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 Lees nou gratis die nuutste, 
opwindende uitgawe. 

 Onthou, die tydskrif is ook 'n 
publikasiegeleentheid vir skrywers en 
digters. Ons plaas romans, kortverhale, 
gedigte, artikels, ens. na keuring en jou naam 
met ’n kort beskrywing van jou word in ons 
blog opgeneem.  

 Jou roman kan moontlik gratis deur ons as e-
boek en sagteband gepubliseer word!  

 Wat kan jy spaar as jy by ons uitgee? 
Behalwe wanneer jou boek deur ’n 
gevestigde, tradisionele uitgewer, LAPA, 
Protea, ens. aanvaar is vir publikasie, moet jy 
betaal vir: 

 Proeflees (vir taal- en skryffoute) en 
redigering (strukturele tekortkominge soos 
styl, vertellersperspektief, vertellerstrant, tyd, 
karakterbeelding, ens. ens.) 

 Omslagontwerp 
 Soms administratiewe fooie 
 Eie reklame 

(Dit is nie raadsaam om jou boek sélf of deur iemand as 
e-boek te plaas sonder dat kundiges dit versorg het nie. 
’n Goeie storie sonder versorging is soos wanneer jy uit 
die bed opstaan. Goed, maar lelik en onversorg. 
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Malherbe Uitgewers en Ns. Skrywershuis kan genader 
word vir kwotasies.) 

 Ons doen al die bogenoemde GRATIS in 
oorleg met jou. Ons stap hand aan hand deur 
die prosesse. Al wat ons van jou vra is dat 
die boek as vervolgverhaal in Die Gratis 
Storie Tydskrif gepubliseer word. Dit is 
fantastiese reklame want die Tydskrif word 
deur honderde lesers weekliks besoek. Jou e-
boek is dan reeds in ons boekwinkel 
beskikbaar en jy verdien tantième op die 
verkope. (Payhip en Amazon) 

 Jy bly die eienaar van die boek, m.a.w. die 
kopiereg berus by jou en jy kan maak 
daarmee wat jy wil.  

Vir verdere besonderhede besoek gerus 
https://storietydskrif.home.blog  
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Our books – Ons boeke 
https://payhip.com/storietydskrif

 
Win a 100% discount coupon for any one of these 
Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
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 Win a 100% discount coupon for any one of these 
Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
About us 
Our vision: Unity is Strength 
 
We looking for Affiliate Book Promoters 
25% commission of sales price 
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The Politically Incorrect report 
A weekly column by Anton Pan starting edition 121 
 
Report 1 - The truth about the Shot 

Part 3 - The secrets behind vaccines. 
 
Dr. Sherri Tenpenny found that there are close to 

two hundred different chemicals over the wide 
spectrum of vaccines. If someone receives all the 
recommended vaccinations all these chemicals of 
which many are extremely toxic, will end up 
accumulating and nobody knows what deadly 
consequences under all these combinations can 
eventually play out. 

The neurotoxin mercury known as thimerosal is 
still found in certain vaccines including flu shots and 
is known to cause cognitive difficulties like autism, 
memory or vision loss, coordination issues, tremors, 
skin rashes, and mood instability. We are already 
exposed to aluminum in our food and water so it 
does not help at all that the neurotoxin aluminum is 
in vaccines. Unlike the aluminum in our foods, when 
injected, it bypasses all-natural defenses and invites 
nasty outcomes like Alzheimer’s disease. Injecting 
children so early in life with so many antibiotics in 
the vaccines can lead to weight gain, increased bone 
growth, and altered gut bacteria. There is also no 
informed consent and warnings to people that are 
allergic and may exhibit adverse reactions to the egg 
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proteïen and gelatin that are used in the production 
of many vaccines even though it can cause 
anaphylaxis. Formaldehyde, a carcinogen, according 
to the National Institute of Environmental Health 
Sciences, is used during the production of vaccines 
and is only partly removed at the end of the process 
and what remains could cause serious injury. 
Monosodium glutamine is an excitotoxin that 
overstimulates neuron receptors in the brain and 
notorious for causing headaches, fatigue, 
disorientation, and heart palpitations. Squalene 
produced arthritis in rats and many believe it was 
responsible for triggering the Gulf War Syndrome 
among American troops. The Sound Choice 
Pharmaceutical Institute claims that the increase in 
autism rates goes hand in hand with the introduction 
of aborted human fetal tissues in the production of 
many vaccines. Beta propiolactone causes severe 
irritation of the eyes, nose, throat and respiratory 
tract, irritation of the skin even blistering or burns. 
Sodium borax disrupts hormones, impairs male 
reproduction, reduces sperm count and libido. 

These are only some of the individually known 
bad ingredients in vaccines in general. No study has 
ever been done to check what potential detrimental 
interaction these many accumulative chemicals can 
bring about. There are even more sinister 
undisclosed substances like rare earth metals and 
nano-particles only detectible by specialists that 
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search for them specifically with special equipment. 
Some of these were discovered in certain vaccines 
by scientists using special equipment or were 
disclosed by insiders of the vaccine industry. What 
is disturbing and the cherry on the cake is that the 
ingredient polysorbate 80 causes these close to 200 
accumulated dangerous combinations of chemicals 
to penetrate the protection of the brain barrier where 
it can do the ultimate damage. 

Dr. Sherri Tenpenny believes that every single 
vaccine causes some degree of injury that simply 
slips via the annals unnoticed. Many adverse events 
manifest later in life or result in the lack of the 
original potential abilities of the vaccinated. The 
association with the vaccinations that were given 
way-way back is seldom recognized or suspected, 
never mind acknowledged. These well-concealed 
injuries conveniently generate profit for the health 
industry in consultations, tests, drugs, and 
procedures. Vaccines ensure customers for life. Dr. 
Sherri Tenpenny believes that the only purpose of 
the vaccine industry is to injure the masses and 
ensures customers for life. We do not need any 
vaccine for it is nothing else than biological warfare. 
Poisoning someone orally or via the skin is less 
effective but injecting someone with a poison he 
believes in and trust to help and protect him, is very 
effective in this warfare for the poison now bypasses 
all-natural defenses and end up directly in the 
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cardiovascular system where it can attack all the 
vital organs. 

Only about two percent of these consequences are 
reported since adverse events seldom get associated 
with vaccination. There need to be an immediate 
reaction within a small period if vaccination is 
suspected. The pharmaceutical industry knows this 
and manipulated the reporting system with 
ridiculous time frames and restrictions for reporting 
a possible adverse event due to a vaccination. This 
makes it very difficult or next to impossible to report 
an injury and being heard effectively. If there 
happens to be a case, the highly paid lawyers 
representing the industry, simply claim association 
does not prove causality to prevent most cases from 
even being considered. The lawyers representing the 
victim’s family now have the nearly impossible task 
to prove that it was not an inherent condition 
dormant in their client that manifested the injury. 
The highly paid experts of the industry’s lawyers 
only have to defend their vaccine as innocent 
beyond any reasonable doubt. 

How many vaccines does the Centre for Disease 
Control recommend? A 1 to 2-month-old baby must 
get the second dose for hepatitis B as well as a dose 
for diphtheria, tetanus, and pertussis. A dose for 
Haemophilus influenza B, a dose for polio, a dose 
for pneumococcal and rotavirus. A 6 to 11-month 
baby gets another influenza shot and from then on 
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another flu shot every year. At 12 to 23 months a 
dose for chickenpox, a dose for measles, a dose for 
mumps, a dose for rubella, a dose for hepatitis A. 
50-year-olds must get one against shingles. 

Dr. Andrew Kaufman believes that vaccines 
cannot be proven effective against any disease. The 
Centre for Disease Control may claim so but they 
cannot even scientifically prove that these vaccines 
do prevent or improve any of these conditions 
effectively. However, the evidence that vaccines are 
loaded with highly toxic ingredients is undisputable 
and the statistical evidence demonstrates that 
unvaccinated people are the healthiest people on this 
planet! 

We have learned in part 2 that the actions of the 
health officials all over the world during the 
COVID-19 “pandemic” are to try their utmost best 
to prevent effective medications while promoting 
these toxic vaccines. Is the true purpose of the 
Centre for Disease Control then maybe rather 
prevention the spread of disease? There are 
unfortunately many more indicators that this 
assumption is not so far-fetched. The “vaccines” 
declared under emergency rule as safe and the only 
answer against COVID-19 was not even tested on 
animals and nobody is informed that they are human 
guinea pigs. 

Dr. Kaufman smelled a rat many years ago and 
started investigating medical literature and journals 
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to test the scientific foundation of many postulates 
others assume to be fact. He finally realized that all 
the diseases that were claimed went away because of 
vaccination declined even before vaccination was 
available. Vaccination could not have been 
responsible for curing these diseases, but it was 
fraudulently claimed by the proponents of 
vaccination anyway. He could not find any 
conclusive evidence that supports the premise of 
vaccination. He ended up discovering that 
vaccination was based on false science. Virology 
was developed on the assumption that viruses cause 
diseases. Virologists claim they had isolated the 
viruses from the tissues of sick people and can link 
each virus to a certain disease. However, even 
though their literature claims that they had isolated 
these viruses it was never really done. The only 
virologist that ever succeeded in truly isolating a 
virus was Dr. Stefan Lanka and that particular virus 
was important for the survival of its host. Dr. Stefan 
Lanka shares Dr. Andrew Kaufman’s revelation that 
virology is fraud even though he is a virologist 
himself. 

Dr. Stefan supports Dr. Kaufman and 
acknowledges that the methodology that was used to 
“isolate” all the other so-called viruses that 
supposedly cause diseases is unscientific and 
fraudulent but still applies today. Virologists did not 
isolate any virus as an organism on its own but 
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manufactured purely theoretical viruses from 
contaminated genetic material samples and 
manipulated the data to end up with a “cause” for 
every disease and they still use that same erroneous 
experiment even today. They assume only by 
association and without any causality that these 
theoretical viruses they concocted from many bits of 
genetic materials are causing these diseases. Dr. 
Kaufman and Lanka theorize that the evidence 
suggests that these genetic materials the virologists 
manipulate in the laboratories to represent a 
contagious virus are only secretions of genetic waste 
products during the healing process of a disease. 

An industry had been developed on a dogma 
orchestrated as science to supposedly prevent but 
spread disease. Bill Gates is the main investor and 
propagator of vaccination. The same racketeer that 
confiscated, manipulated, and monopolized 
computer software to later attack his own operating 
systems with designer viruses that ensure regular 
updates, now an essential part of life. Is vaccination 
his latest priming of the populace to ensure clients 
for life requiring regular updates to survive? Is that 
why, just like the late John Davidson Rockefeller, 
Bill had to reinvent himself after he was exposed for 
the racketeer he is. He took over the medical world 
just like John Davidson had hijacked medical 
sciences, academia, and institutions building on the 
foundation of the germ theory of the fraudster 
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Pasteur for it was and is the perfect model to 
manipulate the masses. 

Dr. Kaufman warns about the new mRNA shot 
for COVID-19. This is not even the usual vaccine 
poison that we had learned to be bad enough but 
even worse. This is why the title of this first report 
refers to “the shot” and not “the vaccine”. This new 
shot should not even have been classified as 
vaccination but rather as gene therapy. The vaccine 
industry has been getting away with murder ever 
since and is protected by legislation and this is why 
this new unproven and dangerous technology is 
introduced deviously under the pretense that it only 
another vaccine. 

The mRNA shot trick the cell to produce a toxic 
protein that is supposed to represent the theoretical 
COVID-19 virus and supposedly then builds up 
immunity against the virus. Dr. Andrew is one of the 
thousands of experts that are highly concerned and 
alarmed by this methodology. This is dark science 
for too much has already been proven to go wrong in 
the animal trials that were aborted previously when a 
coronavirus vaccine was attempted. Now under the 
emergency “pandemic” conditions legislation was 
manipulated to allow this failed experiment to be 
carried out directly on humans even without animal 
trials this time! This while the authorities and media 
proclaim that it is perfectly safe! 
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We shall explore this new technology further in 
part 4. 

 
Dr. Andrew Kaufman 
www.youtube.com/channel/UCV7v2cvSnrJ9Qyz

36cW1Ftw  
Dr. Sherri Tenpenny 
www.drtenpenny.com 
The documentary 
https://www.bitchute.com/video/Ma9o3Kv0cWFV/ 

Continue next week edition 124 
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Die Skrif van Onheil Boek 1 – Wanneer Onheil 
Liefde bring – is beskikbaar in ons boekwinkel 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 

06. Die tyd van waansin 
 
Martie en Kadin se oë is vasgenael op die video 

wat afspeel op professor Johan se skootrekenaar. 
“Die datum en tyd onder die beelde wys hierdie 

hommeltuig het 10 minute voor middernag daardie 
Vrydag toe die spinnekoppe uit die dreine sou kom, 
opgestyg. So, miskien gaan ons nou sien wat in die 
stad afgespeel het, Martie?” 

“Ja, ek het gesien. Ek wonder waarheen het my 
oupa dit gestuur?” 

Billy word nou ook baie nuuskierig daar waar hy 
by die deur staan. “Hei, ek wil ook sien maar die 
beeld is te klein van hier af.” 

Martie probeer hom gerusstel: “Ek is besig om al 
hierdie videos af te laai, Billy. Ek belowe jou ek sal 
julle alles later wys op my skootrekenaar. Jy gaan 
niks mis nie. Hou asseblief die fort daar.” 

Billy frons: “Okei, maar ek hoop dit is nog later 
vandag.” 

Kadin vat Martie aan haar skouer. “Kyk, Martie, 
dit lyk asof die hommeltuig nou ‘n parkeerterrein 
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tussen ‘n paar blokke woonstelle nader. Waar is 
dit?” 

Martie verduidelik: “Dit het vir my gelyk asof die 
tuig oor Mount Pleasant en toe oor Charlo gevlieg 
het en ek dink dit is nou verby Moffett on Main en 
oor Fairview net oorkant Overbaakens. Dit lyk soos 
daardie klomp woonstelblokke wat so op mekaar 
gebou is. Daar woon baie mense op ‘n knop. Kyk al 
die motors in die parkeerterrein. Maar ek skat die 
meeste mense in daardie laeinkomste wooneenhede 
het seker nie ‘n eie ryding nie. Dit lyk vir my oupa 
wou sien wat gebeur in so digbevolkte plek wanneer 
die plaag uitbreek.”  

Kadin kyk grootoog in afwagting. “Dit is doodstil 
nou. Byna almal slaap seker op die oomblik. Kyk, 
dit is nou net voor middernag. Ek wonder of alle 
spinnekoppe presies om middernag uit die dreine 
gekom het en of dit net ‘n naastenbye 
tydsaanduiding was?” 

Die hommeltuig daal en gaan sit op die hoë muur 
wat die parkeerterrein afsper en die kamera kyk 
reguit na die ingang van die naaste woonstelblok.  

Kadin deel haar verwagtinge: “Die tyd wys twee 
minute voor middernag. Jou oupa het die 
hommeltuig ook maar net betyds daar geland, maar 
ons sal nou sien of die goed dadelik gaan toeslaan of 
nie. Hoe lank is die video?” 

Martie druk versigtig ‘n kontrole op die 
videospeler. “24 minute ...” 
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Hulle sit stil en wag en toe die tyd middernag 
wys, bespiegel Martie: “Indien die spinnekoppe om 
middernag wakker skrik, moet hulle eers opkruip 
vanaf hulle neste in die dreine en dan gaan hulle glo 
by die toilette uitpeul en onder toe deure deurkruip 
en die slapende mense aanval. Ek wonder net: 
daardie woonstelblokke is hoog. Gaan hulle werklik 
so hoog kan opklim in die rioolpype? Dit gaan hulle 
in elk geval ‘n hele rukkie neem al sou die plaag 
presies om middernag begin?” 

Billy lewer kommentaar: “Onthou die goed het 
vlerke ook.” 

Kadin frons. “Het die video klank? Dink jy die 
hommeltuig het ‘n mikrofoon saam met die video? 
Is die videospeler en die rekenaar se klank aan?” 

Martie kyk. “Genade nee, ek het vergeet om te 
kyk. Dit is af.” Sy kyk om na Billy. “Ek gaan die 
volume vol oopstel, Billy, hou asseblief jou oë op 
die deur na die ontspanningsarea en waarsku my 
betyds as oupa kom.” 

Billy knik. “Okei, maar jy moet belowe julle wys 
my alles later vandag.” 

Kadin kyk vir hom en knik. “Ons sal. Moenie 
worry nie, liefie.” 

Skielik kom die aakligste gille oor die  
skootrekenaar se luidspreker en hulle word aldrie 
yskoud. Dit klink soos mense wat aangerand word in 
die woonstelblokke en die gille word al meer en 
erger tot ‘n aaklige kakofonie van verskrikte, 
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verwarde gille van chaotiese ontnugtering 
weerklink.  

Kadin wys met groot oë met haar vinger op die 
skerm. “Kyk daar!” 

Verskeie mense het op hulle balkonne verskyn en 
stoei met iets voor hulle wanhopig klaarblyklik 
besef die balkon is ‘n doodloopstraat en weer 
binnetoe haas. Op die grondvloer kom daar mense 
uitgehardloop terwyl hulle stoei en slaan na iets. 
Sommige spring desperaat van die eerste vloer en 
val hard en seer op die gras in die tuine van die 
grondvloermense, maar kom weer verbouereerd 
orent terwyl hulle slaan en klap na iets. Nou klink 
dit soos ‘n waansinnige skare van gillende stemme 
wat opklink vanuit die woonstelblok en mense begin 
uitpeul by die ingange en hardloop uit op die 
parkeerterrein gevolg en verswelg deur ‘n krioelende  
wolk van bytende goggas. Mense klap en stoei teen 
die wolk terwyl hulle probeer wegkom en stamp 
mekaar onwillekeurig. Sommige val neer en ander 
vertrap net eenvoudig die wat neerval, maak nie saak 
wie in hulle pad is nie. Of dit nou kinders of 
oumense is, hulle wil net wegkom van die bytende, 
vlieënde goggas.  

Meer en meer mense peul waansinnig by die 
woonstelle uit en die parkeerterrein wemel van 
waansinnige mense wat stoei terwyl hulle probeer 
wegkom van die meedoënlose wolk wat hulle 
aaneen takel. Verbasend probeer niemand hardloop 
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na ‘n motor en inspring nie, want daar was geen 
geleentheid om te dink aan sleutels gryp nie, hulle 
wou net wegkom. Uiteindelik het hulle besef hulle 
moet net uit die woonstelblok buitentoe en nou 
hardloop almal na die paalhekke by die ingange van 
die parkeerterrein en dan buitentoe terwyl die 
goggas hulle aaneen teister.  

Uiteindelik los die goggas hulle, seker dat elke 
moontlik mens telkemale getakel is, en kom in ‘n 
wemelende wolk bymekaar voor die swerm saam 
koers kies en in ‘n spesifieke rigting inslaan. Die 
hommeltuig styg op en volg. Hulle vlieg na die 
helderste naaste ligte en daal by die Walmer Park 
winkelkompleks. ‘n Paar ongelukkige voetgangers 
word in die parkeerterrein oorval en sommige 
motoriste word deur oop vensters getakel. Die res 
van die swerm vlieg by die winkelsentrum se oop 
ingange in terwyl die hommeltuig volg. Skielik 
weergalm die gillende stemme van orals in die 
kompleks. 

Billy, wat nadergekom het, lewer kommentaar: 
“Kyk, die goed het die fliek- en restaurantgangers 
uitgesnuffel.”  

Hy het dit skaars gesê of die mense peul uit die 
bioskope en die restaurante gevolg deur die bytende 
goggas. 

“Wat gaan hier aan?” 
Die drie word yskoud wanneer hulle Johan se 

stem agter hulle hoor en nou besef Kadin en Martie 
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eers Billy het intussen sy pos verlaat en kyk saam 
met hulle. Almal se oë was so vasgenael op die 
video dat hulle alles vergeet het en intussen het die 
professor ingekom en hulle op heterdaad betrap.  

Johan kom haastig verby en slaan die 
skootrekenaar toe en ruk Martie se stokkie uit die 
rekenaar. Hy kyk Martie teleurgesteld en moedeloos 
aan en vra verdwaas: “Martie, hoe het jy in my 
rekenaar ingekom en wat het julle alles gesien?” 

Martie protesteer: “Oupa-hulle steek alles vir ons 
weg. Ons weet niks wat daarbuite aangaan nie. Gaan 
daar regtig hoogs aansteeklike mensvretermonsters 
wees wat ons sal aanval?” 

Johan vra weer: “Wat het julle gesien? Los 
daardie dinge vir ons grootmense om oor te 
bekommer. Môre kom land die helikopter hier voor 
ons deur en ons hardloop net uit en spring in en 
hulle vat ons veilig na die Eastwood Estate waar die 
weermag ons sal beskerm. Dit is werklik nie vir julle 
jong mense nodig om julle bloot te stel aan die 
aaklige werklikheid daarbuite nie. Dit is die 
weermag se taak om ons teen alles daarbuite te 
beskerm en om soms voorrade te gaan kry totdat ons 
eendag ‘n kuur vind. Die weermag sal mense 
teëkom wat ten spyte van alles oorleef het daarbuite 
en saam met die nuutste voorrade vir ons mense 
bring wat nie siek lyk nie en wanneer hulle in 
kwarantyn is, sal ek hulle toets tot ons eendag 
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hopelik ‘n draer vind en dan moet ons daardie 
persoon by die span wetenskaplikes kry.” 

Martie frons. “Maar Oupa, ek verstaan nie, ons 
het alle kontak met die Verlossers verloor en nou 
gaan ons na die plaas waar ‘n terroris soos kolonel 
Morrison in beheer is. Hy is in diens van die Elite.” 

Johan frons bekommerd. “Martie, ek het jou gesê 
jy moet nie alles glo wat daardie okkult se mense jou 
geleer het nie. Hulle noem hulself die Verlossers 
maar hulle het die plaag en ellende oor die hele 
wêreld gebring, my skat. Die enigste rede hoekom 
ek met hulle saamwerk is omdat hulle ook die 
enigste hoop is om ‘n kuur te vind en die ellende wat 
hulle gebring het eendag tot ‘n einde te bring. 
Kolonel Morrison is nie ‘n terroris nie, my skat, hy 
gaan ons teen die bose wêreld beskerm tot ons die 
kuur gevind het. Martie, ek het toegelaat dat daardie 
mense jou indoktrineer want ek het geen keuse 
gehad nie, maar ek en jy het tog ooreengekom dat jy 
sal vergeet van al die twak wat hulle jou geleer het 
en saam met ons nuwe vriende sal ons ‘n nuwe 
blaadjie omslaan. Nou praat jy weer van hulle as die 
Verlossers en van hulle vyande as die Elite en ek het 
jou tog laat verstaan dat daardie konsepte deur hulle 
indoktrinasie in jou geplant is, my skat.” 

“Oupa, die Elite het ons almal gevange gehou. 
Hulle het die wêreld deur die eeue heen beheer en 
ons geskiedenis geskryf. Hulle het goeie tegnologie 
en kennis van ons weerhou. Hulle het elke faset van 
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ons samelewing geïnfiltreer en gemanipuleer en ons 
was hulle marionette en gewillige, onnosel slawe. 
Die Verlossers het ons van hulle verlos en gaan ‘n 
nuwe samelewing begin wanneer oupa die kuur vind 
wat uiteindelik sal kwalifiseer om deel te word van 
die ware kennis sodat ons spesie uiteindelik 
toegelaat sal word om ons deel van die Melkweg te 
koloniseer. Die Verlossers is nou reeds besig om 
voor te berei vir die industrie wat hulle in die 
asteroïedebelt gaan begin. En dan gaan hulle ‘n anti-
materie raffinadery by Uranus oprig vir die 
brandstof waarmee ons na die eerste sonnestelsel 
gaan reis. Die Verlossers het reeds die toestemming 
gekry vir hulle planne by die administrateurs van die 
Melkweg.” 

Kadin en Billy se monde hang oop. Martie het 
nou wel voorheen aan hulle vertel hoe slim haar 
okkultmaatjies was maar dit is die eerste keer dat sy 
van hierdie dinge praat. 

Johan lyk moedeloos. “Martie, jy het my belowe 
jy gaan nie oor hierdie dinge praat nie, my skat, en 
hoe het jy in my rekenaar ingekom?” 

Martie skree nou aggressief teenoor haar oupa 
asof hy onnosel is: “Dharma vraagteken, Oupa. ‘Die 
regte aksie om te neem, vraagteken.’ Oupa moet leer 
om nie sulke logiese wagwoorde te gebruik nie.” 

Oupa Johan hou nie van haar aggressiewe 
houding nie en probeer haar berispe: “Martie, gedra 
jou! Waar is jou respek, meisie.” 
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Martie skree nou op haar oupa: “Oupa, ek kan nie 
meer nie! Ons is nou al weke hier opgesluit en ek 
mag niemand vertel wat aangaan nie. Ek gee nie 
meer ’n hel om waaroor ons ooreengekom het nie!  
Ek gaan alles verdomp uitblaker en hulle kan maak 
daarmee wat hulle wil.” 

“My kind, my kind, jy verstaan nie. Dit is 
miskien nog okei met jou vriende, Billy en Kadin, 
maar die ander mense sal dink jy is mal. Hulle gaan 
nie verstaan nie.” 

“Michael verstaan heeltemal. Ek het hom alles 
vertel en hy is net so opgewonde soos ek. Hy 
verstaan hoekom die Verlossers die plaag gebring 
het. Dit was die enigste manier hoe hulle die wêreld 
uit die kloue van die Elite kon kry wat deur al die 
eeue in beheer was. En wat van die Elite se bose 
planne? Hulle het in elk geval hulle eie virusse 
waarvan hulle die eerste nog vanjaar sou vrystel om 
ons soos diere te verminder tot slegs een biljoen. 
Hulle sou in elk geval die huidige geldstelsel 
vernietig het en in die volgende paar jaar ‘n nuwe 
globale, digitale geldstelsel in werking stel waarmee 
hulle ons totaal sou beheer met hulle eenwêreld 
kommunistiese stelsel en hulself nog verder verryk. 
Michael is ook soos ek bekommerd want hy verstaan 
nie hoe gaan die Verlossers in elk geval weet en hoe 
gaan ons hulle in die hande kry indien ons ‘n draer 
vind nie?” 
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Johan skud sy kop. “Ek is verseker deur die 
okkult dat ons net moet konsentreer op ons missie en 
wat ook al gebeur, ons moet ‘n draer vind. Die 
okkult het my verseker dat hulle goed in beheer is al 
lyk dit nie altyd so nie en hulle sal ons kontak 
wanneer die tyd reg is.” 

“Oupa, ek wens ons kon by die Verlossers gebly 
het. Ek was so gelukkig daar. Hulle is so interessant 
en vol verrassings. Ek het so baie geleer daar maar 
dit was net die begin.”  

Kadin vra skaam om verskoning: “Ons is 
jammer, oom Johan.” 

Johan kyk van haar na Billy wat ook verskoning 
probeer vra. “Baie jammer, Oom. Dit was lelik van 
ons.” 

Johan se gelaatstrekke verander en hy glimlag vir 
hulle. “Ek kan julle nie verkwalik nie Martie het 
julle ingetrek en ek voel self skuldig dat ons 
grootmense dinge vir julle moet wegsteek want julle 
is self amper volwassenes. Wat het julle gesien?” 

Billy verduidelik: “Ons het net ‘n deel van die 
video gesien die aand toe die spinnekoppe by 
daardie reuse woonstelblokke uitgekom het, Oom, 
dis al.” 

Johan lyk verlig: “Dis beter so, julle wil regtig 
nie sien wat daarbuite aan die gang is nie. Ons 
grootmense kry nagmerries oor die dinge waarna 
ons moet kyk en waarvoor ons ons moet voorberei 
sodat ons gereed is indien nodig. Ek hoop egter ons 
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gaan dit vryspring daar in Morrison se 
weermagkamp en julle hoef dit nooit te sien nie.” 

Kadin knik dat sy verstaan en vat saggies aan 
Billy se skouer as sy vra: “Sy rug is nog baie teer, 
oom Johan. Ek is bekommerd daardie stywe 
gevegsuitrusting gaan baie ongemaklik wees vir 
hom. Ek het hom netnou ‘n bietjie ingesmeer met 
my ma se wondersalf. Oom, die helikopter gaan ons 
mos kom oplaai, dink oom dit is regtig nodig dat ons 
daardie goed aantrek?” 

Johan knik. “Dit is die veiligste want enigiets kan 
gebeur en dan is ons ten minste gereed daarvoor, 
byvoorbeeld, en ek wil nie spoke opjaag nie, maar 
wat as die helikopter ‘n noodlanding moet maak of 
glad nie opdaag nie en ons beland in die verkeerde 
plek aan ons eie genade oorgelaat?” 

Vervolg volgende week uitgawe 123 
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SKADUWEE OOR DIE SAHARA deur Sandbergh 
Beyers 

Begin uitgawe 109 
 
15. WRAAK VAN DIE SLAWE 
 
Die verandering in die situasie is vir majoor Dvan 

byna ondraaglik. Hy was baie tevrede met homself. 
Hy het homself gelukgewens met die vinnige manier 
waarop hy hierdie drie drosters, met hul onhebbelike 
storie, veroordeel het om teen die muur geplaas te 
word. 

En toe, terwyl hy nog in die vere was, is nog vyf 
drosters, ook in Arabiese gewaad, van die fort af 
gesien. Hoewel hulle kamele gery het, het hulle geen 
poging aangewend om te vlug nie. Hulle was 
uitgeput, honger en dors. Dit het byna gelyk of hulle 
dankbaar was toe hulle op die fort afgekom het. 

Hulle het ’n verhaal vertel wat tot in die fynste 
besonderhede inpas by die verhaal van die Suid-
Afrikaanse Legioensoldaat. Dit is nog ’n fantastiese 
verhaal, maar nou het dit heeltemal ’n ander kleur 
gekry. Dit lyk nou geloofwaardig. 

Dvan sit met sy swaar gestalte in sy stomme stoel 
en hy korrel op Jurg. Dan kyk hy weer na Kasper en 
die Cockney. Hy hou nog nie van een van hulle nie. 
Hulle het van hom ’n gek gemaak en dit laat sy 
bloed kook. Binnekort sal die hele garnisoen weet 
dat hy ’n bok geskiet het met die veroordeling van 
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hierdie manne, dat hy hulle verkeerdelik na hul dood 
wou stuur. Wat nog net so erg is, hy kan nie stappe 
doen op grond van die drosters se verhaal voordat hy 
uit Dana Talani opdrag kry nie. Dit kan hom nog 
gekliker laat kyk. 

Terwyl hierdie pynigende gedagtes deur sy groot 
kop maal, steek hy maar weer een van sy stink 
sigaartjies op. 

Hy praat stadig en teësinnig. “Dit is moontlik dat 
daar ’n greintjie waarheid in jul storie is ...” 

Dan swyg hy eers weer en probeer hom so 
onskuldig hou as moontlik. “Ek wil egter nie 
onbillik wees nie. Voordat ek iets doen, wil ek jul 
storie eers laat ondersoek ek wil eerstehandse 
besonderhede hê. Voorlopig sal ek jul verspotte 
speletjie met die bank in die sel oor die hoof sien. 
Voorlopig sal julle normale garnisoenpligte hier in 
die fort doen. Julle sal julle by luitenant Blum 
aanmeld. Hy sal reël dat julle met monderings en 
wapens uitgerus word.” 

Jurg staan met nou oë na Dvan en kyk. Hy 
worstel met sy verbystering en met sy onderdrukte 
woede. 

“Maar mon officier, wat van daardie myn in die 
berge? Die eerste vrag uraan kan enige oomblik daar 
weggestuur word. Met eerbied, mon officier, kan u 
nie onmiddellik stappe doen nie?” 

Dvan lig sy ronde, rooi vuis op. Hy wil dit net op 
sy skryftafel neerbring. Hy besluit egter dat dit nie 
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’n verstandige en ook nie ’n respektabele gebaar sal 
wees nie. Hy laat dit maar weer stadig sak. 

“Stappe doen? Dis maklik om te sê ek moet 
stappe doen. Watse stappe moet ek doen? As jou 
inligting korrek is, sal ’n taakmag gestuur moet 
word om te gaan ondersoek instel. Maar daarvoor is 
meer besonderhede nodig as die wat jy verstrek het. 
Jy sê self dat dit sonder ’n gids onmoontlik sal wees 
om die vallei te vind. Die eerste taak sal wees om 
iemand te vind wat ’n sterk taakmag deur die berge 
kan lei.” 

Jurg kreun amper. Ondanks sy woede en ondanks 
sy uitputting, verstaan hy nog dat hy aan dissipline 
onderwerp is. Daarom praat hy so onderdanig en so 
kalm as moontlik. “Dit mag alles so wees, mon 
officier, maar aan die ander kant is ek seker dat ons 
naasteby die plek sal vind waar die bergpad begin.” 

Hy swyg eers om die reaksie by Dvan te 
ondersoek. 

“Daardie bergpad begin maar net sowat twintig 
kilometer van die oase af en daardie oase behoort nie 
moeilik te wees om te vind nie. As manne oor die 
gebied uitgesprei word, kan ons die eerste voorrade 
uraan wat weggestuur word, onderskep. Die kêrel 
Toole het my meegedeel dat hulle dieselfde roete vir 
die wegstuur van die uraan sal gebruik.” 

Dvan staar neerslagtig by die venster uit. Die son 
is nou op en die hitte groei. As alles reg verloop het, 
sou hierdie drie nou voor die vuurpeloton gestaan 
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het. Pleks daarvan het hulle die vermetelheid om 
hier met hom te staan en redeneer en hom boonop te 
probeer insleep in ’n militêre onderneming waarvoor 
hy glad nie lus het nie, omdat hy diep onder in hom, 
met leed en pyn, besef dat hierdie onderneming vir 
hom te groot is. Dit is groter as die omvang van sy 
selfvertroue. 

Meteens word hy kwaad. Hy word kwaad omdat 
hy minderwaardig en besluiteloos en onmagtig voel. 
Daarom besluit hy om terstond ’n einde aan hierdie 
debakel te maak. Hy maak sy keel weer skoon. 

Net toe hy wil praat, merk Dvan die eerste keer 
die man wat skeef teen die deurkosyn leun, sy bene 
gekruis. Beide sy hande is diep in die voorsakke van 
sy rybroek gesteek. Op sy smal, blas gesig is daar ’n 
trek van opsetlike minagting. Hy dra die vuil 
uniform van ’n kaptein. 

Die kaptein glimlag. Dit is ’n soort hovaardige, 
minagtende glimlag. “Goeiedag, mon officier! Ek 
heet D’Avalon. Ek is hier in opdrag van majoor 
Pylo.” 

Jurg vergeet skoon dat hy veronderstel is om op 
aandag te staan. Die ander twee vergeet dit 
eweneens. Hulle tol op hul hakke om toe hulle die 
bekende stem agter hulle hoor. 

D’Avalon kom vorentoe. Terwille van dissipline 
knik hy net styf teenoor die drie “drosters,” maar 
Jurg kan voel dat D’Avalon moet spook om nie uit 
te bars van die lag nie. Hy loop na Dvan se 
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skryftafel en Dvan doen sy bes om ’n vinnige 
verwelkoming uit te dink. Dit is egter nie so maklik 
nie. Dit lyk of hierdie kaptein alles oorheers sonder 
dat hy ’n woord praat en nadat hy maar skaars ’n 
minuut in die vertrek was. Dvan voel dat hy nou die 
tweede viool speel, al is hy die kommandant van die 
fort en al het hy hoër rang as die nuwe aankomeling. 
Hy sal ook nooit weer die toonaangewende persoon 
wees so lank hierdie indrukwekkende en rustelose 
offisier hier rond is nie. 

Nederig sê Dvan: “Ek is dankbaar dat jy 
opgedaag het, mon capitaine, en ek meen ek weet 
wat die rede daarvoor is. Hierdie manskappe maak 
daarop aanspraak dat hulle as spioene opgetree het 
en ...” 

D’Avalon breek in en hy doen dit nie beleefd nie. 
Daar is iets byna veragtend omtrent die manier 
waarop hy tussenbei tree. Dvan voel egter nie geneig 
om ’n woordeoorlog te ontketen nie. Dalk durf hy 
dit ook nie doen nie. 

D’Avalon sê kort en saaklik. “Dit is heeltemal 
korrek. Hulle is op ’n uiters gevaarlike onderneming 
uitgestuur. Toe ek ’n paar oomblikke gelede hier 
aangekom het met inligting oor hulle, het ek in 
luitenant Blum vasgeloop. Hy het my vertel wat 
hierdie drie manne te verduur gehad het. Natuurlik, 
die inligting wat hulle gebring het, is van die uiterste 
belang en wat hulle nou pas hier gesê het, is 
volkome juis. Ons moet probeer voorkom dat 
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daardie uraan uit die berge weggestuur word. Met 
daardie doel sal ons soveel manskappe nodig hê as 
wat u kan spaar, mon officier. Dalk het ons meer 
nodig as wat u kan spaar.” 

Dvan wil eers weier. Hy wil eers daarop wys dat 
hy en hy alleen, die kommandant van hierdie fort is. 
Hy wil daarop wys dat hy ten enemale weier om 
hierdie garnisoen te verswak. Hy wil hierdie offisier 
op sy plek sit, hom bietjie in die agterste gestoelte 
plaas. 

Maar hy kom nooit so ver nie. Pleks dat hy al 
hierdie dinge sê, knik hy sy kop gelate. 

“Net soos jy sê, mon capitaine,” is al wat die 
bullebak kan uitkry. 

Twee kompanjies word afgesonder vir die mars 
na die Atlasgebergte. Hulle, tesame met die 
manskappe wat D’Avalon van Dana Talani 
saamgebring het, maak dit altesaam 300 man. 

Hulle vertrek binne twee uur nadat D’Avalon by 
die fort aangekom het en omdat snelheid van die 
eerste belang is, laat vaar hulle die gewone mars-
orde. Hulle vertrek op gevegsorde sonder pakke op 
die rug, met niks om te dra nie, behalwe hul wapens, 
hul ammunisie, water en minimum rantsoene. 

Jurg, Kasper en Biggin wat in die fort weer 
toegerus is, word opsetlik in die voorste ry geplaas, 
onmiddellik agter D’Avalon en sersant Collat. Nadat 
hy hul beskrywing van die oase gehoor het, is Collat 
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feitlik seker dat hy al tevore daar was en dat hy dus 
in staat sou wees om dit uit te ken. 

“Dit is te klein om op die landkaarte aangegee te 
word,” vertel hy D’Avalon. “Ek dink nie dit het eens 
’n naam nie. Eens het ek egter met ’n patrollie daar 
aangedoen. Dit is soos die drie kêrels sê, ongeveer 
twintig kilometers van die voorste heuwels van die 
Atlasgebergtes af. Ek is byna seker ek sal die 
kolonne daarheen kan lei.” 

Dit is nou gelukkig! Collat het byna sy hele lewe 
hier in die Sahara deurgebring en hy sal nie ligweg 
so ’n aanspraak maak nie. 

Daardie mars was soos die hel self. Dit was 
gekonsentreerde foltering. Dit het twee dae geduur 
met slegs twee uur slaap gedurende die nagte. Ander 
rustydperke is tot die volstrekte minimum gesny. 
Bedags het die wrede son hulle gebraai. In die nagte 
het die koue woestynwinde hulle laat bibber. En 
deurentyd het die meedoënlose sand aan hul stewels 
gerem en in hul monde en in hul oë beland. 

Collat het egter reg gehad. Hy het hulle pylreguit 
na die oase geneem. 

Jurg het dit herken toe hulle nog ’n halwe 
kilometer daarvandaan was. Toe hulle naderkom, 
was daar die ruising van baie vlerke soos die 
honderde aasvoëls teësinnig padgegee het. Van die 
drie lyke wat hulle daar agtergelaat het, was daar nie 
meer veel oor nie en dit was nie ’n mooi gesig nie! 
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D’Avalon het opdrag gegee dat elke man sy 
waterbottel moet volmaak. Toe dit gedaan was, was 
daar nog geen rus nie. Dertig minute nadat hulle 
daar aangekom het, het hulle alweer weggestap 
onder die strelende koelte van die palmbome uit, 
nog steeds in die rigting van die Atlasgebergte. 

Die afgelope twee dae het D’Avalon vir Jurg-
hulle kruis en dwars ondervra oor besonderhede van 
die vallei. Hy het dit gedoen met die uiterste 
deeglikheid van die geoefende soldaat wat niks aan 
die toeval wil oorlaat nie. Jurg moes selfs in die sand 
’n ruwe plan trek en daarop die 
masjiengeweerstellings aandui. 

Jurg kon dit alles nie mooi verstaan nie, want hy 
het weinig vooruitsig gesien dat hulle hul pad na die 
vallei sou vind. Hy het die kaptein dit gesê. 
D’Avalon het saamgestem. 

“Dit sal bepaald daarby lê om die vallei te vind,” 
sê D’Avalon. “In daardie geval sal ons maar net ’n 
blokkade moet volhou sodat die uraanvoorrade nie 
deurgebring kan word nie. Dit sou egter ’n uiters 
duur onderneming wees. Dit kan beteken dat ’n 
nuwe fort gebou sal moet word. Die opperbevel sal 
daarop aandring dat minstens ’n poging aangewend 
word om die vallei te vind.” 

“Dit sal seker nie nodig wees nie,” is Jurg se 
argument. “Die spul daar in die vallei het nie 
onuitputlike voorrade nie. As hulle goed vasgekeer 
word, sal hulle uiteindelik moet uitdop as hulle nie 
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van honger wil omkom nie. Dan sal ons van hulle 
kan ompraat om ons die roete na die vallei te toon.” 

Dit is Collat wat hul gesprek nou onderbreek. 
Soos gewoonlik, het die sersant die woestyn met sy 
skerp oë deursoek. Skielik het hy iets reg suidwaarts 
opgemerk.  

Opeens kom hy na D’Avalon. “Mon capitaine, ek 
sien ’n hele klomp mense wat in die rigting van die 
berge beweeg.” 

D’Avalon gee ’n vinnige bevel en die lang 
kolonne kom dankbaar tot stilstand. Ure nou al 
beweeg hulle asof in ’n nagmerrie, hul koppe 
vooroor, hul rûe gebuig. Enige verposing, hoe kort 
ook al, is vir hulle ’n saak van groot dankbaarheid. 

D’Avalon ruk sy verkyker uit en kyk in die 
rigting wat Collat aandui. Hy kyk net ’n paar 
oomblikke. Dan gee hy die verkyker aan Jurg. 

“Mon legionnaire, is daardie ’n besondere 
gesig?” vra D’Avalon. 

Jurg verstel die verkyker. Wat hy sien, laat hom 
sy asem vinnig inruk. Hy sien Arabiere. Daar kan ’n 
honderd van hulle wees; manne vroue en selfs 
kinders. Die meeste ry muile en andere ry kamele. 
Hulle trek na die berge toe. 

Wat hom die meeste tref, is dat hulle deur ’n paar 
manne in Europese drag geleide gedoen word. Hulle 
ry perde. Dit is duidelik dat as hulle in dieselfde 
rigting aanhou trek, hulle in die kolonne sal kom 
vasloop of anders baie naby hom sal verbygaan. 
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Hy deel D’Avalon dit mee toe hy die verkyker 
teruggee. 

“Dit is heeltemal seker dat hierdie nog ’n groep 
slawe is wat aangejaag word,” sê Jurg. “Daardie 
blankes verseker my weet dat dit die geval is, sonder 
enige twyfel. Daardie is bepaald die hele bevolking 
van die een of ander klein dorp. Ek skat hulle gaan 
reg in ons vasloop en hulle het ons nog nie gesien 
nie.” 

“Ek weet,” sê D’Avalon. “Op die oomblik kan 
ons hulle skaars sien en dit is maar net omdat hulle 
diere ry. Ons is te voet. Daarom kon hulle ons nog 
nie gewaar het nie. Ek reken ons gaan daardie spul 
’n klein verrassing besorg. En ons gaan seker nie 
toelaat dat daar van hulle wegkom nie. Mon sergent, 
beveel die manne om onmiddellik plat te val en nie 
geraas te maak nie.” 

Collat blaf kort bevele uit en die manskappe slaan 
in die sand neer, maar te dankbaar dat hulle ’n bietjie 
kan rus. 

D’Avalon hurk in die sand en kyk weer deur die 
verkyker. Dan praat hy met die sersant. “As ek bevel 
gee om te skiet, moet net na die blanke geleide 
geskiet word. Daar moet sorg gedra word dat nie een 
Arabier letsel opdoen nie veral nie die vroue en die 
kinders nie. In elk geval moet aanvanklik net die 
blankes se perde doodgeskiet word. Op hulle sal 
slegs geskiet word as hulle volhou om te probeer 
wegkom. Is dit duidelik, mon sergent?” 
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“Je comprends, mon capitaine,” sê Collat. 
Collat kruip vort om die bevel aan die soldate oor 

te dra. 
Hulle moet lank wag en hulle is die pure 

opwinding. Selfs die uitgeputte soldate voel aan die 
snellers van hul gewere. 

Jurg lê en wag om die trekkers te sien, maar niks 
gebeur nie en hy wonder of hulle nie dalk van 
rigting verander het nie. Het hulle die soldate nie tog 
maar gesien nie? Het hulle nie al oor die duine 
verdwyn terwyl die kolonne soos bobbejane hier in 
die warm sand lê en wag nie? Hy word meteens 
agterdogtig en bang. 

Net toe hy met D’Avalon wil gaan praat, hoor hy 
net soos die ander, die geluid van die naderende 
trekkers. Dit is byna spookagtig om hulle te hoor 
lank voor hulle gesien word. Dit smaak of hulle lê 
en wag om met geeste handgemeen te raak. 

Eers dofweg en dan duideliker, hoor hulle die 
knarsing van hoewe in die sand. Dan is daar die 
geknars van saals en die geklingel van stange. Hulle 
hoor hoe die Arabiere praat. Dan bars ’n paar van 
die lag uit. Daar is ’n kind wat skreeu. Hulle is ’n 
klomp stomme skepsels wat onwetend op pad is na 
’n verderf waar hulle almal sal omkom. 

Jurg kyk onrustig na D’Avalon. Veel hang af van 
sy tydsberekening op hierdie oomblik. As hy die 
trekkers te gou probeer voorkeer, kan hulle die 
hasepad kies en hulle uit die voete maak want hulle 



 42 

is byna almal berede terwyl die soldate te voet is. As 
hy aan die anderkant te lank wag, kan dieselfde 
gebeur. Baie hang af van kaptein D’Avalon se 
oordeel. 

D’Avalon self toon geen tekens dat hy dit op sy 
senuwees het nie. Wat ook al sy gevoelens, in tye 
van nood dra hy nooit sy hart op die mou nie. In 
omstandighede soos hierdie lyk dit of hy sy 
gevoelens in die yskas wegbêre. Sy hele lewe wy hy 
aan die militêre wetenskap. ’n Fundamentele 
vereiste van daardie wetenskap is om presies die 
regte ding op presies die regte oomblik te kan doen. 
Moontlik dink hy nie eens daaraan dat hy kan 
misluk nie. 

By hierdie geleentheid maak D’Avalan ook geen 
fout nie. 

Skielik kom die koppe van die Arabiere te 
voorskyn. Soos die geluk dit wil hê, kom hulle reg 
op die kolonne af en steek hulle nie half verby soos 
Jurg gevrees het nie. 

Die soldate het opdrag om D’Avalon in die oog te 
hou en op te staan wanneer hy opstaan. 

D’Avalon wag totdat die soldate in werklikheid 
deur party van die Arabiere gesien word. Op die 
oomblik dat hulle opgewonde onder mekaar begin 
babbel en hul rygoed inhou, spring D’Avalon op. 
Die soldate is ook onmiddellik op die been. Die 
Arabiere skreeu verskrik en party van die muile 
staan op hul agterpote. Hulle staar verbysterd na die 
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ry gewapende soldate wat asof uit die aarde hier 
voor hulle verskyn het. 

Nou kan vier blankes onder die Arabier uitgeken 
word. Jurg herken een van hulle. Dit is Flavoni, die 
Italiaan. 

D’Avalon praat onmiddellik met die blankes. Hy 
praat op Frans en hy mors nie woorde nie. 

“Ek wil ’n woordjie met julle wissel, menere. 
Klim van jul perde af en kom hier na my toe. As 
enigeen probeer ontsnap, sal hy oombliklik 
doodgeskiet word.” 

Flavoni is blykbaar die leier want die drie ander 
kyk na hom. Die vet Italiaan kyk verwilderd na 
D’Avalon. Hy probeer bluf. “Wat is die bedoeling 
daarvan om ons weg op hierdie manier te versper?” 
verneem Flavoni ewe hoogdrawend. “Die woestyn is 
vir almal vry, nie waar nie? Watter reg het jy om ons 
op hierdie manier ... 

Verder praat Flavoni nie. Hy het Jurg raakgesien. 
Dan sien hy Kasper en Biggin raak. Sy vet gesig 
word meteens pap en sakkerig. Dit lyk of hy nie 
verder kan praat nie. 

D’Avalon praat verder. “Menere, ek merk op dat 
julle jul voormalige makkers herken.” 

Flavoni gaap die drie nog steeds magteloos aan. 
Hierdie is meer as wat hy kan kleinkry. Sy verstand 
is deur hierdie skok heeltemal verlam. 
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Toe D’Avalon weer praat, is daar ’n merkbare 
kentering in sy stem. Dit sny deur die bedompige lug 
soos die klap van ’n voorslag. 

“Ek het julle beveel om hiernatoe te kom. Doen 
soos ek sê as julle nie hier en nou wil sterf nie! Dit 
geld vir julle al vier.” 

Die vier blankes klim stadig af. Net so stadig 
kom hulle na D’Avalon toe aangeloop, voetjie-vir-
voetjie. Agter hulle staan die Arabiere hierdie 
skouspel en gadeslaan en hulle kan daar nie kop of 
stert van uitmaak nie. 

Die vier kom steek hier voor D’Avalon vas. Jurg 
lig die kaptein in: “Hierdie Italianer was daar in die 
vallei toe ons daar was. Hy het nie veel gesê nie, 
maar vir my het dit gelyk of hy heelwat invloed daar 
het.” 

D’Avalon knik met die kop en dan spreek hy 
Flavoni aan. “Jy verstaan seker dat die produk van 
die vallei geen geheim meer is nie. Ek het nou 
besluit dat pleks dat jy hierdie stomme Arabiere na 
die vallei neem, jy hierdie kolonne van my daarheen 
sal begelei.” 

“Julle na die vallei toe neem? Nimmer! Niks sal 
my dwing om dit te doen nie! Ek ken nie die pad 
nie. Ons gidse sou ons daarheen geneem het.” 

Flavoni se oë word groter en hy plant sy hande in 
sy sye met ’n gebaar van minagting. 
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Met ’n akkurate traak-my-nie houding maak 
D’Avalon die klappie van sy rewolwersak los. Hy 
trek die vuurwapen uit en mik tussen Flavoni se oë. 

“Ek hoop jy is nie ernstig nie, monsieur! Dit sou 
jammer wees om ’n hardkoppige man te sien sterf, 
maar sterf sal jy moet as jy my versoek nie 
gehoorsaam nie. Is jy gereed om te sterf, monsieur?” 

Flavoni kyk in die swart bek van die rewolwer 
vas en sy mond gaan oop. Sy onderste kakebeen 
hang slap. 

“Si! Ek sal julle na die vallei neem ... Maar wat 
van my .. Sal julle my toelaat om vry te gaan as ek 
julle eers die pad gewys het?” 

D’Avalon steur hom nie aan die vraag nie. Hy 
stel self ’n vraag. 

“Hoe lank sal dit my kolonne neem om die vallei 
te bereik?” 

Een van die ander blankes wat blykbaar van sy 
skrik herstel het en wat in die kaptein se goeie 
boekies probeer kom, gee die antwoord. “As julle te 
voet trek en julle rus vannag, sal julle more teen 
dagbreek daar aankom.”  

D’Avalon sê half tot homself. “Vannag sal die 
manne ’n slag moet rus, al is dit eers in die berge 
want more sal hulle hul hande vol hê.” 

Dan wend hy hom tot Flavoni. “Waar kom 
hierdie Arabiere vandaan?” 

“Van die dorp Rakal.” 
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“Beveel hulle om na Rakal terug te keer. Sê aan 
hulle dat al die ander Arabiere wat in die vallei 
werk, binnekort in hul dorpe sal terug wees.” 

Hulle slaap sewe uur lank in een van die 
bergpaadjies wat na die vallei toe lei. Miskien is dit 
ook beter om te sê dat hulle rus. Sonder komberse is 
daar maar weinig van die soldate wat in die nagkoue 
kan slaap. 

Deurentyd hou tien soldate oor die vier blankes 
wag. 

Dit sou baie gouer gegaan het as ’n klompie 
soldate die perde en kamele wat in die voorheuwels 
wei, sou neem en daarmee na die vallei getrek het. 
D’Avalon besluit egter dat dit nie sal betaal nie. Hy 
besluit dat hy met sy volle sterkte in die vallei wil 
aankom. Daarom moet die hele kolonne maar te voet 
voortsukkel. Selfs D’Avalon weier om te ry en tot 
hul misnoeë moet die vier blankes ook maar 
voetslaan net soos die soldate. 

Die enigste voorval op die lang trek teen die 
berge op, is die klompie Arabiese wagte wat skielik 
tevoorskyn kom, dan die groot kolonne soldate sien 
en vervolgens hul wapens ewe gedweë neergooi. 

’n Paar minute voordat hulle aan die kant van die 
mynvallei uit die pas te voorskyn kom, bestudeer 
D’Avalon die landkaart wat Jurg intussen geteken 
het. 

Hy mompel. “Ek voel bietjie bekommerd oor 
daardie masjiengewere. Hulle kan vir ons die wêreld 
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baie warm maak. Hulle moet onmiddellik 
onskadelik gemaak word, maar ek kan nie insien hoe 
dit sonder baie ongevalle kan gebeur nie.” 

Jurg bekommer hom ook daaroor, maar hy kan 
hier nie help nie. Daardie masjiengewere is goed 
geplaas. Hulle dek ’n wye veld. Op pad na hulle toe, 
is daar haas geen skuiling nie. 

Toe hulle in die vallei uitkom, staan die son reg 
bo en daar is nie een wat nie verstom na die gesig 
voor hulle staar nie. 

Selfs Jurg-hulle wat dit al vantevore gesien het, 
kom opnuut in vervoering oor die heerlike beeld van 
groen daar voor hulle. Dit lyk ’n idilliese plek, ’n 
toneel van vrede. 

D’Avalon het die toestand nou klaar opgesom en 
hy wend hom tot Jurg. “Jou landkaart is baie sekuur, 
legionnaire,” sê hy. 

Dan begin die kaptein sy manskappe indeel. Hy 
verdeel hulle in drie seksies. Een seksie, onder 
sersant Collat, moet bo om die vallei tot heel 
anderkant, sodat hulle reg bo die myn-ingang kan 
uitkom. ’n Ander seksie onder aanvoering van ’n 
korporaal, word aangesê om in die vallei af te sak, 
maar dan te vertoef net buite bereik van die een 
masjiengeweerstelling wat duidelik sigbaar is. Die 
derde seksie, onder aanvoering van D’Avalon self, 
moet in die vallei afsak en reguit na die dorpie 
beweeg in die hoop dat daar nie weerstand sal wees 
nie, Jurg, Kasper en Biggin bevind hulle in hierdie 
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groep. As daar egter weerstand is, moet Collat en sy 
groep die myningang beset terwyl die seksie onder 
die korporaal die masjiengeweerstellings moet 
storm. 

Die soldate probeer hulle nie versteek nie. Hulle 
beweeg heeltemal in die ope. Daar is geen rede om 
hulle te versteek nie. 

Dit vat nie lank nie of die Arabiere wat by die 
myn in- en uitstrompel, steek in hul spore vas en kyk 
op na die soldate bo teen die kant van die vallei. 

Daarna begin ander Arabiere uit hul hutte 
tevoorskyn kom en hulle gaan hulle by die arbeiders 
by die myn aansluit. Binne ’n paar oomblikke het 
honderde daar vergader en hulle staar almal na die 
soldate wat nou nader kom. 

Voordat hulle in die vallei af begin beweeg het, 
het D’Avalon ’n laaste bevel aan sy manne gegee. 

“Ons het nie hierheen gekom om te veg tensy ons 
moet nie,” het hy die manne gemaan. “As daar 
geveg word, sal weerlose mense gedood word. Dit 
wil ek nie hê nie. Nogtans, ons sal gereed wees. 
Legionnaires, baionnettes!” 

Daar is meteens beweging onder die manne en ’n 
geklik soos hulle die bajonette aan die lope van die 
gewere vasheg. Dan beweeg hulle onmiddellik in die 
vallei af in die rigting van die dorp, hul gewere 
gereed. Toe hulle die bodem van die vallei bereik, 
gewaar hulle die masjiengewere. Hulle is almal op 
hierdie seksie soldate gerig en Jurg voel die hitte aan 
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sy liggaam. Hulle beweeg voort. Hulle bereik die 
Arabiese hutte en dan kom hulle by die hutte waar 
die blankes woon. 

Dit is hier dat Toole staan en wag. Hy staan by 
die ingang tot die groot hut, net soos hy daar gestaan 
het toe Jurg en Kasper en Biggin die eerste keer hier 
aangekom het. 

Flavoni en sy drie vriende loop aan die stertkant 
van die kolonne, streng bewaak. 

Toole is nie alleen nie. By hom is sowat ’n dosyn 
ander blankes. 

D’Avalon bring sy manne tot stilstand. Die 
manne laat hul geweerkolwe tot op die grond sak. 
Dan beweeg D’Avalon alleen in die rigting van 
Toole. Toole hou hom noukeurig dop en om sy 
mond is ’n verwronge glimlag. 

“Monsieur, ek verstaan ...” begin D’Avalon. 
Die masjiengewere begin skiet. 
Al drie masjiengewere is op D’Avalon se 

afdeling gerig. As daardie masjiengewere in die 
hande van geoefende soldate was, sou nie een 
Legioen-soldaat ontkom het nie. 

Binne die eerste paar oomblikke word sowat 
twintig soldate gedood of gewond. D’Avalon se 
stem klim hoog bo die geknetter van die 
masjiengewere uit soos hy sy bevele uitskreeu. 

“Beset die hutte!” skreeu hy. 
Hy hoef dit nie twee keer te beveel nie. Die 

soldate maak hulle klaar om die hutte te bestorm. 
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Hulle kom egter nie so ver nie. Hulle kan nie ’n 
enkele tree vorder nie, want toe hulle omswaai, loop 
die Arabiere soos ’n vloedgolf in hulle was, rol as’t 
ware oor hulle. Party dra pikstele, andere het grawe 
en nog andere het bloot klippe in hul hande. Hulle 
vertrap byna die soldate in hul woedende vaart. 
Hulle storm verby en gaan skreeuend die steiltes op 
na die masjiengeweerstellings. Die vroue is by hul 
mans en selfs die jong kinders doen mee. 

Hierdie is die wraak van die Arabiere. Hierdie is 
die wraak van die slawe. 

Weinig van die Arabiere word deur die 
masjiengewere neergemaai. Toe die manne by die 
snelgewere sien wat aan die gang is, los hulle die 
masjiengewere net so en probeer wegkom. Vir hulle 
is daar egter nêrens ’n uitvlugkans nie. Hulle is 
gevangenes in hul eie gevangenis. 

Daar is niks wat die soldate kan doen nie. 
Niemand kan hier iets vermag nie. Hierdie is ’n 
toestand wat te groot is vir beheer. 

In een vlietende oomblik sien Jurg vir Toole uit 
die hoek van sy oog. Honderde Arabiere drom 
skreeuend om hom saam. Hulle druk hom teen die 
muur van die hut vas en sy gesig is vreeslik 
verwronge van die vrees. 

En toe slaan hulle op hom toe! 
Terselfdertyd voel dit of die aarde oopskeur en 

opstyg, dreunend en rammelend soos van ’n 
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aardbeweging. Jurg weet dat die Arabiere daardie 
springstof in die myn laat ontplof het. 

*** 
Iemand het een keer gesê dat dinge kan verander 

en tog dieselfde kan bly. Dit is presies wat gebeur 
het met die vallei in die Atlasgebergte. 

Die myn daar word nog bewerk. Arabiere werk 
nog steeds daarin. 

Die plek is egter nie meer ’n lydingsput nie. 
Hulle wat daar werk, is deeglik beskerm teen die 
gevaar van radioaktiewe besmetting en hulle kan 
vortgaan net wanneer hulle verkies. 

Daar is nog Legioen-soldate ook. Hulle is egter 
nie drosters nie. Hulle is soldate van die 
Kommandement Marokko wat die vallei en sy 
kosbare mineraal moet bewaak. 

Die driemanskap is ook nog daar. Vanweë hul 
kennis van die mynwese, is Jurg en Kasper twee 
grootkoppe bogronds. Hulle verdien goed geld. 
Biggin, die bakbeen Engelsmannetjie, is ’n skofbaas 
ondergronds en hy verdien meer as hy ooit tevore in 
sy lewe verdien het. 

Wanneer Jurg-hulle na hul vaderland terugkeer? 
Wanneer hulle beide genoeg verdien het om elkeen 
’n groot Bosveldplaas te koop. En dit sal nie meer 
lank duur nie. 

Biggin sê hy kom saam want hy het genoeg 
gehad van London se “smog”. 

Die Einde 
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Bloedspoere van Wraak 
Begin uitgawe 112 

 
Hoofstuk 12 
 
 
Kaptein skud sy kop en vryf sy ken. Wat voer Zaine 
nou weer in die mou? Hy trek sy skouers op en stap 
na die vertrek waar die jongman sit.  
”Jammer jy moes so lank wag. Goed, ons het jou 
wapen gevind en dit is na forensies gestuur vir 
ontleding. Ongelukkig moet ek jou hier hou tot ons 
die verslag terug ontvang het en dit jou gevrywaar 
het. Ons gesels later weer. Ek het ‘n hoop 
papierwerk om af te handel.” 
Hy sien die skok en ongeloof op die gesig voor hom. 
Nou moet hy net geduld gebruik en op Zaine wag vir 
enige aksie. Kaptein stap met krom skouers na sy 
kantoor. Sedert sy dogter se moord is hy haastig om 
die skuldige agter tralies te kry. Dit is ‘n pyn wat hy 
niemand gun nie en nou moet hulle omtrent daagliks 
aan ouers vertel dat hulle dogters vermoor is. 
Zaine, vermom met ’n baard en snor, ’n bril en met 
sy hsre in ’n ander styl gekam,  stap die groot 
vertrek in die kroeg binne en sien dadelik ’n man in 
die een donker hoekie sit. Hy was dus reg, hy het nie 
vandag ‘n skof nie en weet dat hy hom soos die 
ander polisieman vermom om sy slagoffers te soek. 
Hy sien ‘n jong meisie so drie tafels van die man af 
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sit wat hom heeltyd dophou. Versigtig versteek 
Zaine hom agter die een groot plant naby die deur. 
Hier kan hy alles dophou en sien wat die man se 
planne is. Nes hy verwag het, staan die man op en 
gaan by die meisie sit. Dit lyk of sy huil want die ou 
se arm gaan beskermend om haar skouers. 
Uiteindelik, na so drie drankies, staan hulle op en 
Zaine sien dat hulle gereed maak om die kroeg te 
verlaat. Hy spring skielik op net toe die meisie saam 
die man verby hom stap. 
“Verskoon my, juffrou, ek het ‘n dringende 
boodskap van u werkgewer af. Kan ek u gou vir ‘n 
oomblik alleen sien? Dit sal nie lank neem nie.” 
Die meisie frons en kyk hom baie snaaks aan. ”Ek is 
jammer, meneer, maar ek het nie nou ‘n werk nie. 
Ek dink jy het die verkeerde persoon hier beet.” 
Hy kug en maak of hy opreg om verskoning vra 
voor hy omdraai en na die kroegtoonbank loop. Met 
‘n grynslag gaan hy op ‘n stoel sit en wag net tot 
hulle by die deur uit is voor hy haastig na buite 
beweeg. Nou goed, kom ons kyk waarheen neem jy 
die meisie! 
Zaine haal ‘n instrument uit sy paneelkissie en hou 
dit angstig dop. So, jy kies weer dieselfde 
woongebied! Nou goed, kom ons kyk of ek jou kan 
vind sonder om jou snuf in die neus te laat kry. Op 
sy gemak ry hy na waar die kolletjie beweeg en sien 
dat dit eindelik gestop het. Hy kyk in die straat af en 
sien dan die vreemde silwer motor by ‘n leë erf. Hy 
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kry dadelik bystand en vra dat Kaptein ook moet 
kom. Haastig klim hy uit en beweeg versigtig nader. 
Daar hang geen gordyne voor die vensters nie en hy 
loer deur elke een om te sien wat daar binne 
aangaan. 
“Nee, ek het gesê los my uit! Eina! Jy maak my 
seer! Los … my …. uit!” 
Zaine sien deur die sitkamervenster hoe die meisie 
die man baie hard met haar handsakkie slaan en dan 
baie vinnig na die oop deur agter hardloop. Die man 
is half bedwelmd toe hy haar strompelend agternasit. 
Hy is net betyds om die man te oorval en te boei. 
”Rustig nou, ou maat, hierdie keer is jy vas en ek 
gaan nie dat jy gou hier loskom nie. O nee, jy ruk 
verniet! Ek gaan jou hier vashou tot my bystand hier 
is. Daarsy, rustig nou.” 
Zaine kyk op en sien die meisie selfvoldaan na hom 
kyk. 
"Goeie vermomming, Zaine! Ek het gevoel toe jy 
iets aan my handsakkie vasdruk. Baie goeie plan 
gewees. Is Kaptein ook op pad hierheen? Ek glo hy 
sal van die opname hou wat ek gemaak het vir hom 
as bewyse. O ja, jy ken my nog nie. Ek is Teresa. 
Kaptein is my pa se neef. Julle was op ons plaas om 
veediefstal te ondersoek?” 
Zaine kyk verstom na die jong meisie. Nou voel hy 
werklik of hy homself in die see kan gaan verdrink. 
”Wat dra jy in daardie handsak van jou?” Sy keel is 
droog en hy voel of die aarde hom kan insluk. 
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Haar rinkellaggie laat haar skalkse glimlag en haar 
potblou oë skielik so sag lyk. 
”Net rivierklippe. My pa het my so geleer want dit 
slaan enige aanvaller katswink. Ek was nie baie 
bekommerd nie want ek het geweet jy sou opdaag. 
Ag, dankie tog, hier is Kaptein ook nou!” 
Hy kyk haar agterna waar sy op Kaptein af hardloop 
en hom styf om die nek val. Hy sien hoe sy iets aan 
hom oorhandig. Kaptein kom met haastige treë na 
hulle aangestap en nog voor hy weet wat om te 
verwag, voel hy hoe die man onder hom in ‘n bondel 
saamtrek. 
”Jou uitvaagsel! Ek sal seker maak dat jy nie gou 
weer daglig sien nie. Zaine, neem hom weg en boek 
hom dadelik vir elke moord, elke verkragting en 
elke aanranding! Maddy is wakker, sy vra sterk na 
jou. Ek wil my neef se dogter self huis toe vat. Ek 
vertrou nie een van my eie mense meer nie!” 
Zaine hoor nog hoe die verbaasde man hyg na sy 
asem na daardie dodelike skop in die ribbes. 
By die kantoor maak hy eers seker dat alle 
formaliteite deeglik afgehandel word voordat hy na 
Maddy gaan in die hospitaal. Hy weet nou sonder 
twyfel dat hulle die regte moordenaar agter tralies  
het. Hy frons net as hy die beeldskone Teresa saam 
die skurk in sy gedagtes sien. Hoekom het Kaptein 
hom nie ingelig dat hy ‘n lokval beplan het nie? Hy 
voel soos ’n idioot! Maddy gaan hom weer eens 
uitlag. 
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Daardie aand sit Zaine voor die TV en hou die nuus 
dop. Hulle dorpie het nog nooit die nuus gehaal nie, 
maar hierdie het baie gou die groter dorpe se 
belangstelling geprikkel en nou wil al wat ‘n 
nuusagentskap is, kom aas vir ‘n sappige storie. 
Hy dink weer aan Maddy wat nou alles onthou en 
haar hele verklaring gegee het oor die kollega. 
Niemand het hom verdink nie en hy kon hom soos 
enige iemand vermom om in sy doel te slaag. Selfs 
sy stem kon hy gou verander. Hy kan nog steeds nie 
verstaan hoekom die man hom wou uittart nie of vir 
Maddy by die dood laat omdraai het nie. Hy ken nie 
werklik die man nie en het nog nie op ‘n saak saam 
hom gewerk nie. 
Teresa staan in die TV-beeld langs Kaptein en die 
lang, blonde hare hang los oor haar skouers. Zaine 
kyk en luister hoe sy haar ervaring deel en ys nog 
steeds oor dit wat hy gesien het. Skielik lui sy foon. 
Vies bekyk hy die ding. Hy het gehoop dat sy foon 
nou sal stil raak nou dat alles verby is.  
Met ‘n sprong sit hy regop toe Teresa se sagte stem 
in sy oor opklink. ”Hoe lank moet ek nog staan en 
klop voor jy gaan kom oopmaak? Ek weet jy is tuis 
want jou motor staan in jou motorhuis en daar brand 
lig onderdeur die deur.” 
Hy gooi die foon op die bank neer en spring dadelik 
op. Hy ruk die deur vinnig oop en deins terug toe hy 
die man van die dubbelloop haelgeweer voor hom 
sien staan. 
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Die man het nou ‘n netjiese pak klere aan en die 
haelgeweer is nie in sy hand nie. Hy sien die hand 
wat die man na hom uithou en neem dit onseker. 
”Dankie dat jy daar was vir my dogter. Ek moes my 
neef omtrent blink lek om jou adres te kry want ek 
wou jou persoonlik kom bedank. Mag ons binnekom 
of ...” 
Zaine tree agteruit en laat sy besoekers by hom 
verbystap. 
”Ek het net my werk gedoen, meneer.” 
Die man glimlag sag en skud sy kop. ”Noem my 
gerus Danie of oom Danie as jy wil. Jy hoef regtig 
nie so beskeie te wees nie want jy het meer as net 
jou werk gedoen. Jy het ‘n lewe gered wat ‘n ander 
wou neem. O, glo my, ek was baie gekant teen alles. 
Maar my neef het genoem dat jy daar sou wees en 
dat my dogter veilig sou wees.” 
Die hele tyd hou hy die jong meisie aan haar vader 
se arm stil dop. ”Ek is bly ek was daar, oom Danie. 
U het regtig nie nodig gehad om die hele pad 
hierheen te kom om my te kom bedank nie. Ek het 
regtig net gedoen wat ek moes. Dit was niks spesiaal 
nie.” 
Danie staan lank na hom en kyk voor hy weer 
glimlag en iets uit sy sak haal. 
”Dit is ‘n uitnodiging na my dogter se 
mondigwording die naweek. Sy wil geen ander 
jongman aan haar sy hê as vir jou nie. Dit begin so 
vieruur die middag op die plaas. O ja, jy mag 
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daardie muis van ‘n maat saambring wat saam jou 
op my plaas was.” 
Zaine wou dit nog van die hand wys, toe hy ‘n sagte 
soentjie op sy wang voel en hulle by die deur uit 
verdwyn. Hy plons verdwaas op die bank neer. Hoe 
maak hy nou? Hy sit weer die klank aan en kyk 
geskok na al die slagoffers se gesigte wat hulle nou 
wys. Maddy staan saam met Andrew terwyl sy haar 
getuienis gee oor wat gebeur het. Haar ma se foto is 
in albei se bewerige hande vasgeklem. 
Hy vryf deur sy hare met bewende vingers. Sal hy 
ooit daardie dag kan vergeet? Skielik staan Kaptein 
voor die kameras en gee hy sy toespraak. Hy luister 
aandagtig en voel hoe hy wil wegkrimp op die bank 
toe Kaptein hom die eer gee omdat die saak opgelos 
is en die skuldige nou lewenslank agter tralies 
opgesluit gaan word. 
Hy skakel die TV af en stap na sy kamer. Wat hom 
nog steeds pla is hoekom hy die teiken was van 
daardie moordenaar? Op ‘n rakkie bokant sy bed 
staan ‘n toekenning wat hy verlede jaar vir beste 
speurder in die kontrei verwerf het. Hy gaan bo-op 
die bed met sy hande onder sy kop lê. Weer begin sy 
foon lui en hy sug toe hy besef dit is nog in die 
sitkamer op die bank. Hy staan op om dit te gaan 
haal toe dit ophou lui. Hy tel dit op en kyk op die 
skerm om te sien wie het hom probeer bel. 
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Met bewende hande gooi hy die foon neer. O nee! 
Dit moet verkeerd wees! Hy druk die groen knoppie 
en wag vir die stemboodskap. 
”Ek sien jy het eindelik teruggebel. Knap gedaan 
met jou speurwerk, maar jy is lank nog nie klaar nie. 
Nog een laaste saak vir jou om op te los voor jy 
heeltemal klaar is. Die meisie van wie se foon ek 
nou bel, is een van die vele slagoffers. Daar is egter 
nog een meisie wat jou hulp nodig het. Vind uit wie 
sy is, spoor haar betyds op of sit met nog ‘n moord 
op jou hande.” 
Vervolg volgende week uitgawe 124 
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Verdoemde liefde 

Deur Andries B. Louw 
 
Susan en haar minnaar word op die aand van 

hulle verlowing aangeval. Johan word ontvoer. 
Hulle weet niks van die diaboliese plan om die 
verhouding tussen hulle te verongeluk nie.  

 
Deel 2 Ontsnapping 

 
Dae het verby gegaan en hulle het niks van hom 
gehoor nie. Op `n dag sien hulle die Sondagkoerant 
word onder die deur deurgestoot.  

Die hoofopskrif lees: “Jong dame 
verantwoordelik vir verloofde se verdwyning en die 
diefstal van R 10 000 000.”  

Johan was geskok. Susan het net weer begin huil. 
Huilend vra sy: “Hoe kon Ruan my lewe so 
verwoes?” 

Johan het begin besef wat Ruan se plan was. Hy 
wou hulle reputasie verwoes en dan sou hy hulle 
vrylaat. Wie sou hulle dan glo, want die man wat hul 
aangehou het, is al jare terug dood.  

Johan besluit om te doen wat Ruan hom beveel 
het om te doen. Hy bel sy ouers en sê vir hulle dat 
die koerant die waarheid praat. Susan was 
verantwoordelik en dat sy die geld gevat het en weg 
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is oorsee maar dat hulle hom binne `n paar dae sal 
vrylaat.  

Ruan se plan was egter nog meer diabolies as wat 
Johan vermoed het. Ruan se handlangers storm die 
kamer binne en gryp vir Susan, hulle slaan vir Johan 
dat hy lê en druk `n sak oor haar kop en storm met 
haar uit die kamer voor Johan iets kon doen. Hulle 
druk haar in `n motor en ry met haar weg. Hulle 
maak die deur oop en gooi haar uit die motor reg 
voor die Polisiestasie. Sy word deur `n polisieman 
opgehelp. Hy herken haar en arresteer haar daar en 
dan. Sy word aangekla vir die ontvoering van Johan 
en vir die diefstal van die tien miljoen rand. Hoe 
meer sy probeer om hulle die waarheid te vertel, hoe 
minder glo hulle haar. Hulle het `n opname waarin 
sy skuld erken en `n brief waar sy ook erken dat 
alles haar plan was. 

`n Week later was sy in die hof en is skuldig 
bevind en tronk toe gestuur vir 20 jaar.  

Haar reputasie was verwoes. Haar en Johan se 
ouers was verpletter oor wat gebeur het. 

Drie dae later vervoer hulle haar van die 
polisieselle af na die staatsgevangenis. Sy kon nie 
glo dat alles so teen haar gedraai het nie! Toe sy by 
die tronk aankom, staan Ruan by die hek om te sien 
hoe sy in die tronk ingaan deur die hek. Al wat sy 
kon doen is toekyk hoe hy in sy motor klim en 
wegry.  
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Dit was nou al 27 dae sedert hulle vir Johan 
ontvoer het en Johan het geweet dat hulle hom nie 
sou laat gaan nie. Hy het begin beplan aan sy 
ontsnapping. Hy het geweet dat daar net drie was. 
Ruan en sy twee handlangers. Daar was tóg `n kans 
vir hom om te kon ontsnap. Hy het nie omgegee wat 
met hom gebeur nie; hy moes net vir Susan red. Hy 
dink terug aan die hoofopskrif in die koerant wat 
Ruan hom gewys het. 

“Vrou skuldig bevind vir ontvoering van 
verloofde en bedrog van R 10 000 000.” Daar was ’n 
foto van haar waar sy gehuil het. Hy het geweet hoe 
langer hy wag, hoe langer sy in daardie hel sou wees 
en hy kon dit nie toelaat nie.  

Hy staan op van die bed af en stap na die venster. 
Al is die ruite toegeverf, trek hy die gordyne oop. 
Dalk kan hy iets buite sien. Op die vensterbank 
gewaar hy ‘n ysterpyp. Toe onthou hy. Daar was ’n 
loodgieter wat die ou pype van die wasbak in die 
hoek van die vertrek kom herstel het. Hy moes die 
pyp wat hy uitgehaal het daar neergesit en vergeet 
het. Hoekom het hy nie vroeër opgelet nie? Hy het 
gewonder of dit nie was omdat hy nog aan skok gely 
het nie.  

Die deur kraak toe een van Ruan se manne it 
oopmaak. Johan staan agter die deur. Die pyp stewig 
in sy hand. Toe die man se kop om die deur loer, 
slaan hy hom teen die kop. Hy wag nie eers om te 
sien of die man val of dood is nie. Hy hardloop net. 
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Buite bevind hy hom nie vêr van die middestad af 
nie in `n deel wat hy baie goed geken het. Dit was 
Ruan se ouers se ou besigheid wat hulle verkoop het 
na sy dood.  

Hy haas hom na die polisie en vertel hulle alles. 
Hy dring daarop aan dat hulle vir Ruan gaan 
arresteer, maar toe hulle daar aankom, was alle 
bewyse dat hulle daar was, weg.  

Hoe kon dit wees? Hy was nie eens twintig 
minute lank weg nie. Dit was onmoontlik!  

Hulle neem hom na sy ouers se huis toe wat hom 
met ope arms tuis verwelkom. 

Maar Ruan was nog steeds daar buite! Hy moes 
ook vir Susan uit die tronk kry! 

Susan sit en kyk uit die venster in haar tronksel. 
Sy huil oor dinge wat so afskuwelik sleg verloop het 
die laaste maand in haar lewe. Sy was werklik 
gelukkig en nou het sy niks nie, net hartseer en pyn. 
Haar gedagtes dwaal na `n tyd toe sy en Johan 
gelukkig was, maar nou is hy weg en sy in die tronk, 
valslik beskuldig vir sy ontvoering! Sy wou net 
doodgaan, haar lewe was vir haar niks werd nie. 
Daar was so baie wat sy en Johan nog wou doen; 
trou, kinders hê maar nou sal dit nooit gebeur nie. 
Dit reën saggies buite en die reën begin al hoe 
harder val en die donderweer en blitse maak haar 
bang. Sy was nog nooit so alleen nie! Sy het Johan 
by haar nodig maar hy is nie hier nie. Hy sal nooit 
weer daar kan wees nie. Sy is vir jare lank hier in die 
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tronk, en Johan? Johan is in die kloue van `n mal 
man wat hom teen hierdie tyd seker al dood gemaak 
het. Alles en meer hardloop deur haar gedagtes. 

Die wag kom en sê vir haar dat daar iemand was 
wat haar wil sien. Sy staan op van haar bed en volg 
die wag tot by die wagkamer.  

Sy steek verdwaas vas. Sy dink eers sy sien ’n 
spook. Daar staan haar geliefde Johan! Hy is hier! 
Sy hardloop na hom toe en hou hom styf vas en huil 
onophoudelik.  

Johan verduidelik aan haar dat hy haar gaan help 
om uit te kom. Hy het die prokureur gekry wat haar 
aangekla het en dinge met hom uitgeklaar en aan 
hom alles vertel van wat gebeur het. Hulle het Ruan, 
na verdere forensiese ondersoek, se vingerafdrukke 
gevind in die gebou maar hulle kon hom nie opspoor 
nie. Hy vertel haar dat dit dalk `n tydjie gaan neem, 
maar dat sy moet sterk wees want die nagmerrie sal 
gou verby wees en dan kan hulle weer saam wees, 
gelukkig wees. Sy is so bly om alles te hoor. Haar oë 
glinster weer en `n glimlag is weer op haar gesig.  

`n Paar dae later kom Susan se prokureur by haar 
aan.  

“Susan, ons het vir Ruan gevang.”  
“Dit is wonderlike nuus. Maar hoe, waar?”  
“Hy het probeer om met ‘n vals paspoort ’n 

vliegtuig na Switserland te haal. Maar ons kon hom 
net betyds vang.”  
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“Dis wonderlike nuus, maar wat van my? Wat 
word van my reputasie na al hierdie negatiewe 
artikels in die media?” Daar is trane in haar oë. 

“Susan, moet jou nie verder daaroor bekommer 
nie. Ons het al die bewyse bymekaar gemaak om jou 
vry te spreek van alles en om Ruan vir baie lank in 
die trunk te laat sit. Ruan en sy bende sal jou en 
Johan nooit weer pla nie. Maar ons sal julle 
identiteite moet verander. Julle sal ook nie meer hier 
kan bly nie. Ons moet seker maak dat Ruan nie 
iemand buite kry om julle dood te maak nie.”  

“Enige iets om vir altyd van daardie man en sy 
bende ontslae te raak!” Susan klink verlig. 

Met haar en Johan se nuwe identiteite en ‘n 
bedrag van vyf miljoen rand wat vir hulle elk gegee 
is, het hulle hul nuwe lewe in Amerika begin 
Niemand het geweet wie hul is nie en almal was 
onder die indruk dat hulle doodgewone mense is te 
danke aan maande se spraaklesse om hulle soos 
regte Amerikaners te laat klink.  

`n Maand later sien hulle op die TV dat Ruan tot 
lewenslank gevonnis is vir alles wat hy gedoen het. 
Hy sou Susan en Johan nooit weer pla nie. Hulle kon 
in vrede en in liefde vêrder lewe.  

Johan kom staan op sy knieë voor Susan waar sy 
op die rusbank sit. 

“My liefste! Die nare ervaring is nou finaal agter 
ons. Ons kan nou nuut begin. Sal jy nou my bruid 
word?” 



 67 

Sy neem sy gesig in haar hande, knik en soen hom 
soos nog nooit tevore nie! 
 



 68 

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   
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We looking for Affiliate Book Promoters  
 
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, email list, or you are an Instagram 
or YouTube vlogger, write articles or is engaged in 
some or other form of freelancing or entertaining. 
Whatever your platform or what you do, does not 
matter. You can earn anywhere in the world where 
you have an internet connection. 

So easy to start it is silly 
Register for your affiliate partner link to our 

Payhip Bookstore and show and review our books 
and when someone visits our Bookstore via your 
link you earn 25% of every book sale. Our Payhip 
application keeps records of your earnings and as 
soon as you have earned more than R500 worth of 
sales you get paid on the first day of the next 
month. Can it be more simple? There really is 
nothing to lose! 
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Use the link at the bottom of this page to register 
your contact and payment details and receive your 
affiliate link. We shall mail you a supporting 
document with the tools to promote every book we 
have available. We introduce new books regularly 
and each time you shall receive a document via 
email. The document will have a cover picture, 
author biography, an introduction, and a choice of 
reviews that will help you to sell each book. It is up 
to you what you use to promote our books. You can 
use or add your own review and introduction or 
whatever methodology works for you. 

Support for your promotions and campaigns 
You can also request a number of discount 

coupons that will expire at a certain date and will be 
mailed to you and you can use these coupons to run 
your own unique campaign. You can also email 
suggestions to us about the best prices for certain 
formats or request that we publish books of genres 
that you suspect will do well and so forth. 
Remember as an Affiliate Partner you are an 
important part of our team. 

We share the profit for each book sale according 
to this simple formula: 

Example: 
Sales price = R100 
Affiliate partner = R25 
Author = R25 (Royalties) 
R50 – R10 (costs) = R40 (fictional example) 
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R20 = Editor 
R20 = Publisher 
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. Authors get one 100% coupon 
automatically. 

Click here to sign up and start immediately 


