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" ,En nou, meneer Truter,' so eindig hy, 
,net nog di t: In die naam van ons Vader in 
die hemel moet jy my die leed jou deur my 
aangedaan vergewe. Ek is daar bewus van 
dat my wandaad treurige gevolge teweeg
gebring het, wat ongelukkig onherroeplik is; 
en as geringe bewys daarvoor wil ek jou 'n 
presentjie aanbied wat bestaan uit 'n nag 
onbewerkte kleim naas die waarop ek nou 
werk, en dit moet jy as tel<en dat jy my ver
gewe het, aanneem. Alles wat jy nodig het 
vir die bewerking daarvan, sal ek kosteloos 
verstrek. En as jy m.y aanbod m.ag weier, 
sal dit 'n teken 'wees dat jy my nie verge'we 
nie ; en Gods W oord leer ons: ,En vergeef ons 
ons skulde soos ons ook ons skuldenare ver
gewe.' 

, ,Ek het my onder die omstandighede ge
dwonge gevoel am Keating se aanbod te aan
vaar, en met sy onvermoeide hulp het ek 
dertigduisend pond uit die kleim gehaal; en 
saanl m.et ander spekulasies saam met honl 
het my bankbalans so gestyg dat ons, mens
likerwyse gesproke, aIm.al gered is." 

"Pa," verneem Pieter, ,,\vat het nou van 
die kerel Reckless, of Keating-hoe hy oak 
al mag heet-geword 1" 

"Hy is nag op die delwerye, Pieter. Hy 
,vou graag saamgekom het, maar vveens drin
gende omstandighede is hy verhinder. I-Iy 
het oak 'n dringende begeerte om Maria en 
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J\1artha om vergifnis te smeek vir die leed 
wat hulle te verduur gehad het, waar, soos 
hy m.enigmaal gese het, hy die direkte 001"

saak van was. Maar hy het belowe om, so 
gou sy sake dit toelaat, te kom; en hy sal, 
wat my betref, hartlik welkom wees." 

"Ja, maar, sal hy, wanneer hy korn, nie 
weer moontlik krom spronge kom uithaal 
nie 1" was Pieter se verder beswaar. 

"Daar staan ek borg voor 1" was Johan
nes se besliste antwoord. "Want gedurende 
my verblyf op die delwerye het ek saam met 
hom in een hotel geloseer; en, om die minste 
te se, is hy 'n eerlike en voorbeeldige mens, 
en daarby 'n selfopofferende vriend, 'n voor
beeldige Christen en 'n troue voorganger in 
bidure. Keating het 'n oop beurs, en is nie 
in die minste 'n bedrieer nie; maar sy dors 
na awentuurlike ondernemings sonder om die 
nasleep daarvan in ag te neem, was oorsaak 
dat Copper hom vir enige kattekwaad kon 
gebruik. Van die geld wat hy deur ons 
bemiddeling getrek het, het hy nie 'n pennie 
gesien nie, en ek glo di t goed; en van die 
geld ·waarvan hy Koster beroof het, het Cop
per ook met die grootste deel heengegaan. 

, ,Eendag het ek 'n goedgeklede ou nlan 
ontmoet, en hy het my onder meer dit vertel : 
,11eneer, was dit nie vir Keating nie, dan 
sou baie reddeloses al hier om.gekom het; en 
'n behoeftige klop nie te vergeefs by hom 
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aan nie. By een geleentheid het Keating 
deur sy skranderheid ag kleims in een blok 
in die hande gekry, en vyf daarvan het hy 
aan hulpelose en behoeftige ou mense uitge
deel-en ek was een van hulle. En, Meneer, 
wat ek vandag het, het ek aan Keating te 
danke. Sy Christelike en voorbeeldige lewe 
is 'n spoorslag vir baie, en dit blink uit net 
soos 'n pragtige diamant.' " 
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Vredehof, ongeveer een en 'n halfmyl van 
die dorp C. af, was Carl Muller se eiendom. 
Die plaas was netjies bewerk, goed voorsien 
van water, wat bestaan het uit 'n sterk berg
stroom, pragtig versier met geboue, vrugte
boorde, landerye en plantasies. Die ordelik
heid wat die waarnemende oog daar bespeur 
het, was 'n sterk aanduiding dat die eienaar 
by uitstek aan sy roeping as boer beantwoord 
het. 

Deurdat die eienaar van Vredehof en sy 
gade in die ware sin van die woord mens
liewend en gasvry was, het Vredehof gevolg
lik die verblyfsoord van verskeie vooruitstre
wende en gelukkige famielies geword. 

Carl was 'n frisgeboude man, altoos netjies 
geklee en begaaf met 'n wonderlik vriendelike 
en innemende voorkome. En juis op die dag 
waarmee ons verhaal begin, het Carl en sy 
gade, Johanna-daar hulle op dieselfde dag 
gebore was--, hulle veertigste verjaarsdag 
bereik. 

Johanna, net soos haar nlan, was oppas· 
send, nederig en gasvry, begaaf met 'n diepe 
deursig, en in menig opsig sy raadgeefster. 
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Carl en Johanna was twintig jaar oud toe 
hulle getroud is, en vyf jaar daarna was hulle 
huwelik met tweelingseuntjies geseen. Die 
seuntjies was die ewebeeld van mekaar, en 
in hulle later leeftyd ,vas dit vir 'n vreem
deling uiters moeilik, ja, haas onmoontlik, 
om hulle van mekaar te onderskei. 

Die veertigste verjaarsdag van Carl en 
Johanna is toe in hulle woning op Vredehof 
denr 'n groot vriendeskaar plegtig gevier; en 
toe die onskuldige vrolikheid in volle swang 
was, w·ord daar aan die voordeur geklop. 

Carl en Johanna was albei onder die in
druk dat dit m.oontlik een of ander vriend 
,vas wat laat gekom h2t, en hulle het toe self 
gegaan om die deuT oop te maak en die veT
moedelike vriend welkom te heet; maar tot 
hulle grootste verwondering bemerk hulle dat 
hy 'n volslae vreem.deling was. En nieteen
staande· hy gelyk het asof hy 'n smous kon 
,vees, het hy darem 'n gunstige indruk op 
hulle gemaak, daar hy 'n vriendelike voor
korns gehad het. fly was ook netjies geklee. 
11aar wat hulle nie kon oplos nie, was dat 
hy te voet was, en daarby nog 'n rol kom
berse agter sy rug gehad het. 

Hulle het niks laat m.erk nie en ewe vrien
delik hom binnegenooi, en toe vergesel na 'n 
netjiese vertrek wat spesiaal ingerig was vir 
vreemdelinge. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



)N VOORSPELLING 

Carl en Johanna het hom toe versoek 0111, 

sodra hy gereed ·was, as genooide gas na binne 
te korn, waar die feesvierende menigte besig 
was; want \vat anders kon hulle nou onder 
die ornstandighede gedoen het ~ Om die 
vreemdeling aan homself 001' te laat sou maar 
'n bietjie ongepas gewees het; en om hulle 
gaste sonder hulle teenwoordigheid aan hulle
self oor te laat, sou hulle nog m.inder beta am 
het. En nieteenstaande die vriendelike gas
vryheid van Carl enJ ohanna aan die vreem
deling betoon, het hy totnogtoe nie 'n woord 
geuit nie. En toe hy in die netjiese vertrek 
waarin hy hom toe bevind het, besig was om 
die rol agter sy rug los te m.aak, laat hy hom 
in sag vloeiende taal soos volg, uit: "I-Iart
Iik dank vir die liefde en gasvryheid aan 'n 
vreemdeling bewys. Ek waardeer di t ten 
seerste en vertrou van harte da t die Algoede 
june sal beloon vir june Christelike liefde. 
My naam.," so gaan hy voort, "is Cartaphi
Ius, en ek kom met duisende gesinne oor die 
lengte en breedte van die aarde in aanraking; 
maar ek moet eerlik se dat die gasvryheid 
wat ek nou geniet, meer die uitsondering as 
die reel is. Hartlik dank ook vir die uitno
diging. Dit sal my 'n genot wees om, sodra 
ek gereed is, my by u gaste te voeg, en ek sal 
dan onmiddellik daarna maar "weer vertrek." 

V an die voorstel wou Carl en Johanna niks 
hoor nie, en hulle het Cartaphilus so ver·oor-

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



106 'N VOORSPELLING 

gehaal dat hy ten minste vir die nag sou 
oorbly; dan sou hulle hom die volgende more, 
as hy dan nie langer wil bly nie, per rytuig 
na die dorp vervoer. Weer het hy hulle be
dank en hulle toe meegedeel dat hy dan sou 
oorbly tot die volgende more, maar dan, soos 
sy gewoonte was, weer te voet sou vertrek. 

Carl en Johanna het toe weer aangeslui t 
by hulle gaste, en kort daarna het Cartaphi
Ius ook sy verskyning gemaak. Nadat hy 
aan mnr. en mevr. Muller se gaste voorgestel 
is, het sy onskuldige innemendheid gou die 
vertroue van al die aanwesige gaste gewen. 

N a die eetmaal is verskeie toesprake gele
wer, en Cartaphilus, nadat hy gemeen het 
dat almal klaar was met hulle lofredes, het 
toe ook opgestaan en gese: "Geagte mnr. 
en mevr. Muller, dames en here, dit is my 
werklik 'n groot genot om die eer te he om 
onder die baie en dierbare vriende van ons 
gasheer en gasvrou getel te word, en ook aan 
hulle my opregte dank te betuig vir hulle 
deur my hoog gewaardeerde gasvryheid en 

. liefde, en ook my verlange uit te spreek dat 
die Almagtige hulle 'n lang en geseende loop
baan mag skenk. 'n Oom.blik soos hierdie," 
gaan hy voort, "is 'n soet druppel in my bit
ter beker, wat ek al vir meer as agtienhon
derd j aar besig is te ledig-maar tevergeefs. 
My naam is Cartaphilus. Met die kruisiging 
van die Heiland was ek teenwoordig, en toe 
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dle Lie-wen-Heer rnet Sy kruis by m.y verby
kom, het ek gese: ,Loop, Jesus, loop vin
niger! '-vvaal'0p Hy geantwoord het: ,Ek 
gaan, Cartaphilus, Inaar jy sal bIy totdat Ek 
'weer kOill.' Destyds toe die vonnis van die 
Heiland 001' my gevel was, 'was ek 'n deur
vvaarder in die paleis van Pilatus; en sedert 
die tyd was dit my treurige lot om die aan 
my opgelegde straf van oms,verwing te vol~ 
bring." 

Kort daarna is 'n vrolike en genotvolle 
sanlekoms beeindig, en al die gaste het Vleer 
na hulle verskillende wonings gekeer, en vir 
Carl en Johanna, hulle twee seuns en Car
ta phil us agtergelaa t. 

N adat die twee seuns, Carl en J ohannes
die een het na die vader en die ander na die 
n10eder geheet-na hulle kanler gegaan het, 
"vas hulle vader en nl0eder in 'n ernstige ge
sprek gevlikkel met Cartaphilus aangaande 
sy uitlatings in sy toespraak Olntrent hom
self, en daarna het hy in 'n privaat gesprek 
met hulle gese dat hy ook, wanneer hy dit 
nodig ag of hom. daartoe gedronge voel, die 
lotgevalle van enige persoon kon openbaar; 
en hy het toe verder aan hulle nleegedeel dat, 
as hulle daar niks op tee sou he nie, hy sekere 
dinge van die toekoms sou bekend maak. 

Carl en Johanna het toe hulle toestemming 
gegee, vvaarop Cartaphilus opstaan en se dat 

H 
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hy eers 'n seker voorwerp in sy ka111er IlloeS 
gaan haal. 

Gedurende sy afwesigheid het Carl en 
Johanna gedagtes gewissel en tot die gevolg
trekking gekom dat, alhoewel Cartaphilus 
baie en wonderlike dinge vertel het, hulle 
claar darem nie waarde aan kon heg nie. 

Kort daarna het Cartaphilus weer sy ver
skyning gemaak, en toe hy plaasneem, sit hy 
voor hOITI op die tafel 'n eienaardige kissie 
"wat m.et s·wart leer oorgetrek was, neer. Die 
grootte van die kissie was ongeveer 8 x 10 
x 3 duim, en dit was voorsien van twee skuif
deksels, aan elke kant een. 

Die een skuifdeksel ·was versier met 'n 
pragtige tekening van 'n "Kruisdraende 
Christus" en die ander een met 'n "Christus
VI ederkoms." Altwee die skilderstukke ·was 
pragtig afgewerk en in olieverf; verder "was 
die kissie van 'n aantal rolletjies voorsien 
,vaarop vir die oningeligte onbegryplike VOO!

·werpe voorgekom het, wat dan natuurhk 
verwissel sodra die rolle£j ies in beweging 
raak. Aan die een kant van die bo-end van 
die kissie ,vas 'n slingertjie, en regoor was 
'n holte \vaarin 'n flessie wat tien ivoorballe
tjies bevat het, ingesluit was. Die balletjies, 
omtrent die grootte van ertjiekorrels, was 
met kolletjies gen1erk om die getal wat hulle 
IDoes verteen"\yoordig, aan te dui. Non1mer 
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Een het een kolletj ie; :N Olllnler TVlee weer 
twee, ens. 

Cartaphilus het die flessie met die ivoor
ballet j ies ui tgehaal en toe aan J ohan~a oor
handig, met die versoek dat sy dit eers goed 
moes skud en daarna net een van die balle
tjies uitgooi. Sy het toe volgens instruksies 
gehandel, en die balletjie wat sy toe uitgooi, 
het vyf kollet j ies daarop gehad. 

Sorgvuldig, nadat die kolletjies gere
gistreer is, is die balletjie weer in die flessie 
gedoen en toe aan Carl oorhandig, met 
dieselfde instruksies; en die balletjie ,vat toe 
uitgerol het, het ag kolletjies daarop gehad. 

Cartaphilus het toe ewe versigtig die balle
tjie ·weer in die flessie gesit en dit aan die 
daartoe bestemde bewaarplaas toevertrou en 
Johanna vriendelik versoek om die slinger
tjie aan die bo-end van die kissie vyfmaal om 
te draai, en daarna moes Carl dit ook ag 
draaie gee. 

Sy versoek is toe letterlik uitgevoer, en 
daarna het hy altwee die skuifdeksels ver
wyder en die kissie orent laat staan. Party 
van die rolletjies, met hulle vreemde voor
,verpe, "vas toe in bevveging, maar wonderlik 
onreelmatig: een klompie "yas totaal bewe
gingloos, sommige het weer vinnig gedraai, 
terwyl 'n paar van hulle, weer, so 'n stadige 
beweging genlaak het dat dit haas nie waar 
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te IleeIl1 was nie; en enKele, weer, het glad 
in 'n teenoorgestelde rigting gedraai. 

Cartaphilus het die eienaardige beweging 
van die rolletjies, eers aan die een kant van 
die kissie en toe weer aan die anderkant, 
vir 'n goeie tien minute vvaargeneerll en die 
skuifdeksels weer in hulle plekke gesit en 
die kissie toe neergele. 

"Ag vermenigvuldig m.et vyf," so begin 
hy, "is veertig, en u is vandag net veertig 
jaar oud. U vader, mnr. Muller, was veer
tig j aar en ag nlaande toe hy verdrink het; 
en u vader, mevr. Muller, was veertig en vyf 
maande toe hy aan die byt van 'n slang be
swyk het. Veertig is ook 'n baie vvonderlike 
getal, "waaraan baie Christene groot waarde 
heg. Die Sondvloed, S00'S u weet, het veer
tig dae geduur; Isak was veertig jaar oud 
toe hy met Rebekka getroud is; en Esau, toe 
hy getroud is, was ook net veertig jaar oud. 
Josef en sy f amielie het Jakob veertig dae 
beween. Moses het driemaal vir veertig dae 
gevas, en oak was sy leeftyd in drie tydperke 
van veertig j aar verdeel. A.an die einde van 
veertig dae het die verspieders uit Kanaa,n 
teruggekeer; Israel moes veertig j aar in die 
woestyn omdool; Eli het Israel veertig j aar 
gerig; Goliath het Israel veertig dae gehoon; 
Dawid en Salomo het altwee veertig jaar 
geregeer; Elia het veertig dae gevas; J ona 
het voorspel dat Nineve na veertig dae sou 
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omgekeer word; Ezechiel het die ongeregtig
heid van die huis van J uda veertig dae gedra. 
Christus het veertig dae in die woestyn gevas 
en veertig dae op die aarde gebly na Sy 
opstanding-en mag Hy tog spoedig kom !" 
voeg hy met 'n diep sug daarby. 

"So sien u,"vervolg hy, ,,"wat 'n wonder
like en interessante getal veertig is. U be
doeling met u tweelingseuns is dat, wanneer 
hulle ond genoeg is, hulle 'n teologiese oplei
ding moet geniet; maar u sal bespeur dat 
Carl, die jongste van die twee, weI predikant 
sal ,;vord, maar Johannes sal, nadat hy sy 
Admissie-eksamen afgele het, verdere teo
logiese opleiding staak, en dan as regs
geleerde afstndeer. Wanneer die kindel's 'n 
leeftyd van dertig j aar sal bereik het, sal 
Carl oevestig word as leraar, en arme Johan
nes sal onskuldig in 'n moordsaak gewikkel 
raak en tot die dood veroordeel word; maar 
na 'n tydperk van tweemaal veertig dae sal 
hy op 'n buitengewone wyse denr sy broeT 
Carl gered word." 

Daarna, terwyl dit ook al laat was, het 
Cartaphilus hulle elk 'n handdruk gegee, 
hulle 'n goeie nagrus toegevvens en l11et sy 
wonderlike kissie na sy slaapkalner gegaan. 
Die volgende more was Carl volgens ge"woonte 
vroeg op, en het 'n bediende met 'n koppie 
koffie na Cartaphilus se kamer gestuur; Inaar 
die skepsel het onverrigtersake teruggekon1 en 
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aan sy baas meegedeel da t claar niemand in 
die kamer was nie. Die kamer was netjies 
aan kant, en niemand het daardie nag bIyk
baar op die bed geslaap nie. Cartaphilus 
het net so geheim.sinnig verd,vyn as wa t hy 
verskyn het. Sy geheilnsinnige verskyning 
met sy wonderlike toespraak by geleentheid 
van die verj aarsdagmaaltyd, het groot op
skudding in daardie buurte verwek, en almal 
het iets, of dit nou goed of kwaad was, oor 
die wonderlike man te se gehad. Maar nie 
alte lank nie, of alles w·as weer doodstil, en 
die m.eeste vvas van oordee1 da t die ,vonder
like voorval rnaar op bedrog gebaseer ,vas. 

Carl en Johanna het darem 'n ander siens
'vyse gehad, en alhoewe1 dit toe a1 tien jaar 
,vas dat Cartaphi1us daar 'vas, het hulle 
darmn Inaar nog a1toos goedhartig van hOln 
gepraat en groot waarde geheg aan vlat hy 
die nag toe hy so geheimsinnig verd\vyn het, 
n1eegedeel het. 

Carl, Johanna en hulle twee seuns, wat nou 
al vyf-en-twintig jaar oud was, het baie van 
hulle bure wat op Vredehof ge,voon het, 
gehou, en insonderheid van sekere famielie 
Hartman. 

Jacob en Gertruida Hartn1an het 'n enig
ste dogter, Anna genaanld, gehad. Anna 
vIas toe net t,vintig jaar Dud, en sy was 'n 
lie·we en gehoorsan1e kind. 11et haar he1der
s·wart 00, onder dik getekende winkbroue, 
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haar swart bos krulhare, twee appelrooi 
'wangetjies met kuiltjies en 'n welgevormde 
gelaat, was sy daarby altoos vrolik en opge
ruim.d en deur almal bemin. 

Die famielies Muller en Hartman het oor 
en weer mekaar regte dikwels besoek, en met 
die loop va'n jare het daar so 'n intieme ge
m.eenskap tussen hulle ontstaan dat hulle die 
gewoonte vir jare al gehad het om mekaar as 
"N eef" en "Niggie" toe te spreek. 

Op 'n goeie dag, toe die MulIers volgens 
gewoonte weer die Rartmans besoek, het 
Johannes hulle vergesel. 

Johannes was net terug van die kollege, 
waar hy saam met sy broer Carl sy Adnlissie
eksamen met lof afgele het; m.aar hy het toe 
besluit om verdere teologiese opleiding te 
staak, en hy sou in die regte afstudeer. 

Ondervlyl die ouers van Johannes en Anna 
in 'n gesprek op stoep verkeer het, was hulle 
vlak voor die huis onder die vrugtebome besig 
lTIet 'n humoristiese tydskrif, en kort-kort 
het dit weergalm soos die tweetjies geskater 
het. 

Onder die vrolike gemoedstemming van die 
kinders het Johanna onwillekeurig aan haar 
seun Carl gedink en toe opgelnerk: "Dis tog 
so jammer, nig Gertruida, dat Carl nog nie 
tuis is nie, maar hy is so besig m.et sy studies, 
'want hy het 'n dringende begeerte om as 
saaier uit te gaan in die diens van sy Reer." 
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, ,En sal hy dan met hierdie vakansie glad 
nie huis-toe kon1 nie, nig Johanna~" vra 
Gertruida. 

"Ja, nig Gertruida, nlaar eers later," en 
weer word die vrolike gelag van die kinders 
verneem. 

"J Y weet, neef Carl," merk Jacob op on
derwyl daar so 'n vriendelike glimlag op sy 
gelaat sigbaar was, "noudat ek die kinders 
so hoor lag, kom daar 'n gedagte by my op, 
en iets waaroor ek al so dikwels met julIe 
VIOU gepraat het. Soos june weet, is Anna 
nou tVlintig jaar, en Frans Mentz, die seun 
van ons buurm.an, is baie verlief op haar; 
maar die kerel geval ons glad nie-en dit 
skyn asof Anna nogal baie van die vent dink. 
Johannes, julle lievve seun, is ook verlief op 
Anna, en hy het al met ons daaroor gepraat; 
maar hy verkeer onder die indruk dat daar 
nie baie aanlnoediging van julle kant is nie, 
en hy het ons toe versoek om met julIe daar
oor te praat." 

"Dit is wonderlik, neef Jacob," laat Carl 
hom hoor, "dat jy juis nou so 'n onder,verp 
ter sprake bring, want gisteraand het J 0-

hanna en ek j uis oor dieself de ondervverp 
gepraat, en toe het sy nog opgemerk dat 
Johannes nie 'n fout, volgens haar sienswyse, 
sou begaan as hy met Anna trou nie. En die 
rede waarom Johannes onder die indruk ver
keer dat daar te min aanmoediging van ons 
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kant is, is omdat ons van. oordeel is dat dit in 
die meeste gevalle tog raadsaam is om j au 
nooit, al raak dit a1 jon eie kinders, met 
die huweliksvoornemings van 'n ander te 
fiemoei nie; want as iemand gedetermineerd 
is onl hom met 'n seker persoon in die huwe
likstaat te begewe, dan sal hy tog, nieteen
staande jou advies, sy eie kop volg. En alte 
baie was dit al ons ondervinding dat, ,vaar 
ons in sulke gevalle raad verstrek het, en die 
verwagting van die betrokke persoon ·word 
dan teleurgestel, hy alles in sy vermoe sa] 
doen om die oorsaak van sy mislukking by 
'n ander maar nooit by hon1.self te soek nie." 

"Ja, neef Carl," merk Gertruida op, "in 
seker opsigte stem ons volkome met julIe 
saam, maar dan m.een ons ook met billikheid 
te konstateer dat dit die plig van 'n ouer is 
om, wanneer hy meen da t sy kind 'n ver
keerde weg inslaan, 'n waarskuwende stem 
te laat hoor, en ons het ook nie geskroom OlTI 

Anna met ons gevoelens teenoor Mentz bekend 
te stel nie; en alhoewel ons niks op sy gedrag 
te se het nie, is Jacob so-weI as ekself van oor
deel dat claar iets geheimsinnigs in die per
soon skuil, en wat moontlik met die groat 
mate van sy jaloesie waarmee hy besiel is, 
nog ernstige gevolge in die toekoms mag he. ,. 

Vyf jaar na hierdie gesprek is die jong 
Carl Muller as leraar van die gemeente op 
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P. bevestig, en sy broer Johannes het '11 £10-
rerende prokureursbesigheid op C. gehad. 

Frans n1entz was destyds 'n bankklerk op 
C. I-Iy was omtrent dieselfde ouderdom as 
Johannes ~1uller, was lank en skraal en het 
ligte krulhare gehad, t,vee helderblou oc, wat 
nooit direk die persoon met wie hy in ge
sprek verkeer het, in die oe kon gekyk het 
nie; dan het hy 'n plat gesig gehad met 'n 
kronl neus en buitengewoon groot mond, die 
hoeke \vaarvan 'n opV\Taartse beweging gehad 
het, en 'n kort, spits ken. Frans was ook 
v{onder lik gesteld op 8y kleredrag, en die 
m.eeste mense was van oordeel dat hy 'n baie 
goeie inkom.ste moes gehad het om soveel aan 
sy kleding te bestee en so rojaal te lewe. 
Frans het ook die gewoonte gehad om, soos 
die meeste ill.ense 'wa t op V redehof gewoon 
het en op C. werksaam was, die endjie heen 
en weer te voet af te Ie. H y kon hOITI ook 
erg minsaam voordoen, m.aar wanneer hy die 
geleentheid daartoe het, dan ,vas hy heelte
ill.al in staat om die teenoorgestelde ook te 
doen. Frans het menigmaal, ,vanneer hy die 
kans daartoe gehad het, Johannes op sy kan
toOl" 'n besoek gebring, en die m.eeste van die 
tyd het hulle na kantoorure saam na Vrede
hof gestapo 

Op sekere dag het 1\1entz volgens ge,voonte 
,Tohannes op sy kant~~r weer 'n besoek ge
bring, ill.aar die slag was hy erg opge\vonde 
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en aan Johannes die volgende meegedeel: 
"Johannes, claar is 'n tekort van tvveehonderd 
pond sterling in die bank ontdek, en die 
bestuurder bet sonder om doekies daar om 
te draai aan my gese dat, as ek nie sorg dat 
die tekort binne vier-en-twlntig uur aange
suhver word nie, hy my sal laat arresteer. 
I-Ioewel ek onskuldig is, en die tyd te kort 
om my onskuld te bevlYs, sal ek bly ,vees as 
j y my asseblief met tvveehonderd pond aan 
goud kan help; dan kan jy dit met die rente 
Vleer aftrek van die driehonderd pond wat 
jy vir my moet invorder en vvaarvan die doku
mente reeds in jou besit is." 

Johannes het toe die vereiste bedrag in 
goud getrek en aan Mentz oorhandig, en 'n 
skuldbewys daarvoor in ontvangs geneem. 
Die bewys het Johannes in teenwoordigheid 
van Mentz in een van sy skryftafellaaie 
gesit. 

Men tz is toe dadelik weer terug na die 
bank, en met aIle erns aan die soek geraak, 
want hy het daarop gestaan dat die vermiste 
bedrag maar in een of ander hoekie gevind 
sal vlord; en nie alte lank nie, of hy kry 'n 
sakkie met tweehonderd pond agter 'n brand
kas. Die tekort was gedek en Mentz 'was 
weer los. 

Nieteenstaande Johannes vir Frans Mentz 
uit 'n groot moeilikheid gered het, het hy vir 
Johannes tog gehaat, want hy was van oor-
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deel dat Johannes die oorsaak was dat Anna 
tot hiertoe nog altoos geweier het om met 
hom te trou; en wa t die ding nog erger ge
maak het, is dat sy finansiele posiesie by die 
dag swakker word. Anna was die enigste 
kind, en die Hartmans het daar goed in gesit 
weens 'n erfnis wat hulle onlangs ontvang 
het. 

I{ort daarna het Mentz eendag, nadat die 
bank gesluit het, Johannes op sy kant~~r 
gaan opsoek om met hom die knaende onder
werp te bespreek. Hy het Johannes se kan
tOOT bereik en die deur daarvan sonder om 
te klop oopgedraai, maar tot sy grootste ver
wondering "vas nog Johannes nag sy kantoor
seun aanwesig. Meteens val hom dit te 
binne dat hy nou 'n pragtige geleentheid het 
om sy bewys te vernietig, en haastig trek hy 
die laai oop waar Johannes di t die dag toe 
hy dit geteken het, in ·weggesit het; maar in 
plaas van die bewys het hy 'n gelaaide rewol
wer in die laai gekry met die naam "J ohan
nes Muller" op die kolf daarvan gegraveer. 
Mentz het die rewolwer dadelik in sy sak 
gesteek, en net so geheimsinnig as wa t hy die 
kant~~r binnegekom het, weer daaruit ver
dwyn. 

Hy het egter toe 'n ander plan beraam, 
wat daarop neergekom het dat hy sy kans sal 
afwag en Johannes in die plantasies tussen 
die dorp en Vredehof met sy eie rewolwer 
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doodskiet, en dan die revv-olwer so in J ohan
nes se hand pIa as om di t die skyn van self
ill.oord te gee; want hy wis dat die sogenaam
de be"wys ,vat Johannes van hom in sy besi t 
het on1 in te vorder, vals 'was, en net aan 
Johannes gegee is met die doel dat, wanneer 
sy bedrog in die bank ontdek word, hy dan 
van Johannes die vereiste bedrag kon kry om 
dit Vleer te herstel. Wat hom nog meer in 
die nou geja het, was die vrees dat, sodra 
dit ontdek sou word dat die so gena am de 
dokumente 'wat Johannes van hom in sy besit 
het, vals vvas, ook die bedrog as sou hy die 
vermiste geld agter die brandkas gevind het, 
hom uit die aard van die saak vanself sou 
openbaar. 

'n Paar dae daarna het Mentz 'n ernstige 
gesprek met Anna gehad en haar vir die 
soveelste maal weer gesmeek om haar aan 
hom te verloof; ill.aar Anna wa.s, soos ge
vvoonlik, doodbedaard en het vir Mentz toe 
laat verstaan dat daar op die oomblik van 
soiets nie sprake kon wees nie, want sy was 
van plan om die volgende dag op 'n lang reis 
te gaan, en sy sou nlinstens drie ill.aande 
afvvesig vvees. 

Mentz se plan am Anna se l geld deur 'n 
huvvelik D1et hom deelagtig te word, is totaal 
verydel, ,vant 001' drie m.aande sou hy, so 
het hy met homself geredeneer, in plaas van 
bruidegom te wees, as prisonier agter slot en 
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tralies sit, en daal'Onl 1110es hy so gOll llloont
lik 8y plan om Johannes te vermoor ten uit
voer bring. 

Van die dorp na V redehof het die pad 
kronkelend deur plantasies geloop, en dit was 
by uitstek geskik-iets "vat niemand anders 
as Mentz vermoed het nie-om 'n niks ver
moedende persoon voor te sit en dan daar te 
vermoor. 

Mentz het Johannes se kantoor dopgehou, 
en hy merk toe een agtermiddag Iaat dat 
Johannes nog besig was. Hy het toe 'n be
rekening ge:maak dat Johannes na alle vvaar
skynlikheid die aand laat deur die plantasies 
huisvvaarts sal keer, en hy het hom toe met 
Johannes se eie rewolwer op 'n geskikte plek 
voorgesit. 

JYlentz het in die grootste spanning ver
keer en gedurig sy ore gespits of hy nie nade
rende voetstappe verneenl nie. 

J)it was olntrent agtuur die aand, en daar 
was nie maan nie toe Mentz gewaar het daar 
iemand aanko:m. Hy het toe versigtig geloer 
en dit was toe vir hom duidelik dat dit J ohan
nes vIas; en net toe die niks vermoedende 
persoon na genoeg was, het lVlentz uit sy 
skuilhoek gespring en in 'n oogknip was die 
persoon 'n Iyk. 
- J.vIentz, 8008 sy plan was, wou toe die re

\'101Yler in die hand van d.ie vernloorde plaas; 
lnaar hy bemerk toe tot sy grootste skrik dat 
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dit nie Johannes was nie, n1aar Willie Mor
kel, 'n ander bewoner van V redehof, en hy 
verneem toe tegelykertyd die naderende voet
stappe van 'n ander persoon. Mentz het die 
rewohver neergesmyt en haastig die planta
sie ingevlug, en al langs die pad tussen die 
borne in die rigting van die dorp geruisloos 
voortgegaan. Ry het omtrent 'n vyftig tree 
so aangehou, weer in die pad gekom en ewe 
op sy gemak, as sou hy van die dorp korn, 
voortgewandel in die rigting van V redehof. 

Die twede persoon, vir wie Mentz gevlug 
het, was niemand anders as Johannes nie. 
Toe Johannes die knal van die rewolwer 
hoor, het hy voortgesnel om hom van die 
buitengewone skietery te vergewis. Ry kom 
toe, tot sy grootste ontsteltenis, op die lyk 
van Willie Morkel af, teen wie hy juis die 
dag 'n saak in die hof verdedig het. 

Mentz was toe al so naby dat hy kon sien 
dat die persoon in 'n geboe honding oor die 
lyk staan, maar hy was toe nie seker wie dit 
was nie, en roep somar uit: , ,A, Johannes, 
wat het jy nou weer aangevang 1" 

Arme Johannes het so geskrik dat hy, in 
plaas van daar te bly staan, eers gevlug en 
toe weer teruggekeer. Hy het egter niks 
verder gese nie en verslae huiswaarts gekeer. 

Mentz het toe dadelik dorp-toe gegaan en 
sy ontdekking aan die poliesie gerapporteer. 
Rulle het onmiddellik dit gaan ondersoek, en 
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volgens die verklaring ,vat Mentz genlaak 
het, het hulle vir Johannes nog dieselfde aand 
in hegtenis geneem op 'n aanklag van moord. 

Daar Mentz se helse planne met 'n grater 
mate van sUKses bekroon was as wat hy ver
moed het, het hy bitterlik berou gehad van 'n 
brief wat hy die agtermiddag aan Anna 
geskrywe en gepos het; maar hy het hom met 
die gedagte probeer tr~~s dat die brief moont
lik mag verlore gaan, want so ver was die 
toedrag van sake vir hom so gunstig dat daar 
nie in die minste 'n sweem van suspiesie teen 
hom vvas. Maar die ongelukkige brief aan 
Anna kan nloontlik nog ten gevolge he dat 
sy deurdagte planne nag skipbreuk mag 1y, 
en di t het hom verskriklik gekwel. 

In die voorlopige ondersoek voor die p1aas
like magistraat, ,vas die getuienis van die 
hoofgetuie so verpletterend teen Johannes dat 
die magistraat hom genoodsaak gevoe1 het 
om Johannes na die strafsitting te verwys. 
Mentz het e"we bedaard en met 'n voorgewen
de gevoel van medelye plegtig verklaar hoe 
hy die geknal van die vuurwapen op die aand 
en plek van die moord gehoor en ook gesien 
het hoe Willie Markel inmekaar stort nadat 
Johannes hom geskiet het; en hoe Johannes, 
nadat hy hom gewaar het, die rewolwer neer
gesmyt en op die v lug gegaan het. 

Kort daarna is Johannes voor die Rond
gaande Hof tot die dood veroordeel. 
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Ds. Carl ~1uller, broer van Johannes, wat 
destyds predikant van die gemeente op P. 
was, het dadelik na die terdoodveroordeling 
van sy broer na V redehof gesnel en daarna 
na die dorp, om Johannes in sy ongelukkige 
toestand so goed hy daartoe in staat was te 
troos. 

Nadat Carl as 'n geestelike toegelaat is in 
die sel waarin Johannes hom bevind het, het 
hy sy broer omhels. "Johannes, my liefste 
broer," begin hy, "hoe wonderlik en ondeur
grondelik is tog die wee van die Almagtige. 
Nooit," se hy in trane, "kon ek my voorge
gestel het dat so 'n rampspoedige lot my 
vredeliewende broer moes tref nie. Maar 
dis Gods wil, en alles wat Hy doen, is wel
gedaan. J y moet j ou maar onderwerp, my 
liewe broer, en jou skik om Hem te ontmoet, 
wat alles vir ons veil het." 

Sy goedbedoelde woorde het darem nie 'n 
groot indruk op Johannes gemaak nie. 

"Dis maar alte jammer," vervolg Carl, 
, ,da t ek nie eerder hier kon gewees het nie; 
want, soos jy weet, neem dit byna veertien 
dae van P., waar ek staan, hierheen, en on
middellik nadat ek die telegram gekry het, 
het ek vertrek." 

"Carl, ek dank die Liewen-Heer," begin 
Johannes, "dat jy gekon1 het om my in my 
onbenydenswaardige posiesie by te staan; 
maar ek moet jou eerlik se dat ek ter dood 

I 
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veroordeel is, hoewel ek net. so onskuldig is as 
jyself. Die hele gebeurtenis, met al sy treu
rjge gevolge, skyn m.aar net 'n droom te wees. 
Vanaf die noodlottige twede dag van Septem
ber-die dag waarop die ongelukkige Willie 
Morkel aan sy einde gekom het-kon ek nooit 
'n behoorlike begrip van die samehang van 
sake kry nie. Dit was asof ek suf was, maar 
vandat ek jou weer hier ontmoet het, het my 
toe stand heeltemal verander, en nou sal ek 
aan die werk gaan. Jy het netnou gese dat 
ek my moet skik om my God te ontmoet. Ek 
dank j ou van harte vir die welmenende waar
skuwing, maar moet nou nie dink dat ek 
onverskillig is nie; w·ant, soos jy weet, het 
jy en ek in ons ouerlike woning 'n Christelike 
opleiding gehad. J y neem die saak te ernstig 
op, want soos die plan dan is, moet ek oor
more gerig word. Maar di t sal nie gebeur 
nie, want onhou jy nie meer die voorspel
ling van Cartaphilus nie 1-,As die kinders 
'n leeftyd van dertig jaar sal bereik het, sal 
Carl bevestig word as leraar, en arme Johan
nes sal onskuldig in 'n moordsaak gewikkel 
raak en tot die dood veroordeel word, maar 
na 'n tydperk van tweemaaZ veertig dae sal 
hy op ~n buitengewone wyse deur Carl gered 
word'-en vandag is dit die 23ste November, 
j uis tweem.aal veertig dae vanda t Willie 
Morkel vermoor is. N-ou ,viI 'n voorstel maak 
waarmee ek hoop jy sal instem," 
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"As dit uitvoerbaar is, my liewe broer," 
ant-woord Carl, "sal ek alles in my vermoe 
doen om jon te help." 

"Nou ja," hervat Johannes, "die oninge
ligtes sal di t ui ters moeilik vind om ons twee 
van mekaar te onderskei. Nou wil ek he dat ' 
ons ons klere moet omruil, en dat jy as Johan
nes, die veroordeelde, moet agterbly, en dat 
ek as ds. Muller die sel verlaat. Jy hoef nie 
bevrees te 'wees dat hulle jou sal rig nie, want 
jy kan hulle dadelik oortuig dat jy nie Johan
nes is nie, deur slegs jou linkerarm te ont
bloot en hulle jou naam te toon wat jy as kind 
daarop laat tatoeeer het. Rulle kan jou net 
straf, omdat jy die ontvlugting van 'n ter
doodveroordeelde bewerkstellig het. God 
vveet dat ek onskuldig is, en my onskuld sal 
ek aan jou en die wereld binne vier-en-t'win
tig uur bewys." 

Kort daarna het Johannes as ds. Muller 
die sel ver laa t en aan die niks vermoedende 
bewaarder meegedeel dat hy 'n boek wou gaan 
haal. 

Johannes het self nie veel waarde aan die 
voorspelling van Cartaphilus geheg nie, maar 
daar slegs gebruik van gemaak om sy broer 
001' te haal om tydelik sy plek in te neem; 
want hy het van Carl verneem dat Frans 
Mentz nog daar was, en hy wou 'n plan be
raam om die skurk op te spoor en 'n end aan 
so 'n walglike loopbaan te maak. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



126 'N VOORSPELLING 

Met die voorgenome doeI het hy hom na sy 
ouerlike woning begewe om hom daar van 'n 
vuurwapen te voorsien en sy besIuit nit te 
voer; maar wat was sy verwondering groat 
om Anna, haar vader en moeder en ook die 
gehate Mentz in teenwoordigheid van sy 
vader en moeder aan te tref. 

Almal het onder die indrnk verkeer dat dit 
vlerklik Carl was wat vir 'n oombIikkie van 
die gevangenis teruggekeer het, en snikkend 
vra die haas van droefheid besweke moeder : 
, ,Ag, my liewe Carl, hoe gaan dit non met 
ons arme ongelnkkige Johannes 1" 

, ,Nee, heeltemal goed, liefste moeder, en 
hier staan hy lewensgroot en perdfris voor 
julle !" 

Verskrik kyk almal op, en Mentz won met 
aIle mag en geweld die spat neen1, maar Jacob 
Hartman het di t belet. 
~,Staan, sknrk," gebied Johannes. "Die 

kans om te vlng sal jy in jon walglike lewe 
nooit weer kry nie. Oormore," gaan hy 
voort, , ,moet ek as 'n onsknldige, wat jy maar 
alte goed van bewus is, gerig word, en ek sal 
op my pOS vvees oak en my liewe broer weer 
verlos uit die dodesel, waar hy op die oomblik 
met sy opofferende liefde as my plaasver
vanger optree sonder dat die ontoriteite daar
van bewus is. Ek sal egter sorg dat jy nooit 
,veer die voorreg sal geniet am banke te be
rovve, moorde te pleeg en onskuldiges daar-
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voor te laat baet nie," en by die laaste woorde 
stap hy in die rigting van Mentz. 

"Wag, Johannes, wag, 'my edelmoedige en 
onskuldige slagoffer, wag 1" gebied Anna 
onderwyl sy 'n brief te voorskyn haal. "V oor
dat ek die brief lees, wil ek eers aan julle 
vertel dat ek onmiddellik nadat ek die brief, 
wat toe al byna tvvee maande oud vvas, ont
yang het, huis-toe gegaan het lllet die doeI, 
as dit nog moontlik was, om Johannes te 
waarsku; maar op weg. hierheen het ek 'n 
nuusberig gesien dat Johannes al tot die doad 
veroordeel was, waaruit ek afgelei het dat 
hy nog na alle waarskynlikheid voor my aan
koms sou gerig word. 11aar die herDel sy 
dank! ek is nog in tyd am hierdie onmens" 
-en sy v/ys m.et haar yinger na. ]~vfentz, wat 
nou soos 'n riet bewe-" aan sy verdiende loon 
te help, Nou," eindig sy, "sal ek die brief 
lees :-

,Vredehof, 
26ste Augustus 1862. 

)Liefste Anna, 

J y sal na alle waarskynlikheid 
ver-wonder wees am so spoedig na jon vertrek 
'n brief van n1y te ontvang, en moontlik
nee seker-sal dit die laaste brief wees wat 
jy ~an my sal ontvang, ,vant wanneer jy hier-
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die reels lees, sal Frans Mentz al in die 
groewe der vertering gele wees, en daarom 
kan ek j ou die hieronder vermelde met aIle 
vrymoedigheid meedeel: 

,In die bank waarin ek werksaam was, het 
ek 'fi bedrag van tweehonderd pond sterling 
verduister, en ek het van die onnoselheid van 
Johannes Muller gebruik gemaak om hom 'n 
vervalste wissel vir driehonderd pond ster
ling ter invordering te gee, sodat, wanneer 
m.y bedrog in die bank ontdek word, ek dan 
die tekort uit sy sak kon dek. Omstandig
he de het nly toe genoodsaak om die geld by 
Johannes te kry, en as beloning daarvoor het 
hy van my 'n bewys ontvang. 'n Dag daarna 
het ek di t raadsaalll geag om die bewys te 
vernietig, en ek het toe n1.et die doel na Johan
nes se kantoor gegaan. Gelukkig was daar 
niemand in die kantoor nie. Ek het toe die 
laai waarin Johannes die bewys gebere het, 
gevisenteer, m.aar ek kon dit nie kry nie, en 
in plaas van Illy bewys het die laai 'n rewol
wer-en met "Johannes Muller" nogal daar
op gegraveer-bevat. Daar het ek skielik 
besluit om Johannes met sy eie rewolwer te 
vermoor, en daarna myself ook. 

,Ek verheug my egter daarin dat jy ook 
nie die voorreg sal he om met die geha te 
Johannes Muller te trou nie, aangesien jy 
die deur my aan jou bewese liefde en op-
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offering so onder die voete vertrap het ;_maar 
ek SfJl my wreek, al kos dit ook my eie lewe 
-di t maak nie saak nie. 

,Vaarwel vir ewig, 
,FRANS MENTZ.' " 

"En wat het jy nou te se 1" vra Carl en 
Jacob tegelyk. 

"Niks," was die verslae antwoord. "Ek 
sal m.y gaan rapporteer en boet vir wat ek 
gedaan het." 

Jacob en Carl het Mentz toe na die poliesie
kantoor vergesel en gesorg dat hy nog die
selfde nag 'n beedigde verklaring aangaande 
sy wanda de maak, en kort daarna was Frans 
Mentz veilig agter slot en grendel. 

Johannes het toe as ds. Muller na die sel 
teruggekeer en alles breedvoerig aan sy broer 
m.eegedeel. Vroeg die more het ds. Muller 
die sel verla at en gesorg dat die ontwikkeling 
deur die plaaslike magistraat aan die Goe
werneur getelegrafeer is, met die gevolg dat 
die voltrekking van die doodvonnis oor 
Johannes uitge.spreek, uitgestel is, en J ohan
nes ook later onskuldig verklaar is, en Frans 
Mentz as die regte moordenaar v'an Willie 
Morkel sy lewe daarvoor op die skavot inge
skiet het. 
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Ses m.aande na die skokkende gebeurtenis 
in die plantasie naby Vredehof bevind die 
leser hom ·weer aan die woning van Carl en 
.J ohanna, alwaar 'n groot vriendeskaar ver
sam.el ·was am die huwelik van Johannes 
lYlul1er m.et Anna Hartman, 'n uur gelede in 
die dorp deur ds. Carl Muller vnltrek, pleg
tig te vier! 
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J aw.es Garriock was 'n bankbestunrder in 
Glasgow, Skotland. Daar hy 'n baje teer 
Christen was, is hy gedurende die Anglo
Boere-oorlog deur 'n aantal dames ,vat meer 
van 'n siel as van 'n sjieling gedink het, 
dringend gevra om hom na Suid-Afrika te 
bege"vve om die Evangelie daar onder die 
Britse troepe te verkondig. 

E,ve bereidwillig het Garriock sy betrek
king neergele en op eie koste na Suid-Afrika 
gegaan om die aan hom toevertroude liefde
'werk te aanvaar. Hy het in Durban geland 
en onmiddellik met sy vverk begin. Gedu
rende sy werksaamhede konl hy een Sondag
more op vier Kakies af in 'n saal wat besig 
was om hulle te vermaak met kaart te speel. 

Garriock was altoos vol van die liefde van 
die Reer en besield met 'n wonder like ga we 
om hom by almal m.et wie hy in aanraking 
kom, hemind te maak. 

Met 'n glimlag stap hy die saal hinne, en 
nadat hy beleef gegroet het, merk hy min
saam op: "A, ek sien julle is besig om kaart 
te speel." 
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"J a, Meneer," laat een van die vier daarop 
volg, "en speel u ook kaart ~" 

,,0 ja,"antwoord Garriock, "maar darem 
nie op daardie manier nie : ek vertel net for
tuin." 

"Nou ja," laat een van hulle hom hoor, 
"dan is Meneer net die regte man, want ons 
vier sal graag wil weet wat vir ons in die 
toekoms opgeslote Ie." 

"Good," se Garriock onderwyl hy Skoppe 
5 in sy hand neem. "Maar voor(lat ons iets 
verder doen, moet julle my eers voorsien van 
'n Nuwe Testament." 

Verskrik kyk die vier mekaar aan, waar
deur-so het hulle gemeen-hy tot die ge
volgtrekking fioes kom dat hulle nie soiets 
besit nie; m.aar voordat een van huJle 'n woord 
kon uit, hervat hy : "vVat ~ Nie 'n Nuwe 
Testament nie ~ Sou julle my wil laat ver
staan dat nie een van julle moe deI's m.et julle 
vertrek na 'n oor logsterrein nie aan een van 
julle 'n Bybel gegee het nie ~ Kom," vervolg 
hy mlnsaam, maar darem gebiedend, , ,gee 
maar een van julIe Bybels." 

Totaal uit die veld geslaan, het een van 
hulle, nadat hy so 'n ruk in 'n koffertjie ge
snuffel het, met 'n N u,ve Testament voor die 
dag gekom. 

"Mooi," se Garriock, hoogs tevrede, "en 
nou salons begin." 
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Hy hou toe die kaart met sy een hand on1-
hoog en met die ander bedek hy drie oe van 
die kaart, sodat net twee daarvan sigbaar 
was, en hy vra toe aan een van hulle: "Hoe
veel oe sien j y 1" 

"Twee, Meneer," was die nederige ant
woord. 

E " G' k h l·· h t . ~" " n, vra arrlOC,,, oevee oe e JY. 

En 'weer was die antwoord: "Twee." 

"Goed," gaan hy voort. "Lees nou 0I:en-
baring 1: 7," wat die persoon toe ook do en : 
"Hy kom met die wolke, en alle oog sal Hem 
sien." 

"AIle oog," herhaal Garriock, "sal Hem 
sien. Hoe verskriklik m.oet dit vir die mens 
wees om. die Koning, as I-Iy korn, in Sy heer
likheid te aanskou, terwyl hy hier in die lewe 
gedurig besig is met dinge ,vat tot oneer van 
sy God strek." 

Toe skuiwe hy sy hand af, sodat twee ander 
oe weer op die kaart sigbaar was, en hy vra 
toe aan die twede: "Hoeveel oe sien jy 1" 

"Ook t"wee, Meneer," was die verslae ant
woord. 

"En hoeveel kniee het jy 1" vra Garriock, 
en weer was die antwoord: "Twee, Meneer." 
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"Nou ja, lees nou Rom. 14: 11," versoek 
Garriock. Dit word gedaan, en op versoek 
van Garriock moes die persoon klem Ie op die 
woorde: "Voor My sal aIle knie buig." 

"Sien julIe 1" verma an Garriock ootmoe
dig. "In pIa as van dat julle kniee op die 
heilige Sondag in die diens van die Heer en 
tot Sy eer geboe is, is hulle weI geboe, maar 
onder 'n kaarttafel. Maar hulle sal tog een
maal moet buig, en moontlik nog in wanhoop, 
wanneer die mens sal uitroep: ,Berge, val op 
ons! Heuwels, bedek ons!' " 

Vir die derde het hy net een oog op die 
kaart oopgehou, en toe aan hom gevra: 
"Hoeveel sien jy 1" 

"Net een, Meneer," was die antwoord. 
"En hoe-yee1 tonge het jy'!" 
"Ook maar net een, lvleneer." 
En toe het Garriock hom daarop gevlYs wat 

in dieselfde vers voorkom: "AIle tong sal 
Hem bely." Nadat hy hom ook 'n liefderyke 
nlaar ernstige vermaning gegee het, vra hy 
aan die vierde, ter\vyl hy die kaart bloot om
hoog hou: "Watter kaart is dit 1" 

"Skoppe 5," was die antwoord. 
"Dan is dit darem opmerklik," gaan Gar

riock voort, "dat ek juis by toeval die kaart 
moes opgetel het, want ons is juis net vyf 
in hierdie vertrek. Dit herinner ons aan die 
Vyf Talente, die Vyf Wyse en Vyf D'wase 
Maagde, en oak aan die Vyf Broers wat in 
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die gelykenis van die Ryk Man en Lazarus 
voorkom. Ook het ons aan elke hand vyf 
vingers, en ook is ons met vyf sintuie bedeel; 
en in plaas dat die mens sy hande, voete, 
mond, oe en ore tot eer en verheerliking van 
sy ~1aker gebruik, is hy maar in die meeste 
gevalle alte geneig om dit in 'n teenoorge
stelde rigting te gebruik. En nou," gaan hy 
voort, "het ek aan julle versoek voldoen, en 
vertrou nou dat june my sal vergesel na Gods 
huis om Hem daar te dank vir Sy lankmoe
digheid en Hem te smeek om vergifnis en ver
lossing; vvant wie weet moontlik is die Skop
graaf al in gereedheid om een van ons in te 
sluit op sy laaste rusplaas, want die lewe is 
kortstondig en onseker." 

Almal het toe ewe bereidwillig ingestem 
om hom te vergesel na Gods huis. 

Die daaropvolgende Saterdag het een van 
die vier vir Garriock op straat ontmoet en 
toe die volgende aan hom nleegedeel:-

"Meneer, jou opmerking verlede Sondag 
in die saal, is tog be,;vaarheid omtrent die 
Skop-graaf, 'want een van ons kamerade 'wat 
sa am met ons daar aanwesig was, het vyf dae 
na ons kennismaking daar die tyd met die 
ewigheid verwissel '; en wonder lik, IVleneer, 
j uis vyf man met skopgra we 'was besig om 
sy stoflike oorskot met aarde te bedek." 
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Drie j aar na die oorlog het skrywer hier
van met Garriock kennis gemaak, en toe het 
hy die hierbovermelde aan nly persoonlik 
meegedeel, ill.et uitsondering van die woorde 
"op eie koste", wat in die begin van hierdie 
verhaal voorkom; die het ek uit 'n ander bron 
geput. 
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Jacobus Hees, 'n boer en eienaar van die 
plaas Vrolik en ook ouderling van die 
gemeente waar hy lid van "vas, was 'n v\Tel
gestelde man; en omdat die vooruitsigte 
belowend was-die vee vet en die veld en 
gesaaides pragtig-het hy 'n dringende be
geerte gehad om ook met die tyd saam te 
gaan en 'n verandering in die gewone manier 
van vervoer te bring en sy kar en perde deur 
'n Ford te vervang. 

Oom Kootjie-soos hy in die wandeling 
bekend was-was, 'n kort, skraal kereltjie 
van ongeveer vyftig jaar. Hy het 'n kaal 
kop gehad, en sy gesig was versier met twee 
ernstige, waarnemende, grys ogies en 'n lang, 
effe grys baard. Sy vrou, omtrent net so 
oud soos hy, was weer dik en grof, maar won
derlik opgeruimd en vreeslik nuuskierig. 

Op 'n goeie dag-dit was 'n somernalnid
dag-onderwyl oom Kootj ie, sy vrou, 'n paar 
van hulle kinders en 'n svvaer van hom, Gert 
Kies, op die stoep van hulle woning sit en 
gesels, nlerk oom Kootjie op: "June ·weet, 
more moet ek alweer dorp-toe om 'n kerk-
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raadsvergadering by te woon, en die ent pad 
dorp-toe, alhoewel dit maar twaalf my I is, 
word darem vir my in die laaste tyd verskrik
Iik vervelig; en Bloubok en Sara,"-sy twee 
karperde-"hoe verveliger die pad vir my 
word, word by die dag stadiger, en meer as 
vier Inyl per uur kry jy nie uit hulle nie. En 
nou sal 'n mens se: ,Roekom skaf jy hulle 
nie af nie l' Maar di t kan ek ook nie do en 
nie, want p-ulle het my baie getrou gedien, 
en hulle kan moontIik in die hande van mense 
val ·wat hulle dan mishandel. Nou het ek 
gedink pm ook maar vir m.y 'n ou Fordjie 
aan te skaf, dan kom 'n mens tog gouer oor 
die weg; en ook nie dit aIleen nie, maar nou 
die ander dag, toe ek met die dom.inee ui t 
\vas op huisbesoek, het hy my m.aar lelik ge
steek." 

"En toe, wat het hy gese 1" val sy vrou hom 
in die rede. 

"Hy het gese dat as Bloubok 'n m.ens was, 
hy by uitstek 'n swak Christen sou gewees 
hot, want hy verstaan die kuns eersteklas 
om sy pligte te versuim. fly het vir my ook 
nog in die haastigheid vertel hoe aangenaam 
dit was om m.et broeder De Beer op huis
besoek uit te gaan, want die het ook 'n Ford 
Dus kon hulle in twee uur m.eer uitrig as wat 
Bloubok en Sara in 'n dag kon doen." 

"En toe, wat het jy gese 1" vra sy. 
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"Nee, niks nie. Ek het die ding somar 
doodgepraat." 

"J a, nes june mans is! Kon jy nie vir 
hom gese het dat, as daardie Ford van broe
der De Beer begin dingetjies maak, hy die 
hemel sou gedank het as hy dan maar liewer 
agter Bloubok en Sara gesit het 1 En wat 
beteken daardie nuwe waenhuis wat jy laat 
bou het, Kootjie 1 Jy het seker, toe die d01l1i
nee so op Bloubok geskimp het, somar in die 
stilte besluit om vir jou ook 'n Ford aan te 
skaf, ne 1" 

"J a," laat oom Kootjie met 'n sug daarop 
volg, "ek het daardie gheraas laat bou vir 
die doel." 

W ". h ,~ J bd 1 k " at se J y ,g eraas . y e oe se er 
,geraas', ne 1 Waar kom jy aan daardie 
Engelse naam 1 Hoekom se jy nie waenhuis 
nie 1 Geraas," gaan sy voort, "sal darem 
ook reg wees, want die ding skop 'n duiwelse 
geraas op as hy, soos june se, ,staart'." 

"Kyk, vrou," vervat oom Kootjie, "as 'n 
ill.ens eers eenmaal aan 'n Ford gewoond raak, 
dan wil jy nie weet van kar en perde nie, 
want die ding gly soos 'n stukkie seep oor 
die aarde, en ek kan dorp-toe gaan en terug
kon1 binne 'n uur; en met Bloubok en Sara 
sal dit my sewe uur kos-drie uur soontoe, 

'drie uur terug en 'n uur vir uitspanning 
daar." 

J 
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"Maar hoe m.aak jy nou as Swartlaagte 
net 'n modderpoel is 1 Dan gaan Bloubok en 
Sara nog deur, maar j ou F ordj ie sal dan 
moet hensop." 

"Wat praat jy, vrou 1" helder OOIn Kootjie 
op. "Verlede jaar toe S"vartlaagte nes 'n 
see gele het, het ek gesien dat 'n Ford daar
deur gegaan het, en dat die water en mod
der nes twee watervalle ,veerskante van die 
modderskerms gestaan het, en die mense sit 
binnekant die kar houtgerus en wieskie 
drink." 

"Maar, Kootjie," verneem sy, "hoekom 
nOeIn june dan die ding ,kar'1 Hy het mos 
vier wiele-en dis mos 'n wa." 

"Ag, vrou, dis son1ar nukke "vat die 
Engelse uithaal. Hulle no em dan die ge
raamte of rOlnp van 'n dooi ding ,karkis'." 

" W il j Y nou meer 1" se sy ewe verslae by 
haarself, en sy vra toe verder: "En toe, wat 
is j ou plan nou 1" 

"Vrou," se hy, "Jan van Graan, op Knop
piespan, het 'n Ford wat hy aan my, en aan 
my aIleen-so het hy uitdruklik gese-sal 
afstaan vir tweehonderd pond, en ... " 

"Maar," val sy vrou hom in die rede, "dis 
te duur vir 'n twedehandse Ford. Hoekom 
gaan j y dan nie liewer vir j ou een op die dorp 
koop nie 1" 
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"Ja, dis ook waar. Maar Jan se kar ken 
ek, en ek het ook al op hom gery, en ek kan 
jou verseker dat hy net soos blits loop; en 
Jan het my gewaarborg da t hy m.y binne 
'n uur sal leer, sodat ek heeltem.al in staat 
sal wees om die ding te bestuur." 

"Nou ja, toe dan," besluit sy, "maak dan 
nlaar so." 

Die daaropvolgende week het oom Kootjie 
en Gert te voet na Knoppiespan vertrek, wat 
maar ses my I van Vrolik Ie. Gert het eintlik 
saamgegaan am met die terugreis die hekke 
oop te maak. 

Met hulle aankoms op Knoppiespan was 
J an van Graan net tuis, en ewe bly om oom 
Kootjie en Gert te sien; en nadat hulle ge
groet het, het Jan hulle binnegenooi. 

Toe hulle so 'n rukkie gesels het, het oom 
Koot j ie maar aan Jan die doel van sy korns 
meegedeel en tegelykertyd gese dat hy besluit 
het om die Ford van Jan oor te neem. Jan 
het toe dadelik die motorkar laat uitstoot en 
oom I(ootjie som.ar laat plaas neem by die 
stuur-wiel, ter-wyl hy langs hOln gaan sit het 
om honl te leer ry. Gert het agter gesit, ter
wyl Jan nou besig was om oom Kootjie te 
onderrig in al die geheinle van 'n motorkar 
te bestuur. 

Dit het wonderlik voorspoedig gegaan, en 
binne 'n uur het Jan nog sy geld ontvang; 
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en oom Kootjie, met Gert naas hom, IS weer 
op weg huis-toe. 

Gert was maar skrikkerig; maar nadat 
hulle 'n goeie twee my I van Jan se huis was 
en hulle darem nog in die pad gebly het, het 
hy begin moed skep, en hy merk toe op: 
"Boet het darem die mouster-kar se trieks 
gou agtergekom, en dit lyk vir my ons sal 
netno~ veilig by die huis wees." Maar hulle 
was nle. 

"Ja, jong," se oom Kootjie, "dis darem 
nie so ingewikkeld as wat ek gedag het nie; 
en wat ons nou nog nie weet nie, salons weI 
later agterkom." En hulle het ook. "Maar 
moet nou nie verder gesels nie," vermaan oom 
Kootjie, "want daardie twee borne wat weers
kante van die pad staan, maak my benoud, 
en 'n mens sal al j ou posi tiewe moet bymekaar 
hou om veilig tussen hulle deur te ry." 

Die twee borne waarvan hier sprake is, het 
oDltrent twintig tree uitmekaar gestaan en 
was nie in die minste gevaarlik nie as 'n mens 
in die pad sou gebly het; maar die een wat 
die naaste aan die pad gestaan het, het 'n 
groot stomp gehad wat sowat vyf voet uit
gesteek het en net hoog genoeg was om die 
kap van 'n motorkar te belemmer. 

Die twee borne het oom Kootjie se benoud
heid so laat styg dat hy verward geraak het; 
en in plaas van die petrol af te sluit, het hy 
juis die teenoorgestelde gedoen, en toe loop 
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die motorkar, soos hulle se, dat 'n mens nie 
hemel of aarde kon beken nie, en reg op die 
boom met die uitstekende stomp af. 

"Pas op, Boetie!" skree Gert doodsbenoud. 
, ,Boetie salons teen die boomstam veronge
Iuk." 

Oom Kootj ie het die booms tam net mis
gery, maar die dwars tak het sy werk gedoen, 
die windskerm uitmekaar geslaan, die kap 
gevang en die motorkar so 'n geweldige ruk 
gegee dat sy voorwiele gelig het. Hy het 
darem gou weer reggeruk en voortgesnel, en 
toe loop hy so os oom Koot j ie aan sy vrou gese 
het, "nes blits", terwyl die grootste gedeelte 
van die kap agtergebly het. Gelukkig het 
alt,vee gekoes toe hulle onder die boom deur 
is, en sodoende hulle gesigte teen die spat
tende glas beskerm. Gelukkig het Gert die 
ding agtergekom dat daar iets verkeerd mef 
die petrol was, en gou het hulle dit herstel 
en die motorkar tot stilstand gebring. 

Rulle het toe ewe verslae die verplunderde 
dele van die ka p bymekaar gemaak en in die 
motorkar gesit, om dan maar weer te vertrek. 
Gert het in die gouigheid 'n vaste besluit 
gene em om nie 'n duim verder met die motor
kar saam te ry nie, en gese: "Boetie, ek dink 
nie ek sal verder saamry nie, want Boetie ry 
darem 'n bietjie te onverskillig met die 
mouster-kar, en daardie kort draaie wat 
Boetie maak, geval my glad nie; en ook nie 
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dit aIleen nie, maar verlede week het ek 'n 
alte nare droom gehad." 

"En toe, wat het jy dan nogal gedroOlll 1" 
vra oonl Kootj ie ewe vies. 

"Boetie," antvvoord Gert, "ek het gedroom 
dat ek met 'n nlouster-kar-maar dit was nie 
'n Ford nie-hemel-toe ja, en ek het op 'n 
groQt plaat engeltjies afgekom; maar die 
mouster-kar het toe so geweldig geloop dat 
hulle nie kon padgee nie, en 'n stuk of ag 
van hulle is onder die kar deur, en 'n ver
skriklike wolk wit vere het toe agter die kar 
gewarrel. En toe Boetie daar so op die 
boom.stam gekorrel het, kom my die hele 
droom weer voor die gees; maar gelukkig met 
een of ander bonatuurlike wonder\"verk het ek 
en Boetie die ewigheid net by 'n halfduinl 
misgeloop." 

"Ag, Gert, daardie droom van jOll is somar 
pure bog," se oom Kootjie. ,,'Vaar het jy 
ooit in jou Ie-we gehoor dat 'n mens met 'n 
nl0torkar kan henlel-toe ja 1 En daardie 
vvit vere wat so agter die motorkar in jou 
droom gewarrel het, sou dan seker die kap 
beteken het wat so agtergebly het, ne 1" 

,,"\Vragtie, Boetie, dis nag nooit anders 
nie! Daar het ek nie eens aan gedink nie." 

"Nou toe," se oom Kootjie, "draai nOll 
nlaar die slinger voor; laat ons maar weer ry, 
want waarvoor wil jy nou huis-toe loop, en 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



OOM KOOTJIE KOOP 'N FORD 145 

]Ioe die ongeluk moet ek alleen by die hekke 
klaarkom 1" 

Gert het toe maar net gesug en die slinger 
gepak en hom 'n geweldige draai gegee, met 
die gevolg dat die slinger terugruk en Gert 
se een hand buite werking stel. 

Oom Kootj ie sou toe self draai, en hy het 
di t reggekry ook; maar die m.otorkar het 
som.ar sonder kennisgewing vorentoe ge
spring, vir oom Kootjie onderstebo gestamp, 
en hom toe loop wreek op 'n ontsaglike boom
starn. 

Oom Kootj ie en Gert het toe m.aar weer 
verder die reis te voet voortgesit huis-toe, tot 
groot tevredenheid van Gert, want hy het 
toe al 'n ernstige besluit geneem om in 
die vervolg van 'n motorkar se lyf weg te bly. 

Toe oom Kootjie en Gert die werf binne
stap, staan tant Siena, oom Kootjie se vrou, 
m.et haar hande in die sy hulle en inwag. 

"En toe, Kootjie," begin sy verskrik en 
teleurgesteld by hulle aankoms, "waar's die 
motorkar 1" 

"Ag, Siena," antwoord oom I(ootjie ewe 
kortaf-anders noem hy haar "V rou", maar 
as hy vererg is, is dit somar kortaf 
"Siena"-, "die motorkar sal in der evvig
heid nie weer loop nie : hy het hom uitmekaar 
gepomp teen 'n boomstam, en so ver,voes dat 
ek di t nie die moei te werd ag om hom weer te 
gaan haal nie." 
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"En waarvoor ja jy dan borne onderstebo 1 
In die pad is mos nie borne nie!" 

"Sussie," se Gert, "dit was nie eintlik 
Boetie se plan nie, maar die mousterkar wou 
glad nie andel's nie. Eel's het hy somal' 
onder 'n boom deurgeglip en sy kap puur ver
niet laat afruk, en ~ns byna nog verongeluk 
ook, en toe het Boetie hom gepaai en weer 
tot stilstand gebring; en toe ons weer wou 
,staart' het hy somal' my hand riitmekaar 
geslaan, vir Boetie onderstebo gespring, en 
toe sy lyf loop skaapram hou teen 'n gewel
dige boomstam." 

"En nou Gert," vra tant Siena, "sal hy 
nie weer loop nie 1" 

"Nee wat, Sussie; sy ingewande is belem
mer, sy stuurwiel staan nou regop, sy twee 
voonviele omhels mekaar, en dis net p~trol, 
olie en water waar jy kyk !" 

"Dis net soos ek gedag het!" skater tant 
Siena van die lag. "June wil mos die 
Engelse altyd na-aap. Bloubok en Sara is 
dan te stadig, en die motor kar \veer te vin
nig ! N ou sal di t in die vervolg glo moet te 
voet gaan, en, begryp nou, jy en die dominee 
te voet op tog onder die gemeente met huis
besoek I" spot sy. ,lEn toe, Kootjie," ver
neem sy verder, "wat is jou plan nou 1 Gaan 
jy nie maar weer 'n ander motorkar koop 
nie 1" 
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"Boetie kan weer 'n mousterkar koop as 
Boetie wil," val Gert ewe ernstig in "maar 
dan moet Boetie darem wragtie nie op my 
reken met die gaanhaalslag nie, want ek het 
nou 'n vaste besluit geneem om nie meer mous
terkar te ry nie," en hy het toe ook somar 
gegroet en getrap. 

Die volgende dag was tant Siena maar nog 
besig met die motorkargeskiedenis, en die 
ding het oom. Kootjie so stadigaan begin ver
veel. Hy het in die geheim 'n plan beraam 
om tant Siena vir al die spot uit te betaal. 
Maar hy het nie. 

Oom Kootjie het, toe hy hom weer onder 
tant Siena se spottende kruisverhoor bevind, 
gese: "V rou, daardie gelol van j ou is ek nou 
moeg voor, en ek het 'n besluit geneem om my
self maar te verongeluk." 

Tant Siena, omdat sy nie soiets verwag 
het nie, het darem so effe geskrik, maar dit 
nie laat merk nie, en toe besluit sy om in die 
vervolg die ontwikkeling van sake in verband 
met oom Koot j ie se voornemens noukeurig 
dop te hou. En sy het ook. 

Op die plaas, in die loop van 'n droe rivier, 
en naby die woning, was 'n diep en bree kuil 
van ongeveer 'n halfmyl lank, die oewers 
waarvan dik begroei was met populier- en 
ander borne. 

Oom Kootjie se plan was toe om die nodige 
kledingstukke aan die ander kant van die kuil 
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weg te steek, en as alles dan gereed. is, aan 
hierdie kant hom uit te trek en sy klere net 
so claar te laat Ie en dan deur te s"\vem., weer 
die klere aan te trek, en dan vir 'n dag of ,vat 
hom uit die voete te maak. En hy het so 
genlaak ook. 

Onderwyl oom Kootjie aan die deurSvVelTI 
was, was daar so 'n buitenge\voon bly trel{ 
op sy gelaat te bespeur, en toe hy oorkant 
uitklim en gaan sit, het hy hardop gelag by 
die gedagte: "Siena sal haar morsdood skrik 
as sy nly klere daar kry, en dan sal Bloubok 
en Sara dit ook gewaar om m.ense bymekaar 
te maak om na my ,lyk' te soek. Hoe teleur
gesteld sal sy wees as sy tot die ontdekking 
korn dat dit maar 'n poets is wat ek haar 
gebak het. Maar dit sal vir haar 'n les wees." 
Maar di twas nie. 

"J a," sug oom Kootjie toe hy aan opstaan 
was, "sy is darmTI maar 'n dierbare ou siel; 
jammer maar dat sy so gevveldig kan spot." 

Oom I{ootjie het toe die klere gaan soek 
op die plek \vaar hy dit gelaat het, en lTIet 
oopgerekte 08 staan hy die plek een be"won
der, want die klere het verdwyn. Hy het toe 
ewe benoud haastig op en af in die hosse 
gesoek-maar alles tevergeefs. Hy gevlaar 
toe dat sy vrou en kinders van die werf af 
Viregry in die rigting van die dorp. 

Onder die omstandighede het oom Kootjie 
besluit om maar weer deur te swem en die 
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klere wat hy netnou uitgetrek het, weer aan 
te trek. IIoewel die verdrinkplan non skip
brenk gely het, sou hy hon1 darem. maar vir 
'n paar dae opsy hou-m.aar hy het nie-, 
vv-ant toe hy by die plek kom ""vaar hy die 
klere gelaat het, het die ook spoorloos ver
dwyn. 

" VV e1," redeneer oom Koot j ie by homse1f, 
"om nou darem aan die svvem te bly totdat die 
vrou weer opdaag, sal nie stryk nie; en die 
gedagte om ander k1ere in die hande te kry, 
kan ek maar uit'my kop laat, want ek weet 
goed genoeg dat, as sy van die huis af weg
gaan, sy goed sorg sal dra da t di t haas on
moontlik sal vvees om. in die hnis te kom. Dus 
is daar vir my glad nie 'n ander plan nie
en dit ~lord allaat-as om maar na die ver
ongelukte motorkar te gaan en my dan nlaar 
te bedien, so goed moontlik, van die verplun
derde kapseile." En oom Kootjie het so ge
nlaak ook. 

Pikdonker het oom Kootjie die motorkar 
gehaal; en hy ""vas maar bly ook, want dit 
was glad nie aangenaam om sonder k1ere in 
die nag rond te slenter nie. Hy het toe 'n 
geweldige stuk van die ·wi t ka psei1 losgeskeul' 
en dit net soo,s 'n laken omgehang, en toe maar 
dade1ik weer huis-toe gegaan. 

Op ""veg huis-toe verneenl hy 'n rytuig agter 
hotH. Hy het toe so 'n bietjie opsy geskuil, 
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