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Omdat sy nie net by my nie, maar ook by so 
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boek met /iefde en dank opgedra aan my suster, 
Mej. j. L. Kie/block. 



VOOR\1lOOR D 

Graag wil ek die leser die versekering gee dat vir 
die juistheid van die hiswriese agtergrond gesorg is. 
Persone soos menere Bresler, Woyer, Edeman, Valken
burg, Van Oz:erstraten en De Freyn, en gebeurtenisse 

soos die samesu:ering teen die Engelse beu;ind, die 
oorgau:e van die Nederlandse vloot en die mislukte reis 
t'an die brik Haasje (om maar 'n paar re noem) maak 
clmal deel uit 1:an die romantiese agtergrond rot die 
S uid-Afrikaanse geskiedenis. 

DIE SKRYWER. 



HooFSTUK I 

In later jare het Guillam Woudberg met 
tere herinnering teruggedink aan 'n oggend 
in Maart r7g6. _ 

V oor sy geestesoog kan hy homself nog so 
duidelik voor die drosdy te Graaff-Reinet 
sien: 'n Sterk man, net twee-en-twintig jaar 
oud, met 'n bruingebrande gesig, jonk, maar 
ernstig. 

Donker oe beskou die wereld bedaard 
maar met belangstelling onder donker wink
broue uit. Sy hare is swart, en netjies agter 
die kop in 'n vlegseltjie vasgemaak. 

En tog, as 'n mens sommer so vlugtig na' 
horn gekyk het, sou jy geneig gewees het oni 
te glimlag, want Guillam is in 'n ou verslete 
velpak gekleed, wa t hier en daar netjies gestop 
is. Op sy kop het hy 'n breerand-hoed waar
aan die vere van 'n loerie pryk. 'n Lang 
geweer steek bokant sy skouers uit en voor, 
links en regs, hang patroonband en kruit
horing. Agter op sy perd, 'n groot swarte met 
'n bles, is 'n bondeltjie vasgemaak, die inhoud 
waarvan Guillam sonder moeite kan onthou: 'n 
Outydse pak klere van bruin fluweel, 'n paar 
skoene met silwer-gespes, 'n hemp en 'n paar 



8 

kouse, 'n brief, skeergoed wat hy nog bra min 
gebruik het, en 'n Bybel. Alles behalwe die 
brief en die twee karosse \vaarin die 
bogenoemde artikels toegedraai was, het aan 
sy oorlede vader Hendrik Woudberg behoort. 

Tot dusver was daar nog bra min om oor 
te lag, of selfs te glimlag, maar ons beskrywing 
is nog nie voltooi nie. Oral om horn is 'n ver
skeidenheid van pakkies aan sy saal of aan sy 
persoon vasgemaak. Sy gasvrou Stienie Finck, 
by wie hy die afgelope twee jaar ·deurgebring 
het, is 'n goeie vrou en Guillam het haar soos 
'n moeder lief, maar sy bet een groot tekort
koming- by haar is 'n saak nooit afgehandel 
nie. Nadat sy Guillam se saalsakke vol kos 
gestop en hy sy bondeltjie agterop vasgemaak 
het, het sy nog een stryk deur pakkies goed 
aangedra. En toe Guillam se sakke tot bars
tens toe vol was, het sy nog aangedra om met 
riempies vas te maak. 

,,Gielie," soos sy horn aangespreek het, 
,,bier is 'n paar hardgekookte eiers-steek hulle 
A ~ J> erens m. 

,,Gielie, bier is 'n koue soutribbetjie vir 
. " JOU. 

,,Gielie, hierdie stukkies biltong kan jy 
maklik op jou saal vasmaak." 

,,Gielie, hierdie flessie boegoebrandewyn 
sal nuttig \Vees ingeval jy natreen." 

,,Gielie, hierdie heuning . . . . . " 
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Guillam het maar ewe tevrede en kalm die 
pakkies gevat en gaan vasmaak, hoewel hy 
gevoel het dat as hy horn skielik moes draai, 
hy soos 'n tamaai woer-woer aan die gons sou 
gaan. \Vant Guillam, hoewel sy bedaarde gesig 
horn nie verraai het nie, was innig jammer om 
van tant Stienie, haar man Anthonie en hul 
kroos van agt kinders afskeid te neem. 

Van dat die Xosas sy vader vermoor en 
hul plaas verwoes het, het hy by die Fincks 
soos een van hul kinders ingewoon. En by 
hulle sou hy seker ook gebly het totdat hy 
eendag gaan trou, was dit nie dat die veldwag
rneester, Tromp, horn een dag 'n brief besorg 
en met vriendelike belangstelling gewag het 
dat hy dit moet oopmaak en lees nie. Maar 
eers moes tant Stienie haar wasgoed laat staan, 
haar hande aan haar geruitvoorskoot afdroog, 
en die paar toutjies hare wat om haar gesig 
gehang het, \Yeer onder haar ka ppie indruk. 

,,Toe, lees nou, Gielie," beveel sy, onder
wyl sy die jongste kind vashou. 

Vlugtig beweeg sy oe eers oor die reels, 
daama stadiger, asof hy bevestiging van sy 
eerste indruk wil he. Toe staan hy blind na die 
papier en staar. Tant Stienie se stem onder
breek sy bepeinsinge: ,,Toe, Gielie, se vir ons. 
\Vat is dit? Ek brand al .van nuuskierigheid." 

,,Die brief is van 'n prokureur, Johannes 
Kolver, in die Keisersgracht, Kaapstad, tant 
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Stienie. Hy se <lat my oom Ryno, Pa se oudste 
broer, oorlede is, en aangesien ek nou mondig 
en sy enigste erfgenaam is, ek Kaap-toe moet 
kom om van my eiendomme besit te neem." 

,,Eiendomme? "\Vat is dit alles ?" Vrou
mensagtig gaan tant Stienie sommer reguit na 
die kem van die brief. 

Guillam se oe dwaal weer oor die reels. 
,,Hy se hier dat dit grotendeels bestaan uit geld 
en familiejuwele, 'n huis op die Groentemark
plein in Kaapstad, die plaas Nooitgedacht naby 
Wynberg, 'n twintigtal slawe, en nog perde, 
vee, huisraad en ameublement wat nie van 
geringe waarde is nie. Dan is daar nog 'n plasie 
in die Sand veld.,, 

,,Dan is jy mos ryk-skatryk ! " 
,,Dit wil my so voorkom, tant Stienie ! " 
,,Maar is jy nie bly nie? 0, was dit myne, 

sou ek sommer aan die huil gegaan het ! " en 
tant Stienie vee-vee so om haar oe met haar 
voorskoot se punt. 

,,Ek het nog nie besluit of e~ <lit sal aan
neem nie,'' antwoord Guillam. 

,,Wat is nou hier gaande ?" vra Anthonie, 
wat net van die krale huis-toe kom. 

Stienie verduidelik, die kinders verduide
lik, Tromp, die veldwagmeester, baa] sy pyp 
uit sy mond en laat val: ,,Gielie is aan die gek 
raak." 

Almal behalwe Guillam het iets te se. 
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Nada t Anthonie ingelig is, draai hy horn 
na Guillam. 

,,En waarom >.vil jy dit nie neem nie ?" 
vra hv. 

,:Kyk, Oom, ek het hier groot geword. Ek 
ken nie daardie wereld en daardie mense nie. 
My ouers is hi er begra we. Sal ek die republiek 
verlaat juis nou wanneer elke man nodig is? 
Die Engelse is baas in die Kaap, maar dit is 
hulle nog nie hier nie. Hier het ons nog 'n vrye 
republiek. Sal ek my nou in die mag van die 
veroweraar gaan stel ?" 

,,Kinders, gaan speel," beveel Anthonie. 
,,l\1aar, Pa . . . . . " 
,,Kinders, gaan speel," en toe daar stilte 

in die vertrek gekom het, se hy aan Guillam: 
,,Dit strek jou tot eer, Guillam, dat jy by ons 
en die republiek wi1 staan, maar ons weet tog 
dat ons nie teen Engeland bestand is nie." 

Die veldwagmeester knik instemrnend. 
,,Sonder hulp van buite is ons posisie hope

loos," gaan Finck voort. ,,Of jy gaan of nie, 
sal vir ons nie baie saak maak nie. Maar vir . " JOU . . ... . 

Finck bly 'n rukkie stil en hiur by die deur 
uit. 

,,'n Mens is maar soos 'n skakel in 'n trek
ketting. Voor beur die osse, agter kom die wa 
aan. Die erfgoed is joune, en ook nie joune 
nie,- as jy my verstaan. Jy erf dit, nie om dit 
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weg te gooi nie, maar vir die bewaring en ver
ryking van jou nageslagte." 

Met sulke goeie raad moes Guillam sy 
besluit v.rysig. Hy stem toe in om te gaan kyk, 
maar as sake in die Kaa p horn nie welgeval 
nie, sal hy weer na Graaff-Reinet terugkeer. 

Maar wat hy nie aan die Fincks vertel bet 
nie, was dat hy met 'n besonder sterk verlange 
vervul was om die vaderhuis en omge\ving te 
besoek. 

Sy vader het na sy troue weggetrek om 
horn hier op die grens te vestig. Sy moeder 
het kart na Guillam se vyfde verjaardag 
gesterf en haar man, in teenstelling met die 
gewone gebruik, het nie weer getrou nie. Sy 
boerder:Y was nooit suksesvol nie, maar sy plig 
teenoor sy moederlose seun het Abraham 
Woudberg geen oomblik versuim nie. Nie 
alleen het hy horn met liefde grootgemaak nie, 
maar as onderwyser opgetree en horn nie net 
matesis, geskiedenis en aardrykskunde geleer 
nie, maar ook N ederlands. Abraham \Voud
berg het as jong man universiteite in Neder
land, Duitsland en Engeland besoek, en sy 
seun bet die rype vrugte van daardie onder
vinding gepluk. Maar waarom hy die 
beskawing en ku1tuur van die Kaap vir die 
woesteny verruil het, kon Guillam nooit agter
kom nie. 
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En nou sit Guillam buitekant die drosdy 
op sy perd en wag totdat Anthonie Finck en 
Tromp hul verskyning maak met mnr. Bresler 
en die eenvaarde Van Coppenhagen, die ver
teenwoordigers van die Engelse regering. Want 
genl. Craig, die Britse Goewemeur, het laas
genoemde twee manne na Graaff-Reinet 
gestuur om die burgers daar oor te haal om 
die eed van getrouheid aan die Engelse koning 
af te le; na 'n rumoerige vergadering was hulle 
oortuig dat daar met die Graaff-Reinetters niks 
uit te rig is nie, en hulle staan nou klaar om 
die reis Kaap-toe te aanvaar. 

Dit was Tromp se voorstel <lat Guillam 
met hulle saamreis. 

,,Want verstaan," het hy gese, ,,jy sal tog 
nie by die prokureur in Kaapstad kan instap 
en se nie : ,Hier is ek, gee my my goed.' Daar 
sal bewyse moet wees, mense sal moet getuig 
dat jy werklik Guillam Woudberg is. Dus, as 
ons al die formaliteite hier onder eed afhandel 
en jy gaan in geselskap van sulke mense, dan 
sal dit baie moeilikhede uit die weg ruim.'' 

,,Maar as hulle my nie wil saamhe nie ?" 
maak Guillam beswaar. 

Tromp trek sy skouers op. ,,Dis 'n antler 
saak, maar ek is oortuig daarvan dat hulle sal 
toestem. Bresler is nie 'n onaardige kerel nie. 
Hy wil ook alles doen om die vriendskap en 
vertroue van die burgers te win." 
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En soos Tromp gese het, het dit ook 
gebeur. Bresler was maar te gewillig om die 
jong man met horn saam te neem en 'n ogie 
oor horn in verre Kaapstad te hou. Nie om 
dowwe neute nie, <lit het Guillam geweet, want 
Bresler is deur en deur 'n Oranjeman; hy sou 
seker probeer om die republikein tot sy siens
wyse oor te haal. 

,,Laat horn maar probeer," clink Guillam 
in sy enigheid. 

Tenvyl hy nog so sit, kom Finck en Tromp 
om die hoek van die drosdy. Hulle gesels 
emstig oor een of ander saak, maar toe hulle 
horn nader, is hulle albei stil, hoewel Finck nog 
af en toe iets binnensmonds brom. 

,,Hoe lyk dit vir my of julle stry gekry 
het ?" vra Guillam. 

,,Ons het," antwoord Tromp, ,,oor jou." 
,,So?" 
,,] a, ons wil he <lat jy 'n boodskap vir ons 

moet oordra." 
,,Nie ek nie-jy," wys Finck horn tereg. 
,,Maar dis mos nie iets om oor te stry nie ! " 
"Wag totdat jy hoor wat dit is," antwoord 

Finck met sombere voorspelling. 
,,Anthonie, basta ! " beveel Tromp. ,,Gielie 

is 'n gawe kerel, 'n getroue patriot en republi
kein. Ons geheim sal by horn veilig wees." 

,,Dit weet ek, dit het ek nie betwis nie," 
antwoord Anthonie, ,,maar dis nie reg dat hy 
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sy nek in 'n strop moet steek nie. As Stienie 
hiervan te hore kom, sal my ore brand, en 
joune ook as sy jou in die hande kry." 

,,Maar wat is dit ?" vra Guillam. ,,Mag ek 
dan nie weet nie ?" 

,,Luister, Gielie," pleit Tromp terwyl hy 
sy rug op Finck draai, ,,wil jy 'n laaste guns 
aan die republiek bewys ?" _ 

,,J a, as ek kan." 
,,Nou ja, sien jy nou ?" roep Tromp 

triomfantelik uit. ,,Wat bet ek jou gese? Gielie 
sal vir ons help!" 

,,Maar wat is dit ?" vra Guillam. 
,,Jy mag wel vra," antwoord F inck. 
,,Luister, Gielie," val Tromp weer in, ,,jy 

weet tog dat die Afrikaners nie tevrede is dat 
die Kaap so amper sonder 'n skoot aan die 
Engelse afgestaan is nie. As hulle met behulp 
van Nederland of Frankryk die Engelse, en ja, 
die Oranjemanne ook kan verdryf, sal hulle 
<lit doen." 

,,J a, dit weet ek," antwoord Gielie, ,,maar 
wat is <lit van 'n boodskap ?" 

,,Kyk, Gielie," pleit Tromp, ,,hier sit ons 
in Afrika. Europa is duisende myle van ons 
af weg. Nederland moet darem weet dat hier 
nog mense is wat hulle teen die Engelse sal 
verset; ons moet weet wanneer oorsese hulp sal 
kom sodat ons saam kan optree." 

,,] a, cl.it verstaan ek." 
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,,N ou ja, tussen ons en die oorsese hulp 
moet daar 'n skakel wees, iemand wat met 
albei in verbinding kan bly en sake kan skik. 
Daar is so iemand in Kaa pstad-ene Edeman, 
'n onderwyser, naby die Groentemarkplein." 

,,Moenie na horn luister nie, Gielie," 
waarsku Finck. ,,As die Engelse jou vang, 
hang hulle jou vir kraaiekos op." 

,,Maar, oom Anthonie ..... " 
,,Moenie van mnr. Bresler se goedheid 

misbruik maak nie, Gielie. Daar sal niks goeds 
van kom nie. As Tromp 'n boodskap wil 
stuur, laat 'n ander dit dra." 

,,Ek is bereid om my plig te doen, oom 
Anthonie, en die Engelse sal my eers moet vang 
voordat hulle my kan ophang." 

,,Goed gese, Gielie," juig Tromp horn toe. 
,,Moenie na hierdie ou hoenderhen se gekekkel 
luister nie. Hy ..... " 

,,vVat is die boodskap ?" val Guillam horn 
in die rede. 

,,J y moet na Edeman toe gaan en vir horn f 

se dat ons hier in Graaff-Reinet nooit uit eie 
wil vrede sal sluit nie, maar dat ons 'n groot 
tekort aan buskruit, Iood en klerasie het; dat 
as die Nederlanders ons hulp wil he, hulle ons 
van daardie benodigdhede moet voorsien. As 
hulle ons met 'n klompie kanonne kan help, sal 
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dit ook baie tot sukses bydra. Maar hulle moet 
nie talm of te lank draai nie, want sonder skiet
goed sal ons aan die Engelse moet oorgee." 

,,Maar hoe sal hy weet <lat hy op my kan 
vertrou ?" vra Guillam. 

,,Goed gevra," antwoord Tromp. ,,Se vir 
horn <lat Woyer veilig in Algoabaai aan boord 
skip gegaan het." 

,,Woyer het in Algoabaai veilig aan boord 
skip gegaan ?" 

,,Ja, net dit. Hy sal dan weet <lat jy 'n 
betroubare persoon is." 

,,Goed, ek sal dit doen," antwoord 
Guill am. 

Anthonie Finck skud sy kop. ,,As Stienie 
dit te hore kom ... .. , " kla hy. 

,,Maar, oom Antlionie, Oom moet vir haar 
maar niks se nie." 

,,Jong, jy ken jou tant Stienie. 'n Geheim 
le my so swaar op die hart dat sy horn al doer 
kan raaksien. Ai, dis of ek nou al haar stem 
kan hoor ! " 

Maar juis toe kom mnr. Bresler en Van 
Coppenhagen na buite en Anthonie moes sy 
gekerm staak. Maar sy afskeidsgroet het duide
lik getoon dat hy en sy vrou nog tere liefde 
oorgehou het vir die jong man wat nou die 
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,,Ek sou u aanraai om dit te doen." 
,,Tyd genoeg wanneer ek moet." 
,,Generaal Craig het die onplesierige 

gewoonte om 'n tiental of meer dragonders by 
onwilliges in te kwartier totda t hulle die dwaas
heid van hul houding insien." 

,,Ek sal dit in gedagte hou, mnr. Kolver," 
antwoord Guillam. 

Die laaste deel van die prokureur se sin 
het nie op dowe ore geval nie. Haastig stap 
hy van die onderwerp af. 

,,l\faar waarom is dit, mnr. Kolver, dat my 
oom Ryno Woudberg my tot erfgenaam gekies 
het, nadat hy geen enkele brief aan my vader 
of my gerig het, nie eens bewys gelewer het, 
tot na sy dood, dat hy van my bestaan bewus 
was nie ?" 

Met ivoorgeel vingers stoot die prokureur 
die dokumente weer voor horn reg, hoes droog
weg voordat hy antwoord: ,,J ou vader was die 
jonger seun. Hy en jou oom het op dieselfde 
dame verlief geraak, maar sy het jou vader 
verkies. Hoe dat jou oom dit reggekry het, 
weet ek nie-party se dat hy 'n brief onderskep 
en dit verander het; maar laat dit nou wees 
soos dit wil- in elk geval, toe ons weer hoor, 
is die verloofskap uit, jou oom is met die dame 
getroud, en jou yader met jou moeder om 
sommer onmiddellik daarna met haar na die 
grens te vertrek. 
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,,Of jou vader en jou tante agtergekom het 
hoe hulle gefop is, weet ek nie, maar jou oom 
Ryno se vrou het kort na haar huwelik gesterf 
en jou vader het nooit van die grens terug
gekeer nie." 

,,Maar .... . , "begin Guillam wat half 
ongemaklik na die storie sit en luister het. 

,,Jou oom Ryno," vervolg Kolver met sy 
droe hoesie, ,,was 'n man met 'n eienaardige, 
ek sou amper se, sataniese humorsin. In sy 
binneste het hy die gedagte gekoester dat sy 
vrou horn 'n onreg aangedoen het om so kort 
na hul troue aan 'n gebroke hart te sterf. Hy 
het haar sonder bruidskat geneem en haar 
vader nog aansienlik gehelp, sodat hy amper 
met reg kon gevoel het dat hy die slegste daar
van afgekom het." 

Die verhaal so droogweg deur die proku
reur vertel, het skielik Guillam se aandag 
geboei. Die persone begin voor sy geestesoog 
te lewe. 

,,Was sy mooi ?" vra hy. ,,Ek bedoel my 
oom Ryno se vrou ?" 

,,Sy was baie mooi." 
Oombliklik en veraf het daar 'n lewendige 

teerheid deur die prokureur se stem gestraal, 
maar net so gou weer verdwyn. ,,Eva Davel 
was baie mooi." 
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H et die prokureur haar ook lief gehad ! 
Sou daar 'n tyd gewees het toe die bloed harts· 
togtelik deur daardie yl-blou are gebruis het ! 

,,1\faar <lit was lank gelede," gaan die pro
kureur voort, ,,rneer as 'n kwarteeu gelede. 
Intussen het jou oom baie kans gehad om sy 
plan mooi agtermekaar te sit." 

,,Sy plan?" vra Guillam. 
,,Ek het jou gese dat jou oom 'n sataniese 

humorsin gehad het, as ek dit so mag beskrywe. 
Vyf-en-twintig jaar lank het hy sy oorlede 
vrou se broer, Albrecht Davel, onder die 
indruk gebring dat hy en &J' kinders sy erfge
name sou wees. Albrecht Davel het die skim 
vir die werklikheid aangesien en erg bedroe 
daarvan afgekom." 

,,Ek voel baie sleg hieroor," begin 
Guillam. ,,Het ek <lit geweet .. .. . " 

,,Wag totdat ek klaar is," antwoord 
Kolver droog, ,,dan kan ons die hele saak 
bespreek. 

,,J y is jou oom se erfgenaam, maar op 
sekere voorwaardes: Jy moet binne 'n jaar na 
sy dood van jou erfgoed besit neem; jy moet 
ten minste twee jaar hier in die Kaap of op die 
plaas Nooitgedacht deurbring. So nie, word 
Albrecht Davel die eienaar van jou oom se 
besittings." 

,,Maar dan .... , " begin Guillam weer. 
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,,J ou oom se kinders daarenteen mag nie 
die eiendorn erf nie . . . . . dit word deur jou 
kinders geerf." 

,,Maar as ek nie kinders het nie ?" 
,,Dan sal die hof moet besluit." 
Die slinkse, ja, duiwelse manier waarop sy 

oom Ryno sy fortuin soos 'n twisappel tussen 
die families van sy broer en sy vrou laat val 
het, laat Guiliam verbaas en ingedagte by die 
venster sit en u ittuur. B uitekant staan 'n 
akkerboom, sy blare al aan die afval. E en van 
die dae is hy dood en vaal, maar met die lente 
is hy weer groen. Maar vir sy oom sou daar 
geen lente kom nie. vVaarom moes hy so 'n 
testament laat skrywe het? Tot watter nut of 
voordeel om so 'n erfenis na te laat ? H y sou 
nie eens die geleentheid he om te sien hoe 
kwaaivriendskap en vyandskap uit nyd en 
afguns gebore word nie. As dit nie vir Anthonie 
se woorde was nie, sou Guillam daar en dan 
opgestaan en na Graaff-Reinet terug gery het. 
l\Iaar as hy dan sou trou, sou sy kinders . .. . 

,,Hoeveel bedra oorn Ryno se boedel in 
kontant ? " v ra hy. 

Die prokureur kyk horn skerp aan, toe 
antwoord hy : ,,Nie minder as honderd-en
vyftigduisend riksdaalders nie; dit wil se, in 
Engelse geld hier aan die Kaap, ten minste 
dertigduisend pond ! " 

,,So baie ?" 
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,,Daar is nie ba!e kontantgeld nie. J o 
oom het nie aan die papiergeld geglo nit 
daarom het hy nog voorverlede jaar weer ': 
plaas in die Sandveld naby Saldanhabaa 
gekoop. Dit is taamlik groot en 'n uitstekend 
vee- en saaiplaas. Met toestande soos hulli 
vandag is, met groot Britse leer- en vlootmagt1 
hier aan die Raap, behoort 'n vooruitstrewendc 
jong boer so 'n erfenis binne 'n paar jaar tc 
verdubbel.'' 

,,As hy sy erfenis aanneem," antwoorc 
Guillam. 

,,l\Iaar, mnr. Woudberg, nvyfel u dan nog: 
Wil u die erfgoed van u familie aan 'n niksnut~ 
soos Albrecht Davel oorhandig ?" -

,,As my oom Ryno so satanies was, sal ek 
horn nie met gelyke munt terugbetaal nie ?" 
vra Guillam. 

,,Een helfte van jou oom se besittings is 
in werklikheid jou vader s'n. J ou vader kon 
dit geeis het; dit het hy nooit gedoen nie." 

Guillam krap sy kop. Skielik word dit 
benoud hier in die prokureur se kantoortjie
hy moet hier uit. 

,,Ek sal die saak oorweeg, mnr. Kolver, en 
u binnekort laat weet wat ek besluit hel" 

,,En wat is u planne vir die onmiddellike 
toekoms ?" vra Kolver effens sarkasties. 
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Die vraag tref Guillam onvenvags. Hy het 
maar vanmiddag die Kaa p bereik en met mnr. 
Bresler se hulp reguit na die prokureur gekom. 

,,Ek het nog nie besluit nie," se hy. 
Met spottende stem vervolg Kolver: ,,U 

het 'n wye keuse. Daar is 'n plaas in die Sand
veld, 'n huis naby die Groentemarkplein, en die 
plaas Nooitgedacht anderkant \Vynberg." 

,,En wie bewoon die huis hier in die 
Kaap ?" vra Guillam. 

,,Op die oomblik niemand nie. Jou oom 
Ryno se slawe en bediendes is nou onder die 
toesig van sy kneg Koos Trink op Nooit-
gedacht." -

E we Prnstig ant\voord Guillam: ,,Aange
sien ek nie Sandveld-toe wil gaan en in die 
Kaap nie kan bly nie, sal ek maar na Nooit
gedacht toe ry." 

,,Sal u die plaas kan vind ?" Kolver se 
woorde is meer 'n uiting van sy ongeloof as 'n 
vraag. 

,,Maklik," antwoord Guillam. Sal hy dan 
nou nie 'n plaas binne twee uur te perd van 
die Kaa p af kan kry nie ! 

,,En wanneer u daar aankom ?" 
,,Besit neem van my erfenis," antwoord 

Guill am. 
,,Sommerso ?" 
,,U sal my seker 'n briefie aan Koos Trink 

gee. 
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,,Ja, <lit kan ek doen." 
,,En se nou maar 'n duisend riksdaalders.' 
,,'n Duisend riksdaalders ! Dis 'n baii 

groot bedrag, mnr. \iVoudberg." 
,,My oorlede oom Ryno se boedel, el 

bedoel nou my boedel, mnr. Kolver, sal rn) 
seker daarclie bedrag kan voorskiet" 

Die prokureur sit die plaasseun so er 
aanl.7k. 

,,Tipies Woudberg," clink hy. ,,Trap or 
die katjie se stert en binne 'n sekonde het hy 
in 'n leeu verander." 

,,Die boedel sal u dit kan voorskiet, mnr. 
Woudberg, maar ek bedoel 'n mens loop nie 
sommer met duisend riksdaalders in jou sak 
rond nie. 'n Wissel ..... " 

,,Dis net waar u u vergis, mnr. Kolver," 
val Guillam horn in die rede. ,,Ek wil sornmer 
met duisend riksdaalders in my sak rondloop. 
Net duisend riksdaalders sal my laat besef <lat 
ek werklik honderd-en-vyftigduisend riksdaal
ders sterk is. U het dit nie dalk in klinkende 

. ? P . Id " munt me . ap1erge .. . .. 
,,Net papiergeld," val Kolver horn op sy 

beurt in die rede. ,,Maar netnou het dit geskyn 
asof u nie u erfenis wou aanvaar nie, en nou
nou vra u al duisend riksdaalders ?" 

,,Duisend riksdaalders is tog die · minste 
wa t die boedel aan my sou uitbetaal om my 
onkoste ensovoorts hiernatoe te dek," antwoord 
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Guillam. ,,Maar ek neem te veel van u tyd in 
beslag, mnr. Kolver. Die geld en die briefie 
aan die kneg-en ek sal u t-ydelik vaarwel se." 

Haastig sk:ryf die prokureur 'n paar reels 
met 'n lang gansveer, strooi sand daarop en 
oorhandig die briefie aan Guillam. 

t ,,Dit behoort Trink te oortuig dat u die 
I nuwe eienaar is, mnr. Woudberg," merk 
Kolver op, ,,en nou-die geld." 

,,Laat staan maar," antwoord Guillam. 
,,Ek wou net kyk of my oorlede oom Ryno se 
boedel werklik duisend riksdaalders kan voor
skiet," en daarmee is hy die deur uit. 

Die prokureur staar horn 'n oomblikkie 
agtema, sy hand uitgestrek asof hy horn wou 

r 

keer. Toe krap hy sy oor tenvyl hy stadig 
glimlag. ,,En ek dag dat ek ham wou terg," 
se hy hardop. ,,Dis Abraham Woudberg se 
seun daardie, ja, en sy oom Ryno se neef. Sal 
ek horn teen Albrecht Davel waarsku, of 
andersom ?" 

Maar hy het nie tot 'n besluit gekom nie 
en lank so ingedagte staan en droom, soos 'n 
ou man maar sal maak, nie in die toekoms nie, 
maar in die verlede, want Albrecht Davel se 
naam het die gesig van Eva Davel voor horn 
laat verrys, skoon soos sy meer as 'n kwarteeu 
gelede daaruit gesien het, skoon, onverganklik 
mooi in die geClagte van 'n ou man. 



HOOFSTUK III 

Die son sak gouer agter die berge van d 
Kaapse Skiereiland as op die oop Karoc 
vlaktes, en daar is baie meer paaie en uitdraa 
paaie om Wynberg en tussen die borne e 
wingerde deur as in die hele Graaff-Reinen: 
distrik, dink Guillam toe die skemerte al begi 
toesak en hy Nooitgedacht nog nie berei 
het nie. 

En daarby 'ivas die landskap vir horn s 
anders, so mooi. Die vroee herfsreens het di 
lug verkoel en 'n heerlike geur oor die klar 
aarde versprei. In die wingerde was die plaa= 
volkies nog hier en daar besig, hoewel di 
groenigheid oral geel en rooi gevlek is. En di 
witgekalkte opstalle, wynkelders en ringmur 
onder die eikebome vertoon tog so rustig, s1 
waardig. Hier waar die beskawing oor di· 
wilde na tuur geseevier het, hier het sy voor 
ouers hulle gevestig; die berge het hulle gesieIJ 
die tonele het hulle aanskou, tot die prag he 
hulle bygedra. 

Sy ouers, sy voorouers. ·watter soor 
mense was hulle? vVaarom het hulle gestry 
geswoeg? Dat hy, Guillam Woudberg, hie: 
ewe manhaftig na sy erf enis • aangery moe~ 
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kom? 'n Skouerophaling; hy kan dit nie 
beantwoord nie, maar die gedagte aan sy voor
gangers en die storie wat ou mnr. Kolver horn 
vertel het, vat al hoe rneer pos in sy gedagte. 
Glad nie haastig dus om sy bestemming te 
bereik nie, ry hy verder. Dat hy min of meer 

~
ie regte rigting ingeslaan het, weet hy. Die 
laasvolk het horn hier en daar beduie, maar 
oos dit met mense gaan wat die distrik ken, 
on hulle horn alleen deur voorwerpe wat aan 

hulle bekend is, probeer beduie. ,,\i\Teet Baas 
waar Baas Van Zyl se plaas is ? Baas Cloete 
s'n? Maar weet Baas dan nie waar Eensaam
heid is nie? Nee, nou ja, dan moet Baas maar 
met die pad verder ry," terwyl hulle die kop 
oor so 'n onkunde skud. Verbeel jou, hy weet 
nie eens \Vaar Eensaamheid le nie. Beduie 'n 
pad vir so 'n man! 

Maar uiteindelik, toe daar al groot sterre 
in die blou hemelruim fonkel, wys 'n Hottentot 
met 'n krom voorvinger: ,,Sien Baas daardie 
gewel daar tussen die borne? Nou ja, dis 
Nooitgedacht daardie." 

Guillam se hart bons in sy binneste. Nooit
gedacht-sy voorouers se tuiste. Met sy oe op 
die wit gewel ry hy nader. Nou bereik hy twee 
hoe wit pilare. Die mooi hekke van gesmede 
yster le oop. Stadig ry hy die eikelaan op, sy 
oe op die bleek, spookagtige opstal. Is dit sy 
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verbeelding, of glinster daar 'n geel kerslig deur 
die klein vensterruite? 

Langs horn grom 'n hond, 'n hand pluk 
aan die teuels terwyl 'n manstem ru en kortaf 

W t k . hi )" vra: ,, a soe JY er. 
Met moeite ruk Guillam sy blik van die 

glinsterende vensterruite af om na die donker 
gestalte langs horn te kyk. 

,,En wie is jy ?" vra hy, terwyl sy hand 
ongemerk na sy geweer tas. 

,,Dit traak jou nie ! Wie is jy? Maak dat 
jy wegkom ! " 

,,Is jy nie dalk Koos Trink nie ?" vra 
Guillam. 

Sy vraag het skynbaar sy ondervraer van 
stryk gebring, want tenvyl hy nog na antwoord 
soek, gaan Guillam voort: ,,Ek is Guillam 
Woudberg. Ek het 'n briefie van rnnr. Kolver 
in my sak vir jou. Watter ligte brand daar in 
die huis? Wie is daar tuis ?" 

Die man se stilswye bevestig Guillam se 
vermoede dat by Trink is, maar nou is sy 
gedagte weer op die ligte in die huis gevestig. 

,,Korn," se hy, en hy skop sy perd liggies 
in die sy met sy velskoen, ,,kom, ek wil gaan 
kyk." 

,,Stop!" roep die man uit terwyl hy die 
teuels vaster gryp. ,,Ek is Trink, maar wie is 
jy ? Ek ken geen Guillam Woudberg nie. vVaar 
is die brief van mnr. Kolver ? Laat ek dit eers 
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sien en dan kan ons na die huis gaan, as JY 
werklik Guillam Woudberg is." 

,,Dis 'n billike voorstel," antwoord Guillam 
stadig, ,,maar waar moet ons gaan <lat jy die 
briefie kan lees ? " 

,,Ek het 'n lantern hier," antwoord Trink. 
,,Ek sal <lit opsteek." 

,,Goed," ·stem Guillam saam, ,,ek sal van 
my perd afklim en. jou die briefie gee." 

Maar toe Trink wegdraai om met sy vuur
slag en tonteldoos die lantern op te steek, voel 
hy hoe die ronde bek van 'n geweer teen sy 
ruggraat gedruk word. Hy versteen, en die 
lantern kletter teen die grond. 

,,Moenie probeer weghardloop nie, mnr. 
Trink," kom die jong, vasberade stem van 
agter af. ,,Die geweer is voorsien van 'n haar
sneller en is geneig om sommer skielik en 
onverwags af te gaan. Staan doodstil, en bly 
doodstil." 

Trink sluk een, twee maal, maar bly staan 
soos hy beveel is. Innig verwens hy die jong 
snuiter wat so maklik die oorhand oor horn 
gekry het, maar terselfdertyd is hy vir homself 
vies. Dat hy so maklik vasgetrek is! 'n Hand 
klap liggies teensy baadjiesak, word ingesteek 
en uitgetrek. ,,Hm, 'n gelaaide pistool ! 
Dankie." 

Die geweer druk nie meer teen sy rug nie, 
word aan die saal gehang, maar Guillam praat 
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voort : ,,Bly maar so staan, daar is nie haai 
nie. Ek bewonder nog daardie ligte in mj 
huis." 

Trink probeer sy oe reghoekig draai da· 
hy ook die vensters kan sien; hy is te bang orr 
sy nek te verroer, en sy nekare staan nog sorn 
ystervarkpenne. 

Dis weer stil. Agter horn hoor hy diE 
getrap van die perd. Toe, skielik, 'hoor hy hm 
'n stokkie breek. 

,,Help!" skree hy. ,,H elp! Rowers va 
die huis aan ! Help !" 

Hy hoor hoe vinnige voetstappe in dit 
rigting van die huis wegsterwe, hoe hulle ooi 
die voorstoep kletter, hoe die voordeur oop
gaan en · toeklap, en toe is dit doodstil. 

Doodstil is dit ook in die huis nadat dit 
deur met 'n donderende slag agter Guillan: 
toegeklap het. Die glinstering wat hy gemer'H 
het, het skielik verdwyn toe Trink geskree het 
en hoewel slegs sy eie gejaagde asemha:ling ti: 
hore is, is Guillam daarvan bewus <lat daar noE 
antler mense in die huis is, dat die hele huis a~ 
't ware sy asem ophou, wagtende op wat sal 
gebeur. 

V ersigtig sak hy op hande en kniee neer. 
Sy oe is nou aan die donker gewoond, en hie1 
en daar beken hy voorwerpe teen die flou 
aandlug. Stadig en saggies kruip hy vorentoe. 
Hoe verder hy van die deur af gaan, 
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hoe meer word 'n venster, tot dusver buite sy 
gesig, sigbaar. Skielik gaan hy op sy hurke 
sit, die pistool oorgehaal. Tussen horn en die 
venster het 'n mansgestalte verskyn. 

Hy draai horn effens skuins sodat die 
pistool op die onbekende gerig is en praat: ,,Jy 
:iaar by die venster, bly staan, of ek skiet jou, 
30 waar as wat ek leef." 

V ersteen bly dJ.e persoon staan, terwyl hy 
met bewegende kop die duisternis probeer 
jeurboor. 

'n Stem fluister : ,,Moenie skiet nie ! 0, 
noenie skiet nie ! " 

,,Steek jou kers weer op ! " beveel Guillam. 
'n Sagte gefluister in die duisternis, toe 

)raat die stem weer: ,,Ek het nie 'n tonteldoos 
. " ue. 

Versigtig skuif Guillam nader. 'n P istool 
;e bek teen sy ruggraat laat 'n man sommer 
~ou van mening verander. 

Skielik kraak daar 'n vloerplank links van 
10m, toe weer een regs. 

,,Bly staan of ek skiet," vermaan hy, maar 
envyl hy nog praat, weet hy dat hy deur die 
mis binne te storm, in die hande van die 
ndringers gespeel het. Het hy hulle maar by 
lie voordeur skrik gemaak en dan na die 
Lgterdeur genael ! 

'n Voorwerp skuif skielik oor die vloer en 
;tamp teen sy kniee-'n stoel ! Hy spring op, 
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maar loop in die uitgestrekte arms van '1 

manspersoon vas. 
,,Ek het horn . . . . , " sterf <lit vinnig wei 

toe Guillam born met die pistoolkolf in di 
maag stamp. Maar toe een paar hande hon 
los, kry twee ander horn beet. Een probeer s~ 
gorrel toedruk, 'n antler probeer die pistool ui 
sy hand losworstel. 

Dit draai in sy hand, gaan af ! 
Iernand kreun, 'n stem roep en toe spat di 

sterre voor Guillam se oe soos 'n swaar voo1 
werp teen sy kop klap. Hy probeer nog ee: 
maal om horn te bevry, maar toe swik sy knie 
onder hom en hy sak in diep omsluierend 
bewusteloosheid weg. 

Toe hy weer bykom, brand daar twee kers 
voor horn. Eers kon hy sy oe nie behoorli 
oopmaak nie; toe hoor hy Trink se stem, e: 
stadigaan begin sy gesig vorm te kry : Pi1 
swart hare met hier en daar 'n grys strepi~ 
donker oogholtes en oe met pers s\vamrne daa1 
onder, 'n bree neus waaronder 'n grys sn01 
baard 'n mond bedek waarin twee rye spie:rW 
tan.de sit. 

Guillarn vermoetl da t hy nog in die vom 
kamer van Nooitgedacht le, hoewel daar ' 
kussing onder sy kop is, want langs horn onde 
'n omgekeerde stoel le die pistool. Sou hull 
horn met die stoel geslaan het? Heel waarskyr: 
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lik, hoewel <lit gevoel het asof die dak op sy 
kop geval het. 

,,Is hulle weg ?" vra hy vir Trink. 
,,Hulle, mnr. Woudberg? Wie bedoel u ?" 
,,vVil jy my vertel dat jy onbewus is van 

wat hier aangegaan het, dat etlike persone my 
aangeval het, da t . . . . . " 

Guillam hou skielik op. Laat Trink praat, 
dalk praat hy horn vas. -

,,Ek weet van niemand nie, mnr. Woud
berg. Toe u my solos, het ek huis-toe gehard
loop, my geweer gaan haal en u hier bewuste
loos op die vloer gevind. T oe ek die lantern 
tuis opsteek, het ek die pistool hoor afgaan, 
maar verder niks nie." 

,,En hoe het jy agtergekom dat ek werklik 
Guillam vVoudberg is?" vra Guillam. 

,, I n u sak was 'n briefi.e aan my geadres-
seer. Ek het dit oopgemaak en gelees." 

,,Dus het jy my sakke deursnuffel ?" 
,,Versigtigheidshalwe, ja, mnr. Woudberg." 
Ietwat vaag vervolg Guillam : ,,Jy het 

natuurlik nie geweet dat ek kom nie, my nie 
venvag nie ?" 

,,Nee, natuurlik nie, mnr. Won dberg." 
,,Ook nie van my geweet nie ?" 
,,0 , nee, mnr. Woudberg." 
,,H oor hoe lieg so 'n vabond," clink Guil

lam. ,,Het hy nie self gese nie : ,En dan kan 
ons na die huis gaan as jy werklik Guillam 
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Woudberg is ! ' As hy my nie geken het nie, 
sou hy mos nie so 'n sinsnede bygevoeg het 
daar in die eik:elaan nie." 

Trink praat: ,,Gee u om om hier so te le, 
mnr. \Voudberg? Ek sal die huissla we gaan 
haal. Hulle kan dan vir u bad, ete en bed 
voorberei." 

,,Hoeveel slawe het ek ?" vra Guillam. 
,,Huisslawe, mnr. Woudberg ?-ses." 
,,Dit al? Net om my te bedien ?" 
Trink merk nie die fyn spot in Guillam se 

stem nie. 
,,Daar is u persoonlike lakei, twee binne

bediendes, twee kombuismeide en 'n jong om 
vir die werf, pluimvee ensovoorts te sorg. Dan 
het ons nog die gewone plaasvolk vvat ons huur 
en 'n stuk of tien slawe in die kelders, smids
winkels, stalle en tuine." 

Stadigaan probeer Guillam horn aan sulke 
weelde gewoond maak. ,,Die bad, ete en bed is 
baie aantreklik, Trink. Sal jy die slawe roep ?" 

,,Alte seker, mnr. Guillam, en mag ek 
intussen 'n bottel wyn vir u laat haal ?" 

,,] a, dankie." 
Guillam sukkel om op sy voete te kom en 

sak in 'n groot stoel neer. 
Besorgd staan Trink met die kers in sy 

hand. 
,,Loop maar, Trink," se hy. ,,Ek voel al 

sommer hee!wat beter." 
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Skynbaar verontrus stap Trink kers in. die 
hand by die deur uit. Toe die deur agter horn 
toeklap, spring Guillam op en kyk versigtig na 
die vloer. J a, daar op die stowwerige geelhout
planke is duidelik voetspore te sien, voetspor~ 
wat hulle geskaar het om die plek waar hy gele 
het, en hier en daar groot druppels bloed. 

,,Dus het ek nie gedroom nie," se hy aan 
homself terwyl hy weer in die stoel gaan sit, 
,,hoewel die ses huisslawe die indruk daarvan 
mag gee." 

Maar die sla \Ve was werklik daar, hoewel 
hy net met een bekend geraak het, ene 
Absalom, 'n ou neger in groenerige livrei 
ge~eed, met spierwit peperkorreltjies en blink 
og1es. 

Dit was Absalom wat horn na 'n groot 
kamer begelei het, so groot dat vier kerse nie 
die hoe plafon of verste hoekies kon verlig nie; 
Absalom wat horn bygestaan het en warm en 
koue water soos verlang na die bad aangedra 
het van die deur af waar dit deur 'n ander slaaf 
neergesit is; Absalom wat spierwit handdoeke 
en 'n groot, warm kamerjas gebring het; en 
Absalom wat horn bedien het in die groot eet
kamer, nou toweragtig skoon met rose in die 
silwer-blompotte, die kerslig sag glinsterend op 
'n fyn Sjinese eetservies en blink messegoed. 
Dit was Absalom wat horn uiteindelik verseker 
het dat hy die huis van binne toegesluit het, 
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en <lat aangesien die jong baas siek is, hy voor
stel <lat hy voor sy deur slaap. 

Guillam het stilswygend ingewillig; stil
swygend, soos hy alles wat horn aangebied is, 
aangeneem bet. 

Net een maal het hy gepraat, en dit was 
aan tafel toe hy gevra het waar Trink is. 

,,Dit was nie die gewoonte van die oubaas 
nie, Baas," antwoord Absalom met sy diep, 
ronde stern, ,,om mnr. Trink onder die ete te 
spreek nie." 

,,Hm, 'n aristokraat, ne ?"spot Guillam. 
,,J a, Baas." 
En voordat hy die laaste kers gesnuit het, 

het Guillam nog in sy groot katel le en clink: 
,,Aristokrate ! Wel, nie eintlik nie, maar my 
voorouers het hier 'n baie beskaafde lewe 
gevoer. As ek hul plek wil inneem, sal ek baie 
moet leer, baie rnoet opoffer. Maar wie was 
vanaand in die voorkamer? Wie het daar uit
geroep? Watter rol speel Trink? Ek moet nog 
die boodskap aan Edeman aflewer." 

Sulke gedagtes het in sy binneste geknaag 
voordat hy in 'n droornlose slaap weggesak 
het. 



HOOFSTUK IV 

As jy aan die harde grand gewoond is, 
voel die sagte verebed ook maar ongemaklik. 
Gevolglik het Guillam al vroeg die volgende 
·oggend le en luister hoe mens en natuur ont
waak en gesien hoe die eerste flou tekens van 
die dag die rneubels in die kamer spookagtig 
en stadig uit die duistemis laat verskyn. 

Hy wou eers opstaan, so sterk is die 
gewoonte, maar die gedagte dat hy as vreem
deling hier in die skemerdonker sou moes 
ronddwaal tot las en ergernis vir homself en 
ander, laat horn van die voomeme afsien. Hy 
stoot maar net die brokadegordyne <2.P sy bed 
verder oop, en terwyl sy vingers tee_r aie knop 
op sy kop betas, oordink hy die gebeurtenisse 
van die vorige dag en aand. Trink bly maar 
die spil waarom sy gedagtes draai. T rink het 
van horn geweet; Trink wou horn nie se wie 
in die huis was nie; Trink maak asof hy nie 
weet wat gaande was nie. Maar wat het Trink 
met lantern, pistool en hond in die laan gesoek ? 
Hy was nie eens in die rniddel van die pad nie, 
maar onder die borne aan die kant, net asof hy 
vir iemand gewag het, ja, soos 'n brandwag op 
sy pos. 
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Dit word al ligter. Teen die muur hang 
die portret van 'n man. Hare en skouers is 
donker skaduwees, maar namate die lig toe
neem, word die gelaatstrekke duideliker: 'n 
Sterk gesig, 'n verwaande gesig; oe wat spot
tend die aanskouer deurboor en horn van plek 
tot plek in die kamer volg. 

Met sy hande onder sy kop le Guillam die 
portret en bewonder, en toe begin hy gesels, 
eers sag en later hardop. 

,,J y is seker familie van my pa. J y trek 
na horn. Seker my oorlede oom Ryno." 

Geen antwoord van die portret nie. 
,,Goeiemore, oom Ryno. Dankie vir die 

. bed en die plaas, en ja, die hou op die kop. 
Ek weet nog nie of ek dit gaan aanneem nie
ek bedoel die erfenis wat jy my aanbied, maar 
by voorbaat, dankie." 

Die spottende blik is nou baie sterk in 
die oe. 

,,Jy is darem 'n ou karnallie, oom Ryno! 
Het jy daardie vrou van jou, my pa se gewese 
noi, baie lief gehad? Was sy baie mooi, SOOS 

daardie ou perkament-voeltjie Kolver gese 
het ?" 

Dis nes of die oe nou agter en by Guillam 
verby kyk. Hy draai horn om, en daar teen die 
muur-s.h..rynbaar deur dieselfde portretskilder, 
want die houding van die persoon is dieselfde 
- pryk die gesig van 'n jong vrou. 
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Sy is baie mooi: Reguit swart winkbroue, 
blou oe omsluier deur danker wimpers, fyn 
neus met gevleuelde neusgate, kort bolip en 
rooi mond. Somber staar sy die portret teenoor 
haar aan. 

,,Arme meisiemens, jy kom my nie te 
gelukkig voor nie ! " simpatiseer Guillam. 
,,Maar om daardie verwaande gesig te sit en 
aanskou, kan ook geen kinderspeletjies wees 
nie. Is jy Eva Davel? Jy kon dalk my ma 
gewees het as die ou skelm nie tussenbei gekom 
het nie. Ek sou ook maklik op jou kan verlief 
raak, soos my pa, ja, en jy ook, com Ryno. 
Ek sal maar oom Ryno se, aangesien 'n dame 
teenwoordig is." 

Speel daar 'n spotlaggie om die mond? 
Guillam skuif homseif reg sodat hy weer sy 
oom Ryno kan aanspreek. 

,,J y sal ook vra waarom ek hier le en nie 
jou, of liewer my besittings gaan besigtig nie. 
Omdat ek nie klere het nie, en <lit betaam 'n 
Woudberg nie om sommer in sy nagjurk rand 
te loop nie, of hoe ? 0, ek sien jy stem met my 
saam. Julie Woudbergs was 'n hoogmoedige 
klomp, ne? Kyk hoe het jou broer, my pa, 
weggetrek, en moet ek nou in julle spore volg ?" 

Aandagtig le Guillam die portret en aan
staar. ,,J y praat nie ? En <link jy dat 'n plaas
japie uit die Graaff-Reinetse distrik sy plek 
hier tussen die klomp aristokrate sal kan vol-
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staan? Wat, moet ek ? En waar moet ek 
begin? Hier? Nou? Ek het nie klere nie. 0, 
ek verstaan, ek moet klere lay, ek moet 'n 
Woudberg word, innerlik en uiterlik, maar laat 
ek jou een ding se, ou voorganger, ek is modem, 
ek is 'n republikein, ek skree saam met die 
Amerikaners en die Franse: Vryheid, Gelyk
heid, Broederskap ! " 

Weggevoer deur sy gevoel roep hy die 
laaste woorde met byna die voile krag van sy 
longe uit, sodat, toe die weerklank in die kamer 
weggesterf het, hy beleefd byvoeg: ,,Ekskuus, 
Eva, ekskuus, Ryno, ek het 'n bietjie te luid-
sprekend geraak." · 

Terwyl hy nog praat, word daar aan die 
deur geklop, en Absalom kom die kamer binne. 

,,More, Baas," groet hy, maar sy stem en 
~ou~g toon duidelik dat hy nie op sy gemak 
lS me. 

,,More, Absalom," antwoord Guillam, 
maar hy le met sy oe half toe terwyl Absalom 
die gordyne opsy trek en die vensters oopmaak. 
Eers nadat Absalom die koppie koffie langs sy 
bed neergesit het, vra hy: ,,Is <lit my oom 
Ryno daar teen die muur, Absalom ?" 

,,J a, Baas, dis die oorlede oubaas toe hy 
jonk was." 

,,En dit my tant Eva?" 
,,Ja, Baas; dis die oorlede noi." 
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,,Ons het netnou 'n bietjie gesels, Absalom; 
dalk bet jy ons gehoor." 

,,Het Baas met die oubaas gesels ?" 
,,Met wie anders Absalom? Sien jy 

iemand anders in die kamer ?" 
Die oe rol in die kop. Absalom wil agter 

horn kyk, maar waag dit nie. 
,,Baas, Baas speel maar seker." 
,,Het jy my hoor praat ?" 
,,J a, Baas." 

N . ;l" ,, OU )a. 

Die neger staan ongemaklik agteruit. Hier 
is onraad. Die bygeloof van die oermens neem 
van horn besit. Gisteraand het bulle die man 
op die vloer van die eetkamer gekry, aangeval 
deur wie ? Het baas T rink nie self gese daar 
was niemand nie, en het hy nou nie self geboor 
dat hy bardop gesels en toe by die deur oop
maak, niema.nd by horn gekry nie ? 

Asof by sy gedagtes gelees het, se Guillam: 
,,Ek bet nou net aan my oom Ryno gese dat 
ek nie van die mense bou wat hy in sy buis 
toelaat nie. Gisteraand toe ek, die wettige 
eienaar, bier binnekom, word ek op die kop 
geslaan. Ek hoop van ganser harte da t dit nie 
weer sal gebeur nie." 

,,Ek ook, so wragtie, Baas." 
,,Weet jy nie wie gisteraand bier was nie ?" 
,,Nee, Baas, so wragtie nie, Baas." 
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,, Was bier van tevore al mense m die 
nag?" 

,,Ek weet nie, Baas. Ek het nooit · gesien 
nie, Baas, maar as dit hier spook .... " 

'n Grap is 'n grap, maar dit kan ook oor
dryf word, en Guillam wat met die bygelowig
heid van die Kaff ers bekend is, se laggend : 
,,Ek spot maar, Absalom. Ek het met niemand 
gesels nie. Ek het probeer sing, maar jy het 
nou self gehoor dat ek 'n stem soos 'n kraai 
het. Ek is werklik vleis en bloed soos jy gister
aand gemerk het toe jy my kop verbind het." 

,,J a, Baas." Die neger glimlag van oor tot 
oor. Nes die oubaas; die kon 'n mens ook mos 
so bang maak ! 

Guillam neem die koppie koffie en terwyl 
hy sit en drink, praat hy: ,,Absalom, my klere. 

_Waar is hulle ?" 
,,Baas, hulle was so vuil, so stukkend ... " 
,,Jy het hulle weggegooi ?" 
,,J a, Baas." 
,,Sorg dat hulle mooi skoongemaak en weg

gepak word, maar intussen, wat moet ek 
aantrek ?" 

,,Baas Trink het al· vanoggend Kaap-toe 
gestuur om Gamat Ali, die Slams, te laat haal, 
Baas." 

,,Die Slams ? " 
,,Die oubaas se snyer, Baas." 
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,,En wie het vir baas Trink gese om cl.it 
te doen ?" 

,,Ek, Baas. Een dag toe ek die oubaas 
uittrek, Baas, toe se hy dat ek cl.it nie meer 
baie lank sou doen nie; maar <lat daar dalk 'n 
jong kleinbaas sou kom en dan moes ek toesien 
<lat die jong kleinbaas goed gekleed is, Baas. 
Die oubaas wou nie he dat die mense 'n Woud
berg-baas moet uitlag nie, Baas." 

Was cl.it sy verbeelding, of het die spotlag 
weer om die lippe van sy oom Ryno gespeel ? 
Met sy oe op die portret, bly Guillam stil en 
luister. 

Toe vra hy: ,,Het die oubaas nog iets van 
my gese ?" 

,,Nee, Baas. Net gese <lat as Baas SOOS 

Baas se vader is, Baas 'n egte Woudberg sal 
wees." 

,,'n Woudberg, ne? Nou ja, ons sal sien. 
En wat sal ek intussen aantrek ?" 

,,Die outydse pak wat in Baas se hand
koffer was . . . . . " 

,,] uistement, bring cl.it hier. Ek gaan nou 
opstaan en dan wil ek die plaas besigtig. W aar 
is baas T rink ? " 

,,Baas Trink het laat weet <lat h_y Baas na 
die oggendete sal kom spreek." 

D . d" ,, IS goe . 
,,En nou my klere, dan ete, en dan Baas 

Trink, Absalom." 



,,Goed, Baas." 
Drie uur daama staan Guillam op die 

voorstoep van Nooitgedacht. Saam met Trink 
het hy oor die plaas gery, wingerd, tuin en 
boord besigtig; by stal, hok en kelder het Trink 
vir horn in die fynste besonderhede verduide
lik: Soveel koeie word hier gehou, soveel skape 
vir slaggoed; so word die varke gevoer; koring 
en beeste en skape kom van die Sandveldse 
plaas, Tweespruit. Daarop is Gert Dam met 
sy vrou en sestien kinders woonagtig. J a, dis 
'n groot saai- en weiplaas naby Saldanhabaai 
gelee. Die Ou baas het daar gaan jag. Snaaks 
hoe Trink ook sy oom Ryno as die oubaas 
aanspreek. 

J a, die varke kry die afgeroomde melk, en 
akkers uit die akkerbos daar teen die bult. 
Daar is meer as genoeg kos vir hulle en die 
pluimvee. Daar is baie koring en meel op 
solder weggepak. Hy sal vir Guillam wys en 
die sleutels aan horn gee. 

En hi er is die kelder; die is goeie wyn, wyn 
wat uitgevoer word. Die Engelse vra daama. 
Hier is 'n goedkoper wyn, die weer is maar vir 
die volk; maar daardie vaatjie word vir die 
Oubaas opsy gesit Sal mnr. Guillam daarvan 
wil proe? Nee ? Dit is darem 'n bietjie vroeg 
in die oggend. 

Alles bet goed afgeloop,maar toe Trink die 
sleutels aan Guillam wi1 oorhan<lig., is die onge-
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maklikheid, die twyfel wat daar uit hul eerste 
ontmoeting ontstaan het, weer op die voor
grond. 

,,Hou die sleutels, Trink," se Guillam, ,,dis 
nie nodig-dat jy hulle aan my oorhandig nie." 

,,Mq.ar mnr. Guillam . . . . . " 
,,Dis nog nie 'n uitgemaakte saak dat ek 

hier sal bly nie." 
,,Nie hier sal bly nie ?" 
,,Nee, ek is 'n vreemdeling hier in die 

geweste, byna 'n indringer, kan ek se. My 
mense, my vriende, is daar ver in Graaff
Reinet." 

,, U familie is hier, mnr. Woudberg, en dis 
die W oudbergs se plaas die." 

,,Wat het die Woudbergs my gegee behalwe 
'n naam, 'n van? Moet ek nou deur die verlede 
hier vasgebind word, teen wil en dank?" 

,,Baie mense sou trots wees op die naam 
en van, dankbaar wees om Nooitgedacht te 
erf." 

Die man se liefde vir die plaas straal uit 
system. 

,,Trink," vra Guillam voortvarend, ,,wie 
was in die huis gisteraand ?" 

'n Rooi gloed stoot onder die danker vel 
op, terwyl die bos sleutels op die baksteenstoep 
neerkletter. 

,,Ek het geen mense hier gesien ri.ie, mnr. 
Guillam," antwoord hy. 
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Guillam bly stilswygend op die stoep, ter
wyl sy blik oor die Kaapse vlaktes dwaal. Daar 
ver in die ooste en na die suide le die Draken
stein- en Hottentots-Hollandberge; oor laas
genoemde het hy nog eergister gery en in die 
verte die berge van die Skiereiland gesien. Mnr. 
Bresler het horn nog die verskillende plekke 
aangewys. Daar die Kaap, daar omtrent Wyn
berg, daar Muizenberg, daar Kaappunt of 
Kaap de Goede Hoop en Valsbaai. 

En nou staan hy hier. Hy bepeins Trink 
se antwoord. ,,Ek het geen mense hier gesien 

. " rue. 
Natuurlik nie, hoe kon hy hulle in die 

donker sien ? Diewe was hulle nie, nog 
besoekers. Sou Trink en sy vrou dalk nie gaste 
hier onthaal het nie ? 

,,Trink, ek het jou vrou nog nie ontmoet 
nie. Absalom se vir my dat jy in die jonker 
se huis tuis is. Het julle kinders ?" 

,,Agt, mnr. Guillam, maar net ses in die 
lewe," beantwoord Trink die laaste vraag. 
,,Hier is die sleutels, mnr. Guillam." 

,,Hou hulle, Trink. Waar is jou kinders? 
Ek sien hulle nie." 

,,Hulle speel onder by die spruit." 
,,Ek wil graag met jou vrou kennis maak, 

Trink." 
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,,My vrou is besig, mnr. Guillam, en u sal 
seker wil ms. Ek sal haar later ombring om 
u te ontmoet. As u net 'n tyd wil vasstel .... " 

,,Nee, kom ons stap nou. Ek sal haar geen 
minuut van haar werk af hou nie." 

reesinnig sta p die man saam. 
,,Waarom wil hy nie he dat ek sy vrou 

ontmoet nie ?" vra Guillam homself af. J uis 
omdat Trink besware geopper het, het hy met 
sy versoek volgehou. 

Maar nadat hy Maria Trink, vet, aam
borstig en spraaklustig, ontmoet het, het 
Guillam verstaan. 

,,As daar enige geheime is, sal hulle hier 
gou verklap word,'' <link hy. 

,,Mnr. Woudberg kom net kennis maak, 
Maria," begin haar man ietwat onbeleefd, ,,en 
ons sal albei graag 'n koppie tee geniet." 

As dit 'n verwysing na Maria se regte sfeer, 
die kombuis, was, dan het sy haar nie daaraan 
gesteur nie. Al antwoord wat <lit uitgelok het, 
was dat Maria haar stem verhoog, haar kop 
agteroor gooi en skree : ,,Sina! Sina! Drie 
lekker koppies tee op 'n skinkbord, toe gou, 
Sina, my ou meid ! " 

Met moeite bedwing Guillam 'n glimlag. 
Vet is sy, met bruin oe en hare, en rooi wange. 
Sy moes die aantreklikheid van 'n jeugdige, 
lewenslustige meifile gehad het, maar nou- nee; 
sy is te vet! Maar sy praat oor 'n boeg. 
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,,Ons is darem regtig bly om mnr. Woud
berg hier te sien. Nie dat ons wou he dat die 
Oubaas moes gaan nie, maar dit was hier so 
stil in die groot huis. Nog net die ander <lag 
seek vir Trink: ,Jong, wat sal jy maak as die 
jong mnr. Woudberg sommerso hier aange:ry 
k :>' H ,, om. y . .... 

,,Sal daardie meid van jou weet hoe om 
tee ordentlik in te skink, Maria?" val haar man 
haar in die rede. 

,,Maar natuurlik, Trink. Sal Sina nie tee 
kan inskink nie ! Verbeel jou nou, so is 'n man, 
mnr. Woudberg! Jaar in, jaar uit skink Sina 
vir ons tee en nou wil hy weet of sy dit kan 
doen ! " 

,,Ja, so is 'n man, Mevrou. Maar u wou 
my vertel wat u man op u vraag geantwoord 
het." 

,,0, ja, mnr. Woudberg. Hy se toe dat dit 
horn nie sou verbaas nie, want die Woudbergs ,, 

,,Dink jy dat mnr. Woudberg na jou 
geklets wil Iuister, Maria ? Hoekom kan jy nie 
oor iets anders gesels nie ?" 

,,Maar, Trink, hoe kan jy so onbeskof 
wees? Jinne, mnr. Woudberg, dis tog altevol 
'n ongepoetste man die van my. 'n Mens sou 
sweer <lat by nie bly is om u te verwelkom nie. 
Nog gister-of was dit non eergister ?-nee, 
eergister, want toe bet daardie vervlakste grou 
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kat twee van my kuikentjies gevang; ek het 
hulle nog van mev. Van As geruil . . . . ... " 

,, V rou ! " verrnaan haar man haar. 
,,Nou ja, eergister nog het my man gese 

hoe bly hy sou wees om weer 'n Woudberg op 
Nooigedacht te verwelkom." 

,, W el, ek is verwelkom," por Guillam haar 
aan, ,,maar hoe ! " En hy vryf sy kop. 

,,Ai, jinne, mnr. Woudberg, maar dis 
darem 'n snaakse besigheid. Toe Trink hier 
ingestap kom en my vertel dat hy jou daar in 
die voorkamer gekry het met jou kop ene 
bloed ...... " 

,,Vrou, waar draai Sina dan ?" 
,,Sy sal nou hier wees, jong. Jinne, die 

meid het ook haar hande vol. Sina ! Sina, my 
ou meid, waar draai jy dan? Toe, toe, my ou 
meid !" 

En met 'n glimlaggie aan Guillam : ,.Die 
tee sal nou-nou hier wees, mnr. Woudberg." 

,,Maar, Mevrou, toe u man u die eerste 
maal kom se het dat ek aangekom het, toe was 
my kop nie die ene bloed nie. Dit was die 
tweede keer ! " 

,,Wat, hy? Hy .. .. " 
Skynbaar moes Trink se swart, dreigende 

blik tot sy vrou se bewussyn deurgedring het, 
want sy hou skielik op, en toe sy vervolg, is 
haar blus uit. 
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,,J a, ek bed-0el die tweede keer, natuurlik 
die tweede keer." 

,,J a, en toe, Mevrou ?" 
,,En toe? 0, ja, en toe was ek baie jammer 

dat u u kop so gestamp het. Maar ek wil kyk 
waar daardie Sina-meid so draai. Verskoon 
my, mnr. Woudberg." 

Dit is stil in die voorkamer. Guillam is ook 
nie van plan om die stilte te verbreek nie. Die 
huis is netjies aan kant gemaak; die vertrekke 
ruirn. Skynbaar het die Trinks dit baie 
gerieflik hier. Die huis self is skuins agter die 
hoofgebou teen 'n bult, sodat as Trink oor sy 
onderdeur leun, hy 'n wakende oog oor al die 
werksaamhede van die plaas kan hou. 

_ Sina bring twee koppies tee in. Die noi 
vra <lat die baas haar moet verskoon, maar die 
vleis brand aan. 

, Guillam skep die suikerbos-suiker versig
tig in sy koppie, roer dit en drink in stilte. 

Trink drink, maar skrik self vir sy suig
geluid en bly so met die koppie in sy hand by 
die deur uit staar asof hy iets daarbuite gesien 
het wat sy aandag boei. 

Guillam drink sy koppie leeg, sit dit op die 
skinkbord neer en staan op. 

,,Dankie vir die tee, T rink, en vir jou 
moeite. Se vir jou vrou ook dankie. Ons sal 
later weer gesels." 

,Ja, mnr. Woudberg. En die sleutels ?" 
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,,Hou hulle." 
,,J a, Meneer. Ek sien dat Gamat Ali 

gekom het, mnr. Wondberg." 
,,J a, dankie. Tot siens, T rink." 
,,Dag, mnr. Woudberg." 
,,0 ja, Trink . .... " 
J M ;>" ,, a, eneer. 

,,Jou pistool . .. . Ek sal dit maar hou 
ingeval ek weer onverwagte en onbekende 
besoekers kry." 

,,J a, Meneer." 
Sonder om om te kyk, stap Guillam die 

trappe af, maar hy voel dat die kneg horn staan 
en agtema staar. Van een ding is Guillam 
seker, en dit laat horn ook effens glimlag: As 
Koos Trink ooit rede gehad het om sy vrou se 
los tong te verwens, dan was dit vanoggend. 



HooFsTuK V 

Gamat Ali en sy twee assistente het twee 
dae daar gebly, en toe hulle vertrek, was Guil
lam van 'n verskeidenheid en voorraad klere 
voorsien wat geen man syns insiens in twee 
leeftye kon opdra nie. Maar Absalom was nog 
nie daarmee tevrede nie. Daar moes nog aand
drag en rydrag gemaak word, maar intussen 
sou die kleertjies genoeg wees vir die stil plaas-

1ewe. Wanneer Baas Guillam Kaap-toe gaan 
. . . . . . Maar daarby is nog kouse, sykouse, 
skoene en stewels gekoop. Krawatte en hoede 
word gebring, aangepas en in laaie weggepak. 
Boonop het Absalom vir Guillam ook onder 
hande geneem. Sy gesig is skoon geskeer tot 
bokant die ore. Toe is die hare korter geknip 
en van die voorkop en gesig af agtertoe 
geborsel en in 'n klein vlegseltjie agter die kop 
vasgemaak." · 

Guillam het dit maar alles geduldig ver
duur. As die 'V'oudbergs so gelewe bet, laat 
Absalom maar voortgaan. 'n M~ns pas jou aan 
by veranderde omstandighede. Maar toe hy 
uiteindelik, in 'n nuwe pak gekleed, homself in 
die groot spieel staan en gadeslaan ! 

Is dit regtig hy ? Is hy daardie modieuse 
man, ja, die jong aristokraat wat horn effens · 
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verlee toelag ? Vir die eerste keer in sy lewe 
beskou hy homself so objektief, en tot sy ver
basing moet hy erken dat hy nie onaantreklik 
is nie. Inteendeel . . . . . . 

,,Baas Guillam sal nou 'n party moet gee 
om die bure te leer ken," praat Absalom, terwyl 
hy glimlaggend na sy baas in die spieel kyk. 

,,'n Party? En wat maak ons ?" 
,,Baas, hulle gesels, hulle dans, hulle loop 

heen en weer, daar is eetgoed en drinkgoed, 
die musiek speel. 0, dis baie deftig, so onder 
die honderde kerse in die voorkamers, en die 
lanterns brand op die stoep en hy die trappe. 

. Dan is N ooitgedacht sommer die pronkplaas 
van die hele Constantia." 

'n Party! J a, die deftige ou huis is daar
voor ingerig. Die pragtige meubels, tapyte, 
vase, glase en breekgoed. Ruim plek om te 
dans, om gaste te onthaal . . . . . 

,,Absalom, ek kan nie dans nie." 
,,Daar is baie in die Kaap wat Baas kan 

leer." 
,,J a, ek moet Kaap-toe." In die Kaap is 

daar ook Edei:n.an om te besoek, 'n boodskap 
om af te lewer. 

,,Baas sal van die Rooibaadjies, die 
Engelse offisiere, ook moet nooi, Baas." 

,,Word hulle baie uitgenooi ?" 
OJ. B " ,, a, aas. 
So ;>" " . 
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,,J a, Baas. Baas sal seker baas Albrecht . ,, 
nOOl. 

,,Wie? Maar watter koets kom die laan 
. daar op, Absalom ?" 

,,Dis baas Albrecht Davel se koets, Baas. 
Ek ken sy perde en sy koetsier." 

Albrecht Davel, oom Ryno se swaer, wat 
Nooitgedacht sou geerf het, of ten minste so 
gemeen het. Om horn te ontmoet, nou, in die 
klere ! Guillam het amper lus <lat Absalom sy 
eie klere moet bring, daariri sal hy tuis wees. 

Absalom praat: ,,Die Oubaas het baas 
Davel altyd in die voorkamer onthaal, baas 
Guillam." 

,,Goed. Nooi die baas om te sit; ek sal 
nou daar wees." 

Guillam stap op en af in die kamer. Tot 
dusver het hy nog nie tot 'n besluit gekom of 
hy horn hi er sal vestig of na Graaff-Reinet sal 
terugkeer nie. Nou gaan hy Davel ontmoet. 
Bring hy horn onder die indruk dat hy nie van 
plan is om te bly nie, sal hy Davel verwagtinge 
laat koester wat later verydel moet word. Nee, 
se liewer niks nie. 

Absalom verskyn in die deur. 
,,Baas Davel is in die voorkamer, Baas." 
,,Dankie, Absalom." 
Met 'n laaste blik in die spieel stap Guillam 

die kamer uit, deur die voorportaal na die 
voorkamer. 



57 

T erwyl hy die voorkamer nader, sien hy 
Albrecht Davel in 'n stoel sit. Toe laasgenoem
de horn sien aankom, staan hy op, sodat die 
twee mans mekaar in die deur ontmoet. 

Davel is 'n ouerige man, modieus in 'n b1ou 
pak gek1eed. Sy gesig is lank en rooi, die oe 
ligblou, die neus krom; maar sy effens dik 
lippe is te rooi en pruil bokant 'n swak ken. 

,,A, my neef ! " roep hy te vriendelik uit. 
,,Welkom op, Nooitgedacht! Ons is regtig bly 
om jou bier te sien." 

Hy gee Guillam 'n ferme handdruk, terwyl 
hy horn met die linkerhand op die skouer klop. 

,,Magtie, jong, ons het nie verwag om jou 
so te sien nie ! " En sy oe dwaal van netjies 
gekamde hare na blink skoene. 

,,Korn," vervo1g hy, ,,ontmoet my dogter, 
Suzette." 

Hulle is nou in die voorkamer en uit een 
van die stoele skuins agter die deur staan 'n 
jong dame op. 

. ,,Maar . . . . , " begin Guillam en kyk 
Albrecht Davel so verbaas aan dat hy vra: 
1 t ";>" ,, a, wa wou u se . 

,,Verskoon my, mej. Davel," antwoord 
Guillam met 'n effens ver1ee glimlaggie, ,,ek 
wou net se <lat ek u al van tevore ontmoet het 
maar nou sien ek natuurlik in dat dit onmoont-
lik • II 

15. 
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,,J a," se sy, ,,<lit is natuurlik onmoontlik 
Ons het mekaar nog nooit voor vandag gesie1 

. " rue. 
,,Nee, dis waar, maar daar is 'n portret vaJ 

u tante-u suster, mnr. Davel- in my kame1 
Maar u, mej. Davel, is natuurlik baie jonger P.1 

. ... en .... " 
Hy wou gese het ,,en mooier'', maar laa 

<lie sin so lomp en onklaar. 
,,J a, my arme suster," sug Davel. En toe 

.,Maar sit, sit! Waarvoor sal ons dan noi 
staan ?" 

,,Ja, sit, asseblief," voeg Guillam by. Dj 
nou hoog tyd dat hy die rol van gasheer o: 
horn neem. 

· Terselfdertyd kom Absalom die kame 
binne. 

,,Sal Baas se gaste iets geniet ? Tee 
Vvyn?" 

,,0, tee, asseblief," antwoord Suzette. 
,,Wyn, Absalom, jou OU dronklap," se haa 

vader, ,,en ek weet ook net watter bottels j 
gaan oopmaak, hoor. Dis die jong baas s 
huistoekom wat ons gaan vier, dus- bring va 
die beste." · 

,,Ek sal oak 'n kelkie drink, Absalom,' 
antwoord Guillam toe die neger op horn wa~ 

,,Goed, Baas." 
,,En wanneer het jy aangekom ?" vr 

Davel. 
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Guillam verduidelik, maar terwyl hy sy 
gas se vrae omtrent sy reis, aankoms enso
voorts beantwoord, is hy gedurig bewus van 
Suzette wat so stil in haar stoel sit; so 'n meisie
mens het hy nog nooit gesien nie, nie geweet · 
daar bestaan sulkes nie. 

Haar gesig is diep in die hoed, wat kappie
agtig haar donker hare omraam. 'n Syagtige, 
amper deurskynende rok val sag om haar jong 
geronde figuur. Lang syhandskoene bedek 
haar arms tot am.per onder haar kort pof
moutjies. Terwyl haar vader praat, hou sy 
haar oe op die ligte parasol, waarmee sy effens 
ongeduldig teen haar swart skoenpunte druk. 

Davel se vrae is genoeg om enige fatsoen
like mens ongeduldig te laat word. 

,,En jy is nou vas van plan om jou hier 
te vestig ?" 

,,Volgens die bepalings van die testament 
moet ek dit doen." 

.,Maar <link jy <lat jy jou hier sal kan aan
pas? Die lewe is hier anders as op die grense." 

,,Ek kan maar probeer." 
,,Jy <link tog seker nie dat <lit bloot 'n 

geval is van ander klere aantrek nie, ne ?" 
,,Nee, ek het nie so gedink nie." 
,,Want ek wou jou net waarsku. Hier is 

<lit anders. Hier kan 'n mens nie met republi
keinse stories te koop loop nie. Hier is die 
Engelse baas." 
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,,Ek verstaan." 
,,Het jy al die eed van getrouheid afgele ?" 
,,Nog nie." 
,,Ek sal jou aanraai om dit te doen." 
,,Mnr. Kolver het my dieselfde raad gegee." 
,,Ek is bly. Ek was bevrees dat jy dalk een 

van die vuur-en-viam-revolusioniste sou wees." 
,,Nee, ek is geen vuurvr~ter nie." 
Guillam raak daarvan bewus <lat Suzette 

horn so ongemerk van onder haar lang wim
pers beloer; da t sy in horn belang stel, laa t die 
bloed vinniger deur sy are bruis. Dis nes daar 
nuwe lewe, 'n bewustheid van sy lewenslus 
deur hom straal. N og nooit het die toekoms vir 
horn so begeerlik, die lewe self vir horn so heer
lik voorgekom nie. 

Absalom kom die kamer binne, bedien tee 
en wyn. Voordat sy dogter haar mond aan 
haar koppie gesit het, het Davel 'n heildronk 
ingestel: ,,Die eienaar van N ooitgedacht ! " sy 
kelkie leeg gedrink en dit weer aan Absalom 
gegee om vol te maak. 

,,Jy moet na ons oorry, Guillam," se hy 
met die vol kelkie in sy hand, ,,en my vrou en 
kinders ontmoet. Ons sal maar te bly wees om 
jou daar te sien." 

,,Dankie, mnr. Davel, ek sal dit graag 
doen." 

,,En ook geen meneer nie, hoor ! Ek is jou 
oom Albrecht" 
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,,Goed, Oom." 
,,En nou nog iets. Kyk, ek h et regtig oor

~ery om Trink te spreek." 
,,] a, Oom." 
,,Hy het my 'n halfaampie soetwyn 

belowe; nou dat jy hier is, natuurlik . . .... " 
,,Nee, maar alte seker. Ek sal horn laat 

roep." 
,,Nee, nee, geen moeite nie. Ek sal horn 

self gaan opsoek. Hy en ek het al baie besig
heid gedoen. Ons leen maar so oor en weer." . 

,,Maar sal ek nie saamstap nie ?" 
,,Nee, nee, bly jy maar hler. Ek is nou

nou weer terug. Op slot van sake ken ek die 
plaas beter as jy. Dit was so te se myne, toe jy 
van wie-weet-waar opgeduik het." 

,,Dis ook waar," glimlag Guillam, hoewel 
hy horn in sy binneste vererg. 

Die ou kerel is die kamer uit en die twee 
jong mense alleen. 

,,Dit was gaaf van julle om oor te ry en 
my te kom verwelkom; mej. Davel," begin 
Guillam. 

,,0, Pappie wou Trink kom spreek, soos 
hy jou gese het. Ons het nie geweet <lat jy hler 
• • '> is rue. 

,,0, ek verstaan." 
Sy sit haar koppie in haar piecing neer. 
,,Ek wonder," se sy. 
,,Ekskuus ?" vra Guillam. 
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jy verstaan wat <lit beteken om die vryheid van 
die grens vir hierdie enge, geveinsde Iewe te 
verruil. Hier is jy ryk, maar wat is rykdom ?" 

,,J a, wat ?" vra Guillam ewe onskuldig. 
Sy pa het horn vertel, hy het self gelees van die 
sogenaamde filosowe wat die natuurlewe so 
verheerlik, selfs die barbaar bo die beska wing 
stel. Het hy hier met een te doen ? Dis mos die 
mode om so te praat. Hoe het sy vader tog 
gese? ,,Vir die meeste van hulle is dit 'n geval 
van: Hoe verder van die sogenaamde natuur
like lewe weg, hoe groter die aantreklikhede." 

Kil en kalm beskou sy horn. Dat sy sy spot 
gemerk het, is seker. 

,,Rykdom is nie vrylieid nie, mnr. Woud-
b " erg. 

,,Dis waar," erken hy. 
Hy wou lag, maar bedwing homself, hoe

wel sy stem horn moes verraai het, want sy ver
volg driftig: ,,J y lag vemiet. J y clink net aan 
die mooi huis en daardie mooi klere wat jy so 
gou gekoop het ! " 

Sy is baie mooi as haar oe so fonkel, haar 
wange so gloei. 

,,Sou jy my in velklere verkies ?" 
,,] a, toe was jy manlik. Maar nou is jy net 

'n modepop ! " 
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,,En tog het Absalom my verseker dat die 
lere glad nie te modieus is nie. Ek het horn 
it meer as een keer onder die oe gehou." 

Sy kyk horn minagtend aan. 
,,En jy is nie van plan om na Graaff

~einet terug te keer nie ?" 
,,Nie nou al nie." 
,,Jy wag seker totdat al die moeilikhede 

gter die rug is?" 
,,Dit sou verkiesliker wees, nie waar nie ?" 
,,As 'n mens- bang is, ja." 
,,Ek "is 'n bang mens, mej. Davel." 
Sy lag skielik hardop, haar kop agteroor 

egooi. Toe hou sy horn weer deur glimlag
ende oe dop. Hy kon dadelik voel dat haar 
yandigheid deur vriendelikheid vervang is. 
faar waarom wis hy nie, en toe sy sy antwoord 
erhaal, voel hy sornmer ongemaklik, soos hy 
evoel bet toe by in sy kinderjare op 'n leuen 
etrap is. 

,,0, jy is 'n bang mens, mnr. Woudberg ?" 
,,Se maar liewer versigtig." 
,,0, versigtig. Was dit versigtigheid wat 

m daardie knop op die kop gegee bet, mnr. 
Voudberg, daardie knop wat jy netnou 
lgedagte so teer betas het ?" 

,,Wat weet jy van die knop af ?" 
,,Ek bet 'n voeltjie hoor fluit. Waaroor 

ink jy gesels my vader en Trink nou ?" 
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Erens in Guillam se brein roer daar iet 
maar t0,e hy sy aandag daarop wou vestig, wa 
dit weg. 

W t . ?" h ,, a weet JY . vra y. 
,,Dat jy huis-toe gekom het, beweer het de: 

die glinstering van die sterre in die vensterruii 
kerslig was, die donker huis binnegestorm h{ 
en dat jy soos 'n jong vuurvreter jou ko 
gestamp het, en dat jy in bebloede toestan 
deur Trink op die vloer gevind is." 

,,Ja, dit is min of meer waar." 
Dat sy teleurgesteld is toe hy nie openli: 

met haar praat nie, is duidelik. 
0 ,, ,.. t . f ,, ,, , se sy, ,,o, ne ~ o meer waar. 

,,J a, maar hoe het jy daarvan te hor 
gekom ?" · 

,, Wel, T rink moes iemand vertel het, moe 
h . ),, y me . 

S ?'' ,, y vrou. 
Sy talm 'n oomblikkie voordat sy praat : 

,,Dis nie net jy, mnr. Woudberg, wat geheim 
sinnig kan wees nie." 

Maar hy antwoord nie. Sy gedagtes ~ 
weer besig. As haar pa van die storie weet 
waaroor gesels hy nou met Trink? As hy niE 
geweet het nie, waarvandaa.n bet sy dogtei 
hae.r inligtings ontvang? 

,,Gaan jy nou alleen hler woon ?" vra sy 
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Hy skrik effens. ,,Ja,- n ee; dit wil se, ek 
wil ook Kaap-toe gaan, van my tyd ook daar 
deurbring." 

,,0, die rol speel van die spreekwoordelike 
i ong man met te veel geld ? " 

,,J a, en te min verstand." 
,,Ek het dit nie gese nie ! " 
'n Skouerophaling. ,,Maak dit saak ?" 
,,Natuurlik maak dit saak ! Ek laat g'n 

mens my woorde in die mond le nie ! " 
,,Nee, dit kan ek sien," se hy. 
,,En nou raak jy onbeleefd." 
,,Ek is jammer, mej. Davel, ek is maar 'n 

boerseun daar van die grens af. Ek het nog 
baie te leer. U moet my verskoon as ek nie 
:lie mooi maniertjies van die Boland ken nie." 

,,En wil jy Kaap-toe gaan om dit te doen ?" 
,,Dit SO\. die beste plek wees, rue waar 

rile ?" 
,,Daar tussen die Engelse ? Engelse 

maniere, Engelse gewoontes, en seker die slegte 
gewoontes eerste ?" 

,,As ek nie anders kan nie." 
Agterdogtig beskou sy horn, haar swart 

winkbroue na mek aar toe getrek soos sy frons. 
Opnuut raak hy bewus van haar skoonheid. 
So 'n gesig het hy in sy jeugdige drome gesien, 
sulke skoonheid het voor horn gesweef wan
neer hy lugkastele gebou het. 
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Haar stem 1aat horn wakker skrik. ,,Waar
om antwoord jy nie? Ek het jou al twee maal 
gevra." 

,,Ekskuus, ek het nie gehoor nie. Ek was 
ingedagte." 

,,Ingedagte? Waaroor het jy gedink ? " 
,,Ek het gedink dat jy die mooiste mens is 

wa t ek nog ooit gesien het." 
Die woorde is uit voordat hy van hul voile 

betekenis bewus is. Hy kon sien hoe hulle haar 
tref, en een oomblik staar hulle mekaar vas in 
die oe. Toe vra sy terwyl 'n sagte blos oor haar 
wange s_prei: ,,J y het my nog nie gese waarom 
jy nou so graag die nuwe maniere en gewoontes 
wil aanleer nie." 

Hy maak 'n effens hulpelose gebaar wat 
terselfdertyd die huis en die omgevving insluit. 
,,Die Woudbergs was nie grensboere nie. As 
ek my hier wil aanpas, moet ek leer hoe om my 
in beskaaf de geselska p te gedra. Hoe gouer, 
hoe beter." 

,,Maar sal jy nie baie verlang nie ?" 
,,Na die ou lewe? Ja. Maar ek is 'n Woud

berg; ek het besluit om die nuwe lewe net mooi 
twee jaar kans te gee. Geval <lit my nie, dan 
trap ek, weer terug Graaff-Reinet-toe." 

,,En die plaas, en dit ?" Haar gebaar shrit 
die kamer en sy kulturele agtergrond in. 

,,Jou vader erf dit dan, nie waar nie ?" 
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,,Jy's 'n snaakse mens," se sy, maar die 
agterdog het nie uit haar stem verdwyn nie. 

J uis op daardie oomblik het Albrecht 
Davel die kamer binnegestorrn, hartlik gegroet, 
sy dogter aangekeer en aangeja soos 'n groot 
hond 'n lammetjie aankeer, Guillam uitgenooi 
na sy huis, weer gegroet, in die koets gespring 
en die koetsier gebied om te ry. 

-;,'n Gawe kerel," se hy aan sy dogter toe 
die koets wegrammel. ,,'n Bietjie eenvoudig, 
en soos dit maar die geval is met die plaas
japies, vas van plan om die waarheid van die 
ou spreuk te bewys dat erfgeld swerfgel~ is." 

. ;i" lS. 

,,Dink Pappie regtig dat hy eenvoudig 

,,Natuurlik ! Kyk net hoe verspot om nou 
al in daardie klere rond te stap 1" 

,,Sou hy nie in sy plaasklere op Nooit
gedacht verspotter gelyk het nie ?" 

,,Wil jy nou voorgee dat die mom vere 
daardie takhaar verander het ?" 

,,Hy's 'n snaakse kerel," antwoord sy 
dogter. 

,,Hy het my laat lag, as <lit IS wat jy 
bedoel." 

,,Nee, Pappie, ek het die gevoel gekry dat 
hy vir ons gelag het." 

,,Hy vir ons? Jy's mal ! Hoe durf hy ?" 
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,,0, ek weet nie. Hy het <lit nooit openlik 
gedoen nie, daarvoor is hy te beleefd, maar so 
agteraf ...... " 

,,Hy beleefd ! Wat praat jy? Netnon sal 
jy my se dat jy op horn verlief is!" 

,,Ek op horn verlief ! " 
Maar haar vader se niks nie, behalwe om 

haar sydelings te beskon. · 
,,Pappie dink vemiet dat ek met horn. sal 

trou! Pappie sal my in geen hnwelik in dwing 
. '" rue. . 

,,My liewe kind, waaraan clink jy non ?'' 
vra Davel. 

Maar albei het geweet waaraan hy <link. 
Op daardie oomblik het dieselfde gedagtE 

in Guillam Woudberg se gedagte geflits. S 
nou maar <lat hy en Suzette eendag kan tron ! 

Maar hy stoot die gedagte net so skielill 
opsy toe Trink om die hoek kom en by di{ 
voorstoep verby loop waarop hy nog staan. 

,,Trillk," se hy, ,,ek wil jon graag spreek.' 
,,] a, mnr. Wondberg." 
,,Kyk, Trink, hoewel jy en ek die eersb 

aand 'n uitvalletjie gehad het, was dit gee1 
rede vir jou om my aankoms hier, en dii 
omstandighede daarvan, aan al die bure t• 
verkondig nie." 

,,Ek het nie, mnr. Woudberg." 
Guillam trek sy skouers op. ,,Ek se maa 

net wat non aan my vertel is. Ek gee nie or 
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nie, maar ek wil nie met elke nuwe kennis 
gerugte en oordrywings weerspreek nie. As ek 
'n fout begaan bet, laat die saak met rus." 

Trink bly doodstil staan, sy oe op die 
grond gerig. · 

,,Ek kan maar net se dat ek <lit nie gedoen 
bet nie, mnr. W oudberg." 

,,Nou ja, laat dit maar daar. Nog iets, hoe
wel ek geen beswaar ,het teen die gebruik van 
wyn deur jou of jou familie nie, hou e~ nie 
daarvan <lat halfame aan besoekers weggegee 
word nie." 

,,Maar, mnr. Woudberg, mnr. Davel het 
my gese dat u horn die reg gegee het om 'n 
halfaam van die beste wyn te tap." 

,,0, so? Ekskuus dan, Trink. Dis 'n hele 
misverstand. Ek is jammer. Ek -is onder 'n 
verkeerde indruk gebring." 

Trink knik. ,,Mnr. Davel praat partykeer 
bont," se hy terwyl hy wegstap. 

In die koets was min of meer dieselfde 
gesprek ook afgehandel. 

,,Maar, Suzette," verskoon Davel bomself, 
,,wat is 'n halfaampie wyn vir Woudberg? Hy 
kan homself in die wyn verdrink ! " 

,,Maar, Pappie, sien Pappie nie in <lat 
Pappie ons verkleineer nie ! En <lit nogal by 
'n man 'wat .Pappie 'n takhaar noem ! " 

,,My liewe kind, die takhaar sal dit nie 
eens merk nie, en al merk by dit, sal hy dit nie 
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eens mis nie: Hy behoort bly te wees dat oru 
by horn besoek afgele het ! " 

,,Met watter doel ?" 
,,My liewe kindjie, gaan jy nou jou Pappie 

se hele agtermiddag en aand onaangenaam 
maak en <lit oor 'n halfaampie wyn? As jy wil, 
sal ek nou omdraai en die wyn gaan temggee." 

Suzette antwoord nie. Wat help dit om 
met haar vader te shy ? Sy sou dit nog kon 
vergeet het, die ou skandetjie, net een by die 
baie wat sy al moes verduur, het daardie jong 
man nie aan haar gese nie : ,,J y is die mooiste 
mens wat ek nog ooit gesien het." Komplimente 
is haar al baie gemaak, sy is daaraan gewoond, 
en hulle is ook nie onvenvags nie, want sy besit 
'n goeie spieel, maar die woorde was nie as 
kompliment bedoel nie; hulle is uit die hart 
gebore en-en sy wil tog so graag sulke woorde 
waardig wees. 



HOOFSTUK VI 

~ 
' Van al die mense wat hy aan die Kaap 

ntmoet het, was daar nie een op wie hy kon 
ertrou nie, nie een man wie hy sy geheim kon 

toevertrou nie. In Graaff-Reinet het dit so 
eenvouclig gelyk. Gaan na ene Edeman en se 
horn clit of dat. Maar hier is dit nie so maklik 
nie. Almal is nie N ederlands- of republikeins
gesind nie. Die Engelse goewerneur maak 
korte mette met enigeen wat nie die eed van 
getrouheid wil afle nie, en daar is al etlikes in 
die Kasteel opgesluit wat hul ontevredenheid 
met die Engelse en hul gehegtheid aan die 
Nederlandse of die republikeinse regerings
vorm te onversigtig verkondig het. As hy dus 
openlik na Edeman loop en verneem, sal dit 
dalk daartoe lei <lat hy of Edeman of albei in 
die Kasteel beland. Edeman is die skakel, het 
Tromp gese. Sander die skakel sou gesament
like optrede tussen 'n Nederlandse vloot en die 
Graaff-Reinetse boere onmoontlik wees. Op 
slot van sake is Edeman 'n grater baat vir die 
nasionale saak as hy. Die waarheid was in 
sekere mate ontnugterend en het horn die ems 
van sy posisie beter laat besef. Hy was nog 
altyd vasbeslote om geen eed van getrouheid 
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dag nadat hy deur Davel en sy dogter besoe 
is, moes hy dit wysig. 

Hy was saam met T rink in die kelder to 
'n bediende horn roep met die boodskap de: 
komrnandant H endrik Cloete daar is en hor 
wil spreek. Hy wag in die voorkamer, hE 
Absalom gese. 

,,Wie is hy ?" vra Guillam aan Trink. 
,,Hy is een van ons boerekommandantE 

Verlede jaar het hy nog teen die Engelse geve€ 
en die nuwe. owerheid het horn in sy ou am1 
bevestig." 

Dit was nie nodig om verder te vra nie 
Selfs onder die Kompanjie, en nou nog strenge: 
toegepas, was dit die wet: Enige amptenaai 
moes dadelik die owerheid in kennis stel var 
die aankoms van 'n vreemdeling in sy gebiec 
of distrik. Cloete se aankoms staan seker ir. 
verband daarmee. Die feit dat die man teeIJ 
die Engelse geveg het, boesem 'n mate van ver
troue by Guillam in. 

Die vertroue is nog verder versterk deur 
die Kommandant se voorkoms. Hy is 'n kort, 
gesette man met vriendelike blou oe in sy 
bruingebrande gesig. Sy hande is sterk en 
eelterig, sy handdruk ferm en vriendelik. 

,,More jong," groet hy. ,,Ek het jou pa 
geken en natuurlik jou oom Ryno ook. Ek is 
bly dat daar weer 'n Woudberg op Nooit-
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gedacht is. 'n Ander wereld hier as die Karoo, 
' ?" ne. 

,,Ja, Komrnandant, in baie opsigte." 
,,J y is van plan om hier te bly ?" 
,,As ek wil erf, moet ek." 
,,Maar wil jy dan nie erf nie ? " Die stem 

verraai die Kommandant se verwondering." 
,,Soos u gese het, die wereld is hier vir my 

iTreemd. In Graaff-Reinet voel ek tuis- hier 
1ie." 

,,Maar dis jou goed nou ! 'n Mens kan mos 
1ie sy erfgoed so opsy gooi nie. Dit is jy aan 
ou voorouers verskuldig." 

Weer word Guillam bewus van bande, 
msigbare bande wat horn hier aan die huis, 
lie omgewing bind. Hy, die lewendige Woud
)erg, is die skakel tussen die verlede en die toe-
:oms van sy familie. · 

Cloete praat: ,,Het jy al die eed van 
;etrouheid afgele, Woudberg ?" 

,,Nee, Oom-ek bedoel, nee, Komman
'.ant." 

,,Se maar oom. Maar jy moet dit doen, 
it weet jy, ne ?" 

Guillam wou nie dat sy tong weer sy inner
ke verstoring verraai nie. 

,,] a, Koriimandant," se hy, ,,hoewel ek 
emeen het dat as ek maar tydelik hier geves
g is, dit nie noclig sou wees nie." 
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,,Nee, jong, dit sal die Engelse nooit tOE 
laat nie. As hulle jou nie in die Kasteel opslui 
nie, sal dragonders by jou ingekwartier word 
jy sal nie van jou plaas af kan roer nie; vriend 
sal jou soos die pes vermy; nee, jong, die lew 
sal vir jou nie die moeite werd wees nie." 

,,Maar, Kommandant, so 'n eed wat op '1 

mens afgedwing word ! Hoe sal ek di 
beskrywe ? Ek het op die grens groot geword 
Daar het ons 'n republiek ! " 

,,Jong, maar wat kan jy doen? Ek twyfE 
of die Eng else j ou selfs sal toelaa t om terui 
te gaan. Dink jy dat daar nie baie ander is wa 
soos jy dink nie? Maar wat kan hulle maak 
Verlede jaar het ons geveg, so goed soos 'n ver 
raderlike owerheid ons toegelaa t het, maar n.01 
is die shyd verlore en gewonne. Maar laat m~ 
dit se: Ek glo <lat die Engelse weer die Kaa1 
aan die N ederlanders gaan teruggee. ] ou eec 
sal dus maar vir die duur van die oorlog geldii 
wees. " 

,,Maar veronderstel da t die N ederlands1 
regering die Kaap aanval, sal ek dan nog aaJ 
my eed getrou moet wees?" 

,,'n Mens kan net aan een regering, een lane 
trou sweer," antwoord Cloete dubbelsinnig. 

,,En as ek weier om die eed af te le?" 
,,Dan sal ek jou aankoms en houding aaJ 

die owerheid m_oet rapporteer." 
,,Wat is die eed ?" 
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,, ,Ek sweer om getrou te wees aan Sy 
·ajesteit, George die derde, Koning van Groot
rittanje, Frankryk en Ierland onderwyl Sy 
:ajesteit in besit bly van hierdie Kolonie.' " 

,,Kommandant, is dit moontlik dat ek die 
::i k 'n paar dae oorweeg? Ek voel nou al dat 
. .u.ie hier pas nie, hier nie tuis is nie. _Dalk 
;sluit ek nog om na Graaff-Reinet terug te 
;er; en 'n eed ... . .. " 

Hy laat sy sin onklaar. Hy het Tromp 
;lowe. H ulle sal op horn reken, op horn staat
.aak. 

,,J a," antwoord Cloete, maar sy oe deur
)Or die jong man voor horn terwyl hy die 
~dagtes a gt er die bedaarde jong gesig pro beer 
;il, ,,ja, ek kan jou 'n paar dae uitstel gee, 
taar nie' langer as twee dae nie. Wou jy dan 
ts gemaak het ?" 

Die vraag volg vinnig op sy toestemming, 
.aar <lit bring Guillam nie van stryk nie. 

,,J a, ek wou Kaap-toe gaan. Ek wil die 
~I_e saak met mnr. Kolver bespreek. Dalk sal 
v my kan help." 
_ ,,Maar hy het jou aangeraai om die eed 
: te le." · 

,,J a, maar ek \:vil weet wat van my erfenis 
Ll word. Sal ek <lit kan behou, of kan die 
ngelse dit verbeurd verklaar as ek die eed 
'.e afle nie ?" 

,,Hulle het die mag in die hande." 
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,,J a, maar hulle erken dat dit maar vir die 
duur van die oorlog is." 

,,Die eed se solank as hulle in besit van die 
Kolonie bly," merk Cloete droog op. 

,,J a, en dis seker 'n driehonderd jaar 
sedert hulle hul laaste besitting in F rankryk 
prysgegee het, en tog maak hulle, volgens die 
eed, aanspraak op die Franse troon," spot 
Guillam. ,,Ek sal nie so lank op my erfenis kan 
wag nie, daaroril wil ek graag mm. Kolver 
spreek." 

Cloete glimlag, maar skeefweg. Hierdie 
mannetjie is nie so eenvoudig as wat hy wil 
voorgee nie, en sy kennis- waar kry hy dit 
vandaan ? Hy self het nie geweet van die 
Engelse en Frankryk nie. 

,,Nou ja," se hy, ,,dan moet jy 'my maar 
oor twee dae met jou besluit in kennis stel." 

,,Goed, Oom--ekskuus, Kommandant." 
,,Se maar oom," antwoord Cloete goedig, 

maar Guillam wou homself nie weer so verraai 
nie. Die gevoel van verligting deur Cloete se 
toestemming veroorsaak, het horn van stryk 
gebring en na die intiemer vorm laat oorslaan. 
Totdat Cloete vertrek het, het Guillam horn 
weer beleefd aangespreek. 

Maar skaars is Cloete die laan af, of Guil
lam roep om sy perd. 

,, T rink, T rink, laa t my perd opsaal asse
blief; ek ry gou Kaap-toe." 
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,,J a, :M:eneer, ek laa t dit nou doen, of sal 
u die koets verkies ?" 

Die koets? J a, dis 'n beter plan. 
,,Ja, laat die koets maar inspan, Trink. 

Daardie swartes blink van die vet." 
En so het dit gekom dat die jong man wat 

in 'n verslete velpak van Kolver se kantoor af 
weggegaan het, weer daar stilgehou het in 'n 
pragtige swart koets met twee swart perde 
bespan, terwyl koetsier en lyfbediende in die 
Woudberg-livrei buitekant sit. 

Die bediende spring af en gaan verneem. 
Nee, die prokureur is nie nou op kantoor nie, 
maar sal oor 'n uur daar wees. Sal die Baas 
wag? 

,,Nee, ek sal nie wag nie. Ry maar na my 
huis naby die Groentemarkplein; ek wil dit 
graag van buite af sien." 

Die koets rammel voort, terwyl Guillam 
lui-lui die voetgangers, negerslawe, Britse sol
date, waardige burgers en hul vroue betrag. 
N ou is hulle in die Heerengracht; hulle draai 
links, dan regs, en die perde sukkel voort op 
die sanderige pad in die rigting van Vlaeberg. 

Nou is hulle op die Groentemarkplein. 
Links, aan die berg se kant, staan die Burger
Waghuis; op en om die plein is groente en 
vrugte uitgestal, terwyl die verkopers skel skree 
om hul ware uit te veil. 

,,~oetsier, hou stil," beveel Guillam. 
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Die bediende klim af en kom by Guillam 
staan. 

,,Wou Baas iets gekoop het ?" 
,,Nee, Fortuin, nee. Kyk, ek soek na 'n 

onderwyser wat hier woon. Stap jy nou so met 
'n draai en verneem waar hy woonagtig is." 

,,Maar, Baas, as dit die baas Edeman is, 
by bly daar, Baas," en die jong 'VJS met sy 
vinger na die huis tweede links van die Wag
huis. ,,Die kleinbase wat by horn skoolgaan, is 
tog te gruwelik hier op die plein, Baas. Almal 
weet waar baas Edeman se skool is, Baas." 

,,N ou toe nou," clink Guillam, ,,so maklik ? 
Maar ek moet nog die skoolmeester spreek." 

Dit is op die middag. Hier en daar is al 
die eerste voortekens van die middagstilte te 
bespeur wat weldra die hele Kaapstad in besit 
sal neem. Wat staan horn nou te doen? Maar 
juis op daardie oomblik word die betreklike rus 
en vrede van die plein verstoor deur 'n hewige 
lawaai. Onwillekeurig tas Guillam se regter
hand na sy roer, want alleen 'n Kaffer-aanval 
word deur sulke skreeugeluide voorafgegaan. 

l\faar terwyl sy hand nog tas en sy oe na 
die oord soek vanwaar die onverwagte bedrei
ging van sy veiligbeid kom, storm die hee1 
Edeman se skoliere by hul skooldeur uit. Dit i5 
die eerste keer in sy lewe dat Guillam die ver 
skynsel waarneem-die seun se uiting aan s3 
gevoelens nadat hy drie uur aan die voete va1 
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die geleerdheid gesit het, en sy reaksies is nogal 
interessant en merkwaardig. Stories flits deur 
Guillam se brein, verhale van kwajongstreke 
deur sy vader vertel, en die straf deur die 
ondenvyser toegepas. 

Guillam sit regop. 'n Paar opgeskote 
knape met lewendige, ondeunde gesigte korn 
aangestap. Hy kan sien hoe hul aandag op die 
koets en perde gevestig is. By die koets gekom, 
bly hulle staan en bespreek die perde. 

Guillarn wag sy kans af en toe een, 'n 
sproetgesiggie, in sy rigting kyk, trek hy vir 
horn skewe-mond. 

Verbaas kyk die seun horn aan ! Modieus 
geklede jong manne trek nie gesigte vir skool
seuns nie, maar toe Guillam die eerste grimas 
met 'n tweede vervang wat gewoonlik die 
Finck-kinders so by die stuiptrekkings laat 
orndraai het, kon hy nie anders as die uitdaging 
aanneem nie. 

,,Whe, jou skewebek-modepop ! " laat hy 
val, tenvyl hy sy tong so ver as moontlik uit
steek en sy neus met sy linkervoorvinger 
opstoot. 

Maar dit was net waarop Guillam gewag 
het. Voordat die seun sy gesig tot die normale 
kon berstel, het Guillam die koetsdeur oop
gegooi en in sy rigting begin nael. Sproetgesig 
slaan ook dadelik voet in die wind, en daar 
gaan hulle om en deur die groente en smouse. 
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Die seun glip soos 'n vlugtende kat, maar 
Guillam sny soos die springbok van sy veraf 
Karoo-vlaktes. Waar die vlugteling om gaan, 
gaan Guillam bo-oor en met rasse skrede haal 
hy die agterstand in. Homeros het die gejaag 
van Achilles agter die vlugtende Hector om die 
mure van T roje wonderlik beskrywe, en dis 
maar net sy pen wat daardie resies oor en om 
die Groentemarkplein sou kon verewig: Hoe 
die seun twee kleurlingvroue soos tolle om en 
om laat wentel het toe hy sy draai kort gegooi 
en in sy nood na hulle gegryp het; hoe Guillam 
'n stapel pampoene temeer geplet het toe sy 
hak die boonste een in 'n wilde sprong geraak 
het, h oe die seun tussen die osse van 'n verby
gaande ossewa geglip het, terwyl Guillam met 
twee spronge bo-oor gevlieg het ! 

Maar alle goeie clinge kom op 'n end. In 'n 
wanhopige paging om Guillam se uitgestrekte 
hand te vermy, gly die seun en val tussen 'n 
paar mand jies kwepers en grana te. Toe hy 
hom weer k om kry, is Guillam se hand aan sy 
kraag, en teen daardie greep, wishy, kon hy 
horn nie versit nie. 

,,Waar vat jy my ?" vra hy. ,,Ek het niks 
gemaak nie ! " 

,,Tel jou boeke op," beveel Guillarn. ,,Ons 
gaan na jou onderwyser, mnr. Edeman." 

Die seun antwoord niks nie, as niks ook 
insluit 'n half-gedempte smeekgebed skynbaar 

t 
f 

~ 



81 

nie aan Guillam gerig nie. Sonder om links of 
regs te kyk, sonder om 'n woord te rep of op 
enige manier te toon dat hy van uitroepe en 
spotgelag bewus is, stap hy aan Guillam se sy. 
Daar is 'n besliste, amper verhewe trek op sy 
gesig. Guillam kon homself skaam, maar vir 
geen oomblik los hy sy houvas nie. Hierdie 
seun is sy introduksiebrief. 

By die voordeur van mnr. Edeman se huis 
gekom, klop Guillam aan die deur. 

,,Stap maar in," se die seun. ,,Die ou is 
seker besig met die wynbottel. Hy sal nie daar
van hou <lat jy horn steur nie." 

E . ::>" Guill ,, n JY . vra am. 
Die seun trek sy skouers onverskillig op. 

,,Ek is <lit al gewoond," se hy. Daar was net 
so effens 'n trilling in sy stem. 

Guillam stoot die voordeur oop en stap 
binne. Die voorkamer is duidelik die skool
kamer. Lang banke met leie daarin, ink en 
papier, 'n hoe lessenaar, een of twee latte-dit 
alles sien hy raak voordat hy sy aandag vestig 
op die man wat by die· teenoorgestelde deur 
inkom. 

Middelmatig hoog is hy, met vuil klere; die 
oe is skelm-slim en donker, die voorkop breed, 
maar die neus en mond dui aan dat in die man 
die vleeslike neiginge oor verstand en gees 
geseevier het. Die man sou grootse planne kon 
ontwerp, maar by h orn sou die nodige deur-
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settingsvennoe ontbreek. Ontevredenheid met 
en mislukking in die lewe sou daaruit spruit. 

,,A," se hy toe sy oe op die seun val, ,,a, dis 
nie nodig om eens te praat nie, Meneer. Die 
seun gee my m eer sonde as die res van die 
skool! Wat is <lit nou? Het by die luns uit u 
koets getrek, of dubbeltjiedorings onder u saal 
gegooi? Se net, Meneer, en die straf sal by die 
oortreding pas. Ab uno disce omnes1

, Meneer 
aan sulkes moet ek opvoeding gee. Maar ek 
staan hier in loco parentis2 en judex damnatur 
cum nocens absolvitur3

• Hy sal gestraf word, 
<lit verseker ek u." 

,,Maar tog nie sander verhoor nie ?" vra 
Guillam. Die ondenvyser se gretigbeid om die 
latte gebruik, laat horn nog ongemakliker voel 
en daarby gee die Latynse uitdrukkinge 'n 
bloeddorstige kleur aan die gesprek. 

,,Maar is die seun nie in flagrante delicto" 
betrap nie ?" vra Edeman. 

,,J a, hy het my enige woorde toegevoeg," 
begin Guillam, ,,maar . . . . . . " . 

,,Genoeg, Meneer," val Edeman horn in die 
rede, ,,dit is genoeg." · 

En toe spreek hy die seun aan: ,,Wel, is 
dit 'n geval van peccavi ?" 

1 Dem een leer aimal. 
~ In die plek van die ouers. 
3 Die r egter word veroordecl wanneer die skuldige 

vrygespreek word. 
' Op heter daad. 
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,,Peccavi, domine5," antwoord die seun. 
,,Buk," antwoord Edeman, en terwyl die 

seun horn gehoorsaam, kies hy 'n kweperlat uil 
Tot dusver het die seun met Spartaanse 

houding alles staan en aanhoor, maar toe die 
lat die eerste stof laat uitslaan, los hy 'n 
geskreeu en getjank wat net met die van 'n trop 
jakkalse in hul maaltyd verstoor, vergelyk kan 
word. Maar Edeman steur horn nie daaraan 
nie, en eers nadat die lat 'n goeie halfdosyn 
kere gefluit en geklap het, gooi hy <lit neer met: 
,,So, laat dit jou tot les wees. Experentia docet 
stultos6 

." 

Net so skielik as wa t di t begin het, hou die 
getjank op, die seun gryp na sy boeke en met 
'n ,,Middag, Meneer" is hy die kamer uit. 

Guillam het net kans gehad om sy onbe
traande gesig te merk toe Edeman se : ,,So ja, 
Meneer, ek hoop dat jy tevrede gestel is." 

,,Meer as tevrede," antwoord Guillam, 
,,maar nou wil ek u 'n guns vra, mnr. Edeman. 
V olgende keer wanneer u daardie seun moet 
straf, sien sy misdaad deur die vingers." 

,,En waarom ?" 
,,Ek het aanleiding tot sy misstap gegee. 

Ek het rede gehad om u te besoek, maar ek 
wou nie laat merk dat ek u kom opsoek nie." 

,,En waarom nie ?" 
5 Ek het gesondig, meneer. 
• Deur ondervinding leer die dwaas. 
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,,Ek kom van Graaff-Reinet." 
Skielik verander die onderwyser van hon 

ding. Terwyl hy voorheen met verveling na di1 
pleidooi geluister het, is hy nou skielik sku, OJ 
sy hoede. 

,,O," se hy, ,,u kom van Graaff-Reinet? 
En sy oe dwaal oor Guillam se modieuse klen 

,,Ja, ek het 'n boodskap vir u." 
,,Ek ken niemand in Graaff-Reinet nie, 

antwoord Edeman. 
,,Maar hulle ken u." 
,,So? Ek was nie daarvan bewus nie." 
,,Ja; hulle het my gese dat ek u moet me 

deel dat Woyer in Algoabaai veilig aan boOJ 
skip gegaan het." 

Edeman kom nader, steek sy hand ui· 
,,U van, Meneer ?" vra hy. 

,,Ek is Guillam \Voudberg." 
,,Daar was mnr. Ryno Woudberg .... . . 
,,Sy neef." 
Kortliks verduidelik Guillam, tern 

Edeman-horn bestook met vrae · oor die tc 
stande en geesdrif van die Graaff-R einette 
Guillam eindig met Tromp se boodskap. 

,,Ja," se Edeman, ,,dit is wat hulle no( 
bet, dit weet ek, en dit weet die Engelse ooJ 

Hy bly 'n rukkie so ingedagte staan toe 
hy: ,,En het jy die eed van getrouheid afgele 

N . " ,, og rue. 
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,,Ek sou jou aanraai om dit te doen." 
,, W aarom ? " 
,,Op daardie manier kan jy ons saak baie 

bevorder. 'n Man soos jy, ryk en jonk, sal, as 
hy by die Engelse indring, heelwat nuusbrok
kies te hore kom wat ek nie sal hoor nie." 

,,'n Spioen ?" 
,, W aarom nie ? Die E ngelse maak gebruik 

van hulle. Alle nasies ..... " 
,,Ek sal teen die Engelse veg, mnr. 

Edeman, maar om 'n eed af te le met die doel
bewuste mening om daaraan ontrou te wees
dit kan ek nie doen nie ! " 

Edeman se antwoord is 'n skouerophaling. 
,,Dis jou saak," se hy. ,,:n Onwillige helper wil 
ons nie he nie. Maar as jy iets te hore kom, 
laat my weet." . 

,,As ek kan, ja. Maar ek is bevrees . .. . " 
,,Toe maar," antwoord Edeman, ,,dalk 

verander jy nog van mening." 
Guillam kon merk wat agter Edeman se 

woorde skuil. Hy, Guillam, is te modieus 
gekleed. Edeman skat horn volgens sy klere, 
rneen dat die vleispotte van Egipte al 'n houvas 
op horn gekry het. Nou ja, laat horn dit rnaar 
dink. 'n Spioen sal hy nooit word nie ! 

Hulle groet, en weer is dit Edeman, die 
skoolmeester, wat praat. 
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,,Tot siens, mnr. Woudberg, en onthou, 
dulce et decorum est pro patria mori7.~ 

,,Tot siens, mnr. Edeman, en on.thou, sien 
tog daardie seun se volgende misstap oor die 
hoof, aangesien sy straf ook maar pro Patria 
was." 

Albei glim.lag, maar die glimlag verdwyn 
van Guillam se gesig toe hy die trappe afloop, 
want by sy koets staan Suzette Davel en lan~ 
haar- Sproetgesig. Dit is duidelik dat die seur 
horn uit die voete wil maak, maar mej. Dave: 
het horn vas; haar vinger is deur 'n knoopsg~ 
gehaak en teen wil en dank moet hy maai 
staan. 

Tenvyl Guillam haar nader, begin '1 

onheilspellende oortuiging al hoe meer by hon 
posvat: Hierdie seun en Suzette Davel is broe 
en suster ! Die familietrek is duidelik sigbaai 
Dwaas, dat hy <lit nie gemerk het nie ! 

Daar is nou geen uitkomkans nie. H1 

moet maar deurdruk. Hy versnel sy pas efi se
,, Goeiedag, mej. Davel! Het hierdie seun jo1 
ook gemoveer ? Ek het nou net rede geha1 
om horn by sy onderwyser aan te kla. Dit blyl 
dat hy 'n ou karnallie is, bekend vir sy streke 
S . d " y em e .. . . . . 

,,Die ou karnallie, mnr. Woudberg, is m: 
broer." 

7 Dit is lieflik en betaamlik om vir die vaderland 1 
sterf. 
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,,0, ek is jammer." 
,,Daar is niks om oor jammer te wees nie, 

mnr. \Voudberg; ek is trots op horn, al haal hy 
af en toe kwajongstreke uit." 

,,Ek het bedoel . . . . . " 
,,Enige goeie bedoelings steek maar swak 

af by jou handelwyse." 
,,Die seun het self sy skuld erken." 
,,J a, dit het hy, en aan my ook ! Maar het 

jy jou aandeel in die saak erken ?" 
,,J a, ek het." 
,,0 so, dan het jy dit gedoen nadat dit van 

geen nut of waarde was nie, nadat die seun so 
geslaan is <lat die hele plein sy smeekgeroepe 
kon hoor. Hy huil nie maklik nie, en as hy 
straf verdien, moet hy dit lay, maar sulke 
wreedheid . . . . . . " 

Sy is baie mooi as sy so opgewonde raak. 
Guillam kan horn so verkyk aan haar. Sy praat 
nie hard nie; op ti.en tree sou jy haar nie kon 
hoor nie, maar haar stem! 

,,Al aandeel wat ek erken het, was klaar
blyklik. Ek het die seun gevang en na sy mees
ter geneem om gestraf te word." 

,,En waarom kon jy horn nie self gestraf 
het nie ? J y het self vir horn gesigte getrek ? ". 

,,Mej. Davel, het jou broer jou <lit vertel? 
Kan jy jou voorstel dat ek vir elke seun wat by 
my koets verby loop, gesigte trek? Ek erken 
<lat ek in die koets was, dat ek lui was, dat ek 
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dalk gegaap het, maar <lat ek gesigte getrek 
het . .. . .. " 

Ongemaklik skuif die seun sy voete rond. 
,,Louis," se sy suster, ,,Louis, as jy vir my 

"kht I" geJO e ..... . 
Maar vir die seun is die spanning te groot. 

Met een ~k is hy los en laat spaander die plein 
oor en die straat af. 

,,Sal ek horn vir jou vang, mej. Davel?" 
vra Guillam. 

,,Nee, dankie," antwoord sy, ,,ek vang my 
hase self. J y is glad te gou, mnr. Woudberg, 
om antler in die verleentheid te help! Goeie-
d ,, 

ag. 
Sy stap weg, neus in die lug, terwyl Guil

lam haar agterna staar. Toe klim hy in die 
koets, maar met verstoorde gemoed. Hy is bly 
da t sy plan geslaag het, maar waarom van al 
die seuns wat mnr. Edeman se skoal besoek 
moes dit nou juis Suzette Davel se broer wees 
wat by sy koets verby moes stap? Hy merk 
dat die koetsier horn agterdogtig dophou. 

,,Na mnr. Kolver toe," beveel hy en 
klim in. 

Sy onderhoud met mnr. Kolver het langer 
geduur as wat hy gemeen het. Daar was baie 
sakies om te bespreek en boonop het Kolver 
alles uitgehaal om die jong man van sy voor
neme om die eed van getrouheid nie af te le 
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nie, te laat afsien. Maar Guillam het voet by 
stuk gehou. 

,, Wanneer die Engelse my verplig en my 
geen keuse laat nie, dan sal ek besluit; intus
sen vra ek u net: As ek weier om die eed af 
te le, hoe aff ekteer dit my erf enis ? " 

,,Dit is 'n saak vir die Engelse owerheid. 
Hulle kan al jou besittinge verbeurd verklaar, 
hulle kan jou verban, selfs doodskiet." 

,,N ou j a, ons sal maar wag. As ek moet, 
dan sal ek. Tot siens, mnr. Kolver." 

Maar in die koets op pad huis-toe begin hy 
twyfel. Is hy nie dalk verkeerd nie? Sou dit 
nie beter wees om die eed af te le nie ? Maar 
ashy die eed afle en daarna na Graaff-Reinet 
terugkeer, hoe dan? H oe sal Finck en Tromp 
en sy ander vriende lyk as hy hulle <lit vertel? 

Maar juis op daardie oomblik val sy oog 
op die gestalte van 'n seun wat 'n endjie voor 
die koets in die pad loop. 

,,Fortuin," roep hy uit, ,,hou stil langs 
daardie seun. Ek wil met horn praat." 

Toe die koets aankom, kyk die seun viug
tig om en versnel sy pas. Guillam wag totdat 
die koets langs die seun is, toe roep hy horn 
toe: ,,Louis, hoe lyk dit, wil jy nie saamry 
. ~" me . 

,,Nee, dankie." 
,,Louis, as jy nie wil saamry nie, sal ek jou 

dwing om saam te ry." 
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Die seun weifel en bly staan. Guillam 
maak die deur oop. 

,,Toe jong, maak gou ! Waarom sal ek 
weer agter jou moet hardloop ?'' 

,,Nou ja, goed," antwoord Louis en klouter 
baastig in. 

,,Was jy van plan om huis-toe te loop?" 
vra Guillam. 

J " " a. 
,,Loop jy dan van die skool af weg ?" vra 

Guillarn verstoord. Se nou dis sy skuld dat die 
seun die idee in sy kop gekry het ? 

,,Dis Saterdag," antwoord Louis. ,,Ek 
gaan gewoonlik Saterdae plaas-toe." . 

,,0 ja, nou verstaan ek," antwoord Guillam 
verlig. ,,Maar loop jy gewoonlik ?" 

,,Hulle het my vandag laat agterbly." 
,,,Hulle" is skynbaar Suzette. 
,,Ek hoop nie <lat ek die oorsaak daarvan 

was nie," begin Guillam. 
,,0 ja, jy was," antwoord die seun. ,,Ek 

kon sweer dat jy vir my skewe-bek getrek het, 
maar as jy altyd so gaap ... . . " 

Guillam stap van die onderwerp af. 
,,Jou suster meen dus dat jy gejok het ?" 
,,Sy se dat ek haar verkl~ineer het. En toe 

kom sy agter dat ou Ertjies my maar ses houe 
gegee het. Toe ruik sy lont." 

,,] a, ek wou self weet waarom JY so 
geskree het. Was <lit regtig so seer?'' 
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,,Nee, dis sommer 'n gewoonte onder o~ 
outjies. Ons kyk wie die hardste kan skree. 
As daar baie mense op die plein is, dan slaan 
ou Ertjies ons nie." 

,,0, ek verstaan. Maar het jy nie aan jou 
suster verduidelik nie ?" 

,,Sy het my nie kans gegee nie." 
,,Vir my ook nie," voeg Guillam by. 
,,Vroumense is darem snaaks," merk Louis 

op nadat die stilte van onderlinge medelyde 'n 
rukkie geduur het. 

,,J a, is hulle nie ?" por Guillam horn aan. 
,,Ja, 'n mens sou nie vanmiddag gese het 

<lat Suzette van jou hou nie . . .... " 
,,Sy hou van my?" val Guillam horn in die 

rede. 
,,] a, dis so snaaks. Dit het sy nog aan my 

ouer broer Charl gese, maar vandag . . . . . . " 
,,Ja, vandag was nou regtig 'n <lag van 

misverstand," erken Guillam medelydend, 
maar met 'n wonderlike gevoel van verligting 
om sy hart. 

,,Suzette se <lat jy 'n baie dapper man is," 
vervolg Louis. 

,,0, so? En waarom het sy <lit gese ?" 
,,Wel, ek het haar hoor vertel <lat jy 'n 

danker huis binnegegaan het . . . . " 
,,Wie's bang vir die danker?" vra Guillam. 
,,] a, maar daar op die grens is Kaffers. 

Het jy al teen die Kaffers geveg ?" 
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,,'n Paar keer." 
,,Was jy toe bang?" 
,,J a, baie bang. Vernaamlik die eerste 

keer toe ek so groot soos jy was." 
,,H et jy weggehardloop ?" 
,,Ek wou." 
,,Hoekom het jy nie ?" 
,,Ek wou nie my pa in die steek laat nie." 
,,Ek sal nie vir Kaffers weghardloop nie," 

beweer die seun, ,,hoewel ek vanmiddag . . . " 
'n Ongemaklike stilte volg. 
,,Maar ek <link nog dat jy nie gegaap het 

nie," bars die seun uit. ,,Ek het nie vir Suzette 
gelieg nie en toe sy . . . . . . " 

,,Nee, ek glo nie jy het gelieg nie," troos 
Guillam horn. ,,Daarvan is ek seker. Die hele 
besigheid berus op 'n misverstand." 

,,Ek sal Suzette so vertel," beloof die seun. 
,,Dit sal goed wees," stem Guillam saam. 
,,Gaan jy by ons kom kuier ?" vra Louis. 
,,J a, ek meen so." 
,,En nadat jy gekom het, mag ek by jou 

kom kuier ? Daar is mos ou sabels en pistole 
daar op Nooitgedacht." 

,,J a, daar is baie ou goed. As jy kom, kan 
jy my help om hulle skoon te maak." 
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So gesels-gesels het hulle voortgery tot by 
Nooitgedacht. vanwaar Guillam die seun te 
perd huis-toe gestuur het. Hoewel die toekoms 
nog donker voor horn gelyk het, was Guillam 
darern verlig; sy boodskap is afgelewer en 
Suzette het gese dat sy van horn hou- sy het 
gese da t sy van horn hou ! 



HOOFSTUK VII 

,,'n Mens kan nie sommerso gaan kuier 
nie," besluit Guillam, ,,nie nadat die nooi jou 
daar op die Groentemarkplein ingevlie het nie. 
Jy moet op 'n geleentheid wag- rnaar wan
neer ? Dis maar naar as 'n mens so graag by 
'n vroumens wil uitkom en jou bene is te laf
hartig om jou soontoe te dra." 

Maar op Nouitgedacht kan hy ook nie tot 
rus kom nie. Besluiteloos dwaal hy rond. Sal 
hy die erfenis aanneem en die eed afle, of sal 
hy maar na Graaff-Reinet teruggaan? Terug
gaan ?-en hy het nog nie eens sy hele erfenis 
besigtig nie ! 

,,Trink," se hy, nadat hy rondgedwaal en 
horn in die stal gekry het, ,, T rink, wa t 
maak jy more?" 

,,More? Nee, niks nie, mnr. Woudberg." 
,,Mooi so; dan kan ons more Tweespruit

toe ry. Ek sal graag wil sien hoe die Sand
veldse plaas lyk." 

,,Daar is niks te sien nie,. mnr. Woudberg. 
Net 'n witgekalkte rietdakhuis." 

,,En Gert Dam en sy vrou ?" 
,,J a, hulle is daar, maar hulle is maar 

agteraf mense." 
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,,Ek sal darem graag wil sien aan wie die 
plaas toevertrou is. Ek sal ook weer skape wil 
tel en kyk hoe jul Bolandse saaiplase lyk." 

,,Nou ja, goed, mnr. Woudberg> dan sal ek 
oormore gereed wees. Ons sal maar vroeg 

-moet ry. Ek hoop net nie dat dit reen nie, want 
di . " e paa1e . . . . . . 

,,Dan ry ons m ore-hoe eerder, hoe beter. 
J y het mos gese jy doen more niks nie." 

,,Ek het nie bedoel dat ek niks te doen het 
nie, mnr. Woudberg." 

,,Nou ja, wat is dan so dringend ?" 
,,Ek wou kyk dat die volk die sloot onder

kant die wingerd skoonmaak, en daar moet nog 
na die ploee gekyk word . . . . . . " 

Trink kan nie verder nie. 
Guillam wag, en toe niks verder bygevoeg 

word nie, se hy : ,,N ou ja, dan ry ons maar 
more. Daardie werkies kan wag." 

,,Maar mnr. ~Voudberg, daar is niks beson
ders te sien nie." 

,,0, ons kan maar na die see gaan kyk. Ek 
het dit nog selde in my lewe gesien." 

,,As u die see wil sien, mnr. W oudberg, 
kan ons more Houtbaai-toe ry. Die natuur-
skoon .. ... .. " 

,,Maar wat van die sloot en die ploee ?" vra 
Guillam. 

,~Houtbaai is nie ver nie," maak Trink 
verskoning. 



96 

Guillam lag. ,,Dan ry ons maar oormore," 
se hy. 

Verligting is duidelik op Trink se donker 
gesig te bespeur, maar hy antwoord ewe 
besadigd: ,,Oormore dan, mnr. Woudberg, en 
ek sal alles agtermekaar he. Ons sal vroeg ry, 
maar ... . . " 

,,Ek weet,'' val Guillam horn in die rede, 
,,daar is niks te sien nie." 

Hy stap toe weg en gaan in sy oom Ryno 
se studeerkamer sit en lees. Die dors na kennis 
wat al die jare deur die klompie boeke wat sy 
vader gehad het, verskerp_is, kan nou deur die 
rakke vol geles word. Reisbesk1ywings val die 
meeste in sy smaak, maar nou laat hy sy boek 
links le, terwyl hy horn met 'n nuwe vraagstuk 
besig hou. 

'Vaarom wou Trink nie die volgende <lag 
Sandveld-toe ry nie? Sommer 'n nuk? Maar 
Trink is nie nukkerig nie. Wil hy self erens 
heen ry ? Maar dan sou hy dood-eenvoudig 
kom toestemming vra soos hy nog eergister 
gedoen het. Die gebeurtenisse tydens sy aan
koms op Nooitgedacht staan Guillam nog 
helder voor die gees. Daardie ~aisel is nog nie 
opgelos nie, en hoewel Trink daaroor swyg, is 
<lit nie omdat hy homself daaroor uitgesels 
het nie. 

,,Toe maar, Omie," <link Guillam, ,,as jy 
jou lyf swygsaam wil hou, kan ek <lit ook doen. 
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Maar moenie vir jou verbeel dat jy met Guil
lam Woudberg klaargespeel het nie." 

Hy maak sy boek weer oop, lees die ti tel: 
,,Reize van Zeeland over de Kaap de Goede 
Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen enz. 
Gedaan in de jaaren MDCCLXVIII tot 
MDCCLXXI door den heer J. S. Stavorinus, 
Schout by nacht by de Admiraliteit van Zee
land." 

Maar sy gedagte is nog by Trink, hoewel 
sy oe hulle hier en daar op sekere woorde en 
frases vestig. 

Guillam glimlag. Skout-by-nag Stavorinus 
het o.a. omtrent die Kaap geskryf: ,,De 
bewoners van het vlek, zoo mannen als vrou
wen, zien er zeer frisch en gezond uit; zij zijn 
welgemaakt van lijf en leden: en onder de 
laatste zijn er veele die met recht schoon kun
nen genoemd warden." 

,,Omie, Suzette was nog glad te jonk toe jy 
daardie woorde geskryf het; jy moet haar nou 
sien ! " 

Hy lees verder en die glimlag verdwyn. 
,,Over het algemeen zijn zij ook veel gees

tiger dan de mannen : vrij in den ommegang, 
en groote liefhebbers van vennaak en vrolijk
heid, waarin zij haaren meesten tijd door
brengen. V reemdelingen, en vooral de 
Engelschen zijn bij haar zeer geliefd, dewijl zij 
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geen geld ontzien, om haar met pleizier partij
tjies te vermaaken." 

,,0 so," dink Guillam. ,,vVel, hulle het nou 
'n oorvloed van hulle. Ek wonder. of die 
Engelse nog so ,zeer geliefd' is?" 

Sy oe soek verder. Skynbaar het die skout
by-nag nie 'n hoe dunk van die mans nie
,,daar zij hunnen tijd met tabak rooken, en op 
en neer drentelen, verdrijven.- S'avonds speelt 
men een kaartje." 

,,Maar die ou was mos 'n matroos ! " <link 
Guillam. ,,Hy sal natuurlik van die vrou
mense hou ! " 

Sy oe dwaal nog voort. ,,Zeer gulhartig," 
lees hy, ,,hunne gasten .... alles ten besten." 
En verder ,,heerscht eene groote nijdigheid 
onder de inwooners .... zij kunnen niet na
laaten de afwezende over den hekel te halen 
en dikwijls met onwaarheden te betichten." 

Guillam slaan die boek toe. ,,Wel, Omie," 
spreek hy die oorlede skout-by-nag toe, ,,as jou 
karakterbeskryw"ing net so onakkuraat soos jou 
kaart van die Kaap is, dan kan 'n mens nie al 
te veel daarop vertrou nie. lVIaar daar is geen 
rokie sonder vuur nie ! Daarenteen sou my 
oorlede ouers nie die landgoed kon opgebou 
het met ,,tabak rooken, drentele.n en een 
kaartj e spelen" nie. 

N ogtans het sy gedagtes steeds meer en 
meer na die woorde teruggekeer: ,,Groote lief-
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hebbers van vermaak en vrolijkheid," en ,,met 
pleizier partijtjes te vermaaken." 

Die idee begin by horn posvat. \Vaarom 
nie so 'n partytjie reel nie? Hy sal haar en 
haar familie kan uitnooi, ~n sy sal ten minste 
weer 'n paar uur onder Nooitgedacht se dak 
moet deurbring. H y staan op; hy sal met 
Absalom oor die partytjie gaan gesels. 
Absalom het mos soortgelyke funksies gereel 
toe oom Ryno nog daarin belang gestel het. 

Absalom se oe straal van geluk. Het hy 
nie gese da t die ou huis weer sou lewe nie ? 
Hoeveel mense wou Baas nooi ?- Vyftig, 
honderd ? Di~ musikante moet vooraf bespreek 
word. 

,,Stadig, Absalom, stadig; ek begin maar. 
Moet my nie nou al vooruit loop nie. Dalk loop 
die hele besigheid nog op niks uit nie." 

,,Maar hoe praat Baas dan n ou weer?"
,,Oormore ry ek eers Tweespruit-toe. 

Intussen moet jy jou gedagtes agt.ermekaar 
kry. Dan salons behoorlik op die saak ingaan.,, 

,,Goed, Baas, maar my gedagtes staan al 
lankal agtermekaar." 

As · Absalom se gedagtes agtermekaar 
gestaan het, Guillam s'n nie ! Terwyl gedagte 
en daad tevore deur een wil bestuur was, 
dwaal h y nou besluiteloos rond. In sy erfenis 
stel hy geen belang nie, selfs nie in die boerdery 
nie. Soos 'n fyn uitgevatte kuiergas loop hy 
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rond. Rigting het daar nog nie in sy lewe 
gekom nie. Maar uit die warboel van gedagtes 
wat om die eed, Suzette, sy tuiskoms en 
Edeman se voorstel wentel, het stacligaan een 
idee posgevat. Trink weet meer as wat hy vvil 
voorgee; agter T rink se onverskillige, onskul
dige houding skuil die oplossing van die 
geheim. Guillam besluit om Trink die volgende 
dag of twee goed dop te bou. 

Daardie aand het Guillam skynbaar vroeg 
gaan slaap, maar sodra die kerse in die huis 
geblus was, het hy by een van die agtervensters 
posgevat, vanwaar hy oor die werf kon sien. 
Toe die ligte in Trink se huis een na die antler 
uitgedoof is, het hy deur die venster geklim en 
om en by Trink se huis wag gehou. Maar hoe
wel hy tot na elfuur gewag het, het daar niks 
gebeur wat die vrede verstoor het nie. 

Die volgende dag was T rink volgens sy 
mededeling druk besig. Han.de in die broek
sakke het Guillam by horn gestaan en kyk hoe 
die volk werk, en toe in die namiddag afgestap 
na die ,,ou waenhuis" soos dit genoem is, waar 
die ploee, hout, droe voer ens. gestoor is. Oor
spronklik was die ,,ou waenhuis" 'n woonhuis 
- 'n lang gebou in drie vertrekke afgeskort. 
Toe <lit deel van Nooitgedacht geword het, bet 
die eienaars, wat soos al die antler inwoners 
van die Kaap 'n beilige vrees vir brand gekoes
ter bet, <lit tot stoor- en pakkamer omgeskep. 
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Hoe verder hout, droe voer en ander ontvlam
bare goed van die opstal af gestoor kon word, 
hoe veiliger het die eienaars van N ooitgedacht 
hulle geag. 

Die ,,ou waenhuis" het op die rand van 'n 
dennebos gestaan wat 'n goeie seshonderd tree 
anderkant die wingerd gegroei het. Die pad 
soheentoe het deur die wingerd geloop; weers
kante van die pad was twee slote waarin en 
waarlangs borne en bosse gegroei het. Die 
plaaspad na die ,,ou waenhuis" het egter nie 
daar doodgeloop nie, want hoewel toegegroei, 
kon 'n mens daarmee hoer op in die grootpad 
uitkom. 

Nadat Guillam tot vervelens toe by die 
slote en waenhuis rondgestaan het, stap hy die 
dennebos binne. Dit was al laat in die namid
dag en die volk het al meer en meer op hul 
gereedskap geleun en na die deur van die ,,ou 
waenhuis" geloer. Guillam het op 'n stomp 
gaan sit, gekyk hoe Trink naderhand na buite 
kom, die deure toemaak en saam met die volk 
huis-toe stap. 

Hy agtervolg hulle, maar by die ,,ou waen
huis" bly hy staan. Hoewel die slot in die 
neusie hang, is dit nie gesluit nie. Snaaks, 
Trink is mos nie agtelosig nie ! Maar toe by 
Trink daarvan vertel, is laasgenoemde skyn
baar meer onthuts as wat so 'n vergissing sou 
veroorsaak. 
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,,Ek sal nou self gaan, mnr. Woudberg," 
se hy haastig; ,,ek kan nie verstaan hoe so iets 
kon gebeur het nie. Ek sal nou self gaan, mnr. 
Woudberg, ek sal dit nou gaan toesluit." 

Hy was al om die hoek van die huis toe sy 
protesterende stem nog hoorbaar was. En tog, 
toe Guillam 'n rukkie na die aandete weer die 
pad afstap, was die slot wel ingedruk, maar nie 
gesluit nie ! 

Met 'n ompad keer hy terug na die opstal, _ 
laat kerse bring, en met vensters wyd oop lees 
hy verder wat skout-by-nag Stavorinus van die 
Ooste te vertel het. N aderhand word hy vaak, 
gaap, rek homself uit en gaan kamer-toe. Maar 
nouliks het hy sy kers doodgeblaas, of hy is 
weer op sy voete en begin horn weer aantrek. 

Van kamer tot kamer beweeg hy om uit 
die donker deur die vensters na buite te tuur. 
'n Halfmaan hang aan die westerhemel. Sy flou 
skyn omhul elke boom en bos met geheimsin
nigheid. Maar Guillam gee sy verbeelgmg nie 
vrye teuels nie. Hy weet waatna hy soek, en 
nadat hy vir die hveede keer deur die huis 
gesluip het, roep hy saggies uit : ,,Daar's hy ! " 

Teen die bult tussen die borne, sodat sy 
blik voor en agter op die huis kan val, staan 
die beweginglose gestalte van 'n man. Sonder 
om te aarsel kies Guillam 'n venster uit wat nie 
deur die wagter beheer kan word nie, gly daar
deur en seil al op sy maag totdat hy in die 
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danker skaduwees van die heining wegsmelt. 
'n Rukkie later kom Guillam tot stilstand 

tu~sen die borne, sowat vyftig tree in die bos 
agter die plek waar hy die wagter sien staan 
het. Laasgenoemde behoort nou tussen horn en 
die huis te wees. 

,,As jy maar net daar is, ou maat," spreek 
Guillam die onbekende toe, ,,sal ons vanaand 
heelwat agterkom." 

Stadig beweeg hy vorentoe. Geen Boes
man wat 'n kraal vol vet skape bekruip het, 
k~m sy prooi met meer slinksheid genader h et 
rue. 

Maar toe Guillam 'n goeie twintig tree van 
die wagter is, bly hy agter 'n boom staan, want 
daar, skuins regs, bekruip 'n tweede persoon 
die wagter ook. 

,,En nou is ons drie ! " merk Guillam op. 
,,Die poppe sal ·seker binnekort begin dans." 

Maar inteendeel het alles stil gebly: Die 
wagter het die huis bly dophou, die onbekende, 
die wagter, en Guillam hulle albei. 

Eindelik beweeg die wagter. Hy stap die 
bultjie af om om die huis te loop. Aan die lig
gaamsbou en manier van stap herken Guillam 
vir Trink. Nadat hy 'n endjie weg is, word hy 
deur die onbekende agtervolg, wat op sy beurt 
weer deur Guillam gevolg word. 

Om die huis gaan hulle en toe met die pad 
deur die wingerd na die ,,ou waenhuis" toe. 
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,,Is <lit waarom rnnr. Trink nie Tweespruit
toe kon ry nie ?" vra Guillam homself af. 
,, Waarom het hy eers my huis dopgehou en toe 
b.iernatoe gesluip? Waarom is die ,,ou waen
huis" nie gesluit nie? Om daardie klomp wat 
my platgeslaan het, te herberg ?" 

Trink stap vinnig in die pad af. Sy agter
volger is die versigtigheid self, maar <link nooit 
daaraan dat hy ook agtervolg kan word nie, 
dus is <lit vir Guillam kinderspeletjies om albei 
in die oog te hou en tog seker te maak dat hy 
nie agtervolg of deur die onbekende gewaar 
word nie. 

By die ,,ou waenhuis" gekom, stap Trink 
versigtig na die deur en klop. 'n Ligstrepie 
word sigbaar toe die deur oopgaan, 'n paar 
woorde word gefluister en toe word die deur 
weer toegedruk. Trink stap om die gebou tot 
waar 'n geel glinstering by die vensterluik die 
kerslig binne verraai. 

Hy gaan by die venster staan, sy kop vas 
teen die vensterraam. Skynbaar probeer hy by 
die luik inloer. Die onbekende kruip nader. 
Sy groot hoed en die swart mantel wat horn 
omhul, gee horn die voorkorns van 'n groot 
aasvoel. 

Trink: beweeg 'n paar tree weg, bly staan, 
keer terug en druk sy gesig weer teen die 
skrefie vas. Die onbekende kruip nader; 'n 
pistool glinster in sy hand. Guillam wou net 
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sy teenwoordigheid verraai toe Trink agteruit 
tree en vas teen sy bekruiper stamp. Voordat 
Guillam Trink tot hulp kon snel, het die pistool 
een, twee maal teen sy kop geklap, en Trink 
sak soos 'n sak aartappels inmekaar. 

Sy aanvaller kry horn aan die skouers beet 
en sleep horn 'n endjie van die gebou af weg 
agter 'n hoe suikerbos in. 

,,J y stel my 'n goeie voorbeeld, ou kerel," 
fluister Guillam en glip vorentoe totdat hy 
langs die bos kom. Skynbaar is ,,Aasvoel" 
besig om, Trink dieper in die bos in te trek, 
maar daar is 'n versigtigheid en konsiderasie 
in sy houcling te bespeur waarvan Guillam aflei 
dat hoewel die onbekende Trink skadeloos wil 
stel, hy horn tog nie wil vermoor nie. 

Guillam wag. Na 'n rukkie kom ,,Aasvoel" 
om die bos gesluip. Sy oe is op die skrefie 
gevestig, sodat hy Guillam glad nie gewaar 
nie. Toe hy by horn verby loop, pluk Guillam 
horn aan sy voet dat hy soos 'n os neerslaan. 
Voordat hy tot verhaal kon kom, het Guillam 
op sy rug gespring, sy hoed styf oor sy oe 
gepluk en sy arms van agter vasgevat. 

Met kragtige spierinspanning probeer hy 
van Guillam ontslae raak, maar laasgenoemde 
klou soos 'n seekat, terwyl hy ,,Aasvoel" se 
arms stadig maar seker agteruit woel waar hy 
hulle met sy kniee kan vasdruk. 
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'n Snaakse sparteling is dit daar in die 
donker: Geen woord of kreun word geuiter 
nie; albei stry om lewe ·en dood; albei probeer 
saggies na asem hyg. 

Maar toe Guillam sy teenstander se arms 
vas het, begin hy na die pistool rond tas. 
Eindelik kry hy dit in die regterbaadjiesak. 
Wild spartel ,,Aasvoel". Hy probeer omrol om 
Guillam onder ham vas te druk, maar Guillam 
voel-voel met sy linkerhand na die onbekende 
se kop en slaan hom toe een hou daarop met 
die pistoolgreep. Alie teenstand verslap. 

Versigtig staan Guillam op. Wat nou 
gedaan? 'n Onweerstaanbare begeerte om sy 
teen.stander se gesig te sien, raak horn baa-5. 
Sonder om te aarsel, draai hy die persoon om, 
ruk die hoed van sy kop af en kyk in die gesig 
van kommandant Cloete vas ! 

0 "dinkh 'di 1 ,, , mag, y, ,,nous e gort gaar. 
Maar een ding is seker, ek ga_?.n nie by wees 
as die oubaas bykom nie ! " 

Haastig gaan hy te werk ! Die hoed word 
weer styf oor Cloete _se gesig getrek, sy hande 
word agter sy rug met 'n kous vasgemaak, ter
wyl die ander kous om die bene vasgeknoop 
word. 

,,Om hulp sal jy nie roep nie, Komman
dant," spreek Guillam horn saggies toe, ,,en 
nou gaan ek loer waar jy wou geloer bet" 
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Maar hy is teleurgestel. Om 'n lantern 
geskaar staan of sit 'n klompie mans, maar die 
lanternlig is so flou <lat hy hul gesigte nie mooi 
kan sien nie. Het hy hulle geken, sou hy hulle 
dalk herken het, maar aangesien hulle vir horn 
vreemde!4ige is, moet hy tevrede wees om hul 
bewegings dop te hou. 

Skynbaar doen hulle verslag, want een vir 
een word ondervra deur 'n persoon in 'n man
tel wat by die lantemlig kort aantekeninge in 
1n boekie neerskryf. Guillam kan net die hand 
sien wat die boek by die lig hou en die vingers 
wat die veerpen oor die papier voortdryf. 

Die hande bekoor hom- mooi, slank en 
grasieus. Op een vinger glinster 'n ring. Hy 
wens hy kan die eienaar sien . . . . . . 

'n Gedempte kreun agter horn laat horn 
omkyk. Skynbaar kom Cloete by. Wat nou? 
Hierdie klomp is seker dieselfde wat in Nooit
gedacht se huis vergader het. Trink is brand
wag; Trink moet in elk geval die vergaderplek 
verskaf. Cloete het lont geruik en hier kom 
rondsnuffel. Skynbaar sit Cloete en die klomp 
nie langs dieselfde vuur nie. As hulle nie vir 
Cloete is nie, dan is hulle teen horn. Cloete is 
op die oog 'n regeringsman- is hulle teen die 
regering ? 

'n Onverskillige bui kom oor Guillam. 
Sander om te aarsel, tel hy die Kommandant 
op en gaan le horn 'n paar tree van die voor-
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deur van die ,,ou waenhuis" neer. Toe gaan hy 
die nog bewustelose Trink haal, en met groot 
moeite en gesukkel le hy horn langs die Kom
mandant neer. 

,,So ja," hyg hy homself toe, ,,nou le julle 
net mooi. Kommandant, jy weet wie jy agter
volg bet; Trink, jy sal weet wie jou agtervolg 
het, en julle albei weet nie wie julle hier geplak 
het nie. En julle klomp daarbinne, julle sal nou 
self weet dat Cloete op jul hakke is, en <lat daar 
nog iemand is wat van jul vergadering weet. 
Ek hoop net die kennis gee julle slapelose..nagte. 

,,En nou, tot siens ! Moreoggend ry ek en 
Trink Tweespruit-toe. Ek moet nou sorg dat 
ek in die bed kom. Ek het vanaand genoeg 
agtergekom, en hier wil . ek nie gevang word 

. " me. 



HooFSTUK VIII 

Die Swartland, die Sand veld: Die een 
golwende heuwels, die antler gelyk sanderige 
vlaktes; die een nader aan Kaapstad, die antler 
nader aan Saldanhabaai; net twee natuur
streke wat deur die bewoners daarvan so 
genoem word. Met daardie benaminge was 
Guillam ook eens op pad Tweespruit-toe. 
Hoewel hy met die boer se geoefende oog die 
fyner besonderhede van veld en boerdery 
waargeneem het, was sy aandag nooit eintlik 
daarop gevestig nie, want Koos Trink en die 
gebeurtenisse by die ,,ou waenhuis" het nog 
steeds op die voorgrond van sy gedagtes 
gebly. 

Trillk self is 'n armsalige reisgenoot. Onder 
sy hoed is die wit verband sigbaar. Op Guil
lam se vraag waarom dit nodig is, het hy geant
woord dat hy die kroon van sy kop in die 
donker gestamp het. Op Guillam se verdere 
vraag of dit dan sy gewoonte is om in die 
donker agteruit te loop, het hy nie geantwoord 
nie, maar net gekreun-sug en melancholies tus
sen sy perd se ore vasgekyk. 

Met moeite het Guillam 'n glim.lag onder
druk wanneer Trink met gefronste winkbroue 
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sug op sug slaak, en 'n paar keer moes hy op 
sy tande byt om te verhoed dat hy hardop lag. 
As hy rnaar net die vorige aand teenwoordig 
kon wees toe Cloete en T rink deur die klomp in 
die ,,ou waenhuis" ontdek is ! Geheimsinnig
heid? Wel, hy het hulle in gelyke munt terug
betaal, en die feit dat hulle die Kommandant 
op hulle neergehaal het, sou seker slaa plose 
nagte veroorsaak. Wat Trink betref- Trink 
het horn mos in die duister gehou; nou is dit 
Guillam se beurt om daarclie rol op horn te 
neem. E en ding is seker, daardie klomp sal nie 
weer op Nooitgedacht vergader nie ! Nooit
gedacht ! Hulle het nooit gedag dat hulle hul
self Cloete op die b.als ·sou haal nie. 

Die reis was teleurstellend. Of Guillam 
nou juis iets verwag het, kon hy riie se nie, 
maar Tweespruit het horn glad nie aangestaan 
nie. Dalk was <lit maar die treurige weers
omstandighede-motreen en rnistigheid; dalk 
was dit Gert Dam en sy vrou- vuil en slorclig, 
met 'n rnenigte vuil en verflenterde kinders; 
dalk die treurige huislike omstandighede. Maar 
al was dit nou een of almal, <lit was Guillam 
wat Trink aangepor het om die terugreis te 
aanvaar. Net een ding het in sy gedagte bly 
staan, die see ! 

Hulle het na die see toe gery, net om van 
Dam en sy gesin af weg te kom. · Omtrent 'n 
halfuur te perd was dit, maar lank voordat 
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hulle dit in gesig gekry het, kon Guillam die 
koue bries teen sy gesig voel, die magtige 
gedreun hoor. 

Waar hy die see tevore gesien het, was <lit 
aan beskutte, sand-strande, maar bier! Van die 
misbedekte gesigseinder af kom lang, vaal
groen watervalle aan. Hoe nader hulle aan die 
strand kom, hoe hoer rys die branders, totdat 
hulle half-steierend vassteek, een wonderlike 
oomblik pragtig en majestueus vertoon en dan 
met 'n gekraak en 'n gedonder in 'n warboel 
van wit seeskuim, geel sand en lang, swart, 
slangagtige seebamboese vergaan. 

Lank het Guillam so gesit, sy oe op die 
vreemde waterwoeling gerig, die eensaamheid 
van die toneel 'n weerkaatsing van sy eie een
saamheid. Langs die strand en in die see self 
le groat, ronde rotsmassas. Teenoor hulle breek 
die golwe; en om hulle en bokant die water 
dwaal die seevoels, wat af en toe snaaks en 
aaklig skree. 

,,Hier sal geen skip kan land nie,'' se Guil-
lam uiteindelik. · 

Asof hy vir Guillam se stem geskrik het, 
kyk T rink op. 

,,Hulle land nie hier nie," antwoord hy, 
,,maar daar by Saldanhabaai." Hy wys in 
'n_noordelike rigting. ,,Daar is <lit baie beskut" 

En toe na 'n rukkie, byna verskonend, 
voeg hy by: ,,Daar is 'n storm op see." 
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,,Ek is bly dat ek nie 'n matroos is nie," 
merk Guillam op. 

Trink anhvoord nie. Of hy die matroos se 
lot met sy lot, tot nadeel van homself vergelyk, 
kan Guillam nie se nie. 

,,Kan ons moreoggend vertrek, Trink ?" 
vra by. 

,,J a, mnr. Woudberg, maar wou u nie 
langer bly nie ?" -

,,Bly ?- Nie ek nie ! J y het die skape 
getel, en wat is daar verder te sien ? Ons het 
mos nou ook die see gesien," sluit hy spottend 
af. 

,,J a, die Sandveld is nie nou mooi nie," 
erken Trink, ,,maar na die vvinterreens .... " 

,,Wil jy tog nie weer 'n uitstappie reel nie ?" 
terg Guillam horn. ,,Ek sou gemeen het, dat 
een per jaar vir j ou genoeg sou wees. Ek het 
jou reeds met groot gesukkel oorgehaal om my 
hiernatoe te vergesel." 

Trink antwoord nie dadelik nie, en toe hy 
praat, is hy effens van die punt af. ,,Dis aan
genaam om so af en toe van die huis af weg te 
kom- alleen. Dis so stil hier in die Sandveld." 

,,J y moet die Karoo sien," spog Guillam; 
,,daar is vir jou stilte, veral net so voor 'n 
donderstorm losbars. Dis so stil dat jou ore 
tuit." 

,,U verlang terug Karoo-toe, mnr. Woud
berg ?" · 
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,,Dis mos my tuiste, daar is eK gebore. En 
wat kry ek hier in die Kaap? Waarom sou ek 
hier bly ?" 

Die stem is skielik bitter. 
,,Dit is u familie-tuiste, mnr. Woudberg." 
,,En moet ek nou juis hier aan die Kaap 

kom leegle net omdat my voorouers hulle hier 
gevestig het? H oe sal nuwe lande, kolonies en 
dorpe gestig word as almal maar tevrede is om 
met Jan Tuisbly se karretjie te ry ?" 

,,Daar is baie vir u te doen, mnr. Woud
berg, as u maar net in u besittings wil belang 
stel. l\!Iaar ek vrees u wil nie. Kyk, u het nie 
eens die moeite gedoen om die skape self te tel 
nie. Dit het u aan my en Gert Dam oorgelaat." 

,,Ek vertrou die vent nie ! " 
,,Vertrou horn nie, rnnr. Woudberg? Gert 

Dam is so eerlik en opreg as wat 'n mens kan 
wees. U oom sou nie 'n oneerlike mens hier 
aangestel het nie." 

,,0, ek bedoel nie <lat hy skape steel nie t 
Maar die vent het 'n bangerige, stuurse 
houding." 

,,Dalk is hy maar net skaam, mnr. 
Woudberg." 

- ,,Skaam ?- Omdat hy horn te min was ?" 
,,Dis 'n saak van opinie, mnr. Woudberg, 

maar Gert Dam is 'n betroubare man." 
,,Dit mag so wees, maar ek wens dat hy 

minder kopsku was," sluit Guillam die gesprek 
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af. ,,Dan se ons moreoggend tot siens aan die 
betroubare Dam." 

,,J a, Meneer, ons sal maar vroeg moet weg
spring oor die sandpaaie en dan kan ons more
aand, as die Heer wil, weer by die Bassons op 
Volstruisleegte oornag en die volgende <lag 
deurdiuk huis-toe." 

Huis-toe ! Die woord laat Guillam opnuut 
besef <lat hy wel geen tuiste het nie, <lat Nooit
gedacht rnaar net 'n huis is. Hy het nie geweet 
<lat sy rusteloosheid en onsekerheid so opval
lend was <lat Trink dit ook gemerk het nie. 
Trink se woorde het weer gedagtes, vir goed 
onderdruk, na hy gemeen het, by horn laa t 
opkom. 

Die volgende oggend toe hy van Gert Dam 
en sy gesette, vaalhaar vrou afskeid neem, het 
'n gevoel van skaamte by horn opgekom. Hy 
was te gou om die mense te oordeel, te gou 
om sy rnening te lug- iets waarteen hy nog 
altyd gewaak het. Hy is bly <lat sy vader nie 
teenwoordig was nie. Oombliklik voel hy weer 
klein en alleen. 

,,Tot siens," se hy aan Dam, terwyl hy 
laasgenoemde sy hand reik. ,,Het jy nou alles 
met Trink bespreek? Ons sal die jong met die 
ploegskaar stuur en daarby sal daar nog lek
kergoed vir die kinders wees. As jou vrou ver
lang dat ons vir haar inkopies in die K:aap moet 
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doen, moet sy maar net se, dan kan ons die ook 
saamstuur." · 

Nee, daar is op die oomblik nou niks nie. 
Hulle was slegs twee weke gelede in die Kaap. 
Maar die kinders sal sekerlik die lekkergoed 
geniet-en daar ontbrand skielik 'n gloed in 
die swart oe. 

Lank nadat Tweespruit uit die gesig geraak 
het, kon Guillam nog daardie skielike lig in 
Dam se swart, dooierige oe sien. Die man het 
ook sy kinders lief, is ook vir vriendelikheid 
vatbaar. Dam se donker gesig omring met 
steil, swart hare het skielik verander. Sommer 
moreaand sal hy opdrag gee dat suiker, 
koekies, rosyne en neute vir die Dam-kinders 
ingepak moet word. 

Die volgende dag toe hulle by Van 
Schoorsdrift stilhou, kom 'n jong man hulle 
tegemoet. 

,,Dag, oom Koos," se hy. 
,,Dag, Charl." 
Met belangstelling beskou Guillam die 

jong man. Hy is omtrent van dieselfde ouder
dom as hy, skralerig, maar met bree skouers. 
Die gesig is innemend, die neus lank maar 
skeef aan die punt, die ken te breed en te lank 
om mooi te wees. Dit gee die indruk dat die 
kerel se onderkaak en -tande voor en bo-oor 
die boonste steek. Voordat T rink horn kan 
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voorstel, raai Guillam <lat <lit Charl Davel moet 
wees. 

,,Dit is mnr. Charl Davel, mnr. Woud
berg," stel Trink hulle bekend, en toe vra hy: 
,,Is daar slegte nuus, Charl ?" 

,,Slegterig, Oom," anhvoord Davel met sy 
oe op Guillam. 

,,Wat is dit? Praat, man !" 
,,0, niks om jou oor te bekommer nie, 

oom Koos. Net dit: Daar's 'n agttal dragon
ders op Nooitgedacht ingekwartier." 

,,Dragonders ! " Trink se stem spreek sy 
verontwaardiging uit. ,,Wat wil hulle he? Ons 
het mos niks gemaak nie ! " 

,,Dis maar seker omda t ek nie die eed van 
getrouheid wou afle nie," praat Guillam tussen
in. ,,Kommandant Cloete het my gewaarsku 
dat ek so iets te wagte kon wees, maar ek het 
nie verwag dat hulle so gou sou optree nie." 

,,Cloete kon oak maar gesorg het <lat ... " 
begin Trink en hou weer skielik op. Charl 
Davel het horn skerp aangekyk en toe ewe 
onskuldig sy perd se maanhare gestreel. 

Byna verraai Guillam sy kennis van die 
gebeurtenisse by die ou waenhuis deur te glim
lag, maar hy se: ,,Hy het aan my verduidelik 
<lat hy die saak sou moes rapporteer. Ek ver
onderstel dat aangesien ek uit Graaff-Reinet 
kom, ek meer onder verdenking staan as 'n 
antler." 
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,,Ja, maar wat gaan jy maak ?" vra Davel 
horn. 

'n Skouerophaling: ,,Wat kan ek maak ?" 
,,Gaan jy die eed afle ?" 
,,Nie nou al nie." 
,,\i\Tanneer dan ?" 
,,Dalk nooit nie." 
,,Dan stop hulle jou in die tronk. Generaal 

Craig is 'n haastige vent." 
,,Hy sal my eers moet vang." 
Paar is geen sweem van verwaandheid in 

die stem te bespeur nie. Dood-eenvoudig kon
stateer hy 'n feit. 

,,Maar hoekom wil jy nie ?"Davel se ,.;tern 
is vriendelik belangstellend. 

,,Sommer nie, dalk omdat almal my aan
raai, dalk omdat die Graaff-Reinetters nog pal 
staan-ek weet nie." 

Somber tuur hy na die ooste waar die 
Drakensteingebergte die gesig versper. Daar 
ver anderkant hulle le die Karoo en Graaff
Reinet. 

Onseker val Davel se stem op sy ore. ,,Ek 
dag <lat ek jou sou kom waarsku. My 
suster . . . .. . " 

J . t ? " Guill .. d-" a, JOU sus er. . . . . am se oe eur-
boor Davel. 

,,My suster- Suzette het gemeen dat JY 
dalk antler planne vooraf wou beraam." 

,,Soos wat, by voorbeeld ?" 
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,,Soos-soos na 'n prokureur toe gaan. of 
Cloete. As jy eers die dragonders op jou lyf het, 
kan jy nerens ry sander twee van hulle by jou . ,, 
me. 

,,Dit was gaaf van jou suster om aan my 
te di.n.k," antwoord Guillam, maar intussen is 
sy gedagte met antler vrae besig. Het die 
dragonders nie dalk in opdrag van Cloete 
gekom na die gebeurtenis by die OU Waenhuis 
nie? Is Charl nie vooruit gestuur om uit te 
vind of Guillam kennis van die saak dra nie ? 
Sou dit nie in hul kraam pas dat hy,_ om die 
tronk te ontwyk, sou vlug nie ? Sou dit die 
,,ander planne", deur Charl bedoel, wees? 
Maar dan bestaan daar 'n bepaalde verband 
tussen Charl, Suzette, Trink en die gebeurte
nisse om en op Nooitgedacht Hy het gemerk 
hoe Trink skielik geswyg het nadat Charl horn 
skerp aangekyk het. 

T rink se stem onderbreek sy gedagtegang. 
,,Wat staan ons nou te doen, mnr. Woudberg ?" 

Guillam glimlag: ,,Ons ry maar huis-toe." 
Trink wil praat, maar verander van plan. 

Of Davel vir horn geknik het, kon Guillam nie 
met sekerheid se nie. 

,,N ou ja, dan ry ek maar saam," merk 
Davel op. 

,,Ons sal jou geselskap op prys stel," erken 
Guillam, ,,want Trink en ek loop nie eintlik oor 
van praatlustigheid nie." 
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,,Maar oom Koos gesels nie baie nie," se 
Davel terwyl hulle in die rigting van Tafelberg 
voortry. 

,,] a, dit lyk vir my of die hoofbesering wat 
hy opgedoen het, die bran van sy woorde heel
temal laat opdroog het," laat Guillam ongeerg 
val. . 

Davel swyg 'n oomblik en stuur toe die 
gesprek in 'n antler rigting. 

,,En het jy die uitstappie na Tweespruit 
geniet, mnr. W oudberg?" 

,,] a, maar T rink en ek gaan weer in ·die 
blomtyd." 

Trink sug, maar Davel glimlag. 
,,] y moet vir Louis saamneem. Ten spyte 

van die pak wat jy horn besorg het, het hy nou 
skielik oorg_egaan tot 'n wonderlike helde
verering teenoor jou." 

Guillam voel kriewelrig; nou is Davel in 
sy kraal. Met opset of nie ? 

,,As ek geweet het dat Louis julle broer 
was . . . . . . ," verskoon hy homself. 

,,0, 'n pak slae sal horn nie kwaad doen 
nie," lag Davel. ,,Hy kom dit nogal kort. Maar 
wa t <link jy van ons opvoedkundige, die heer 
Edeman ?" 

Guillam aarsel. Die vrae kom glad te 
onskuldig. ,, Wel, ek het horn skaars yyf 
minute gespreek en toe het hy my met Latyllse 
uitdrukkings oorlaai. Maar ek sou dink dat hy 
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te gou was om my kant teen sy eie leerling te 
kies. Maar dan dra hy weer beter kennis van 
sy skoliere as ek." 

,,En jy herken toe sy Latynse uitdruk
kings ?" merk Davel op. 

Guillam glimlag innerlik. Ewe onskuldig 
gaan hy voort: ,,J y vind dit snaaks dat 'n 
grensboer Latyn ken? \Vel, my pa het nooit 
eintlik op die grens geaard nie; my moeder nog 
minder. Maar waar sy gesterf het. het my 
vader horn geestelik en verstandelik aan die 
lewe onttrek. Saans, en selfs bedags wanneer 
daar geleentheid \Vas, het hy my probeer inlig 
omtrent sake buite die van 'n gewone grens
boer. Maar 'n seun is nou nie juis vir b eska
wing en kultuur vatbaar nie. Ek het maar baie 
oor die jag of ander goed sit en droom terwyl 
hy een of ander teorie bespreek het. Maar dik
wels washy tevrede dat ek maar net daar was 
om te luister, meen ek. So k on hy 'n saak van 
alle kante uitpluis en dit tot sy eie bevrediging 
oplos. Vandag is ek natuurlik jammer dat ek 
nie meer aandag aan sy woorde geskenk het 
. " me. . 

,,J a, berou kom te laat." 
,,Ek het gewonder," gaan Guillam v oort, 

terwyl hy Davel onderlangs dophou, ,,of ek nie 
my studies sal voortsit nie. Dink jy dat die 
heer Edeman my sal kan aanhelp ? Ek het 
gemeen dat ek dalk Engels by horn kan leer." 
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,,Wel," antwoord Davel, ,,as dit Engels is 
wat jy wil leer, sal jy nie na Edeman toe hoef 
te ry nie. Daar sal agt leermeesters in die vak 
op Nooitgedacht wees." 

,,Ja, die Enge!se," laat Guillam val; ,,hulle 
duik ook orals op. Maar vertel my, hoe is dit 
dan dat hulle die Kaap verlede jaar so maklik 
verower het? '' 

,,Verower het? Die Kaap is aan hulle 
gegee ! Op 'n skinkbord, as jy dit so wil he l" 

M . ~,, b . G ill ,, aar w1e . . . . . . egm u am. 
,,Daar was verraad," bars Davel uit. ,,Van 

bo tot onder uit was die amptenare en offisiere 
Engels- of Oranjegesind. Enige plan, enige 
man wat horn wou versit, is gedwarsboorn. En 
die wat nie saam met hulle gegaan het nie, het 
gese : .,0, liewer die Engelse as die revolusio
niste' ! " 

,,En Edeman?" vra Guillam. 
,,Edeman? Hy wou natuurlik he dat ons 

Nederland moet aankleef. Wat Nederland doen 
is goed, maar ons Afrikaners . . . . . " 

Hy hou skielik op en staar Guillam agter
dogtig aan. 

,,Waarom bet jy Edeman genoem ?" vra 
hy. 

,,Ons het van horn gepraat, as jy reg sal 
onthou," gaan Guillam voort, ,,en ek wou net 
weet hoe hy teenoor die Engelse staan. As hy 
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onder verdenking is, sal ek nie my studies by 
horn kan voortsit nie." 

,,O,'; se Davel, en na 'n rukkie weer: ,,O.'· 
Trink hoes een, twee maal. 
Skynbaar ingedagte bewonder Guillam diE 

prag van Tafelberg, maar in sy binneste lag hy 
lekk:er. Dis nie hy wat sy mond verby gepraa1 
het nie. Davel wou horn oor Edeman pols, eIJ 
toe is <lit hy self wat sy mening veITaai. Of wa: 
<lit maar net 'n set om Guillam vertroulik tE 
laat gesels? 

Toe Davel weer praat, is dit om Guilla.m 
oor die grensposisie uit te vra. Maar hoewel 
Davel die gesprek persoonlik wou hou, he1 
Guillam slegs die algemene toestand beskryf. 
Oor die dringende behoeftes van die kleiIJ 
republiek het hy nie 'n woord gerep nie. 

,,En hoewel jou vriende daar so swaar 
kry," merk Davel op toe Guillam eindig, ,,hei 
jy hu}Je verlaat ?" 

Die skimp is daar, maar hoewel sy bloed 
kook, verkies Guillam <lat dit op dowe ore val 

,,Hu1le het my aangeraai om sake hier te 
kom besigtig," se hy ewe kalm en voeg by: 
,,Maar ek het nog nie die eed aan die Engelse 
afgele nie, dus is hulle ook van my houding 
bewus." 

Hy sien hoe 'n rooi gloed op Davel se wang 
uitslaan, maar voordat laasgenoemde iets kon 
se, word hul aandag deur Trink getrek. Die 
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het 'n snaakse geluid soos 'n hoes, 'n proes en 
'n snik geuiter. 

,,Wat is dit, Trink ?" vra Guillam. 
J t . di K I" ,, a, wa is t, oom oos . 

,,Het jy 'n vlieg ingesluk ? " vra Guillam. 
,,Hy kry beroerte," beweer Davel. 
,,Laat staan my, julle twee," mompel die 

ou. ,,Kan 'n mens nie eens in vrede lag nie ?" 
L . ~" ,, ag JY. 

,, W aarom ? " 
,,Ek kan mos lag as ek wil," antwoord 

Trink, en met 'n sedige gesig sit hy weer regop 
en bedaard in die saal. · 

Agterdogtig beskou die twee jong mans 
horn en toe mekaar. · 

- Onderlangs beskou Guillam vir Charl 
Davel. Ietwat verbaas merk hy <lat hoewel 
Davel goed gekleed is, sy klere oud en hier en 
daar netjies gestop is. Dat die Davels nie juis 
welvarend is nie, het hy van Kolver se uit
latings afgelei, maar dat Suzette by gebreK: aan 
geld moet ly . . . . . . . [ 

In sy gedagte roer daar iets, iets wat horn 
peinsend na blou Tafelberg laat sit en kyk ter
wyl Trink en Davel stadigaan agter raak en 'n 
fluister-gesprek aanknoop. -

By Tierberg slaan hulle 'n pad in oor die 
Kaapse Vlakte wat hulle naby Nuweland in die 
hoofweg tussen Kaapstad en Wyn.berg ·sal 
bring. . 
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Eers toe hulle naby N ooitgedacht was, het 
Guillam die gesprek wat later algemeen geraak 
het, weer op 'n persoonlike voet gebring. 

,,Kan jy Engels praat, Trillk ?" vra hy. · 
,,Nee, geen woord nie," antwoord Trink. 
,,En jy, mnr. Davel?" 
,,Ek kan hier en daar 'n woord verstaan," 

verduidelik Chad, ,,maar verder is my kennis 
tot 'n ,yes' en 'n ,no' en 'n paar vloekwoorde 
beperk." 

,,Dis jammer," laat Guillam val. 
,,Waarom ?" 
,,Wel, ek sou graag iemand op Nooit

gedacht wou he wat as tolk kan <lien. Die 
Eng else solda te . . . . .. " 

,,Suzette kan dit glad praat," val Dave] 
trots in. ,,Op skool .. ... . " 

,,Maar ek sou haar nie lastig wil val-nie," 
gaan Guillam voort, ,,hoewel as sy net more 
kon o.ony om my oor die weg te help . . . . .. '' 

,,Maar dit sal sy met plesier doen," bied 
Davel aan, ,,hoewel jy die eed nou seker sa1 
afle.'' 

Guillam steur horn nie aan die laaste dee] 
van Davel se sin nie, en antwoord: ,,Ek kan 
skaars verwag dat sy na my toe moet oorry, 
maar mag ek die koets vir julle moreoggend 
stuur? Ek neem aan dat jy haar sal vergeseL" 

,,J a, ons sal kom. Ek meen ook dat as jy 
ons kan laat haal, dit die gerieflikste sal wees." 
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,,Trink, sal jy asseblief daarvoor sorg ?" 
vra Guillam. 

,,J a, mnr. \Voudberg." 
D . d " ,, is goe . 

Daama ry Guillam weer ingedagte verder. 
Hy het skielik ouer geword; hy sien sake uit 
glad 'n antler oogpunt. Selfs toe hulle op Nooit
gedacht van hul perde afklim, en eers Absalom 
en daarna Trink se vrou hulle ontsteld en ver
ontwaardig tegemoet snel, het Guillam hulle 
bedaard ontvang en na 'n paar vrae wegge
stuur. 

,,Het die soldate hulle goed gedra ?" 
J . I" ,, a, o 1a. 

,,Hoeveel is daar ?" 
,,Agt manskappe en 'n sersant-ook hul 

perde." 
,,Is ·hulle goed versorg ?" 
,,J a." 
,,Dan hoef ons ons nie vanaand verder te 

bekommer nie." 
Daarmee is hy stil en ingedagte die huis 

binne. 



HOOFSTUK IX 

Guillam was op die voorstoep toe die koets 
met Charl en Suzette Davel voor die huis stil
hou. V roeg die oggend al het hy opgestaan, 
horn deur Absalom skoon laat skeer en toe in 
nuwe klere fyn uitgevat, stadig en smaaklik sy 
oggendete geniet. Daama bet by van kamer 
tot kamer deur die huis gedwaal, om hier 'n 
portret reg te skuiwe, daar 'n vasie of versier
seltjie van plek te verander. 

By sy oom Ryno se skryftafel het hy gaan 
sit, twee vrugtelose pogings aangewend om 'n 
brief aan Kolver op te stel, en naderhand die 
opgef:ommelde velle in die snippermand jie 
gego01. 

Deur die vensters het hy staan en kyk hoe 
die Britse soldate hul perde uitlei, water en 
voer gee en toe onder gefluit en gesis hul blink 
velle nog blinker roskam. Trink se kinders en 
'n klompie kleurling-kindertjies het hulle rand
om die soldate geskaar, maar ·op 'n veilige 
afstand, en skamerig en verlee die pogings van 
die rooibaadjies om op vriendskaplike voet met 
hulle te verkeer, ontwyk. 

Maar die koets is nou voor die deur en 
Suzette is besig om uit te klim-Suzette, tog te 
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fraai, in 'n geblomde syrok met bypassende 
hoed en mantel. Ewe kalm klim sy die trappe 
op, maar om haar mond en in haar oe kan hy 
tekens van spanning merk. 

,,Dit is gaaf van jou om my uit my ver
leentheid te kom help, mej. Davel," se hy ter
wyl hy haar en haar broer groet. ,,Dit was ook 
bedagsaam van jou om my met die inkwartie
ring in kennis te stel. Ek is jou en jou broer 
baie dankbaar." 

,,Ons probeer maar help," se sy. ,,My 
ouers laat weet dat hulle ook jammer is om van 
die inkwartiering te hoor. My pa is van plan 
om later in die dag oor te ry." 

,,Ek stel dit op prys," antwoord hy. ,,Maar 
sal julle nie binnekom nie? Sal u iets geniet, 
mej. Davel ?- 'n Koppie tee, 'n kelkie wyn ?" 

,,Nee, dankie, niks nie." 
Char! skud ook sy kop toe Guillam vraend 

in sy rigting kyk. 
Net toe kom Absalom die voorkamer 

binne. 
,,Dit lyk vir my of die sersant met Baas wil 

praat," se hy aan Guillam. 
,,Sal ek horn nou laat binnekom ?" vra 

Guillam vir Suzette. 
,,J a, hoe eerder, hoe beter," anhvoord sy. 
,,Sal ek uitgaan ?" vra Charl. 
,,Nee, waarom? Ek wil maar net dat jou 

suster aan die sersant moet se dat hulle-welkom 
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is om hier te ·bly net so lank as wat hulle wil." 
Suster en broer kyk mekaar 'n paar 

sekondes stilswygend aan. Toe praat sy: ,,Is 
<lit nie-nie baie buitengewoon nie ?- Ek 
bedoel u houding." 

,,\i\Tat kan ek anders doen ?" vra hy. 
Sy knik. Haar broer stap venster-toe, sy 

hande in s-y broeksakke, terwyl hy saggies deur 
sy tande fluit. 

Guillam trek sy asem op asof hy verder 
wil verduidelik, besluit anders en staar Suzette 
aan. Haar skoonheid betower horn; hy kan 
eenvoudig nie sy oe van haar af weghou nie. 

Voetstappe op die geelhoutvloer word 
hoorbaar; al nader kom hulle, en Absalom en 
die sersant verskyn in die deur. Guillam wink 
vir Absalom dat hy maar kan loop. 

Die sersant is jonk en goed gebou. Onder 
sy arm klem hy sy pet styf vas. Sy baadjie is 
rooi, oorkruis met ·wit patroonbande; sy broek 
blou en onder die hakke van sy groot militere 
stewels vasgegespe. 

Baie regop staan hy, sy oe omtrent ses 
duim bokant Guillam se kop gerig. Toe 
Suzette horn in Engels aanspreek, kyk hy haar 
effens verbaas aan. Hy antwoord haar en sy 
tolk: ,,Hy se dat hy sersant Hawkins is, dat 
hy jammer is dat hy jou onaangenaamheid 
veroorsaak, maar dat hy sy bevele moet 
gehoorsaam.'' 
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,,Ek verstaan sy posisie," antwoord Guil
lam, ,,maar wil weet of hy en sy manskappe 
goed versorg is." 

Suzette tolk en Hawkins antwoord. Guil
lam het sin in sy ronde, bruingebrande gesig, 
rooi wange en blou oe. 

Die gesprek wat verder gevolg het, het 
kortliks hierop neergekom : Guillam moet die 
dragonders en hul perde van voedsel en onder
dak voorsien. Wil hy dit nie doen nie, moet hy 
vyf riksdaalders per man per dag betaal. Haw
kins het geen opdrag gekry om enige beper
kinge op Guillam se vryheid te le nie, maar as 
hy van die plaas af wil gaan, moet hy van ten 
minste twee dragonders vergesel wees. Hulle 
sou daar bly tot tyd en wyl hul bevelvoerende 
offisier te Wynberg hulle terugroep. 

,,Wou jy nog iets geweet het ?" vra Suzette. 
,,Nee," antwoord Guillam, ,,maar se vir 

horn dat hy en sy manskappe by my aan tafel 
moet kom eet. Ek sal ook vir Trink se dat hy 
Hawkins daagliks van genoeg wyn vir horn en 
sy manskappe moet voorsien, maar <lat as hulle 
enige slegte gedrag betoon, ek hulle by. die 
militere hoofde sal aankla." 

Guillam kon merk hoe Hawkins protes 
teen die etery aanteken, maar hoe hy deur 
Suzette oorreed word. 

Eindelik se sy: ,,Hy neem jou aanbod met 
dank aan. Hy se sy manskappe sal hulle goed 
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gedra. Hulle is spesiaal uitgesoek. Skynbaar 
wil die Engelse moeilikheid met ons vermy. 
Maar is dit al?" 

,,Ja, en se vir horn dat ek later sal probeer 
om kennis met hom te maak." 

Toe die sersant weer die- kamer uit is, keer 
Charl van die venster af terug. 

,,En wat is jou plan," vra hy, ,,om gewone 
Engelse soldate by jou aan tafel te bring? Dis 
ongehoord ! Beledig hulle jou nie al ... . .. " 

,,Charl," val Suzette hom in die rede, 
,,mnr. Woudberg is baas op sy plaas, maar as 
jy ook net wil dink, sal jy self insien dat dit 
die beste taktiek is." 

,,Ek vrees ek sien dit nie in nie," antwoord 
Chari koel. ,,Ek weet 'n Christen behoort die 
antler wang te keer, maar .. . . . "Hy trek sy 
skouers op asof hy met die hele saak niks te 
doen wil he nie. 

,,Dink net," herhaal Suzette, ,,die Engelse 
bedoel die inkwartiering as straf. Hoe sal hulle 
voel wanneer hulle verneem <lat hul dragon
ders soos gaste ontvang word ? Ek meen mnr. 
Woudberg is slim, baie slim." 

,,A," se Charl, ,,nou sien ek <lit in." En hy 
lag, maar sy oe is agterdogtig op Guillam 
gevestig. 

Absalom verskyn in die deur. 
,,Baas," se hy, ,,baas Trink vra <lat baas 
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Chad na horn toe moet kom, asseblief, Baas. 
Baas Trink is in die kelder, Baas." 

,,Verskoon my," se Charl, en hy volg 
Absalom by die deur uit. · 

Guillam staan op, trek die gordyne opsy 
en stoot die vensters oop sodat die sonstrale 
soos goue balke op die vloer val . 

• ~Dis 'n heerlike oggend," se hy. ,,Ek is bly 
dat u oorgekom het, mej. Davel; en ook 
natuurlik, dankbaar. Ek is jou vir baie dinge 
dankbaar. Netnou, by voorbeeld, toe jy my 
handelwyse goedgekeur het .. . .. " 

Hy bly stil. Sy antwoord nie, maar mi 'n 
rukki A d J )" e se sy vraen : ,, a . 

,,Ek het 'n voorstel, juffrou, maar voordat 
ek dit doen, wil ek net kortliks verduidelik. Op 
die huidige tydstip verkeer ek in 'n moeilike 
posisie. Aan die een kant voel ek dat ek in 
sekere mate iets aan my voorouers verskuldig 
is, dat ek nie alles wat hulle opgebou het, tot 
niet kan laat gaan nie. 

,,Dienbenewens voel ek ook dat daar van
dag van my getrouheid aan my land, en veral 
aan my landgenote, geverg word. 

,,Waarop dit neerkom, is dit: Kleef ek die 
een aan, verraai en verlaat ek die ander. Ek 
kan my erfenis nie in besit neem sonder om die 
eed af te le nie; le ek die eed af, verraai ek my 
vriende in Graaff-Reinet." 
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,,Ja," se sy, ,,dit sien ek in." 
Sonder dat sy die stemmjng steur, staan sy 

op en gaan langs die venster staan sodat sy oor 
die tuin kan sien. 

,,Ek wil met jou opreg wees, mej. Davel," 
gaan Guillam voort, ,,ek wil eerlik wees. J y 
weet seker wat die bepalings van my oom 
Ryno se testament is?" 

,,] a," antwoord sy bitter, ,,<lit weet ek." 
,,Maar ek het 'n plan," gaan Guillam voort, 

,,'n plan waardeur ons daardie testament se 
bepalings sal kan ontduik." 

MQeerig laat sy haar skouer teen die 
vensterraam Ieun, maar toe hy nie verder praat 
nie, kyk sy om. Met vertroebelde blik staar hy 
haar aan. 

,,] a, wat is jou plan?" vra sy citeindelik. 
,,Dat u, juffrou, met my sal trou." 
T ?" A f T ;l" h ,, rou . se sy, en sy rons. ,, rou . er-

baal sy en bly stil oor die tuin staar. 
Na 'n rukkie vra sy : ,,Wanneer ?" 
,,Net wanneer u bepaal." 
En toe na 'n rukkie vra sy weer: ,,Is jy 

ernstig ?" 
,,Dood-ernstig," antwoord Guillam. Hy 

staan nou langs haar, sy oe ook op die tu.in 
gerig, maar hy sien niks raak nie. 

Toe praat hy: ,,Ek weet dis 'n snaakse 
huweliksaanbod- maar jy sal verstaan. Ek 
was openlik en eerlik met jou. Ek wil dit nog 
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wees. Vir my hou dit sekere voordele in, maar 
vir jou ook. Ek het geen woord van liefde vir 
jou gerep, of jy vir my nie. Uit die aard van 
die voorstel is dit 'n besigheidskontrak met 
voordele vir ons albei." 

,,J y is baie--eerlik," laat sy val. 
,,Daar is een aspek van die saak wat ek 

nog nie aangeraak het nie," gaan hy stadiger 
voort, ,,en dit is: Ek is van plan om onmiddel
lik na die huwelik--dit wil natuurlik se as jy 
so 'n buitengewone aanbod aanneem- na 
Graaff-Reinet terug te keer. Dan oor 'n ja·ar 
of drie, wanneer die toekoms minder beneweld 
is, kan ons die saak weer bespreek. Aangesien 
ons huwelik dan nog altyd maar net 'n huwe
lik in naam sal gewees het, sal jy onder geen 
verpligtinge teenoor my staan nie en weer jou 
vryheid kan verkry." 

,,Jy het aan alles gedink," se sy, ,,tot- tot 
aan die egskeiding." 

,,Ek wou jou nie laat voel dat ek jou in 
'n strik wou vastrek nie," verduidelik hy. 

Sy sug en glimlag tegelyk. 
,,Natuurlik," se hy, ,,ek verwag nie dat jy 

nou my vraag I!lOet beantwoord nie. So 'n 
voorstel sal jy eers wil oorweeg . . . . . " 

,,Dis waar," val sy horn in die rede. 
,,Maar," gaan hy voort, ,,as jy dit aanneem, 

sal ek jou vader formeel om jou hand vra. Ek 
wou horn eers nader, maar toe dag ek dat ek 
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liewer jou antwoord sou wou he sonder <lat jy 
deur antler beinvloed word." 

,,En hoe lank sal jy op my antwoord 
wag?" Nog staar sy oor die tuin. 

Sy oe is op baar; hy kan die weemoed in 
haar stem hoor. · 

,,Daar is geen haas nie," ant\voord hy. 
,,Ek sal jou more se," beloof sy. 
,,Hoe sal jy my laat weet- per brief?" 
Sy bly ingedagte staan. 
,,Stuur jou koets more," se sy. ,,As ek 

besluit het om jou aanbod aan te neem, sal ek 
saam terugkom, want dan sal daar sake wees 
wat ons sal moet bespreek. N eem ek dit nie 
aan nie, dan sal die koets leeg terugkom." 

,,Ek verstaan," antwoord hy. 
Van buite roep Charl : ,,Suzette l Suzette l 

Sal ons nou ry ?" 
,,] a, ek kom," roep sy horn toe. Vir Guil

lam se sy: ,,Moenie dink da t ek ongevoelig is, 
mnr. Woudberg, vir die eer wat u my aandoen 
nie. Maar in die omstandighede ...... " 

,,Ek het die omstandighede in sekere mate 
geskep, mej. Davel, en ek wil u bedank vir die 
geduld waarmee u my aangeluister het. Wat u 
ook al mag beslis, wees tog verseker dat ek u 
besluit met agting sal aanvaar." 

Sy antwoord nie, maar hy kon sien dat 
haar keelspiere effens trek en dat daar 'n glins
tering in haar oe is wat vroeer nie daar was nie. 
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,,Dan seek goeiedag, mej. Davel, en nog
maals dankie vir u dienste as tolk." 

,, Goeiedag, mnr. W oudberg, en nie te 
danke nie." 

Hy vergesel haar tot op die stoep en bly 
haar so staan en agtema staar tot waar haar 
broer by die koets op haar wag. Vaagweg besef 
hy dat baar broer eers probeer om die koets
deur met sy regterhand oop te maak, en toe hy 
nie daarin kon slaag nie, dit maklik genoeg met 
sy linkerhand doen. . Maar sy gedagte was op 
Suzette Davel gevestig. Wat sal haar antwoord 
wees ? Was by gek toe by so 'n huweliks
aanbod gedoen het? 

... 



HOOFSTGK X 

Guillam Woudberg staan in die blomtuin. 
Dis die dag na sy huweliksaanbod en nou ver
wag hy die koets wat sowat 'n uur tevore ver
trek het. Met sy linkervoorarm teen sy bors 
leun hy teen die sonnewyser wat in die middel 
van die roosakker op 'n grasperkie staan; met 
sy regtervoorvinger spel hy stadig die woorde 
onder aangebring: ,,Horas non nu.mere, nisi 
serenas." 

,,H_oras" het seker te doen met tyd of ure, 
daarom die woord ,,horlosie"; ,,non numero" 
kan maar seker net in verband met getalle 
staan- 'n mens tel mos met getalle. ,,Ek tel nie 
tyd of ure nie," sou dus heel moontlik die ver
taling van die eerste deel wees, maar ,,nisi 
serenas" is bo sy vuurmaakplek. En tog, wat 
tel 'n sonnewyser ariders as tyd? Stadig 
beweeg die skaduwee van die pen oor die 
wyserplaat. So gaan die tyd verby; gister het 
hy vir Suzette Davel 'n huweliksaanbod 
gedoen; vandag, oor 'n uur, netnou, sal hy 
haar antwobrd ontvang; more sal hy onher
roeplik tot een of antler handelwyse verbind 
wees. • 

Hy sug en gaan op 'n bank sit. Dis aan
genaam warm in die son, en daar is nog genoeg 

• 
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herfsrose aan die borne om die lug met hul 
soete geur te deurtrek. 

Koud en sonder enige romanse het hy 
gister 'n huweliksaanbod gedoen aan die een 
nooi wat tot dusver sy hart bekoor het, en 
daarby nog die versekering gegee dat hy haar 
na afloop van die seremonie sou verlaat sodat 
sy hier in die ou woning haar intrek kon neem 
tot tyd en wyl-ja, tot tyd en wyl? Hy sal 
besluit, en intussen sal daardie vrou van horn, 
vrou net in naam, op sy besluit moet wag. Sal 
dit nie beter wees om die hele saak te laat vaar 
nie ? Waarin begeef hy homself nou ? En die 
arme meisiekind ? 

Die gerammel van koetswiele op gruis ! 
Die Nooitgedacht-koets kom die laan op; by 
een van die vensters merk hy 'n persoon se 
kop. 

Hy staan op. Suzette Davel het sy aanbod 
aangeneem. Die tyd het aangebreek vir 'n 
volgende stap op sy lewensbaan. 

Toe hy die koets bereik, wat in die tussen
tyd onder die eikebome langs die huis stil
gehou het, het Suzette en haar broer al uitge
klim. Son-bevlek staan sy daar, liaar wange 
bleek teen haar rooskleurige tabberd, haar oe, 
donker en geheimsinnig, vraend, pleitend op 
horn gevestig. Baie jammer kry hy haar soos 
sy daar staan. 
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Dis Charl wat die spanning verbreek. 
,,Dag, Woudberg," groet hy en laat vinnig 
daarop volg: ,,Ek wil oom Koos gaan spreek. 
Sal julle my verskoon ?" 

Hulle staar horn agterna. Senuweeagtig 
ruk sy die lint los wat haar hoed onder haar 
ken vasbind en trek dit tussen haar vingers 
deur. 

,,J y het regtig gekom ?" vra Guillam. 
,,J a, ek het gekom," antwoord sy. 
Hy kyk weg, toe weer in haar oe. ,,Salons 

binnegaan, of-ek het in die roostuin gesit- wil 
jy liewer soontoe gaan? Daar is 'n sitbank." 

,,J a, ek weet," se sy. ,,Laat ons liewer 
soon toe gaan." 

,, Wag maar, F ortuin," beveel Guillam. 
,,Ek sal jou later se of jy kan uitspan of nie." 

In stilte stap hulle die paadjie af. Asof 
haar hoed te swaar op haar druk, ruk sy dit 
van haar kop af. Pis die eerste keer dat hy 
haar hare sien, golwend, donkerbruin met 'n 
rooi-goue glinstering daarin. 

By die sonnewyser bly sy staan en leun 
daaroor soos hy 'n kort rukkie tevore gedoen 
het. Somber bepeins hy haar, so jonk, so 
bevallig. 

,,Ek het daardie woorde netnou probeer 
vertaal," Se hy, ,,maar kon file Ver kom nie. JOU 
broer se dat jy goeie kennis van tale het" 
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Met haar vinger wys sy die woorde aan en 
met el.keen kom die verduideliking: ,,N umero 
-ek tel, horas-die ure, non- nie, nisi- tensy, 
serenas-skoon of helder. Met ander woorde : 
,Ek tel net mooiweer-ure ! '" 

Sy draai skielik van die sonnewyser af weg 
en gaan op die bank sit. 

,,Ek tel net mooiweer-ure," herhaal hy. 
,,Dalk is <lit 'n voorspelling." 

Sy lag sag, maar kort en sonder vreugde. 
Met sy oe op die sonnewyser en die 

opskrif praat hy, en nou het sy goed kans om 
horn kalm en objektief gade te slaan. Donker 

-is hy, maar net omdat hy so deur die son 
gebrand is; sy donker pak klere en spierwit 
krawat vertoon 'n sterk, gemaklike houding, 'n 
ferme, gevoelige gesig. Hy is jonk en tog oud; 
oud in die ondervinding wat die lewe meebring, 
die grenslewe met sy konsentrasie van smart 
en pyn en geluk. Hy is so anders as die jong 
mense hier aan die Kaap. Wie van hulle sou 
so 'n huweliksaanbod gedoen het, van wie van 
hulle sou sy dit aangeneem het? 

,,Ek sal jou my hele lewe dank verskuldig 
bly," se hy, ,,dat jy gekom het, dat jy so 'n koue 
en gevoellose aanbod kon aanneem. Maar dit 
is beter dat daar geen misverstand, geen 
geveinsdheid tussen ons sal wees nie. Maar, ek 
herhaal, ek sal jou ewig dankbaar bly dat jy, 
deur my van aan te neem, oor hierdie besittings 
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sal waak, sodat ek my trou aan my vriende eIJ 
volk kan uitleef. Jou taak sal die swaarste we~ 
-om te sit en wag, maar juis daarom wil ek 
jou verseker dat ek dit so hoog op prys stel da1 
jy vanoggend gekom het." 

Sy antwoord nie dadelik nie, en toe hy na 
haar kyk, sien hy <lat sy weer besig is om haar 
hoedlint deur haar vingers te trek. Wat hy_nie 
kon sien nie, was die trane in haar oe. 

Sy praat: ,,Ek is bly dat jy so openlik is. 
Ek wil nou ook met. jou openlik wees. Ek ~ 
nie onbewus van die voordele wat uit so 'n 
huwelik vir my en my familie sal spruit nie. 
Want in jou afwesigheid sal ek hier baas wees, 
en as sodanig sal ek my familie op baie maniere 
kan help. Maar ek wil jou vooraf se dat ek van 
elke dubbeltjie boek sal hou sodat ek met jou 
terugkoms verslag sal kan doen." 

,,Dit sal nie nodig wees nie," antwoord hy, 
,,hoewel ek <lit op prys stel. l\faar die huweliks
voorwaardes kan ons bespreek, of as jy wil, 
kan ek dit met jou vader en broer bespreek. 
In elk geval sal <lit nie gaan dat jy hier op 
Nooitgedacht die plek van 'n klerk inneem 
nie. Ons sal dit so reel dat jy onafhanklik is. 
Ek sal graag wil sorg dat die landgoed op jou 
naam oorgedra word sodat daar geen sprake 
van konfiskasie kan wees nie." 

,,En veronderstel," vra sy, ,,dat ek-dat 
nadat jy teruggekeer het-ek die landgoed op 
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my naam wil behou, of dat ek dit intussen dalk 
verkoop of weggegee het ?" 

,,Dis 'n saak van vertroue," antwoord hy, 
,,en ek vertrou jou." 

Dnki 11 A ,, a e, se sy. 
,,Ons sal dus op huweliksvoorwaardes 

trou," se hy, ,,maar ek sal ook mnr. Kolver vra 
om reelings te tref sodat jy onafhanklik kan 
wees." 

,,Dit is nie nodig nie," se sy. 
,,Dit is wenslik," antwoord hy. 
,,Dit lyk asof jy alles in die haak gehad 

het," merk sy op, ,,alles, behalwe die nooi." 
,,Nee," antwoord hy, ,,<lit was jy wat my 

gedagte aan die gang gesit het toe jy my laat 
weet het van die inkwartiering." 

,,Dus, toe jy Charl gevra het dat ek vir jou 
moes kom tolk .... ?" 

,,J a, toe het ek die plan beraam." 
,,Daarom het Koos Trink vir Charl kom 

roep ?" 
J " " a. 

,,Charl het toe lont geruik." 
,,Weet by dat jy-dat ons- ?" 
,,Ek l::ret horn so-ewe daarvan vertel." 
,,En is hy daarteen gekant ?" 
J " " a. 

Dis nie nodig dat sy Guillam vertel hoe 
Charl daarteen uitgevaar en gese het dat sy 
haarself verkoop nie. 
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Asof hy haar gedagtes gelees het, se 
Guillam: ,,Ek hoop hy besef dat jou onafhank
likheid, jou- jou status as jong nooi nie deur 
die huwelik aangeraak is nie." 

,,Hy se dis koelbloedig." 
,,'n Ooreenkoms soos hierdie moet koel

bloedig wees-dis besigheid." 
,,] a, maar ek vrees hy sien dit nie so in . " rue. 
,,Dis jammer; jou broer sou jou kon help 

as hy jou bystaan, maar . . ... " 
,,Ek besluit oor wat ek sal doen ! Ek sal 

nie deur sy goed- of afkeuring beillvloed word 
nie." 

Hy glimlag. Dis juis daardie eienskap wat 
hom getref net 

,,Omtrent die troudag .. . . ,"begin sy half 
skamerig, half uitdagend. 

,,] a?" por hy haar aan. 
,,Ek het gese hoe eerder, hoe beter, en ek 

hou daarby." 
Hy knik instemmend. 

,,Vandag is Woensdag," se hy uiterlik kalm. 
,,Ek sal mnr. Kolver, die prokureur, laat weet 
om my more te kom besoek; dan salons ons 
sake kan reel. As ons dan V rydag of Saterdag 
voor die huwelikshof verskyn, kan ons gebooie 
Sondag afgekondig word." 

,,Die huwelikshof kom Maandae byme
kaar," merk sy op. 
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,,Mnr. Kolver sal moet reel dat hulle vir 
ons 'n uitsondering maak. Hoe haastiger ons 
skyn te wees, hoe makliker sal jy die rede vir 
my afwesigheid so kort na ons troue kan ver
duidelik." 

E ;>" ,, n my ouers . 
,,Sal ek hulle se dat ek met die eerste oog

opslag op jou verlief geraak het, dat ek wil trou 
en my hier wil·vestig, maar dat droogte, Boes
mans, Kaffers en sprinkane my onmiddellike 
teenwoordigheid op die grens vereis ?" 

,,J a," se sy effens spottend, effens bitter, 
,,watter jong bruid sou teen sulke afleidings ..,,, 
opgewasse wees ( 

Tot in die kern van sy siel voel hy vir 
haar jammer. 

,,Daar is een ding wat ek vir jou wil se," 
se hy aarselend. 

,,J a?" vra sy sonder om op te kyk. 
,,Dit is dat in geval jy voel, selfs ter elfder 

ure, selfs op die drumpel van die kerk, dat jy 
nie met die saak kan deurgaan nie, daar geeL 
verpligting op jou sal rus nie. Ek sal 
verstaan." 

,,Dit is gaaf van jou," antwoord sy, ,,maar 
ek sal my belofte nakom." 

Hy knik, en half verwonderd voeg hy by: 
,,En nou is ons verloof." 

,,J a," se sy, ,,en dit is gebruiklik dat die 
verloofdes mekaar soen." 
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,,'n Paar alleen-varende skepe mag in 
gunstige omstandighede die reis in drie maande 
afle, maar 'n vloot . . . . . Die vaart van 'n vloot 
word bepaal deur sy stadigste skip, nie die 
vinnigste nie. Twee of selfs drie skepe mag 
teenspoed ontkom, maar onder agt of ti.en of 
twaalf sal daar sekerlik een wees wat een of 
antler ongeluk opdoen. En as daar soldate aan 
boord is, sal hulle veroorsaak dat die water
voorraad een of twee maal aangevul moet 
word." 

In gedagte verdiep staar hy haar aan. Die 
Britse admiraliteit sou seker nie 'n beter 
berekening kon maak nie. En waar sou sy haar 
kennis vandaan kry as dit nie van die Britte 
is nie? Sal die Britte nie die moontlikheid van 
'n dreigende inval wil dig hou nie ? 

Sy glimlag. ,,Ek besit geen geheime 
kennis cie. Hier aan die Kaap sou elke straat
jong jou dieselfde kon se as ek. Hier hou ons 
die winde dop, want die winde bring vir ons 
die nuus van oorsee. Die Kapenaars se oe 
staan maar see-toe, want dis die- skepe wat vir 
hulle teenspoed of voorspoed bring." 

,,Ek het gedink," lieg hy, ,,<lat ek die 
Graaff-Reinetters in kennis moet stel. Hoe 
eerder ek kan vertrek, hoe beter, en des te 
gouer kan ek temgkeer." 

,,J a," se sy en staan op, ,,ons sal tog een-
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dag rnoet besluit hoe lank ons met ons getroude 
lewe gediend gaan wees." 

Wil . h . )" h , ,, JY nou ms-toe gaan . vra y. ,, n 
Koppie tee voordat jy ry, of sal jy vir ete bly ?" 

,,Nee, dankie," antwoord sy, ,,niks nie. 
Ek wil Iiewer ry." 

Hy bly Ian.gs die sonnewyser staan en lees 
hardop: ,,Horas non numero, nisi serenas." 

Sy kyk horn vraend aan. 
,,Ek <link hy lieg," se hy kalm. 
,,Dis j6u sonnewyser," spot sy. J y sal 

horn rnoet tug." 
,,En joune een van die mooiweerdae," 

voeg hy by. ,,Ek <link ek vertrou horn aan jou 
sorg toe. Dalk sing hy 'n antler deuntjie teen 
die tyd dat ek terugkom." 

Maar in plaas dat sy ten minste vir sy 
grap glimlag, is sy stil, en hy probeer ook nie 
om 'n gesprek aan te knoop nie. 

By die koets gekorn, bly hulle staan. Charl, 
wat by Trink in die waenhuis staan en gesels 
het, kom nou aangestap. 

,,Dan sal ek jou vader vanmiddag kom 
spreek," se hy en reik haar sy hand. 

Die handdruk is ferm, rnaar haar hand is 
koud. 

,,Tot siens," rnompel Char! terwyl hy wag 
<lat sy suster in die koets klim. 

,,Tot siens," antwoord Guillam ewe koel. 
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Maar toe Charl met sy regterhand aan die 
deur vat om in te klim, glip sy voet van die 
hankie af wat Fortuin daar neergesit het, en 
met 'n kreun los hy sy houvas en val op die 
grond. 

Guillam tree vorentoe en wil horn net aan 
die regterann gryp om horn op te help, toe hy 
merk hoe slap dit aan Charl se sy hang. 

,,Wat makeer ?" vra Guillam, terwyl hy sy 
arm om Charl se middel slaan. 

,,My ann- dit is uit lid nit," kreun hy. 
Sonder om te antwoord kyk Guillam vir 

Suzette aan. Bo-aan Charl se regterskouer ver
sprei daar hoe langer hoe meer 'n danker viek. 
~an die oorsprong daarvan val nie te twyf el 
me. 

,,Trink," roep Guillam, ,,kom gou-gou 
hiernatoe." En toe se hy aan Suzette : ,,Ek sal 
sorg dat Absalom water en verbande in 'n 
slaapkamer vir jou reg sit." 

,,Dis goed," se sy. Sy is bleek, en met 
bekornmerde oe staar sy eers Guillam en toe 
haar broer aan. 

Toe hy wegdraai, kon hy hoor hoe Charl 
protes aanteken en hoe Suzette horn kort en 
vinnig stil maak. 

Guillam het nie weer na die koets terug
gekeer nie, rnaar toe Charl met behulp van 
Trink en Suzette die trappe na die voorstoep 
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opkom, washy klaar om die een 'n kelkie wyn, 
die ander brandewyn aan te bied. 

Charl het sy drank met een sluk wegge
slaan, maar Suzette het geweier. Toe hy sy 
hulp aanbied, is dit ook geweier, hoewel sy 
ingewillig het <lat Absalom by staan om water 
aan te dra. 

T oe Suzette 'n halfuur later haar versky
ning op die stoep maak, le Guillam agteroor in 
'n leunstoel, sy oe op die dragonders wat 'n 
beesblaas tussen die eikebome rondskop. Toe 
sy aankom, staan hy op. 

,,Hoe gaan dit met jou broer ?" 
,,Nee, goed. Absalom is nou besig om horn 

in 'n hemp en 'n _baadjie van jou in te wikkel." 
,,Wil hy nie bly nie ?" 
,,Nee, ons sal liewer ry." 
,,En jou wyn? Wil jy nie sit nie ?" 
,,J a, ek sal dit geniet. Nee, dankie, ek sal 

nie sit nie." 
H y bied haar die wyn aan en gaan aan 

die praat: ,,Snaaks, ek le nou hier en dink aan 
jou broer wat horn verbeel het dat sy arm uit 
lit is toe dit maar 'n ou seer plek was wat oop
gegaan het. Op kornmando het 'n klomp 
Hottentotte wat aan die kant van die Kaffers 
geveg het, met gewere op ons losgebrand." 

H y neem 'n slukkie wyn en vervolg: .,Net 
toe hulle skiet, skree een van ons kerels <lat hy 
getref is, dat hy dodelik gewond is. Met moeite 
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kon ons horn in die sa.al hou totdat ons veilig
heid bereik het. Daar sou hy sien <lat die 
Hottentot die hak van sy skoen weggeskiet het 
en <lat sy voet potblou was, maar verder het hy 
nie 'n skrapie opgedoen nie." . 

Sy glimlag, maar daar is dankbaarheid in 
haar oe. . 

,,Het die Hottentotte dan ook gewere ?" 
,,0 ja, en party skiet nogal net daarmee. 

Gelukkig is van hul gewere uitgeslyt, en dan 
skiet hulle baie bont." 

,,Ek is bly," se sy, en toe hy haar vraend 
aankyk, ,,ek is bly dat hulle so bont skiet." 

Hy wou net iets anhvoord toe Trink en 
Charl ook op die stoep verskyn. 

,,N og 'n doppie voordat jy ry ?" vra hy 
vir Charl nadat die gebruiklike vrae omtrent 
sy toestand gestel en beantwoord was. 

,,Nee, dankie, ek is jou al genoeg verskul
dig. Ek sal jou klere so gou as moontlik terug
stuur." 

,,Ek het 'n flessie brandewyn-en-water in 
die koets laat sit ingeval jy behoefte daaraan 
het," antwoord Guillam. 

Saam stap hulle weer terug koets-toe. Hulle 
groet mekaar stemmig, maar Guillam waag een 
woord: ,,Tot siens," se hy toe die koets se wiele 
begin draai, ,, totsiens, Suzette," en hy het die 
genot om te sien hoe sy ook op die noem van 
haar naam reageer. 
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Toe stap hy weer af tuin-toe. Binne 'n uur 
het baie gebeur, baie. Hy het verloof geraak, 
en ja, verlief; agterdog teen sy aanstaande 
vrou gekoester; jaloesie betoon omdat hy meen, 
sander rede, <lat sy met die Engelse intiem is; 
die geval van haar broer se wondverpleging 
doodgepraat, hoewel hy amper wou geskree 
het: ,,Hoe het hy daardie besering opgedoen ? 
Was <lit 'n skietwond ?" 

Maar die wyserplaat van die sonnewyser 
kon horn niks meer vertel nie behalwe dat hy 
net mooiweerure tel. 

Hy draai na die bank waar sy gesit het, en 
daar langsaan op die gras le haar sakdoek. 

Hy tel <lit op, bewonder die fyn linne en 
die kant waarmee <lit geborduur is, asem die 
sagte reuk in wat daarom hang. Hy sal <lit van
middag aan haar teruggee, <link hy. 

,,Maar waarom sou ek? Ek sal <lit hou," 
besluit hy en steek <lit diep in sy binnesak. 



HooFSTUK XI 

Omtrent drie-uur daardie namiddag hou 
Guillam op die plaas Uitlq1k stil. Hawkins en 
een van die gewone manskappe het horn ver
gesel, en hoewel hy horn ongeerg wou hou, was 
hy tog alte bewus van hul teenwoordigheid toe 
hy merk dat die voorstoep taamlik vol sit. 

Sy verligting was egter groot toe hy sien 
dat daar behalwe Suzette, haar vader en 'n 
vrou, heel waarskynlik haar moeder, net 'n 
klomp kinders is. Behalwe Louis was daar dan 
nog twee broers en twee susters, skynbaar ouer 
as Louis. Al die kinders het Guillam stip dop
gehou, en hoewel nie hardop nie, kon hy 
gewaar hoe hulle aanmerkinge heen en weer 
fluister. 

Hawkins betook ongemaklik gevoel, maar 
toe Guillam horn die een woord ,,Wait" toe
voeg, knik hy instemrnend, en saam met sy 
maat gaan hy op 'n stomp onder die eike sit, 
vanwaar hulle oor die Kaapse vlaktes die blou 
van Valsbaai kon sien. Uitkyk het sy naam 
nie verniet gekry nie ! 

Intussen het Guillam die trappe bestyg en 
word hy aan die familie Davel deur hul vader 
met geforseerde hartlikheid voorgestel. Mev. 
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Davel, nog nie middeljarig nie, behou nog 
genoeg van haar jeugdige skoonheid om te 
bewys dat Suzette albei ouers vir haar skoon- . 
heid moet dank; maar mev. Davel is nou te vet 
om mooi te wees, 'n bietjie te vriendelik na 
Guillam se sin, en na Suzette s'n oak, kan hy 
merk. 

Nada t die kinders een vir een hand gegee 
het, het hulle om die hoek van die huis ver
dwyn, hoewel een van hulle af en toe sy ver
skyning gemaak het om die dragonders van 
nader te betrag. 

Van Charl was daar niks te sien nie. 
Nadat hulle 'n rukkie gesit en Guillam vir 

sy lyfwag verskoning gevra het, staan Suzette 
van haar stoel op met die verskoning dat sy vir 
die tee moet sorg. Kort op haar hakke volg 
mev. Davel, wat, nou dat Guillam kans gehad 
het om haar goed te bekyk, verbasend baie na 
haar man lyk. 

Guillam en Albrecht Davel is nou alleen op 
die stoep. Die ouer man is fyn uitgevat in 'n 
donkerblou baadjie, wit broek, sykouse en 
swart skoene met silwer-gespes. Sy vingers 
speel met sy groat horlosieketting of met sy 
ivoorsnuifdosie, waaruit hy nou en dan 'n paar 
greintjies opsnuif. 

Nou <lat hy die kans het, besluit Guillam 
om nie te talm nie. 
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,,Ek het nie juis ter wille van die geselska1 
by u kom besoek afle nie, rnnr. Davel," se hy 
,,hoewel ek al graag wou kom kuier het. Me· 
daardie" . . . . . hy knik met sy kop in die rig 
ting van die dragonders . . . . . ,,op my hakke 
is ek vandag net so welkom soos die pokkies.' 

Lag-lag probeer Davel _dit goedpraat, maa1 
Guillam hou vol. 

,,Die doel van my besoek, mnr. Davel, ~ 
net <lit: Ek wil met u dogter Suzette trou, en 
hoe eerder, hoe beter. As ons die gebooie Son
dag al kan laat loop, sal ek baie bly wees." 

,,Trou ! " roep Davel uit. ,,Jy wil met my 
Suzette trou- jy ?" Toe verander hy van 
gelaatsuitdrukking en se : ,,En wie sou dit 
gedink het ? J y wil trou, maar- trou is nie 
perdekoop nie, ou seun." 

,,Die saak staan so," val Guillam horn gou 
in die rede. ,,Ek moet terug na Graaff-Reinet 
toe, want my teenwoordigheid word daar ver
eis. Terselfdertyd kan ek deur my afwesigheid 
my besittings hier verloor. Maar as my vrou 
hier is, my vrou aan wie ek die vemaamste en 
waardevolste van my besittings kan oordra, 
hoef ek geen konfiskasie te vrees nie." 

,,Maar as jy die eed hier afle .... , "begin 
Davel. 

,, V erloor ek all es daar; sal ek dalk nie deur 
die Graaff-Reinetters toegelaat word om hier
natoe terug te keer nie." 
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,,Maar die Engelse . .. . "begin Davel 
weer. -

,,Watter groter waarborg vir my terugkeer 
kan hulle van my verlang as my vrou ?" val 
Guillam h orn weer in die rede. 

,,Hierdie saak moet oorweeg word," talm 
Davel. ,,Het jy dit al met Suzette bespreek ?~' 

,1Sy--ons-ons is verlief op mekaar. Sy 
het ingewillig," stamel Guillam. 

,,0, waarom het jy nie al eerder so gese 
nie ? Maar ek moet dit met haar moeder 
bespreek," antwoord Davel en maak hom 
klaar om op te staan. 

,,Net een minuut, mnr. Davel," keer Guil
lam horn weer vas. ,, U moet vandag, nou, 
besluit. Ek het vir mnr. Kolver laat weet dat 
hy more na Nooitgedacht moet kom. Daar kan 
ons die huweliksvoorwaardes bespreek, maar 
laat ek jou vooraf verseker-die bruilof, ont
V'.l.ngs en al die antler bykomstighede sal jou 
nie 'n stuiwer kos nie, en ·die dag wanneer 
Suzette met my in die huwelik tree, sal sy 
genoeg op haar naam he om meer as onafhank
lik te wees. En nog iets: _r\lles wat ons bier 
gepraat het; is streng geheim." 

Davel staan op. ,,Ek gaan net gou my vrou 
roep. Ons sal geen woord rep nie." 

Sy vrou moes taamlik naby gewees het, 
want Guillam kon 'n fluistering boor. Daama 
is dit stil; skynbaar het hulle vir Suzette gaan 



156 

opsoek. Skielik word daar binne gelag, uitge
roep. Suzette het skynbaar alles bevestig-die 
tyding is seker baie welkom. Guillam se oe 
dwaal oor werf, skure en geboue. Klaarblyklik 
het Uitkyk geld of 'n nuwe baas nodig, heel 
moontlik albei. 

Vinnige voetstappe klink agter horn en 
Suzette verskyn op die stoep. Haar oe glinster, 
en daar is 'n sagte uitdrukking in wat hy nog 
nooit tevore gemerk het nie. 

,,Die kinders wil ook kom gelukwens," se 
sy. ,,Dink jy <lat jy weer 'n massa-aanval sal 
kan verduur ?" 

Die groot beweegrede vir haar opoffering, 
haar bereidwilligheid om met horn in die huwe
lik te tree, openbaar homself in haar oe, in haar 
stem. Oombliklik is hy berouvol, skaam <lat 
hy haar deur die moederlike deug tot toestem
ming gedwing het. Haar liefde vir haar ouers, 
broers en susters niaak dat sy tot 'n skyn
huwelik sal toetree. 

Hy glimlag terwyl hy opstaan. ,,By die 
Fincks, waar ek na my vader se dood 'n tuiste 
gevind het, was daar agt kinders. Hoe sal ek 
nou vir hierdie klomp bang wees ? Ek is net 
jammer dat ek geen ring saamgebring het nie, 
maar mnr. Kolver sal die familie-juwele more 
bring, en dan kan jy een uitsoek, tot tyd en wyl 
ons 'n antler een kan koop." 
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,,Die ring?" se sy. ,,Ja-maar ons hoef nie 
'n nu we te koop nie ! " 

Haar ouers verskyn op die stoep. 
,,My seun ! " roep mev. Davel aangedaan 

uit, slaan haar arms om sy nek en gee horn 'n 
druksoen. 

Vaagweg besef Guillam dat sy aanstaande 
gkoonpa horn op die skouer klop en horn ver
seker dat Suzette 'n dogter duisend is. 

Mev. Davel los Guillam om 'n traan af te 
droog. Albrecht Davel neem te veel snuif en 
nies dat die werf weergalm. Daama is hy ook 
druk besig met sy sakdoek. 

Onder toesig van Suzette maak die kinders 
hul verskyning. Een vir een gee Guillam hulle 
hand en die dogtertjies soen hy. Louis wag tot 
die laaste. 

Toe hy ook hand gee, se hy: ,,Sien jy nou, 
ek het jou mos gese dat Suzette van jou hou. 
En nou gaan julle trou ! As julle getroud is, 
mag ek die eerste wees wat by julle kom 
kuier ?" 

,,J a, seker," antwoord Guillam, maar sy 
anhvoord word doodgeskree onder uitroepe 
van verontwaardiging deur die antler kinders. 
Hulle wil die eerste wees! Maar terwyl die 
ouers inskiklik glimlag, kyk Guillam vir 
Suzette aan. Sy bloos. Van een ding is hy 
seker : As sy Louis op daardie oomblik onder 
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vier oe kon gekry het, sou hy lelik les opgese 
het. 

,,Korn, kinders," beveel Suzette, ,,dis nou 
genoeg. Mnr. Woudberg-Guillam en Pappie 
wil nog gesels. Maak dat julle wegkom ! " 

Hulle draai nog om die ouers; mev. Davel 
fluister 'n paar iets toe, seker beloning vir goeie 
gedrag, maar toe Suzette haar hande klap en 
met die vinger wys, maak die laaste een horn 
uit die voete. 

,,Suzette, my lief," spreek haar vader haar 
toe, ,,salons dan nie 'n kelkie drink op die eer 
en gesondheid van die verloofdes nie ?" 

,,Ja, Pappie, ek sal gaan haal." 
,,Nee, Suzette, sit jy-ek sal gaan," bied 

haar ma aan, maar met 'n handdruk op die 
skouer laat Suzette haar moeder van haar 
voorstel afsien, terwyl sy weer vinnig in die 
huis verdwyn. 

,,Ons verloor 'n goeie dogter, vrou," begin 
Davel bedruk. 

,,Ons kry 'n goeie seun, Albrecht," ant
woord sy mistroostig. 

Blykbaar sou die seun nooit teen die 
dogter opgewasse wees nie. 

Voordat verder vergelykinge getref kan 
word, se Guillam : ,,Mnr. Kolver sal more
oggend op Nooitgedacht wees, meneer,-oom 
Albrecht Sal u en tant- tant- " hy aarsel en 
word uit sy verleentheid gehelp deur mev. 
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Davel. ,,Se maar tant Hannie," laat sy val en 
vee die laaste traan weg om nou voile aandag 
aan Guillam te skenk. 

,,Sal u en tant Hannie en Suzette dan 
more-oggend oorry? Ek kon hiernatoe kom, 
maar dan sal dit so 'n optog wees ..... " 

,,Nee, nee, ons sal daar wees," antwoord 
Albrecht Davel, ,,en ek wil net se dat ons dit 
op prys stel dat jy die on.reg wat deur jou oor
lede oom Ryno teen.oar ons gepleeg is, probeer 
hers tel." 

Guillam was glad nie met so 'n bewering 
gediend nie, maar hy wou nie sommer by die 
eerste die beste geleentheid 'n strye:ry oor sy 
oorlede oom aanknoop nie. 

Maar net toe verskyn Suzette met die 
skinkbord waarop kraffie en wynkelkies 
gerangskik is, en Guillam kon, deur haar te 
help, 'n antwoord vryspring. 

Toe die kelkies vol is, staan Davel op: 
,,Aan die verloofdes ! Mag hulle verloofskap 
~et 'n gelukkige huwelik bekroon word!" 

Hulle drink en 'n ongemaklike stilte volg. 
Guillam, wat nog altyd bly staan het, kyk 
Suzette effens verlee aan. 

,,Ek moet nou ry," se hy. ,,Ek wil nog by 
kommandant Cloete aanry." 

,,Waarom so haastig ?" vra Davel. ,,Moet 
jy Cloete ook van jou planne verwittig ?" 

,,Nee," antwoord Guillam, ,,ek wil kyk of 
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ek nie van die dragonders ontslae kan ra 
. " me. 

,,O," laat Davel val, ,,o, ek sien." 
Weer die ongemaklike stilte. 
,,Dan sal ek maar tot siens se," antwoo 

Guillam en reik die ouerpaar die hand. 
Maar toe hy by Suzette kom, aarsel b 

Wat nou gedaan? Haar ouers kyk hulle gill 
laggend verwagtend aan. Vir haar geen han 
druk nie! 

Sy is nog in dieselfde rokkie wat sy c 
oggend aangehad het, en om haar verbou 
reerdheid te bedek, gryp sy na die skinkbor 

,,Dag,- liefste," uiter Guillam hees en 1 

dit reg om sy lippe teen haar linker-winkbrc 
te druk. 

,,Tot siens," laat sy val en gryp sommer I 
die eerste die naaste kelkie. 

,,Maar, jong,'' spot Davel horn, ,,dis g 
manier om 'n nooi te soen nie ! Wag, laat rr 
ou vrou en ek padgee." 

Maar Guillarn was toe al die trappe af E 

so gou as moontlik in die saal. Toe hy by d 
hek omkyk, staan haar ouers nog op die stoe: 
maar Suzette het in die deur orngedraai. H 
haal sy hoed af en met tevredenheid rnerk b 
dat sy haar hand ook optel en horn twee ma: 
toewuif. 

,,Aanstaande s~oonpa en -ma het haar i 
elk geval daar gehelp," se hy aan homself te: 
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wyl hy sy hand ongemaklik oor sy skoon
geskeerde gesig vryf. Daardie soenery nou
sy ore brand nog. En dis vir jou 'n mooi grap, 
hoor: 'n kerel raak verlief op sy nooi nadat 
hulle verloof is! 

T erug na die grootpad, het T rink beduie, 
dan suid, en enigeen sou jou dan kon se waar 
die Cloetes van Constantia woon. 

Voordat hy Groot Constantia bereik, geluk 
dit horn egter om kornmandant Cloete, ook te 
perd, op die pad te ontmoet. 

,,En waarheen is die reis ?" vra Cloete met 
sy oog op die dragonders. 

,,] uis na Oom toe," antwoord Guillam, ,,en 
juis oor hulle," en hy knik met sy kop in die 
rigting van die twee soldate. 

,,En waarom na my?" vra die ouer man. 
,,Wel, as kommandant het u seker die rap

port gedoen dat ek nie die eed wou afle nie, en 
daarom het die Engelse ..... " 

,,] ong," antwoord Cloete, en toe met sy 
oog op die Engelse praat hy sagter. ,,Jong, dis 
juis waarom ek na jou toe op pad is. Ek wou 
jou kom se dat dit nie deur my toedoen is dat 
die dragonders by jou is nie." 

,,So?" antwoord Guillam. ,,Maar wie 
dan ?" 

Cloete kyk horn in stilte aan. ,, Wie meen 
dat hy die plaas moet besit? Wie sou toesien 
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dat dit aan 'n ,rebel' gegee word?" vra hy 
eindelik. 

Guillam antwoord nie. Hy streel sy perd 
se nek en maanhare. Toe vra hy : ,,Is jy seker, 
Oom ?" 

,,~k het 'n dekselse baan daar by die 
Engelse opgeskop ! Ek wou weet wie stories 
agter my rug aandra en het gedreig om my 
amp neer te le. Toe se hulle my." 

Guillam glimlag, ietwat skeefweg, maar hy 
glimlag. 

,,Ek het so-ewe met Suzette Davel verloof 
geraak," laat hy val. 

Cloete se mond val oop : hy klap dit toe 
en bars uit van die lag. Die trane loop langs 
sy wange af. Maar toe hy Guillam se gesig 
weer mooi kon sien, hou hy ewe skielik op. 

,,Daar is net twee persone wat ooit die grap 
sal kan geniet," se hy verskonend, ,,en dis ek . " en JY· 

,,Op die oomblik," begin Guillam. 
,,Toe maar," stel Cloete horn gerus. ,,As jy 

eendag 'n ou man is, sal jy nog lekker lag. En 
waar ek ook mag wees, lag ek saam." 

,,Ek" hoop Oom is dan in die hemel, want 
dit lyk. my ek het regtig 'n beskermengel 
nodig," antwoord Guillam. 

,,Wel, jy het een ! " roep Cloete uit. 
,,Suzette Davel is die gaafste nooientjie in die 
hele Kaapse Skiereiland ! Waar sal jy knap-
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per, netter, verstandiger en mooier kry as sy? 
Dis sy wa t daardie gesin nog agtermekaar hou, 
en dis seker daaroin . . . . . " 

Cloete hou skielik op. ,,Wanneer trou 
julle ?" vra hy. Hy het 'n blik in Guillam se oe 
gewaar wat horn ingedagte agter sy kop laat 
vryf. 

Guillam verduidelik. Toe hy klaar is, 
praat Cloete. ,,Ek kan na die Engelse gaan 

" 
,,Nee, Kommandant, laat staan maar," val 

Guillam horn in die rede. ,,Dit sal jou dalk net 
onder verdenking by hulle bring. Ek sal maar 
deurdruk. As ons mooi praat, sal die dominee 
ons huwelik seker in die huis kom bevestig." 

,,Net om Albrecht Davel se ontwil hoop ek 
dat hy jou versoek weier," lag Cloete. ,,Hy sal 
darem suur lyk as die dragonders soos 'n ere
wag om die Groote Kerk staan." 

Guillam sug. ,,Dan sal ek maar greet, 
Oom,'' se hy. ,,Ek is darem bly dat ek Oom nog 
'n oorboclige rit na Nooitgedacht gespaar het" 

Toe Guillam al 'n hele end op pad huis
waarts was, het Cloete nog so in die pad op sy 
perd bly sit, sy hoed oor sy voorkop gestoot, 
terwyl hy saggies die skaars merkbare knop 
agter sy kop vryf. 

,,Ek wonder wat die klein blikslaer daar
mee bedoel het," se hy; ,,as ek net met seker
heid kon weet . . . . ! " 
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En dieself de gedagte het Guillam se brein 
ook besig gehou. Dat Albrecht Davel horn aan
gekla het, kan hy verstaan, maar staan daardie 
aanklagte in verband met die gebeurtenisse in 
sy huis en die ,,ou waenhuis" ? En Suzette? 
Wat weet sy van die sake af ? 

Met 'n glimlag draai Cloete sy perd se kop 
huiswaarts. 

,,Ag, ek sal die hele saak maar laat vaar," 
dink hy; ,,die outjie het al genoeg hooi op sy 
vurk.'' 



HOOFSTUK XII 

Mnr. Kolver het gekom en sy klerk saam
gebring. Nadat albei iets geniet het om die 
inwendige mens te versterk, het hy en Guillam 
in die tuin gaan wandel. 

~,Want," het die prokureur gese, ,,ek het 
ondervind <lat beweging van die ledemate baie 
keer die werking van die tong en die brein 
gunstig beinvloed." 

In stilte het hy geluister totdat Guillam 
klaar verduidelik het en toe antwoord hy: ,,Ek 
is jou regsadviseur, mnr. Woudberg,· en nie jou 
gewete nie. Jou besluite moet ek so vertolk dat 
hulle eerstens volgens wet reg is, en tweedens 
dat jy nie daardeur skade ly nie. Maar mag 
ek jou sekere gedagtes voor oe hou ?" 

Toe Guillam instem, vervolg hy: ,,Jy is 
van plan om in die huwelik te tree, mnr. Woud
berg, met 'n dame wat jy nog maar drie of vier 
keer in jou lewe ontmoet het. Daama gaan jy 
haar vir 'n onbepaalde tyd verlaat. Sy is jonk, 
aantreklik en lewenslustig. Sal so 'n eensaam
heid, veral waar daar net 'n blote besigheids
kontrak aangegaan is, haar noop tot stipte ver
vulling van haar huweliksbeloftes ? 
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,,Nie <lat ek clink dat sy nie eervol sal 
handel nie, maar gerugte, veral in verband met 
jong, aantreklike vroue, doen gou die ronde. 
Sal jy op daardie fondament later 'n gelukkige 
getroude lewe kan opbou? Sal sy dit kan doen 
- 'n geskeide vrou? 

,,Daarby staan sy ook sterk ender die 
invloed van haar familie--haar vader, wat 
gemeen het dat hy jou plek as erfgenaam sou 
inneem. Watter waarborg het jy dat wanneer 
jy terugkom jou besittings en erfgoed nie ver
snipper en weggegee sal wees nie? Jy laat 'n 
baie swaar taak op die jong, slanke skouers 
van mej. Suzette Davel ms." 

,,Alles wat u opgenoem het, mnr. Kolver," 
antwoord Guillam, ,,word gewaag deur 'n man 
wanneer hy sy vrou agterlaat In ons geval 
speel ons oop kaarte met mekaar. Ons verwag 
niks, daarom kan ons nie teleurgestel word 

. " me. 
,,En die moontlikheid dat of jy, Of sy, of 

albei op mekaar verlief raak? Is dit tot dusver 
buite rekening gelaat? Dit het al gebeur, mnr. 
Woudberg, dat 'n man op sy vrou verlief 
geraak het." 

,,Daarvan staan niks in die kontrak nie," 
antwoord Guillam stadig. 

,,Nee," antwoord Kolver, ,,maar die huwe
lik is nie iets wat jy kan draai en verdraai na 
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verlang word nie. J y het daar met mense te 
doen- mense, nie engele nie." 

Toe Guillam stilswygend Ian.gs horn voort
stap, vervolg hy: ,,Sokrates, die Griekse wys
geer, het gese: ,,Jy kan gif in 'n beker hou en 
daarna die gif uitgooi, die beker uitspoel en 
die beker weer gebruik. Maar die gees en die 
verstand neem niks op waardeur hulle nie 
onuitwisbaar l;>einvloed word nie, of ten goede, 
of ten kwade'. ] uile is jonk. Baie kwaad en 
ongeluk kan as gevolg hiervan ontstaan." 

,,Moet ons dan die hele besigheid laat 
vaar ?" vra Guillam. 

,,Nee, nie afstel nie, net uitstel tot tyd en 
wyl jy en die nooientjie seker is dat . julle 
mekaar lief het" 

,,Ek vrees die koeel is al deur die kerk," 
antwoord Guillam. ,,Suzette en haar ouers is 
seker al op pad Nooitgedacht-toe." 

,,] a," sug Kolver, ,,julle Woudbergs is 
haastige, impulsiewe mense. As jou vader 
gewag het . . . . . " 

,,Sou my moeilikheid nooit ontstaan het 
nie," val Guillam horn in die rede." 

,,Ja, te haastig," stem Kolver saam en ver
ander die gesprek. ,,Ek sien jy het die dragon
ders ingespan ?" 

Guillam lag terwyl hulle albei bly staan 
en kyk waar me dragonders met pik en graaf 
onder die bult 'n sloot grawe. ,,Nee," antwoord 
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hy, ,,hulle het hulself ingespan. Die leegleery 
en eet en drink het hulle verveel. Trillk wou 
net 'n slootjie grawe om te verhoed dat die 
afloopwater die wingerd oorstroom, maar soos 
hulle daar werk, kan hy 'n goeie sloot grawe 
en met klip 'n stewige skeidsmuur bou. Hulle 
wil om die dood nie die gereedska p a·an die volk 
afstaan nie. Ek sal verplig wees en noem die 
sloot Dragondersloot." 

Die ouer man kyk horn in stilte aan. 
,,Die ou Grieke het geglo," laat hy val, 

,,dat die gode die suksesvolle man op aarde met 
'n jaloerse oog betrag, en dat hoe groter sy 
welvarendheid, hoe nader hy aan die ongeluk . " IS. 

,,\Vil u te kenne gee dat ek 'n naderende 
ramp moet vrees ?" vra Guillam. 

Die prokureur glimlag. ,,Dit is maar goed 
om die ou Griekse idee partymaal voor oe te 
hou," ontwyk hy die antwoord. 

Juis toe kom die Davel-koets die laan op, 
en Guillam en mnr. Kolver stap huis-toe om 
die gaste te ontvang. 

As Guillam of mnr. Kolver verwag het dat 
Albrecht Davel uitermate groot eise sou stel, 
was hulle teleurgesteld. H y het eenkant gaan 
sit- net effens dikmond, het Guillam vermoed 
-en die gesprek aan mnr. Kolver en Suzette 
oorgelaat. Een of twee maal wou hy iets se, 
maar elke keer het Suzette horn skerp aan-
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gekyk en sy vrou horn stilgemaak met : ,;Sjuut, 
Pappa, laat mnr. Kolver praat." 

So is toe besluit dat die huis in Kaapstad 
met huisraad en al aan Suzette geskenk word 
as troupresent van Guillam; <lat Nooitgedacht 
en Tweespruit op haar naam volgens huweliks
voorwaardes oorgedra word, dat sy die voile 
reg besit om na willekeur te boer en die winste 
te gebruik, maar dat in geva1van egskeiding 
of vooroorlyding, die twee plase weer na 
Guillam Woudberg terugval. 

T oe mnr. Kolver se klerk die kamer ver
laat en die prokureur en mnr. en mev. Davel 
in die son buitekant gaan wandel, bly die twee 
verloofdes in die voorkamer sit. Skamerig haal 
Guillam 'n leersakkie te voorskyn. 

,,ivlnr. Kolver het die juwele saamgebring," 
se hy, ,,en ek sal graag dat jy vir jou 'n ring 
uitsoek en nog 'n antler present. Mnr. Kolver 
se <lat daar nie juis goeie juweliers aan die 
Kaap is nie, dus sal jy rnaar hiermee tevrede 
moet wees." 

Hy keer die sakkie op die stinkhouttafel 
om. Suzette kon haar verwondering nie onder
druk nie. ,,0, hoe mooi ! " roep sy uit 

Daar is silwer en goue borsspelde, arm
bande, oorbelletjies en ringe, waarvan die 
meeste met diamante, perels of robyne beset is. 

,,Jy moet vir jou 'n ring uitsoek," se hy, 
,,en daarby nog iets anders- 'n geskenk." 
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Aandagtig bekyk hy haar terwyl sy die 
juwele oop stoot en hier en daar 'n ring aanpas. 
Sy dra 'n sagte wit rokkie van syagtige 
materiaal, versier met klein blou blommetjies. 
Sy is sonder hoed, en so naby is hy aan haar 
dat hy selfs kan sien waar die hare uit haar vel 
Ian.gs die slape groei. Die blote feit dat hulle so 
naby mekaar is, laat 'n gevoel van intimiteit 
ontstaan wat vir horn nie onaangenaam is nie. 

Hoe langer hy na haar kyk; hoe meer ver
keer hy onder die betowering van haar skoon
heid. Hy kan skaars glo dat hy daardie sagte, 
rooi lippe omtrent 'n uur gelede teen syne 
gevoel het. Maar dit was geen soen nie; net 'n 
blote formaliteit om die skyn te bewaar. 

Asof sy van sy blik bewus geraak het, kyk 
sy skielik op. 

,,Wat is dit?" vra sy. ,,Is my hare deur
mekaar ?" En sy voel-voel met haar hand oor 
haar kop. 

,,Nee, nee, ek kyk sommer," se hy. Maar 
hy kan voel hoe sy gesig rooi word ! Waarom 
sou hy non moet bloos ? 

,,Nog nooit 'n mens gesien nie ?" spot sy 
glimlaggend en so sag dat die gewone bitsige 
vraag tot vriendelikheid omgeskep is. 

Hy ontwyk die persoonlikheid wat daaruit 
kon spruit deur te se : ,,Ek kom van die grens 
af. Ek is nie so goed bekend met al die sosiale 
kunsies nie. Jy moet my asseblief verskoon." 
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,,0, ek verstaan," se sy. ,,En is <lit dan op 
die grens geoorloof om 'n jong noi so te sit en 
aanstaar ? " -

Sy skenk haar aandag weer aan die ringe, 
maar hy weet <lat sy -hom onderlangs dophou. 

,,Ek weet nie," antwoord hy. ,,Ek was nie 
op die grens verloof nie." 

,,En sou <lit dan saak maak ?" 
,,In my geval, ja," se hy, ,,want ek het nog 

nooit in so 'n noue aanraking met 'n noi 
gekom nie ! Nie een soos jy nie ! " 

,,0 ! " hyg sy. ,,0 ! Ek moet dankie se. 
Dankie vir die mooi kompliment, Guillam." 

Vaagweg besef hy <lat sy horn verstande
lik ontglip het, die rolle omgekeer het. Maar 
voordat hy weer iets kon se, besluit sy: ,,Ek sal 
hierdie een neem, Guillam. Dis mooi, <link jy 
nie so nie ? En dit pas!" 

Sy het die eenvoudigste ringetjie, 'n dun, 
goue bandjie afwisselend met klein diamante 
en robyne versier, aan haar verloofvinger, wat 
sy nou na horn toe hou. 

H y-neem haar hand om die ring te bekyk, 
terwyl sy blik na die tafel terugkeer. 

,,Maar die mooiste het bly le ! " roep hy 
verwonderd uit 

,,Hulle pas nie," antwoord sy. 
-,,Maar jy het nie eens pro beer nie," se hy. 
,,Ek bedoel, <lit pas nie by so 'n verlowing 

nie," verduidelik sy. ,,As ons 'n romantiese, 
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verliefde paar was en jy het die beste ring uit-
k . M ,, gesoe ,- Ja. aar nou .... . . 

Hulle word albei daarvan bewus dat hy 
nog haar hand in syne vas het. Onwillekeurig 
kyk albei daama, na die eenvoudige ringetjie. 

,,Ek is jammer," se hy. ,,Ek het jou dalk 
beroof van . . . . . . " 

,,O," spot sy terwyl sy haar hand wegtrek, 
,,moet jou nie daaroor kwel nie. Dalk sou die 
noodlot my tot oujongnoienskap verdoem het 
as jou huweliksaanbod my nie daarvan bevry 
het nie." 

Guillam besef vaagweg dat iets horn, of 
hulle albei, in daardie oomblik ontglip het. Wat 
<lit is, weet hy egter nie. 

,,Maar jou geskenk ?" vra hy. 
,,Ek sal <lit neem, as ek mag," se sy en tel 

'n goue kettinkie met 'n goue hangertjie op, ook 
met klein diamantjies en robyne versier. Skyn
baar is <lit die maat van die ring aan haar 
vmger. 

Guillam bekyk dit. Dit is ook die eenvou
digste van die antler juwele. 

,,Dit staan jou vry om te kies soos jy wil," 
se hy, ,,maar ek sou liewer gesien het <lat jy 
iets mooiers uitgesoek het Maar ons sal die 
juwele weer aan mnr. Kolver toevertrou, en te 
eniger tyd wanneer jy voel dat jy van hulle wil 
he, moet jy horn net laat weet" 
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Sy is besig om die hangertjie in haar sak
doek toe te draai. Sy kyk nie op nie, dus kon 
hy net haar kop sien toe sy opmerk : ,,J y is 
baie gaaf, Guillam. Dis amper jammer dat ons· 
nie regtig verlief is nie." 

Hy antwoord nie, staan op en begin die 
orige juwele weer in die .leersakkie pak. Toe 
hy klaar is, met sy oe op haar hand gerig 
waaraan die ring nou glinster, se hy: ,,En nou 
is ons publiek verloof. Is <lit nie ook een van 
die geleenthede waar ons die gebruiklike soen 
gee nie ?" 

,,As jy wil, kan jy my soen," daag sy horn 
uit. 

Saggies en teer neem hy haar aan die 
skouers en kyk haar effens glimlaggend aan. 
Toe soen hy haar, eers kalm en sonder harts
tog, soos 'n broer 'n suster sou soen, maar skie
lik druk hy sy lippe byna wreed teen hare vas 
- 'n uiting van al die opgehoopte verlange wat 
h y tot dusver onderdruk het. 

Sy ruk weg en haar wange brand. ,,Ek het 
nie gedink dat jy ... dat jy . . . " stamel sy en 
draai skielik weg. 

,,Ek is ook menslik ! " roep hy uit, maar 
laat daarop volg: ,,Ek is jam.mer, Suzette, ek 
het dit nie s6 bedoel nie. Dit was maar omdat 
jy my uitgeµaag het. Dit sal nie weer gebeur 

. I " rue. 
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,,O," se sy, en toe op sagter toon, ,,o, jy 
hoef nie verskonings te maak nie." 

Kolver en sy klerk, 'n lang, donker man 
met 'n treurige gesig, maak hul versk:yning in 
die deur. 

,,Die dokumente is nou klaar vir onder
tekening, mnr. Woudberg," se Kolver. ,,Linde 
kan een getuie wees, en as jy Trink laat roep, 
kan hy die ander een wees. Intussen kan ons 
begin." 

Toe Guillam na die kamer terugkeer nadat 
hy Absalom gestuur het om Trink te gaan haal, 
sit Suzette by die tafel met die dokumente voor 
haar. E en vir een verduidelik Kolver die 
inhoud aan haar terwyl haar ouers aandagtig 
luister. Toe gee hy die gansveerpen aan haar. 
Haar moeder se oog word deur die ring getrek 
en nou word eers uitgeroep, gelukgewens en 
die ring bewonder. As mev. Davel teleurgesteld 
was met haar dogter se keuse, het nog sy nog 
haar man dit laat blyk. Skynbaar is hulle 
vooraf goed die Leviete voorgelees. 

Trink kom die kamer binne en sy taak 
word aan horn verduidelik, maar nou moet hy 
eers gelukwens. Dat hy deur die verloofskap 
diep aangeroer en ook in sy skik daarmee is, 
is duidelik. Hy soen vir Suzette met 'n teerheid 
wat alleen 'n vader aan 'n geliefde kind kan 
toon, en in sy handdruk vir Guillam is meer as 
sy gewone bedaarde beleefdheid. 



175 

,,Jy't die beste noientjie in die hele Skier
eiland gekry, mnr. Woudberg," roep hy uit. 
,,Daar is menigeen wat jou sal beny ! " 

,,0, ek is diep bewus, Trink, van die eer 
wat Suzette my aangedoen het," antwoord 
Guillam. Maar sy woorde het nie juis die 
indruk waarna hy verlang het, geskep nie, en 
in stilte stoot Kolver die eerste dokument voor 
Suzette reg. ,,Die testament, mej. Davel," 
se hy. 

Sy teken haar naam. Guillam se oe is op 
haar hand gerig. As daardie hand nie wil teken 
nie, is d.it klaar met . . ... 

Maar waar het hy daardie hand al tevore 
gesien, daardie hand met die voorvinger so 
opgetrek oor die pen? Hy word skielik koud, 
kyk versigtig om of iemand nie sy angs gemerk 
het nie, want hy is ongetwyfeld daarvan seker 
<lat die hand wat die pen in die lanternlig in 
die ,,ou waenhuis" gehou het, Suzette s'n was! 
Suzette en Chad en hul vriende ! Charl se 
wond wat oopgegaan het, en sy paging om dit 
te bedek ! Daardie eerste aand hier op Nooit
gedacht het hy gehoor hoe iemand uitroep toe 
die pistoolskoot klap. Dit moes Charl gewees 
het wat die koeel in die skouer gekry het. En 
hul pa, Albrecht Davel? Het hy nie die 
Engelse in k ennis gestel van die ,rebel' nie ? 
Was dit teen 'n pro-Engelse organisasie dat 
Kolver en Cloete horn wou waarsku? En 
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Cloete ?- Watter rol speel hy? Wat skuil agter 
die skielike toestemming tot die huwelik? 
Waarom het Charl horn by Van Schoorsdrift 
gaan waarsku? \Vas dit nie om sy ,,planne" 
agter te kom nie ? 

Soos een in 'n droom teken hy sy naam 
waar Kolver horn beduie, hoor hoe die proku
reur daarop wys dat die huwelikskontrak nog 
nie finaal onderteken kan word nie, hoe Trink, 
die prokureur, sy klerk en die Davels die ver
trek verlaa t 

Van ver af kom Suzette se stem : ,, Wat is 
dit, Guillam? J y sit nou al tien minute asof jy 
'n spook gesien het ?" 

Somber staar hy haar aan. Dat 'n mens 
so mooi kan wees, en tog so vals. Nee, hy 
bedoel nie vals nie, maar sy is nie openlik, nie 
eerlik met horn nie. En hy kan haar enigiets 
vergewe, net nie bedrog nie ! 

,,Ek het met jou gepraat, Guillam. Het jy 
my nie gehoor nie ?" 

,,0 ja, ek het, maar ek het sit en twyfel. 
Het ek 'n spook gesien, of het ek nie ?" 

I . ti" ;>" ,, s JY ems g . 
,,Ek-ernstig ? 0 my liewe tyd, nee! Wat 

sou dit my baat om ernstig te wees? Ek het 
maar net in die gees weer die gebeurtenisse 
oorgeleef waarin ek sedert my aankoms in die 
Kaap betrokke was. Hoe lank is ek nou hier? 
Amper twee weke. Hoe ver het ek nie gevorder 
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sedert die aand toe hulle my hier in die voor
kamer 'n hou op die kop gegee het nie ?" 

,,Bekommer jy jou nog daaroor ?" 
,,Hoe <link jy ?" vra hy, en hy lag. 
,,Ek--ons sal nou maar moet gaan," merk 

sy op. 
,, Wil julle nie vir ete bly nie? My gesel

skap, die dragonders, sal dit nogal op prys stel 
om jou hier teenwoordig te he. Dit sal dalk jou 
pa ook interesseer om te sien hoe vyand en 
vriend, soos die leeu en die lam uit die Open
baringe, in vrede aan tafel saam sit." 

,,Nee, nee, ons kan nie bly nie, dankie. Ons 
het die kinders beloof <lat ons vir die middag
ete tuis sal wees." 

,,Nou ja, ek is jammer. Gee my groete aan 
hulle en vra vir Charl hoe <lit met sy skouer 
gaan wat uit lit is." 

Sy antwoord horn nie, maar stap vinnig 
vooruit na die stoep waar haar ouers op haar 
wag. En skielik is hy spyt <lat hy sy tong horn 
so laat baasraak het. Kon hy iets gese het om 
die indruk wat sy woorde geskep het, uit te wis, 
sou hy, maar hy kon aan niks <link nie. In 
stilte vergesel hy hulle na hul koets toe. 

Net voordat die koets wegtrek, leun sy by 
die venster uit. · 

. ,,Ek het jou nog nie eens vir die huis in 
die Groentemarkplein bedank nie," se sy, 
,,maar jy was so spraaklustig dat jy my nie 

; 
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eintlik kans gegee het nie. M:aar ek is baie 
dankbaar, dit verseker ek jou. 0 ja, nog iets. 
Dit sal nou snaaks klink nadat jy sommer so 
huise weggegee het, maar het jy nie gister 'n 
sakdoekie van my by die sonnewyser opgetel 
nie? Ek is seker dat ek dit daar laat val het." 

N 1' Ah kht • }1 ,, ee, se y, ,,nee, e e me. 
,,O," laat sy lugtig val, ,,ek <lag jy het, want 

Absalom het my gese dat hy gesien het dat jy 
soheentoe teruggegaan en die sakdoek opgetel 
het." 

,,Nee," se hy, ,,hy't fout. Ek het geen sak
doek opgetel nie." 

Somber staar hy haar agterna. Snaaks hoe 
die vroumensie horn so kan affekteer. T erwyl 
hy haar verdink en haar eerlikheid in twyf el 
trek, staan hy koelbloedig vir haar en lieg ! 

Maar wanneer het sy dan vir Absalom 
ondervra omtrent die sakdoek ? Sal hy nou self 
na Absalom loop? Nee, 'n mens bespreek nie 
jou verloofde met 'n slaaf nie. En die huis in 
die Kaap? Het hy ook nie kastig soheentoe 
gery toe hy Edeman opgesoek het nie? Daar
die huis in die Kaap. Hy het <lit nog nie eens 
gesien nie. En hy het ook daaroor al gelieg ! 



HOOFSTUK XIII 

J a, die huis in die Kaap, en die meubels, 
en die oudhede, en die juwele, en die huweliks
kontrak, en die huwelikshof en nog honderd
en-een ander dingetjies wat opduik wanneer 'n 
mens wil trou, en boonop haastig trou. 

Eerstens die besoek aan die huwelikshof. 
Mnr. Kolver het dit reggekry <lat Guillam en 
Suzette die V rydagmiddag kon verskyn. Die 
hof het in die konsistorie van die Groote Kerk 
vergader en Guillam het per koets, met Haw
kins en 'n manskap vir geselskap, Kaap-toe 
gery. 

Om vieruur op die kop het Suzette en haar 
oueis ook aangekom, en vergesel van mnr. 
Kolver, die konsistorie binnegegaan. 

Terwyl die antler by die deur gewag het, 
moes Suzette en Guillam alleen vorentoe tree 
om die vrae van die president en die lede te 
beantwoord. Die vrae van die president was 
formeel. Is hy, Gniliarn Woudberg, ongetroud? 
Kan hy 'n. vrou onderhou? Het hy geen ver
pligtinge teenoor antler vroue of kinders nie ? 
Is daar enige wettige rede waarom hy nie in 
die huwelik kan tree nie ? 

Daama was Suzette weer aan die beurt. 
Toe die president klaar was, val een van die 
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ander lede in. Word daar nie vertel <lat daar 
dragonders by die jong man ingekwartier is 
nie ? As die Engelse sy goed moet konfiskeer 
• . • . • • ? 

Die president maak horn stil. Die vraag 
wat die raadslid geopper het, val nie onder hul 
jurisdiksie nie. Sover dit hulle bekend is, is 
daar geen wettige beswaar teen die huwelik 
nie. Hy staan op en kom eers Suzette en toe 
Guillam 'n handdruk gee en hulle met hul 
huwelik gelukwens. Sy voorbeeld word deur 
die raadslede gevolg. Daama stap hy en 
Suzette buite-toe, gevolg deur die ouer mense, 
terwyl die bediende van die hof met 'n besem 
hul pad vir hulle ,,skoon vee". Hierdie takie 
het Guillam 'n goeie fooitjie gekos, maar hy 
wis dat om die hof so buitentyds te laat ver
gader en die president so inskiklik te maak, 
Kolver ook heelwat moes gekos het wat later 
in die rekening sou verskyn. 

Saterdagoggend was hy weer in die Kaap 
om in verband met die huweliksgebooie en die 
huisraad in die Kaapse huis te reel. Nadat hy 
dit en nog antler sakies agter die rug had, het 
hy weer in die koets geklim om na Nooit
gedacht terug te keer. 

Maar toe hulle die Heerengracht afry, kry 
hy dors, en met gebare verduidelik hy aan 
Hawkins, wat oorkant horn sit, <lat hy iets wil 
gaan drink. Hawkins knik instemmend en 
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Guillam steek sy kop by die venster uit en 
beveel Fortuin om by 'n goeie tappery stil te 
hou sodat hy sy dors kan les. 

Nie te lank nie of die koets hou voor Die 
Goue Kroon stil. Guillam klim uit, en gevolg 
deur die twee soldate, gaan hy die tappery 
binne. Toe hy binnekom, merk hy dat Die 
Goue Kroon skynbaar die vergaderplek van 
di!= Kaapse burgery is, want nerens is daar 'n 
Rooibaadjie of 'n matroos te sien nie. 
Hawkins moes dit ook gemerk het, want hy 
steek dadelik vas, wys terug na die koets en 
se : ,,Meet in coach." 

Guillam het al genoeg Engels opgedoen om 
dit te verstaan, en alleen stap hy die kamer 
binne om by 'n tafel te gaan sit. Maar sy ver
skyning met die Britse soldate het nie onopge
merk gebly nie, en in stilte betrag die 
aanwesiges horn. 

Hy bestel sy drank en terwyl hy dit doen, 
raak hy bewus van 'n stem wat naby horn 
praat. Hy steur horn egter nie daaraan nie en 
laat sy oe oor die lang vertrek dwaal. Links 
van horn is die deur waarby hy ingekom het en 
anderkant die deur sit 'n ouerige, bedaarde 
klomp mans en gesels terwyl hulle hul drankies 
geniet en hul langsteel-pype rook. 

Regs van horn, aan die onderend van die 
kamer, is twee vensters met klein ruitjies waar
deur die son helder skyn. Die blou pyprook 
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hang wasig in die lug en teen die sterk sonlig 
vertoon die aanwesiges soos swart silhoeette. 

· Nadat die herbergier sy drankie gebring 
en sy geld ontvang het, leun Guillam agteroor 
in sy stoel, maar met die drankie in sy hand 
bly hy asof versteen sit. 

Langs horn praat die stem: ,,En dan dos 
ek my in splintemuwe klere uit en ek ry Kaap
toe. En wie vergesel my? Niemand anders nie 
as twee van daardie sogenaamd gehate 
Engelse. En waarom ry ek Kaap-toe? Om 
almal die rebel te laat sien wat nou onder 
beskerming en begeleiding van die Britse leer 
met die vangs aan die Kaap in die huwelik 
gaan tree." 

Guillam staan op. Die spreker se rug is half 
na horn gekeer. Laasgenoemde is 'n groterige 
kerel met blonde hare en 'n nie onaangename 
gesig nie. Sy toehoorders is almal jong manne 
van sy ouderdom en hulle sit horn glimlaggend 
en aanhoor, met af en toe 'n blik in Guillam se 
rigti.ng. Met verbasing merk Guillam dat Chari 
ook een van die gehoor uitmaak. 

Die stem gaan voort. ,,Met die grenslose 
verwaandheid van niks wat tot iets gekom het, 
probeer die plaasjapie die geselskap van sy 
meerderes binnedring, selfs wanneer sy gevolg 
hulle nie daar wil waag nie. Ek wil aan julle 
bekend stel . . . . . . " 
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Maar sy sin kon hy nie voltooi nie, want 
'n sterk hand kry horn aan die skouer beet en 
ruk horn skielik om. Hy kyk vas in die ver-. 
woede oe van Guillam. 

,,J y praat te veel," snou Guillam horn toe. 
,,Drink iets ! " en hy gooi sy glas wyn vol in die 
grynsende gesig voor horn. 

Soos bye gons en brom <lit om Guillam, 
maar in 'n kits het hy die toonbank bereik, 
twee bottels gegryp, en met sy rug teen die toon
bank daag hy hulle uit: ,,Toe kom ! Wie wil 
'n bottel teen die kop he? Toe kom vat acin 
my. " 

Intussen het die blonde spraaklustige die 
wyn uit ·sy oe gevee. Volgens die ander horn 
toespreek, moet sy van Kriesler wees. 

,,Moet horn nie aanraak nie," smeek hy. 
,,Ek wil horn nie beseer he nie." 

Sy ondersteuners trap 'n tree of wat terug, 
sodat daar 'n kring om die twee gevorm word. 

Guillam sit die bottels Ian.gs horn neer en 
met gevoude arms en bene oorkruis leun hy 
teen die toonbank agter horn. 

,,Wat my betref," spreek hy Kriesler aan, 
,,kan hulle jou maar in die vullisbak gooi." 

Kriesler vee eers die laaste druppels van 
sy klere af, toe se hy : ,,Moet jou nie verbeel 
<lat jy jou hier kan kom slim hou en dan son
der afrekening loskom nie." 
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As . wi1 bakl . ?" b . Guill ,, JY ei. . . . . . egm am. 
,,0, nie met vuiste of asgaaie soos julle 

• onbeskaafde grensbewoners nie ... . . " 
,,Hoe dan ?" vra Guillam. 
,,Daar is die gebruiklike maniere om 

geskille tussen beskaafde mense op te los," 
maak Kriesler duidelik. 

Guillam staar horn aan. ,,Wat bedoel jy ?" 
vra hy. 

,,Ek bedoel 'n tweegeveg, of het dit jou 
velskoen-verstand nog nie binnegedring nie ?" 
antwoord Kriesler. 

,,Jy's laf," spot Guillam. ,,De, vat een 
bottel en ek sal die antler een vat as jy so lus 
is om dood te maak, en dan maak ons die saak 
sommer nou bier uit." 

,,Grappies sal jou nie help nie:" werp 
Kriesler tee. 

Nee, grappies sou horn nie help nie, dit 
kon Guillam sien. Die klomp om horn is net so 
ernstig as Kriesler. 

,,Wil jy my nou vertel," vra hy kalm, ,,dat 
ek tot 'n tweegeveg uitgedaag is?" 

,.J>it probeer ek in jou verstand kry," ant
woord Kriesler. 

,,Nou ja, daag maar uit tot selfs jou spraak
lustige tong daarvan moeg word," antwoord 
Guillam. ,,Dit maak niks aan my nie; ek is 
nie van plan om jou uitdaging te aanvaar nie." 
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,,So?" antwoord Kriesler. ,,So? En nou is 
jy bang. Toe dit net asgaaie en bottels was, 
was jy grootman, maar nou .. . nou is jy bang." . 

,,Nee," antwoord Guillam, ,,ek is nie bang 
nie." 

,,Nou ja, veg dan," roep Kriesler horn tee, 
en sy woorde word deur sy maats herhaal en 
beaam. 

,,Veg?" herhaal Guillam. ,,Veg - waar
mee ?" 

'n Kort, donker kerel tree na vore. 
,,Laat ek verduidelik, mnr. Woudberg : J y 

het mnr. Kriesler verskriklik beledig. Volgens 
die nuutste, ingevoerde, Engelse gewoonte 
daag hy jou nou tot 'n tweegeveg uit. J y het 
dus keuse van plek, tyd en wapens." 

,,Dankie, mnr ..... , " antwoord Guillam. 
,,Snyders," vul die kaartmannetjie aan, 

wat sy nuwe rol erg skyn te geniet,- ,,Abraham 
Snyders." 

,,Dankie, mnr. Snyders," vervolg Guillam, 
,,ek is maar dom. Waar ek op die grens mense 
moes doodskiet, het hulle my nooit beleefd 
genooi om dit te doen nie. Watter wapens 
gebruik 'n mens ?" 

,,Dis vir jou om te besluit," glimlag 
Snyders horn toe, ,,maar gewoonlik word 
swaarde of pistole gebruik." 

,,Met die swaard is ek onhandig," antwoord 
Guillam; ,,ek is amper beter met 'n asgaai. Met 
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'n pistool is ek nie eintlik vir die teenstander 'n 
gevaar nie-maar wag, ek weet, ons kan gewere 
gebruik." 

G I" •t ,, ewere . roep een U1 • 

Kriesler glimlag. ,,Jy is belaglik . . . . . . " 
begin hy. 

,,Inteendeel," werp Guillam tee, ,,ek is 
doodernstig. Ek is uitgedaag. Ek kies gewere. 
Tyd en plek vanmiddag om vieruur in die 
dennebos te Nooitgedacht. J y kan van die een 
kant ingaan en ek van die antler. Die borne 
sal verhinder dat ons te ver van mekaar af op 
mekaar begin losbrand. In die middel is 'n 
mooi, oop stuk grond. Sodra ons dit bereik, sal 
ons probeer om mekaar van kant te maak." 

,,Maar dis moord, koelbloedige moord ! " 
stamel een van die jonger kerels. 

,,Juistement," stem Guillam saam, ,,maar 
ek is nie van plan om soos 'n os voor mnr. 
Kriesler se pistool te gaan staan nie. Met 
gewere is ons op gelyke voet." 

,,En dink jy dat ek sulke voorwaardes 
gaan aanvaar ?" vra Kriesler. 

,,En waarom nie ? " val Snyders horn in die 
rede. ,,Hy is uitgedaag; hy het tyd, plek en 
wapens gekies. Alles is in orde. As jy wil, mnr. 
Woudberg, sal ek as sekondant vir jou optree 
en alles vir jou reel. Dis gebruiklik in sulke 
gevalle." 
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,,Dankie, mnr. Snyders, dis gaaf van jou," 
neem Guillam sy aanbod aan. ,,Ek stel jou 
vriendelikheid hoog op prys." 

En aan Kriesler se hy: ,,Ek is jammer om 
jou Nooitgedacht-toe te laat ry, maar jy kan 
self verstaan dat met 'n gevolg, soos jy dit uit
gedruk het, ek nie oral na willekeur kan rondzy 
nie. Daar sal die soldate kan sorg <lat ek nie 
wegvlug nie." 

,,Ek stap saam met jou deur-toe," hied 
Snyders aan. ,,Ek korn nou, Kriesler," voeg hy 
by; ,,stel maar jou sekondant aan." 

Kriesler se ondersteuners staan opsy sodat 
hulle kan deurkom. Chad maak asof hy Guil
larn nie ken nie. 

,,Ek is bly dat jy Kriesler se uitdaging 
aangeneem het," se Snyders. ,,Het jy nie, dan 
sou ek." 

J ?" Guill ,, y . vra am. 
,,J a, ek is nou al goed vies vir horn. Hy 

soek al-ewig skoor en verbeel horn <lat hy die 
Jeier' van die jong klornp aan die Kaap is. Jy 
kan met 'n geweer skiet, ne? Ek bedoel goed 
skiet ?" 

,,Op di! grens moet jy goed kan skiet," 
antwoord Guillam ewe kalm, hoewel sy lippe 
effens trek. ,,Ons het nie juis baie lood of bus
kruit nie, gevolglik rnoet elke skoot tel." 

,,Dis mooi," moedig Snyders horn aan. 
,,Gaan nou huis-toe, eet lekker en ms 'n bietjie 
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mi ete. Ek sal omstreeks drie-uur by jou wees. 
Ek wil Kriesler nog gou gaan bang praat." 

,,Net een oomblikkie," vra Guillam. ,,Was 
Kriesler op mej. Davel verlief ?" 

,,Hemel, man, al die kerels daarbinne is of 
was verlief op haar ! " 

,,Nou ja, laat ek my vraag so stel : Was dit 
bekend dat mej . Davel op Kriesler verlief 
was?" 

,,Staan sake so?" vra Snyders, en hy fluit. 
,,Nee, jong, skiet horn maar met 'n geruste 
gemoed plat. Suzette Davel sal nie oor Kriesler 
treur nie. Hy's 'n windbuks. En dit kan ek jou 
verseker, as sy met jou gaan trou, het sy jou 
lief, al sal baie dink dat dit om jou geld is!" 

,,Dankie," antwoord Guillam, ,,dankie. Ek 
is jou baie verskuldig, mnr. Snyders. Ek hoop 
net dat ek jou eendag tot <liens kan wees." 

,,Tot siens," antwoord Snyders korta.f. 
,,Tot drie-uur." 

Maar toe Guillam in die koets is, kom 
Snyders by die venster staan. ,,Ek wou net 
weet," vra hy, ,,het jy meer as een skoot bedoel 
toe jy gese het dat julle op mekaar kon los
brand ?" 

,,J a, natuurlik," antwoord Guillam, ,,die 
idee is mos om mekaar van die gras af te maak, 
of hoe?" 

Snyders lag. ,,Ek gaan hulle daarbinne 



189 

vertel wat jy nou gese het. Kriesler sal <lit nie 
so amusant vind soos die ander nie." 

Maar vir Guillam was <lit niks snaaks nie. 
Waarin is hy nou gewikkel? Hy het al op 
kommando gegaan teen Boesmans en Kaffers, 
van die vyand platgeskiet, maar die besigheid ! 
Wat het Kolver gese omtrent die gode wat nie 
daarvan hou <lat <lit met 'n gewone mens goed 
gaan nie? En nou het Snyders weer gese dat 
Suzette nie met 'n man sou trou nie tensy sy op 
horn verlief is! Min weet hy dat Suzette nie 
verlief is nie. Soveel weet die een mens van 
die antler. Sou dit nie beter wees as Kriesler se 
koeel 'n einde aan die hele spul maak nie? 

Op Nooitgedacht aangekom, het Guillam 
taamlik moeite gehad om aan H awkins te ver
duidelik wat horn te beurt staan, en toe boonop 
was Louis ook daar. 

,,Ek kom net hoor hoe <lit met jou gaan," 
groet hy ewe onverskillig. ,,By on.s huis is alles 
d,eurmekaar. Ma en Pa wil more na die gebooie 
gaan luister en dan sal daar natuurlik heelwat 
gaste te wagte wees." 

,,J a, dit was gaaf van jou om oor te ry," 
stem Guillam saam, ,,maar jy moet my net so 
'n oomblikkie verskoon; ek wil net met Trink 
gaan gesels." 

Met moeite het hy ook aan Trink verdui
delik <lat hy van plan was om aan 'n tweegeveg 
deel te neem. 



190 

,,Verstaan, Trink," se hy, ,,dis jou taak om 
van Louis ontslae te raak. Hy kan onmoontlik 
bier bly. Kan hy nie met jou kinders speel . )" rue. 

,,My kinders het by hul tante gaan kuier," 
se Trink. 

,,Dan moet jy 'n end met horn gaan ry," 
beveel Guillam. ,,Hier kan en moet Louis nie 
bly nie." 

,,Ek sal 'n plan maak, mnr. Woudberg," 
troos Trink horn. 

Maar wat. sy plan sou wees, het Guillam 
nie kans OD). te oordink nie, want voor drie-uur 
kom Snyders op die plaas aan. 

,,Jong," roep hy Guillam toe, ,,daardie 
Kriesler is nou al lelik op loop. Sorg net dat 
jy nie eerste vuur nie, want as julle naby 
mekaar is, sal dit horn kans gee om jou storm 
te loop en plat te skiet voordat jy weer gelaai 
het As hy eerste sk:iet-en ek meen hy's senu
agtig genoeg om vir sy eie skaduwee te 
skrik-sal hy jou die kans gee om hom die 
genadeskoot toe te <lien." 

N adat hulle die terrein besigtig het, keer 
hulle na die opstal terug. 

,,Ek wil my eers verklee," verduidelik 
Gumarn, en toe hy weer voor Snyders verskyn, 
roep laasgenoemde verbaas uit: ,,Lyk julle 
grensboere so? Geen wonder dat die Kaffers 
voor julle laat spaander nie ! " 
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,,Nie altyd nie," antwaord Guillam, terwyl 
hy hamself effens selfbewus in die groat spieel 
bekyk. 

Baie anders lyk hy nou ! N ou is hy nie 
meer die madepap van Kaapstad nie. Hy is in 
sy verslete velpak en velskoene. Oor sy 
skouers, links en regs, hang patroonband en 
kruitsakkie. Sy breerand-hoed is voor opge
slaan. Die lang geweer in sy regterhand blink 
dodelik, onheilspellend. Guillam Woudberg 
vertoon horn vir wat hy is, 'n dodelike grens
bewaarder, slaggereed . Snyders se opmerking 
is nie onvanpas nie. 'n Soldaat is 'n man in 
uniform. Maar Guillam se kleredrag, voorkoms 
en bewapening is die regstreekse gevolg van 
omstandighede. 

Die getra ppel van perdehoewe kondig die 
koms van Kriesler en sy gevolg aan. Behalwe 
sy teenstander merk Guillam nag vier ander. 

,,Hulle het gevra of hulle mag saamkom," 
se Snyders versko;nend. 

,,0, dit maak nie saak nie," antwoord 
Guillam. ,,Bied hulle iets te drinke aan; ek wil 
net met Trink gaan gesels." 

Maar Trink is nerens te sien nie. Gevolglik 
stap Gumam en Snyders alleen na die denne
bos toe, nada t Kriesler en sy vrien.de tee of wyn 
geweier het. 

,,Ingeval Kriesler die oorwinning behaal," 
merk Guillam op toe hulle die dennebos bereik, 
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,,wil ek jou net vooraf bedank. J ou vriendelik
heid en ondersteuning toe ek sander 'n vriend 
was, het meer verligting gebring as wat jy ooit 
sal dink." 

,,Jong, jy voel nie nou voorbodes nie ?" 
vra Snyders geroerd. ,,Want as <lit die geval 
is, sal ek jou plek inneem." 

,,Nee," antwoord Guillam, ,,maar ek het al 
gesien <lat 'n gelukskoot die beste man se 
berekeninge omver gooi." 

Die gelukskoot en hoe <lit die beste en die 
swakste man te beurt val, het ook op die voor
grond van sy gedagtes gebly nadat gereel was 
dat hulle aan weerskante van die bos posisie 
sou inneem, dat hulle met die afvuur van 'n 
pistool die bos sou binnegaan en <lat die geveg 
gewonne en verlore geag sou wees wanneer een 
man, die oorwinnaar, weer daaruit gestap kom. 

Kriesler is senuagtig, dit kon Guillam 
merk. Hy het 'n danker pak aangetrek, en die 
geweer wat hy in sy hande vasklem, is van die 
nuutste en beste uit Europa. Oor een ding is 
Guillam bly: Behalwe sy patroonband hang 
'n kruithoring aan Kriesler se skouer. 

Toe hulle uitmekaar gaan, kon Guillam 
hoor hoe Kriesler se sekondant horn iets om
trent ,,eerste skiet" toevoeg. 

,,Ja," se Snyders, ,,wag jou kans af. As 
julle naby mekaar is, moet in hemelsnaam nie 
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eerste skiet me, tensy jy doodseker van jou 
skoot is." 

Toe val sy oog op Guillam se bewapening. 
,,Waar op aarde is jou kruithoring ?" vra hy. 
,,Hoe kan jy so in die geveg gaan ?" 

,,Toe maar, moet jou nie ontstel nie," stel 
Guillam horn gems, ,,op die grens gebruik ons 
nie 'n kruithoring nie. Ons het nie tyd daar
voor nie.'' 

,,Maar dis nie die grens hierdie nie," ver
duidelik Snyders. 

,,Waaroor ek baie bly is," glimlag Guillam. 
,,En hier is ons by die bos. Wag jy hier, of gaan 
jy by die antler klomp staan ?" 

,,Ek sal by die antler gaan staan," ant
woord Snyders. ,,En alles van die beste ! Sorg 
dat jou geweer gelaai is, wag jou kans af, en 
mnr. Kriesler sal sy ongelukkige woorde diep 
berou." 

,,Tot siens," lag Guillam. 
Nou dat die tyd werklik aangebreek het, 

voel hy kalm en verlig. Hy is 'n beter skut as 
Kriesler, dit weet hy. Uit die aard van sy 
omgewing en opvoeding sal dit so wees. Verder 
was hy al in baie skerrnutselinge betrokke, iets 
wat Kriesler nie ondervind het nie, of Snyders 
sou horn daarop attent gemaak het. Maar daar 
bestaan nog altyd die moontlikheid van die 
gelukskoot. 
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Die pistool knal, en met 'n laaste blik om 
seker te maak dat sy geweer gelaai is, stap 
Guillam die bos in. 

Die bos is langs die bult bokant die huis, 
omtrent driehonderd tree lank en honderd tree 
breed. Aan albei kante is dit dig begroei, maar 
in die middel is daar om een of antler rede 'n 
oop stuk grond, sowat honderd tree lank en 
vyftig tree breed, waar die borne glad nie groei 
rue. 

In daardie rigting stap Guillam, kalm en 
seker dat Kriesler nie vinniger as hy deur die 
hos sal kan beweeg nie. 

Die hele middag was dit net asof hy in 'n 
droom verkeer het, maar nou is hy helder 
nugter. Hy kan Snyders in sy blou pak klere 
met silwer knope duidelik onder die oop stuk 
in die hos sien. Langs horn staan Kriesler se 
sekondant in danker ryklere en sy vier vriende. 
Agter hulle staan Hawkins en sy soldate, afge
trokke maar belangstellend. 

Waar is T rink ? En Louis ? Sou T rink en 
Louis gaan ry het? En Charl ? Sou hy sy sus
ter vertel het <lat haar verloofde in 'n tweegeveg 
betrokke is ? 

'n Glinstering tussen die borne. Dis seker 
Kriesler se geweer wat daar blink. Haastig kyk 
Guillam na son en wind. Nee, albei sou horn 
nie hinderlik wees nie. 
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Daar, daar is Kriesler, agter daardie boom 
anderkant die oop stuk grond. Hy het seker 
vinniger geloop, vasberade om eerste posisie in 
te neem. Nou ja, laat horn maar staan. Nou 
weet elkeen waar sy teenstander is. 

Ongeerg stap Guillam nader. Hy weet dat 
sy slingerstap om en tussen die borne deur dit 
vir Kriesler onmoontlik maak om suiwer korrel 
te·-vat. Boonop is sy velklere nie 'n goeie skyf 
in die skadu-bevlekte bos nie. 

Hy bereik die rand van die oop stuk grond 
en neem posisie agter 'n groot denneboom. 
Anderkant, 'n bietjie minder as honderd tree 
van horn af, gewaar hy Kriesler. Laas
genoemde is besig om om die boomstam te loer. 
Sy geweer is in sy regterhand en steek langs die 
boom uit. 

Guillam trek sy laaistok uit en laat <lit teen 
die boomstam voor horn staan. Toe kyk hy 
versigtig na sy geweer. Hy kan amper die span
ni>lg onder die toeskouers, skaars honderd tree 
van horn af, voel. Kriesler spring agter sy 
boom uit om agter 'n antler een in te vlug. Sy 
regterarm en roer is weer sigbaar soos hy ver
sigtig om die stam loer. 

,,Toe maar, outjie," spreek Guillam horn 
toe, ,,moet jou nie verbeel dat jy my met sulke 
streke sal vang nie." 

Hy klap sy kruitsakkie oop, sodat hy sy 
hand sonder hindernis daarin kan steek. 
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Daama steek hy sy hand in sy patroon
band, haal twee koeels daaruit en steek hulle 
in sy mond. 

,,So ja," se hy, terwyl hy skuins agter die 
boom gehurk gaan sit. ,,So ja, nou sal die 
poppe dans." 

Versigtig vat hy korrel. Hy weet dat 
Snyders horn nou innerlik toeroep om nie te 
vuur nie, en die gedagte laat horn glimlag. Hy 
skuiwe sy wang teen die kolf van sy geweer, le 
versigtig aan. 

Intussen het Snyders amper die stuipe 
gekry. Dat Guillam sommer met die eerste die 
beste geleentb.eid op Kriesler gaan aanle en dit 
met minder as honderd tree oop grond tussen 
hulle ! Kriesler se sekondant glimlag, voorspel 
dat Kriesler nie eens sy skoot sou afvuur nie, 
'n lat sou gebruik ! 

Guillam gaan gehurk sit; hulle sien hoe sy 
lang geweer bewegingloos op Kriesler gerig is, 
hoe die rook uitborrel en hoe die bas in flenters 
om Kriesler spat. 

Mis ,,, Kri 1 H I • ,, . roep es er se maats. ,, y t rms 
geskiet ! N ou' s di t klaar met Kees!" 

Hulle sien hoe Kriesler 'n oomblik aarsel, 
toe agter sy boom uitspring en vol op Guillam 
afstorm waar hy staan, besig om sy geweer te 
laai. 

Maar die bemoedigende uitroepe sterf 
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Kriesler se stormloop word nou 

T erwyl die rook van sy skoot horn nog 
omhul het, het Guillam 'n grypie buskruit uit 
sy sakkie in die loop van sy geweer laat afloop; 
sy laaistok gegryp en dit vasgestamp. Skaars 
is die laaistok uit of sy tande het 'n koeel in die 
loop gedruk en die laaistok stamp dit vas. 'n 
Korreltjie buskruit om die koeel in posisie te 
hou, 'n grypie in die pan en Kriesler, wat horn 
verbeel het dat hy teen 'n man met 'n onge
laaide geweer sou optree, kyk in die dreigende 
loop van Guillam se roer vas. 

Vlugtig blik hy agter horn, om horn. Maar 
in sy nabyheid is geen skuiling nie. 

,,Staan, Kriesler ! " roep Guillam horn toe. 
,,Staan, of ek skiet ! " 

Sou hy 'n skoot waag; sou hy omdraai en 
wegvlug? Kriesler aarsel. 

,, Vir die laaste keer, Kriesler," beveel 
Guill . I" 

T am, ,,staan. 
Kriesler gehoorsaam die bevel. Sy gesig 

is bleek, sy kniee beef. Die inspanning laat die 
sweet op sy voorkop en gesig uitslaan. 

,,Sit jou geweer op die grand neer." 
Kriesler kan sy teenstander nouliks agter 

die boom uitken. Wat op aarde het horn 
makeer om in 'n tweegeveg met die wilde grens
boer betrokke te raak? Suzette, 'n honderd 
Suzettes is dit nie werd nie ! 
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,,Draai om," beveel die stem. 
,,Jy gaan nie skiet nie ! " roep Kriesler uit. 
,,Draai om ! " 
,,Ek sal nie ! Ek sal my nie in die rug laat 

skiet nie ! " 
,,Draai om, of ek skiet jou in die maag." 
,,Ek sal nie omdraai nie ! Ek sal nie ! Skiet 

my liewer hier dood ! " 
,,Ek sal drie tel ! Een . . . , twee . . . . . 
Voordat Guillam egter drie kon se, het 

Kriesler sy bevel gehoorsaam. 
Kriesler kan naderende voetstappe hoor. 

Sal hy nou dit waag om om te draai, sy geweer 
te gryp en ..... 

,,As jy omdraai, skiet ek jou ! " kom die 
stem. Toe is Guillam agter horn; hy hoor hoe 
sy geweer opgetel word. 

,,Nou, voorwaarts," beveel Guillam weer. 
In stilte wag Kriesler se vriende hul koms 

af. By hulle gekom, vra Guillam: ,,Mnr. 
Snyders, wat moet ek nou maak? Die vent so 
laa t loop ? " 

,, Volgens die duelleerkunswette kon jy 
horn platgeskiet het, maar ek sou jou aanraai 
om horn nou te laat loop," antwoord Snyders. 

,,Nou ja, toe loop dan, Kriesler," laat 
Guillam ongeerg val. ,,Hier's jou geweer, en as 
jy weer met my lol, sal ek nie met tweegevegte 
lol nie, maar jou 'n goeie opstopper gee. En 
terloops, as daar van jou vriende is wat lus het 
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om jou plek in te neem, is ek nou klaar vrr 
hulle." 

Maar daar was niemand nie. 
In stilte staar Snyders en hy hulle agtema. 
,,Jong," roep Snyders uit, ,,ek het nie 

geweet dat 'n mens 'n geweer s6 kon laai nie ! " 
,,Nee," antwoord Guillam, terwyl hy in die 

rigting van die opstal voortstap, die geweer oor 
sy skouer, ,,julle manne hier weet mos nie hoe 
vinnig 'n mens moet laai as die Kaffers jou 
bestorm nie. Daarop het ek gereken ! " 

,,Maar veronderstel dat jy jou geweer nie 
gelaai kon kry nie, dat jou koeel vasgesit het, 
dan was jy mos in Kriesler se hande. J y het 
te veel gewaag, al het jy gewen ! " 

,,Gewaag ?" lag Guillam. ,,Ek het niks 
gewaag nie ! " En van onder sy velbaadjie 
bring hy 'n pistool te voorskyn. ,,Sien jy daar
die paal ?" se hy, en voordat hy skynbaar 
gek~rrel het, klap die skoot en die splinters 
waai. 

,,Sou jy daardie pistool gebruik het ?" roep 
Snyders verbaas uit. ,,Jong, dis teen die reels. 
Wat sou hulle gese het ?" 

Guillam lag. ,,Wat gee ek om? Wat sou 
my vriende op Graaff-Reinet gese het as ek so 
onnosel was om my te laat platskiet in 'n twee
geveg ?" 

Snyders skud sy kop. ,,Nee," beloof hy, 
,,vir 'n grensboer reel ek niks weer nie ! " 
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,,'n Boer moet 'n plan maak," verduidelik 
Guillam ewe ernstig, ,,en hoewel ek nie vir 
Kriesler as skut bang was nie, was daar nog 
altyd die kans <lat hy my met 'n gelukskoot 
sou tref, of soos jy be weer het, daar iets kon 
verkeerd gegaan het. Dit sou maar swak van 
my gewees het as ek nie voorsorg gemaak het 

. " rue. 
Snyders skud net sy kop. Dis n ou vir jou 

'n antler beskouing oor 'n tweegeveg. Wat sou 
Kriesler gese het as hy geweet het <lat Woud
berg 'n pistool onder sy baadjie gehad het, en 
dat Woudberg boonop 'n uitstekende skut daar
mee is! 

Hy lag hard, maar hou so skielik op dat 
sy mond oophang. 

,,Kyk daar ! " roep hy uit. ,,Daar op die 
voorstoep ! " 

,,Suzette!" laat Guillam val. 
By haar staan Trink en L ouis en 'n bietjie 

agter hulle Hawkins en Absalom. 
,,Jou hele familie wag op jou," spot 

Snyders. 
,,En dis waar Louis en Trink verdwyn 

het," <link Guillam, ,,en Hawkins! Ek <lag hy 
het horn te gou uit die voete gernaak. Suzette 
was seker hier, het seker op die tyding gewag." 

Die klein twyfelduiweltjie maak horn wys : 
Het sy gekorn omdat sy oor j6u besorg is, of net 
oor die uitslag? 
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Snyders begin sommer kortpad agter die 
huis om te steek. 

,,Waar gaan jy heen ?" roep Guillam horn 
agtema. 

,,Huis-toe. Ek weet wanneer my geselskap 
oorbodig is. Nou laat ek spat." 

,,Sien ek jou weer?" 
,,0 , ja! Jy sal my op jou bruilof sien. Ek 

kom jou '''Yil drink en jou vrou soen ! " 
Guillam sta p voor om. Skielik is hy bewus 

van sy voorkoms, sy geweer. Was dit nodig 
dathy ...... ? 

Hy stap om die hoek van die huis. Suzette 
staan alleen op die voorstoep. Sy is gekleed in 
dieselfde rokkie wat sy op die dag van hul ver
loV\'ing gedra het. Baie mooi is sy, soos sy horn 
daar staan en afwag, haar oe aandagtig op 
horn gevestig. 

,,Goeiemiddag," groet hy. 
Die sombere uitdrukking in haar oe ver

dwyn. Sy glimlag, en Guillam voel hoe sy 
pol§lag versneL 

,,Dis nou eers 'n goeie middag," laat sy val. 
D . f 1 I" ,, 1e a ge ope twee uur . . . . . . 

"T rink het geen rede gehad om j OU te se 
nie," begin Guillam. 

,,O," antwoord sy, ,,<lit was Hawkins. Hy 
het my per brief laat weet. Hy wou ook weet 
of hv die militere owerheid in kennis moes stel. 
Ek het toe dadelik oorgery." 
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E . ;>" ,, n waar was JY . 
,,By oom Koos." 
,,Dus het jy van alles geweet ?" 
,,0, ja. Ek het Hawkins aangeraai om die 

owerheid nie in kennis te stel nie, maar dat, 
ingeval jy in gevaar verkeer, hy tussenbei moes 
tree. Hy kon eenvoudig se dat hy beveel is om 
jou op te pas en nie te laat doodskiet nie." 

,,En daardeur nog water op Kriesler se 
meul gooi ?" laat Guillam val. · 

,,Wie steur horn aan Kriesler ?" vra sy 
veragtend. 

,,Jou broer Charl." 
,,Charl? Was hy teenwoordig toe 

Kriesl ;>" er . . . . . . 
,,Hy was, of sy dubbelganger. Ons het nie · 

met mekaar gepiaat nie." 
,,Ek is baie jammer," se sy. ,,Jy moet horn 

verskoon. Soos jy weet, is hy teen ons huwelik 
gekant .. . ... " 

,,Nie net hy nie," val Guillam haar in die 
rede. 

Sy kyk horn verwonderd aan. 
,,Hoe bedoel jy ?" vra sy. ,,Bedoel jy dat 

ek daarteen gekant is, dat ek nie . . . . . ?" 
Dit was juis wat Guillam wel bedoel het, 

maar haar verslaenheid is so groot dat hy haar 
vinnig in die rede val : ,,Nee, ek het Kriesler 
bedoel." 
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,,Kriesler ! " se sy, en sy frons soda t daar 
kleir{ plooitjies op haar neus ontstaan. Sy is 
oombliklik so aanloklik met haar gerimpelde 
neusie da t Guillam homself vir vark en skurk 
uitskel. 

,,Ja, Kriesler," herhaal hy. ,,Het jy ver
geet dat ek aan 'n tweegeveg deelgeneem het ?" 

,,Ek sal dit nie gou vergeet nie ! 0, daar
die eerste skoot van jou, en toe Kriesler daar 
oor die ·oop stuk grond na jou toe aangehard-
1 k r,, oop om ...... . 

W . ;>" h ,, aar was JY . vra y. 
,,Hier in die huis, maar ek het jou deur 

'n verkyker dopgehou. Nie dat ek getwyfel het 
nie. Toe ek hoor dat jy gewere gekies het, het 
ek geweet dat jy iets in die mou voer. Kriesler, 
soos die ander, sou jou onderskat, maar 'n 
gelukskoot, iets waarteen jy nie voorsiening 
kon maak nie . . . . . " 

,,Ja, daaroor was ek ook bekommerd," 
erken hy. ,,Maar- ek wens dat ek Abraham 
Snyders se gesig kon gesien het toe ek my skoot 
eerste afgevuur het! Hy het my tog so ver
maan om dit nie te doen nie ! " 

,,Toe Kri~sler al weg was, het daar nog 
'n skoot geval," se sy. ,,Wat was dit ?" 

V erlee bring .hy die pistool te voorskyn. 
,,Ek was nie van plan <lat Kriesler my soos 'n 
gekweste bok sou plattrek nie, ingeval my plan 
misluk het." 
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Sy glimlag, maar daar is 'n blik van teer
heid en verwondering in haar oe wat horn 
ongemaklik laa t voel. 

,,Nes of ek tien jaar oud is," se hy aan 
homself, ,,en sy my hare wil deurmekaar 
krap." 

,,Ek sou graag vir Abraham wil bedank," 
A I h 1 ?" se sy. ,, s ya weg. 

,,Ja, hy het padgegee. Gemeen <lat daar 
moeilikheid gaan kom. Maar hy het darem 
beloof om na ons troue te kom en my vrou te 
soen. " 

Ongemaklik merk sy op terwyl haar oe oor 
die tuin dwaal: ,,Oor 'n bietjie meer as drie 
weke is ons getroud." 

,,J a, en dan gaan ek weg." 
,,Ja, en dan gaan jy weg." 
,,Volgens ooreenkoms." . 
,,J a, stip volgens ooreenkoms." 
,,Maar ek sal weer kom,'' verseker hy haar. 
,,Alte seker,'' stem sy saam. ,,Mnr. Guil-

lam Woudberg sal terugkom en alles vind soos 
hy dit gereel het. Hy sorg vir alles, selfs vir die 
gelukskoot." 

,,Ek probeer om vir alles te sorg," verdui
delik hy met geesdrif. ,,Is dit 'n sonde ?" 

,,Nee," erken sy, ,,maar dis asof jy met 
poppe speel. ] y staan daar, en jy bly daar en 
jy daar, totdat ek weer kom, dan sal ek julle 
weer verander." 
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,,Maar wat kan ek anders doen ?" vra hy. 
,,Ek vertrou niemand nie ! " 

,,Niemand nie ?" herhaal sy. 
,,Nee," se hy, ,,niemand nie-nie eens 

myself nie ! " 
Sy anhvoord horn nie, en toe hy in haar 

rigting kyk, sien hy waarom: Twee groot trane 
wel in haar oe op en biggel langs haar wange 
af. · 



HooFSTUK XIV 

Die nag is koud en stil. Duisende sterre
tjies vonkel aan die donkerblou uitspansel en 
word in poele en vleie weerkaa.ts. Dit skyn asof 
die hele wereld net uit sterre bestaan, sterre en 
duinsand. 'n Paddakoor daag die bewoners 
van die omliggende vleie uit, maar toe hulle 
geen antwoord kry nie, swyg hulle weer. 

Guillam W oudberg sit regop in sy saal, sy 
lang geweer oor sy skouer glinsterend na die 
sterre gerig. Voor horn ry Trink, toegedraai in 
twee groot oorjasse. Albei het 'n handperd aan 
die toom. Hulle gesels nie; daar is niks om oor 
te gesels nie. · 

Uiterlik kalm, is Guillam 'n warboel van 
teenstrydige verlangens, begeertes en menings. 
V anmiddag om hvee-uur is hy getroud ! 
Getroud in die groot voorkamer van Nooit
gedacht in teenwoordigheid van Suzette se 
familie en vriende, kommandant Cloete en sy 
familie, Trink en sy vrou, wat so gehuil het, 
amper so baie soos Suzette se ma, en nog 'n 
boel antler wat hy nie geken het nie. Net Charl 
was nie daar nie, en daaroor was Guillam jam
mer en bly; bly om sy eie ontwil, maar jammer 
om Suzette s'n, want hy kon sien hoe haar oe 



207 

gedurig na die deur gaan wanneer daar 'n 
mansgestalte verskyn. 

Suzette was so mooi, so bevallig en aanlok
lik dat Guillam se hart amper gaan staan het 
Sy het 'n wit noupassende rok aangehad met 
lang nousluitende moue en wit handskoene. 
Haar wit satynskoentjies het net so af en toe 
uitgeloer onder haar rok, wat op die grond 
gesleep het. Onder haar wit sluier het haar 
bruin hare sag geglinster, en haar lippe was 
donkerrooi. Haar oe was donker, geheimenis
vol, en dan skielik weer fonkelend en vol lewe. 

Baie stil het sy langs horn gestaan terwyl 
die predikant, ds. Kuys, die <liens waarneern; 
net af en toe het die varings in haar ruiker 
skielik gebeef en dan weer stil geword. Toe die 
dominee amen se en Guillam nog stil staan, het 
sy horn saggies aan die mou gepluk en horn 
toegefluister: ,,Dis gebruiklik dat die bruide
gom die bruid by sulke geleenthede soen." 

Sou hy daardie oomblik ooit vergeet? Sal 
hy ooit vergeet hoe die son op die geel vloer 
geglinster, en hoe die aanwesiges sag gefluister 
het? Buite het 'n voel gesing- twee, drie note, 
wonderskoon, en toe het hy in Suzette se oe 
gekyk en liefde daarin gesien, en vertroue en 
beskroomdheid. Toe hy haar soen, was haar 
lippe sag en warm teen syne, en skielik was die 
soen vir horn iets heiligs. Die hele seremonie 
het skielik heilig en persoonlik geword. Hy, 
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Guillam Woudberg, het voor God beloof dat hy 
die vrou sou lief he en beskerm. 

Ongemaklik skuif hy op sy saal rond. 
,,Hoe ver nog, Trink ?" vra hy. 
,,Ons is nou meer as halfpad," antwoord 

Trink. 
,,Maar halfpad, en amper twee uur op 

reis ! " brom Guillam. ,,Is daar geen end aan 
hierdie vervlakste sandduine nie ?" 

,,Dis nie net die duine nie, maar die vleie. 
'n Mens moet so 'n ompad ry," verduidelik 
Trink. 

,,J a, ek weet,'' paai Guillam horn. 
Twee uur op pad, halfpad oar die sande

rige, moerassige Kaapse vlakte, wat die Skier
eiland van die Hottentots-Holland skei. Hulle 
het omtrent tienuur vertrek, kart nadat die 
laaste gaste nag en vaarwel gese het, nadat 
Absalom kom se het dat al die dragonders, 
Hawkins inkluis, vas aan die slaap is. 

In dieselfde kamer waar hy haar die eerste 
keer gesien het, het hy Suzette gegroet. Die 
hele middag het sy heen en weer tussen haar 
gaste beweeg, gesorg dat almal bedien word. 
Aan tafel, met die aandete, het sy langs horn 
gesit, vriendelik gesels oor wat die een vertel 
h et, daardie een gese het, en tog altyd haar aan
dag aan haar gaste geskenk. Sy is 'n vrou die 
aller-vitterigste van die oorlede Woudbergs 
waardig! 
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Toe hy by die deur instap, was sy besig om 
die geskenke wat op 'n tafel ten toon gestel was, 
te rangskik. 

,,J y gaan nou ry ?" het sy gevra. 
,,Hoe eerder ek vertrek, des te vroeer kan 

Trink terug wees. Ek wil nie dat hy in die 
moeilikheid beland nie." 

J 11 A ,, a, se sy. 
Sy is nog in haar trourok, maar sonder 

hooftooisel en handskoene. Hy kan horn nie 
met die gedagte vereenselwig dat sy sy vrou 
is nie ! 

,,Ek sal nie te lank wegbly nie," se hy. Dit 
val horn nou by dat sy bitter alleen hier sal 
wees. 

,,J y moet maak soos jy goed <link," ant
woord sy. 

Hy waag 'n vraag. ,,Gaan jy hier bly, of 
gaan jy na jou ouers terug ?" 

,,Ek sal vir jou hier wag." 
,,Dit sal . . . . sal gaaf wees om aan jou te 

dink . . . . hier op N ooitgedacht." 
,,En hoe sal ek my jou kan voorstel ?" 
Hoe kon hy vir haar se, die lang tog na die 

grens beskrywe, die uitgestrekte, bronsvaal 
K:i.roovlaktes? 

,,0, soos jy my nou sien." 
,,Ek sal jou nooit vergeet nie." 
Guillam sit penorent in sy saal. Sy neus

gate rek wyd oop. Daardie woorde: ,,Ek sal 
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jou nooit vergeet nie" hamer soos 'n refrein 
deur sy verstand. Washy soos ou Koos Treur
nicht daar van Bruintjieshoogte, sou hy daar
die woorde in 'n versie kon omsit en musiek 
maak om horn te begelei en dit dan sing. ,,Ek 
sal jou nooit vergeet nie." Nee, die woorde, en 
haar stem, en sy soos sy daar in die kerslig ver
toon het, sou hy ook nooit vergeet nie. 

Ongemaklik, byna lomp, het hy haar hand 
gegee, sy saalsakke en geweer gegryp waar hy 
hulle by die deur neergesit het en die donker 
ingestruikel. 

T rink bring sy perd tot stilstand. ,,As jy 
wil, kan ek hier omdraai, mnr. Woudberg. 
Daar is nou nie meer moeilikhede nie." 

,,Ja, jy kan maar omdraai, Trink." 
Die perde staan nou langs mekaar. 

Guillam klim uit die saal en bestyg die hand
perd, sy eie perd. Toe maak hy Trink se hand
perd aan sy saal vas. 

,,Daar is Helderberg reg voor jou, mnr. 
vVoudberg," verduidelik Trink. ,,Hou nou net 
reguit soontoe, dan sal jy by .Meerlust uitkom. 
Daar gaan jy deur die Eersterivier. Die drif is 
taamlik naby die huis. Daarna volg jy die pad 
na Hottentots-Hollandkloof toe." 

,,Dankie, Trink," antwoord Guillam. ,,Ek 
weet dat ek my . ... my vrou en Nooitgedacht 
aan jou sorg kan toevertrou. Tot siens." 
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,,Tot siens, mnr. Woudberg. Ja, ek sal 
hulle goed oppas. Maar 'n man se plek is by 
sy eie huis, by sy eie vuurmaak2Iek, mm. 
Woudberg." 

,,Ek kom weer, Trink," antwoord Guillam. 
,,Moet dan nie te lank wegbly nie, mnr. 

Woudberg," anhvoord Trink. ,,Tot siens, mm. 
Woudberg." 

,,Tot siens, Trink." 
'n Ferme handdruk en Guillam se perde 

beweeg vorentoe. Toe hy so 'n tree of twaalf 
weg is, kyk hy om. Trink sit nog op sy perd, 
'n donker gedaante teen die westerkim. 

W . di Trink?" h ,, at IS t, · . vra y. 
,,Nee--nee, niks nie, mnr. Woudberg. P as 

jouself goed op." 
,,En jy ook, Trink," antwoord Guillam. 
Wat sou op Nooitgedacht gebeur in sy 

afwesigheid? Sou Suzette en haar broer dit 
weer tot hul vergaderplek omskep ? Maar nou 
<lat hulle agtergekom het dat Cloete op hul 
spoor was, sou hulle nog so gretig wees om daar 
saam te kom? \Vatter geheim skuil agter hul 
vergaderings ? En mnr. Davel ? Sou hy nog 
so graag die Engelse op sy skoonseun se hals 
wil haal ? En Charl? Was dit net om sy suster 
se ontwil dat by by gestaan het toe sy aan
staande swaer tot 'n tweegeveg uitgedaag is? 
En wat weet T rink ? 
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Peinsend ry Guillam voort. Daar is baie 
vrae wat nog beantwoord sal moet word, baie 
vrae wat hy in die afgelope drie weke kon 
gestel het, maar hy het oor alles geswyg. Die 
tyd sal al daardie raaisels oplos. Hy moet sorg 
dat hy met sy nuus na Graaff-Reinet terug
keer, om die boere daar aan te moedig om voet 
by stuk te hou totdat daar verlossing kom. Dan, 
wanneer die Engelse verslaan en verdrywe is, 
sal hy sy persoonlike vraagstukke kan oplos. 

Om die Graaf£-Reinetters in te lig, moet 
hy Graaff-Reinet bereik; daarom wag die lang, 
moeisame tog horn af. In sy gedagte sien hy 
die lang pad waarmee hy Kaap-toe gery het; 
nou sal hy weer daardie plekke agter horn sien 
verdwyn: Die Hottentots-Hollandkloof, die 
Warmbadde, Swellendam, Gouritzrivier, Mos
selbaai, Grootbrakrivier, Knysna, Avontuur, 
die Langkloof en eindelik die Zwartkopsrivier. 
As hy daardie rivier oorgesteek het, is hy in sy 
eie kontrei, onder sy eie mense. Maar hy weet 
dat die hele end pad 'n gestalte voor sy geestes
oog sal bly, die droomgesig van Suzette soos hy 
haar in haar wit, nousluitende tabberd gesien 
het, so mooi, so aanloklik-sy vrou, en tog nie 
sy vrou nie! 
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As Guillam se vertrek Boland-toe 'n taam
like opskudcling op Palmietfontein veroorsaak 
het, dan het sy terugkoms <lit geheel en al oor
skadu. Toe hy oor die rant verskyn en Palmiet
fontein voor horn le, word hy bewus van 
die eenvoudige opstal en kaal omgewing. 
Onwillekeurig vergelyk hy dit met Nooit
gedacht, en soos vir alle jong mense wat die 
eerste keer van die huis af weggaan en weer 
terugkeer, lyk alles vir horn kleiner, eenvou
diger en ietwat teleurstellend. 

Maar as sy eerste indruk teleurstellend 
was, dan is <lit gou deur die hartlikheid van sy 
ontvangs verdryf. Selfs die diere het geloei, 
gebulk en genmnik; die pluimvee het gekekkel, 
geblaas en gekraai dat <lit 'n naarheid was toe 
hy op 'n vinnige galop oor die werf ry en in 'n 
stofwolk stilhou. Toe is Anthonie Finck en sy 
vrou en kinders ook om sy perd geskaar en hy 
moet afklim en soen en lag en vrae beanhvoord: 
Die kinders wil horn <lit vertel en hul ouers wil 
hulle die swye ople, en Guillam word heen en 
weer tussen hulle rond gepluk ! Waarlik <lit is 
heerlik om tussen jou eie mense in jou eie land 
te wees! En tog, op sy gelukkigste knaag daar 
in horn die verlange na Suzette . . . .. 
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Daama moet gesit en koffie gedrink word. 
Die presente wat Guillam gebring het, word 
uitgedeel, bewonder en van een na die ander 
aangegee. Alles is vrolikheid en opgeruimdheid 
totdat Guillam ewe kalm laat val: ,,Ek is 'n 
getroude man." 

Stienie Finck bly so staan met die stuk 
roksgoed wat Guillam vir haar gebring het oor 
haar bors oopgesprei. Sy gaap horn oopmond 
aan. Toe klap sy haar mond toe en uiter die 
mening van die aanwesiges in twee kort, saak
like woorde: ,,Jy lieg ! " 

,,Nee, tant Stienie, dis waar." 
,,Wanneer? Wat is haar naam? Hoe lyk 

sy ?" Die vrae volg so snel opmekaar dat hy 
verplig is om van voor af te vertel. 

Toe hulle klaar is, kyk hulle horn stil
swygend aan. Vir daardie nuusbrokkie bet 
hulle nie woorde nie. 

Anthonie Finck verbreek die stilte. ,,Hoe 
lyk sy, Gielie ? Is sy mooi, of hoe?" 

,,Sy is baie mooi." 
Hierdie antwoord maak hulle nog stiller, 

as dit moontlik was. Weer moes Finck die 
familie red. 

,,Hemel, V rou ! " roep hy uit ,,Gaan ons 
nie eens Gielie se gesondheid drink nie? Wat 
het jy daar om te drink?" 
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,,'n Bietjie boegoebrandewyn,'' antwoord 
sy wederhelf, en sy vee 'n traantjie met haar 
voorskootpunt weg. 

Maar Guillam knik vir Anthonie en saam 
stap hulle na sy perd, waar hy 'n bottel brande
wyn uit 'n saalsak te voorskyn bring en aan 
Anthonie oorhandig. 

,,Dis vir jou, oom Tonie," se hy, ,, . .... 'n 
t

,, 
presen. 

,,Dankie," anhvoord Anthonie en slaan 'n 
groot sluk weg. ,,Dis mos lekker goed die!" 
voeg hy by toe hy weer kon asem skep. 

Guillam neem die prop uit sy hand en 
slaan dit in die bottel vas. 

,,Luister nou mooi, oom Anthonie," begin 
hy. ,,Die storie wat ek daarbinne vertel het, is 
gedeeltelik waar. Ek is getroud en ek is ryk, 
maar ek het nie hiematoe gekom om my vee te 
kom haal nie. Dis maa'r oeverblindery." 

,,So," antwoord Anthonie terwyl hy die 
prop van die brandewynbottel met sy tande 
loswoel. 

,,J a," gaan Guillam voort, ,,ons moet met 
Tromp in verbinding tree en dan kan hy weer 
op sy beurt oom Adriaan van J aarsveld in 
k-;nnis stel. Ek het nuus, groat nuus." 

,,Ek wil dit nie hoor nie," roep Anthonie 
uit. ,,Ek wil dit eenvoudig nie hoor nie. Stienie 
het my soos 'n vel getrap toe sy hoor dat jy met 
daardie boodskap na Edeman toe is. Aand vir 
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aand bid sy dat jy uit die kloue van die vyand 
en valse vriende gered moet word! En ek is 
die valse vriend." 

,,1\faar dan moet ek vir Tromp spreek," 
antwoord Guillam, wat al verstandig genoeg is 
om nie met Anthonie en die brandewyn te stry 
nie. Vriendelik maar beslis haal hy die bottel 
uit Finck se hand. 

,,Korn ons gaan binnetoe," se hy. 
,,Jy kan vir klein Tonie met 'n boodskap 

na Tromp stuur," gee die trotse vader aan die 
hand. ,,Hy is al 'n bobaas-ruiter- en skiet ! Sy 
gelyke het ek nog nooit teengekom nie." 

,,Nou goed, dan stuur ek horn nou," neem 
Guillam die aanbod aan. ,,H oe gouer, hoe 
beter," en die woorde laat horn weer, soos 'n 
skielike pyn, aan Suzette clink. 

Tromp het gekom en na Guillam se tyding 
geluister. 

,,Jy het goed gehandel, Gielie," merk hy 
op toe Guillam klaar is. ,,Ons is jou baie dank 
verskuldig, maar ons is ook trots op jou." 

,,Ek wou net se," voeg Guillam by, ,,dat 
ek nie baie op daardie Edeman sou reken nie." 

,,Hoekom? Sal hy ons-verraai ?" 
,,Nee, maar hy is 'n vent wat daar in Kaap

stad sit en planne beraam. Hy weet nie hoe die 
vurk in die steel sit nie. Hy's 'n vuurvreter, 
maar vuurvreters maak nie hond haar-af nie. 
'n Mens moet op so 'n man se oordeel kan ver-
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trou, en dit, vrees ek, kan ons van Edeman nie 
se nie ! Hy gaan ons in die steek laat." 

Tromp kou sy pypsteel en beskou die jong 
man onderlangs. Guillam sit ver oor die rante 
en tuur, sy gedagtes besig met Suzette die dag 
daar op die Groentemarkplein. 

,,J y het ouer geword, Gielie," merk die 
veldwagmeester eindelik op. 

,,] a, Oom." 
J , , I" ,, ys nman. 

,,Ek voel oud, Oom." 
,,Ons kan op jou reken, verantwoordelik

heid aan jou toevertrou." 
,,Ek sal doen wat ek kan, Oom." 
,,Kyk, Adriaan van J aarsveld is in die 

buurt. Ek sal horn opsoek en die saak met horn 
bespreek. Dan sal ek jou weer kom spreek. J y 
gaan terug Kaap-toe ?" 

,,J a, Oom. Maar die keer wil ek sornmer 
oor die Karoo steek; van my skape en perde 
saamneem. Oom weet nie van boere wat beeste 
in mil vir skape sal neem nie? Die beeste sal 
dit nie in die winter deur die Karoo kan maak 
nie." 

,,Ek sal jou laat weet Gielie. Ek sal self 
n:il. As ons weer kom, kan jy so 'n klompie 
van jou beeste aangekeer he." 

,,Goed, Oom. En baie dankie, Oom." 
Omtrent 'n week later is Tromp weer op 

die plaas. Sy koms is deur Anthonie en Stienie 
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Finck met agterdog bejeen, maar Guillam kon 
sy vreugde nie onderdruk nie. 'n Onbeteuelbare 
verlange na Suzette en Nooitgedacht brand in 
horn, en hy sien in Tromp die boodskapper wat 
horn uit sy ballingskap kom bevry. Tromp het 
ook nie baie lank gedraai nie, maar Guillam 
genooi om na die rantjie te stap. Daar gekom, 
gaan hulle op twee rotsblokke sit. 

,,Adriaan van J aarsveld," begin hy, ,,is 
baie in sy skik met jou tyding. Hy se <lat ek 
jou sy persoonlike dank moet oordra. Hy sou 
self gekom het, maar hy meen dat dit beter is, 
en minder gevaarlik vir jou, dat jy en hy nie 
saam gesien word nie. Hier is al van die boere 
wat van oorgee praat en ons moet dus versigtig 
wees." 

Tromp sukkel om sy pyp op te steek, en 
toe hy die tonteldoos weer veilig weggebere het, 
vervolg hy : ,, Van J aarsveld beveel da t jy so 
gou as moontlik jou sake bier agtermekaar kry. 
Ek het al klaar met 'n klompie betroubare 
boere gereel om met jou te handel. Keer jou 
beeste aan en ek sal sorg dat die skape hier 
aankom. 

,,Sodra jou sake hier reg is, moet jy, soos 
jy gemeen het, oor die Karoo Kaap-toe vertrek. 
Saam met jou sal die Prinsloo broers gaan, en 
'n paar volk. ,,Jou roete sal wees: by die 
Kamdeboo verby en oor die Hooivlakte, * dan 

*Tans Beaufort Wes. 
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met die Gamkarivier af tot by die Dwykarivier. 
Van daar af deur die Karoopoort na Roode
zand. Daarna sal jy maar self jou pad moet 
kies." 

,,Ek is van plan om met die skape na 'n 
plaas naby Saldanhabaai te trek; daarvandaan 
gaan ek Kaap-toe." 

,,Die plaas se naam ?" 
,,Tweespruit-en die bywoner daarop is 

Gert Dam- in my <liens." 
,,Gert Dam op Tweespruit," herhaal 

Tromp. 
,,En wat gaan , die Prinsloos maak ?" vra 

Guillam. 
,,Hulle vergesel jou. As jy vinniger voor

uit wil ry, sal hulle by jou skape bly. Wil jy 
he dat een jou vergesel, sal die antler bly. 
Hulle sal op tyding van jou wag by Diepkloof, 
hul swaer Dippenaar se plaas, in die Roode
zand." 

,,En watter boodskap sal ek hulle moet 
gee?" 

,,Dit sal jy self besluit. Jy weet tog ons 
toestand hier raak haglik. Baie !anger kan ons 
dit nie hier verduur nie. Om ons self teen die 
Boesmans en Kaffers te beskerm, sal ons aan 
die Engelse moet oorgee, want lood en buskruit 
besit ons nie meer nie. As ons dit net in die 
hande kan kry, kan ons die Engelse uitlag." 
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,,Wanneer sal jy die skape bier he?" vra 
Guillam. 

,,Oor agt dae." 
,,Ek sal klaar wees." 
Tromp staan op. ,,J y het geen bevele nie, 

geen opdragte nie. ] y verstaan ons en dra ons 
saak op jou hart. Ons laat dit daar met die 
vaste vertroue dat jy ons nie in die steek sal 
laat nie." 

,,Ek sal my uiterste bes doen," antwoord 
Guillam, ,,maar onthou, die Kaap is nie Graaff
Reinet nie. Toestande is anders daar. Wat 
hier maklik lyk, is daar haas onuitvoerbaar." 

,,Ons vertrou op jou," herhaal Tromp. 
,,Hoe en vanwaar hulp ons van oorsee gaan 
bereik, weet ons nie. J y sal as bemiddelaar 
moet optree." 

,,En Edeman ?" 
,,Laat horn sy eie koers gaan," raai Tromp 

horn aan. 
,,Goed," antwoord Guillam, ,,maar on.thou, 

die Engelse koester ook agterdog teen my. Ek 
sal hulle dalk een of twee maal kan flous, maar 
dan is ek ook klaar." 

,,Al wat ons van jou verlang, is kennis 
omtrent die aankoms van 'n Franse of 'n 
Nederlandse vloot. Wil die admiraal in een of 
ander weskushawe anker neerwerp, sal jy horn 
moet oortuig dat Algoabaai die beste en 
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geskikste hawe is vir 'n geslaagde opstand teen 
die Engelse." 

,,Goed, Oom, ek sal my bes doen," beloof 
Guillam. 

,,En onthou, Gielie, lood en buskruit moet 
ons he, anders is ons saak verlore." 

,,Ek sal onthou, Oom." 
Getrou aan sy belofte het Tromp die skape 

gebring. Nadat geruil was, is die skape onder 
toesig van drie volk weswaarts vooruitgestuur. 
Om die reis te bespoedig het Guill am die ska pe 
in drie troppe verdeel. Snags sou die skaap
wagters binne hoorbare afstand van mekaar 
slaap, maar oordag apart trek. 

Weer moes hy van die Finck-familie 
afskeid neem. Stienie het van pessimisme oor
geloop en horn allerhande marteldode voor oe
gehou. Anthonie Finck was beurtelings man
haftig en swartgallig-dit het net afgehang hoe 
ver hy van sy vrou af was. 

Die Prinsloos het egter nie kans gegee vir 
draaiery nie. 

,,Jong, Woudberg, ons moet ry," het Giep, 
die ouer broer, kortliks gese, terwyl die jonger 
broer net sy teuels korter vat. Middelmatig hoog 
is hulle albei, en die familietrek is maklik in 
hulle bespeurbaar met hul gitswart hare, skerp 
neus en ken, dun lippe en swart oe wat soos 
valke s'n alles deurboor. Haastig is hulle, 
eerder fyn gesnaar as senuagtig, en onver-
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skrokke. Adriaan van J aarsveld kon nie beter 
gekies het nie. 

,,Tot siens ! " roep Guillam die Fincks toe. 
,,Tot siens ! Ek kom weer kuier." 

Toe dreun hul perdepote oor die rant, en 
Palmietfontein en sy bewoners smelt saam met 
die verlede. 

Maar die lang rit oor die Karoo het horn 
erg verveel. Suzette, haar gesig en voorkoms, 
haar stem en al die honderde klein gedagte
tj ies omtrent haar wat in sy binneste opstoot, 
trek horn Kaap-toe soos 'n magneet. Junie het 
verby gedraal, die helfte van ] ulie, toe hy een 
oggend tot 'n besluit korn. _ 

Aan Giep Prinsloo se hy : ,,Ek ry vooruit 
Ek sal Gert Dam se dat hy julle by Diepkloof 
te wagte rnoet wees. J ulle kan maar die skape 
aan horn toevertrou. Hy sal vir hulle verder 
sorg. As daar tyding is, sal ek julle daar in 
kennis stel. Dalk kry ek julle nog voordat julle 
Karoopoort deur is." 

Sy voorbereidsels is gou klaar; 'n hand
druk, en hy is weg, sy perd se kop in suid
westelike rigting gekeer, daar waar die veraf 
berge ylblou teen die hernel verrys. 



HOOFSTUK XVI 

Op Diepkloof het Guillam net lank genoeg 
vertoef om Sarel Dippenaar en sy vrou van 
die koms van die Prinsloos te vertel en die 
kortste pad T~veespruit-toe te verneem. Toe is 
hy weer weg. 

Hoe nader hy aan die Kaap gekom het, 
des te meer het sy verlange na Suzette toege
neem. Dit was vir horn 'n pyniging dat hy nog 
by Tweespruit moes omry om Gert Dam van 
die skape wat hy by Diepkloof moes gaan haal, 
in kennis te stel. 

Maar hy moes dit doen. Op die 5de 
Augustus hou hy voor die opstal op Tweespruit 
stil. 'n Sagte motreentjie benat die wereld en 
die noordewind voorspel sware reens. 

Gert Dam kom te voorskyn, 'n velkombers 
oor sy skouers. 

,,0 , dis mnr. Woudberg. Dag, mnr. Woud
berg. Korn binne." 

,,Nee, ek kan nie· nou binnekom nie, Dam. 
M:aar luister mooi: Ek het 'n trop skape aan 
die kom. Oor sowat veertien dae behoort hulle 
op Diepkloof aan te kom. J y moet sorg dat 
hulle daar gehaal en hier na Tweespruit 
gebring word, en daarna Kaap-toe. Ek wil 
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hulle verkoop. ] y hoef nie 'n jong te huur nie, 
want daar is Hottentotte by die trop. ] y moet 
hulle maar Kaap-toe vergesel- hulle het die 
Kaap nog nooit gesien nie." 

,,Goed, mnr. Woudberg." 
,,Nou ja, dan ry ek. Gaan alles goed ?" 
,,Ja, mnr. Woudberg, net die volk is 'n 

bietjie onrustig." 
,,Onrustig- waarom ?" 
,,Daar is sprake dat 'n groot vloot naby 

Saldanhabaai gesien is, en as dit tot oorlog 
kom, wat moet hulle maak ?" 

,,'n Groot vloot? Hulle het nie gese van 
watter nasie nie ?" 

,,Hulle meen dis 'n Nederlandse vloot, mnr. 
W oudberg, maar daar is nie sekerheid nie. Die 
skepe was te ver." 

,,Het hulle nie in Saldanhabaai anker 
gewerp nie ?" 

,,Nee, mnr. Woudberg. Jan Baard van 
Heuningberg is nou hier verby, en hy se dat 
daar geen skepe om of naby Saldanhabaai te . . . ,, 
s1en IS rue. 

Die hoop wat in Guillam opgevlam het, 
sterf ewe skielik weer weg. 

,,Daar is geen sekerheid nie ?" vra hy. 
,,Nee, mnr. Woudberg, heel waarskynlik 

was die Engelse besig om te maneuvreer. Hulle 
doen dit nogal baie langs die kus. En as die 
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weer onstuimig is, soek hulle skuiling in 
Saldanhabaai." 

Sal hy die hulp van Gert Dam probeer 
verkry ? Ingedagte staar Guillam horn aan 
met sy velkombers oor sy kop. Eindelik besluit 
hy daarteen om twee redes : Eerstens, Gert 
Dam is 'n getroude man met 'n klomp kinders; 
tweed ens, geen N ederlandse admiraal sou by 
'n weskushawe, binne korte afstand van baie 
sterk vloot- en landmagte, aan wal wil gaan 
nie, wetende <lat die enigste opstandigheid nog 
in die ooste van die Kolonie bestaan. 

Hy groet die b)"~10ner en begin die laaste 
skof van sy lang reis. Maar die reen het horn 
gedwing om by 'n vriendelike familie te oornag 
en eers laat die volgende middag, 6 Augustus, 
kom hy op Nooitgedacht aan. 

V oor sy geestesoog sien hy weer hoe hy 
maande tevore daar aangery gekom het, maar 
nou ry hy huis-toe. Die vensters wink horn 
vriendelik toe; die rook styg van sy vuurherd 
af op. Absalom wag daar op horn met warm 
water in 'n groot vat, skoon linne en nuwe 
klere, en daarna- Suzette-Suzette, sy bruid, 
sy vrou! 

Soos hy <lit in sy verbeelding gesien het, 
was <lit ook: Trink se vriendelike verwel
koming, Absalom se bree glimlag, sy berig dat 
die noi gaan ry het, maar gese het dat sy vir 
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die aandete tuis sou wees-en sal hy baas se 
bad en klere in die noi se kamer indra ? 

,,Natuurlik nie, Absalom," antwoord Guil
tam, en toe hy die verbasing op die teruggeslae 
jong se gesig lees, voeg hy by: ,,My koms moet 
vir die noi 'n geheim wees." 

Daarna die genot van warm water en seep, 
skoon en deftige klere en Absalom se gefluister 
<lat die noi gekom het-dat sy nou in haar 
kamer was-dat sy in die voorkamer was-dat 
sy gevra het waarom die ete nie klaar is nie
da t sy gedreig het dat daar van die slawe is wat 
lank laas pak gekry het-en eindelik is Guillam 
klaar. 

,,Soe, maar Baas is viets ! " laat Absalom 
val toe Guillam vir laas voor die groot staan
spieel draai. Guillam moes <lit erken : Deftige, 
swart skoene met silwer-gespes, sykouse, swart 
pak en spierwit krawat, die hare van die skoon 
geskeerde gesig af terug geborsel, die oe wyd 
oop, die gesig ernstig maar innemend. Hy voel 
dat hy berge kan versit. 

Veraf lui die klok weer, en toe nog 'n keer. 
Suzette se stem roep : ,,Absalom ! Absalom ! " 

,,Wag," beveel Guillam, ,,ek sal ant
woord." 

Hy stap die gang af na die voorkamer toe, 
en bly in die deur staan. 

Sy sit op 'n lae rusbank, haar voete op 'n 
konfoortjie. Haar hals en arms is bloot, want 
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die kamer is warm. Haar rooskleurige rok ver
toon haar slanke, aanloklike figuur. Sy is met 
stopwerk besig, en die kerslig glinster in haar 
hare, op die ringe aan haar vinger, op haar 
naald. 

Sonder om op te kyk, se sy : ,,Ek wag al 
hoe lank vir jou? Waar was jy ?" 

Hy antwoord nie en sy stilswye laat haar 
opkyk. 

Guill I " h 0 Guill I " ,, am. yg sy sag. ,, , am. en 
toe bly sy asof versteend sit. 

,,Suzette," se hy, ,,ek het huis-toe gekom, 
Suzette." 

Sy antwoord nie dadelik nie, maar trane 
glinster op haar ooglede toe sy fluister: ,,0, 
ek is tog so bly, Guillam." 

,,Ek het gekom so gou as ek kon." 
,,Ek is seker jy het, Guillam." 
Hy gee 'n tree of twee vorentoe: ,,Dis -baie 

lekker om tuis te wees." 
'n Onbedwingbare vetlange om haar in sy 

arms te neem, om haar te soen, neem van horn 
besit 

,,Het jy na my verlang ?" vra sy. 
Hy is nou langs haar. Hy kan haar gesig 

nie sien nie, maar kan aan haar gevleuelde 
neusgate merk hoe sy na asem snak, saggies, 
maar diep. 

,, Verlang ?" vra hy, en sak op sy knie 
langs haar. ,,Het ek verlang ?" 
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Sy antwoord nie, maar haar aandag is 
skielik op haar werk wat sy in haar werk
mandjie wil wegbere. 

Hy vou sy arms sag om haar, maar so dat 
sy nie verder met haar hande kan vroetel nie 
en verplig is om in sy oe te kyk. 

,,Is dit nie gebruiklik dat 'n man sy vrou 
na 'n afwesigheid van drie maande soen nie ?" 
vra hy. , . 

,,Ek het gewonder of jy •aaardie gebruik 
vergeet het . . . . , " begin sy, toe sy arms haar 
omhels en sy lippe teen hare kom. Hy kon 
voel hoe haar hande om sy nek gaan, maar toe 
praat Absalorn by die deur: ,,Die ete is nou 
klaar op tafel, noi ! " 

As Guillarn se verwensing verwesenlik kon 
gewees het, sou Absalorn stellig by Satan aan 
tafel gaan bedien het, want Suzette spring 
haastig op: ,,Korn, jy rnoet iets eet. J y lyk 
hanger en verwaarloos. Te veel biltong en 
beskuit, ne ? Ons kan nie allerhande vrystories 
soos 'n jong, ongetroude paar hier sit en ver
koop nie. Korn ons gaan eetkamer-toe." 

Maar aan die bewing van haar hande en 
die haastige, gejaagde polsslag in haar hals 
weet hy dat sy nie so onverskillig is as wat sy 
haar hou nie. Sy vertel horn dat die dragonders 
kart na sy vertrek teruggeroep is, en dat hoewel 
die Engelse navraag omtrent sy vertrek gedoen 
het, hulle skynbaar maar bly was om van 'n 
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toestand, waarin hulle belaglik voorgekom het, 
ontslae te raak. Dwarsdeur die ete hou hy haar 
dop, en hoewel hy haar vertel van sy reis en 
van sy skape wat hy aan die Kaap wil verkoop, 
weet hy <lat hulle albei net wag totdat hulle 
weer na die voorkamer kan terugkeer om daar 
alleen te wees. 

Net een keer kon hy merk dat sy haar aan
dag regtig vestig op wat hy se. Dit was toe hy 
vertel van die vloot en wat Dam horn mee
gedeel het. 

,,'n Vloot by Saldanhabaai ?" vra sy skerp. 
Hy verduidelik, en skynbaar word sy 

gerus, want sy bly weer voor haar in die kers
lig sit en staar. 

,,Jy eet niks nie," merk hy een keer op. 
,,0, ek is nie honger nie," se sy en skenk 

weer haar aandag aan horn. 
Guillam raak met genoee bewus van haar 

geselskap, en van die tafel met sy groot silwer
kandelaar en messegoed en die blinkende 
porselein-servies en die bediening deur die stil 
slawe. Waarlik, die beskawing bied ook baie 
aan! 

Na die ete keer hulle na die voorkamer 
terug. Sy is senuagtig. Sy vrae oor hoe sy die 
tyd op Nooitgedacht deu,rgebring het, 
ontwyk sy. · 

Eindelik kom hulle by 'n klein tafeltjie te 
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staan, waar sy 'n paar blommetjies wat uit 'n 
vaas geval het, weer rangskik. 

,,Wil jy nie 'n pyp rook nie ?" vra sy. 
,,Nee, dankie, ek rook nie." 
,,Jy- jy pruim tog nie ?" 
Guillam lag. ,,Nee, ek pruim nie. Maar 

hulle se dis goed vir die dors." 
' K lki ?" ,, n e e wyn. 

,,Nee, dankie." 
,,Is daar dan niks wat ek jou kan aanbied 

. ;>" rue. 
,,J a," antwoord hy, stadig. 
,,En dit is ?" Sy het die vaas reggeskuif en 

droog haar vingertoppe aan haar sakdoek af, 
maar haar hele houding is die ene afwagting. 

,,Suzette, ek wil my vrou he." 
Sy draai om en staar horn verwonderd aan, 

en toe, voordat hulle dit weet, is sy in sy arms. 
,,Eindelik," roep hy triomfantelik uit, 

.,eindelik , , , , , " 
Van ver af word daar gefluit: 'n snaakse, 

eienaardige gefluit, asof die persoon na 'n wysie 
soek en dit nie kan vind nie. Drie hoe note, 
twee laag, weer drie hoog en daarna drie laag, 
eindigende op 'n lang, lae noot 

Suzette se oe rek wyd oop. 
,,Los my, Guillam, los my ! " Sy stoot sy 

omhelsende arms van haar af weg. 
M . ditl" h ,, aar watis . vra y. 
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,,Daar is mense," se sy. 
,,Mense?" 
Daar word aan die voordeur geklop, 

Absalom se voetstappe word hoorbaar, en toe 
system. 

Fronsend kyk Guillam Suzette aan. Hoe 
het sy geweet dat daar mense is? Daar was 
geen geluid van voetstappe nie. Was dit daar
die eienaardige gefluit? 

Absalom praat: ,,Mnr. Kriesler is hier, 
noi. Hy wil u spreek." 

~ 'n Wilde woede styg in Guillam op. ,,Ek 
sal gaan," se Guillam. ,,As ek en daardie 
nagtegaal in een kamer moet bly, draai ek sy 
nek om." 

,,Guillam ! " roep sy horn toe, maar hy gryp 
'n kers en is die deur uit en die gang af na sy 
kamer toe, waar hy die deur agter horn toe
klap. 

Vererg gooi hy homself op sy bed neer. Al 
die ou twyfel, agterdog en herinneringe van 
gebeurtenisse hier op en om N ooitgedacht kom 
by horn op. Dat sy haar uit sy arms kon 
losrnk om na Kriesler te gaan, Kriesler wat sy 
dood gesoek het ! En daardie gefluit ! Hoe 
gaan dit nou weer ? Sal hy dit ooit vergeet ? 
Haastige voetstappe snel by die huis verby; die 
gedreun van perdehoewe word deur die wind
gesuis verswelg. 
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Hy staan op. Daar moet nou eenmaal met 
die dametjie afgereken word. Hy stap die voor
kamer binne, waar sy weer met haar handwerk 
sit soos hy haar 'n uur tevore gesien het 

,,Wat wou Kriesler he?" vra hy kortaf. 
,,Niks besonders nie ! Hy het net 'n bood

skap kom aflewer." 
,,Fluit hy altyd so wanneer hy boodskappe 

kom aflewer ?" 
,,Ek kan nie se nie. Ek is nie so goed met 

horn bekend nie." 
D• aks" Ah ,, IS sna , se y. 

,,Snaaks ?" vra sy. ,,Snaaks dat hy 'n 
boodska p kolh aflewer het ? Moes hy nie 
gekom het nie ? Kon hy geraai het dat jy juis 
vanaand huis-toe sou gekom het ?" 

,, Wat was sy boodskap ?" 
,,Niks besonders nie. Net dat Charl more 

hiematoe sal oorry." 
Guillam steek sy hande diep in sy sakke. 

Sy drif het bedaar, en haar kalme houding het 
baie daartoe bygedra, maar ..... . 

,,Suzette," begin hy, ,,ek wil aan jou 'n 
reeks voorvalletjies wat om en in die huis 
ge beur het, bekend maak, en dan sal jy self 
dalk verstaan waarom ek netnou so uitgevlieg 
het." 

,,Dit was baie onbetaamlik," se sy kalm. 
,,Ek weet, en ek vra om verskoning, maar 
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luister : Toe ek die eerste aand hi er in die laan 
opgery kom, ontmoet ek vir Trink ...... " 

Een vir een noem hy die voorvalle op : Die 
gestoei in die donker, T rink se bewaking van 
die huis, die ou waenhuis, Charl se ontmoeting, 
die tweegeveg. 

Hy eindig: ,,Maar <lit is alles losstaande 
feite, sonder verband. Maar hier is die ver
band: Jou broer Charl het 'n wond in die _ 
skouer, iets wat hy wou wegsteek. Dit was jou 
hand wat daar by die lantern geskryf het ... " 

Sy bly doodstil sit. Eindelik praat sy: 
,,J a, maar veronderstel dat ons en ander hier 
en in die ou waenhuis vergader het, hoe affek
teer <lit jou? Ons het jou nie kwaad aangedoen . ,, 
me. 

,,Nee," se hy, ,,maar wie het die Engelse 
aangepor tot inkwartiering van die dragon
ders ? - Jou vader ! " 

,,Nee," roep sy uit, ,,nee, <lit kan nie wees 
. I" me . 

,,Dan lieg kommandant Cloete." 
Sy laat haar voorkop op haar hande rus. 
,,J y beskou ons seker as die skuim van die 

aarde," laat sy bitter val. 
Sy sit 'n rukkie in stilte, toe bars sy uit. 

,,En met daardie agterdog, daardie veragting, 
het jy nog met my getrou ? Was daar nie eens 
'n greintjie vertroue in my nie? Al was ek ook 
die laagste vrou op aarde, sou jy nog seker 



234 

tevrede gewees het, want al wat jy wou he, was 
'n pop om jou besittings hier aan die Kaap te 
beskerm terwyl jy rondkruip en loer en vir die 
Engelse spioeneer ! " 

,,Ek vir die Engelse spioeneer? 'n Snaakse 
spioen met twee dragonders aan sy perd se 
stert deur jou vader daar vasgeknoop ! En as 
ek dan so veragtelik is, waarom het jy met my 
getrou ?" 

,,Ek het nie geglo dat jy 'n spioen is nie. 
Ek het gemeen dat jy eerlik, opreg is. Ek het 
gemeen dat ons 'n huwelik kon bou op weder
sydse vertroue en agting en dat die liefde sou 
kom. Ek het jou baie hoog geskat, en ek,
en ons was maar skuim, goed genoeg om 
gebruik van te maak." 

,,Nou se jy weer dat jy nie geglo het <lat ek 
'n spioen is nie. Netnou . . .. .. " 

,,Almal het dit gese en geglo. ] ou skielike 
verskyning, jou kleredrag, jou houding, jou 
besoek aan Edeman ! Daar is iets in jou per
soonlikheid wat ander jong manne hier aan 
die Kaap nie het nie. Ek het gemeen <lat ek 
eindelik die regte man gevind het; ek het selfs 
gedroom dat jy my lief het, en jy het my en my 
familie verag ! " 

,,Ek het nooit so gese nie ! " 
,,Was dit nodig? Maar wat help dit dat 

ons hier staan en redeka wel ? Aand vir aand 
het ek hier gesit met die kers in daardie 
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venster ! Nau moet ek agterkom dat al was dit 
'n vrou van die strate wat hier gesit het, jy net 
so tevrede sou gewees het. As 'n man hier aan
gefluit kom, is dit rede vir agterdog en beskul
digings? In daardie besigheidskontrak van jou 
was daar geen sprake dat ek 'n non moes word 
nie, mnr. Woudberg ! " 

Onder 'n stortvloed van woorde storm sy 
die kamer uit en haar kamerdeur klap dat 
stukkies pleistering afval. 

V erlee staan hy in die voorkamer. · Met 
baie goeie bedoelinge wou hy haar 'n berede
neerde uitleg van sy agterdog gee en dan tot 
'n verklaring van sy liefde oorgaan. Sou sy dan 
nie ingesien het dat hy haar lief het, dat sy 
liefde sy agterdog te bowe gekom het nie ? 
Mistroostig gaan hy op 'n stoel sit. Hy erken 
dat hy sy saak anders kon gestel het, maar dit 
was nie nodig dat sy horn so kort vat nie. Hy 
haar verag? Maar wat soek die Kriesler dan 
hier? Sy gedagtes volg 'n dolle kringloop. 

Eindelik hoor hy hoe sy na Absalom roep, 
en 'n ruk daarna kom Trink die huis binne. 
Hulle staan in die eetkamer en gesels, en met 
'n skielike inge\ving stap Guillam na huile toe. 

,,Trink," se hy, ,,geen perd verlaat die 
plaas vanaand nie. Dis 'n bevel." 

Trink en Suzette kyk mekaar in stilte aan. 
,,Het jy gehoor, Trink ?" vervolg Guillam. 
,,Ja, mnr. Woudberg." 
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Hulle verlaat die eetkamer. Naderhand 
toe Guillam meen dat Suzette in haar kamer is, 
kom sy by die voordeur ingestap. 

,,Waar was jy ?" vra hy agterdogtig. 
,,Na die weer gaan kyk," antwoord sy 

sarkasties-soet en stap weer kamer-toe. 
Na 'n ruk, toe die stilte swaar op horn druk,_ 

stap Guillam van kamer tot kamer en sluit die 
huis versigtig toe. Oral merk hy klein tekens 
van haar aanwesigheid. 

Hier staan 'n vaas met blomme, daar is 
nuwe gordyne, in 'n ander kamer is die meubels 
verskuiwe. Hy stap na sy kamer toe en bly op 
die bed sit. Dis doodstil. Buite huil die noorde
wind deur die kaal eike en af en toe rittel 'n 
reenvlaag teen die hortjies. 

Skielik word die nagstilte deur 'n aaklige 
geskree onderbreek. ,,Guillam ! " roep Suzette. 
,,Guillam ! Korn help!" 

Soos 'n besetene nael hy na haar deur toe, 
pluk <lit oop en storm die kamer binne. Met 
haar kamerjas voor haar opgefrommel, staan 
sy by die_ deur. 

,,\Vat is <lit?" vra hy. ,,\Vat is <lit, 
Suzette?" 

,,Daar," hyg sy, ,,daar anderkant die 
bed!" 

Haastig vlie hy soontoe en ruk die gordyne 
weg. ,,Maar hier is niks nie ! " laat hy verbaas 
val en kyk om. 
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Suzette se kamerjas le op die vloer waar 
sy gestaan het, maar sy is weg. H y sien net hoe 
die deur toegaan, hoor hoe die slot klap. 

Nutteloos om soontoe te hard.loop. H y 
spring na die vensters, probeer die hortjies 
oopdruk, maar hier is dit net so nutteloos. 
Skynbaar het iemand kort pale teen hulle soos 
stutte geplaas. Hy onthou nou hoe Suzette by 
die voordeur ingekom het toe hy gemeen het 
<lat sy in haar kamer was. Sy moes toe deur 
haar venster geklim het, die hortjies toegemaak 
het, die pale daarteen geplaas het, en toe haar 
kans afgewag het. 

Tevergeefs is dit ook om Absalom te roep. 
Die slawe slaap lank.al in die kelders onder die 
huis. 

Trink ? Die getrappel van perdehoewe 
word hoorbaar. ,,Vanaand nog steek ek Trink 
in die pad," beloof Guillam homself. 

Washy nie so kwaad nie, sou hy kon lag 
kry vir die manier waarop Suzette horn geflous 
het. Geflous? Hy sal horn nie so laat vang 
nie ! Hy sal haar agtervolg en huis-toe bring, 
haar 'VY'S wie baas is. 

Hy stap deur-toe. Die slot is sterk, die 
deur van kiaathout. Hy gaan weer na die 
vensters terug. As hy op sy tone staan, kan hy 
die paal sien wat teen die hortjie leun. As hy 
dit net kan bykorn. 

Hy kyk die kamer deur- nee, daar is niks. 
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'n Breinaald is te swak en breek af. 'n Skerl 
Versigtig gaan hy te werk om 'n gat in die 
hortjie te boor. As hy die gat groat genoeg 
kan kry, sal hy die paal kan wegstoot. Dit is 
rond, en as dit aan die rol gaan, sal dit van die 
hortjies af wegrol en op die grand val. 

Na 'n halfuur is hy vry. Hy het die 
sleutels van die voor- en agterdeur in sy sak 
gesteek. Gelukkig <lat hy Suzette nie vertrou 
het nie; nou kan hy binnekom. 

Hy ·gaan reguit kamer-toe, laai 'n pistool 
en stap daarvandaan na Trink se huis toe. Toe 
Trink ten voile aangetrek sy verskyning maak 
nadat Guillam lank en aanhoudend geklop het, 
druk laasgenoemde die pistool teen sy hors 
vas. 

,,Kyk, Trink," se hy, ,,geen speletjies nie ! 
Waar is my vrou ? Se jy my nie, so waar as wat 
daar 'n hemel boons is, skiet ek jou nou dwars 
deur jou maag. Praat nou, en praat gou. Wat 
is hier op Nooitgedacht aan die gang ?" 

Trink sluk, sug en draai om. ,,Korn binne, 
mnr. Woudberg," se hy sonder om horn aan die 
pistool te steur. 

Hulle gaan in die voorkamer sit, fl.on ver
lig deur 'n kers. 

·,,Ek is bly <lat u my dwing om u alles te 
vertel, mnr. Woudberg," begin hy. ,,Baie kere 
het ek al gewens dat u dit moet doen. Maar se 
my eers, is u 'n Engelse spioen ?" 
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Guillam kon uitbars van die lag, maar hy 
antwoord Trink ewe ernstig: ,,Ek verseker jou, 
Trink, ek kan dit selfs met 'need bevestig, dat 
ek geen Engelse spioen is nie." 

,,Dis goed, mnr. Woudberg, ek is baie bly. 
Ek het altyd beweer dat u nie 'n spioen is nie." 

Guillam steek die pistool in sy sak. Dis 
nou geheel en al oorbodig. 

,,Suzette--verskoon my, mev. Woudberg 
- is lid van 'n klomp jong mense wat hulle 
skynbaar verenig het met die doel om verset 
teen die Engelse aan die lewe te hou." Trink 
staar reguit voor h4>m, die vyf vingertoppe van 
elke hand teen die teenoorgesteldes vasgedruk. 
Hy praat asof hy 'n les apse. 

,,Op gesette tye het hulle bymekaar gekom 
om gedagtes te wissel en enige inligtings aan
gaande die Engelse troepemagte ensovoorts 
aan die sekretaresse, u vrou, mnr. Woudberg, 
mee te deel. Sy het dit dan aan mnr. Van 
Renen oorgedra." 

,,En jy moes wag hou ? En ek het op die 
eerste aand op so 'n vergadering hier op Nooit
gedacht afgekom? Dit was julle bymekaar
k0mplek ?" 

,,Ja, mnr. Woudberg, u vrou het baie mooi 
daarvoor gepleit. Hier was net slawe, en slawe, 
soos u weet. mag nie getuienis teen 'n blanke 
afle nie." 
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,,En daarna het julle na die ou waenhuis 
verhuis ?" por Guillam horn aan. 

,,Dit was nl>dig dat 'n vergadering bele 
word, want Suzette het soveel teenstrydige 
rapporte oor die sterkte van die troepe- en 
vlootmagte ontvang-maar toe is u die een wat 
my die hou op die kop gegee het ! " eindig Trink 
verbaas. 

,,Nee, nie ek nie," antwoord Guillam; 
,,Cloete." 

,,0, maar die Kommandant was kwaad 
toe hy bykom, mnr. Woudberg ! Hy is 'n goeie 
kerkman, in <liens van die kerk ook, maar wat 
hy gese het toe hy sy hoed nie van sy oe kon 
afkry nie, was te verskriklik om aan te hoor ! 
Net van die aanhoor daarvan het ek koud 
geword." 

Guill;:un vryf met sy hand oor sy mond en 
langs sy ken af. 

,,En wat het hulle met horn gemaak ?" vra 
hy nuuskierig. 

,,Net so op sy perd gesit en die perd na 
Constantia gelei, waar h ulle horn voor een van 

·die buitegeboue vasgemaak het. Maar daar
deur het u so te se die sameswering ontbind, 
m.nr. Woudberg." 

,,Waarom ?" 
,,0, hulle was baie bang. Hulle wis toe nie 

met hoeveel die Kommandant bekend was nie. 
Maar na 'n rukkie skep hulle weer moed en toe 
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beveel Suzette-verskoon my, mev. Woudberg 
-<lat daar nie meer vergaderings moes wees 
nie, maar dat enige nuusbrokkies hier by haar 
aangemeld moes word." 

Guillam fluit drie hoe note, twee laes, drie 
hoes en sluit af soos Kriesler gedoen het. Trink 
se oe puil uit sy kop. 

,,Weet u dit ook, mnr. Woudberg? Dit is 
die teken dat belangrike inligtings ingewin is." 

,,Wat het Kriesler vanaand kom vertel ?" 
vra Guillam gou. 

,,Dat 'n boodskapper vanaand laat die 
Engelse owerheid in kennis gestel het dat 'n 
sterk N ederlandse vlootmag vanoggend vroeg 
Saldanhabaai binnegevaar en anker gewerp 
het; dat generaal Craig more-oggend 'n 
proklamasie gaan uitvaardig waarin bekend 
gemaak word dat iedereen wat hulp aan die 
invalsvloot verleen, doodgeskiet sal word, 
asook 'n bevel tot die onmiddellike terugtrek
king van alle burgerlikes binne 'n straal van 
dertig myl van Saldanhabaai af." 

,,En my vrou is nou op pad om rnnr. Van 
Ren en hiermee in kennis te stel ? " 

,,U vrou, mnr. vVoudberg," anhvoord Trink 
terwyl hy opstaan en na sy pyp rondtas, ,,is op 
pad om die admiraal van die Nederlandse vloot 
omtrent die sterkte van die vloot- en landmagte 
hier aan die Kaap in te lig, en horn aan te raai 
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om na Algoabaai te vaar, waar die republi
keine horn van die land af sal kan steun." 

In stilte staar Guillam horn aan. ,,En nie 
, een van daardie dappere samesweerders was 

mans genoeg om die boodskap te dra nie ?" vra 
Guillam terwyl hy opstaan. 

,,Korn, T rink, saal twee perde op-my eie 
en nog een. Hy moet sterk wees op sy pote. 
Sorg vir voer vir hulle vir ten minste twee dae. 
Ek kom netnou." 

By die deur draai hy om : ,,Het my vrou 
nie gese watter koers sy sou vat nie ?" 
. ,,Sy is glo van plan om by die Cuylers op 
Tierberg te vemag en clan more-oggend vroeg 
daarvandaan te vertrek." 

,,Sy is n~tuurlik per koets ?" 
,,Sy is te perd, mnr. Woudberg, en ek meen 

dat sy sommer kortpad deur die vlaktes sal 
steek. Sy ry al van kleins af in hierdie wereld." 

,,Ken jy die pad?" vra Guillam kortaf. 'n 
Doodsangs het horn aan die keel beet: Suzette 
in die donker nag, Suzette in gevaar, alleen, 
deur die Engelse agterna gesit, gevang, geskiet. 

,,Ja, mnr. Woudberg." 
,,Dan moet jy my die pad deur die vlakte 

na die Cuylers wys." 
,,Goed, mnr. Woudberg." , 
'n Halfuur later is hulle op pad. Dit is pilc

donker en die noordewind waai sterk. Af en toe 
sak reenbuie op hulle uit. Gesels is onmoontlik, 



243 

en in elk geval voel nie een van die twee 
daarna nie. 

Na verloop van ure merk Guillam dat die 
perde op vaste grond is en dat hulle 'n skotige 
opdraand klim. Na 'n ruk word die geboue en 
opstal van 'n groot plaas gedeeltelik sigbaar. In . 
een kamer brand nog 'n lig. 

,,Is <lit die plek ?" vra Guillam. 
,,J a, mnr. Woudberg." 
Guillam klim van sy perd af en bring 'n 

pistool versigtig te voorskyn; met die koif 
hamer hy op die deur. 

,,Wie is dit ?" roep 'n stem van binne. 
,,Antwoord, Trink," beveel Guillam. 
,,Dis ek, mnr. Cuyler, Koos Trink. Ek soek 

Suzette, mev. Woudberg." 
,,Wag, ek kom nou." 
N aderende kerslig word deur die skrefies 

onder en bo die deur sigbaar. 'n Man met 'n 
gerimpelde gesig, en in 'n lang naghemp 
gekleed, maak die deur oop. ,,Korn binne ... ," 
begin hy, maar voordat hy verder kon praat, is 
Guillam in die gang, met die pistool onder sy 
neus. 

,,Ek is Guillam Woudberg," se hy, ,,Suzette 
se man. Ek soek my vrou; waar is sy ?" 

,,Goeie genugtig, kerel, meen jy dat ek haar 
onder my naghemp het ?" brul die ou kereL 
,,En hou daardie vervlakste pistool in 'n antler 
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rigting. Kyk net hoe die verbrande ke_rsvet nou 
oor my hande geloop het." 

,,Waar is Suzette?" herhaal Guillam, wat 
h?m glad nie aan die oubaas se versoek steur 
me. 

,,Jong, sy's omtrent 'n halfuur gelede hier 
weg. Ek meen dat sy die Paarl-pad gekies het 
om met 'n ompad te ry." 

J Ii . ')" ,, y eg me. 
,,Dink jy. <lat ek hier in my naghemp in 'n 

trekkerige gang nog leuens kan staan en uit
dink ?" brul die ou kerel. 

,,Trink," beveel Guillam, ,,kom hiematoe. 
Was <lit die Paarl-pad wat uitgedraai het net 
hier onder die bult ?" 

,,Ja, meneer Woudberg." 
,,Kan 'n mens so omry en by Saldanhabaai 

uitkom ?" 
,,Ek meen dat mev. Woudberg al met die 

Bergrivier af wou ry," antwoord Trink. 
,,Soldate is al vanaand hier verby die 

Swartland in," praat Cuyler. · 
,,Slaap nou hier vannag," beveel Guillam 

verder asof Cuyler glad nie bestaan nie, ,,en 
ry more-oggend vroeg terug huis-toe. Se vir 
Absalom en die antler slawe dat as hulle net 
een woord laat val <lat ek vanaand tuis was, ek 
hulle tonge sal uitsny. Goeienag ! " 

Asof versteen bly hulle staan terwyl die 
gekla p van sy perde se hoewe wegsterf. 
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Toe klap Cuyler die deur toe. 
,,Korn steek 'n doppie, Trink," bied hy aan. 

,,Jy't dit nodig." 
En terwyl hy die brandewynbottel-prop 

so met sy tande loswikkel, laat hy deur sy tande 
val: ,,Wragtie, maar dis darem 'n kerel, hoor ! 
Weet jy, Trink, dat ek daarvan oortuig is dat 
hy elke woord net so bedoel het? Hy lyk wrag
tig die soort man wa t sla we se tonge so mm er so 
met wortel en tak kan uitpluk ! " 

,,Ek stem volkome saam met jou, mnr. 
Cuyler," antwoord Trink en slaan sy brande
wyn met een teug weg. 



HooFSTUK XVII 

'n Ongekende pad, 'n pikdonker, reenerige 
nag. Af en toe, so uit sy siel uit, verwens Guil
lam die Cuylers tot in die derde en vierde geslag 
dat hulle Suzette toegelaat het om die koue van 
so 'n nag te trotseer. Hy vorder maar stadig 
omdat hy bang is dat hy in die nag by Suzette 
verby kan ry, en daarom roep hy haar naam 
met kort tussenpose. 

Toe die eerste tekens van die dag die 
oosterwolke flou verlig, het hy haar nog nie 
gewaar nie, en vir die eerste keer spoor hy sy 
perd aan. Suzette het geen handperd nie, en 
tensy sy nie op die pad is nie, moet hy haar 
inhaal. En ook nie te lank nie, of hy gewaar 
haar, stadig voortbewegende teen 'n lang 
opdraand. Hy versnel sy pas en haal die agter-
4and vinnig in. 

Toe hy bo-op die bult kom waar hy haar 
lie eerste keer gewaar het, is sy maar 'n klein 

endjie voor horn. Hy versnel sy pas nog meer 
en uiter 'n woordjie van dank <lat die wind so 
sterk waai dat Suzette die getrappel van die 
perdehoewe nie maklik kan hoor nie. 

Toe hy omtrent honderd tree van haar af 
is, kyk sy om. Hy kon sien hoe haar vlugtige 
blik deur 'n lange vervang word en hoe sy haar 
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perd tot stilstand bring en voor haar uit sit en 
staar. 

Eers toe hy langs haar tot stilstand kom, 
kyk sy horn aan. 

,,Agtervolg jy my," vra sy, ,,of is jy op pad 
na Graaff-Reinet toe?" 

Hy antwoord nie; haar kapmantel, ryrok, 
handskoene en rystewels is deunveek. Haar 
gesig is bleek, maar haar moed is hoog. 

,,Trink het my alles vertel," se hy, ,,hoewel 
ek horn met 'n pistool moes dreig." 

,,En nou kom jy my huis-toe sleep?" 
,,Nee," antwoord hy, ,,ek kom om jou 

boodskap oor te neem. Ek is deur Adriaan van 
Jaarsveld en die republiek Graaff-Reinet gelas 
om met die admiraal van die invalsvloot in 
aanraking te kom en toestande te verduidelik." 

,,En veronderstel ek glo jou nie ?" 
,,Dan ry ek nog Saldanhabaai-toe-maar 

jy sal nie ! " 
,,J y kan my nie verbied nie, nog minder 

gebied ! " 
,,Al moet ek jou Nooitgedacht-toe neem en 

daar opsluit, maar Saldanhabaai-toe ry jy nie. 
As daardie meneertjies wat so gewillig was om 
geheime vergaderings byte woon en met aller
hande soorte gefluit en tekens te speel, te bang 
is om hul kop uit te steek, gaan jy dit nie doen 
nie ! Albei Woudbergs gaan nie hul lewe waag 
vir die land nie-een is genoeg." 
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,,Ek is 'n Woudberg net in naam. En wat 
jy van my vriende se . . . . . . ,, 

,,Nee," val hy haar in die rede, ,,van dat 
ons getroud is, is jy my vrou. En hoewel ek 
daardie heilige belofte grotendeels tot my eie 
voordeel gebruik het, was <lit gedeeltelik ook 
tot voordeel van my land. .M:aar van nou af is 
dit op 'n end. Jy is my vrou, en ek se vir jou 
dat jy na die Cuylers moet teruggaan en daar
vandaan na Nooitgedacht om jou plek daar in 
te neem." 

,,Jy is skielik baie danig op jou vrou 
gesteld." 

,,Nie skielik nie ! Sou ek met jou getrou 
het as ...... ?" 

Hy hou skielik op, maar hervat. 
,,Die taak wat jy onderneem het, is nie een 

wat 'n gewone mens kan aanvaar nie. Die 
Engelse sal ligte patr9llies al om Saldanhabaai 
uitstuur om die verbindinge af te sny totdat hul 
hoofmag opdaag. Om daardie patrollies te 
deurdring, gaan nie 'n maklike taak wees nie." 

,,Maar jy sal <lit kan doen ?" spot sy. 
,,Ek was al op kommando teen Boesmans 

en Xosas," antwoord hy eenvoudig. ,,Ek het 
ondervinding van sulke sake." 

,,Hoe weet ek dat ek jou kan v ertrou ?" 
begin sy weer. ,,Almal se dat jy 'n verraaier 

, . . '' en n sp10en is. 
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,,Wie's almal ?" vra hy onverskillig. ,,Maar 
veronderstel ek was 'n verraaier, sou ek jou 
agtervolg het? 'n Woordjie aan die Engelse 
bevelvoerder, en die taak sou makliker en 
gouer afgehandel kon word." 

Dis waar. In haar binneste weet sy dat dit 
waar is, onthou sy sy onbedwingbare begeerte 
om na Graaff-Reinet terug te keer om hulle met 
die koms van die Nederlandse vloot in kennis 
te stel. Dit was geen werk van 'n verraaier nie. 
Die ander was verkeerd, jaloers. Hulle het 'n 
plaasjapie venvag en hul meerdere teegekom. 

,,Jy is koud," se hy. Van agter sy saal haal 
hy 'n saggebreide soort kapmantel te voorskyn, 
en sander om verder te praat, maak hy dit met 
riempies om haar vas. Dadelik voel sy dat die 
snerpende wind nie meer deur haar sny nie. 

,,Maar wat van jou ?" vra sy. ,,Jy sal dit 
nodig kry." 

Hy lag. ,,Nee, die velklere is oorgenoeg. 
Wanneer ek weer kans kry om te slaap, sal dit 
onder dak wees." 

,,Of onder die blote hemel," vul sy in haar 
binneste aan. Beangs staar sy horn aan: sy 
breerand-hoed, sy velklere en skoene, sy lang 
geweer, sy fyn besnede gesig, sy gedetermi
neerde houding. Hier is die voortbrengsel van 
die vrye vlaktes. Sy weerga het sy nog nooit 
ontmoet nie. Se nou dat hy vandag, oor 'n dag, 
oor twee, drie dae koud en dood na die hemel 
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le en staar, sy lewe deur 'n Britse koeel 
beeindig? 

,,Het jy al iets geeet ?" vra hy weer. ,,Korn, 
agter daardie bos is <lit beskut. Ek het brood 
hier, en koue vleis en wyn." 

,,Nee," se sy, ,,ons sal my kos opeet. Jy 
kan jou perde 'n bietjie voer gee-maar nie my 
perd nie. Hy kan daarsonder klaarkom, dan 
kan ek jou verder vertel." 

Stilswygend erken hy haar oorga we en 
versorg die perde. Toe hy na haar terugkeer, 
het sy hard-gekookte eiers, brood, koue vleis 
en 'n botteltjie wyn te voorskyn gebring. 

,,Ek is honger," se hy, en sonder om ver
der te praat, begin hy eet. 

Sy begin: ,,Die Engelse is vasbeslote om 
die Kaap te behou, in elk geval solank die 
oorlog duur. Craig is 'n goeie generaal en sal 
ook tot die laaste veg. Volgens my berekeninge 
beskik hy oor sowat sesduisend goed 
gewapende soldate. Daarby word hy byge
staan deur admiraal Elphinstone wat oor 
omtrent agt linieskepe, drie fregatte, twee oor
logsloepe en 'n brik die gesag voer." 

,,Wag so 'n bietjie," val Guillam haar in 
die rede, ,,daardie snaakse skeepsname sal ek 
nie onthou nie. Herhaal hulle asseblief." 

Sy doen dit. 
,,Is dit 'n sterk vlootmag ?" vra hy. 
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,,Baie sterk," antwoord sy, ,,en boonop is 
die Engelse in besit van die enigste twee doel
treffende hawens vir herstelwerk langs die hele 
suidelike kus van Afrika. En daarby moet nog 
on.thou word dat die Engelse versterkings 
verwag." 

,,Watter hoop bestaan daar," vra Guillam, 
,,dat die Boere in die omtrek na die wapens sal 
gryp ?" 

,,Net as die Engelse in land- en seeslae 
verslaan is. Na die verraad wat verlede jaar 
deur Sluysken en De Lille teenoor hulle gepleeg 
is toe die Engelse die Kaap ingeneem het, is 
hulle maar sku vir die Nederlandse owerheid." 

D . . ?" h ,, us raa1 JY aan . . . . . . vra y. 
,,Dat die Nederlandse vloot 'n onmiddel

like slag vermy, tensy hy van die oorwinning 
seker is; dat hy na Algoabaai vaar en daar
vandaan al Ian.gs die kus weswaarts saam met 
die landmagte opruk. Beheer die Boere 
Hottentots-Hollandkloof en Roodezandpas, 
dan kan hulle deurdruk na die Skiereiland, die 
Engelse van alle lewensmiddele afsny en hulle 
so tot oorgawe dwing." 

Aandagtig beskou hulle mekaar. 
,,Ons het al gereel vir boodskappers om die 

berig van die invalsvloot se aankoms na Graaff-. 
Reinet te dra," ·vertel Guillam, ,,maar ek sal 
geen berig stuur voordat ek die admiraal of 
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bevelvoerende offisier gespreek en sy planne 
vemeem het nie." 

,,Dit is raadsaam," se sy. ,,Ons wil nie dat 
burgers in 'n nuttelose opstand die lewe inskiet 
. " me. 

,,Twyfel jy aan die welslae van die inval ?" 
vra hy. 

,,Die admiraal van die Nederlandse vloot 
is of onkundig, Of onbevoegd, Of verkeerd 
ingelig. In ieder geval sal geen seeman met 
kennis van ons weersomstandighede in Augus
tusmaand, wanneer die heersende winde noord
wes en wes is, in Saldanhabaai gaan anker 
werp, geen honderd Engelse myle van die 
Britte af nie. Saldanhabaai is beskut, maar om 
daaruit te vaar, daar le die knoop ! 'n Baie 
swakker mag kan jou daar tot oorgawe dwing." 

,,En tog was jy bereid om met daardie 
onbevoegde persoon in aanraking te kom ?" 
vra Guillam. 

,,En jy ?" werp sy tee. 
H y trek sy skouers op. ,,Ek het beloof." 
E . mk ')" ,, n as JY o om . 

,,Dan is Nooitgedacht joune." 
Dit was 'n onbedagsame, onnosele ant

woord en nadat hy die woorde geuiter het, kon 
-Guillam sy tong afbyt. Hy kon sien hoe haar 
vertroue in horn, wat deur sy vriendelikheid 
ontvou het, nou weer geskok is. 
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,,Jy is baie vrygewig, mnr. Woudberg
na jou dood," se sy. Al die leed van hul 
ongelukkige huwelik spreek uit haar stem. 

,,Ek is jammer,". pleit hy, ,,ek het dit nie 
so bedoel nie." Maar hy weet dat woorde en 
berou in die geval wel te laat gekom het. 

,,Ek sal maar ry," se sy. ,,Hou maar met 
die pad 'n halfuur verder aan. Draai dan links 
uit agter Paarlberg-daardie kop-verby. As 
jy daar verby is, hou weer regs van die berg• 
wat jy voor jou sal sien. Daar is 'n drif oor die 
Bergrivier in daardie omtrek. Dalk het die 
Engelse troepe dit beset- wees dus versigtig. 
Daama moet jy maar al met die rivier af totdat 
jy die plaas Bergrivier bereik. Dis 'n wit gebou 
op 'n bult die kant van die rivier. Twee eike
bome groei voor die stoep. Daar moet jy pal 
wes wegdraai, en jy sal by Saldanhabaai 
uitkom." 

,,Baie dankie," se hy. ,,Dit sal my baie 
help." 

,,Nie te danke nie," antwoord sy koel. ,,Tot 
. " s1ens. 

,,Tot siens," antwoord hy, ,, .. ... my 
vrou." 

Hy leun skielik vooroor en druk 'n soen 
skuins op haar wang. Toe is hy by sy perde; 
een sprong en hy is in die saal en die getrappel 
van die perdehoewe word deur die wind 
verswelg. 



• 

254 

Sy bly daar so sit totdat hy buite gesig is; 
toe met betraande gesig draai sy haar perd se 
kop in die rigting van T afelberg. Onder die 
saggebreide velmantel voel sy betreklik warm. 
So sou sy liefde vir haar gewees het, warm en 
beskermend. In 'n woedevlaag verwens sy alle 
oorloe en oorlogmakers en persone wat gevaar
~e take toevertrou aan lewenslustige, lieflike 
Jong manne . 



HOOFSTUK XVIII . 

Guillam het genoeg tyd tot sy beskikking 
gehad om Suzette se woorde en mededelinge te 
bepeins, en daaruit het hy maar oor en oor tot 
een en dieselfde gevolgtrekking gekom, naam
lik dat hy 'n vrou van buitengewone durf en 
intelligensie het Hy skaam horn oor sy 
smalende uitlatings insake die geheime same
swering, want die inligtings is maar verkry 
deur die vyand lank en fyn dop te hou, aflei
dings te maak van een of ander onverskillige 
opmerking, en selfs hier en daar gevaarlike 
take te onderneem wat maklik tot die dodesel 
kon gelei het 

Maar terwyl sy gedagte besig was, was sy 
liggaam ook bedrywig. Hy het van die stand
punt uitgegaan dat almal sy vyande is en moes 
dus plase en selfs Hottentot-wonings sorgvuldig 
vermy. Intussen het die reen, deur die noorde
wind aangedryf, aanhoudend geval, met die 
gevolg dat selfs sy velklere hier en daar lek
plekke gekry hef. 

Maar die weer het ook sy voordele gehad : 
E erstens, <lit het alle plaasbedrywighede tot 'n 
minimum beperk en die verkeer tot stilstand 
gebring; tweedens kon Guillam met tevreden
heid daarop reken da t die swaargelaaide trans
portwaens en grofgeskut. van die Engelse leer 
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met groot gesu_kkel oor die modderige paaie 
sou beweeg; en derdens, en <lit nogal die ver
naamste, die sterk Britse vlootmag sou nie teen 
die wind van Simonsbaai na Saldanhabaai kon 
vaar me. 

Nieteenstaande alle teenspoed kon hy vier
en-twintig uur nadat hy van Suzette afskeid 
geneem het, die plaas Be1Grivier uitken, en teen 
die namiddag kon hy af en toe wanneer hy op 
'n heuwel uitkom, die see sien. 

Die moeilikste deel van sy taak le nou 
voor. Albei magte sou sekerlik patrollies uit
stuur, en 'n koeel, al word <lit deur vriend of 
vyand afgevuur, het een en dieselfde 
uitwerking. 

Dit is dus met groter versigtigheid <lat hy 
die land bespied, en sy bedagsaamheid word 
ook beloon, want skielik merk hy drie mans
gestaltes in 'n leegte sowat driehonderd tree 
van horn af. Hulle sukkel deur die modder in 
die rigting van die see, en wanneer hulle die 
leegte deur is, sal hulle 'n taamlike lang heuwel 
of groot duin moet klim. Bo-op die duin sien 
hy hoe vyf of ses manne met swaar pakke op 
die rug voortsukkel. Terwyl hy nog kyk, ver
dwyn hulle agter die bult en hy vestig sy aan
dag weer op die qrie in die leegte. 

Volgens uniform is hulle nie Engelse nie; 
hulle is in blou en wit gekleed, en die Engelse 
wat Guillam gesien het, dra rooi baadjies en 
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donkerblou broeke. Daarenteen is hy n.ie met 
die vlootmagte bekend nie, en party Engelse 
regimente hou hulle nie by die gewone uniform 
en drag nie. Hy besluit dus tot 'n hinderlaag. 

'Met 'n draai jaag hy vinn.ig maar versigtig 
om die bult om horn agter 'n groot kersbos te 
versteek. Die pakdraers is al byna buite gesig 
toe die agterstes oor die bult kom. Hulle sien 
maar taamlik gehawend daaruit en hul mooi 
uniforms is met madder besmeer. Van hul 
epaulette en mondering lei hy af <lat hulle 
offisiere moet wees, en vir die eerste keer nadat 
hy Nooitgedacht verlaat het, glimlag hy. 
Elkeen sukkel voort met 'n groot stuk skaap
vleis, in ln vel toegedraai, op sy skouer, en hul 
pogings om die glibberige, bebloede laste daar 
te hou sonder <lat die deftige uniforms bevlek . 
word, is alte komieklik. Met gelaaide pistole 
en sy geweer op hulle gerig, wag Guillam tot
dat hulle skuins by horn verby is sodat hy 
desnoods al drie met een skoot kon plat trek, 
en toe roep hy hulle toe : ,,Hande hoog ! " 

Sonder aarseling stort twee stukke skaap
vleis in die madder, maar een vent wend horn 
in Guillam se rigting en antwoord: ,,In hemels
naam, kerel, moenie skiet nie ! Ons is 
Hollanders." 

Maar Hollanders kan ook Oranjemanne 
wees, en Guillam herhaal : ,,Steek jou hande 
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in die lug, en se vir jou maters om nie agter 
jou te skuil nie ! " 

Die offisier le sy las versigtig op die modder 
neer, terwyl hy paaiend antwoord : ,,Maar, 
jong, ons is Hollanders. Ons kom van die vloot 
wat nou in Saldanhabaai geanker le." 

,,Wie is jy ?" 
,,Ek is luitenant Valkenburg, en hierdie is 

luitenante Zoetemans en De Cerf." 
,, Wat maak j ulle dan hier ? " 
,,Ek het .. . . . , " maar skielik hou Valken

burg op. ,,Ons het gaan vars vleis soek." 
,,Hoe is dit <lat jy Afrikaans kan praat ?" 
,,Liewe, kerel, ek is met 'n Afrikaner-

noientjie getroud ! " 
,,Wat was haar noiensvan ?" 
,,Stegmann." 
Vaagweg herinner Guillam horn dat Trink 

iets omtrent die Stegmanns laat val het. H u} 
plaas moet omtrent drie uur te perd van 
Saldanha baai gelee wees. 

Hy waag 'n skoot in die donker. As <lit 'n 
treffer is, sal hy gou die waarheid van V alken
burg se storie aan die kaak kan stel of bevestig. 

Hy vra: ,,En wat se jou skoonpa van die 
opstand teen die Engelse ?" 

Valk en burg skrik. ,,Hy . . . . hy het niks 
gese nie ! " stamel hy. 

Guillam lag en tree te voorskyn van agter 
die kersbos. 
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,,Julie kan jul skaapvleis op my perd 
laai," bied hy aan; ,,ek is ook op pad na die 
Hollandse vloot." 

,,En wie is jy ?" vra Valkenburg terwyl hy 
vorentoe tree en die antler hul hande met ver
ligting laa t sak. 

,,0, nee," antwoord Guillam, ,,julle stap 
vooruit. J ulle kom nie naby my nie. En ek 
waarsku jou, luitenant Valkenburg, my geweer 
is met lopers gelaai ! Wie ek is, maak nou nie 
juis saak nie. As ons Saldanhabaai bereik, sal 
ek jou <lit daar bekend maak." 

Valkenburg glimlag, en nadat Guillam sy 
perd bestyg en 'n endjie getru het, laai hy en 
sy maats die vleis op die handperd se rug. En 
daar gaan hulle, die drie luitenante voor langs 
die perd, en Guillam 'n vyftien tree agter, 'n 
waaksame oog op sy gevangenes en die land
ska p om hulle, want hy wou nie self in 'n 
hinderlaag ry nie. 

Nam.ate hulle die baai nader, raak hy 
meer en meer van die waarheid van V alken
burg se verhaal oortuig. Valkenburg bet 
klaarblyklik by sy skoonpa gaan inligtings 
inwin, en die ou kerel het hulle seker van vars 
vleis voorsien: Perde of antler vervoermiddele 
sou hy nie kon gee nie, want die sou op bevel 
van die Engelse weggeneem wees. 

Toe hulle die laaste duin uitklim voordat 
hulle die strand bereik, kon Guillam die baai in 
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sy lengte en breedte voor horn uitgestrek sien 
le. Links van horn na die suide strek die 
lagune, orntrent_ reg oorkant horn na die weste . 
kon hy geen land sien nie, maar naby die kus 
voor horn re 'n klein oorlogskip geanker, en dan 
weer na die noordweste, waar die land die see 
insluit, kan hy 'n vloot sien le. Sy skerp oog 
tel omtrent sewe of agt skepe, en toe hy dit met 
die Engelse vlootmag vergelyk, sak sy hart. 

Nietemin volg hy die luitenante, wat nou 
in die rigting van 'n boot stap wat op die strand 
opgetrek gele bet. Die bemanning is nou besig 
om horn te water te laat, terwyl 'n offisiertjie 
hul koms staan en aanky k. 

Valkenburg draai horn na Guillam toe. 
,,Is jy nou oortuig dat ons die waarheid 

gepraat het ?" vra hy. ,,Dit is die Bellon.a, een 
van ons klein oorlogskepe, en dit een van sy 
bote om ons te kom haaL" 

,,Dis goed dat jy die waarheid gepraat 
het," antwoord Guillam ewe kalm, ,,anders sou 
ek julle 'n klomp loodpille ingejaag het." 

V alkenburg bly Guillam so staan en kyk. 
,,Waarlik," laat hy naderhand verbaas val, 
,,ja, waarlik, ek glo dat jy dit sou gedoen het ! " 

En asof hy dit wou weerspreek, Guillam 
van so 'n besluit wou laat afsien, vervolg hy: 
,,Maar sou jy my .... ons sommerso platgeskiet 
het ?" 

Ingedagte staar Guillam horn aan. Toe 
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antwoord hy terwyl hy sy been oor sy perd 
swaai en afklim : ,,Dit was Of jul lewe of myne 
en die van baie ander. Dis oorlog. Ek dra 'n 
belangrike boodskap." 

,,Maar selfs in oorlogstyd word daar krygs
gevangenes gemaak ?'-' 

,,Wat sou ek met julle gemaak het? Laat 
los loop het om my later by die Engelse te ver
raai? Maar wat stry ons? Is julle bevelvoe
rende offisier op daardie skip?" 

Die ander lag en Valkenburg antwoord : 
,,Hy is aan boord van die grootste, die 
Dordrecht. Verwag jy horn op die kleinste ?" 

Die boertjie is seker baie naief, dink hulle. 
Maar weer antwoord Guillam sodat Valken
burg horn verbaas aanstaar : ,,As die welslae 
van my onderneming van 'n burgerlike 
opstand afhang, sou ek sorg <lat ek so naby 
as moontlik aan daardie burgerlikes kom." 

Hi.Ille het nou die boot bereik en Guillam 
bly hulle aanstaar. ,,Wat nou ?" vra hy. 

Hulle gaan aan die gesels. Hul snaakse 
N ederlandse uitspraak klink vir horn na 
brabbeltaal. Eindelik word besluit dat daar 'n 
wag op land by Guillam se perde geplaas sal 
word-een van die bootsbemanning dra 
gelukkig kennis van diere. Guillam moet dan 
aan boord van die Bellona gaan en daarvan
daan na die Dordrecht oorgeroei word. 

Dit is die eerste keer <lat Guillam in 'n boot 
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klim en aan boord van 'n groot skip meet gaan. 
Dit is al donker en hy kan beter voel en hoor 
as sien. Tog gewaar hy van uit sy sitplek in die 
boeg hoe die bemanning die boot al dieper in 
die water stoot, en hy voel hoe die trae, logge 
houtmaaksel in 'n lewendige wese verander toe 
sy boeg die eerste golwe deursny. Toe tuimel 
die bemanning twee-twee oor die dolboorde, 
die roeirieme kraak en die boot ruk see-toe. 

Daarna die geklouter in die donker teen 
die kante van die Bellona uit, die snaakse 
gevoel wanneer die vaste dek onder jou voete 
wegsak of oprys asof jy onverwags af- of 
opdraand loop. En dan die snaakse geure aan 
boord: teer en verf en ou pekelwater; en die 
snaakse tonele : danker kanonne glinsterend op 
hul affuite, trappe wat na bo en onder in die 
donkerte verdwyn, en die takelwerk, die wante 
en toue en maste en spriete--seker honderde 
toue wat die donker hemel met die dek verbind. 

Guillam is moeg, honger en koud. Tog is 
sy verblyf aan board van die Bellona van korte 
duur, net lank genoeg om 'n stukkie ou 
besk:immelde brood te eet en 'n kelkie wyn te 
drink, sy naam en besigheid te verduidelik, en 
daama weer in die boot te klim op pad na die 
Dordrecht. 

Sy moegheid, die eienaardige beweging 
van die boot en die omsluierende duisternis 
verkleur alles met die vaagheid van 'n droom. 



263 

In 'n stuk ou seil toegedraai om horn te beskerm 
teen die skuim en seewater wat af en toe oor die 
dolboord spat, sit hy langs Valkenburg die 
gebeurtenisse van die afgelope agt-en-veertig 
uur en bepeins: Suzette, hoe mooi sy was toe 
sy daar in die voorkamer gesit het, hoe naby 
hy daaraan gekom het om sy liefde aan haar 
te verklaar; en toe die eienaardige gefluit, en 
haar slimheid, en Trink se verhaal en die rit 
deur die nag na die Cuylers; sy ontmoeting 
met Suzette en die lang, vermoeiende rit; hoe 
bly is hy dat hy haar dit kon bespaar ! Sy ont
moeting met Valkenburg, die bootrit, die 
Bellona . . .. .. ! 

Die B ellona ! Daar was iets verkeerd toe 
hy aan boord gegaan het. Wat was dit nou 
weer? Hy dwing sy gedagte om die toneel 
weer voor sy geestesoog te laat verrys. J a, nou 
onthou hy: die touleer wat so geswaai en 
gekraak het oor die donker, glinsterende, klop
pende deining; die offisiertjie se gesig verlig 
deur die lantern, die gefluister onder die 
bemanning op dek. J a, nou kom dit terug. 
Hulle het gefluister in hul snaakse Nederlands, 
so anders as wat dit in die Bybel geskrywe 
staan-dis mos ook N ederlands-en hy kon 
net hier en daar 'n woord uitken- ,,republikein
patriot ! " Toe het iemarid- 'n stem iets uitge
roep, die offisiertjie het iets beveel en daarop 
het daar 'n hou geval, 'n dowwe hou soos hout 
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op been en vlees, en toe was daar 'n. gekreun 
en daarna stilte, 'n snaakse, dreigende sjjlte, 
asof die bemanning op iets wag. Wat is daar 
geskree? 

,,Valkenburg," vra hy, ,,wat het een van 
die bemanning daar op die Bellona uitgeroep 
toe ons aan boord gegaan het ?" 

,,Ek weet nie," antwoord Valkenburg, ,,ek 
weet nie waarvan jy praat nie. Ek het niks 
gehoor nie." 

Maar hoewel Guillam swyg, weet hy dat 
Valkenburg lieg, en die feit dat Valkenburg 
daaroor moet lieg, is onrusbarend, onheil
spellend. 

Eindelik is hulle tussen die donker gevaar
tes van die N ederlandse vloot in: hoe, swart 
sye met hier en daar 'n skeepslantem om 
agterstewe of takelwerk te verlig. Stemme roep 
hulle toe, stemme wat skel trek oor die 
deinende, kloppende water, ·stemme wat uit hul 
boot beantwoord word, meestal met die wag
woord vll: die nag : ,,Holland". 

Toe hoor Guillam weer dieselfde geroep 
uit een van die skepe, en hoe dit weer van ver 
af uit die donkerte beantwoord word: ,,Oranje 
boven ! De dood aan de patriotten ! " 

.,Oranje boven ?" Dis mos niks anders as 
die huis Oranje van Holland nie ! Die stad
houer is deur sy eie onderdane verdryf, 'n vrye 
republiek is gestig, en nou ? Watter woorde is 
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die? ,,De dood aan de patriotten ! " Is die 
Oranjemanne so sterk dat hulle die patriotte, 
die republikeinse volgelinge, met die dood kan 
dreig? Dis 'n snaakse spul wat met die bevry
ding van die kolonie belas is. 

Daar bestaan geen rede om V alken burg 
se aandag op die geroep te vestig nie. Hy sit 
regop, sy ore gespits, terwyl hy met sy oe die 
donkerte probeer deurboor. 'n Gevoel van 
naderende . onheil pak Guillam beet. Daar 
haper iets aan die vloot, dit voel hy. 

Aan boord van die Dordrecht gekom, moes 
hy en Valkenburg verneem dat die admiraal 
al slaap en nie sy boodskap kan aanhoor nie. 
Hy moet maar wag tot die volgende oggend. 

,,Maar se vir horn dis dringend, belangrik," 
dring Guillam aan by die jong offisier van die 
wag wat horn die boodskap gebring het. ,,Maak 
horn wakker ! Se die veiligheid van sy vloot, 
die sukses van sy ekspedisie hang daarvan af." 

Die offisier trek net sy skouers op. Valken
burg pluk Guillam aan die arm. 

,,Ek het dit en nog meer vir horn gese. 
Lucas slaap, en selfs die Engelse vloot sal horn 
nie wakker maak nie." 

,,En wat moet ek nou maak ?" draai Guil
lam briesend van horn af weg na die klein 
modepop. ,,Het jou admiraal Lucas dalk gese 
wat van my moet word terwyl hy slaap? Ver
wag hy dat ek in die see moet spring en more-
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oggend weer met die vroee koffie moet 
d ik ?" op u . 

Die offisiertjie tree agteruit. 
Valkenburg pluk weer aan sy arm. ,,Korn," 

se hy, ,,ons sal na my skip gaan, die .Maarten 
H arpertzoon Tromp, en daar sal ek jou probeer 
tuis maak." 

,,Is jy kaptein van 'n skip?" vra Guillam 
verwonderd. ,,Ek dag jy's 'n luitenant." 

,,My rang is die van luitenant, maar ek 
voer bevel oor 'n skip," antwoord V alkenburg. 

,,Maar hoekom het jy my nie gese nie ?" 
vra Guillam. 

Valkenburg lag. ,,Nou ja, dan gaan ons 
na die Tromp, nie waar nie? J y wil 'n bietjie 
slaap ?" 

,,Slaap? My oe staan stokstyf in my kop. 
Ek weet nie of ek wakker is en of die nagmerrie 
my ry nie. Moet ons nog 'n slag in 'n boot 
klim ? Toe maar, ek sal enige gevaar trotseer 
net om by daardie bed uit te kom." 

Die bed was 'n hangmat tussen twee balke 
in 'n. agterstewe-kajuit, maar daar was ook 
warm water, skoon onderklere, 'n goeie maal
tyd- van dieselfde skaapvleis waaraan Valken
burg so swaar gedra bet-en heerlike wyn. Toe 
eindelik kom die slaap, slaap wat soos 'n wolk 
op horn neerdaal en die vermoeienis en a von
ture van die afgelope agt-en-veertig uur 
uitwis. 



HOOFSTUK XIX 

V roeg die volgende oggend is Guillam op 
dek. Hy het Val~enburg se aanbod van 'n pak 
van sy gewone klere geweier en is weer in sy 
velpak geklee. 

Die wolke le laag op die see, so laag dat 
'n mens geen agthonderd tree ver kan sien nie, 
en die wind dryf nog steeds 'n sagte motreentjie 
uit die noordweste. Sy venvonderde blik dwaaJ 
van die hoe maste, wat seker tot 'n hoogte van 
meer as honderd-en-vyftig voet bokant die dek 
reik, na die honderde toue en rae en spriete, 
na die groot kanonne wat deur hul geskut
poorte loer, na alles op die drywende fort. 

In voile mondering met gepluimde hoed 
en versierde swaard verskyn V alkenburg op 
dek. 

Sy seemansblik sluit die omgewing en 
bedrywighede op dek vinnig in, en toe merk hy 
Guillam. 

,,Goeiemore, mnr. Woudberg," roep hy 
vriendelik uit ,,Ek soek juis na jou. Wil jy 
nie iets kom geniet nie ? Die admiraal het gesein 
dat hy sy bevelvoerende offisiere oor 'n uur 
wil spreek en het my ook laat weet dat ek jou 
moet saambring." 

,,] ou admiraal het toe uiteindelik wakker 
geskrik," laat Guillam val nadat hy Val.ken-
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burg gegroet het. ,,Dis julle geluk dat die weer 
vir die Engelse vloot so ongunstig is." 

,,Jy mag wel praat," laat Valkenburg val, 
,,maar eers 'n koppie warm koffie, of verkies 
jy wyn ?" • 

,,Koffie, asseblief," antwoord Guillam en . 
volg die luitenant na sy kajuit in die agter
stewe. 

Toe hulle aan tafel sit, vra hy: ,,En hoe 
lank was julle op weg hiematoe, Lui tenant?" 

,,Ons het die drie-en-twintigste Februarie 
vertrek," antwoord Valkenburg. 

,,Dan was my vrou reg,'' merk Guillam op. 
,,Reg? Hoe bedoel · jy ? " 
,,Sy het gese dat julle nie voor einde Julie 

of Augustus verwag kon word nie." 
,,Het sy geweet wanneer ons afgevaar het? 

Hoe het sy daarvan te wete gekom ? " 
,,Hoe sy dit agtergekom het, weet ek nie; 

hoe sy haar inligtings in verband met die 
Engelse magte ingewin het, weet ek ook nie, 
maar sy het <lit gedoen." 

Valk:enburg beskou horn aandagtig. 
,,Jou vrou is besonder intelligent," se by. 

,,Haar inligtings sal die moeite werd wees om 
te hoor." 

,,O," antwoord Guillam, ,,ek kan jou maar 
vertel wat dit is, want binnekort sal jy <lit tog 
hoor. Dalk is dit beter dat die kapteins van die 
vloot ook op die hoogte is, want dit skyn my, 
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Luitenant, of liewer vir my vrou- 'n besonder 
intelligente dam.e-dat jul admiraal nie juis 'n 
skitterende gesagvoerder is nie." 

,,Vertel jy eers," antwoord Valkenburg 
met 'n emstige gesig, hoewel hy vir Guillam 
se tussenwerpsel geglimlag het, ,,en dan kan ek 
weer aan die beurt kom." 

Kortliks gee Guillam 'n opsomming van 
toestande in die Kolonie en van sy eie opdrag 
en eindig met Suzette se inligtings, selfs haar 
aanmerkings oor die admiraal verswyg hy nie. 

Lank voordat Guillam klaar gepraat het, 
het Valkenburg al twee lepels s-vormig gebuig. 
Hy was met 'n derde besig toe Guillam ophou. 

,,Jy het 'n besonder intelligente vrou, mnr. 
Woudberg," herhaal hy. ,,Haar raad is uit
stekend, as ons maar net ons admiraal kan 
oorreed om ons uit die rotteval uit te lei. Luister 
nou wat ek te vertel het: 

,,Ons het nog voor anker gele toe die 
laaste straatjong al geweet het <lat ons bestem
rning die Kaap is. Aan boord het ons 'n deur
mekaarspul van patriotte en Oranjemanne. 
L'l.asgenoemde het al by die Kanariese Eilande 
gemuit, maar is mooi toegespreek en die leiers 
is weer op vrye voete gestel. 

- ,,Aan boord het ons ook sowat vyfhonderd 
soldate. Daar is die gevoelens ook verdeeld, 
maar- luister nou mooi--die oorgrote meerder
heid is Duitse krygsgevangenes wat in Neder-
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landse uniforms gestop is. Verbeel jou dat jy 
Duitse troepe kan stuur om teen hul bond
genoot Engeland te veg ! 

,,Maar dis nog nie al nie. Ons admiraal dra 
byna geen kennis van die see nie, besit geen 
krygskennis nie, was eenmaal Indie-toe, maar 
- hy is 'n goeie patriot! Boonop is hy sieklik." 

Guillam begin yskoud word. Kan sake so 
bestuur word ? Maar Valkenburg praa t voort: 
,, Ons mo es by vier F ranse oorlogskepe hi er om 
en by die Kaap aansluit. Daar is geen datum 
of bymekaarkomplek vasgestel nie. Waar 
hulle is, weet ons nie. Saam sou ons amper 
teen die Engelse kon opweeg, maar nou . . .. " 

,,Maar . . . . ," begin Guillam. 
,,Luister," val Valkenburg horn in die rede, 

,,luister, dat daar tog een persoon mag wees om 
die skandelike verhaal aan die Afrikaners wat 
nog op bevryding wag, oor te dra. 

,,By die Kanariese Eilande het 'n Engelse 
brik in die rigting van die Kaap by ons verby
gevaar. Ons kon horn maklik buitgemaak het, 
maar ons is nie toegelaat nie. Hy het seker 
kennis van ons koms na die Engelse admiraal 
oorgedra. 

,,'n Paar dae later het 'n Engelse konvooi 
bestaande uit 'n oorlogskip en twee transport
skepe ook in die rigting van die Kaap verby
gevaar. Ons is ook nie toegelaat om hulle 
agterna te sit nie. 
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,,Hoewel <lit dus vir die grootste stumperd 
duidelik moes wees <lat ons koms aan die 
Engelse bekend is, en dat ons nie die Kaap met 
'n blitsvinnige aanval sou kon oorrompel nie, 
is ons te Port Praya, ons volgende hawe, nie 
toegelaat om ons watervoorrade so aan te vul 
dat dit ons tot by Isle de France* sou kon 
voorsien nie. Dit is ook gedeeltelik die rede 
waarom ons hier ingevaar het, en waarom daar 
'n paar honderd siekes op Schapeneiland le!" 

,,Maar waarom stoot julle die ou vreksel 
nie oorboord nie ?" vra Guillam. 

Valkenburg steek sy hande in sy sakke en 
tuur blindelings by die kajuitvenster uit. 

,,Ek vertel jou dit alles, mnr. Woudberg, 
sodat jy ons kan help om hier weg te kom, 
maar ook sodat jy nie jou lewe nutteloos in so 
'n hopelose paging moet waag nie. My raad 
aan jou is : Lewer jou boodskap af en maak 
dat jy wegkom." 

Innig verstoord bly Guillam langs Valken
burg staan. Wat is daar te se? Wie is daar te 
verwyt? Die owerheid in Holland wat 'n 
onbevoegde met so 'n taak belas het? 

'n Klop aan die deur, 'n stem wat roep: 
,,U boot wag, Luitenant." 

,,J y gaan nou met die admiraal kennis 
maak, mnr. Woudberg," spreek Valkenburg 

*Mauritius. 
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horn effens sarkasties toe. ,,Ek hoop dat wat 
ek jou vertel het, jou nie teenoor horn sal 
bevooroordeel nie." 

,,Dis nie moontlik nie," antwoord Guillam. 
Aan boord van die Dordrecht moes hulle 

op die antler seekapteins wag, en Guillarn het 
horn verkyk aan die herhaling van die sere
monie wanneer die bote langsaan korn. 

Eers die geroep dat die boot langsaan is; 
daarna die skelle geluid van die bootsman se 
eienaardige fluitjie om die wag na hul poste te 
roep. Sodra die verwagte offisier op die dek 
trap, word daar beveel en gesalueer, 'n jong 
seekadet draf na die kaptein van die Dordrecht, 
wat skynbaar stokdoof en blind moet wees, om 
horn in kennis te stel dat die offisier aan boord 
is, die tamboere slaan, die bootsman fluit en 
die wag gee pad totdat 'n paar minute later 
dieselfde seremonie herhaal word. 

V alkenburg stel Guillam aan al die offisiere 
bekend en deur almal word hy hartlik verwel
kom. Die hoop word uitgespreek dat hy die 
draer van goeie tyding is. 

Eindelik, nadat almal aangekon:i het, nooi 
'n offisier hulle na die admiraal se kajuit 

Engelbertus Lucas het geen gunstige indruk 
op Guillam gemaak nie. Die man is oud en 
sieklik. Sy onderkaak hang los, en sy 
betraande oe is half toe onder donker ooglede. 
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Sy hande hang slap aan sy sye, en wanneer hy 
praat, is dit grotendeels 'n gemompel. 

Guillam word aan die admiraal voorgestel, 
maar so vreemd kom sy uitspraak dat Valken
burg as tolk moet optree. 

Die admiraal het Guillam van kop tot toon 
beskou, iets gemompel en toe weer weggekyk. 
Hy het skaars geluister toe V alkenburg byvoeg 
dat Guillam die draer van belangrike tyding is. 

,,Is die ou kwaad ?" fluister Guillam vir 
Valkenburg. 

,,Ek meen so; ons sal wel die rede later 
hoor." . 

Die offisiere neem hul plekke rondom die 
tafel in. Toe hy hul elegante uniforms so om 
die tafel sien, word Guillam vir die eerste keer 
van sy velklere bewus. Die vraag duik op : 
Sal hierdie uitlanders met sy mense kan saam
werk? Is hul sienswyses dalk nie so uiteen
lopend dat die Afrikaner self sy bevryding sal 
moet bewerkstellig nie ? 

Lucas praat: ,,Drie van ons luitenante het 
eergister 'n uitstappie aanvaar. Ons luister 
graag na hul verslag." 

Valkenburg staan op. Hy verduidelik 
kortliks hoe hy, Zoetemans en De Cerf na sy 
skoonvader se plaas gestap het. Sy skoonvader 
was besig om sy plaas op bevel van die Engelse 
te ontruim. Hy het hulle egter van 'n klompie 
skape en ander benodigdhede voorsien, maar 
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hy kon geen hoop uitspreek <lat die burgery 
teen die Engelse sou opstaan nie. Op pad terug 
het hulle met mnr. W oudberg in aanraking 
gekom. 

,,Sit, Luitenant," val die admiraal horn in 
die rede. ,,Dis duidelik dat ons hier met 'n 
ondankbare, slaafse bevolking te doen het. Ons 
bring bevryding, en hulle is oor hul swyne 
begaan. Ons is seker dat die algemene gevoel 
nie deur mnr. Stegmann vertolk is nie, want 
briewe deur ons in Holland ontvang, het nog 
vertel hoe die hele Kolonie die Engelse haat, en 
hoe hulle net op die aankoms van die bevry
dingsvloot wag om die gehate juk af te werp ! " 

Sy repliek word deur die offisiere in stilte 
ontvang. Hy staar hulle uitdagend aan, kou
kou so met los kake en vervolg: ,,Dalk kan 
mnr. Woudberg ons op beter nuus vergas." 

Guillam staan op : ,,Ek vrees myne is 
slegter, Admiraal. Ek is gelas om u aan te raai 
om die baai onmiddellik te verlaat. My redes 
. 1 " IS as VO g .... 

Kortliks herhaal hy Suzette se inligtings en 
beskryf toestande in die weste sowel as in die 
ooste van die Kolonie. 

Hy sluit af : ,, U enigste hoop op sukses is 
om na Algoabaai te vaar. Daar sal u buite 
bereik van die Engelse landmagte wees. Voor
sien ons dan van die nodige ammunisie, 'n aan
tal kanonne en artilleriste, en ons sal die 
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Engelse aanval. Namate ons vorder, sal die 
opstand toeneem." 

,,Meen u, mnr. Woudberg, dat u niksbedui
dende, onbekende republiek sal kan doen wat 
die invalsvloot volgens u nie kan doen nie ?" 

,,Die niksbeduidende, onbekende republiek 
hou nou al 'n jaar stand teen die Engelse, 
admiraal Lucas- iets wat al die magte aan die 
Kaap verlede jaar nie kon doen teen 'n invals
mag wat nie oor die helfte van die huidige 
Engelse soldate beskik het nie." 

,, V olgens ons inligtings . . . . . , " begin 
Lucas weer en vroetel tussen sy papiere. 

,,Die heer Edeman is 'n onderwyser wat 
horn nooit uit die Kaap waag nie, Admiraal. 
Hy is minder in voeling met die algemene hou
ding as die man in die maan. Die Engelse weet 
van horn en laat horn maar begaan; die per
sone wat die inligtings, soos ek hulle aan u ver
strek het, versamel het, ag Edeman nie die 
moeite werd om in hul vertroue te neem nie." 

,,Ons dank u vir u inligtings, mnr. Woud
berg," mompel Lucas. ,,U mag gaan." 

,,Gaan? Waarheen moet ek gaan ?" 
V alkenburg pluk horn aan sy mou, maar 

Guillam ruk homself los. 
,,Verstaan, asseblief, Admiraal, ek ver

teenwoordig die enigste georganiseerde verset 
in die Kolonie. 'n J aar al onder 'n haglike 
gebrek aan lewensmiddele, en nog vemamer, 
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lood en buskruit, wag ons op die koms van die 
vloot. Nou wil ek weet, gaan julle ons van die 
nodige voorrade voorsien? ] a of nee?" 

In sy ems leun Guillam oor- die tafel, en 
met sy laaste woorde slaan hy met sy gebalde 
vuis op die tafel dat die inkpot so wip. ,,Ons 
moet daardie voorrade he. Hulle is lewens
belangrik vir ons en vir Nederland! Wat gaan 
julle doen ?" 

Lucas word bloedrooi. Die kapteins loe1 
onderlangs vir mekaar en Valkenburg knik viI 
een of twee. Nou moet die saak na een of ande1 
kant toe. 

Maar Lucas probeer 'n antwoord ontwyk 
,, Ons verwag verdere versterkings, mnr 

Woudberg, en dan sal dit die Engelse wees ... ' 
Skielik skiet Guillam iets te binne, iets wa 

al die hele oggend op die drurnpel van Sj 
bewussyn gele het. 

,,'n Franse eskader ?" val hy Lucas in dfr 
rede. En terwyl Valkenburg horn op die beer 
skop, vervolg hy: ,,As jy op hulle reken, kar 
jy <lit maar op jou maag skrywe en met jot: 
hem pie afvee ! " · 

T oe die volledige betekenis van Guillam S( 

woorde tot sy toehoorders se begrip deursypel 
is daar uit verskillende stoele gedempte, maa1 
hartlike gelag hoorbaar. 

,,En hoe het u dit te hore gekom, mnr 
Woudberg ?" 
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,,0, dis algemeen bekend onder die 
Engelse. 'n Engelse skip wat deur die Franse 
buitgemaak is, het sy vryheid herwin en die 
gevangenes het vertel da t die f ranse admiraal 
nie van plan was om hier op die koms van die 
Nederlandse vloot te wag nie, maar sy reis na 
Isle de France te hervat." 

Lucas vererg horn. ,,Ons sou graag gesien 
het dat u minder nuus en meer revolusioniste 
met u saamgebring het, mnr. Woudberg." 

,,Dis presies wat ek ook aan u wou gese 
het, Admiraal ! " 

Lucas bly horn so sit en aanstaar, sy neus 
en mond deur twee lang plooie verbind. 

S 11 "h I" E h d . h ,, o, se y, ,,so . n y raa1 om na 
sy ka pteins, wa t horn koud en ongevoelig 
aankyk. 

,,En julle . . . . ! J ulle beaam seker elke 
woord van die .... die patriot! 11 

Hulle antwoord horn nie. Hy soek nou 'n 
sondebok, een wat onder sy dissipline staan. 

Guillam hou vol. ,,Ek wil graag jul planne 
hoor, Admiraal. Ek het twee boodskappers 
anderkant die Bergrivier by Roodezand, en 
hulle sal sorg dat enige boodskap binne tien 
dae in Graaff-Reinet afgelewer word." 

,,Die raad sal die toestand bespreek en sy 
besluite, indien nodig, aan u openbaar, mnr. 
Woudberg." 
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,,Maak dat jy wegkom," fluister Valken
burg; ,,ons sal horn probeer oorhaal." 

Maar Guillam staan pal. ,,As julle nie die 
hele eskader wil waag nie, stuur dan net een 
skip met voorrade buskruit en lood. Sy teen
woordigheid alleen sal die moed weer laat styg. 
Ons kan nie sonder skietgoed veg nie." 

,,Die vergadering sal besluit, mnr. Woud
berg. Goeiedag ! " 

,,Nie eens 'n vervlakste dankie nie ! " dink 
Guillam toe hy die kampanjetrappe bestyg en 
weer op dek kom. Wat op aarde het die Neder
landse regering makeer om so 'n persoon tot 
admiraal te kies? So 'n ondememing vereis 
van sy leier durf, moed, vindingrykheid en 'n 
vermoe om sy planne na omstandighede te 
verander en te skik:. Maar Lucas . . . . . . . ! 

Uiteindelik maak Valkenburg sy versky
ning om dadelik, soos ook die antler kapteins, 
na sy skip terug te keer. In die boot se hy niks 
nie, maar in sy kajuit bars hy met 'n stortvloed 
van seemanswets en verwensinge los. 

Eindelik draai hy horn na Guillam. ,,Ses 
maande lank moes ek daardie onnosele stum
perd se idiotiese gesanik aanhoor, moes ek sien 
hoe ons hele mag uitmekaarval, maar van-
dag . ..... . ! Daar is nou besluit dat 
ons op die sestiende, dit wil se eers oor 
agt dae, hiervandaan vertrek na Isle de 
France. Op weg sal dan besluit word of 
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daar wel hulp aan julle geskenk sal 
word. Maar dit verseker ek jou, Woudberg, dat 
ten minste een van ons eskader in die nag sal 
afdwaal om Algoabaai aan te doen. Al wat ek 
jou kan aanraai is: Gaan verduidelik aan jou 
vriende dat ons hulle, indien moontlik, van 
voorrade sal voorsien, maar dat daar op die 
huidige tydstip geen sprake van opstand kan 
wees nie. As ons Batavia kan bereik-die 
goewerneur-generaal Van Overstraten beskik 
oor groot voorrade-is ek seker <lat ons daar
vandaan verdere versterkings sal kan stuur. 
Hy sal alles in sy vermoe doen om die verset 
teen die Engelse aan die lewe te hou." 

Guillam staan op. ,,Dan sal ek maar ry," 
se hy. 

,,Onmiddellik ?" 
,,Hoe eerder, hoe beter," antwoord Guillam, 

en die woorde laat horn weer aan Suzette <link. 
Hoe lank sal hy nou nog moet wag voorda t hy 
haar weer sien ?" 

Sy mismoedigheid moes op sy gesig duide
lik te Iese gewees het, want Valkenburg se: 
,_Toe maar, die oorlog sal-nie vir ewig aanhou . " me. 

Guillam glimlag mistroostig en Valken
burg vervolg: ,,Ek gaan saam met jou na ilie 
Bellona toe, dalk is daar ander nuus." 

Aan boord van die Bellona was daar nuus. 
Die oorgrote meerderheid van die soldate wat 
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aan wal gesit is, het na die Engelse weggedros; 
verder niks nie. 

,,Tot siens," se Guillam aan Valkenburg 
toe hy uiteindelik van horn afskeid neem, ,,ek 
s·aI jou koms in Algoabaai afwag." 

,,As ons nie krygsgevangenes is nie," ant
woord V alkenburg. ,,In die geval sal ek 
darem sorg <lat ek jou vrou met jou aank:oms 
hi er in kennis stel." 

H -:>" Guill ,, oe . vra am. 
,,O," spot Valkenburg, ,,offisiere word vol

gens krygswet nogal heelwat vryheid toegelaat 
- hulle word nie summier platgeskiet nie ! Wat 
sal ek aan jou vrou se ?" 

,,Dat .... dat ek baie a.an haar clink," 
stamel Guillam, en hy klouter vinnig die tou
leer af en die wagtende boot binne. 

Hy het nie weer na die Bellona omgekyk 
nie, selfs nie toe hy sy perde bereik het nie; 
maar toe hy oor die duin wegry vanwaar hy 
die Bellona die eerste keer gesien het, kyk 
hy om. 

Die Bellona is met 'n reenbui omsluier, en 
net so vaag soos die skip daaruit sien, so 
vervaag die hoop op bevryding in Guillam 
se hart. 



HOOFSTUK XX 
Die Bergrivier le amper kant en wal, maar 

Guillam en sy twee perde is deur, en laat die 
volgende middag bereik hy Diepkloof. Daar 
ontmoet hy nie alleen die Prinsloo-broers nie, 
maar ook Gert Dam. 

Eersgenoemde vertel horn dat die berig 
van die aankoms van die vloot hulle in die 
Karoo bereik het, dat hulle die skape aan die 
skaapwagters toevertrou en onmiddellik na 
Diepkloof vertrek het. Dit het in die berge 
gereen, maar die Karoo is droog en koud. 

Met Gert Dam het Guillam 'n interessante 
onderhoud gehad. 

,,Die vee is veilig, mnr. vVoudberg," vertel 
Gert Dam horn trots. ,,My ou vrou en die 
kinders sal hulle goed versorg. Sodra ek seker 
was dat die vloot aangekom het, het ek hulle 
weggestuur. In sulke tye is daar altyd opkom
mandering, en dan moet die arm man onder
deur loop." 

,,Ek stel jou bedagsaamheid op prys," 
anhvoord Guillam. 

,,Ag, mnr. Woudberg, toe Trink daardie dag 
met jou aankom, het ek horn gese dat dit pure 
bog is <lat jy 'n spioen kan wees. Nou het die 
Dippenaars my natuurlik ook ingelig, maar ek 
het vir Trink gese dat hy laf is om so iets te 
<link." 
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,,Toe het Trink jou probeer wysmaak dat 
ek 'n spioen is?" 

,,Ja, mnr. Woudberg, maar hy kon dit nie 
doen nie. ·My vrou het self gese, nadat die 
klerasie vir die kinders uit die Kaap aange
kom het, dat dit tog nie die werk van 'n lands
verraaier is om die armes te klee nie ! " 

,,Dit was gaaf van jou vrou, Gert." 
,,Nee, kyk, mnr. Gielie, toe jy nie eens die 

skape kom tel nie, toe se ek vir Trink: ,Kyk, 
daardie man is nie 'n spioen of 'n verraaier nie, 
want hy verdink nie 'n arm mens nie.' " 

,,Dit is gaaf van jou, Gert," herhaal 
Guillam, wat maar te bly is <lat Trink baie ver 
weg is en nie die gesprek kan hoor nie. 

,,Toe reel Trink ook dat as daar 'n Franse 
of Nederlandse vloot in Saldanhabaai aankom, 
ek Klein Gesant met 'n afgeslagte skaap en 'n 
paar hoenders Kaap-toe sou stuur. Ek wou 
eers nie, maar hy het my oorgehaal, want hy 
het gese dat dit tog vir Nooitgedacht bedoel is 
en nie as diefstal gereken kan word nie. Maar 
nou voel ek sleg, want ek het so gemaak en nou 
hoor ek dat die Engelse die laaste esel, perd, 
kar en wa opkornmandeer. \Vat sou van Klein 
Gesant geword het as die Engelse sommer sy 
perd gevat het ?" 

,,Toe maar, die jong sal wel uitkom, Gert," 
paai Guillam horn, ,,en jy het reg gehandel om 
Trink te gehoorsaam. As die jong nie te dom 
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is nie, sou hy darem by die Engelse verbygeglip 
het." 

,,0, nee, mnr. Gielie, maar dis 'n oulike 
jong daardie. Hy kan horn ook sommer baie 
dom hou -as hy wil ! " 

,,Dis ook goed ! " antwoord Guillam, wat 
graag sou wil hoor hoe die Engelse 'n ,,dom" 
Hottentot ondervra. . 

,,Kyk, Gert," vervolg hy, ,,ek wil he dat jy 
saamry tot waar ons die skape sal kry. Daar
vandaan sal jy moet sorg dat hulle Tweespruit 
bereik. Sal jy jou vrou hiermee in kennis kan 
stel ?" 

,,Ja, mnr. Gielie, maar ek het 'n ander 
plan. Wen of verloor, die Engelse en Hollan
ders moet skaapvleis vir hul soldate he. En 'n 
Karoo-skaa p is maar alte geneig om siek te 
word ashy in die winter na die Boland gebring 
word. Sal ek nie in die Karoo wag en eers kyk 
hoe sake loop en dan die skape Boland-toe 
bring en verkoop nie ? Dan sit ons nie met die 
siek en vrek skape opgeskeep nie. En in oor
logstyd betaal hulle mos belaglik hoe pryse ! " 

,,Nou ja, maak so," antwoord Guillam. In 
sy binneste weet hy dat dit die Engelse is wat 
gaan koop. Hulle kan maar 'n b ietjie onder
deur loop. 

,,Ons ry vroeg en ons ry vinnig, Gert," 
sluit hy. ,,Wat van jou perd ?" 

,,Ek het twee goeie perde, mnr. Gielie, en 
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ons Sandveld-perde is goed-daar is nie beter 
. I" rue. 

,,Ons sal sien," antwoord Guillam. 
Ma<I;r daar was nie aan te twyfel nie, die 

Sandveld-perde wa:s goed, so goed dat toe hy 
Gert Dam by die skape laat bly, Guillam een 
van sy perde vir Gert Dam se pronk-perd ver
ruil het, met die belofte van vergoeding later. 

By die Hooivlakte het Giep Prinsloo die 
reis ooswaarts in die rigting van Graaff-Reinet 
voortgesit om daar die tyding te bring, tenvyl 
sy jonger broer en Guillam 'n suidoostelike 
rigting ingeslaan het, wat hulle by die Klein 
Winterhoekberge en uiteindelik by Algoabaai 
sou bring. En daar het hulle ook na 'n reis wat 
'n ietsie langer as twee weke geduur het, 
aangekom. 

Albei mans en veral Guillam het al 
gehawend daaruit gesien, want die Karoo is 
maar dun bevolk en baie keer moes hulle in die 
veld sonder kos oornag. Gelukkig was daar 
nog gesinne om en by die Zwartkopsrivier wat 
die vorige jaar vir die Xosas gevlug het, en by 
hulle kon Guillam en Prinsloo eenvoudige 
maar hartlike gasvryheid geniet. 

Guillam het maar dag in en dag uit op 'n 
hoe duin langs die kus posgevat om daarvan
daan die see dop te hou. En waarlik, na vier 
dae verskyn daar ook 'n seil bokant die 
horison. 
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Met bonsende hart storm Guillam af strand
toe om daar die skip se koms af te wag. Na ure 
is die romp eers sigbaar, maar tot sy groot spyt 
rnoet Guillam merk dat dit geen Nederlandse 
oorlogskip is nie. 

Nieternin stap hy in die rigting van die 
skeepsboot, wat 'n endjie verder land-toe 
geroei is nadat die ankers in die water geplons 
het. 

Met 'n vreemde uitspraak stel die persoon 
wat eerste die strand bereik het, horn aan 
Guillam bekend: ,,Ek is kaptein Amesun van 
die Deense skip Oldenburgh. Ek wil graag met 
die oog op vars vleis onderhandel." 

Arnesun is 'n groot, blonde reus met 
innemende gelaatstrekke en vriendelike blou 
oe. 

,,Ek is Guillam Woudberg," antwoord 
Guillam. ,,Daar is vriende wat 'n bietjie skape 
en beeste het. Hulle wil graag buskruit, lood 
en weefstowwe mil." 

,,Ek het nie juis load en buskruit nie," 
antwoord Arnesun, ,,en die Engelse sal nie 
graag sien dat ek dit aan die boere verskaf nie, 
maar weefstowwe het ek- goeie N ederlandse 
wolgoedere." 

,,Die Engelse het geen seggenskap hier 
nie," werp Guillam te.e. 

,,Hulle sal he nou dat die Nederlandse 
vloot oorgegee het." 
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,,Wat?'' roep Guillam uit en bly Arnesun 
verstom aankyk." 

,,J a," knik Arnesun, ,,op die sestiende van 
die maand het hulle onvoorwaardelik oorgegee 
- man en muis-sonder om 'n skoot te skiet 
Op baie skepe het die Oranjemanne openlik 
gemuit. Die Kaap is vol van hulle-oorlopers 
en gevangenes. Dis daarom <lat ek hier aan
doen-daar is nie 'n stukkie vleis in die Kaap 
te koop nie ! " 

,,En waar vaar jy nou heen ?" 
,,Na Nederlands-Oos-Indie-Batavia-toe." 
,,Sal jy my saamneem ?" 
I . . ;>" ,, s JY emstig . 

,,J a, ek sal twintig skape gee-passaatgeld 
het ek nie." 

,,Top," antwoord Arnesun en slaan sy 
groot hand in Guillam s'n vas. ,,Sorg dat jy 
hulle more-oggend hier op die strand het, en ek 
beloof jou dat ons more-middag op die oop see 
sal wees. Die baai is alte gevaarlik as die suid-

k " oos op om. 
Sonder om verder te praat, draai hy net 

so om na sy boot. 
Gnrnarn roep horn agterna : ,,As ek jou 

nog vyf skape bring, sal jy my van klere en 
onderklere voorsien ?" 

,,Ek is geen snyer nie, maar ek sal probeer," 
beloof Arnesun. 
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,,Goed," antwoord Guillam en stap vinnig 
in die rigting van die laer. 

Hy sal maklik een van sy perde vir vyf-en
twintig skape kan verruil. Die antler, met 
geweer ensovoorts kan hy met Prinsloo na 
Anthonie Finck stuur. In sy hart brand nou 
net een hoop: Valkenburg het gese dat die 
goewerneur-generaal van die Nederlands-Oos
Indiese Eilande maar te gewillig sal wees om 
te help. Is Arnesun deur die Voorsienigheid 
gestuur om hulle uit hul ellende te· verlos? 

Die oorgawe van die Nederlandse vloot op 
die dag en datum wanneer dit sou uitgevaar 
het, is vir Guillam kensketsend van Lucas se 
hele bevelvoering. As hy maar net na goeie 
raad geluister het ! 

Hy roep die jong Prinsloo opsy, verduide
lik wat in Saldanhabaai gebeur het en vervolg: 
,,Jy moet more-oggend na Graaff-Reinet toe 
ry. Verduidelik daar aan Adriaan van Jaars
veld wat gebeur het, en se vir horn dat ek 
Batavia-toe is om daar hulp vir ons te gaan 
kry. Die goewerneur-generaal sal ons nie in die 
s.teek laat nie. En gee my geweer en perd 
asseblief aan Anthonie Finck. Se vir horn dat 
hy dit vir my moet oppas. Ek sal dit weer 
eendag kom haal." 

Die jonger Prinsloo luister aandagtig, stel 
'n vraag of twee tot verdere verduideliking en 
knik. ,,Goed, ek sal albei boodskappe aflewer. 
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Ek sal jou kom help ruil. As ek jou perd 
opvysel, sal dit nog help." 

Hy se verder ciks nie, maar laat daardie 
nag toe hulle om die vuur sit, vra hy: ,,J y is 
mos getroud: Moet Anthonie Finck jou vrou 
laat weet waar jy is?" 

,,Nee, dis streng geneim. Vertel dit net aan 
Tromp en Adriaan van Jaarsveld. Daar is al 
glad te veel pratery oor sulke sake. Ek wil nie 
he <lat die Engelse weer lont ruik nie ! " 

,,Goed," antwoord Prinsloo, ,,maar ek sou 
darem tweemaal <link voordat ek my op die 
see waag." 

GUillam draai horn in sy velkombers toe. 
,,Goeienag," se hy. 
Maar met sy liggaam op moeder aarde en 

sy oe op die gloeiende kole van die vuur gerig, 
voel Guillam baie klein en alleen. Hy is oortuig 
dat hy reg handel, maar-die see is dgnker en 
wyd en gevaarlik. Sal hy weer vir Suzette 
sien ? V eronderstel nee, hoe sou sy weet waar 
en hoe hy omgekom het? Hy het nie lus om 
te sterwe nie ! Suzette is so mooi, so 
bevallig ...... . 

Lank het hy daar so bly le totdat die hele 
laer aan die slaap was, toe sluimer hy ook in. 

Die volgende oggend was hy met sy vyf
en-twintig skape aan die strand, en daardie 
namiddag staan hy langs Arnesun en kyk hoe 
die kus van Afrika onder die horison wegsak. 



HooFSTUK XX.I 

T ien dae na sy aankoms in Batavia staan 
Guillam weer aan boord skip, maar die keer 
aan boord van die brik Haasje op pad na Suid
Afrika · toe. Terwyl sy oe oor die bosryke 
Prinsen-Eiland en 'n deel van die kus van J ava 
dwaal, gaan sy gedagte terug na die dag toe 
hulle aan boord van die Oldenburgh die 
Prinsen-Eiland in gesig gekry het. 

Hoe bly was hulle nie om na 'n reis van 
meer as vyf maande die seestraat Sunda deur te 
vaar en voor Batavia anker te werp nie ! 

Daardie reis ! Windstiltes, storms, teen
winde ! Hoe siek washy: eers seesiek, later in 
die kloue van verskriklike krampe en pyne toe 
die voedsel- en watertekort hul uitwerking laat 
voel het. En die Oldenburgh is so vuil en traag 
dat hy beswaarlik met 'n sterk bries van agter 
vorentoe beweeg. Een keer het hulle die eiland 
Engano vir dieselfde Prinsen-Eiland aan
gesien, en nadat hulle, soos hulle gemeen het, 
tien.dae ooswaarts gevaar het, het hulle Engano 
weer in die oog gekry. Die seestroom het hul 
skip vinniger agteruit gedwing as wat die winde 
dit vorentoe gestoot het. 

Eindelik het hy aan wal gegaan, swak en 
uitgeput in die bloedig-warme tropiese hitte. 



Hoe gaaf was die hoof van die seemag, a&ni
raal Houtingh ! Hy bet Guillam eers per boot 
en daarna per koets na die paleis van die 
goewerneur-generaal te vVeltevreden gestuur. 

Die verlies van die hele Nederlandse vloot 
was 'n sware slag. Van Overstraten het al 
gerugte omtrent die oorgawe te hore _gekom, 
maar Guillam se verhaal het bevestiging 
gebring, vemaamlik nadat by ook Valkenburg 
se relaas van Lucas se onbevoegdheid weer
gegee het. Van Overstraten, wat op die vloot 
gereken het om versterking vir horn te bring, 
het driftig heen en weer geloop totdat Gu.illam 
klaar vertel bet. Toe koel hy af. En hy is gaaf, 
verstandig en bereid om hulp te verleen. 
Soldate kan by nie stuur nie, maar die brik 
Haasje, 'n snelvarende skip, sou met buskruit, 
lood, ligte veldkanonne, klerasie, koffie en 
suiker gelaai word. Intussen, sou mnr. Woud
berg by admiraal Houtingh tuisgaan en die 
oorsaak van sy koms met niemand bespreek 
nie? Admiraal Houtingh self leef baie stil en 
afgesonderd, en daar sal nie weer vooraf ver
klap word waarheen die reis is nie. Selfs die 
kaptein sou eers sy bevele ontvang, nadat die 
skip van Batavia af vertrek het. 

Admiraal Houtingh se huis is koel en 
donker, met hoe plafonne en vloere van 
donkerrooi vierkantige stene. Maar die bou
styl, die gewels en wit pleistering, die green 
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deure en hortjies laat Guillam verlangend aan 
die Kaap en veral Nooitgedacht terugdink. 

So uitgeput was hy deur die ontberinge 
van die lang seereis dat hy geskrik het toe hy 
sy vervalle, sieklik-geel gelaatstrekke in 'n 
spieel waarneem. Hy het dus maar sy tyd op sy 
bed in sy kamer of in 'n hangmat onder die 
borne in die tuin deurgebring. Daar het hy 
gele en rus, en op raad van Houtingh vrugte 
geeet en vrugtesappe gedrink, en water, wyn 
en bier vermy. 

Hy het maar min van die land en sy 
inboorlinge gesien, maar twee dae voor sy ver
trek, toe hy sy kragte herwin had, het hy en 
Houtingh uitgery om die stad te besigtig. 
Tonele flits nog deur sy brein: die wemelende 
mensemassas, van alle nasies en gelowe; die 
mans met lendekleed omgord, die vroue in 
kleurryke saronge; die rooi skuim om hul 
mend soos hulle die betel of pinang kou; die 
opiumrokers wat horn aan die Kaapse dagga
rokers laat <link; die primitiewe buffelkarre, 
en die weelderige koetse van die hoe ampte
nare; hul vroue so fyn uitgevat en kunstig 
gegrimeer met 'n harestyl soos die van die 
kleurlinge, en vergesel van 'n vier of vyf mooi 
slavinne. Hierop het die ou wewenaar aan
merkings gemaak wat Guillam, hoewel getroud, 
nie kon betwis of beaam nie. Dan was daar 
Sjinese met hul snaakse geboue en tempels, so 
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anders as die bamboes-en-klei-huise van die 
inboorlinge--werklik 'n stad binne in 'n stad; 
en oral die mense, honderde, duisende; in die 
strate, onder die borne, met hul duisende in die 
Jacatrarivier besig om te was; en die weelde
rige plantegroei, die reen, die hitte, die skerp 
geur van speserye en oral die stank van ver
rotting .. . .. 

Baie kon Houtingh horn vertel wanneer 
hy saans in die danker ,,pijpje en glaasje" 
geniet en sy gas onthaal: van orkane en amok
makers, Japan en Bengale, bygelowe en toor
kuns, minnedrank en gif, oorlog en vrede, ter
wyl uit die slawekwartier die eentonige getok
kel van die gomgomme* gehoor word. 

Toe is hulle een aand na die goewemeur
generaal ontbied om daar te hoor <lat Guillam 
die volgende oggend sou vertrek. 

,,Ek het De Freyn, die kaptein van u skip, 
gespreek, mnr. vVoudberg, en die posisie ver
duidelik. Dit sal sy plig wees om die Haasje 
om en by Algoabaai te stuur. Daar sal u in 
bevel kom. U sal dan besluit hoe, waar en 
wanneer die voorrade aan land gebring moet 
word, mits natuurlik u die skip nie in gevaar 
bring nie." 

,,Ek verstaan, U Eksellensie,'' antwoord 
Guillam. ,,Ek sal my bes probeer om u ver-
* Ysterpotte van verskillende groottes waarop met 

ysterstange of stokkies geslaan word. 
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troue in my nie teleur te stel nie. Ek kan maar 
net se dat ons-die beste gebruik van al die voor
rade sal maak om die verset teen die Engelse 
te verskerp en te verleng." 

,, U beroep is nie die eerste wat op my 
gedoen is om hulp aan die Boere aan die Kaap 
te verleen nie. Hier was 'n maand of wat gelede 
ene \Voyer- ken u horn?" 

,,Hy het daar tussen die Boere rond
gedwaal," antwoord Guillam, ,,maar hy het na 
ons sin te veel gepraat. Hy was nie 'n Boer 
nie. Hy het glo in Algoabaai veilig aan board 
skip gegaan toe die Engelse na horn begin 
vemeem het." 

,,Ek het horn aangebied dat hy saam met 
die versterkings en voorrade wat ek sou stuur, 
kon teruggaan, maar hy het geweier, hoewel hy 
u saak sterk bepleit het," merk Van Over
straten droog op. 

Guillam het niks daarop te se nie, en Van 
Overstraten vervolg: ,,Ons besef, mnr. \iVoud
berg, da t u koms hierheen met groat opoffe
rings en ontberings gepaard gegaan het. Ons 
het albei al die Kaap besigtig en besef hoe sterk 
u vaderlandsliefde moet wees orn. huis en bruid 
daar te verlaat ..... " 

,,Wat ek aan admiraal Houtingh vertel 
het," val Guillam horn in die rede, ,, was nie 
bedoel om medelyde op te wek nie ! " 

,,Dit besef ons ook, mnr. Woudberg. U 
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· vergeet dat ek en die admiraal daagliks met 
honderde manne in aanraking korn. Dis ons 
werk en plig om die skape van- die bokke te 
skei en te onderskei. Dink u dat admiraal 
Houtingh sou aangebied het om u te huisves 
as ek en hy nie albei deur daardie uitstralende 
karaktertrek, eerlikheid, oorreed is nie ?" 

,,Ek is admiraal Houtingh baie dankbaar 
vir sy gasvryheid en vriendelikheid en 
klere .... ," begin Guillam. Dis die eerste keer 
dat lof horn~ toegeswaai word, en hy weet nie 
hoe hy dit het nie. 

,,Kaptein Arnesun verkeer onder die indruk 
dat u 'n politieke vlugteling is," gaan Van 
Overstraten voort. ,,Dis goed dat u horn onder 
daardie indruk laat bly het Maar hy vertel 
ook dat u passaatgeld en klere u vyf-en-twintig 
skape gekos het." 

,,Dus het hulle navraag gedoen," dink 
Guillam. Die vraag orntrent W oyer was ook 
nie om dO\vwe neute nie. 

,,Daaruit word afgelei <lat u sonder geld 
is. Namens die Republiek bied ek u dus die 
beurs aan, ingeval die seereis onverwagte teen
spoed meebrin"g. U sal dit natuurlik gebruik 
ter uitvoering van u pligte en opdrag. Dit is 
geensins as betaling bedoel nie." 

,,Dankie, U Eksellensie," antwoord Guillam 
en steek die taamlik swaar beurs in sy sak. 

,,Maar ingeval ek <lit nie nodig kry nie ?" 
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Die goewemeur-generaal en sy admiraal 
kyk mekaar aan. 

,,As ek dit nie self gebruik nie," bied Guil
lam aan, ,,gee u om as ek <lit gebruik om verlig
ting aan die siekes in die Kaa pse marine-
hospitaal te bring?" · 

,,Ons laat die saak in u hande," antwoord 
die goewerneur, en die admiraal knik 
in.stem.mend. 

,,En nou," sluit Van Overstraten af, ,,is 
daar nog iets. Om aan u vrou te toon da t die 
Republiek nie haar manse opofferings oor die 
hoof sien of onderskat nie, sal u asseblief die 
geskenk aan haar oorhandig? Dit is in 'n 
waterdigte pakkie toegedraai, dus sal u maar 
moet wag totdat sy dit oopmaak voordat u <lit 
sal sien. Dit is geensins betaling vir, net waar
dering van u dienste." 

Na sy afskeid van die goewemeur
generaal het hy en Houtingh reguit na die 
Haasje vertrek, waar hy ook sy gasheer vaar
wel gese het. V roeg die volgende more het hulle 
onder seil gegaan en nou . . . . . 

De Freyn se stem onderbreek sy gedagte
gang: ,,Ek wil my twee stuurmanne-offisiere, 
sal julle se-aan u voorstel, mnr. Woudberg. 
Hulle is mnr. Peterson en mnr. De Moor. 
Daardie man wa t nou so te kere gaan, is 
Sluyter. Hy het ons deur die seestraat geloods 
en moes na gewoonte by Prinsen-Eiland aan 



296 

wal gesit gewees het, maar ek het duidelik 
opdrag van die Goewerneur-generaal dat hy 
moet saamkom." 

Guillam glimlag. Hoewel hy Sluyter 
bejammer, is hy bly dat Van Overstraten alles 
in sy vermoe doen om die geheim van die reis 
en sy bestemming te bewaar. 

De Freyn glimlag ook. Hy is baie blas 
van kleur, en Guillam moes later hoor <lat sy 
vader 'n Nederlandse offisier was, maar sy 
moeder 'n Javaanse vrou. Peterson, 'n Deen, 
laat Guillam aan Arnesun <link; en De Moor, 
wel, sy van pas horn, want hy is kort en donker 
van gelaatskleur, met oogappels wat spierwit 
in sy donker oogholtes vertoon. 

,,Ek is bly om kennis te maak," antwoord 
Guillam, ,,en ek wens u 'n voorspoedige reis 
toe." 

,,Ja," stem hulle saam, ,,'n voorspoedige 
. . I ,, reIS. 

,,Maar waarheen reis ons, Kaptein ?" vra 
Peterson. 

· ,,Dit moet jy mnr. Woudberg vra," ontwyk 
De Freyn die antwoord. 

,,Die Kaptein sal dit na goeddunke bekend 
maak," antwoord Guillam, ,,maar nie voordat 
ons op die oop see is nie." 
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Die golwe breek aanhoudend op die dek. 
In G uillam se kajuit is die lug bedompig en die 
lantern ruk en pluk so aan sy ketting dat Guil
lam bevrees is da t dit uiteindelik sal losruk en 
op die vloer te pletter sal val. 

Dis nou die 3oste April; hulle het die rgde 
Februarie uit Java vertrek, en so voorspoedig 
is die reis dat De Freyn m een dat hulle Algoa 
baai binnekort sal bereik. Maar gister het 'n 
skielike stormwind hulle oorval, en voordat die 
seile gestryk kon word, h eelwat skade aan rae, 
stenge en seile veroorsaak. Die skip het 'n lek 
opge doen, en nou word d aar gedurig gepomp, 
hoewel die storm al weer aan die bedaar is. De 
Freyn het n etnou ingekom en b ekend gemaak 
<lat sodra die see en wind dit toelaat, hy van 
plan is om na Delagoa baai te vaar om die 
Haasje daar te kalfater. Delagoabaai behoort 
aan Portugal, 'n n eutrale land, en <lit sal dus 
nie gevaarlik wees om daar aan te doen nie. 
Daarna is hy weg. 

Drie dae later seil hulle Delagoabaai 
binne. Toe hulle om die punt vaar, sien hulle 
'n walvisvaarder v oor anker le. 

Guillam bekyk die vlag aan sy massteng. 
,,Watter vlag is dit ?" vra hy aan 

De Freyn. 
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,,Die Verenigde State van Amerika." 
,,So?" antwoord Guillam. Sy oe gloei. 

Hier voor horn wapper die vlag van die jongste 
republiek, die eerste kolonie wat sy onafhank
likheid verklaar en verkry het. 

,,Ek sal die kaptein later spreek," vervolg 
De Freyn, ,,maar ons moet eers met die rivier 
opvaar. Daar sal ons die lading uitlaai en die 
lek kan bereik wat ons al die moeite veroor
saak," en hy wys waar die wag nog gedurig 
staan en pomp. 

Maar 'n tweede terugslag wag hulle ook 
hier. Van die Portugese fabrieke, skure en fort 
is niks te sien nie, behalwe swartgebrande mure 
en bouvalle. Daar kan dus nie eens op Portu
gese hulp gereken word nie. Nerens is daar 
tussen die ruigte op die digbegroeide vlaktes 
'n lewende wese te sien nie; selfs die sanderige 
strande is kaal. 

Nadat die ankers uiteindelik in die rivier 
gewerp was en De Freyn se bootjie weer 
stroom-af in die rigting van die Amerikaanse 
walvisvaarder verdwyn het, verskyn daar 'n 
klompie manne in Europese kleredrag en 
soldate-uniforms op die rivierwal. 

De Moor laat horn na hulle oorroei, en toe 
hy terugkom, vertel hy dat <lit lede van die 
Portugese garnisoen is wat hul versk:yning daar 
gemaak het. Gedurende Oktobermaand het 
twee Franse fregatte die fort so .kwaai aangeval 
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da t die ka ptein en sy tagtig man die bosse 
ingevlug het. Nadat hulle alles vemietig het, 
het die Franse weer vertrek. Die Portugese 
lewe maar swaar, want die n.aturelle onder hul 
kaptein Kapela, is hulle vyandiggesind, en die 
Portugese durf hulle nie in die bosse waag om 
te jag nie. Hulle sal maar te bly wees om voor
rade van enige soort te ontvang. 

Na 'n rukkie maak De Freyn sy versky
ning. Die Amerikaanse kaptein het horn al 
meegedeel van die toestand van die Portugese. 
Toe vervolg hy: ,,Die kaptein vertel my dat 
die Engelse nou die hele seekus om suidelike 
Afrika beheer en dat, as ons met die Graaff
Reinetse Boere in aanraking wil kom, ons <lit 
liewer oor land as oor see moet doen. As ons 
hoer in die rivier opvaar, sal ons met Kapela 
in aanraking kom en hy sal seker die boodskap 
vir ons kan oordra." 

'n Hele rukkie staar Guillam horn verwoed 
aan, toe bars hy uit: ,,Jy wil my tog nie se dat 
jy ons bestemming aan die eerste die beste 
vreemdeling verklap het nie? Is jy gek? Vaar 
met jou boot net so ver met die stroom op soos 
jy wil, maar moet jou nie verbeel dat jy oor 
land met die Boere in aanraking sal kom nie ! 
Toe die Boere in 17go na die oorblywendes van 
die wrak van die Grosvenor gaan soek het, het 
dit drie maande geduur voordat hulle 'n punt 
bereik het skaars halfpad tussen Algoabaai en 
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Port Natal! Hoe lank is jy van plan om hier 
te bly ?- Totdat die Haasje in 'n olifant ver
ander het en deur die bosse 'n pad kan baan ?" 

De Freyn is ook sommer nukkerig. 
,,Wanneer ons Algoabaai bereik, mnr. 

Woudberg, kan u raad aanbied; intussen sal 
. ek sake na goeddunke reel." 

Guillam antwoord nie. Hy het baie lus en 
skop die klein asjas die stroom in. Maar wat 
sou dit help? De Freyn is baas; Guillam se 
gesag begin maar in Algoabaai, as hulle dit 
ooit bereik. 

Toe die bemanning die inhoud van die 
skeepsruim. aan wal begin uitlaai en hutte van 
seile en riete bou, het Guillam ongemerk sy 
goedjies gevat en versigtig in 'n boomstam diep 
in die bos gaan wegbere. Van De F reyn het hy 
'n geweer, 'n pistool en die nodige ammunisie 
gekry en oordag gaan jag. 

Intussen was De Freyn en sy bemanning 
bedrywig. E ersgenoemde het 'n brief opgestel, 
maar Guillam het volstrek geweier om dit aan 
te hoor. Die brief wou hy deur middel van 
Kapela, met wie hy 'n vriendskap aangeknoop 
het, aan die Graaff-Reinetse Boere stuur. Die 
bemanning was besig om die Haasje so te laat 
oorhel dat die groot lekplek in die romp sigbaar 
sou wees. Dit het hulle gedoen deur die meeste 
van die bnskruit en klerasie aan wal te bring, 
die lading te verskuif en toe eindelik die skip 
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deur middel van die windas en groat toue aan 
die borne vasgemaak. 

Na drie dae was De F reyn se boodska pper 
terug. Hy het baie ver gereis, vertel hy, maar 
onvriendelike naturelle wou horn nie deurgang 
toestaan nie. Kan hy sy betaling kry? Guillam 
het nie eens die gebruiklike ,,Ek het jou mos 
gese" geuiter nie. 

'n Dag nadat die naturel teruggekeer het, 
verskyn daar nog 'n seil op die horison. Skaars 
is die vlag sigbaar, of die Portugese verskyn op 
die strand en dans en gaan te kere. 

,,Wat is dit nou ?" vra Guillam, wat op die 
punt staan om op 'n jagtog te vertrek. 

,,Hul bevrydingskip het eindelik opge
daag," antwoord De Moor, wat met 'n verkyker 
voor sy oe die skouspel gade geslaan het. 

,,Was dit maar ons s'n ! " antwoord Guil
lam, en hy stap die bosse in. 

Die hele <lag het hy tussen die duine en 
bosse rondgedwaal. Die gedwonge ledigheid 
van hul verblyf hier, sy begeerte om-sy land
genote te hulp te kom en sy verlange na 
Suzette dra daartoe by om 'n gevoel van bitter
heid en verydeling in horn te skep. 

Weemoedig en temeergedruk bereik hy 
eindelik die laer. Sy eerste indruk was stomme 
verbasing. Waar is die Haasje? Toe sou hy 
sien dat De Freyn besig is om gewere, pistole 
en hartsvangers aan sy bemanning uit te deeL 
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,,Wat is nou gaande ?" vra Guillam. 
De Freyn kyk weg, maar De Moor ant

woord: ,,Ons onskuldige Amerikaanse walvis
vaarder bet rni die koms van die Portugese 
skip van nasionaliteit verander. Hy het nou 
Engels geword en saam met hul bondgenoot is 
die Eng else op pad om ons aan te val. J y sien 
self hoe ons ons tot die dood gaan verdedig ! " 
eindig hy spottend, want De Freyn se beman
ning, van wie vyftig persent gekleurd is, lyk 
nie juis kryglustig nie. 

Die Engelse ! Daar is nou nie tyd vir ver
wyte nie. Die Haasje se bemanning tel darem 
oor die veertig. Hulle behoort die Epgelse en 
Portugese maklik af te slaan . . . . . ,, Wat van 
die twee veldstukke wat julle uit die ruim 
gehaal het ?" vra Guillam terwyl sy oe die beste 
plek uitsoek om die aanval af te weer. 

,,Daar staan hulle," vervolg De Moor, 
,,maar in sy haastigheid om ons skip tot sink te 
bring sodat hy nie in die hande van die Engelse 
val nie, het ons skipper vergeet om die kanon
koeels en kartetse uit te haal. Jy kan wel mak
lik afduik om dit uit te kry, want die water is 
nie te diep nie, maar die opkom daarmee sal 
seker 'n bietjie moeilikheid veroorsaak." 

Guillam merk nou <lat die sterk kabeltoue 
wat die Haasje met die land verbind het, onder 
die water wegraak. Skynbaar is die brik nog 
aan die kabeltoue vas en is dit tot sink gebring 
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deur die oorhelling so te verskerp dat die water 
by sy poorte en valluike ingestroom het. 

Die Haasje is dus veilig, en as hulle die 
aanval lank genoeg kan afslaan, sal die Portu
gese en Engelse dalk moed opgee; maar die 
onbmikbaarheid van die kanonne laat Guillam 
se bloed kook ! 

,,Jy moet jou manne so opstel, De Freyn,"· 
se hy, ,,dat ons die rivier en die duine aan die 
kant kan beheer. Dan moet jy ook sorg vir 'n 
klomp agter ons, sodat ons nie onverhoeds van 
agter aangeval word wanneer ons die vyand 

. " van voor verwag me. 
,,Jou raad kom bra laat, mnr. Woudberg," 

antwoord De Freyn. ,,Dis nie net die Engelse 
wat 'n bondgenoot het nie. Kapela en sy mense 
sal ons flank beskerm. Die Portugese sal hulle 
nie in die bosse waag nie, en die klein klompie 
Engelse vaar in twee bote in die rivier op." 

,,Nou ja, aangesien al jou planne agter
mekaar is," bied Guillam bedaard aan, ,,gee jy 
om as ek vooruit gaan en die wereld verken? 
Dis altyd raadsaam om jou vyand se 
bewegings <lop te hou." 

,,Maak so as jy lus het," antwoord 
De Freyn. 

,,Kyk," <link Guillam, ,,as ek daardie skerp 
neusie van jou nie voor die einde van die reis 
in die grond smeer nie, dan wil ek my naam 
nie he nie ! " 
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Maar skaars is hy die bosse in, of 'n sarsie 
skate word op 'n afstand regs van horn gelos. 
Hy hardloop 'n hoe, digbegroeide duin vinnig 
maar versigtig uit. Nou le die toneel voor horn 
uitgestrek: Voor horn, anderkant die laag
liggende grond, le die baai met die twee skepe; 
links van horn loop die rivier en hy kan sien 
·hoe twee groat skeepsbote vinnig vorentoe 
geroei word. Aan die boeg van elkeen wapper 
'n Engelse vlag. Regs van horn, waar die skote 
geval het, gewaar hy hier en daar uniforms en 
die glinstering van wapens. Hy kyk terug na 
die laer. Daar is geen siel te sien nie. Skynbaar 
het De Freyn sy manskappe vorentoe laat 
beweeg en die laer sander beskerming gelaat. 

T erwyl hy nog so kyk, bars daar 'n ver
skriklike geskreeu en la waai los. Ka pela en sy 
manskappe het hul oorlogskreet aangehef en 
storm nou op die Portugese af. Guillam kan 
sien hoe laasgenoemde padgee en hoe, nadat 
Kapela se helde die wereld voor hulle skoon
geveeg het, hul stormloop in 'n wedloop ver-

_ander om eerste by die laer te kom. 
Toe breek daar chaos los ! Die Kaffers 

ruk en pluk aan alles wat hulle in die hande 
kan kry, en binne 'n paar sekondes wemel die 
laer van swartgoed wat klerasiebale uitmekaar 
pluk, die suiker en koffievate omkeer of oop
kap, terwyl party van hulle wat gewere het, 
met kleiner vate buskruit die bosse insukkel. 
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De F reyn en sy twee offisiere storm 
terug om sy bondgenote te keer, en agter hulle 
stroom hul manskappe of uit nuuskierigheid, 
of uit gebrek aan dissipline. 

Op die toneel van verwarring verskyn die 
Engelse bote. Toe hulle hul eerste sarsie los, 
srnyt de Freyn se manskappe hul wapens neer 
en storm hande-omhoog wal-toe. Toe die Por
tugese, wat intussen weer moed geskep het, tot 
die aanval terugkeer, vlug de Freyn, sy twee 
offisiere en die ongelukkige loods wat noodge
dwonge die reis moes meemaak, agter hul 
bondgenote die bosse in. Die gebeurtenisse het 
so vinnig op mekaar gevolg dat Guillam nie 
eens kans gehad het om 'n skoot te skiet nie, 
toe hy ook moes padgee. 

Tot in sy binneste siek van woede en ver
ydeling, dwaal hy die bosse in en langs die 
rivier op, om 'n veilige skuiling vir die nag te 
S<?ek. Veraf hoor hy die hoera's van die sege
vierende Engelse en Portugese. Skynbaar het 
die noodlot beslis dat die vryheid van die Kaap 
nie deur hulp van buite verkry sou word nie. 
Eers het Sluysken en de Lille die Kaap aan die 
Engelse verraai, daama is Lucas, hopeloos on
bevoegd, tot hoof gekies van 'n vlootmag wat 
al voor sy vertrek tot ongeluk gedoem was, 
en die jongste poging is deur die praatsieke de 
F reyn verongeluk. 
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Skielik bly Guillam staan. De Freyn en 
die antler drie vlugtelinge, vergesel van 'n 
klompie Kaffers, sukkel met 'n voetpaadjie 
langs die rivier op. Hy laat hulle maar be
gaan; vir de Freyn se stories het hy nie lus 
nie, en daarby voel hy dat hy met die Kaffers 
nie in een kraal kan woon nie. Op 'n veilige, 
beskutte plekkie in die bos maak hy eindelik 
sy vuurtjie om daar eers met bitterheid oor die 
gebeurtenisse van die <lag na te <link, en daar
na van Suzette te droom, Suzette wa t hoogmoe
dig op horn neersien wanneer hy van twee 
mislukte pogings om sy mense te help, vertel. 



HooFsTuK XXIII 

Nam.ate de Freyn in aansien by die natu
relle gedaal het, het Guillam in agting gestyg. 
Guillam was die man wat hulle van vleis voor
sien het, die baasskut, die koning onder die 
jagters. Toe hy seekoeie vir hulle geskiet het, 
was daar niemand beter as hy nie, maar toe 
hy 'n pragtige olifant met een gelukkige skoot 
plattrek, het hy byna goddelike verering 
uitgelok. 

Intussen het die Engelse die Haasje vlot 
gemaak, en op 'n goeie dag het hulle en die 
Portugese vertrek. 

De Freyn het sommer in trane uitgebars. 
,,My skip!" roep hy die steeds kleiner wor
dende brik agterna; ,,my Haasje ! Dat hulle 
my skip van my in 'n neutrale hawe kon kom 
afneem ! 0, ek sal daardie Engelse vervolg 
tot in die hoogste howe. Hulle durf dit nie 
doen nie ! Hulle sal my skip moet teruggee ! " 

,,En verbeel jy jou dat die Engelse al 
daardie oorlogstuig aan hul vyande sal terug
gee ?" vra Guillam. ,,Jy is seker gek, de Freyn! 
Asof 'n mens wette vir oorlogsvoering kan 
neerle ! " 

Maar de Freyn het met die volkereg vol
gehou totdat Guillam vererg wegstap. Later 
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kom de Freyn met 'n nuwe idee voor die <lag. 
Hy,-sy offisiere en Guillam moet oor land pro
beer trek na Graaff-Reinet. 

Guillam staar horn verbaas aan. ,,Is jy 
non mal ?" vra hy. ,,Weet jy waarvan jy praat, 
de F reyn ? ] y kan gaan, maar ek is nie van 
plan om daar in die tropiese bosse te sterf nie." 

,,Dan gaan ons alleen," antwoord de 
Freyn. ,,J y skyn nie baie gretig te wees om 
by jou landgenote uit te kom nie ! Is jy van 
plan om die res van jou lewe hier te slyt ?" 

Gufilam antwoord nie. Vir· de Freyn is 
hy al so die josie in dat hy horn maklik met sy 
geweerkolf kan doodslaan. Hy staan op en 
stap maar weg. 'n Endjie van de Freyn af 
bly · hy staan. ,,Ek gee jou net tien dae, de 
Freyn, dan is jy weer terug. Gaan jy maar, 
ek sal hier op 'n skip wag t" 

Sy voorspelling is nogal gouer bewaarheid 
as wat hy self gemeen het. Ses dae nadat de 
Freyn vertrek het, kom daar 'n naturel by 
Guillam aan en beduie dat de Freyn hom by 
Kapela se kraal wil spreek. 

Toe Guillam daar aankom, sien die vier 
daar gehawend uit. Hul klere is aan flenters 
geskeur, hul skoene stukkend, en hulle is vaal 
van die honger. Boon.op weier Kapela om 
hulle kos te gee. 

Guillam het geen vrae gestel nie; dit was 
maar te duidelik wat gebeur het. Hy het dade-
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lik na Kapela gegaan en horn beveel om die 
vier manne van voedsel te voorsien. As Kapela 
weier, sou Guillam eenvoudig 'n ander jag
gebied by vriendeliker naturelle gaan uitsoek. 
Die dreigement was genoeg om beloftes tot 
dade om te skep. 

Twee dae daama stap Guillam de Freyn 
se hut binne. 

,,Daar le twee Engelse walvisvaarders 
voor anker," se hy. 

De Freyn sit regop. ,,Ek gaan met hulle 
saam," se hy, ,,al is dit ook tronk-toe, maar 
mer bly ek nie langer nie." 

,,Jy sal gaan," antwoord Guillam, ,,maar 
op een voorwaarde." 

,,En dit is?" vra de Freyn. 
,,Dat jy en jou offisiere hier 'n eed voor 

my .en mekaar afle dat julle nie my van of my 
onderneming bekend sal maak nie. Weier julle, 
sal ek sorg dat julle nie Kapela se stat verlaat 
nie.'' 

De Freyn praat mooi. Daar is geen rede 
om te vrees dat hulle sy geheim sal verklap nie, 
maar as hy wil, sal hulle die eed afle. 

,,Ek sal dit verkies," antwoord Guillam. 
En nadat hulle die eed afgele het, vervolg hy : 
,,Ek sal Kapela se om van sy mense te stuur 
om julle na die strand te help. Uit die aard van 
die saak sal ek julle nie kan vaarwel toewuif 

~ '' . me. 
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,,Hoekom kom jy nie saam nie ?" vra De 
Moor. 

,,Ek kan wag," antwoord Guillam. ,,Ek is 
. nie van plan om die hele oorlog in 'n Engelse 
tronk te sit nie." 

T oe haal hy die beurs wat Van Overstraten 
aan horn gegee het, te voorskyn en deel die 
muntstukke gelyk onder hulle uit 

,,Die goewemeur-generaal het my die geld 
gegee om na goeddunke te gebruik. Dalk sal 
dit julle tot hulp wees." 

Gretig gryp hulle daama, maar De Moor 
vra: ,,En jy? - Sal jy dit nie nodig kry nie? 
Hoe sal jy hier wegkom ?" 

,,Kyk," antwoord Guillam, ,,as ek bier 
wegkom, wil ek nie aan Holland daarvoor 
verskuldig wees nie ! Hy het verdien om die 
Raap te verloor. Voortaan staan ek en my 
landgenote op ons eie voete. Deur op ander te 
vertrou, sal ons naderhand nie 'n lid kan 
verroer nie ! Tot siens, en my groete aan mnre. 
Van Overstraten en Houtingh as julle hulle 
ooit weer teenkom." 

,,Maar jy moet geld he," hou De Moor vol. 
,,Jy vergeet dat ek twee olifanttande het," 

anhvoord Guillam van die deur af, ,,maar die 
gedagte doen jou eer aan, De Moor. Alles van 
die beste. As jy weer op see vaar, sal ek jou 
aanraai om 'n beter kaptein te kies." 

Daarmee is hy van hulle af weg, en 'n week 
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later verdwyn die twee Engelse skepe se 
topseile ook oor die horison. 

Guillam, hoewel eensaam, was vasbeslote 
om nie in die hande van die Engelse te val nie. 
As dit uitlek <lat hy Batavia-toe gevaar het 
om hulp, sal die Engelse nie skroom om sy 
laaste besitting te konfiskeer nie. En waar 
beland Suzette dan? Nee, liewer hier tussen 
die Kaffers vergaan eerdat sy weer moet swaar 
kry. 

Sy geduld en vasberadenheid word uit
eindelik beloon. 'n Skip, met die gestreepte 
vlag van die Verenigde State aan die massteng, 
vaar die baai binne en begin sy watervoorraad 
aanvul. 

Nadat hy die skip en sy bemanning twee 
dae goed dopgehou het en van hul neutraliteit 
oortuig was, wag Guillam totdat een van die 
matrose, skynbaar 'n jong offisiertjie, van die 
antler afgedwaal het, en toe met gelaaide 
geweer op horn gerig, maak hy skielik sy 
verskyning. 

,,Stil ! " se hy, en innerlik dank hy die gode 
dat Craig die dragonders by Nooitgedacht 
ingekwartier het, sodat hy noodgedwonge 'n 
bietjie Engels moes praat 

Verbaas kyk die jong man horn aan. 
,,Die naam van jou skip ?" vra Guillam. 
,,Die Lucy." 
,,Waar kom julle vandaan ?" 
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,,Indie." 
,,Waar gaan jull~ heen ?" 
,,Boston, in die Verenigde State." 
,,,Vie is die kaptein van jou skip?" 
,,My vader." _ 
Guillam laat sy geweer sak. ,,Sal hy my 

by Algoabaai aan wal sit ? Ek sal horn betaal 
- dit," en hy haal 'n olifanttand van agter die 
bosse te voorskyn. 

,,Daarvoor sal hy jou onder die neus van 
die Engelse in Kaapstad aan wal sit," antwoord 
die jong man opgewonde. 

,,Wanneer vertrek julle ?" 
,,More." 
,,Sal ek jou vader kan spreek - hier aan 

wal ?" 
,,] a, ek sal horn gaan se. My liewe, maar 

hoe kom jy hier? Wat het gebeur ?" 
Maar Guillam het van sy geringe kennis 

van die Engelse taal gebruik gemaak om 
verdere vrae te ontwyk. Later in die dag het 
hy en kaptein Martin Cobb ooreengekom dat 
Guillam by Algoabaai aan wal gesit sou word 
en dat die passaatgeld een olifanttand sou wees. 
Met 'n blymoedige_ hart het Guillam Suzette se 
present, in 'n seil toegedraai, en die ander 
olifanttand gaari haal, en op die drie-en
twintigste September, nadat hy byna vier 
maande daar deurgebring het, Delagoabaai 
verlaat 



HooFSTUK XX.IV 

Anthonie Finck het net die seen op die 
middagete gevra toe Klein Anthonie aankondig 
dat 'n ruiter oor die bult verskyn. 'n Ouer 
broer het met reg die mening uitgespreek <lat 
Klein Anthonie nie sy oe onder gebed toegehou 
het nie, maar terwyl Anthonie sy vrou gebied 
om nog 'n bord kos op te skep, stap hy deur-toe. 

Skaars het hy oor die onderdeur geleun 
om beter te kan sien, toe hy uitroep: ,,V rou, 
dis Gielie, ons Gielie wat hier aangery kom ! 
Maar, liewe hemel, het die kerel nie oud geword 
nie, oud en maer ! " 

Die Fincks storm die huis uit, en onder 'n 
stortvloed van vrae, uitroepe en omhelsings 
word Guillam die huis ingedra en sy ou plek 
aan tafel gegee. Toe moes hy vertel, maar dit 
wou hy nie doen nie. Dis hy wat vra en 
Anthonie wat antwoord. 

,,Ek merk op dat daar Engelse troepe in 
die distrik is," begin Guillam. ,,Wat maak 
hulle hier ?" 

,,0, hulle beskerm ons teen die Kaffers." 
,,En van wanneer af ?" 
,,Van dat ons oorgegee het." 
,,Oorgegee het ?" 
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,,J a, verlede jaar al het ons die vergade
ring op Graaff-Reinet bygewoon. Daar het ons 
die eed aan die Engelse koning afgele. Maar 
die eed is net vir die duur van die oorlog, 
G;.ielie." 

,,Wanneer verlede jaar ?" 
,,0, op 22 Augustus. Dit was Stienie se ma 

se verjaardag. Ek vergeet nooit my skoonm.a 
se verjaardag nie, Gielie, en ek sal jou ook 
aanraai om <lit nie te doen nie." 

,,Die twee-en-hvintigste Augustus," herhaal 
Guillam bitter. Op daardie datum was hy nog. 
op Afrikaanse bodem ! 

,,Het almal die eed afgele ?" vra hy. 
,,W el, nie alrnal nie, maar die oorgrote 

meerderheid het trou gesweer." 
,,Het Adria an van J aarsveld ? " 
,,0 ja, hy ook, en Gerotz, die landdros -

feitlik almal. Die Engelse het Gerotz in sy amp 
bevestig en 'n algemene amnestie uitgereik 
waarvan net Woyer - jy onthou horn nog? -
uitgesluit is." 

Blindelings staar Guillam sy kos aan. \Vas 
<lit nou 'n bestiering <lat die Haasje in die hande 
van die Engelse moes beland ? 

,,Wat makeer, Gielie ?" vra Klein Anthonie· 
,,Is daar 'n vlieg in jou kos ?" 

,,Nee," antwoord Guillam, en hy glimlag, 
,,maar daar is een in die apteker se salf." 
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,,Maar waar was jy, Gielie, dat jy van die 
sake niks weef nie ?" vra Finck en vervolg: 
,,Die jonger Prinsloo het hier met jou geweer 
en perd aangery gekom, maar waar jy was, 
wou 4Y nie se nie. Nie dood nie, is al wat ons 
uit horn kon kry." 

,,Ag, hier en daar rondgery," antwoord 
Guillam. 

,,Maar sonder 'n perd," vra Anthonie. 
,,Tonie, bly stil, en laat Gielie sy kos eet. 

Netnou kan julle weer gesels," gebied mev. 
Finck. 

Later, toe die kinders gaan speel bet, het 
hulle gesels, en Stienie het selfs 'n paar trane 
gestort toe sy ,,haar Gielie" se ontberings moes 
aanhoor . . 

,,En toe," sluit Guillam af, ,,toe ou Cobb 
agterkom waarom ek nou juis stilletjies aan 
wal gesit moes word, het hy geweier om enige 
betaling vir my passaat te ontvang. Maar ons 
het uiteindelik ooreengekom : Hy het my van 
'n klompie handelsware voorsien, en ek het 
horn die olifanttand present gegee. So was ons 
albei tevrede. Op daardie manier kon ek vir 
my weer 'n perd ruil en al wat daarop gelaai 
is, is joune, tant Stienie. Daar is suiker en 
borde en bekers en linne- en katoengoed vir 
klere vir die kinders, en tabak, en 'n bottel vol 
medisyne, en 'n bietjie buskruit, 0om Tonie." 
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Nadat daar hartlik bedank en Tonie Finck 
deur sy vrou gewaarsku was dat as die medi
syne brandewyn is, sy 'n halfbotteltjie op 
boegoe wou laat trek, vra sy: ,,En wat is jou 
planne, Gielie ?" 

,,Ek wil net die saak met Tromp bespreek 
en dan sal ek oorry na Graaff-Reinet om die 
eed af te le. Daarvandaan gaan ek Kaap-toe." 

J a, hy moet Kaap-toe. Daar wag Suzette 
· op horn, sy vrou net in naam, nie eens sy 
weduwee nie. Daardie saak moet nou afgehan
del word. Nou dat die weerstand teen die 
Engelse ineengestort het, moet hy ook maar 
die eed afle om sodoende sake vir Suzette in 
die reine te bring. ,,Dit bet al gebeur dat 'n 
man op sy vrou verlief raak . . . . . " het ou 
Kolver gese. 

,,En wanneer sien ons jou dan weer?" 
,,Dit kan ek nie se nie." 
Nee, <lit kan hy nie se nie. Hoe skei 'n 

mens van jou vrou? Hy weet van geen egskei
ding onder sy bure nie. En wat sal hy daarna 
maak? Hier besit hy niks meer nie, en daar? 

Finck se stem onderbreek sy gedagtegang. 
,,Gielie, daar op die stormagtige see, toe die 

branders so op die skip geslaan het, was jy nie 
bang nie ?" 

,,] a, oom Tonie, ek was, maar nou, nou 
wonder ek of dit nie dalk beter sou gewees het 
as die skip vergaan het nie ! " 
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,,Hoe praat jy dan nou ?" vra Finck, 
maar Stienie se : ,,Ag, Gielie is net moeg; more 
sal hy seker beter voel." 

Maar haar woorde was slegs gedeeltelik 
waar. Guillam het Tromp gespreek, gehoor 
<lat, behalwe 'n klein minderheid, die Boere 
ooreengekom het om maar die weerstand te 
staak en dat die Prinsloos en Adriaan van 
J aarsveld die geheim van sy reis bewaar het en 
sou bewaar. T romp het horn vergesel na die 
landdros Gerotz, waar Guillam die eed afgele 
het, en toe met dokumente waarin bewys le 
<lat hy nou vir die duur van die oorlog 'n 
getroue onderdaan van die Britse koning is, 
het Guillam die lang tog oor die Karoo Boland
toe aanvaar. 

Maar gedurig het die gevoel en gedagte in 
sy binneste geknaag dat hy 'n vraagstuk geskep 
het wat net deur sy dood behoorlik opgelos kon 
word. Selfs toe hy een Novembernamiddag 
weer in Kolver se kantoor sit, flits die gedagte 
deur sy brein : Sal die maklikste oplossing tog 
nie 'n skoot deur die kop wees nie ? 

Kolver is aan die woord: ,,Ek is bly, baie 
bly om jou weer in lewende lywe voor my te 
sien, mnr. Woudberg. Ek kan jou verseker 
<lat jou koms baie moeilikhede uit die weg 
ruim en natuurlik die oplossing van ander 
verhaas." 

,,J a," laat Guillam val. 
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,,Jou langdurige afwesigheid - so skielik 
en sander verduideliking - het natuurlik baie 
kommentaar uitgelok." 

Hy swyg, maar toe Guillam niks se nie, 
vervolg hy: ,,Jou vrou moes seker heelwat 
gerugte aanhoor, en dis te begrype dat haar 
vader naderhand kriewelrig begin word het." 

,,J a, dis begryplik." 
,,Hy het een dag in Meimaand bier 

ingestorm gekom en jou van my opgeeis. Hy't 
gese as ek jou nie binnekort hier in die Kaap 
laat verskyn nie, sal hy stappe doen-0m die hele 
Woudberg-boedel aan horn te laat oordra, 
aangesien jy nie die voorwaardes van jou oom 
se testament nagekom het nie." 

,,So, en u antwoord ?" 
Kolver skuif horn reg. ,,0, ek het horn 

taamlik bedroe hier uitgestuur." 
Ja )" " . 

,,Ek het horn daarop gewys da t wets-
gedinge geld eis, dat 'n lang saak teen die 
boedel die grootste deel van daardie boedel 
sou verteer, dat geen saak teen jou uitgewys 
kan word totdat jou dood vasgestel is nie, en 
<lat sodra 'n saak teen jou aanhangig gemaak 
word, ek beslag op die hele boedel sal le, want 
volgens die bepalings van die testament is 
daardie skenkings van jou aan jou vrou, mnr. 
Woudberg, nie wettig nie, aangesien jy nie 
twee jaar op Nooitgedacht woonagtig was nie." 
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Guillam kyk skielik op. Dis waar, Kolver 
het dit die eerste dag aan horn gese. 

,,Hoekom het jy my dan nie voor my troue 
daarop attent gemaak nie ?" vra hy kwaai. 

,,Geen haan sou daarna gekraai het, mnr. 
Woudberg, as jou huwelik 'n gewone huwelik 
was nie, maar ek het gevoel dat ek jou moes 
beskerm. As jong mans verlief raak, is hulle 
geneig om geld, besitti.rigs en erfgoed sommer 
weg te gee. Soos jy nou self insien, het my 
bedagsaamheid jou teen heelwat onaange
rraarnbeid beskerm." 

,,Hoewel dit my vrou onder die indruk 
sou gebring het dat ek haar met voorbedagte 
rade bedrieg het," val Guillam die prokureur 
in die rede. 

,,Die hele besigheid sou nie ter sprake 
gekom het as Albrecht Davel nie sy vingers 
aan jou geld wou sit nie," antwoord Kolver 
kortaf. ,,Maar nou dat jy weer verskyn het. het 
hy geen saak meer nie." 

-Guillam staan op en stap venster-toe. ,,Sal 
jou klerk Linde vir my 'n pak klere, skoene, 
kouse en al die nodige toebehore kan gaan 
koop, rnnr. Kolver ?" vra hy. ,,Ek sal graag 
fatsoenlik aangetrek by Nooitgedacht my 
verskyning wil maak. Die klere is goed genoeg 
vir die veld . . . . . " 

,,Ja, seker, seker, mnr. Woudberg. Ek sal 
horn dit na my huis in \Vaalstraat laat neem. 
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Dan kan jy bad en skeer voordat jy jou 
verklee." 

,,Dis baie gaaf van jou, mnr. Kolver," 
begin Guillarn, maar hy word in die rede geval 
deur die prokureur: ,,0, nee, ek verstaan ! 
'n Jong man - verlief -." 

,,J y verstaan nie, mnr. Kolver," antwoord 
Guillam. ,,My enigste beweegrede is maar net 
om skoon en fatsoenlik voor my vrou te 
verskyn. Aangesien ek, ons - van plan is om 
te skei, wil ek haar so min moontlik ongerief 
aandoen. Jong vroue is nogal gevoelig, en 
aangesien reeds so baie gerugte die ronde 
doen - " 

,,Egskeiding!" bars Kolver uit. ,,Wat 
bedoel jy ? " 

,,Egskeiding," antwoord Guillarn. ,,U sal 
seker daarmee beter bekend wees as ek. Wat 
moet ek doen om my vrou van my te laat skei? 
- Haar slaan, of wat ?" 

Kolver kyk Guillam aandagtig aan. Die 
bitterheid in die jong man se stern is maar te 
opmerklik. 

,,Dis nou meer as 'n jaar gelede <lat jy jou 
vrou gesien het, mnr. Woudberg ?" 

,,J a, meer as 'n jaar." 
,,Sy het, as dit moontlik is, nog mooier 

geword. Geen geldelike bekommernisse nie, 
goeie klere, 'n agtergrond wat haar skoonheid 
ten beste laat uitkom - " 
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Hy sien hoe Guillam sluk en slaan 'n ander 
rigting in : ,,J y het die eed van getrouheid 
aan die Britse koning afgele ?" 

,,J a, hier is die nodige bewyse. Sal u <lit 
bewaar, asseblief ?" vra Guillam. 

,,Alte seker,'' antwoord Kolver. ,,Ek is bly 
dat jy <lit gedoen het - nou sal geen 
dragonders by Nooitgedacht ingekwartier 
word nie. Ons nuwe goewerneur, Macartney, 
is opreg, maar sterk gekant teen enige 
opposisie. Terloops, 'n seekaptein, ene De 
Freyn, het verlede maand 'n beedigde verkla
ring voor my afgele. Daarin het hy die Engelse 
regering daarvan aangekla dat hulle horn in 
'n neutrale hawe aangeval het en nou gevange 
hou. Hoewel hy 'n goeie saak het, is ek 
daarvan oortuig <lat hy nie voor die einde van 
die oorlog op vrye voete sal verkeer nie. Hy 
het gepraat dat hy op pad na Algoabaai was 
met versterkings vir die Graaff-Reinetse boere. 
Weet jy dalk iets van horn ?" 

Guillam glimlag. Die prokureurtjie is 
darem eens te ~kerpsinnig. ,,Ek sal u vraag 
in gedagte hou, mnr. Kolver," antwoord hy, 
,,en u later in kennis stel of ek wel iets omtrent 
die man of sy van onthou." 

Kolver lag. ,,Ek sal jou huis-toe vergesel," 
bied hy aan, ,,en jou aan my vrou voorstel." 

'n Paar uur daarna, toe die somerson nog 
met sy laaste strale die veraf Hottentots-
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Hollandberge verlig, ry Guillam die lommer
ryke laan van Nooitgedacht op. Aan 'n 
verwonderde slaaf oorhandig hy sy perd. 

,,Se vir Absalom om die goed daarop na 
my kamer te dra. En nou, waar is die nooi ?" 

,,In die roostuin, baas." 
Groen is die borne, die wingerd en die gras, 

en groen die geblomde syrok waarin Suzette 
se slanke figuur gekleed is~ Ingedagte sit sy op 
die rusbank by die sonnewyser. Haar vingers 
speel met 'n roosknoppie wat sy vinnig om en 
om draai. 

Op die sagte gras is Guillam se voetstappe 
-geluidloos. Lank bly hy haar so staan en 
aanstaar, totdat sy van sy blik bewus raak en 
opkyk. In haar oe sien hy hoe verbasing, 
twyf el en uiteindelik sekerheid mekaar afwissel. 

,,Ek het gekom, Suzette," se hy, ,,- uit
eindelik." 

,,So sien ek," antwoord sy ernstig. 



HooFSTUK XXV 

Hy kyk weg. Sy is mooier, maar skraler. 
Dis asof haar skraalheid die aantreklikheid 
van haar gesig en die bevalligheid van haar 
slanke liggaam beklemtoon. Skielik besef hy : 
Sy is nou nie meer 'n noi nie, maar 'n jong 
vrou! Hy voel ongemaklik. Hy het haar nie 
eens 'n handdruk gegee nie, en nou voel hy <lat 
hy nie oor daardie drie tree gras kan loop om 
haar te groet nie. 

,,Jy was lank weg," se sy. 
,,J a, meer as 'n jaar." 
Sy oog val op die sonnewyser. Hoe lank 

gelede was dit <lat hy en Suzette hier besluit 
het om te trou? Ander jare in sy lewe was net 
so lank, het net soveel dae getel, maar geeneen 
kon hierdie een in gebeurtenisse, wedervarings 
en ondervindinge ewenaar nie. 

,,Ek tel net mooiweerure." Was <lit net 
mooiweerure wat hier by Nooitgedacht getel 
is ? Het die eienares dan nie na die eienaar 
verlang nie ? 

Aandagtig beskou sy horn. Hy is maer. 
Sy donkerbruin vel span styf oor wang- en 
kakebeen. Om sy oe is klein rimpeltjies, asof 
hy hulle_ in sterk lig half toe moes gehou het. 
Sy gesig is die van 'n man, maar daarby van 'n 
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man wat 'n louteringsproses deurgegaan het. 
Sy karakter word op sy gesig geopenbaar -
eerlikheid, beslistheid, en ja, om die mond, 
teerheid. In haar binneste word Suzette 
skielik bang. 

,,Ek wou vir jou geskryf het," se hy, ,,maar 
ek kon nie - <lit wil se, omstandighede was so 
<lat 'n brief nie afgelewer sou kon word nie." 

,,Die laaste tyding wat ek gehad bet, was 
dat jy op pad Algoabaai-toe was." 

,,O," se hy, ,,het Gert Dam jou <lit vertel ?" 
,,Ja, Gert Dam en luitenant Valkenburg." 
,,Valkenburg ?" 
,,J a, toe die offisiere en die klein aantal 

manskappe wat nie na die Engelse oorgeloop 
bet nie, bier aangehou is, het 'n klomp van ons 
vroue gedoen wat ons kon om bul lot te verlig. 
By die kamp bet V alkenburg my een dag 
opgesoek en my vertel <lat jy die boodskap 
afgelewer het, en <lat jy tevergeefs te Algoabaai 
sou wag. Hy is 'n groot bewonderaar van jou." 

Sy sien hoe die skyn van 'n blos onder sy 
donker vel opstoot. 

,,Ja," vervolg sy, ,,en Gert Dam ook. Sy 
taal het heeltemal Bybels geword - hy bet jou 
vergelyk met ,eenig tweesnijdend zwaard' ." 

Selfs sy ore is nou rooi. 
Sy vervolg: ,,Vertel my, sou jy werklik 

vir V alkenburg en die antler twee doodgeskiet 
het as hulle jou enigsins wou hinder? 
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V alkenburg was so oortuig daarvan, maar ek 
- ek kon - kan <lit nie glo nie." 

Guillam skuif ongemaklik rand, frons die 
Latynse woorde ,,Horas non numero nisi 
serenas" kwaai aan. 

,,J a," antwoord hy uiteindelik, ,,ek sou <lit 
destyds gedoen het. Ek twyf el of ek dit vandag 
sal doen. Maar dan twyfel ek of ek weer 
agt-en-veertig uur aanmekaar in winterweer 
Saldanh~baai-toe sal ry, en daarna Algoabaai
toe, en daarvandaan - " 

Hy hou skielik op, en toe hy vervolg, is sy 
stem anders. ,,Dis nie minder as reg nie dat ek 
jou vertel waar ek in die afgelope jaar was." 

,,Omdat ek jou vrou is?" Haar stem .sny 
skerp. 

,,J a, gedeeltelik, en omdat jy ook gewerk 
het om ons land te bevry." 

,,Ek verstaan," se sy. 
,,Maar ek hoop dat jy nou al daardie 

pogings om informasie in te win, gestaak het," 
vervolg hy. ,,Dis gevaarlik en nutteloos ! Toe 
ek jou gegewens aan Lucas bekend maak, moes 
ek van Edeman hoor ! " 

,,J a," val sy horn in die rede, ,,luitenant 
Valkenburg het my van jou optrede vertel,'' en 
sy glimlag. 

Agterdogtig beskou hy haar. Waaroor 
lag sy? 
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,,O," se sy, ,,nadat mnr. Van Renen 
gearresteer was- by sit nog in die Kasteel
het hy ons laat weet oni alle bedrywighede te 
staak. Maar se my, het jy regtig aan admiraal 
Lucas gese <lat hy die Franse hulp op sy maag 
kon skryf en met sy hempie afvee ?" 

,,J a," antwoord Guillam, ,,maar <lit was 
natuurlik maar figuurlik gesproke." 

,,0, ja," herhaal sy, ,,figuurlik gesproke," 
en sy druk die roosknoppie styf teen baar lippe 
vas, terwyl sy skerp en vinnig daaraan ruik. 

Darem 'n snaakse vroumens, <link Guillam. 
Kyk hoe het sy horn van stryk gebring. Hy 
wou haar vertel bet waarom hy so lank afwesig 
was, en hier vra sy horn uit oor 'n uitdrukking 
wat hy teenoor ou Lucas, die ou asjas, gebesig 
bet. Asof 'n mens dan nog tyd gehad het om 
na mooi woorde te soek ! 

,,Jy wou my vertel het . ... . . ?" vra sy . 
,,Ek wou jou net se <lat ek jou niks laat 

weet het nie omrede ek oorsee gegaan het- na 
Batavia in die Oos-Indiese Eilande." 

Haar oe rek wyer oop; die glimlag 
verdwyn. 

,, V alkenburg het my vertel dat Van Over
straten, die goewerneur-generaal van Neder
lands-Oos-Indie, oor groot voorrade beskik. 
Die skip wat die tyding van die Nederlandse 
oorgawe aan die Kaap gebring het, was op pad 
Batavia-toe. Ek het aan boord gegaan en in 
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Februarie in Batavia aangekom. Van Over
straten het ingewillig om buskruit, klerasie, 
lood en kanonne te stuur. Soldate het hy nie 
gehad nie. 

,,Na tien dae 'vas ek weer op pad terug. 
Naby Delagoabaai is ons skip deur 'n storm 
oorval; ons moes toe daarheen stuur, want die 
skip wou sink. Maar daar was ook 'n Engelse 
skip, hoewel ons gemeen het dat <lit 'n Ameri
kaanse skip was. Ons kaptein, De Freyn, het 
Qns geheim verklap. 

,,Toe die Engelse versterkings kry, het 
hulle ons aangeval en die. Haasje, ons skip, 
buitgemaak. Sy bemanning bet oorgegee. 

,,De Freyn, sy offisiere en ek het die bosse 
ingevlug. Hulle het siek geword en naderhand 
aan boord van 'n Engelse skip gegaan. Ek het 
daar gebly. Verlede maand is ek uiteindelik 
deur 'n skip van die Verenigde State naby 
Algoabaai aan wal gesit." 

Kensketsend van horn, bet hy geen mel
ding van geheirnhouding gemaak nie, haar nie 
die swye opgele nie. Hoewel sy onuitgesproke 
vertroue in haar 'n trotse gloed in haar opge
wek het, moes haar oe haar medelyde weer
spieel het, want hy eindig skamerig: ,,So 'n 
seereis is nogal interessant, en daarby voel ek 
nou daarvan oortuig dat ons Afrikan·ers maar 
self ons vryheid moet verkry. Drie keer het 
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ons op oorsese hulp gesteun, en drie keer is on 
teleurgestel." 

,,De Freyn en sy offisiere washier aan di1 
Kaap. Die storie het rugbaar geword. Ek he 
nie geweet dat hy jou daar by Delagoabaa 
agtergelaat het nie-alleen." 

,,0, hy het my nie agtergelaat nie. Ek w~ 
bly om van horn ontslae te raak. En ek w~ 
nie te alleen nie--daar was die Kaffers-en ek 
het oak gelukkig weggekom voordat die warm 
weer wat die koors meebring, aangebreek het" 

Vinnig vra sy: ,,Jy was nie siek nie ?" 
,,Nee, gelukkig nie." 
,,Ek is jammer,'' se sy, ,,jammer <lat albei 

jou pogings misluk het. Maar een troos het jy, 
geen verwyte kom jou toe nie." 

,,Nee," se hy peinsend, ,,ek glo nie <lat my 
land of my volk my sal kan verwyt nie. Ek 
het gedoen wat ek kon. Maar jy- verwyt jy 
my nie ?" 

,,Nee," antwoord sy, ,,jy het die voorwaar
des van ons ooreenkoms stip nagekom." 

,,Ek het vanmiddag by Kolver aangery," 
vervolg Guillam. ,,Hy het my vertel <lat jou 
vader by horn was en dat hy aan jou vader 
gese het <lat dele van ons kontrak onwettig is, 
daar ek nie die . . . . . . " 

,,O," val sy horn in die rede, ,,my vader 
was 'n bietjie te haastig, te bekommerd oor 
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my. Ek het horn verseker dat ek nie aan jou 
eerlike bedoelinge getwyfel het nie." 

,,Ek is bly om dit te hoor," antwoord 
Guillam. As hy haar maar net in sy arms kan 
neem, kan omhels en regtig bedank vir daar- . 
die rotsvaste vertroue. Hy.hoer hoe hy verder 
praat : ,,Ek het die eed van getrouheid afgele; 
daar sal dus nie meer dragonders bier 
ingekwartier word nie. 

,,En waar kry jy daardie klere ?" vra sy. 
,,Hulle lyk bra nuut." 

,,O," antwoord hy verlee, ,,ek het my by 
Kolver gaan verklee." 

Darem 'n snaakse vroumens ! 'n Mens 
sou gedink het dat sy haar aan sy mededeling 
sou steur, maar sy vra waar hy sy klere gekry 
het. Asof dit saak maak ! 

Maar vir Suzette het <lit baie saak gemaak. 
As hy maar net geweet het . . . .. 

Haastige voetstappe word hoorbaar en in 
die skemerdonker kom Trink op hulle 
toegesnel. 

,,~fur. Woudberg," roep hy uit, ,,ai, maar 
ek is bly om jou weer te sien ! " en hy klop 
Guillam op die skouer en druk sy hand dat die 
bene kraak. ,,Die vrou wou ook oorgekom bet, 
maar ek het gese dat sy en die kinders more 
kan kom groet. Ek kan jou net verseker <lat 
ons maar te bly is om jou terug te he. Gaan jy 
bier bly ?" 
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,,Wel, dit hang van die omstandighede a 
Hoe clink jy, Suzette ?" 

Maar Suzette antwoord nie. Hy kyk on 
Halfpad huis-toe gewaar hy haar. 

,,Wou seker nie laat merk dat sy huil nie, 
laat Trink val. 

Huil ? w huil ? " ,, . aarom sou sy . 
,,Omdat jy teruggekom het natuurlik, 

antwoord T rink. 
,,Dis snaaks ! " 

. ,,Snaaks? Wat het jy dan verwag? '1 

Vroumens huil mos as sy baie gelukkig is. e1 

tussen ons gese, mnr. Woudberg, dis nou boo~ 
tyd dat jy daardie rondflentery laat staan er 
jou bier op Nooitgedacht kom vestig!" 

,,Nou toe nou," dink Guillam, ,,as Trink 
my ook invlie ! " 

·Hy se: ,,Ek sal darem so 'n plan moe1 
maak, maar dit hang van die omstandighede 
af." 

,,Watter omstandighede? As jy wil bly, 
clan bly jy ! " · 

,,Dis ook waar," erken Guillam, en hy 
begin na die plaas en die boerdery uitvra. 
Nadat Trink met 'n lang omhaal vertel het hoe 
Gert Dam met die skape aangeja gekom het en 
hoe hulle van die hand gesit is, is dit al 
danker, en hulle stap toe huiswaarts. 

Op die stoep wag Absalom vir hulle. Nadat 
hy gegroet het, vertel hy dat die noi gese h~t 
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:lat sy na die noi Trink .is en dat die baas 'n 
bietjie moet wag. Uiteindelik is Trink daar 
weg, maar skaars is Guillam in sy kamer of · 
Trink is terug . . 

,,Thfur. Woudberg," hyg hy, ,,hier is iets 
snaaks aan die gang. Jou vrou was daar by 
my vrou aan, maar net om die briefie te gee: 
Toe is sy daar weg." 

Guillam maak die briefie haastig oop. 
Daarop staan geskrywe : 

,,Beste Guillam, 
Ek het ook my deel van die ooreen

koms nagekom. Ek is nou na my ouers 
terug. 

Suzette." 

,,Nau toe nou," sug Trink, nadat Guillam 
die tyding bekend gemaak het, ,,dit kom daar-

" van. 
,,Maar waarom sou sy dit doen ?" vra 

Guillam. ,,Ek wou nie he dat sy moet weggaan 
• 1 " me. 

,,:M:aar het jy haar dit gese ?" vra Trink. 
,,Elke noi wil 'n vryer he; sy vvil nie agter die 
man aanloop nie. Die man moet agter haar 
aanhardloop. J u1le modeme mense dink mos 
j ulle is so danig slim. H et jy haar al die hof 
gemaak, presente, blomme gestuur, minne
briefies geskrywe ?" 
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,,Nee," antwoord Guillam, ,,daar was nie 
tyd voor nie." 

,,Nie tyd om na 'n noi te vry nie ?" vra 
Trink. ,,Wat word van die wereld ?" En hy 
storm die huis uit. 



HOOFSTUK XX.VI 

Vier oggende daama sit Guillam op die 
voorstoep. Onder begeleiding van 'n deuntjie
lose gefluit is hy besig om 'n kweperlatjie bas 
af te maak. 

Die afgelope vier dae het nie juis tot 
vreugde en opgewektheid gestem nie. Die dag 
na Suzette se vlug het Charl, haar broer, opge
daag. Die toneel verrys weer voor Guillam se 
oog. 

,,Ek kom my suster se klere en antler 
besittings haal," is sy manhaftige inleiding. Hy 
is goed aangetrek en betoon meer selfvertroue. 

,,Jou suster kan <lit self kom haal," 
antwoord Guillam. 

,,Dis haar goed ! En daardie slawemeidjie 
behoort ook aan haar. Ek vra niks wat joune 
. . '' is n1e. 

Guillam lui die klok en wag op Absalom 
se verskyning. ,,Absalom," beveel hy, ,,se vir 
Dia om die noi se kleinste handkoffer te neem 
en een van elk van haar kledingstukke in te 
pak-een rok, een paar skoene ensovoorts. 
Verstaan jy ?" 

,,J a, Baas." 
,,Dan bring jy dit hier vir baas Davel." 
,,Goed, Baas." 
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,,Hou jy jou snaaks, Woudberg ?" vra 
Char I. 

,,Glad nie; en nou moet jy my verskoon. 
By 'n sekere geleentheid het jy jou gehou asof 
jy my nie ken nie; as <lit jou houding is, kan 
ek ook sonder jou klaarkom." 

Davel sluk en se eindelik : ,,Daarvoor wil 
ek om verskoning vra, Woudberg. Ons het jou 
nie vertrou nie . . . . . . " 

,,En ek julle nie," val Guillam horn in die 
rede en steek sy hand uit. ,,Maar ons m6es des
tyds agterdogtig wees, dus is niemand daar
voor te blameer nie." 

,,Dis waar," stem Davel saam en neem sy 
hand, ,,maar ek het ook gevoel <lat Suzette 
haarself om ons ontwil verkoop . . . . . . " 

,,Basta, man! " val Guillam horn in die 
rede. ,,Dit was 'n ooreenkoms wat my tot voor
deel was." 

,,] a, ek verstaan nou," gaan Davel voort, 
,,maar hoe gaan jy die vraagstuk oplos ?" 

,,Nie deur haar klere en goed terug te stuur 
. I" me. . 

,,Maar wil jy my suster tot vrou he ?" vra 
Davel. 

,,Kyk, Davel, jou suster is my vrou. Ek 
kan of van haar skei, of deur 'n koeel tot 'n 
nie so erg bedroefde weduwee maak. Albei 
wee is vir my onaanneemlik. Ek verkies dus 
om in die beginstadium T rink se raad te volg." 
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,,En <lit is?" 
,,Om haar die hof te maak." 
Davel sluk en kyk weg. 
Toe vra hy met 'n snaakse stem. ,,En as 

dit nie slaag nie ?" 
,,Dan sal ek tot kragdadiger stappe moet 

oorgaan." 
,,Nie die ..... nie selfmoord nie ?" 
,,0, nee, ek het daardie gedagte gekoester, 

piaar dit kan ek jou verseker: A5 ek selfmoord 
pleeg, sal dit of op jul voorstoep, Of in die 
Heerengracht plaasvind." 

Absalom kom die kamer met die hand
sakkie binne en Guillam vergesel Davel stoep
toe. Daar, nadat hy 'n beroep op horn om sy . 
medewerking gedoen het, het hulle van mekaar 
afskeid geneem. 

Maar Trink se raad het ook op 'n hopelose 
mislukking uitgeloop. Blomme, briewe en 
geskenke word gereeld teruggestuur. Guillam 
het self oorgery, maar 'n sprakelose ouerpaar 
het net die lippe oopgemaak om horn in kennis 
te stel dat Suzette horn nie wil spreek nie. 

Guillam voel bedruk. Met afsku beskou 
hy 'n groot hoededoos langs horn. Trink sou 
<lit verlede nag stilletjies in Suzette se kamer 
gaan sit het, onderwyl hy en sy vrou kastig 'n 
besoek by haar afgele het. Vanoggend kry 
Absalom <lit op die stoep van N ooitgedacht. 
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Trink verskyn op die toneel. Sy oog val 
op die hoededoos. Hy sug en se: ,,Nog 'n 
terugslag ! Maar ons moet volhou, mnr. W oud
berg. Wie nie waag nie, win nie. Sal ons haar . , . ,, 
me n mom ... . . 

Guillam staan op en skop die hoededoos 
dat hoed en deksel weerskante-toe trek. 

,,Trink," beveel hy, ,,no)l gaan ek my 
metode toepas. Laat die volk die koets inspan, 
maar met ons luiste, bedaardste perde, perde 
wat nie op loop sal sit as daar skote naby hulle 
gelos word nie." 

,,Mnr. Woudberg, jy gaan tog nie . . . . . " 
,,Trink, luister l Span die perde in! Ek 

is nou daar." 
Toe Guillam weer by die koets kom, het 

hy patrone, kruithoring, geweer en pistole in 
sy hande. Nadat hy dit in die koets neergesit 
het, beveel hy: ,,Trink, jy bly hier! Geen 
agtemaryery nie, hoor ! En wees maar gems, 
ek gaan niemand doodskiet nie." 

Op die toneel van rustige somervreugde en 
vrede wat daar op die werf van Ui!kyk geheers 
het, het die aankoms van die Nooitgedacht
koets 'n taamlike opskuddinkie veroorsaak, 
.maar toe Guillam uitklim en na die huis toe 
stap, was dit net mnr. Davel wat op die stoep 
staan. Hy verwelkom horn nie. 

,,Skoonpa," begin Guillam, ,,of sommer 
kortliks Pa, ek kom my vrou haal." 
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,,Sy wil jou nie sien nie. Ek is ook nie jou 
. " pa me. 
,,Nee, Pa, maar se net vir haar: Hier bly 

ek totdat sy met my na Nooitgedacht terug
keer." 

,,Ek sal haar se, maar jy kan jou verstand 
hier afwag. Sy sal nie kom nie." 

,,Ek wag op haar antwoord," se Guillam. 
Skoonpa verdwyn die huis in en kom weer 

op die stoep uit ,,Sy se sy kom nie." 
,,Goed," antwoord Guillam. 
Hy stap na die koets terug, buk en toe 

Davel nou meen dat hy gaan inklim, bring hy 
'n geweer met 'n lang, blink loop te voorskyn. 

,,Skoonpa," roep hy, ,,aangesien ek moet 
wag, baie lank moet wag, sal ek my van kos 
moet voorsien. Die het ek nie saamgebring 
nie." 

'n Groot, swart boerehaan klap sy vlerke 
en kraai strydlustig. 

,,Hou styf vas, Fortuin," beveel Guillam 
die koetsier. 

Die lang loop beweeg glinsterend in die 
son, is stil en toe knal die skoot Die haan slaan 
'n paar keer bollemakiesie en bly doodstil le. 

Mev. Davel storm op die stoep uit, en aan 
die gordyne kon Guillam merk dat daar ook 
toeskouers binne in die huis is. Hy wens dat 
Suzette daar is. Dit was 'n fyn skoot daardie 
op 'n vyf-en-sewentig tree. 
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Albrecht Davel waag horn van die stoep 
af, terwyl Guillam sy geweer laai. 

,,Hoe durf jy my goed hier kom vrek 
skiet, jou .... jou rebel! Ek sal die militere 
hoof hiermee in kennis stel." 

,,Ek het die eed van getrouheid afgele, 
Pa," roep Guillam horn toe, ,,en hy kan my 
niks maak nie. Ek kom my vrou haal en daar 
is geen wet wat my dit verbied nie." 

,,J y mag nie my goed doodskiet nie," stry 
Dayel en waag horn nog 'n paar tree nader. 

Guillam stamp die patroon vas en haal 
twee pistole te voorskyn. ,,As jy of iemand 
anders my wil stormloop, Pa, wil ek jou net 
se dat ek my sal verdedig. Die wet se dat 'n 
man homself mag verdedig." 

Hy steek die pistole in sy sakke en lig die 
roer op. Onder by die vywer blaas 'n makou
mannetjie. 

,,Styf sit, Fortuin," waarsku hy. 
Weer knal die skoot, en die makou gee sy 

laaste gaap. 
Albrecht Davel is weer op die stoep by sy 

vrou. Hy is sprakeloos; sy nie. Maar sy kom 
oak agter dat as 'n mens vinnig praat, jy nie 
kan skree nie. Guillam is vir haar buite skoot, 
maar sy skoonpa ontgeld dit. 

Guillam laai sy geweer. Sedert die laaste 
skoot geval bet, druk daar 'n onrustige stilte op 
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die plaas neer. 'n Hottentot loer versigtig om 
die waenhuishoek, maar toe die geweer gelaai 
is en Guillam na 'n antler skyf soek, maak hy 
horn uit die voete. 

Om die hoek van die stal verskyn 'n groot 
wit sog. Skynbaar sien Guillam haar nie raak 
nie. Sy skoonouers hou asem op. Hulle weet 
nie watter stryd daar in Guillam woed nie. Om 
'n vark op minder as vyftig tree dood te skiet ! 
Sy eer as jagter, maar daarteenoor ..... 

Met die lang geweer word aangele. 
,,Gielie," skree sy skoonma; ,,Gielie, ou 

seun, wag. Ek sal Suzette probeer ompraat." 
,,Ek kan nie lank wag nie, Ma," roep 

Guillam haar toe. ,,Ek kry nie aldag sulke 
goeie skywe hier in die Boland nie ! " 

Hy laat sy geweer sak; die sog vroetel 
voort; Albrecht Davel wens <lat, soos van ouds, 
die hemel moet oopgaan en donder en bliksem 
op sy skoonsetin se hoof laat reen. 

,,Pa," roep Guillam horn toe, ,,se vir Ma 
sy moet gou maak. N etnou is die sog om die 
hoek." 

,,\VQ.Udberg," skree Davel, ,,daardie sog 
het kleintjies." 

,,Pa, as Suzette nie gou maak nie, is hulle 
binnekort wese. Ek is 'n wees, jy's 'n wees
wat sal ons ons nou aan 'n klompie varkies 
steur ?" 
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Suzette verskyn op die stoep, hoed op, 
besig om haar lang handskoene va.s te knoop 

,,Dag, Ma; <lag, Pa," se sy en soen hulle. 
Geen martelaar wat na die brandstapel gestap 
het, kon meer vasberadenheid aan die dag gele 
het nie. 

Guillam laai sy wapentuig versigtig in die 
koets, en toe sy horn bereik, glim.lag hy haar 
vriendelik toe. 

,,Ek is tog te bly dat jy van besluit ver
ander het," se hy. ,,In een stadium was ek 
bang dat ek Pa nie sou kon oorhaal nie." 

Sy wag totdat Fortuin die stoeltjie vir haar 
neergesit het en klim toe statig in die koets in. 

,,Watter stadium?" vra sy kalm. ,,Voor 
of nadat jy dood onder my ma se pluimvee 
gesaai het? Ek wens net <lat jou jagter-vriende 
van die grens jou prestasie gadegeslaan het ! " 

Guillam sluk. Dis 'n raak skoot. ,,O," se 
hy, ,,net voordat die sog op die toneel verskyn 
het. H et jy al gemerk hoe mense nie juis van 
'n groot vark hou nie, maar 'n kleintjie nogal 
liefkry ?" 

,,J a," antwoord sy met mening, ,,ek het, 
mnr. Woudberg. Dieselfde gedagte het ook 
netnou- toe jy die hoenderhaan en makou so 
koelbloedig doodgeskiet het, by my opgekom." 

,,Nou reken," se hy en steek sy kop by die 
venster uit ,,Kyk, ons ry al en ek het jou ouers 
nie eens toegewuif nie." 



341 

Nadat hy die daad by die woord gevoeg 
het, sit hy weer regop. · 

,,Snaaks,'' se hy, ,,ek het gewaai dat ek 
byna uitval, en nie een ou wuifie uitgelok nie; 
maar dalk was hulle besig om die makou en 
die hoenderhaan op te tel." 

Sy antwoord nie daarop nie, maar na 'n 
rukkie vra sy: ,,En wat gaan jy nou met my 
maak ?" 

,,Ek dink," antwoqrd hy, ,,dat ek jou net so 
gaan sit en beskou. Jy's die mooiste, lieflikste 
meisiemens wat ek nog ooit in my lewe gesien 
het." . 

,,O," se sy, ,,o, is cl.it ook deel van Trink se 
taktiek ?" 

,,Nee," antwoord hy, maar hy bloos tot 
agter sy ore, ,,ek wou dit lankal gese het." 

,,Maar meen jy nou regtig dat ek op 'n stoel 
moet gaan sit dat jy my sogenaamde skoonheid 
kan bewonder ?" · 

,,Nee," antwoord hy, ,,ek dag <lat ons kan 
uitry, of berg klim, of blommetjies pluk of so 
iets. Dalk: sal ons mekaar so leer ken en beter 
verstaan." 

,,Met watter doel ?" . 
,,Wel, ek het gemeen .. . . , "begin hy, en 

toe begewe sy moed horn, ,,dan kan ons sake 
later bespreek en besluit wat ons gaan maak." 

,,So?" antwoord sy. ,,Nou ja, ek sal jou 
plan oorweeg en jou 'n redelike kans gee, maar 
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was <lit nodig om my ma se pluimvee dood te 
skiet om so 'n voorstel in te lei?" 

H oewel sy hart van vreugde opspring, 
antwoord Guillam ewe nederig: ,,Nee, maar 
ek is darem van plan om jou ma te vergoed. 
Ek sal vir haar antler pluimvee stuur." 

,,Dis te hope," antwoord sy. 



HooFsTuK xxvn 
'n Week nadat Suzette ,,ontvoer" was, 

soos sy dit gestel het, sit sy en Guillam aan 
tafel. Die aandete is verby, maar tog bly hulle 
sit, die een wagtende op die antler om op te 
staan. In daardie week bet hy ver gevorder om 
haar vertroue te herwin en in die daaglikse 
omgang die genot te smaak van intieme vriend
skap met 'n geliefde. Maar daarby het dit 
gebly- by vriendskap. Sodra Guillam dit waag 
om tot 'n uiting, hoe klein ook al, van sy liefde 
oor te gaan, onttrek sy haar, word sy· koud en 
ongenaakbaar. Dan verwens hy horn.self en die 
gekke idee om haar teen wil en dank na Nooit
gedacht terug te bring. Hy het selfs die koets 
en perde voor die deur laat staan en alleen die 
hos ingewandel om haar sodoende kans te gee 
om te ontsnap, maar by sy terugkoms bet sy 
die spot met horn gedryf en gevra waarom hy 
haar so in die versoeking lei. 

Maar vanmiddag bet by haar gesoen ! Nie 
net hy vir haar nie, maar sy vir hom ook. Hulle 
het 'n end gaan ry en toe die perde vasgemaak 
en die silwerboombos inge<lwaal. _By die 
stroompie het hy haar sorgvuldig opgetel en 
oorgedra, want sy wou anderkant wees, en met 
die terugkoms, toe hy haar oordra, was haar 
arm om sy nek en haar lippe so naby dat . . .. 
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,,Vir die tweede keer," terg sy, ,,moet ek 
vra aan wie jy so emstig sit en clink?" 

,,Aan jou." 
,,Aan my? Nee, ek glo dit nie. Ek twyfel 

daaraan of jy ooit drie keer aan my gedink 
het terwyl jy weg ·was." 

,,0 ja, ek het." 
,,En hoe het jy my gesien ?" 

,,Wei, soos jy op ons troudag gelyk het." 
S ;>" t ,, o. spo sy. 

Toe gaan Guillam se oe oop. Daardie nou
sluitende wit rok, die lang moue .... . ,,M.aar 
dis mos jou trourok wat jy nou aan het!" 

,,N ou kyk, en jy het my so baie in jou 
gedagte so voorgestel." Sy staan op en stap 
voorkamer-toe terwyl hy haar volg. 

,,Maar ek het ! " hou hy vol. ,,Maar nader
hand was dit of jy 'n droombeeld was; ek kon 
jou nie met die werklike vereenselwig nie. 
Alles was so ver . ... . jy die verste van 
almal." 

,,O," gaan sy voort, ,,eers kon jy my vir 
jou duidelik voorstel, nou is ek 'n droomgesig, 
more is ek seker 'n nagmerrie." 

Hy antwoord nie, en sy vervolg: ,,As jy 
dan so baie aan my gedink het, hoekom het jy 
vir my nie een klein aandenkinkie uit die Ooste 
gebring nie? Al wat ek tot dusver gesien het, 
is 'n olifanttand ! Oor 'n paar weke sal jy my 
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seker 'n paar hoender- of makouvere bring, 
verdere aandenkings van jou jagterskuns." 

,,Ek het in Batavia aan jou gedink," ant
woord Guillam verlee, ,,maar ek het nie geld 
gehad om iets vir jou te koop nie, en ek wou 
nie leen nie, aangesien ek <lit nie sou kon terug
betaal nie." 

,,O," se sy vinnig, ,,o, ek het dit regtig nie 
so bedoel nie, Guillam," en sy bloos. 

Om haar uit haar verleentheid te red, se 
hy vinnig: ,,Maar ek het vir jou 'n present 
gebring- maar dis nie van my nie. Die 
goewerneur-generaal, Van Overstraten, het <lit 
aan jou gestuur." 

,,Maa:r ek ken horn nie." 
,,Nee, maar dit moes <lien as erkenning van 

my dienste ... . of so iets." 
,,En hoekom het jy my nie hiervan vertel 

. I" me. 
,,Wel, <lit was vir jou as my vrou bedoel, 

en ek wou nie he dat jy moet dink, <lat ek jou, 
as 't ware, deur sulke goed .... dat ek daarvan 
. . .. dat jy sou dink .... ek wou wag." 

,,Guillam Woudberg, sal jy asseblief ophou 
met babbel, jou gedagtes agtermekaar kry, 
diep asem haal, en my dan vertel waarom jy 
my nie my present wou gee nie ?" 

Guillam stoot sy vingers deur sy hare en 
kyk haar verward aan._ 
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,,En moenie jou hare so deurmekaar stoot 
. I " rue. 

,,Nee," antwoord hy. 
,,N ou ja, toe," por sy horn aan. 
,,Wel," se hy, ,,ek probeer, maar dis nie 

maklik nie." 
Sy leun agteroor, en met drie vingers voor 

haar mond gaap sy liggies. 
,,Dis pynlik om so 'n sielestryd te aanskou," 

is al aanmoediging wat hy kry. 
,,Nou ja," bars hy uit, ,,<lit was so: Van 

Overstra ten en Houtingh het geweet <lat ek 
getroud is. Hulle wou die dank van die Neder
landse regering op een of antler wyse betoon. 
Hulle het seker gevoel dat ek geen beloning 
wou he nie en hulle wou my ook nie geld aan
bied nie; toe probeer hulle <lit op 'n mooi 
manier doen. Hulle meen toe dat ons soos 
antler mense getroud is . . . .. " 

I . ? n· I I . . ,, s ons me. . . . . is nuus. s JY me 
mondig nie, of het jou tweelingbroer my met 
die handskoen getrou ?" 

,,Suzette, ek probeer verduidelik, maar hoe 
op aarde kan ek as jy my so in die rede val?" 

.,,Gaan voort," gebied sy met 'n hand
gebaar. 

,,Ek het bedoel da t daar nie die gewone 
verhouding tussen ons twee was nie, dat jy en 
ek mekaar nie . . . . . " 
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,,En wie se skuld was dit? As al die minne
briewe deur jou prokureur .. . . . " 

,,Suzette, basta ! " 
,,Ek swyg," gehoorsaam sy; ,,ek swyg 

. . . . . tydelik. Ek sal maar tydelik die 
ophoping van onverdiende aantygings duld." 

,,Nou ja, wanneer getroudes mekaar lief 
het . . . . . , " vervolg Guillam. 

Suzette se oe fonkel, maar sy swyg. 
,,Wanneer getroudes mekaar lief het, sou 

so 'n geskenk die man meer as die vrou ver
eer. Het ek jou die geskenk gegee, sou jy dalk 
gemeen het <lat ek so 'n erkenning ook van jou 
verlang, maar op daardie erkenning was ek 
nie geregtig nie. Dit was my eie skuld dat ek 
nie liefde van jou kon verwag nie, en waarom 
sou ek jou dan in die verleentheid bring?" 

,,Ja, waarom ?" herhaal sy en vervolg 
vinnig: ,,Loop haal my present, asseblief." 

Hy skud sy kop, maar gehoorsaam. 
Toe hy met die pakkie terugkeer, moes hy 

die buitenste omhulsel van seil en pik met sy 
mes wegsny; daarbinne is 'n sagter stuk seil, 
en toe, in 'n fyn stuk katoengoed, 'n pragtige 
stuk Sjinese sy. 

Suzette se hande streel die materiaal. 'n 
Wit kaartjie fladder vloer-toe. Sy tel dit op en 
le€$ : ,,Met die dank en erkenning van die 
Nederlandse regering te Batavia." 
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Maar terwyl haar hande oor die sy beweeg, 
roep sy uit: ,,Wat is hierin toegedraai ?" 

Vinnig haal sy 'n klein ivoo:r-juwelekissie 
te voorskyn en daaruit ,n paar oorbelle, elkeen 
'n glinsterende peret 

,,Hoe fraai [" fluister sy. ,,Hoe hoog staan 
jy by hulle aangeskrewe ! " 

,,En by jou ?" Sy stem is sag, pleitend. 
Sy kyk weg, maar hy het gesien hoe 'n 

traan glinsterend op haar ooglid hang. 
,,Suzette, ek is jammer. Vergeet wat ek 

gevra het Juis om daardie vraag te vermy, 
wou ek jou die geskenk nie gee nie ! " 

,,O," se sy, ,,dis nie dit nie ! " en sy bars 
in sagte, gedempte snikke uit. 

Hoe hy dit reggekry het, weet hy nie, maar 
toe hy weer sien, is sy arm om haar terwyl hy 
haar sy sakdoek aanbied. 

,,Ek het een, dankie," se sy, ,,dieselfde een 
wat jy by die sonnewyser opgetel het Ek het 
dit in jou baadjiesak gevind toe ek jou klere 
versorg het." 

D t . ;:>" ,, an wee JY .... . . 
,,Ja, en dis daarom .... dat ek huil .... " 
,,Oor die sakdoek? Dit was maar .... '' 
,,Nee, as ek terugdink; die nag toe jy die 

voorportaal binnegestorm het so sonder vrees
jou stem in die danker-en toe ek jou daar in 
die lanternlig sien le het ! ,, 
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Sy aarsel en vervolg: ,,Ons was almal teen 
jou gekant, en jy was alleen. Toe almal vir jou 
se : ,Le die eed af', het jy geweier en pal 
gestaan en die Engelse mag bespotlik gemaak. 
En jy was nooit verwaand nie." 

Dis sti1 in die voorkamer. In die skemer- _ 
donker tuin gaan 'n kerkuiltjie aan- die huil. 
Guillam haal skaars asem, so bang is hy dat hy 
die stemming sal verbreek. 

Sy hervat: ,,Toe ons Trink en komman
dant Cloete daar by. die ou waenhuis kry, het 
ek geweet dat jy dit moes gedoen het. Net jy, 
'n buitestaander, kon ons so in die verleentheid 
bring; net jy was sterk genoeg, sij.m genoeg, 
dapper genoeg. 

,,Ek het die mening teenoor Charl uitge
spreek en hy moes <lit aan Kriesler oorvertel 
het; daarom het hy jou tot 'n tweegeveg uit
gedaag, omdat hy, en van die antler, bang was 
dat jy ons sou verklap. En hoe bedroe het hulle 
nie daaruit gekom nie ! 

,,Jy was gewillig om alles op te offer vir 
jou vriende, vir jou land, vir vryheid. En al 
wat jy gekry het, was teleurstellings en terug
slae: Lucas, De Freyn, en op die laaste nog die 
berig <lat jou vriende die hopelose stryd 
gewonne moes gee, dat al jou ontberings en 
opofferings tevergeefs was. Dis nie perels wat 
daar le nie, Gurnarn, maar jou lyding op die 
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Oldenburgh, jou eensaarnheid en hartseer in 
Delagoabaai- jou glorieryke nederlaag ! " 

Guillam bly doodstil sit. Sag leun sy teen 
horn, haar hand met die sakdoek daarin op sy 
skouer. Skielik sit sy die sakdoek op die tafel 
neer en tel die oorbelle op. 

,,Kom, help my," se sy, en sy bring die 
juwele na haar ore toe. 

Met hande wat effentjies bewe, help hy 
haar om hulle daar vas te maak. 

,,So," se sy toe die oorbelle glinsterend aan 
haar ore hang, ,,nou is ons mos getroud-soos 
ander mense." 

S . ?" ,, uzette, meen JY . . . . . . . 
Met haar vinger op haar lip en oe waarteen 

die fonkelende perels flou vertoon, knik sy 
ernstig. 

,,Suzette," sug hy, ,,ek het jou lief van die 
eerste dag af dat ek jou gesien het." 

,,Ek weet," antwoord sy, ,,en ek jou van 
die eerste aand af dat ek jou gesien het," en sy 
steek haar arms na horn toe uit 

'n Lang ruk daarna, toe die kerse al heel
wat laer gebrand het se hy: ,,Ek clink dat ons 
more na jou ouers toe moet oorry. Ek wiI 
darem gaan vrede maak." 

,,Dus het jy my pa vergewe ?" 
,,Lankal, toe ek met sy dogter getrou het." 
Sy sug verlig. ,,En Louis, vir wie jy so 
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gesigte getrek het om by Edeman uit te kom, 
hoe hou jy van horn?" • 

,,Van Louis ?- Sommer baie." 
,,Dan sal jy horn more vyftig riksdaalders 

gee?" 
,,Vyftig riksdaalders? Dis darem baie. Ek 

is 'n getroude man en moet op my dubbeltjies 
let. Maar waarom moet ek horn vyftig riks
daalders gee?" 

,,Wel, 'n man behoort sy vrou se skuld te 
betaal, nie waar nie ?" 

,,Dus skuld jy Louis vyftig riksdaalders. 
Kan jy dit nie self betaal nie ?" 

,,0, maar j y moet ! " 
,, Waarom ?" 
,,Ek het 'n weddenskap verloor!" 
,,'n Weddenskap? Waaroor het jy horn 

gewed? As hy jou geflous het, trap ek horn 
uit." 

,,0, ek bet horn gewed-onthou jy die dag 
toe jy onder die pluimvee begin maai het ?" 

,,Sal ek daardie twee kolskote ooit 
vergeet ?" 

,,Nou ja, ek het Loui3 daardie dag vir 
vyftig riksdaalders gewed dat hy nie die vark
hok sou gaan oopmaak en Ma se geliefkoosde 
wit sog ender skoot sou ja nie !." 

Toe Guillam weer kon praat, fluister hy 
sag in haar oor: ,,Die skuld sal betaal word! " 
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