat ‘n rooftog vir Rothwell-hulle 
skeefgeloop het en hulle hom in die tronk wou laat 
vermoor. As hy nie so op sy hoede was nie, het hy 
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nie net ‘n sny aan sy wang gekry nie, maar ‘n lem 
deur sy keel. 

Vir hom en Van Zyl was die geleentheid ideaal. 
Hannes het alles van plofstof geweet, hy het belowe 
hy sal hom wreek. Hy wat Laksman is, moes dit 
maar net in Hannes se plek doen. As hulle Hannes 
daarvan verdink, kan een van twee dinge gebeur: 
hulle kan niks teen hom bewys nie en dan kom almal 
skotvry, of hulle glo hom nie en dan …taffies vir 
Hannes. 

Schoonraad was maklik. Smiley het gesê Hannes 
is die volgende Vrydag daar. Hy het geweet 
Schoonraad sal ook daar wees. ‘n Paar 
telefoonoproepe na Schoonraad se huis en kantoor, 
as sekretaris van ‘n belangrike firma wat graag sake 
met Schoonraad wil doen, het vir hom al die 
inligting gegee wat hy wou hê. Schoonraad is 
betrokke by ‘n gholfontwikkeling, hy bly in die 
week op George, maar naweke ry hy uit na sy 
vakansiehuis op Jeffreysbaai. 

Hy het Schoonraad maklik opgespoor. Dit was 
Dinsdag. Hy het die heel week gehad om sy planne 
haarfyn agtermekaar te kry. Hy het hom onmiddelik 
herken toe hy in die hotelsitkamer instap en 
Schoonraad saam met vriende ‘n skemerkelkie sien 
drink. Hy het byna niks verander nie. Skraal gesig, 
effens bles, dikraambril, bruin snor. Selfversekerd. 

Woensdag het hy na Jeffereys gery en 
Schoonraad se huis opgespoor. Pragtige paleis teen 
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die heuwel met ‘n uitkyk oor die see. Net ‘n 
oppasser daar. Ek is ‘n versekeringsagent. Mnr 
Schoonraad? Nee, hy’s op George. Mev. 
Schoonraad? Sy’s in Johannesburg, kom net 
vakansies hierheen. Goed so, ek sal hom op George 
kry. Wat  is jou van? Willemse, baie dankie, meneer 
Willemse. 

Hy het Vrydag by die gholfontwikkeling die 
bommetjie aan die wiel magneties vasgesit. Sommer 
‘n opspoorapparaatjie ook. Na middagete het hy 
gery en na die skerp draai, sy motor tussen bosse 
versteek. En toe homself op die knoppie bokant die 
uitgrawing tussen bosse gaan versteek. Hy het sy 
elektroniese apparaatjie aangeskakel en gewag. Hy 
kon die hele pad sien van die knoppie af aan Knysna 
se kant tot waar die pad om die skerp draai onder 
hom uit sy gesigsveld verdwyn.  

Later het die ou met die wit BMW aangekom, en 
‘n ent verder omgedraai en onder ‘n boom 
geparkeer. Dit was te ver om presies uit te maak wat 
hy doen, maar dit het gelyk asof hy iets gelees het. 

Rhoode was kinderspeletjies en Georgiou ook. 
Maar hy is veral trots op Rothwell. Rothwell se 
sekretaresse was superstiptelik. Presies om eenuur 
het sy geloop en presies om twee-uur het sy 
teruggekeer kantoor toe. In die dae wat hy haar 
dopgehou het, was die patroon nooit anders nie, al 
was daar kliënte. So ‘n voorspelbaarheid het hom 
goed gepas. 
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Al het hy die aand van die bankroof net die motor 
bestuur, sou hy ‘n goeie deel kry. Maar Rothwell en 
sy trawante het hom ingeloop. Met sy polisierekord 
sou hy die slegste daaraan toe wees en dit het hulle 
geweet. Vir al die werk wat hy vir Rotwell gedoen 
het, ouens aangerand, afpersing, karre die lug 
ingeblaas, het hulle hom net blare betaal. En toe hy 
hulle dreig, plant hulle dwelms in sy kamer en bel 
die polisie en lek dat dit sy skuld was dat die 
persoon beseer is toe die kluis oopgeblaas is. 
Daarvoor het hy ses jaar gekry. 

Hy kom agter dat hy in die verlede leef. Dis die 
pyn en bloedverlies, dink hy vlietend, maar begin 
dan konsentreer op die hede. 

Hy kan skaars sy oë glo. Die motor wat stadig 
voor hom verbyry, is Odendaal s’n. Waarheen sou 
hy op pad wees? 

Hy skakel sy motor aan en volg versigtig. 
Odendaal dink hy is Van Velden. Toe Odendaal in 
die rigting van Krugersdorp koers kry, toe weet hy. 
Hy glimlag. Hy het twee skote in die huis geskiet. Op 
sy derde koeël is Odendaal se naam geskryf. 

  Odendaal dink dis Hannes wat die ouens 
vermoor het. Nogal wat sy ou vriend, Van Zyl, 
voorspel het. En nou is Odendaal op pad na Sylvia. 
Odendaal glo sweerlik hy gaan ‘n gewonde man 
daar aantref. 

As sy sy nie so gepyn het nie, het hy hardop 
gelag. 
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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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Nee hel, Nellie! 

Romanse deur Anja Ries begin uitgawe 78 
 
Hoofstuk 9 
 
 
“Dit is toe die hele tyd Giel Verhoef. Hy boer 

mos met varke net hier buite die dorp.” 
En daar prik hy jou droompieballon moertoe. 
Sy luister maar verder met ’n halwe oor.  
“Ja man, die ou het ’n klompie speenvarkies wat 

hy wil vet voer vir die vakansiemark. Maar sy kos is 
te min. Die varke vreet hom behoorlik uit die huis 
uit. Dis toe dat hy besluit om vir sy varkies te kom 
snuffel in die vullishouers vir afvalkos. Ek het die ou 
so jammer gekry. Hy sukkel ook maar. Ek het gereël 
dat al die plekke wat oorskietkos het, dit vir hom in 
aparte sakke sit wat hy dan kan kom oplaai. Wag, 
daar is iemand wat klaar geëet het en seker vir my 
dankie wil sê.” 

Hy glimlag van oor tot oor en knipoog vir Nellie. 
“Ek sien daar kom julle nagereg. Geniet dit. Ek stuur 
ook vir julle twee glasies maroelalikeur. Dit pas 
goed by die nagereg. Sien julle later.” 

 
Werner maak die voordeur agter hulle toe en sluit 

die deur. Nellie skakel die staanlamp aan wat ’n blou 
skemering in die vetrek maak. Toe sy omdraai, is hy 
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by haar. Sy arms sluit soos tentakels om haar. Toe sy 
haar kop oplig kom sy lippe sag op hare neer. Sy het 
dit verwag. Sy het dit in sy oë gesien; die manier 
waarop hy die heelaand nie sy oë van haar kon afhou 
nie. Ook aan die glimlag wat die hele aand om sy 
mond speel, amper soos ’n stout seuntjie s’n wat ’n 
lekker beloof is. En sy het ook in opwinding daarna 
uitgesien. Sy gee haar oor aan sy omhelsing, soen 
hom terug. 

Sy dink terug aan die aand in die gang. Sy dein 
op ’n boot, daar is die geruis van iets soos water in 
haar ore. Sy soen smaak na likeur, sy geniet die 
tinteling wat skielik in haar are bruis. 

Kan dit van die wyn wees? Nee, tóg nie; ek voel 
te intens; sy lyf teen myne, sy hande wat my vashou, 
my sintuie skerp.  

Sy voel die opwinding deur haar lyf flikker en 
dan sien sy Erwee se gesig. 

Ag nee, dié spook sal sy moet begrawe. Nee hel, 
Nellie! 

Sy stoot hom saggies weg, sien die frons op sy 
voorkop spring; sien die vrae in sy oë. 

Sy kyk weg. “Kom ons gaan maak koffie.” 
Sy weet hy is nie nou lus vir koffie nie. Sy lus lê 

nou op ’n ander plek. 
Met sy hand op haar rug stap hulle kombuis toe. 
Hulle drink koffie en gesels ligweg; bewus van 

mekaar; bewus van onuitgesproke gedagtes; bewus 
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van ’n verhouding wat stoei om behoorlik te 
ontkiem. 

Sy lê lank en dink voor sy aan die slaap raak. 
Erwee, jy is die kwaad binne-in my. Ek moet jou 

en die kwaad vernietig. En ek kan; ek het jou 
geheime lêers gesien en van die name daarop. En ek 
gaan jou ontbloot! Jy gaan boet! Ek weet nog nie 
presies hoe nie. Al moet ek selfs inbreek. Want jy 
foeter nou die ontluiking van ’n mooi verhouding op. 

 
*** 
 

“Daar’s hy. Nou brand hy lekker.” 
Oom Tewis staan by die ingeboude braaiplek in 

die agtertuin en beskou sy handewerk ingenome. Hy 
is pas terug van die plaas van sy broer af en het ’n 
skaap opgesny in tjops en doringhout saamgebring. 
Daar moet nou terstond vleis gebraai word. Hy draai 
om en kyk vir hulle met ’n groot glimlag op sy 
gesig. 

In ’n kring sit eers tant Ralie in een van die 
gemaklike stoele wat hulle vir die ouer mense 
uitgedra het. Op een van die tuinbankies sit Freek en 
Sandra styf teen mekaar met hulle hande in mekaar 
gevleg. 

Raai wie het die skoot hoog deur! 
Op die ander bankie sit Nellie en Werner. Nie 

styf teen mekaar nie, maar darem vrek naby aan 
mekaar.  
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Wonderlik hoe nader aan mekaar ons beweeg het 
sedert verlede Saterdagaand. 

“Kyk, ’n mens braai net die lekkerste met 
behoorlike hout. Die perdedrolle wat die mense in 
die winkels koop, brand nou wel goed, maar gee 
geen geur aan die vleis nie. ’n Mens mors net jou 
vleis op hulle.” 

Hy kyk rondom te sien wie saamstem. 
“Ek stem, Oom,” se Freek. “Wat drink oom?” Hy 

wys na die tafeltjie met bottels drank op. 
“Jy kan mos sien wat staan daar op die tafeltjie. 

Wat vra jy nog?” 
“Lyk my ons het ’n matroos vanaand hier saam 

met ons,” skerts Werner. 
“Jy moenie dat hy begin met sy seemanstories 

nie. Dan hou hy net nooit op nie.” Tant Ralie beduie 
vir Werner om vir haar van die koue witwyn in te 
gooi. Hy staan op en skink vir haar en daarna 
witwyn vir Sandra, rooiwyn vir Nellie en hy en 
Freek neem elkeen ’n bier. 

Oom Tewis staan nader. “Wag, julle sal nie weet 
hoe presies ek my rum en Coke meng nie.” Hy help 
homself. 

“Was oom regtig in die vloot?” wil Sandra weet. 
Oom Tewis gaan sit in die leë stoel. Hy draai sy 

glasie in die rondte en kyk stip daarna asof hy ’n 
kadetinspeksie doen. 
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“Ja, .. aa. Eers in die vloot waar ons harde bene 
gekou het. Daarna op passasierskepe as kelner 
gewerk, soms as kok.”  

Sandra se gesig blom. “Sjoe! Dit klink so 
romanties!” 

Oom Tewis lag en skud sy kop. “Daar is baie 
mites oor werk op die skepe. Jy sien verskillende 
lande, jy sien pragtige meisies, jy spandeer 
wonderlike ure in nagklubs en so meer. Die 
waarheid is heel anders. Dis harde werk van 
douvoordag tot saans laat, elke dag van die week. 
Daar is so te sê geen blaaskansie nie. Daar is nie tyd 
om na die pragtige meisies te kyk nie; tewens daar is 
streng reëls om nie aan hulle of enige passasier te 
raak nie en as hulle jou uitvang, word jou diens 
onmiddellik beëindig.” 

“Maar jy sien darem die wêreld,” meen Nellie. 
“Ja, dit is so. Jy kom op baie plekke in die 

wêreld, maar jy geniet min daarvan. As die skip 
vasmeer vir ’n dag of wat, is dit die kaptein wat die 
mense vergesel op toere na al die wonderlike 
besienswaardighede. Jy moet op die skip bly en 
werk; alles weer in orde kry vir die verdere vaart. En 
as jy aan wal gaan, is die eksotiese plekke wat jy kan 
besoek soos nagklubs en dansklubs en so meer, só 
duur dat jy dit nie kan bekostig nie. Daar is dus baie 
min romanties aan; maar dit is interessant.” 

“Hoe gemaak met visums en paspoorte vir die 
werkers, Oom.” 
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Altyd die wetlike aspekte. Vergeet vanaand ten 
minste daarvan, meneer die prokureur. 

“Nee, Werner, vir hulle word spesiale 
voorsiening gemaak. Jy kry maar ’n soort ‘dagpas’ 
wat ’n sekere tyd verval. Dis ook om seker te maak 
dat die werkers nie dros nie. As jy nog aan wal is en 
jou pas het verval, het jy groot moeilikheid, maar dit 
gebeur nie veel nie. Ek weet van een ou ...” 

“Toe nou, Tewis. Los nou eers. Hoe gaan dit met 
jou broer-hulle op die plaas? Is die droogte daar ook 
so kwaai? Het jy vir hulle groete gesê? Jy weet mos 
ek en Lettie was saam op skool.” 

Hulle begin gesels en die jongmense vertel 
mekaar ook maar van hulle doen en late. 

So lekker knus en gemoedelik hier. Dis die mense 
naaste aan my vir wie ek baie lief is. Ook vir jou, 
meneer die prokureur. 

Dit het donker geword en die nag-daglig 
skakelaar skop in en skielik skyn die blou van die 
kollig oor hulle.  

“Julle manne moet gaan kyk na die vuur. Ek dink 
daar moet nog ’n paar houte opkom vir ’n lekker 
vuur. Ons moet genoeg kole hê dat die vleisies 
vinnig kan braai. Soos ek gesê het, Ralie ...” hervat 
hy weer. 

Werner en Freek vat hulle biere en stap na die 
vuur. Daar raak hulle aan die gesels. 

“Hoe was julle kampnaweek toe?” 
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Sandra se oë glinster. “Dit was eenvoudig 
wonderlik! Ons het soveel pret gehad. Ons het op 
die dam geroei en toe slaan die boot om. Jy moes 
ons vroumense gesien het. Papsopnat! En ons hare 
hang slierte en bruin van die vuil water. En toe wou 
die mans hê ons moet net so papnat paradeer soos 
mannekyne. En ons is nie links nie en ons doen dit. 
Ons het tekere gegaan soos jy die dag op die 
gholfbaan. Ons het so gelag vir mekaar en die mans 
het hulle gebreek. Maar toe moes hulle weer soos 
boggoms van die berge voor ons spring en 
bobbejane namaak. Hulle het handeviervoet geloop, 
gesit en gekrap en vlooie gevang en luidkeels 
boggoms gemaak. Jy moes dit gesien het!” 

“Dit klink wonderlik.” 
“Ja, ons meisies het in een tent geslaap en die 

mans in ’n ander een. Die eerste nag omtrent eenuur 
toe trek hulle die tent oor ons om. Daar lê ons onder 
die seil vasgevang. Dit was omtrent ’n gestoei om 
uit te kom en toe moes ons sélf die ding weer 
opslaan. Gelukkig was dit volmaan, anders weet ek 
nie. Maar toe kry ons hulle terug. Twee-uur die 
volgende nag gaan serenade ons vir hulle. Maar ons 
sing kliphard en vals en van die noot af en soms sing 
ons sommer twee liedjies tegelyk. Dit was vet pret, 
ek sê jou!” 

Hulle lag hartlik saam. “En Freek?” 
Sy wys met haar voorvinger en duim ’n ringetjie. 

“Kan nie beter nie. Ek is smoorverlief op daai man. 



 35 

Kyk, ek is al deur ’n hele paar verhoudings, maar 
hierdie een is spesiaal. Freek is so egalig, 
standvastig met ’n goeie sin vir humor. Ek hoop ...” 

Sy hou haar ringvinger in die lug. 
Ja, ek ken vir Freek al jare. Ons was altyd goeie 

maats. Vryers ook, maar die weerlig het ontbreek.  
“Wel, geluk en voorspoed. Freek is ’n goeie man. 

Ek is lief vir hom soos vir ’n broer.” 
“Wat skinder julle oor ons. Ek kan dit sommer op 

julle gesigte sien,” lag Freek. 
“Ek hoop dis alles goeie goed wat hulle van ons 

sê,” skerts Werner saam. 
“Skaam julle. Om nou die lelike woord skinder te 

gebruik vir die loflike goed wat ons van julle sê!”  
“Vertel hulle, Nellie. Maar as julle ons nie bederf 

nie, gáán ons gruwelike dinge agteraf oor julle 
skinder,” lag Sandra. 

Werner val in: “Julle sal diep moet delf om lelike 
goed van ons te kry om oor te skinder. Is ons dan nie 
die toonbeelde van ordentlike, sjarmante mans nie? 
Kyk nou net ...” 

Sandra hou haar hande op. “Hokaai, dis nou 
genoeg. Maar net om te wys hoe onsjarmant julle is, 
ek en Nellie se glase is leeg.” 

Werner en Freek lag net en gaan kry die 
wynbottels. 

“Hoe lyk ons vuurtjie, kêrels? Ek moet sê my 
mond water al vir ’n paar tjoppies.” 
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“Nee, hy’s amper reg, Oom. Na nog ’n rum en 
Coke behoort hy net reg te wees.” 

“Maaifoedie,” lag oom Tewis. “’n Mens spot nie 
met ’n oumens nie.” Hy wys met ’n vuis na Freek. 

“Ons is g’n oud nie, Tewis, net meer beleë en 
volwasse as daai klomp daar.” 

“Ook waar, Ralie. Jy weet P.J. Schoeman, die 
skrywer, het gesê: ’n man is so oud soos sy stoutste 
gedagtes.’” Daar is ’n ondeunde kyk in sy oë. 

“Dan is oom mos nog bloedjonk,” skerts Nellie.  
Veral as jy kyk na die manier waarop hy skalks 

na tant Ralie loer.  
“Kyk, meisiekind. Net oud genoeg om jou oor 

my skoot te trek en te wiks as jy met my spot.”  
“Grappies op ’n stokkie,” keer tant Ralie, “wat 

doen julle die vakansie? Dis oor ’n week Kersfees.” 
“Ek gaan plaas toe gewoonlik oor Kerstyd, maar 

as jy wil hê ek moet eerder bly ...” 
“Nee wat, Tewis, ek help gewoonlik oor Kerstyd 

uit by die ouetehuis. Dan is daar altyd ’n tekort aan 
personeel en ons reël ’n lekker Kersete.” 

“Ek moet so Woensdag se kant Pretoria toe. 
Donderdag het ons vergadering van almal betrokke 
by die firma en Vrydagaand is ons 
afsluitingsfunksie. Dan gaan ek na my broer toe op 
die plaas. Die hele familie kom daar bymekaar vir 
Kersfees.” 

Hy kyk na Nellie. Daar is ’n halwe uitnodiging 
om haar saam te nooi, maar dan kyk hy weg. 
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As jy my regtig wou vra en regtig wou saam hê, 
kon ek dalk ja gesê het. Maar ek weet die tyd is nog 
nie ryp nie.  

Tant Ralie kyk na Sandra. 
“Nee wat, tant Ralie, ek bly net hier. My ouers en 

tweelingboeties is reeds by die see, maar ek sien nie 
kans vir drie weke se niksdoen nie. Ek het eintlik 
baie werk. Wil die woonstelletjie verfraai en nuwe 
gordyne maak en sommer lappies hekel vir my 
tafeltjies – hulle lyk so kaal.” 

“Gaan jy sélf die gordyne maak?” Freek kyk 
bewonderend na haar. Sy lag ingenome. 

“Ja, ek en my Elna. Ons maak ’n formidable 
span. En ...” 

“Dan moet jy sommer vir my kantoor ook 
gordyne maak. Die goed val omtrent uitmekaar.” 

“Dit sal jou kos, Meneer. Ek is glad nie ’n 
goedkoop meisie nie!” 

Hulle lag. Freek druk haar hand stywer.  
“En dan wil ek sommer bietjie op my eie wees. 

Lees en dagdroom en doen wat ek wil sonder die 
dwangbuis van skoolure en buitemuurse 
aktiwiteite.” 

En sommer ’n ogie hou dat Freek se slurpie nie 
verdwaal na ander verleidelike blommetjies se 
nektar nie. 

“Daarvan hou ek, Sandra,” lag Nellie. “Sommer 
so op jou eie wees sonder dat iemand jou pla, te ry 
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as jy wil, laat te slaap as jy wil en jou eie ding te 
doen.” 

Sy waai met haar een hand deur die lug. 
“Ai, maar ons twee jong dametjies is erg indie, 

nie waar nie?” laat tant Ralie hoor. 
“Erg wat?” vra almal omtrent tegelyk, maar 

Nellie glimlag net. 
“Indie. Individualisties, onafhanklik ... Maar 

Nellie kan dit mooi uitlê.” 
“Tant Ralie is erg opgeklits met die woord vandat 

sy dit êrens raakgelees het. Sy is self ook maar erg 
indie. Indie is ’n verkorting van die woord 
‘individual’ in Engels en lyk my kan goed in 
Afrikaans ook gebruik word. Dit beteken die 
uitdrukking van jou uniekheid. Dit beteken dat jy nie 
agter die stroom aanswem nie, maar staatmaak op 
jou eie insigte om besluite te neem; om onafhanklik 
te dink; dis ’n wyse van denke oor jouself en die 
wêreld.” 

“Dit klink vir my na opsternaatheid, Ralie. Wat 
het jy die kind tóg geleer?” Oom Tewis lag uit sy 
maag en slaan met sy vuis voor sy kop. 

“En jy, Freek, hoe loop jou planne?” vra Werner. 
“Nee wat, ek ry ook maar Jan Tuisbly se 

karretjie. Soos julle weet, het ek nie veel familie nie. 
My ouers is oorlede en die ander familie is almal 
doer onder in die Kaap. En ...” 

Hy vryf sy duim en voorvinger teen mekaar. “Dis 
eintlik oestyd vir die garage want almal wag tot die 
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laaste nippertjie om hulle karre te laat diens voor die 
vakansie. En tussen Kersfees en Nuwejaar kom hier 
altyd ouens verby wie se karre breek. So, ons en 
natuurlik die pompe bly oop. Dit laat my dink, 
Sylvia het gesê sy bring haar Mercedes in. Ou Ben 
het ook altyd sy voertuie laat diens voor Kersdag, 
maar ek hoor hy sit oorsee, die skelm!” 

Moet jy nou werklik die aand bederf met die 
Erwees, Freek? 

“Skelm, sê jy, Freek. Het hy jou óók gevang?” 
“Ja, Oom. Julle weet, toe ek die garage geërf het 

na my pa se dood, was dit nie ’n suksesvolle bedryf 
nie. My pa was té saggeaard. Die ouens het belowe 
hulle sal betaal, maar dan bly hulle weg. Maar toe ek 
oorneem, het ek op die aandrang van my ouditeur, 
net gewerk op ’n kontantbasis. Van toe af het dit 
bietjie beter gegaan. Maar toe kan ek toerusting 
spotgoedkoop kry om ook ’n bandediens te begin. 
Ek moes net bietjie aan die struktuur van die gebou 
verander en plek inruim. Die bank wou niks weet 
nie, die state het te sleg gelyk. Toe gaan ek, 
onnosele swaap, na oom Ben. Sommer daar in sy 
kantoor teken ons ’n kontrak. Binne ’n japtrap het ek 
die geld en laat waai. Nou die dag besef ek die 
lening moes mos al afbetaal gewees het en ek doen 
navraag. Aikôna! Ek skuld glo nog ’n hoop geld. 
Gaan sien hom. Ruk hy ’n kontrak uit. 16% rente. 
Ek sê: Nee Oom, ons het besluit op ses. Lag hy, dink 
ek hy kan geld vir my leen teen daai rentekoers. 
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Wys my waar die rentekoers in ink ingevul is op ’n 
spasie in die kontrak. Ek kon my oë nie glo nie. Hy 
het sweerlik ’n 1 voor die 6 ingesit nadat ek geteken 
het.” 

Oom Tewis hou sy maag vas soos hy lag: “En hy 
het my net so gevang toe ek destyds hier aangebou 
het.” 

“Maar het julle nie afskrifte van die kontrakte 
met hom gekry nie?” Werner klink verbaas. 

“Nee, ek was te opgewonde oor die lening ...” 
“En ek het hom vertrou soos ’n goeie Christen-

mens,” las oom Tewis by. 
“Dis bedrog, maar julle sal dit nooit kan bewys 

nie. In die vervolg moet julle niks teken voor ’n 
prokureur dit nie nagegaan het én ’n kopie daarvan 
gemaak het nie.” 

Goed, meneer die prokureur. Reg, meneer die 
prokureur. Vertel hulle!  

“Dis nou genoeg van al die nonsies. Kom, manne. 
Ek gaan wys julle hoe om daai tjoppies goudbruin te 
braai.” 

 
Met die nagsoen van Werner nog brandend op 

haar lippe, lê sy en oordink die aand. Sy probeer om 
al die aangename goedjies te onthou: sy arm 
beskermend om haar by die braaivleisvuur, haar 
klein handjie in sy groot sterk hand, die spel van die 
vlamlig en donker oor sy gesig by die vuur, die 
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sekuriteit van haar skouer in die holte van sy 
kieliebak en hulle lywe styf teen mekaar. 

Maar uit die agtergrond van haar gedagtes kruip 
Sylvia en Ben Erwee se name dwingend. 

Nee hel, Nellie! Nie nou nie!  
Sy sug diep. Help nie. Die lêers lê skielik voor 

haar asof sy dit werklik sien. Jan J., Grobbies, CC 
Motors, Wannie. Ander wat sy nie nou kan herroep 
nie. Chris Cloete Motors, Freek se garage; sy pa was 
Chris. Sy is seker as sy die lêer se inhoud kan sien, 
sal sy binne ’n japtrap ook die verneukspul kan sien. 
En dan oom Wannie se lêer!  

Moet ek vir Werner in my vertroue neem? Polisie 
toe gaan? Met wat? Vermoedens? Hulle sal vir my 
lag. 

Lank lê sy en tob voor sy in ’n rustelose slaap 
wegraak. 

 
 
O hel, Nellie, jy het vergeet om vir Werner ’n 

Kersgeskenkie te koop. 
“Ek kom so halftwee om my goedjies te laai en 

dan ry ek. Wil nie later as twee-uur ry nie. 
Laatmiddag is die paaie te besig.” 

Hy vat haar hand oor die tafel druk dit liggies. 
“Ek gaan jou mis.”  

Sy fladder haar oë koketterig. “Ek sal nog besluit 
of dit die moeite werd is om aan jou te dink.” Sy 
glimlag. 
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“En hoe gaan jy die hele tyd met ’n leë kop 
rondloop as jy nie aan my dink nie?” 

Lekker gevat, hê? 
“Toe nou, jy gaan laat by die kantoor aankom. 

Soen my en loop! Ek wil my kamer vandag van 
hoek tot kant reorganiseer.” 

 
Dis al vêr oor een toe sy besef sy het nog nie vir 

Werner ’n Kersgeskenkie gekoop nie. Sy kyk vinnig 
in die spieël. Nee, sy lyk nie te sleg nie. Sweetpak en 
tekkies. Sy sal sommer gou draf apteek toe. Sy weet 
reeds wat sy wil koop.  

Die apteek is besig en sy wag ongeduldig. 
Uiteindelik. 

“Ek wil ’n bottel Old Spice naskeermiddel hê, 
asseblief.” 

Die assistent kyk haar met groot oë aan. “Ek dink 
ons is uitverkoop.” Sy kyk om na die rak met 
naskeermiddels. Old Spice se spasie is leeg.  

Ag nee!  
“Iets anders?” 
Sy frons net en dink en loer rond vir iets anders. 
“Jeanette, ek dink daar is nog ’n bottel of wat in 

die stoor. Kyk in een van die bokse links bo.” Die 
apteker lig net ’n oomblik sy kop en knik vir Nellie. 

Sy wag.  
Kan die vroumens nie haar alie roer nie?  
Jeanette kom terug en hou ’n dosie triomfantelik 

in die lug. 
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“Nie op die boonste rak nie, maar heel onder in 
die ander hoek, maar ek het een gekry. Moet ek hom 
gou vir jou in krismispapier toedraai?” 

Jinne, ek het nie eers daaraan gedink nie! 
“Asseblief,” sê sy vinnig asof sy daarmee die 

assistent kan aanjaag. Maar dié een is nie haastig 
nie, gesels land en sand aanmekaar en soek eers vir 
die papier en daarna vir die skêr en daarna vir die 
kleefband. 

Nellie trippel van een tekkie na die ander een.  
Uiteindelik is sy klaar. Nellie betaal vinnig en 

haas haar om uit die apteek te kom. Sy het die 
pakkie in een hand en gryp gou haar selfoon uit haar 
sak om te kyk hoe laat dit is. Sy stap by die deur uit. 

Sy voel eers die stamp teen haar been en sien 
daarna die fiets en die fietsryer wat voor haar 
verbyseil en op die sypaadjie te lande kom. Die 
boksie en haar selfoon spat uit haar hande reguit 
vorentoe en land op die teerstraat, die foon ’n entjie 
vêrder as die boksie. Die volgende oomblik sien sy 
hoe ’n lorrie haar selfoon omtrent in die teer intrap. 
Toe eers val sy om en sien net hoe die jongman sy 
fiets oprakel en met ’n spoed wegjaag. 
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Win a 100% discount coupon for any 
one of these Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
How it works?  
 
Visit https://storymagazine.home.blog or 
https://storietydskrif.home.blog,  download and read 
the stories in our free magazines and post a review 
in our Facebook group Story Magazine or 
Storietydskrif in the language of the story you have 
read in no more than 500 characters with spaces. 
Include your email address in the post and we shall 
email your 100% discount coupon number to you to 
purchase any one book in our Payhip bookstore in 
exchange for the right to use your review if we so 
choose. 
 
Join our Affiliate Partner Program for 
25% commission. 
http://storymagazine.home.blog/ebook-
affiliate-program/ 
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About us 
Our vision: Unity is Strength 

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

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

Simplicity is King 

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

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

Example: 

Sales price = R100 

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

Author = R25 (Royalties) 

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

R20 = Editor 

R20 = Publisher 

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

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


