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As jy deur diep waters gaan,

sal Ek met jou wees;

en wanneer jy deur riviere gaan,

sal dit jou nie wegspoel nie.

As jy deur die vuur loop,

sal jy nie verbrand word nie;

en die vlamme sal jou nie verteer nie.
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Spesifieke betekenis van woorde

Voordat ons verder gaan voel ek dis nodig om te verduidelik wat die beteken is 

van sekere woorde en afkortings was wat dikwels in die boek gebruik word. Die 

lys is geensins volledig nie.

1994 verwys na die jaar waarin Suid-Afrika 'n demokrasie geword het. Dikwels 

word dit verkeerdelik beskryf as die einde van Apartheid wat in praktiese terme 

reeds gestop het in 1990 toe Mnr Mandela vrygelaat is. Ook verwys na as die 

"Nuwe Suid-Afrika" teenoor "Apartheid Suid-Afrika."

Afrikaners verwys na die wit Afrikaners wat in Suid-Afrika gebore was en 'n 

vorm van  Vlaams  praat  wat  bekend  staan  as  Afrikaans.  Synde  baie  direkte 

mense was hulle nooit  juis beïndruk met die Engelse nie en het twee oorloë 

(Eerste en Tweede Anglo-Boereoorlog) teen Engeland geveg en drie saam met 

hulle (die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog en Korea). Die meeste 

van hulle voorvaders was Nederlanders, Franse en Duitsers of selfs Russe. Nie 'n 

enkele Afrikaner sal sommer erken dat hy dalk Engelse bloed in hom het nie 

ongeag  wat  sy  stamboom  wys.  Hulle  het  nogsteeds  'n  probleem  met  die 

oorlogmisdade  wat  teen  hulle  gepleeg  was  gedurende  die  Tweede  Anglo-

Boereoorlog waar ses en twintig duisend vroue en kinders vermoor is deur die 

Engelse in konsentrasiekampe. Twee miljoen van die oorspronklike vyf miljoen 

het na 1994 geëmigreer vir verskeie redes wat niks met rassisme te doen het 

nie.

Amerikaanse Patriot verwys na die skrywer se beter helfte. 'n Amerikaanse 

Patriot  wat  vir  die  Amerikaanse  Vloot  werk.  Sy  is  nie  net  pragtig  nie  maar 

heelwat slimmer ook. Het egter 'n skerp elmboog per geleentheid.

ANC verwys na die African National Congress. 'n Verbode bevrydingsbeweging 

en nou die Suid-Afrikaanse regering. Hulle het 'n baie beter en eerbare tradisie 

as enige ander party in Suid-Afrika ten spyte van hulle onlangse probleme. Sal 

nog vir baie dekades regeer en tenspyte van baie gerugte het hulle werklik nie 

die "wit stem" nodig nie en hulle weet dit maar alte goed.

Angola verwys na 'n land net noord van Suid-Wes-Afrika waar die terroriste 

geskuil het om aanvalle te loods na Suidwes en Suid Afrika. As gevolg daarvan is 

die  suidelike  deel  van  Angola  ingeval  en  beheer  deur  die  SAW in  'n  semi-



permanente besetting. As een van die top tien olie produsente van die wêreld is 

dit vandag besig om aanspraak te maak op sy regmatige plek in Afrika. Tans (in 

suidelike Afrika) is dit die land wat die meeste aan wapens spandeer. Hoekom 

sal geen mens weet nie.

Apartheid verwys  na  die  politieke  stelsel  in  Suid-Afrika  tussen  1948-1994 

waaronder swart Suid-Afrikaners politieke mag op grond van ras geweier was. 

Die  stelsel  is  deur  die  Verenigde  Nasies  beskryf  as  'n  misdaad  teen  die 

mensdom. Dit het 'n burgeroorlog ontketen wat nou en dan oorgespoel het in die 

ope.  Niks  goeds  kan  gesê  word  van  hierdie  stelsel  nie  synde  gebaseer  op 

boerdery en Bybelse beginsels en nie natuurlike geregtigheid of gelykheid voor 

die reg nie. Dit was bestem om te misluk en dit het maar nie voordat dit byna 

Suid  Afrika  vernietig  het  nie.  Het  ook  tien  duisende  lewens  gekos  (party 

skrywers praat van honderde duisende). 

Blitspatrollie verwys na die elite polisie-eenhede wat in elke groot stad in Suid-

Afrika  gevind  word.  Die  eenheid  wat  met  vinnige  karre  reageer  op  (slegs) 

ernstige misdaad en terrorisme. As gevolg van hulle bedrywighede het hulle 'n 

baie spesifieke tipe persoonlikheid in hulle lede gesoek en aangewakker. Dit het 

daartoe  gely  dat  hulle  besonder  bekend was  vir  hulle  arrogante  maniere  en 

gedrag in die algemeen.  Was redelik  gehaat deur die gewone SAP lede (net 

jaloers  gewees  as  jy  my  vra).  Die  skrywer  was  'n  lid  van  die  Pretoria 

Blitspatrollie vir die meeste van die tyd wat in hierdie boek beskryf word. Daar is 

geen twyfel dat die Blitspatrollies altyd op soek was na skietgevegte en vaderlike 

gesprekke en het daarvoor geleef om gesteelde (hopelik) karre te jaag en te 

skiet ("chases" genoem). Alle Blitspatrollies val onder die uniform tak en het niks 

met speurders of ondersoek werk te doen nie. Lede was en is nogsteeds oortuig 

daarvan  dat  hulle  deel  vorm van  'n  elite  en  inderdaad  was  dit  so.  Dit  was 

geensins vir almal bedoel nie.

Boer verwys na wit Afrikaners wat gebore is in Suid-Afrika. Dit is bedoel om 'n 

neerhalende term te wees en was algemeen gebruik deur die vryheidsvegters 

om die  SAP lede en wit  mense in  die  algemeen te  beskryf.  Vandag was dit 

haatspraak as dit in die konteks gebruik word en net reg ook.



Boksgeveg verwys na 'n vuisgeveg met enige wapen behalwe vuurwapens. Iets 

wat die SAP bekend was voor en het dikwels gewelddadig opgetree wanneer 

nodig (of onnodiglik).

Bose oog is om na iemand te staar met die opset om hom te domineer. Polisie 

taalgebruik en vanaf  die  Engelse "evil  eye."  Is  baie  gedoen en in  die  spieël 

geoefen.

Casspir verwys na die landmyn bestande en gepantserde voertuie wat gebruik 

was deur die SAP binne en buite Suid Afrika. Die meeste is na die oorlog verkoop 

teen belaglike pryse synde 'n simbool van onderdrukking.

Die oorlog verwys na die teen-insurgensie en teen-terreur-aksies wat deur die 

Apartheids veiligheidsmagte geneem is teen die bevrydingsbewegings se stryd 

vir  politieke vryheid en vice versa. Dit  het meestal  plaasgevind op die grens 

gebiede van Namibië asook 'n paar voorvalle op die grens gebiede van Suid-

Afrika en later jare binne Suid-Afrika. Waar die twee kante mekaar raakgeloop 

het sou 'n skietery plaasvind en die SAP was altyd aktief op soek na konfrontasie 

en het meestal (omtrent altyd) die gevegte gewen. Dit was 'n rasse-oorlog en 

nie 'n godsdienstige een nie. Beide kante het skynbaar dieselfde God aanbid en 

vir hulp gevra soos ons sal sien.

Die Spesiale Taakmag verwys na die elite SAP Spesiale Magte Eenheid met 'n 

keuring druipsyfer gelyk aan dié van die Amerikaanse Green Berets ('n woord 

wat nie vertaal kan word nie). Dit is onbekend presies wat hulle alles gedoen het 

want die meeste van hulle werk was top geheim en was nogsteeds hoewel hulle 

bekendheid verwerf het met gyselaar dramas. Gelykstaande (en soveel meer) as 

die bekende "SWAT" spanne wat jy in flieks sien. Hulle was die enigste lede in 

die SAP wat gekwalifiseer was om valskermvleuels  te  dra tensy die  lid syne 

verwerf het in die weermag voor hy by die SAP aangesluit het. Swart lede is 

toegelaat (mits hulle die keuring kon slaag) maar geen vroue nie.

Dienspligtiges verwys na die wit mans wat opgeroep was vir twee jaar militêre 

diensplig tydens Apartheid en jaarlikse kampe daarna. Dit was verpligtend na 

skool maar kon uitgestel word vir byvoorbeeld studie aan 'n universiteit solank 

jy deurkom. (In daardie jare was standaarde hoog genoeg om weggejaag te 

word as jy te veel vakke pluk.) Versuiming om aan te meld vir diensplig het 



tronkstraf  en  openbare  vernedering  gebring  so  bitter  min  het  geweier  of 

weggehardloop. As die vloedgolf van boeke na 1994 geglo word was hulle almal 

takhare wat dagga gerook het terwyl hulle probeer het om die stelsel te ontduik. 

Dis absolute nonsens. Baie min was teen diensplig en moraal meestal hoog. Die 

dienspligtiges  het  uitstekende  werk  in  al  die  eenhede  verrig  behalwe  in  die 

duikbote en lug bemanning wat vir die professionele soldate gelos was.

Engeland  verwys na die Verenigde Koninkryk en ook die Britse Ryk waar van 

toepassing.  Die  woord  word  gebruik  in  die  algemene  sin  van  die  woord  en 

beskryf al die Engelse nasionaliteite.

Gewetenlose Strate verwys na die strate en gebiede waar die skrywer gewerk 

het  as  'n  polisieman  in  verskillende  dele  van  die  land.  Absoluut  wreed  en 

gewetenloos verwys dit ook na die polisiemanne wat die misdaad en terroriste 

beveg het (straat polisiemanne) en die gespuis bekend as plastiek polisiemanne 

wat in die kantore diens verrig het. Hulle het natuurlik absoluut geen idee van 

die gewelddadigheid van die gewetenlose strate gehad nie en is met vaderlike 

minagting bejeën deur ons wat slegs op die gewetenlose strate was en wou 

wees. Dit is egter nie bedoel om alle kantoor werkers as plastiek polissiemanne 

te klassifiseer nie. Iemand moes byvoorbeeld die forensie toetse ensomeer doen 

wat van kritieke belang is vir enige Polisie Mag.

Haasman  verwys na die publiek. Vir een of ander rede was dit die term wat 

deur  SAP  lede  gebruik  was  om die  publiek  te  beskryf.  Glad  nie  neerhalend 

bedoel nie. 

Honde Eenheid  verwys na die elite honde-eenhede van die SAP waarvan die 

skrywer  ook  deel  gevorm het  vir  'n  kort  rukkie  voor  sy  ontslag.  Hulle  was 

administratief deel van die Blitspatrollies soos ook die polisie duikers was. Hard 

en ervare was (en is) hulle altyd baie welkom gewees op die gewetenlose strate. 

Waar iets ookal gebeur het was die Honde Eenheid altyd betrokke. Baie spesiale 

manne (en deesdae vroue).

Koevoet verwys na die elite SAP TIN eenheid wat slegs in die noordelike dele 

van Suid-Wes-Afrika bekend as die operasionele gebied of Owamboland gewerk 

het. Tegnies, na 1985, het hulle deel gevorm van die Suid-Wes-Afrika Polisie TIN 

Eenheid (SWAPOL TIN) en het SWAPOL kamoefleer uniforms gedra het in plaas 



van SAP. Hierdie eenheid het legendaries geword en 90% van alle  terroriste 

doodgeskiet tydens die oorlog maar slegs in daardie spesifieke gebied. Iets wat 

vergeet  word  vandag.   Die  weermag het  getalle  gewys baie  meer  terroriste 

doodgemaak noord van hulle in Angola. Daarom is dit meer korrek om te sê dat 

hulle 90% van die oorblywendes wat die weermag ontsnap het doodgemaak het. 

Vandag word die eenheid gekruisig as gevolg van hulle sukses wat 'n skande is. 

Dis meer belangrik dat die geskiedenis korrek neergeskryf word as om vingers te 

wys.  Daar is baie goeie boeke oor hulle waarvan Jim Hooper se "Koevoet" die 

beste is. Ten spyte van die valskermvleuels wat op die internet te koop is was 

hulle nooit die valskerm gekwalifiseerd nie en die "vleuels" is vervals. Hulle was 

kundiges in gemeganiseerde oorlogvoering en speel feitlik geen rol in die boek 

nie.

Kontak (met die vyand) was om met die vyand slaags te raak en hom dood te 

maak indien moontlik. Ook bekend as 'n vuurgeveg en dit verwys na 'n klassieke 

teen-insurgensie  terroris  teen  veiligheidsmagte  botsing.  Gewoonlik  in  die 

landelike gebiede en nie stede nie.

Krygkor verwys na die Suid-Afrikaanse wapen nywerheid wat van kernwapens 

tot wat ook al nodig was vir veiligheidsmagte vervaardig het. Dit was vandag 

bekend as Denel.

Linksgesinde  takhare verwys  na  die  wit  ondersteuners  van  die 

bevrydingsbewegings met hulle liberale sienings. Hulle is erg gehaat deur die 

SAP  en  so  sleg  behandel  as  wat  die  SAP  mee  kon  wegkom.  Paar  sommer 

vermoor  ook.  Die  meeste  was  hoogs  geleerd  en  baie  uitgesproke  in  hulle 

veroordelinge van die Apartheid-Staat. Mens moet erken en eer gee dat hulle 

dapper  ouens was  en  het  baie  vyandigheid  verduur  vir  hulle  sienswyses.  In 

hierdie  boek  word  die  term  ook  gebruik  om  die  liberale  te  beskryf  wat 

menseregte neem tot sulke belaglike lengtes dat eie (lynch law) geregtigheid 

nou verskyn. Asook diegene wat die politieke korrekte godjie aanbid. Dit is nie 

bedoel om neerhalend te wees. Polisie taalgebruik.

Mnr Mandela verwys na die legendariese bevrydingsleier wat 27 jaar in die 

tronk in Suid-Afrika was vir sy idees oor gelyke behandeling voor die reg. Soos 

ons almal weet was hy ook die eerste nie rassige verkose president van Suid-

Afrika. As die wenner van die Nobelprys vir Vrede word hy gesien deur alle (wel 



die meeste) Suid-Afrikaners as 'n vader figuur. Daar is 'n gerug dat swart Suid-

Afrikaners na sy dood al die wit Suid Afrikaners gaan aanval en vermoor. Dit is 

absolute nonsens en iets wat begin het terwyl hy nog in die tronk was stelliglik 

om  te  voorkom  dat  hy  'n  "ongelukkie"  oorkom.  Verskeie  bekende 

bevrydingsleiers is inderdaad in SAP aanhouding dood - Steve Biko is maar een 

voorbeeld.

'n  Polisiestasie is  nie  dieselfde as  'n  Eenheid  nie.  Daar was omtrent 1000 

polisiestasies in Suid-Afrika gedurende hierdie tyd onder die bevel van enigiets 

tussen 'n sersant en 'n kolonel afhangende van die grootte. Dit behels meer 

basiese polisiëring as wat 'n elite eenheid doen. Dis die plek waar die publiek 

klagtes kon indien (by die aanklagtekantoor) en aangehou is as verdagtes. Geen 

burgerlike was ooit op 'n Eenheid se perseel toegelaat nie.

Nasionaliste verwys na die politici van die nou ontbinde Nasionale Party wat 

Apartheid geskep het. Hulle het ook die mites van die "Swart Gevaar" en "Rooi 

Gevaar" verkondig wat hulle vrees vir die swart man en kommunisme duidelik 

gewys het. Ek het geen twyfel dat hulle hulle eie propaganda geglo het nie en 

aan hulleself  gedink het  as  eerbare  maar  misverstane  mense.  Dink stelliglik 

nogsteeds so. Die woord word neerhalend hier bedoel.

Polisie generaal verwys na enige offisier van die rang van generaal-majoor en 

opwaarts. (Brigadiere was nie gesien as generaals nie.) Die hoof van die SAP 

was 'n (volle) generaal wat die Kommissaris van Polisie genoem was maar hy 

was  'n  polisie  generaal  eerstens  en  laastens.  Geen  burgerlike  of  politieke 

aanstellings as hoof van die polisie is ooit toegelaat nie synde so 'n persoon op 

geen manier bevoeg is om 'n polisiemag te lei nie. Die kommissaris het direk 

verslag gedoen na die burgerlike (verkose) Minister van Polisie en later Minister 

van Wet en Orde. Hulle was uitstekende polisiemanne.

R1 verwys na die Suid-Afrikaanse kopie van die Belgiese FN-geweer in 7.62 

NAVO kaliber. In Engeland was dieselfde geweer bekend gewees as die L1A1 

SLR (Self Loading Rifle). Hierdie geweer was vir baie jare die standaard SAP 

geweer  wat  die  Lee  Enfield  .303 vervang het.  Eers  met  die  Belgiese  FN en 

daarna met wat ons ken as die R1. Die dra handvatsel was verwyder maar die 

res was redelik dieselfde. Langer blitsbreker gehad as die Engelse weergawe om 

geweer granate en traangas houers te skiet.



R4 & R5 verwys na die standaard Suid-Afrikaanse Weermag aanvalsgeweer wat 

niks anders is as 'n kopie van die Israeliese Galil in 5.56 NAVO kaliber nie. Die 

Galil is 'n kopie van die meer bekende AK47. Die SAP het dit in later jare in die 

hande gekry en dit het die standaard wapen in die korter R5 weergawe geword. 

In Afrika was dit geensins ongewoon om polisiemanne met aanvalsgewere te 

sien nie.

Rhodesië verwys na 'n land net noord van Suid-Afrika en is nou bekend as 

Zimbabwe. 'n Voormalige Britse  Kolonie wat eensydige onafhanklikheid (UDI) 

verklaar het in die middel 1960's. Hulle was in 'n hewige teen-insurgensie oorlog 

betrokke tot 1980 toe die Lancaster House-ooreenkoms hulle verraai het om 'n 

(mislukte) en despotiese een party staat te word wat nie eers sy eie burgers kan 

voed nie. Dit is hier waar SAP TIN die truuks van teen-insurgensie oorlogvoering 

geleer het en klomp eks-Rhodesiërs was in die SAP as instrukteurs. Apartheid as 

'n stelsel het nooit in Rhodesië bestaan nie. Vir interessantheid kan julle in my 

nuwe (gratis) boek The Egg Breakers - Counter-Terrorism in Sub Saharan Africa 

lees  oor  hoe  die  modus  operandi  in  terme  van  teen-terrorisme  strategie 

verander het van die een oorlog na die ander. 

Rooinek is 'n wit Suid-Afrikaner wat nie 'n Afrikaner was nie maar groot geword 

het met Engels as sy huistaal. Dit verwys na die rooi gebrande nekke wat die 

meeste buitelanders aan ly in die skerp Afrika-son. Dit  is nie 'n neerhalende 

term nie en moet ook nie gesien word as een nie. Hulle het ook 'n ander naam 

gehad wat ek nie op skrif wil sit nie. Begin met die woord "sout." Ek is seker jy 

verstaan as jy Afrikaans kan praat. Die gebruik van die woord het baie skade 

veroorsaak tussen die groepe.

Sanksies  verwys na die wêreld-wye boikot in sport en wapens op Apartheid 

Suid-Afrika  om  verandering  af  te  dwing.  Dit  was  heeltemal  onsuksesvol  en 

maklik oorkom. Al wat dit veroorsaak het was om Krygkor te versterk en het die 

nasionaliste laat saamstaan het soos min. Ek is geneig om te sê dat dit  die 

oorlog onnodiglik verleng het en van geen werklike nut vir enigiemand was nie.

SAP TIN verwys na die Suid-Afrikaanse Polisie Teen-Insurgensie eenhede. Dit 

was spesialis eenhede wat spesiaal opgelei was in teen-insurgensie oorlog. Hulle 

lede het 'n kamoefleer uniform gedra en na soldate gelyk vir die oningeligte oog. 

Om met SAP TIN te bots het byna seker die dood aan die terroriste  gebring en 
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SAP TIN was altyd opsoek na 'n kontak om terroriste  dood te maak. Daar was 

nooit moraal probleme in die SAP nie. Die Spesiale Taakmag en ook die Onluste 

Eenhede was almal deel van SAP TIN.

SAP verwys na die  Suid-Afrikaanse Polisiemag wat  die  nasionale  polisie  van 

Suid-Afrika was tussen 1913 en 1994. Dit was intussen vervang deur die SAPD 

of Suid-Afrikaanse Polisie Diens en was  van 'n semi-militêre aard met militêre 

range,  opleiding  en  dissipline.  Die  nuwe  SAPD   het  'n  burgerlike  of  siviele 

oriëntasie met die gepaardgaande gebrek aan dissipline. Dit sal nooit werk in 

Afrika nie. Die SAP word ook na verwys as die Mag en in die titel as "Apartheid 

Polisie" wat natuurlik nooit die amptelike naam was nie. Dis slegs so beskryf 

sodat die leser met een blik kan weet in watter tydperk die boek afspeel.

SAW  verwys na die  Suid-Afrikaanse Weermag wat  bestaan het uit  die  Leër, 

Lugmag, Vloot en mediese eenhede. Ek dink nie enige iemand kan betwyfel dat 

dit 'n professionele weermag was wat versterk is deur tien duisende gewillige & 

goed opgeleide dienspligtiges nie. Op sy tyd was dit die kragtigste weermag in 

Afrika en het (ten spyte van die gerugte vandag) nooit 'n slag sedert Tobruk in 

1942  verloor  nie.  Vandag  is  dit  bekend  as  die  SANW  (Suid-Afrikaanse 

Nasionaliste Weermag) en nie eers 'n lokale mag nie wat 'n goeie ding is voor 

ons ook nog staatsgrepe begin ervaar.

Skietgeveg  verwys  na  'n  kontak  op  enige  plek  tussen  misdadigers  (of 

terroriste)  en  die  polisie  waar  skote  afgevuur  word.  Aangesien  die  SAP  alle 

terroriste wou doodmaak waar hulle ookal hulle kon vind gebruik ek die term 

skietgeveg ook waar dit gebeur het tydens stedelike terrorisme in teenstelling 

met klassieke teen-insurgensie se kontak soos bo beskryf. Kan ook egter teen 

gewone misdadigers wees.

Speurder  verwys  na  'n  polisieman  wat  in  die  speurtak  (kriminele)  sake 

ondersoek het. Soos alle speurders het hulle in burgerlike (nie-uniform) klere 

gewerk  hoewel  hulle  voertuie  se  vyf  voet  lange  antenna  drade  hulle  altyd 

weggegee  het.  Daar  was  geen  verskil  in  hulle  polisie  bevoegdhede  en  die 

uniform tak sin nie.  Enige speurder kon terug na die uniform tak geplaas word 

indien nodig ('n groot straf).  As 'n spesie op hulle eie het hulle nie goed met die 

skrywer se uniform tak gemeng nie. Baie dapper manne wat nie gehuiwer het 

om misdadigers te soek en arresteer nie selfs binne swart gebiede en meestal 



alleen  of  saam met  'n  maat.  Geen  uniform het  hulle  beskerm nie  en  hulle 

oplossing  syfer  was  meestal  bo  90% wat  uitstekend  is.  Dikwels  van  polisie 

brutaliteit beskuldig.

Suid-Wes-Afrika (SWA) of net Suidwes verwys na 'n land net noord van 

Suid-Afrika aan die westekant langs die Atlantiese Oseaan. Dit is waar die Suid 

Afrikaanse teen-insurgensie oorlog begin het en was vandag bekend as Namibië. 

Dit  was  deur  Suid-Afrika  as  gevolg  van  'n  Volkebond  (League  of  Nations) 

mandaat regeer tussen 1915 (effektief)  tot  1989.  Voor dit  was dit  'n Duitse 

kolonie. Apartheid het bestaan tot 1989 toe dit onafhanklik geword het. SWA se 

noordelike grens met Angola (genoem Owamboland of die operasionele gebied) 

was waar die meeste van die teen-insurgensie plaasgevind het. Die boek gaan 

glad nie daaroor nie hoewel dit daarna verwys.

Terroriste  verwys  na  enige  lid  van  die  gewapende  vleuel  van  die  African 

National  Congress (ANC) en ander bevrydingsbewegings. Hulle was gewapen, 

opgelei  en  ondersteun  deur  die  kommunis  lande  maar  nie  noodwendig 

kommuniste self nie. Mens moet erken dat die meeste dapper manne en vroue 

was wat elke keer terug gekom het tenspyte van swaar verliese. Hulle het, soos 

ons, werklik geglo in hulle saak. Het ook weinig beloning na die tyd gekry.

Transkei  en  Ciskei verwys  na  twee  "onafhanklike  state"  geskep  deur  die 

Apartheid-staat as tuislande vir die Xhosa-Nasie (waarvan Mnr Mandela deel is). 

Hierdie "state" was nooit deur enige land behalwe Suid Afrika erken nie behalwe 

(miskien) Taiwan. Die SAP het geen jurisdiksie in hulle gehad nie as gevolg van 

die  klug  van  onafhanklikheid.  Op  'n  stadium  het  die  twee  lande  mekaar 

"aangeval" soos ons sal sien in die boek met die uwe reg in die middel.

Vaderlike  gesprek beteken  om  iemand  uit  te  sorteer  op  die  gewetenlose 

strate. Dit was nie altyd fisies nie maar dit kon fisies wees en was meestal 'n 

paar klappe of meer indien nodig. Polisie taalgebruik en dieselfde vir vaderlike 

belangstelling  of  om  'n  vaderlike  belang  in  iemand  te  kry.  Dit  beteken 

moeilikheid vir die persoon.

Veiligheidspolisie verwys  na  die  gevreesde  polisie-eenheid  wat  slegs  met 

staatsveiligheid sake soos hoogverraad en terrorisme te doen gehad het. Hulle 

het die teen-inligting operasies hanteer en was 'n eenheid apart van die res van 



die SAP wat hulle met minagting en 'n gebrek aan respek behandel het. Daar is 

geen twyfel dat hulle die room was nie. Op 'n stadium het hulle egter hulle eie 

lede begin vermoor om te verhoed dat hulle wandade (gepleeg in die naam van 

die Apartheid-Staat) uitkom. Niemand ontken dat hulle baie effektief was nie en 

het hulle het die bevrydingsbewegings heelwat moeilikheid gegee. Interessant 

van die Eenheid is dat hulle by verre ook die beste geletterd was onder die 

polisiemanne. Baie het grade gehad en somigge tot op Meesters graad vlak. Dis 

ook die ouens wat die meeste gelees het (nie iets waarvoor die res van ons 

bekend was nie). Party het deur die jare meer rustig geword en ander sit nog 

vas in 1948.

Z88  verwys na die Suid-Afrikaanse kopie van die Beretta 92F pistool wat die 

standaard dienspistool in die SAP vanaf 1988 was. In internasionale terme staan 

dit bekend as die M9.



Skrywers Nota

Hierdie is nie die gewone "troepie boek" waaraan ons gewoond geraak het die 

laaste 20 jaar nie, synde niks met die Weermag te doen het nie. Dit gaan oor die 

ses jaar tussen 1985 en 1991 wat ek in die Suid Afrikaanse Polisiemag (SAP) 

gedien het. Ek was nie opgeroep of teen my sin daar nie maar vrywilliglik omdat 

ek gehou het van die werk, mense en die idee om jou land te dien. Dit was 

moeilike tye vir Suid Afrika en het my verander soos ons sal sien in die boek. 

Tengoede? Wie weet. Dis te vroeg om te bespiegel en ek blameer geensins die 

SAP vir die foute wat ek daarna gemaak het nie.

Wat jy hier lees is die Afrikaanse vertaling van my boek wat in Engels bekend 

staan as Mean Streets - Life in the Apartheid Police. Die Afrikaanse vertaling volg 

die oorpronklike so na as moontlik (hoewel die Engelse een deesdae in twee 

boeke is nadat dit te lank geag is deur die uitgewers). Sekere paragrawe kon 

eenvoudig  nie  vertaal  word  nie.  Byvoorbeeld,  waar  ek  gedigte  aanhaal  wat 

oorspronklik  in  Engels  geskryf  is  los  ek  dit  so.  Die  beskrywing  "long  haired 

liberal" (my woord vir politikusse) het my nogal laat dink want die regte naam is 

nie iets wat ek op papier wil sit nie. Dus vertaal ek dit as "linksgesinde takhare 

of sommer net takhare" hoewel party van die politikusse so bles was as wat ek 

nou is. 

Ek is seker jy sal verstaan wat ek bedoel deur byvoorbeeld net 'n f te sit voor 'n 

woord. Dis nie nodig dat ek die hele woord uitskryf nie hoewel ek hier en daar 

dit so gelos het omdat die effek sal verander as ek dit uitlos...gewoonlik slegs 

om iets aan te haal en ek vra omverskoning as dit jou ontstel. Jy weet tog hoe 

erg ons gevloek het in  die  Magte.  Ook waar ek praat  oor  motors  ensomeer 

gebruik ek die volksmond soos "kar" en "revs." Dit het paar lesers erg ontstel - 

veral die "taal puriste." Meer hieroor later. Interessant is ook dat die Afrikaanse 

weergawe meer as 50 bladsye langer is as die Engelse boek. Byna 40 000 ekstra 

woorde. Dit het ek glad nie verwag nie en dink dis as gevolg van die woord 

"nie".

Ek het die oorspronklike boek in Engels geskryf omdat ek die storie wou versprei 

onder die  internasionale  mark.  Ek het gevoel  dat  dit  belangrik  is  dat  soveel 

mense moontlik my boek lees juis omdat daar soveel nonsens (ek is lus om 'n 

sterker woord as dit te gebruik) na 1994 gepubliseer is oor die Suid Afrikaanse 
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Polisiemag om nie eers te praat van die ou Weermag nie. Dit wil voorkom asof 

elke tweede ou het besluit het hy gaan sy boek skryf wat wys hoe erg dit was en 

nou is ek een van hulle! Ek dink egter ek bly nader aan die werklikheid en die 

menigte oud-lede wat die Engelse boek gelees het stem saam met die siening. 

Dit is hoe dit was of in elk geval hoe dit vir my was. Die hemel weet, daar was 

geen dagga rokers en ander vreemde verskynsels in my eenhede nie en die 

oorlog teen die ANC (en die res) geensins ongewild nie. Ons was patrioties en 

lus vir baklei. Inderdaad het ons geantwoord op die roepstem en dit was nie 

nodig om ons te dreig met tronkstraf om dit te doen nie. 

Patriotisme en vaderland liefde was genoeg vir my generasie en dis uitgebuit 

deur gewetenlose politici wie ek na (minagtend) verwys as die  nasionaliste of 

voetwassertjies.  Vir  hulle  het ek geen tyd nie.  Ek ook glad nie spyt oor die 

siening nie. Jy sal lees dat hierdie boek nie 'n verskoning vir Apartheid is nie 

maar 'n waarskuwing wat gebeur as geskiedenis homself begin herhaal. Dit wys 

hoe  'n  edele  organisasie  'n  "instrument  van  onderdrukking"  geword  het  as 

gevolg van die nasionaliste se onnosel manier van dinge doen. Hierdie sienninge 

het ook baie lesers erg ontstel.

Hou in gedagte dat die oorspronklike boek geskryf is vir Uitlanders wat nie die 

geskiedenis  van  Suid  Afrika  ken  nie.  Gevolglik  het  die  boek  heelwat  meer 

geskiedenis in as wat nodig is vir iemand wat Afrikaans kan praat. Ek weet dat 

dit vreemd klink, maar ek hoop dat oor dekades van nou af hierdie boek sal 

verduidelik aan ons klein kinders en die se kinders wat gebeur het. Daarom het 

ek dit goed gevind om die geskiedenis in te los en ook dele soos byvoorbeeld oor 

die verskillende uniforms wat party lesers dink oorbodig is. Ek vra jou geduld 

daarmee. My idee van die geskiedenis is ook geensins die normale een nie maar 

jy kan maar self lees en oordeel. Party sal saamstem en ander nie. My grade is 

natuurlik in die regte en nie geskiedenis nie so dis my eie idees.

Gewetenlose Strate is nie 'n navorsings projek of enigsins 'n akademiese werk 

nie hoewel party dit as sulks gebruik want dit gee 'n redelike goeie idee (nie my 

woorde nie) van die tydperk in die SAP. Dit vertel ook die stories en gerugte 

agter die skerms. Party lesers hou daarvan en ander dink dis onnodig. Die idee 

was  om jou  'n  totale  prentjie  te  gee  waar  die  SAP vandaan  gekom het  en 

hoekom  dit  bekend  geraak  het  as  die  "instrument  van  onderdrukking." 



Noodwendig moes ek heelwat agtergrond en politiek verduidelik om dit te kan 

doen. Ek onderskat nie jou breinkrag nie en spot dikwels tussen die lyne met 

myself. Verseker jou ek het geen begeerte om jou te beledig nie want ek weet 

nie eers wie jy is of hoe jy lyk nie. My boeke (daar is 'n paar ander wat jy kan 

aflaai) het nou eenmaal die gewoonte om kommentaar uit te lok. Meestal goed 

(prys die Here) en soms uiters beledigend want dit is glad nie polities korrek nie. 

Party lesers was erg ontsteld oor die paar politieke sienswyses wat ek dink is in 

die middel van die spektrum... dis bewys deur die aanvalle van die verkramptes 

wat nog in 1948 vaskleef  en ook die  liberales wie se waansinnige idees oor 

menseregte bo alles onaanvaarbaar is.  Ek hoop egter  jy  vind net plesier  en 

geniet die boek. Daar was ook ander wat gedink het dis erg snaaks en om die 

waarheid te seg, daar was baie meer snaakse voorvalle as trane.

Ek is  en  bly  dankbaar  vir  jou  tyd  en  moeite  om my boeke te  lees.  Dankie 

daarvoor en voel vry om my te kontak. My epos is aan die einde van die boek 

beskikbaar en ek geniet dit om met my lesers te praat en ek dateer die boek op 

soos die kommentaar inkom...jy sal opmerk in die weergawe dat daar hier en 

daar kommentaar is wat met 'n * gemerk is om meer uit te brei op die saak. Dit 

maak my boeke glo meer "persoonlik" vir wat dit werd is.

Julle eposse kom van orals in die wêreld en dis goed om te sien hoe Afrikaans 

oorleef. Ek het self paar jaar in Wes-Afrika gewerk en ek weet hoe moeg mens 

word om heeltyd Engels te praat en soms wil jy net iets in Afrikaans doen. Daar 

is 'n heimwee wat erg raak as jy nie die Suiderkruis in die hemelruim sien nie. 

Begin sommer verlang na Sonja Herold en Oom Bles as dit moet. Ek het ook 

paar foto's aangeheg aan die agterkant (op aanvraag van die lesers). 

Ek sal jou nie dagvaar as jy die boek rondversprei aan vriende wat dit wil lees 

nie. Gaan gerus voort maar moet asseblief nie die inhoud verander nie en jy is 

welkom op  dit  op  papier  ook  uit  te  druk  as  jy  lus  is  om dit  eerder  so  te 

lees..maar jy mag dit  nie verkoop nie. Ek eis kopiereg daarop om myself  te 

beskerm teen die takhare wat dink dit is polities inkorrek en dalk iets daarom 

omtrent wil doen. 



* Ek het twee papier uitgewers van die hand gewys vir redes wat in my ander 

artikel Start Typing That Book! behandel word. Mag dalk later dit laat druk. Op 

die stadium verkies ek elektronies omdat dit makliker versprei.

Soos altyd in al my boeke waarsku ek van die begin af dat ek nie 'n skrywer van 

beroep is nie en dat my boeke nooit 100% tegnies korrek is nie. Erger as dit is 

my skryfstyl wat 'n gesprek is tussen jou en my synde ek jou die storie vertel 

asof jy oorkant my sit. Soms dwaal ek af om die geskiedenis te beskryf of 'n 

grap te vertel wat party lesers irriteer. Ek weier volstrek om sekere name in 

hoofletters te skryf soos byvoorbeeld satan. Ek weet dis taalkundig verkeerd en 

ek gee nie om nie. Daai skepsel sal geen eer van my kry nie en verseker verdien 

hy nie 'n hoofletter S nie. Dis hoe ek skryf en ek vra jou geduld daarmee. As iets 

nie heeltemal reg lees nie vergewe my asseblief en wees rustig. Ek het elke 

moontlike Afrikaanse speltoetser gebruik wat regtig baie gehelp het en seker 

5000 mense het dit voor jou gelees en hele klomp foute uitgewys wat ek reg 

gemaak het. Die vertaling self was honderde ure se werk en die eindproduk is 

wat jy nou hier lees. Soos oud minister Ben Schoeman wil ek jou vra "wil jy eet 

of vlieg?" Of in my geval, "wil jy lees of wil jy merk?" 

Vanaf 'n persoonlike kant bedank ek Brigadier (afgetree) Hennie Heymans M.A. 

vir  sy  vaderlike  insette  waar  ek  gefouteer  het  in  my  herineringe.  Dit  word 

waardeur en was nodig want ek het die storie totaal uit my geheue geskryf en 

na twintig jaar is die menslik om te fouteer. Ek dank ook die talle oud-lede wat 

die Engelse boek geniet het en die tyd geneem het om so epos te stuur. 

Servamus et Servimus.

Groete en wees geseënd,

K
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Hoofstuk 1

Inleiding

Hierdie  is  'n  verhaal  wat  nie  veel  voordeel  vir  die  toekomstige  historikus  of 

linksgesinde takhaar op soek na politieke korrektheid sal wees nie want dit gaan 

oor 'n tydperk wat op enige standaard polities inkorrek was. Jy gaan niks hier 

vind wat jou saak versterk nie en ek is seker dat ek op 'n paar tone gaan trap. 

My gedagtes sal onwelkom wees in baie kringe. 

Ek het hierdie boek geskryf vir diegene wat geen eerstehandse kennis van die 

lewe  in  die  Suid-Afrikaanse  Polisiemag  (SAP)  gedurende  die  laaste  jare  van 

Apartheid het nie. Dit vertel die verhaal van 'n polisieman van die dag toe hy 

ingelyf  is  in  die  Suid-Afrikaanse  Polisie  in  1985  totdat  hy  ses  jaar  later  'n 

veranderde  man  en  inderdaad  'n  geskende  een  bedank  het  om  regte  te 

bestudeer aan die Vrystaatse Universiteit.

Ek vra geensins omverskoning vir my optrede gedurende die jare nie maar ek 

betreur party van my dade en erken ek dit anders kon gedoen het. Op daardie 

stadium het ek egter gedink ek doen die regte ding.

Die terminologie is soos dit was in die tyd waarin die boek afspeel. Dus om die 

lede van die bevrydingsbewegings (nou die verkose Suid-Afrikaanse regering) 

"terroriste " te noem moet gesien word in daardie lig. Politieke korrektheid is 

regtig  'n  debat  wat  ek  nie  belangstel  om aan deelteneem nie  synde dit  die 

domein is  van die  vet  politikus  en generaals  wat 'n  pensioen soek.  Beide is 

veragtelik  en  ek  verwerp  hulle  politieke  korrekte  godjie  met  minagting.  Die 

waarheid is belangriker vir die nageslag.

Ek is nie 'n skrywer nie en ek maak nie aanspraak op die titel van skrywer nie. 

Die enigste geskrifte wat ek tot nou toe geskryf het was 'n paar regstesisse wat 

selfs professore probleme gehad het om te verstaan. Ongetwyfeld omdat ek het 

nie die moeite gedoen het om my menings deegliker te verduidelik nie. Aan die 

anderkant, hulle is veronderstel om baie slim mense te wees wat sulke dinge 

verstaan.

Die wet of regte is 'n vervelige onderwerp vir enige normale mens en ek sal dit 

buite  hierdie  storie  so  ver  as  moontlik  hou.  Ongelukkig,  waar  'n  polisiemag 



betrokke is, sal daar ook wetlike aspekte wees. Waar nodig verduidelik ek dit so 

kort as moontlik. Die bekende Engelse regter, Lord Coke, het gesê “I may be 

wrong,  in  fact  I  frequently  am  wrong,  but  I  am  never  in  doubt."  Dis  iets 

waarmee ek saamstem. Die opinies in hierdie storie is myne en myne alleen 

maar dit is nie my storie alleen nie want ek skryf soms oor gebeure waarvan ek 

gehoor het maar nie self direk betrokke was nie. As gevolg van verstaanbare 

redes het ek die verantwoordelikheid om my voormalige kollegas te beskerm 

teen vervolging so ek is doelbewus vaag oor datums en name. Hierdie is nie 

bedoel om 'n akademiese werk te wees nie maar my storie wat hopelik ander 

kan help.

Ek het geen byle te slyp met die verlede nie behalwe van tyd tot tyd met ons 

polisie generaals en nasionaliste (Apartheid) politici wat ek dink te lafhartig is 

om op te staan vir hulle manskappe. Ek sien geen rede om my woorde terug te 

hou  oor  hierdie  onderwerp  nie  want  daar  is  inderdaad  klomp  historiese 

presedente waar 'n bevelvoerder die moed gehad het om vir sy manne te pleit 

en skuld te aanvaar vir sy bevele wat hulle getrou uitgevoer het.

'n  Onlangse  voorbeeld  was  gedurende  die  middel  1970's  toe  'n  huursoldaat 

genaamd  Costas  Georgiou  (Kolonel  Callan)  deur  die  marxistiese  Angolese 

regering saam met ses ander huursoldate vir oorlog misdade tereggestel is. Ek 

wil nie die verbroude en genadelose metode van die teregstelling debatteer nie 

maar ek weet vir 'n feit dat hy tydens sy "verhoor" gepleit het vir die lewens van 

sy manne. Costas was nie eers 'n offisier nie maar 'n korporaal in die Britse 

Valskerm Regiment voor hy 'n huursoldaat geword het. As hy, 'n onderoffisier, 

die moed gehad het om sy manne te verdedig waar was ons generaals? Hulle 

het skielik baie stil geword en die bevele ontken wat gelei het dat voormalige 

lede tronk toe gestuur is nadat hulle die opdragte uitgevoer het. Dink jy regtig 

dat  iemand  soos  Eugene  de  Kok  slim  genoeg  is  om self  te  besluit  het  om 

Vlakplaas te bedryf? Waar sou sy logistieke steun vandaan gekom het sonder 

dat die generaals geweet het wat hy doen? Maar ek sien net Eugene de Kok in 

die tronk. Ek vra ook waar is die generaals en politici wat die opdragte gegee 

het? Dis ongehoord en 'n skande.

* Eugene de Kok was 'n kolonel in die SAP wat skuldig bevind is aan moord en 

klomp  ander  klagtes  vir  dinge  wat  gedoen  is  terwyl  in  beheer  van  die 



Veiligheidspolisie se C1 eenheid (die opspoor en uitwissing van terrorisme). Sy 

boek A Long Nights Damage is 'n verstommende verhaal hoe 'n inherente goeie 

man (die "Prime Evil" storie is joernalistieke twak) deur 'n skandelike politieke 

sisteem ingesleep en meegesleep word. Voor sy val was hy sekerlik die hoogste 

gedekoreerde lid in die SAP en die held van baie.

Ek onthou dat 'n swart kollega eenmaal vir my gesê het dat "'n man kan net 

eenmaal  sterf  maar  'n  lafaard  'n  duisend  keer."  In  die  polisie  generaals  se 

verdediging  wil  ek  noem  dat  polisie  generaals,  in  teenstelling  met  Leër 

generaals, geen historiese ervaring in oorgee het nie en om dus in 'n posisie te 

wees om te pleit vir hulle manne nie. Nogsteeds, algemene ordentlikheid verwag 

darem van 'n man op te tree soos 'n man. Nie om stil te bly en niks te sê nie. Dit 

dui op papbroekigheid maar tenminste het die generaals nie voete gaan was nie. 

Ek eer hulle vir dit. Nogsteeds, my generasie was verraai!

Dieselfde teerkwas van lafhartigheid word geslinger na die Nasionalistiese politici 

wat hulle ondergeskiktes in die Veilligheidsmagte gelos het vir 'n pensioen en die 

reg om vervelige kookboeke (wat niemand geïnteresseerd in is nie) te skryf. Jy 

kan net lag wanneer Apartheid politici voete was en smeek om vir vergifnis om 

hulle eie vel te red. Wat 'n wonderlike leier! Presies wat hulle gedoen het of nie 

gedoen het nie is goed gedokumenteer en vir hulle om te verduidelik. Hulle het 

nooit geleer dat jy nie 'n gebakte eier elke dag kan eet sonder om te die eier 

eers te breek nie. Of in die regstaal, jou ouers vermoor en pleit vir die hof se 

simpatie  en  genade  omrede  jy  nou  'n  weeskind  is  nie.  Ons  sal  nog  baie 

terugkom na die punt. Geen verskoning in hierdie wêreld sal my of my generasie 

tevrede stel nie. Soos Mnr Mandela dit eenkeer gesê het "nooit weer nie." Hulle 

het ons vir gekke gehou en ons patriotisme uitgebuit om satan te dien. Net om 

daarna weg te hardloop. 

Na my tyd in die polisie het ek gewerk as 'n prokureur in die dieselfde regsfirma 

wat Nelson Mandela (en al die ander "terroriste " wat ek het probeer doodmaak 

het)  verteenwoordig  het.  Ek is  vriendelik  behandel  en ek sal  altyd dankbaar 

wees daarvoor. My verlede was nie teen my gehou nie en ek het hulle almal (die 

senior ANC manne ontmoet. Geen twyfel dat hulle geweet het wie ek is nie want 

ek steek nie my verlede weg nie. Selfs in my CV noem ek my agtergrond in die 

SAP wat verseker my 'n paar werke gekos het. Die ANC-regering het sy eie 



nagmerries op die oomblik maar hulle moet gerespekteer word in die manier 

waarop  hulle  geveg  het  vir  wat  hulle  geglo  het  is  reg.  Synde  ek  redelike 

interaksie met hulle gehad het kan ek jou verseker dat die hoogste geledere van 

die ANC vol opregte mense is wat glo in hulle saak. Hierdie stelling maak my nie 

'n ondersteuner van hulle nie - dit is blote feite wat net 'n nasionalis sal ontken. 

Ek ondersteun geen politieke party nie en het geen politieke helde nie meer nie. 

Hulle is almal mense en mense is nie betroubaar was nie. Staan so in die Bybel. 

Ek is ook glad nie meer patrioties nie en eintlik soos baie met my agtergrond 

redelik sinies.

'n Baie bekende man het eendag vir my gesê  "Die oorlog is verby, bly hier en 

herbou ons land. Moenie emigreer nie." Maar in werklikheid was die oorlog nie 

verby nie en het dit nie vir my gestop toe ek die polisie vir universiteit verruil het 

op die ouderdom van 24 jaar nie. Ek het middeljarig gevoel want ek het geen 

jeug gehad nie en niks in gemeen met die studente rondom my nie. Hulle was so 

onskuldig in alles. Eintlik het ek het niks geweet van die gewone burgerlike lewe 

nie en ek was seker dat ek my ouers baie angstige oomblikke gekos het om dit 

aan te leer.

My kennis oor vuurwapens en hoe om mense dood te maak sou baie verstom. 

Selfs vandag as ek 'n fliek kyk tel ek die skote outomaties en raak geïrriteerd 

wanneer die held nie op die regte tyd die magasyne verander wanneer hy dit 

moet doen nie want ek ken wapens en ek weet die magasyn is leeg. Of die 

spesiale effekte skep 'n ontploffing wat ek uit ervaring weet is onmoontlik en nog 

anders klink ook. Dus kyk ek selde na enige fliek en lees eerder 'n boek.

Ek het ook nie meer die vermoë om die veld te sien sonder om uit te werk waar 

ek my ligte masjien geweer (LMG) of beligtingsfakkels sal stel nie. Vir my is dit 

nie net 'n stuk grond nie en sal nooit weer wees nie. Ek sien hinderlae en dooie 

grond en raak dan gespanne en luister of ek die Casspirs se diesel enjins hoor 

want dit laat my veilig voel. Of ek werk die mortier vuurhoeke in my kop uit. Dit 

kom natuurlik vir my. Selfs in geboue weet ek presies hoe om die gebou te 

penetreer met maksimum geweld om die gyselaars te red of om dit op te blaas 

as dit moet. Ek sien byvoorbeeld van watter materiaal die deure gemaak is en 

waar die slotte sit en weet hoeveel springstof ek nodig het om dit oop te skiet. 

Dis tweede natuur en ek het besef ek 'n probleem het toe ek eendag in die kerk 



gesit en uitwerk het hoe ek die pilare sal opblaas sodat die gebou in een kan 

stort. Dit sou nie baie springstof geneem het nie.

Ek kon nie soos gewone mense op 'n normale wyse praat nie en dit was my 

grootste  probleem.  Dit  het  jare  geneem om ontslae  te  raak  van  my polisie 

kommunikasie vermoëns wat hoofsaaklik bestaan het uit kragwoorde waaroor ek 

vandag skaam is. Ek dink nou ek het erger gevloek as enige matroos en by 

enige  geleentheid  ook  behalwe  in  die  hof.  Synde  ek  gewoond  was  om 

gehoorsaam  te  word  het  ek  bevele  uitgeblaf  en  kon  nie  verstaan  hoekom 

burgerlikes na my kyk asof ek vreemd of mal was nie. Weet hulle dan nie wie ek 

is nie? Waarom luister hulle nie? Lyk my dis tyd vir 'n vaderlike gesprek.

Vir baie jare het ek het nagmerries en terugflitse gehad en dit is slegs deur die 

genade van God wat ek nooit begin drink of selfmoord gepleeg het vir verligting 

nie. Maar ek het deeglik betaal op ander maniere. Sedert ek die polisie verlaat 

het was ek gelukkig genoeg om oppervlakkige sukses te behaal in die verkryging 

van  my regsgrade  en  om die  prokureurs-toelatings  eksamen te  slaag.  Maar 

terselfdertyd ek geweet ek sou nooit weer dieselfde wees as ander mense nie. 

Ek was bang vir die geweld wat ek weet ek in staat is. Ek weet ek sal nie huiwer 

om die sneller te trek indien ek dink dis nodig om dit te doen nie. Terwyl ek in so 

'n toestand is sal ek enigiemand doodmaak wie ek sien as 'n bedreiging sonder 

om te huiwer of sleg te voel daaroor. Dit het die mense naaste aan my bang 

gemaak  want  hulle  het  dit  soms in  my oë  gesien.  Dis  iets  wat  ek  nie  kon 

wegsteek nie.

Ek beskik nie oor die vermoë om oop te maak aan enigiemand nie want ek 

vertrou niemand nie. Diep binne my het ek geweet ek hulp nodig het en dat iets 

fout was met my maar ek het gedink dat niemand my sal verstaan nie. Buiten 

dit is ek 'n trotse man wat nie valse simpatie nodig het nie - dis 'n harde wêreld 

en ek verstaan die konsep beter as die meeste. Die paar keer wat ek probeer het 

om te verduidelik het ek soveel skok in hulle oë gesien dat ek gestop het en oor 

iets anders begin praat het. Ek het besef dat dit miskien vir my belangrik was 

maar nie vir hulle nie. Sommige dinge moet eerder bedek bly. Die lewe gaan aan 

en net linksgesinde takhare kla oor die lewe. Dis nie my manier nie.

Dis vandag vir my duidelik dat ek nie veel omgegee het oor die lewe nie want ek 

het reeds jare gelede gesterf. Dit het my twee huwelike gekos waaroor ek oor 



spyt is want hulle was goeie vrouens. Ek het regtig hard probeer om te vergeet 

maar die polisie is rondom ons en elke keer as jy een sien dan onthou jy. Die 

lewe gaan aan maar  my verlede  volg  my soos 'n  onwelkome skaduwee.  Ek 

onthou toe  ek eendag in  'n  senior  advokaat  se  kantoor  inloop  en  sy  eerste 

woorde aan my is  "Ek ken jou." Moet toe uitvind dat ek hom met donshael 

geskiet het terwyl hy 'n student was tydens 'n protesoptog. Ek kan nie werklik 

die  spesifieke  voorval  onthou  nie  want  daar  was  baie.  Het  hom  vertel  hy 

gelukkig is om nog te lewe want as ek hom wou doodmaak sou hy dood gewees 

het. Baie ander was nie so gelukkig nie.

Snaaks genoeg het hy nie omgegee om met donshael geskiet te word nie want 

dit het van hom 'n held op die kampus gemaak. Volgens hom het hy die beste 

tyd ooit daarna gehad soos al die liberale meisies hom versorg (en getroos) het 

in 'n suiwer fisiese sin van die woord. Iets wat hy natuurlik deeglik misbruik het. 

Wie kan hom blameer? Jy sou ook. Ons is goeie vriende en ek herinner hom 

dikwels dat hy dankbaar moet wees en hy is. Geen takhaar neigings daaroor nie. 

Sy vrou het my al tweekeer bedank dat hy nog leef. Dis 'n vreemde gevoel. 

Onnodiglik ook. Was sy gelukkige dag.

Waarskynlik die mees bekende man in die wêreld het my gevra "Wat het jy in 

die vryheidstryd gedoen?" My antwoord was "Meneer die President, ek geveg het 

soos 'n leeu." Hy vra toe "aan watter kant?" Ek het gesê: "die verkeerde kant .." 

Dit  was  nogal  snaaks  vir  hom  en  sy  makkers  wat  ook  teenwoordig  was. 

Apartheid kan nie enige manier verdedig word nie en verseker nie deur my nie. 

Jy sal  lees in  hierdie  boek oor  die  verskriklike  gevolge vir  'n  volk wat byna 

vernietig  is  in  'n  burgeroorlog  as  gevolg  van  dit.  Dit  het  ook  die  Afrikaner 

veroordeel na 'n tweede diaspora waaruit dit nooit sal  herstel  nie. Vandag is 

Suid-Afrika besig om sy plek te verloor as die reus van Afrika (as gevolg van 

wanbestuur en korrupsie) en Nigerië het ons verby gevat in ekonomie laas jaar. 

Alles omdat 'n paar nasionaliste vasgeklou het aan mag kom wat wil. Hulle sterf 

nou uit nadat hulle lekker geleef het op hulle pensioene terwyl ons betaal vir die 

sondes van ons vaders. Statistieke toon dat die kans vir 'n wit man om werk te 

kry in die nuwe Suid Afrika minder as 3% is (of 97% dat hy nie sal kry nie). Dus 

verloor hy ook sy plek as broodwinner en hoof van sy familie en is verdoem tot 

wat? Net tyd sal leer maar ek dink ons weet wat die antwoord is. Dit staan in 1 

Timoteus  5 vers 8. Iets wat enige man bitter sal maak. Ja, ek beskuldig die 



nasionaliste dat hulle dit veroorsaak het en ons toe gelos het om te betaal vir die 

volgende  50  geslagte  want  daar  is  geen  logiese  manier  dat  Apartheid  nie 

geblameer sal word vir absoluut alles wat verkeerd is nie. Die wit man is die 

nuwe Jood en 'n maklike teiken. Hy is verdoem.

Tog het ek my plig gedoen het en geantwoord op die roepstem. Meer as dit kan 

van geen man gevra  word  nie  en ek het  niks  meer  om te  gee nie.  Ek  het 

terselfdertyd geen skuldgevoel omdat ek wit gebore is nie. Nie toe nie en beslis 

nie nou nie. My storie is nie 'n verskoning vir die wit man in Afrika nie. Ons moet 

ook iewers woon en het geen ander tuiste nie al woon ons ook waar as gevolg 

van  omstandighede  buite  ons  beheer.  Ek  sal  nooit  vinger  wys  na  die  wit 

uitgewekenes nie. Hulle is nie lafaards nie maar mense wat die beste wil gee vir 

hulle kinders. Iets wat ek kan admireer en ek wens hulle net sterkte toe.

As ek mag vra, indien jy die gevoel kry om donasies te maak as gevolg van die 

boek, dra asseblief by aan enige Amerikaanse Oorlog Veterane Organisasie van 

jou keuse. Indien jy wonder hoekom ek vra dat jy bydra by tot die Amerikaanse 

Oorlog Veterane en nie Suid-Afrikaanse Organisasies of iets dergeliks nie - dit is 

tot  eer  van  my  Amerikaanse  Patriot  wat  aan  my  sy  staan.  Sy  dien  in  die 

Amerikaanse Vloot en sy is nie net pragtig nie maar heelwat slimmer as ek. Ek 

bedank haar vir haar ondersteuning en liefde en bo alles haar skêr.

*  Vir  oud-lede  wat  hier  lees  en  diegene  wat  belangstel  daar  is  'n  gratis 

Afrikaans  /  Engelse  SAP  tydskrif  (totaal  onafhanklik  van  die  regering)  wat 

maandeliks op die internet beskikbaar is by name van die  eNongqai. Julle kan 

agter in die boek die details kry om op die epos lys te kom. Dis die moeite werd 

en van goeie gehalte met heelwat foto's en herinneringe in.

Soos die ou gesegde sê: "Daar is twee kante aan 'n storie en dan die waarheid 

êrens tussen in." Hierdie was my waarheid en my storie. Dit is nie fiksie nie.



Hoofstuk 2

Teen 1985 was Suid Afrika in die moeilikheid

As kort agtergrond. Die swart burgers het gelyke politieke regte begin eis en 

teen 1960 besluit om wapens op te neem om die regte af te dwing. Hulle was 

moeg om mooi te vra vir verandering en het sonder twyfel genoeg rede gehad 

om gegrief te voel oor die saak. Na 40 jaar van mooipraat en met die gebeure in 

Afrika (uhuru, vryheid ensovoorts) het hulle besluit genoeg was genoeg. Hulle 

het ook besef  dat  die kommunis lande hulle sou ondersteun met wapens en 

opleiding en baie geld. Moes net kommunisme versprei. Hulle eerste gewapende 

pogings  om  verandering  af  te  dwing  was  glad  nie  suksesvol  nie  en  eintlik 

amateuragtig.  Mnr  Mandela  et  al  is  in  hegtenis  geneem en  tot  lewenslange 

tronkstraf  gevonnis.  Die gebeure waaroor jy kan lees in sy uitstekende boek 

"Long Walk to Freedom." Hy was baie gelukkig om nie die doodstraf te kry nie 

en so was ons want hy was die enigste leier wat genoeg respek van beide kante 

gehad het om die oorlog te stop. Niemand anders kon dit gedoen het nie want 

teen 1990 was die oorlog al 23 jaar aan die gang of 300 jaar afhangend hoe jy 

daarna kyk. Mense is gebore binne 'n sekere groep en die twee kon mekaar nie 

vind nie vir heelwat redes wat ons sal bespreek. Soos gesê elke saak het drie 

kante en dis meer kompleks as wat ek in die boek verduidelik.

Die  Nasionalistiese  Apartheids  regering  het  met  dieselfde  vasberadenheid 

gereageer om die bevrydingsbewegings te onderdruk. Dat hulle daarin geslaag 

het vir dekades was slegs as gevolg van die pogings van die Suid-Afrikaanse 

Polisiemag wat wet en orde bewaar het word totdat mag oorhandig is aan mnr. 

Mandela in 1994. Dis 'n punt wat vandag gerieflikheidshalwe vergeet word. Die 

SAP het nooit weg gehardloop nie maar die probleme tromp op geloop. Hulle 

geen ander keuse gehad nie.

In 1976 het die Soweto-opstande begin. Oënskynlik oor Afrikaans as 'n vak maar 

dit  het  heelwat  dieper  gegaan  en  die  valse  geloof  (mite)  dat  die  weermag 

verslaan is in Angola met Operasie Savanna twee jaar te vore. Die polisie het dit 

onderdruk deur klomp swart mense dood te skiet. Dit was nie goeie langtermyn 

taktiek  nie  en gevolglik  het derduisende swart  jeugdiges die  land verlaat  en 

militêre opleiding in die USSR en Oos-Duitsland ontvang asook ander lande soos 

Tanzanië en Libië. Teen die vroeë 1980's was baie van hulle terug en het hulle 



heelwat interne onrus veroorsaak. Dit was deur die polisie verwys na as "onluste 

en stedelike  terrorisme."  As  gevolg  daarvan het  die  polisie  toegewyde teen-

onluste eenhede geskep om wet en orde te handhaaf. Dit is gedoen deur die 

loop van 'n geweer soos  die linksgesinde takhare sal sê want die polisie kan nie 

wette verander nie maar slegs toepas. Verandering moes polities van aard wees 

en nie die SAP se probleem nie. Terselfdertyd het 'n klassieke lae intensiteit 

insurgensie  in  die  noorde  van  Namibië  en  suide  van  Angola  uitgebreek  wat 

bekend geword het as die "grensoorlog." Die Suid-Afrikaanse Weermag het die 

gebied  beheer  en  die  polisie  was  teenwoordig  as  ligte  en  gemeganiseerde 

infanterie besig om al die pad te veg en met groot sukses ook. Hierdie eenhede 

is  SAP  TIN  (SA  Polisie  Teen  Insurgensie)  genoem en  het  meer  ervaring  in 

bosoorlog  gehad  as  die  weermag  synde  hulle  jare  voor  die  weermag  al  in 

Rhodesië  betrokke  was.  Maar,  voor  iemand kla,  ons moet  ook meld dat  die 

Lugmag vlieëniers en Spesiale Magte (ook) in die geheim in Rhodesië was op 

dieselfde  tyd  en  daarna.  Ek  bedoel  spesifiek  hier  die  gewone  troepie  wie 

geensins die SAP TIN ervaring gehad nie.

Dan was daar die gewone misdadigers wat bekend is as baie gewelddadig in 

Suid-Afrika. Selfs toe het nie minder as vyftig moorde elke dag plaasgevind nie. 

Dit was nie die beste van tye nie maar die ergste van tye. So het die lyne was 

getrek en die stryd was aan. 

Dit is dan die basiese agtergrond van my storie. 



Hoofstuk 3 

Die Suid Afrikaanse Polisie Kollege in Pretoria, 1986

Ek het besef dat ons gearriveer het toe die bus skielik onheilspellend stil geword 

het  en  ek  'n  groot  hek  duidelik  gemerk  "Suid-Afrikaanse  Polisie  Kollege"  in 

Afrikaans  en  Engels  voor  ons  gesien  het.  Dit  was  nogal  'n  indrukwekkende 

struktuur met valhekke wat die pad geblokkeer het en wagte wat flink nader 

gestaan het. Daar was egter geen welkom bordjies nie en die wagte aan diens 

het  na  ons  gekyk  met  openlike  simpatie  of  vreugde  afhangende  van  jou 

interpretasie van hulle grynslagte. Duidelik het hulle iets geweet wat ons nog 

sou uitvind en wat ek reeds begin vermoed het. Die Kollege sal nie vir sagte 

outjies wees nie vir die volgende ses maande ons tuiste waar baie sweet en 

bloed  gevra  gaan  word.  My  bloed  en  sweet  en  dié  van  my  mede-kadette. 

Alhoewel ons amptelik die rang van student-konstabels gehad het gebruik ek die 

woord "kadet" vir die doeleindes van hierdie boek. Dis 'n beter beskrywing. Seer 

sekerlik het niemand ons ooit geroep as student-konstabels op daardie plek nie. 

Nee,  die  instrukteurs  het  allerhande vorme van  onwelvoeglike  name vir  ons 

gehad maar nooit student-konstabel nie.

Die Kollege self het 'n dreigende teenwoordigheid want dit was in die besigheid 

van die vorming van burgerlikes na polisie lede lank voordat ek gebore is. Dit 

was eers bekend as die polisie depot en die naamsverandering na polisie kollege 

het geen merkbare verandering aan die militêre filosofie gemaak nie. Dit is waar 

elke wit polisieman sy basiese opleiding ontvang het. Na 1994 (vryheid) is baie 

gesê oor die strawwe (brutaal glo) opleiding metodes en meestal in 'n negatiewe 

lig vir een of ander politiek korrekte rede. Al wat ek kan sê is dat dit effektief 

was en die enigste manier in Afrika wat nie werklik vreedsaam is nie. Ek weet 

ook dat ons baie beter behandel is as die weermag dienspligtiges tenspyte van 

my verhaal hieronder.

Daardie storie van 'n polisieman wat gebore is as een is  nonsens. Dit  neem 

heelwat opleiding en jare van toegewyde ervaring om daardie titel te verdien. 

Sodra dit verdien is volg dit jou soos 'n skaduwee. Polisiemanne kan mekaar 

herken as gevolg van die Kollege. Hulle verstaan mekaar beter as enige ander 

beroep. Dis wêreldwyd so.



Ek dink dat toe die Kollege oorspronklik gebou is Pretoria heelwat kleiner was en 

die Kollege was oorspronklik 'n afstand van die dorp af in die vlaktes teen die 

koppies. Maar met die jare het dit omring geword deur huise behalwe aan die 

oostelike kant waar 'n bekende malhuis / hospitaal geleë was. Ja ek sien die 

ironie daarin. Die koppies is ook nog daar. Soos een oud-lid vir my gesê het - dis 

nog nie gesteel en verkoop nie.

Gerugte het dit gehad dat geestesongestelde mense buitengewoon sterk is (hulle 

is nie) en dat een pasiënt ontsnap het die jaar tevore om 'n arme kadet (besig 

met  patrollie  en op sy  eie)  vir  myle  ver  te  jaag.  Die  kadet,  bewus van die 

bomenslike  krag  wat  hom  konfronteer,  het  al  die  pad  na  die  dienskantoor 

gehardloop vir  gewapende hulp  vanaf  die  dienssersant.  Blykbaar  was hy nie 

geamuseerd toe die pasiënt hom gegryp het en gesê het "jou beurt" nie. Ek weet 

nie of dit waar is nie maar indien dit was moet ek sê is nogal verbaas dat die 

dienssersant  nie  die  ontsnapte  pasiënt  doodgeskiet  het  vir  betreding  en  die 

aanval van 'n polisieman aan diens nie. In daardie tye kon jy onmoontlik nie met 

so iets wegkom het nie en dus dink ek dit is net 'n gerug. Net om seker te maak 

kan jy verseker weet dat ek myself bewapen het met 'n rugby sokkie vol seep en 

gholfballe wanneer ek op wagdiens langs die malhuis grensdraad geplaas was. 

Wees voorbereid is my leuse. Later het ek my knuppel saamgedra hoewel dit 

onwettig was.

Ons  was  nie  gewapen  op  wagdiens  nie  en  dit  is  verbasend  vir  my dat  die 

terroriste nie ons aangeval het nie want ons was feitlik weerloos. Ek het nogal 

uitgevra hieroor en is skerp meegedeel dat die polisie ernstige wraak sou neem 

vir ons dood na die aanval. Dit was nie die antwoord wat ek wou hoor nie maar 

met terugblik glo ek dat die generaals gedink het ons was te onopgelei om met 

gelaaide wapens vertrou te word en dit maak sin. Ons sou stelliglik onskuldige 

burgerlikes of ons eie  instrukteurs geskiet het of selfmoord gepleeg het. Al die 

tipe dinge skep baie papierwerk. Takhaar gewoontes ook om so iets te doen.

Ek  sou  'n  paar  selfmoorde  by  die  weermag  basisse  daarna  bywoon.  In  een 

spesifieke geval wat ek onthou was die oorledene baie jonk. Seker so 16 of 17 

jaar oud en het hy homself geskiet met sy R4 aanvalsgeweer op outomaties. 

Sewe skote het afgegaan en die koeëls het regtig 'n gemors gemaak wat ek 

vandag nog kan ruik en sien. Dit is altyd hartseer om te sien hoe 'n jong lewe 



vernietig is. Onnodiglik ook. Sy korporaal se bekommernisse oor die papierwerk 

het  my  ongelooflik  geïrriteer  as  onbelangrik  en  gatkruipery.  As  daar  enige 

manier was om hom te arresteer vir moord sou ek maar daar was niks nie en dit 

was ook nie moord nie. Ek kan net hoop dat daardie kind vrede gevind het. Hy is 

in my gebede. Die snaakse ding oor die tipe selfmoord is dat hulle altyd in die 

selfmoord  nota  omverskoning  gevra  het  vir  die  daad  en  dat  ons  nou  meer 

papierwerk gehad het as gevolg van dit. Was duidelik miskien nie takhare nie.

Ek weet ek is verkeerd om die korporaal te blameer wat net sy werk gedoen het. 

Agter hom is dit die skuld van die nasionaliste wat die jong man opgeroep het vir 

die diens terwyl hulle eie kinders vrygestel was. Nog 'n vorm van korrupsie wat 

hulle kan verduidelik vir diegene wat belangstel om met hulle gesien te word. 

Verseker nie ek nie.

Die polisie kollege het twee innames per jaar van ongeveer 1500 mans en 250 

vroue gehad. Almal wit. Nie-blanke rekrute of kadette het dieselfde opleiding by 

ander nie-blanke opleidingsinstansies ontvang soos in Hammanskraal net noord 

van Pretoria. Moenie toelaat dat die naam kollege jou flous nie - daardie plek het 

niks in gemeen gehad met die gewilde Polisie Akademie flieks van weleer nie. 

Absoluut niks nie. Was ook geen "kollege" in die normale sin van die woord nie. 

So ver as opleidingsplekke gaan het dit baie aantreklik voorgekom met mooi 

grasperke,  rugby  velde,  blomme  en  netjiese  baksteen  geboue.  Onder  die 

oppervlak  is  dit  egter  onheilspellend  want  soos  ek  gesê  het  dit  het  'n 

vreesaanjaende reputasie vir hoë standaarde in die fisieke fiksheid, skietkuns en 

nog baie ander gebiede gehad.

Dit sou ook verkeerd wees om te dink dit is 'n semi-militêre instelling soos die 

res van die Mag. Nee, dit is die militêr vermom in blou uniforms in plaas van 

bruin. Nogsteeds sê ek dat ten spyte van wat die linksgesinde takhare dink is en 

was dit die enigste manier om goeie polisiemanne op te lei. Dissipline is uiters 

belangrik in enige polisie organisasie indien jy sukses wil behaal. Daar is geen 

ander manier nie. Afrika is nie London of Melbourne nie. Ander reëls geld. Ons 

weet wat die resultate was en is nadat hulle slim genoeg was om dit te verander 

en sal dikwels daaroor praat soos on aangaan.

Die weermag het hulle  korporaals  gehad en ons 'n spesie  bekend as onder-

sersante (of sersante) om te vrees. Beide verkry intense vreugde en trots in die 



vorming van die burgerlikes in 'n gedissiplineerde peloton van marionette. Hulle 

is  almal  van Duitse afkoms of  glo opreg dat hulle is.  Beide het een ding in 

gemeen - 'n baie  harde stem met 'n beperkte woordeskat.  Nie dat dit  hulle 

gestop het nie want hulle het ook geen einde aan snaakse sêgoed gehad nie en 

is meer as bereid om dit uit te stal vir almal om te admireer of jy nou lus is of 

nie.  Die  range  kan  dalk  anders  wees  maar  'n  dril-instrukteur  bly  'n  dril-

instrukteur. Hulle is almal dieselfde en moet vermy word sover as moontlik. Ek 

was nooit  so dom om enigiets wat lyk soos die Stockholm-sindroom teenoor 

hulle te voel  nie.  Hulle het 'n werk gehad om te doen en het dit  baie goed 

gedoen tenkoste van my sweet en bloed en ek aanvaar dit so sonder haat. Dit 

amuseer my altyd om te hoor hoe veterane met liefde (amper bewondering) 

praat oor hulle taai drilsersante en nie besef die Stockholm-sindroom het hulle 

van agter oorval nie. Hel nee, hulle is waarskynlik goeie mense vir hulle vrouens 

en kinders maar ek is nogsteeds versigtig vir hulle. Sal weg hardloop as ek hulle 

skielik moet sien en ek vergeet het dat 22 jaar al verby is vandat ek uit die Mag 

was. Dis die vrees wat hulle in mens ingesit het.

Soos elke opleiding basis  in enige militêre  plek in die  wêreld  is  daar ook 'n 

heuwel (lees berg) vir kadette om op en af te hardloop vir die pret. In hierdie 

geval is dit 'n sement pad bekend as die Hospitaal Bult en ek is sommer moeg as 

ek net die naam noem. Ons sal weer oor die sementpad praat soos ons aangaan. 

In my tyd was ek 'n hele paar keer (9 keer dink ek) by die SAP TIN opleiding 

basis bekend as Maleoskop wat in Oos-Transvaal is en raai wat, 'n enorme berg 

genoem Boleo wag toe net vir my en synde ek toe deel was van die arrogante 

Blitspatrollie het ek dit dikwels besoek tot groot vermaak van die res. Ek is seker 

baie ander oud-lede sal weet van Boleo en hoe dit amper so hoog soos Everest 

voel terwyl jy op strompel met volle uitrusting en wonder of jy dalk jou enkel 

kan swik om te stop vir 'n sigaret of enige ander rede net om te stop. Ja ons 

kom daarby. Wees geduldig.

By  die  SAP  Honde  Skool  is  die  berg  bekend  as  die  Reservoir  Koppie  wat 

grinnikend in vreugde gewag het vir sy volgende slagoffer en die se hond wat 

soms onskuldig was en soms nie. Soos ek gesê het, daar is nie so ding as 'n 

militêre opleidingsbasis sonder 'n heuwel iewers naby nie. Vra enige veteraan as 

jy my nie glo nie. Selfs die kasteel in Kaapstad is naby Tafelberg. Gelukkig was 

die laasgenoemde nog in die toekoms.



Nadat ons deur die hek en verby die grynslaggende wagte is het ons vir 'n paar 

kilometer verby die goed onderhoude sportvelde gery en ook die groot NG Kerk. 

Die sportvelde het snaakse lang strepe gehad waar geen gras gegroei het nie. 

Nogal gewonder daaroor en later (ses maande later) uitgevind dis hoe die PT 

vertoning geoefen is vir die vorige inname se uitpassering. Soos die geluk dit 

gehad het sou ek deel wees van die volgende een. Alle goeie dinge kom tot 'n 

einde en kort voor lank kon ons die vampiere sien wag.  Ja,  daar het hulle 

gestaan  en  wag  vir  ons.  Daardie  spesie  bekend  as  dril-instrukteurs  aan  die 

generaals en satan se eie kinders aan ons. Hande op die heupe en aan die wag 

vir  ons om uit  die bus te klim sodat hulle kan bloed proe. Natuurlik het die 

hekwagte vooruit geradio dat ons oppad was.

Selfs nou voel ek die behoefte om hulle te vermy ten alle koste (ek sal dit nog 

baie herhaal in die volgende bladsye). Hulle het ons voortdurend op die uitkyk 

gehad vir enigiets of enigiemand met enige rang vir die volgende ses maande 

sodat ons kon weghardloop in die ander rigting. Enige kant toe solank as wat dit 

in die teenoorgestelde rigting is waar hulle was. As kadette was niemand laer in 

die voedselketting as ons nie. Elke Jan Rap en sy maat het meer rang as ons 

gehad en kon ons binne die regulasies of soms buite die regulasies mishandel of 

sal  ons  eerder  sê  vaderlik  reghelp.  Gerugte  het  dit  dat  paar  kadette  tydens 

opleiding gesterf het en ek kan dit goed glo. Verseker het kadette selfmoord 

gepleeg en daar was 'n kommerwekkende gerug van 'n spook kadet in een van 

die kasernes. Hy het die ontstellende gewoonte gehad om die kadette se skoene 

terwyl hulle slaap skoon te maak en om te ruil (of so sê hulle). Ek het regtig 

gebid om nie hom of enige ander spook raak te loop nie want selfs op daardie 

ouderdom het  ek  geweet  dat  buitengewone  dinge  in  Afrika  gebeur  wat  nie 

verklaar kan word nie. Dinge wat geen Kapelaan behoorlik kon verduidelik nie. 

Afrika is anders.

Tenspyte van gerugte van spook kadette en dril-instrukteurs is daar geen twyfel 

dat ons redelik gewillig was om die basiese opleiding te ondergaan nie en dat 

ons ons bes sou doen nie. Ons was nie dienspligtiges nie en na 12 jaar van 

indoktrinasie  in  die  skool  was ek in  elk  geval  'n  gelowige.  Sover  as  wat  ek 

geweet het is daar 'n kommunistiese komplot om die regering omver te werp en 

ja, die swart mense sou ons vermoor as ons hulle 'n kans sou gee om dit te 

doen en hoewel hulle nie letterlik swart van kleur was nie kon ek die "swart 



gevaar" redenasie goed verstaan. Ek het nie die oorlog begin nie maar ek was 

bereid om te baklei  so lank as wat nodig was. Ek het ook nie die geringste 

voorneme gehad om te verloor nie. Op daardie ouderdom is verloor nie 'n opsie 

nie. Nee, ek het geglo wat die nasionaliste en ons predikante asook ons eie 

onderwysers verkondig het. Hulle het gesê dit en ek het dit geglo. Eenvoudig. 

Mens noem dit patriotisme. Jou land het jou nodig so jy meld aan, vrywilliglik.

My familie was altyd akademies sterk. Dit is verwag dat elke kind minstens een 

graad  na  skool  sou  behaal  en  ek  kon  universiteit  toe  gaan  want  ek  het 

matrikulasie vrystelling gehad maar ek het nie. Ek het gevoel dat daar 'n oorlog 

aan is en ek sou eerder die beuel as 'n wit veer antwoord. Dit moet ook gesê 

word dat ek was (is nogsteeds) die swart skaap van my familie en het my grade 

later in die lewe na die polisie verkry. Dis seker hoekom ek vandag nogsteeds 

meer beïndruk is met die skool van die lewe as enige graad. Dus het ek aansoek 

gedoen het vir  die SAP en is aanvaar na 'n onderhoud en interessante (lees 

hoeserige) mediese ondersoek. Ek onthou dat ek gevra is oor wie Golda Meier 

was tydens die onderhoud. Iets wat ek kon antwoord omdat ek ook die skool se 

geskiedenis boffin was van standerd ses af en honderde boeke gelees het oor 

geskiedenis en veral militêre geskiedenis.  Duidelik was ek dan ook die enigste 

een wat die korrekte antwoord geken het. Het die werwings kaptein beïndruk. Sy 

seun se polisiehond sou my later in 'n boom injaag (baie ongevraagd ook as jy 

my vra) en daar aanhou vir paar ure. 

Dit is nie al wat ek geweet het nie selfs al het die werwings kaptein geen verdere 

vrae gevra nie. My hele lewe lank het ek van alle soorte vuurwapens gehou en 

bestudeer en dit was niks nuuts vir my nie. Dit sou die lewe makliker maak vir 

my in die SAP waar ek 'n natuurlike vermoë ontdek het met alles wat in staat is 

om te ontplof en of dood te maak. Soort van 'n aangebore aanleg. Miskien is die 

feit dat ek kan beide 'n soldaat en 'n polisieman in die SAP kon wees wat my die 

meeste gelok het. Ons het regtig baie mag gehad vir ons ouderdom. Ons kon 

enigiemand aanhou, arresteer en deursoek soos ons lus was maar nie doodmaak 

soos ons wou nie. Dit is belangrik om dit te onthou want die teorie vandag is dat 

ons bo die wet was en links en regs kon doodskiet. Dit is volslae onsin waaroor 

ons weer sal praat soos ons aangaan.



Ek het nie by die SAP aangesluit om mense te onderdruk of dood te maak nie. 

Daar was klomp ander redes ook. Op die ouderdom van ongeveer 13 jaar het 

twee swart mans my probeer beroof van my hard verdiende sakgeld en ek was 

dankbaar vir die polisie ondersteuning wat ek ontvang het na die tyd. Hulle was 

simpatiek en wraak namens my gesweer. Sedertdien haat ek misdadigers met 'n 

passie en veral as hulle die jong en weerloses aanval wat hulle byna altyd te 

doen omdat hulle lafaards is. Daar is nie so iets soos 'n taai of harde misdadiger 

nie. Hulle het almal gehuil en gesmeek vir genade na elke hou tydens polisie 

geseling wat nogal baie gebeur het. Elke dag omtrent. Ek moet sê ek hou nie 

van geselings nie. Om 'n man vas te maak en hom met 'n rottang te slaan totdat 

bloed vloei  vir watter rede ookal  is nie my idee van pret nie. Ek haat dit en het 

probeer om nie in die omtrek te wees nie want jy kan die houe en skree van pyn 

nogal 'n ver afstand hoor. Ek put geen plesier uit so iets nie. Die houe is ook nie 

altyd vinnig toegedien nie maar so minuut of twee uit mekaar sodat dit seerder 

kon  wees.  Die  rottang  is  ook  altyd  rond  geswaai  om  sielkundig  die  arme 

krimineel te treiter met sy fluit geluid. In een geval het 'n polisieman die ander 

een se hand raak geslaan. Nie seker wat gebeur het nie maar dit het een helse 

vaderlike geveg veroorsaak. Sy vingers was gebreek deur die rottang.

Linksgesinde takhare let daarop asseblief dat wit en swart gegesel is as gevolg 

van 'n bevel van die hof. Ons het nie net iemand van die straat gegryp omdat 

ons graag dit wou doen nie. Hulle was almal deur die howe behoorlik gevonnis 

na 'n regverdige verhoor. Die enigste verskil is dat die bloed makliker gesien 

word op wit boude. Die SAP is 'n macho omgewing en daarom kon ek nie altyd 

die geselings vermy nie en moes my gevoelens oor die saak onderdruk synde die 

meeste ander polisiemanne nie my sentimente gedeel het nie. Hulle was harde 

manne. Ek dink nogal ek kon gelukkig gewees het dat die wet verander is voor 

my tyd en die sambokke van ouds vervang is deur rottangs want ek is seker die 

sambokke sou erger gewees het. Ek wil nie eers dink aan die sogenaamde kat 

nie. Daardie dae is verby en ek is bly dit is ten spyte van die onlangse gebabbel 

om dit terug te bring. Ek gee nie om om mense dood te maak indien nodig nie 

maar  geselings  was  net  te  wreed  vir  my.  Die  ding  is  dat  dit  nogsteeds  in 

sommige dele van die wêreld gebeur. Veral die Arabiese lande. Miskien is ek  te 

sag want ek het herhalende nagmerries oor dit. Daar gaan nie 'n dag verby wat 

ek nie die houe en gesoebat hoor nie. Daar was niks sag aan dit nie.



Op skool was ek welbekend om die kant van die geboeliedes te vat. Hoekom 

weet ek nie maar dit was hoe dit was. Ek beskerm die weerloses onder ons en 

het nog altyd. Selfs as regsgeleerde weier ek om vir 'n krimineel op te tree. As 

jy aanhou lees sal jy sien die polisie beskerm die weerloses  in die gemeenskap. 

Dit is die hoof rede vir sy bestaan of behoort te wees.

Dan was my pa aangeval deur 'n oproerige skare terwyl hy oppad was na sy hof. 

Sy kar  vensters is verpletter en redelik groot rotse het in die kar  agtergebly 

nadat hy weggejaag het. Party klippe was groter as 'n rugby bal en daar was 

orals glas. Seker my eerste misdaad toneel gewees. Ek onthou die aanval as 'n 

keerpunt in my lewe. Ek was omtrent 15 jaar oud op daardie stadium met 'n 

redelik eenvoudige idee van die lewe gehad. Jy val my aan en ek sorteer jou uit. 

Wat meer is daar om te sê? Wel, my pa het heelwat meer te sê gehad en gevoel 

dit  was nie persoonlik  teen hom gemik nie en die skare het waarskynlik die 

regering registrasie nommers gesien op sy staatskar wat tot die aanval gelei het. 

Dit kon seker so wees maar ondervinding wys my as hy uit die kar  geklim het 

om dit te verduidelik sou hy vermoor gewees het. Dit was nie sy hof waar hy in 

beheer is en almal baie noukeurig geluister het as hy gepraat het nie. Hieruit 

kan jy aflei dat hy 'n baie simpatieke man was selfs met vonnisoplegging. Dinge 

wat ek geleer het deur sy hofuitsprake later jare te lees toe ek die kennis gehad 

het om dit te verstaan. Dit waarskynlik nooit by hom opgekom dat dit persoonlik 

kon wees omdat hy deel van die sisteem was nie.

Omdat my ouers dikwels verhuis het in diens van die regering het ek vir 'n jaar 

of  twee  in  die  Kaprivi  (Namibië)  gebly  en  dus  eerstehands  geweet  dat  die 

polisiemanne baie meer doeltreffend in die grensoorlog is as die dienspligtiges in 

die weermag. Wat my aangaan is dienspligtiges gelukkig om kontak te maak 

met die vyand en het bitter min geleenthede gehad om so te doen. Tensy hulle 

'n terroriste  basis aangeval het was hulle byna nooit in kontak nie en het net 

eindelose patrollies geloop of wag gestaan. Hulle was ook baie jonger en sagter 

as die SAP TIN lede met hulle woeste polisie snorre en kamoefleer klere.

Ek was nie beïndruk met die Leër nie want die polisie-eenhede was al die tyd in 

kontakte met die terroriste . Ek het ook afgelei dat jy kan staatmaak op SAP TIN 

in 'n vuurgeveg nadat ek my pa se vriende afgeluister het wat 'n hinderlaag 

bespreek het waarin die weermag "weggehardloop" het terwyl die polisie gebly 



het en dit uitgeveg het tot die weermag teruggekom het na 'n rukkie. My pa se 

vriende was ontsteld met die weermag se swak gedrag en het 'n baie te sê 

gehad oor dit en dienspligtiges. In hierdie verband moet ek verduidelik dit was 

en  is  waarskynlik  nogsteeds  standaard  prosedure  om uit  die  doodsakker  te 

beweeg tydens 'n hinderlaag en dan 'n flank aanval te loods so die weermag was 

heeltemal  korrek  in  hulle  optrede  en  het  geensins  weggehardloop  nie. 

Waarskynlik het die polisie agter gebly het omdat hulle voertuig uitgeskiet was 

want  dit  was  in  die  dae  voor  Casspirs  en  hulle  Ford  F100  bakkies  was  nie 

koeëlvas nie. Dis iets waaraan ek egter nie gedink het nie want ek was toe maar 

tien jaar oud en as groot mense iets gesê het het jy aandag gegee of paar 

klappe gekry tot jy jou takhaar maniere los. Feit is ek het van SAP TIN gehou en 

hulle vertrou. Heelwat meer as enige dienspligtige wat lyk of hy te jonk is om 'n 

"oom" te wees. 

My laaste rede vir die aansluiting by die SAP was die goeie esprit de Korps wat 

geheers het tussen hulle. Die idee om aan iets groters as jouself te behoort en 

jouself  te  bewys.  Ek  het  gehou  van  die  idee  van  die  jag  van  terroriste  en 

misdadigers. Dit het net reg gevoel en as hulle nie na rede wou luister nie en 

weier om hulleself te onderwerp aan arrestasie sou ek doen wat gedoen moet 

word. Dis hoe dit was. Watter tipe jong man nie wil nie 'n held wees nie wonder 

ek? Of dit nou op die rugbyveld of die grens is maak nie saak nie. Selfde idee. 

Die verkryging van medaljes in die proses het dit nog meer aantreklik vir my 

gemaak. Ek het nie geweet nie en sou ook nie dit geglo het dit as iemand my 

vertel het dat alle medaljes 'n prys op het wat te hoog is om te betaal nie. In my 

laaste jaar op skool het ek gehoor van 'n Rhodesiese veteraan - was baie van 

hulle rondom ons wat in die Engelse Oos Kaap gebly het - wat na 'n sielkundige 

gegaan het omdat hy probleme gehad het om te slaap. My gevoel was "wat 'n 

aapstert het ons hier - 'n voormalige Rhodesiese SAS soldaat met 'n baie hoë 

dekorasies vir dapperheid en hy is op soek na hulp by 'n sielkundige van alle 

dinge! Dis takhaar maniere my ou."  As ek maar net geweet het.  Ek was so 

verkeerd.  Maar  jy  weet  dit  is  die  storie  van  die  lewe  -  jy  leer  net  deur 

ondervinding en so was dit.

Geen jong man glo in elk geval bostaande nie. Almal speel met gewere en ek 

weet nie of dit goed of sleg is nie want ek glo dat elke man moet weet hoe om 

sy gesin te verdedig. Dit is jou plig as pa om jou kind te leer skiet met oupa se 



geweer soos ons tradisies is. Om 'n lang storie kort te maak, ek was vrywillig by 

die SAP. Niemand het my gedwing nie en ek is nie spyt daaroor nie. Nie alle 

kadette was vrywilligers nie. Elke jaar het en moes tienduisende jong wit mans 

by die Weermag aanmeld want soos die liedjie sê "as oom Magnus jou roep 

moet jy  gaan."  Prakties het die  weermag infanterie  meer as  enigiets anders 

gesoek en dis waar die meeste sou eindig. As jy die vloedgolf van boeke wat na 

1994 gepubliseer is kan glo was hulle almal linksgesinde takhare wat probeer 

het om die stelsel  te ontduik.  Ek was verstom om te lees oor hulle (trotse) 

dagga rook gewoontes ensovoorts soos in die boeke beskryf was. Dit het nooit in 

my eenhede gebeur nie en nog minder het ons ooit probeer om kontak met die 

terroriste  te vermy. Dis welbekend dat ons groot vure sou maak in die aand vir 

die braaivleis en gebid het om aangeval te word. Synde geen terroris vlerke het 

nie sou hy sy spoor gelos het na die aanval vir ons om op te volg die volgende 

dag en dood te maak vir sy arrogansie om ons aan te val. Dit was beslis nie 'n 

ongewilde oorlog vir ons nie. Ek het vandag meer simpatie vir die linksgesinde 

takhare want die weermag behoort 'n vrywillige plek te wees. Nie alle mense is 

dieselfde nie en vir sommiges moes dit hel gewees het. Op daardie stadium sou 

ek egter nie so standpunt gehad het nie. Wie van ons wat hier lees het nie die 

lang toue by die aanmeldingspunte na die tyd terdeë geniet nie? Kry vir jou 

boetie  en  kry  sommer  bietjie  houding  ook!  Dink  in  elk  geval  ook  dat  die 

weermag en polisie goed was vir die meeste van ons. 

Die weermag moes as gevolg van die wet of 'n private reëling met die generaals 

met  elke  inname  'n  klein  persentasie  van  hierdie  dienspligtiges  vir  die  SAP 

gegee. Van 'n bruin jop na 'n blou jop soos iemand dit  een keer so elegant 

beskryf het. Die SAP (wat meestal nie te onnosel is nie) het seker gemaak hulle 

gryp al die diensplig regsgegradueerdes wat hulle kon tydens die proses. Hierdie 

manne is nie anders as enige van ons behandel nie en in werklikheid was hulle 

beter af as die weermag dienspligtiges. Natuurlik as hulle in die weermag gebly 

het sou hulle (die regsgegradueerdes) offisier status gekry het vir wat dit werd 

was. In die SAP het hulle konstabels gebly want geen mens kon maklik range 

spring nie tensy jy iemand soos 'n senior nasionalis goed geken het nie en selfs 

dan  was  dit  moeilik  genoeg.  Sommige  het  aangebly  en  goeie  polisiemanne 

geword met tyd. Almal het die SAP TIN kursus gedoen  en een het my lewe 

verander deur my te waarsku dat Mnr Mandela vrygelaat gaan word. As dit nie 



gebeur het nie weet ek nie of die boek dieselfde einde sou hê nie maar ons kom 

daarby.

Om 'n vrywilliger te wees is altyd 'n probleem want jy onterf jou reg om te kla 

wanneer jy vrywilliglik daar is. Dis veral so in 'n militêre kultuur waar die goue 

reël is om nooit 'n vrywilliger vir enigiets te wees nie. Ons het omtrent gehoor 

"manne julle  is  vrywillig  hier en om te kla is  vir  f  linksgesinde takhare en f 

kommuniste en nie f vrywilligers nie." Dit het 'n blywende vrees in my wakker 

gemaak om naby aan iemand te wees wat oor enigiets kla wat ek sien hom as 'n 

slegte appel wat vermy moet word indien moontlik en uitgewerk indien nie. Ons 

kom glad nie goed oor die weg nie en as jy dit doen met die witbrood onder die 

arm is dit nog slegter.

Na 'n paar maande van avontuur by die plaaslike polisiestasie in my tuisdorp is 

ek na die  kollege  gestuur  vir  basiese  opleiding.   Daarom het ek het  myself 

bevind in 'n bus vol kadette op wat ek later leer ken het as die hoof paradegrond 

terwyl die Vampiere vir ons staan en wag en glad nie gelukkig oor ons stadige 

burgerlike slapgat gewoontes nie. Blykbaar moes ons vinniger uit die bus klim en 

meer houding kry of so het hulle verduidelik teen 'n enorme harde stemtoon. Dit 

was iets vreesliks en die oomblik toe my linker voet die paradegrond tref het die 

bulderende rondomtalie begin. Dit het slegs geëindig ses maande later met ons 

uitpassering en teen daardie tyd was ons soort van gewoond daaraan en dit het 

sommige van die oorpronklike effek verloor.  As ek reg onthou is ek in geen 

onsekere terme vertel dat ek 'n "verskriklike f nuttelose gebruikte f kondoom is" 

en dat ek "beter my f gat f beweeg of die Here homself nie sal nie my f kom help 

nie  omdat  ek  f  durf  om  almal  se  f  tyd  (met  inbegrip  van  hulle  sin  wat  f 

waardevol is in f geval het ek nie dit f weet nie) f mors met my f slapgat f 

gewoontes." Julle kan self uitwerk wat die f voor staan en dit was meer f's as 

wat ek ooit te vore gehoor het. In ons huis was sulke taal onbekend.

Hulle  het  ongelukkig  nagelaat  om  my  te  vertel  waarheen  ek  my  gat  moet 

beweeg met sulke groot haas en dus het ek het net geglimlag het (iets wat ek 

doen wanneer ek verbouereerd is synde my kennis van kondome, gebruik word 

of  andersins,  heeltemal  onvoldoende was).  Behalwe die  fatale  en noodlottige 

gebrek aan kennis oor kondome moes ek nog my bagasie kry uit die bus so ek 

het besluit om die Vampier te ignoreer met 'n vriendelike knik in sy rigting sodat 



die man verstaan ek hoor hom duidelik en dit nie nodig is om so te bulder nie. 

Ek kom uit 'n beskaafde en opgevoede huis waar niemand ooit bulder nie. Dit 

was 'n fout.  Aanvaar my woord en moet nooit  ooit  'n dril-sersant op sy eie 

paradegrond  of  êrens  anders  ignoreer  nie.  Die  mense  het  geen  sin  vir 

aanvaarbare gedrag nie en ek is nie seker of my gesig hom aan sy ergste vyand 

herinner het nie en of ek hom dalk aanstoot gegee het in 'n vorige lewe nie maar 

ek het duur betaal vir daardie vriendelike knik. Waarskynlik was net ek opgepik 

op 'n punt te bewys en ons kadette in die regte stemming van vrees te kry. As 

ek kommunisties wou wees sou ek kon wonder of die feit dat hy 'n voet korter 

as my ses voet is en aan 'n kort man se sindroom gely het iet hiermee te doen 

gehad het maar laat ons nie so dink nie. Netnou lees hy hier en onthou my gesig 

ook nog.

Teen die tyd dat die bus weggery het om nog kadette by die spoorwegstasie te 

kry het ek al opgehou tel hoeveel opstote ek gedoen het en begin konsentreer 

op oorlewing. Ek onthou die dril-sersant se stewels etlike duime van my neus en 

die reuk van die teer wat selfs nader was aan my neus as sy stewels. Die res 

van die slagoffers, kadette dit is, het teen die tyd in 'n rowwe ooreenkoms van 'n 

peloton gestaan en kyk na die pret met oë so groot soos pierings. Hulle het ook 

baie stil geword - seker goeie opleiding vir 'n toekomstige generaal (spot net, 

nie een van ons was lank genoeg daar om eers offisiere te kon word nie). Nie 

meer grappies nie - die ZARPE het ons beet en groot pret met ons. Na 'n kort 

rukkie en tot my intense maar geheime vreugde het twee ander kadette by my 

aangesluit op die teer. Ek weet nogsteeds nie wat hulle verkeerd gedoen het nie 

want  dit  was  geen  tyd  om vrae  te  vra  nie  maar  ek  was  dankbaar  vir  die 

geselskap. As dit kom by oorlewing is dit altyd beter vir my as die dril-sersant op 

iemand anders pik. Sleg vir jou maats maar synde hulle die dieselfde gedagtes 

gekoester het voel ek nie te sleg oor my redenasie nie. Oorlewing is 'n ernstige 

saak.

Na 'n rukkie het die pret met ons einde gekry en is ons terug gejaag na die 

peloton. Een goeie ding omtrent die voorval is dat my bagasie alleen eenkant 

gestaan het so dit was maklik om dit op te tel oppad na die peloton waar ek het 

seker  gemaak het om aan die  agterkant  in  te  val.  So  ver  weg van daardie 

sersant as ek kon. Die man het duidelik sy lem ingehad vir my.



"Kadette julle is welkom by die Suid-Afrikaanse Polisie Kollege. Inderdaad is ons 

bly om julle onder ons vaderlike sorg te hê. Ek weet julle sal julle tyd saam met 

ons geniet en ons sal seker maak dat daar mooi vaderlik na julle gekyk word" sê 

nog  'n  dril-instrukteur  wat  ek  herken  as  'n  adjudant-offisier  (die  polisie 

weergawe van 'n sersant-majoor en te vermy soos die pes van ouds).

"Voordat ons verder gaan. Het ons dalk Engelssprekendes onder julle makrute?" 

gaan hy heel aangenaam voort.  'n Paar kadette het hulle hande gelig om hulle 

Engelse agtergrond te bevestig. Nou hier moet ek bieg dat my huistaal Afrikaans 

is so ek kon en het geswyg oor die feit da my pa se familie Joods is en ook 

Engels kon praat as dit moet. Buitendien wou ek het geen verdere aandag op my 

lok nie synde nog besig om te herstel van my kondoom episode op die teer. Ek 

was jonk maar ek het ook vermoed dat dit gevaarlik kan wees om te erken dat 

jy Engels is in 'n Afrikaner-gedomineerde organisasie. Soos jy kan dink het niks 

goeds daaruit gekom nie.

Ons  moet  na  die  geskiedenis  gaan  om  die  tradisionele  Afrikaner  haat  van 

enigiets Engels te verduidelik. Baie kortliks (want ek weet jy het nie hierdie boek 

gekoop om Suid-Afrikaanse geskiedenis te lees nie) die eerste wit man (setlaars 

in die taal van die terroriste) het amptelik in 1652 in wat later Suid Afrika sou 

word aangekom om 'n waterpunt te vestig halfpad van Europa na Indië toe. 

Hulle was onder die bevel van een  Jan van Riebeeck waar Kaapstad vandag is 

en het onder Nederlandse beheer geval. Gedurende die Napoleontiese oorloë het 

Engeland die Nederlandse kolonie ingeval en oorgevat maar moes dit terug gee 

aan Holland met die Vrede van Amiens dink ek. Daarna het die oorlog weer 

uitgebreek en Engeland die kolonie weer verower en verbete vasgeklou tot 1961 

toe die Unie van Suid-Afrika die onafhanklike Republiek van Suid-Afrika geword 

het.

Die Hollandse boere wat teen die tyd bekend begin staan het as Boere was nie 

beïndruk nie en deeglik keelvol met hulle nuwe Engelse meesters. Dus in 1834 

het hulle die gebied van Kaapstad en die Oos-Kaap verlaat en die binneland in 

beweeg op soek na vrede sonder 'n Engelsman wat hulle idee van die hemel 

was. Dit is bekend as die "Groot Trek" in die geskiedenisboeke. Die meeste van 

die trek leiers was vrye messelaars maar dit is buite die omvang van hierdie 

boek en vir hulle om te verduidelik. Nie een van die Apartheid geskiedkundiges 



noem hierdie  interessante aspek nie  en ek wonder hoekom nie? Hulle  maak 

slegs melding van die feit dat alle uitstaande rekeninge vereffen is voordat hulle 

vertrek asof dit belangrik was. Enige eerbare man sou dit tog gedoen het. Ek is 

geneig om te vra "wat daarvan?" en het eenkeer op skool wat my in die hoof se 

kantoor laat beland het. Geen wonder ek hou nie van onderwysers nie. Het nie 

die kennis om ordentlik te argumenteer nie.

Heelwat Skotte het my vertel dat Hadrianus se Muur gebou is om die Engelse uit 

Skotland  te  hou  en  nie  hulle  uit  Engeland  nie.  Wel  die  boere  het  dieselfde 

gehoop gehad vir die Oranjerivier (wat is bruin van kleur en nie oranje nie). Die 

"oranje"  verwys na die  Huis  van Oranje.  Die  koninklikes van Nederland.  Die 

Boere het oor die rivier getrek en die soort van onafhanklike Oranje Vrystaatse 

Republiek  gevestig  en  selfs  verder  noord  oor  die  Vaalrivier  waar  die  Zuid-

Afrikaanse Republiek (Transvaal) tot stand gekom het. Dit alles om die Britse 

Ryk te weg te hou en vrede te handhaaf sonder 'n Engelsman. Dit was duidelik 

dat die plaaslike swart mense nie heeltemal  gelukkig was met die boere nie 

maar hulle  is  uitgesorteer in  verskeie gevegte deur die boere wat inderdaad 

goeie kavallerie en skerpskutters van formaat was. Hulle stelsel van burgerlike 

kommando's sou later wêreldwyd bekend word. Dit sou nie verkeerd wees om te 

sê dat in  die jingoïsties tye van die  dag die twee Boere Republieke heelwat 

verleentheid vir Engeland geskep het nie. Hulle het tevergeefs probeer om die 

Boere republieke te dwing om onderworpe te wees aan die Britse Ryk en dus het 

die Eerste Anglo-Boereoorlog uitgebreek. 

Die Engelse het egter die Eerste Anglo-Boereoorlog sleg verloor by die Slag van 

Amajuba. Dit moet erken word (nie deur die Apartheid historici) dat hulle nie 

hard probeer het nie en die Boere republieke was eintlik gelukkig om 'n paar jaar 

van vrede te wen. Dit het die Boere ongelukkig 'n baie oorskatte opinie van hulle 

eie militêre vermoëns gegee. Hulle moes nog  leer dat Engeland altyd die oorlog 

wen en dat hulle nooit alleen veg wanneer hulle dit kan verhelp nie. Iemand 

ander moet altyd saam wees en hulle is meesters op die gebied.

Toe kom die Jameson-inval op Transvaal (uit Rhodesië) en die Boere (wat kon 

sien  wat  die  toekoms  inhou)  begin  hulleself  bewapen  met  moderne  Duitse 

toerusting insluitende Mauser 7mm gewere en Krupp kanonne vir die komende 

stryd. Hulle het ook (verkeerdelik) verwag dat Duitsland hulle sal  help in die 



komende stryd met Engeland. Op hierdie stadium het die Transvaalse Republiek 

'n  polisiemag  bekend  as  die  Zuid  Afrikaansche  Republike  Politie  of  ZARPE 

gevestig. Die Engelse kolonies van Natal en die Kaap het hulle eie polisie magte 

gehad  wat  redelik  goed  was  op  perde  en  in  die  stede.  Daar  was  geen 

gesentraliseerde polisiemag nie want die SAP het nog nie bestaan nie. Dit sou 

slegs gebeur in 1913 na uniewording van 1910.

* Die Jameson inval het groot beroeringe onder die Transvalers veroorsaak en 

die  vermoede  was  dat  hulle  deur  Engeland  ondersteun  is.  Verseker  het  die 

Kaapse Kolonie Goewernieur Cecil John Rhodes daarvan geweet. Die Jameson 

bende (vir 'n gebrek aan 'n beter woord) is byna byna opgehang nadat hulle 

oorgegee het.

Met die ontdekking van driekwart van die wêreld se goud in Transvaal het die 

Tweede Anglo-Boere Oorlog uitgebreek in 1899. Die Boere republieke, nou goed 

bewapen,  het  die  vermetelheid  gehad  om oorlog  te  verklaar  en  die  Engelse 

kolonie van Natal aan te val en het die eerste gevegte moeiteloos te wen. Hulle 

het die Britse  Ryk 'n enorme skrik gegee en dit  het later bekend geword in 

Engelse  militêre  geskiedenis  as  die  "black  week."  Die  woorde  "Mafeking"  en 

"Ladysmith" beteken nou nog groot probleme en vreugde vir die Engelse. Maar 

dit was alles tevergeefs want met verloop van tyd het die Engelse regimente in 

Suid Afrika begin aangekom met 'n jong Winston Churchill as 'n baie onneutrale 

en gewapende oorlog korrespondent. Hy is later gevange geneem in Natal en het 

ontsnap uit Pretoria na Lourenço Marques (Maputo vandag). Die nonsens wat hy 

geskryf het in sy koerant berigte het 'n staande grap in Suid-Afrika veroorsaak 

toe hy deur die "magtige Apies rivier geswem het." Die rivier is by plekke minder 

as drie voet breed en kan op geen manier gesien word as "magtig" nie. Ons lag 

nogsteeds oor dit en ook heelwat van sy ander politieke sêgoed deur die jare. 

Buiten  die  Engelse  regimente  het  die  goed  opgeleide  Indiese  soldate  onder 

Engelse offisiere hier aangekom tot die Boere se afkeur synde hulle "'n wit man 

se oorlog" wou bedryf. Die Australiërs se perde het die kosmos blomme gebring 

in hulle mis wat nou wild groei in die natuur en ons aan hulle herinner wanneer 

ons dit sien. Is nogal mooi. Die Nieu-Seelanders en selfs die Engelse Vloot het 

geveg as infanterie en Vloot artillerie. Dit was die twee Boere republieke teen die 

hele Britse Ryk. Teen so oormag is dit nie vreemd dat die oorlog vinnig ontaard 

het  in  'n  guerrilla-oorlog  van  beweging  nadat  die  twee  Boere  Republieke 



oorrompel is deur Lord Roberts se soldate nie. Dit sou egter drie jaar en 450 000 

soldate (teen minder as 30 000 Boere) neem om die Vredesooreenkoms van 

Vereeniging in 1902 te bereik. Soos in alle oorlogte het baie dinge gebeur wat 

onaangenaam was vir almal en wat direkte gevolge tot vandag toe het.

Dit kan nie ontken word nie want dit is bekende feit dat tydens die oorlog het die 

Britse Leër onder een Lord Kitchener meer as 26 000 ongewapende Boere vroue 

en kinders in konsentrasie kampe opgesluit en in effek vermoor. Dit was in 'n 

poging  om  die  Boere  krygers  van  hulp  te  ontneem  vanaf  die  burgerlike 

bevolking. In die geskiedenis is dit bekend as die "verskroeide aarde-beleid." 

Alle plase is afgebrand en vee doodgemaak voor die voet. Die vroue en kinders 

het van siekte en honger gesterf  in die kampe waar hulle volgens die gewone 

reëls van oorlog nooit  moes gewees het nie.  Kitchener is 'n gehate naam in 

Suid-Afrika  en  die  woord  "konsentrasiekamp"  het  'n  baie  sinistere  betekenis 

gekry wat dit nogsteeds het. Hierdie is belangrik wat dit is die rede waarom 

soveel meer swart kinders gebore is as wit kinders en die direkte oorsaak van 

die numeriese wanbalans wat gelei tot die weiering van een man een stem later 

jare. Vir drie jaar het die Afrikaner volk nie voortgeplant nie as mens dit so direk 

moet uitdruk. Die gevolg was Apartheid en dis nie vergesog nie. Die kleurling 

mense het byvoorbeeld stemreg geniet in die Kaap tot so 1954 met die Harris 

saak want hulle was die minderheid en geen bedreiging nie.  Tot en met die 

Tweede Anglo Boere Oorlog was die getalle tussen wit en swart redelik gelykop 

maar  onthou,  die  witmense  het  goeie  dokters  gehad  en  sou  stelliglik  meer 

kinders gehad het wat die eerste paar jaar oorleef het as swart kinders. Dis die 

vrees van getalle  wat die een man een stem metode terug gehou het tot 1994 

en moenie my probeer wysmaak dat mense nie stem volgens stam en ras in 

Afrika nie. Die statistieke wys dit baie duidelik oor baie jare. Inelkgeval, Dis iets 

wat nie baie ander raaksien nie en akademies nou.

Alle Boere krygsgevangenis is na Ceylon (Sri Lanka) en ander eilande verban vir 

die duur van die oorlog en 'n paar het na die tyd geweier om lojaliteit aan die 

Engelse koning (Koningin Victoria is dood tydens die oorlog) te sweer. Dus het 

hulle nooit weer teruggekeer nie en was orals verspreid waar Engeland nie was 

nie. Ten minste is hulle die nasionalistiese politici gespaar. Hierdie gebeure kan 

gesien word as die eerste  Afrikaner-diaspora. Die volgende een het na 1994 

gebeur en daar sal nie 'n derde een wees nie.



Wat interessant is dat die boere konsentrasiekampe menigte kere aangehaal is 

deur die Duitse politikus en vegvlieënier Hermann Goering wanneer die Engelse 

ambassadeur (Sir Neville Henderson) probeer het om navraag te doen oor die 

Duitse  konsentrasiekampe  tydens  die  Munich  debakel  in  1938  en  daarna. 

Goering se pa was die goewerneur-generaal van Duits-Suidwes-Afrika (Namibië) 

langs Suid-Afrika sodat hy waarskynlik  'n  verband gevoel.  Die  feit  is  dit  dat 

konsentrasiekampe deur die Engelse begin is vir watter rede ookal. Hulle het 

nooit om verskoning gevra nie. Dit is ook verbode om op diplomatieke vlak om 

daaroor te praat (moenie vra hoekom ek dit weet nie - is 'n lang en vervelige 

storie).  Die  probleem is  egter  dat  totdat 'n  verskoning te  voorskyn kom die 

slegte gevoelens sal voortduur.

Ten slotte moet gesê word dat talle swart bediendes ook saam met die wit vroue 

en kinders gesterf het. Hulle word nou eers erken vir redes wat die Apartheid 

geskiedkundiges  kan  verduidelik.  Daardie  diensknegte  was  lojaal  en  het  die 

plase aan die gang gehou terwyl die mans op kommando diens was. Hulle het 

beter verdien deur die historici maar dan die Apartheid historikusse was dikwels 

nie heeltemal reg in hulle publikasies nie. Byvoorbeeld hulle het verkondig dat 

die Tweede Anglo-Boereoorlog die eerste oorlog is wat loopgrawe gebruik het 

(deur die Boere natuurlik by die slag van Magersfontein) maar dit is 'n nonsens. 

Loopgrawe was al gebruik tydens die Amerikaanse Burgeroorlog vier en veertig 

jaar  voor  Magersfontein.  Selfs  gegradueerdes  van  die  Militêre  Akademie  glo 

hierdie loopgrawe storie want dit is wat hulle geleer was. Die geskiedkundiges 

het ook begin beweer dat die Suid-Afrikaanse Lugmag die tweede oudste in die 

wêreld is wat ook nonsens was. Dit is die tweede oudste Statebond Lugmag na 

die Britse  een en die simpel  storie  gaan vandag nog aan selfs  op amptelike 

geskrifte. Laat ons nie eens begin om die piep klein rolletjie wat gespeel is deur 

die Suid-Afrikaanse magte by die Slag van El Alamein in 1942 te bespreek nie. 

Skynbaar was ons soldate ook die beste infanteriste gedurende daardie konflik. 

Tog is dit bekend dat Veldmaarskalk Montgomery die Nieu-Seelanders met hulle 

Maori's beskou het as die werklike skok infanteriste van die woestyn oorlog. Nie 

die Suid-Afrikaanse Infanterie Brigade nie. Hoekom nie vra ek? Dis baie vreemd.

My  punt  is  dat  hulle  gebrek  aan  kennis  ons  aanraak  want  dit  het  ons  wat 

grootgeword het in daardie jare 'n baie skewe idee van die geskiedenis gegee. 

Dit is fataal in enige beskaafde land en die oorsaak van heelwat woede toe ons 



die waarheid uitgevind het in later jare. Nou glo my generasie niks meer nie en 

dit is hartseer. Kyk byvoorbeeld na Hitler se Duitsland - op wat anders het dit 

berus as leuens? Dat die Joodse sakemanne die weermag in die rug gesteek het 

en  dus  die  Verdrag  van  Versailles  veroorsaak  het.  Die  gevolge  van  valse 

geskiedenis is ernstig. Ses en sestig miljoen lewens is verloor in die Tweede 

Wêreld Oorlog. Ons moet waak daarteen of jy nou van geskiedenis hou of nie. 

Dis  belangriker  as  wat  mense  dink.  Nou  dat  ek  jou  verveel  het  met  die 

geskiedenis om die konteks te kry reg neem ek jou terug na die paradegrond 

waar die dril-instrukteur besig is om te vra vir Engelssprekendes.

"Wel ons is heeltemal f tweetalig hier en trots daarop" sê die adjudant-offisier in 

Afrikaans  sonder  'n  sweempie  van  sarkasme of  ironie.  "Ons het  in  f  Engels 

gekommunikeer  vir  die  eerste  f  vyftig  jaar  van  ons  f  bestaan omdat  julle  f 

Engelse  varkgevrete  nog  suig  aan  julle  simpel  Koningin"  sê  hy  "Nou  f 

kommunikeer  on  in  f  Afrikaans  vir  die  volgende  f  vyftig  jaar  sedert  ons 

Afrikaners nie f suig nie aan julle simpel koningin nie."

Vandag weet ons natuurlik dat Afrikaans net 'n paar jaar oorgehad het. Van sy 

aksent kon ek aflei dat hy van die Noord-Kaap was waar Engels nie gepraat word 

nie en slegs bekend is aan buitelandse toeriste of linksgesinde takhare. Beide 

spesie wat onbekend was in die kontrei en verseker ook nie welkom nie. Nie 

eens sy onderwysers sou in staat gewees het om Engels behoorlik te kan praat 

nie. As agtergrond moet ek noem die SAP het die gebied op 'n stadium met 

kamele  gepatrolleer  .  Party  het  ontsnap  en  hulle  agter  klein  kamele  kan 

nogsteeds daar aangetref word so wild soos enigiets.

"So  jy sal f leer hoe om ordentlike f Afrikaans te praat of f sterf in die poging. 

Ons f weet hoe om met julle f Engelse varkgevrete te werk. Moenie dink ons het 

f vergeet wat julle in 1901 aan ons f moeders en vroue gedoen het nie." Hy was 

skynbaar 'n amateur historikus en die konsentrasiekampe het wel in 1901 begin.

Ek het 'n paar dapper manne in my lewe gesien maar daardie Engels kadet het 

ernstige moed gehad toe hy terug antwoord "Meneer, daardie klein episode het 

meer as 80 jaar gelede gebeur en ons het dit al vergeet." Ek kon hoor hoe die 

adjudant-offisier 'n diep asem teug neem voordat hy begin oorverhit en ontplof 

met 'n rooigesig wat duiwels gelyk het. Tot sy ore het begin bewe van woede 

(wat iets vreesliks is om te sien).



"Ag jou f aaklige man. Klein f episode?" Woorde ontbreek die adjudant-offisier 

vir 'n paar sekondes. "Ons f het nie vergeet nie. Ons f sal nooit vergeet nie en jy 

sal f betaal vir die sondes van jou vaders soos staan in die Bybel tot die f tiende 

geslag deur die f bevel van God. Aangesien jou simpel Koningin nie f hierheen 

wil kom en f my f omverskoning vra nie f sal jy dit doen in haar f plek. Teen die 

tyd dat ek f klaar is met jou sal jou Koningin f huil oor jou. Net soos die Jode 

gehuil het by die rivier Babilon nadat hulle f wreed f aangeval is van f agter deur 

die f afskuwelike f Filistyne. En jy jou f Rooinek sal nie f huil nie want jy sal f 

vrek wees. " Miskien was hy nie 'n kenner op die gebied van Bybel geskiedenisse 

nie maar ons het sy punt deeglik verstaan en so het die arme Engelse kadet wat 

stilgebly  het  na die  uitbarsting.  Ek  het  regtig  gevoel  vir  hom.  'n  Woedende 

adjudant-offisier is nie iemand wat jy naby jou wou hê vir die grap nie.

Nadat die adjudant-offisier uiteindelik uit asem geraak het draai hy na die dril-

instrukteur en brul: "Sersant!" "Sah!" brul die dril-instrukteur terug terwyl hulle 

reg langs mekaar gestaan het. Miskien was dit al die skietery by die skietbaan 

wat hulle doof gemaak het en die rede vir die gebrul heeltyd. Ek weet ek is doof 

in die een oor as gevolg van dit. Dit is soms 'n bate wanneer jy egskeiding 

oorweeg en vrede soek.

"Neem f hierdie f verskriklike f makrute weg voordat ek f myself 'n f besering 

aandoen. Maak seker dat jy f tjek daai f Rooinek en die f Kondoom kop (ekke) 

deeglik. Jeezus. Hoe kan ons f die bou van 'n nasie met hierdie f lot? " Met dit is 

hy weg tot die Rooinek en my verligting maar helaas hy sou gereeld genoeg 

terugkom.

Suid-Afrika  was  vir  baie  jare  'n  lid  van  die  Britse  Gemenebes  en  vanaf  sy 

ontstaan in 1913 het die SAP baie van die Britse polisie in sy struktuur gehad. 

Reg van die begin af is dit verdeel in 'n Speurtak en die Uniform Tak waarvan die 

Kollege deel was. Soos ek reeds gemeld het meng die twee nie goed nie. Alle 

polisiemanne  het  dieselfde  bevoegdhede  en  word  na  opleiding  met  'n 

aanstellingsertifikaat  uitgereik.  Die  publiek  het  die  reg  gehad  (volgens  die 

linksgesinde takhare) om dit te vra en seker te maak dat die polisieman is wie 

hy  beweer  hy  is  maar  in  ons  tyd  was  dit  nie  aanbevole  nie  en  kon  tot  'n 

vaderlike gesprek gely het vir  die vraer. So iets is gesien as arrogansie wat 

uitgesorteer kon word ten goed van die vraer wat volgende keer beter sal weet 



en meer respek sal toon. Weet hy dan nie wie ek is nie? Is mos bewus van sy eie 

kriminele takhaar gedrag wat nou maak dat ek hom vaderlik wil reghelp.

Op sy eie was die Veiligheidspolisie waarmee ek het niks te doen gehad het nie 

en met aansienlike agterdog beskou het. Hulle werk was die infiltrasie en jag 

van terroriste of vyande van die staat. By verre die mees geheimsinnigste van 

die eenhede het hulle baie probleme vir die terroriste  veroorsaak. Die staande 

grap was dat hulle hulle name teken met uitveërs wat vir een of ander rede nie 

vir hulle snaaks was nie. Ek lag nogsteeds daaroor en dink dis snaaks. My sin vir 

humor is nie vir almal nie. Ons is nie toegelaat in hulle kantore of om te weet 

wat hulle doen nie en hulle was ook op ander radio frekwensies. Nou dat ek 

daaraan dink het ons nooit met mekaar gepraat nie, selfs na-ure. Hulle het seker 

gemaak dat ons verstaan dat hulle die regte elite is en ons nie te vertrou is nie. 

Dit  het ek baie komies gevind want al  die skoonmakers in hulle kantore het 

geweet wat die kodes vir hulle elektroniese hekke is terwyl ons nie 'n idee gehad 

het nie. Nie een van hierdie skoonmakers was wit of het enige sekuriteitklarings 

gehad wat die papier werd was waarop dit geskryf is nie. Ten spyte van my 

bedenkinge was hulle doeltreffend. Dit kan nie ontken word nie.

Geen  normale  land  het  'n  behoefte  aan  'n  geheime  polisie  nie.  Dit  is  'n 

aanduiding van groot probleme in die leierskap as die behoefte vir 'n geheime 

polisie bestaan. Die blote idee daarvan maak 'n bespotting van President Lincoln 

se Gettysburg toespraak van " ...and that government of  the people,  by the 

people, for the people, shall not perish from the earth."

'n Fassinerende feit oor die Veiligheidspolisie is dat die meeste van die Polisie 

Kommissarisse se uit hulle geledere gekom het. Vreemd genoeg is dat ook die 

Springstof Eenheid deel van hulle was. Waarskynlik omdat normale polisiemanne 

nie genoeg vertrou is met die tipe opleiding nie en reg ook. Ek weet van klomp 

ouens wat hulleself sou opblaas. 

Die Springstof Eenheid self was uitstekend en het die bomme wat deur terroriste 

en ander geplant probeer skadeloos stel. Moet erken dat hulle byna altyd daarin 

slaag het om nie opgeblaas te word nie en dit vat 'n dapper man om met bomme 

te speel wat hy nie self gemaak het nie. Ons het egter seker gemaak om so ver 

as moontlik weg te staan net om seker te maak dat hulle alleen sterf vir hulle 

foute. Dis maar hoe dit was. Net takhare kla.



Die SAP van destyds het 'n goeie forensiese laboratorium vir  bloedmonsters, 

dwelms,  vingerafdrukke en ballistiese  toetse gehad.  In  my tyd was generaal 

Lothar  Neethling  in  beheer  van dit.  Hy was 'n  briljante  wetenskaplike  (twee 

doktorsgrade) en as ek nie verkeerd is nie 'n Duitse weeskind wat na Suid-Afrika 

gekom het na die Tweede Wêreld Oorlog. Op 'n stadium is hy daarvan beskuldig 

dat hy gif verskaf het om 'n vryheidsvegter te vermoor en het hy die koerant 

wat  dit  gepubliseer  het  vir  laster  gedagvaar.  Ons  moes en  het  almal  R2  'n 

maand bygedra vir sy hofsaak as ek reg onthou en hy het die saak gewen. Nie 

so seker dat hy dit nie toe by die TRC verloor het nie. In elk geval, onder sy 

bewind het dinge goed gegaan by die forensiese laboratoriums.

Die verskil tussen die SAP en enige Britse polisie-eenheid is dat dit altyd swaar 

gewapen was. Die die idee van 'n ongewapende Mag is totaal onuitvoerbaar in 

Afrika. Die wilde diere alleen is gevaarlik genoeg om polisiemanne dood te maak 

om nie eers van die misdadigers wat met gewere of assegaai en later jare AK47-

aanvalsgewere gewapen was nie. Na bewering het die kriminele ook redelike 

goeie mes geveg vaardighede hoe nader jy na Kaapstad gekom het. Uit die aard 

van die saak sê ek nie nou dat alle Kapenaars kriminele mesvegters is nie soos 

een woedende Kaapstad oom my van beskuldig het nie. Jis, darem verwag die 

ou sal verstaan ek spot soms. Moet ook noem dat die vis wat altyd ontsnap het 

dalk poging tot bedrog kan raak soos hulle aangaan.

Die SAP het 'n militêre man, Kolonel Truter, as die eerste Kommissaris gehad. 

Hy het die militêre range, wapens en taktiek in teenstelling met suiwer siviele 

polisie-eenhede ingebring en so was dit tot iewers in die laat 1990's toe alles 

verander is na iets wat volksvreemd was. Die gevolge daarvan lees ons elke dag 

in die koerante. Dus was die rangstruktuur in die SAP eerstens 'n konstabel, 'n 

sersant en dan 'n adjudant-offisier. Daarna het die offisiere begin as 'n luitenant, 

kaptein,  majoor,  luitenant-kolonel,  kolonel,  brigadier,  generaal-majoor, 

luitenant-generaal en laastens generaal of volle generaal. Op die gewetenlose 

strate is die meeste werk deur konstabels en sersante gedoen. Adjudante en 

diensoffisiere (tussen luitenant en majoor) was soms gesien.

Die mees senior generaal sou die Kommissaris van Polisie word en verslag doen 

aan die  burgerlike  (verkose)  Minister  van Polisie  (later  Wet  en Orde  toe die 

nasionaliste probeer het om hulle swak beeld te poets). Die Kommissarisse was 



almal hoogs ervare polisiemanne met dekades diens. Party was gekwalifiseerd 

as advokate bedoelende hulle kon LLB agter hulle name skryf as hulle wou maar 

nie een het sy balie-eksamen geslaag nie (sover ek weet) en dit maak een reuse 

verskil  in kennis. In die regte is LLB sonder toelatingseksamens niks om oor 

trots te wees nie. Elke tweede ou het een (veral deesdae waar dit niks anders as 

die ou B Proc is nie). Daar was geen manier hoe 'n burgerlike in beheer geplaas 

sou word as die professionele hoof van Polisie soos vandag gebeur nie. Die hele 

idee daarvan is 'n resep vir mislukking soos ons nou al twee keer na 1994 gesien 

het en weer en weer sal sien tot dit (groot dalk) eendag einde kry. Dit is nie 'n 

werk vir 'n gewone burgerlike nie maar vir 'n ervare straat polisieman en op 

geen manier kan enigiemand anders dit ordentlik doen nie. Die vraag is natuurlik 

wat weet ek nou? Dit gebeur gereeld dat my ekse my vertel dat ek nie so slim is 

as wat ek dink ek is nie en deesdae met al die kritiek op my boeke doen klomp 

vreemdelinge dit ook. Dis maar reg so. Ek weet lankal ek is nie baie slim nie en 

dit maak my slimmer as party ander. Geskiedenis sal egter die prentjie vir ons 

gee om te oordeel. Inderdaad vertel dit reeds 'n mislukte storie wat hartseer is. 

Dis die publiek en die SAPD wat daaronder ly.

"Manne" sê die sersant baie nou meer ontspanne sedert die adjudant-offisier 

geloop het. "Dit het nie f goed begin nie en wat ons hier nodig het is f houding 

om te f verbeter op die gemors. Maar ek het nie die f tyd nie en kan nie f gepla 

wees met julle f slapgatte nie. So ons f sal nou f marsjeer na julle f kasernes. 

Sommige van julle is deel van peloton f nommer 27 en woon in f gebou nommer 

3. Die res gaan na peloton 30 in gebou 4. Julle weet f tog hoe f om te f dril nie 

waar nie? "Hy het gevra in 'n hoopvolle toon want ek kon sien hy het ander 

dinge  gehad om te  doen soos  eet  en  televisie  kyk.  Inderdaad  Sersant.  Alle 

blanke mans in Apartheid Suid Afrika is op die ouderdom van 14 jaar  gegryp 

deur die Kadet Korps en moes een dag 'n week dril by die skool. Ons het selfs 

ons eie Kadet Korps uniforms gehad wat vir my gelyk het na iets van die Hitler 

Jeug in hulle donkerbruin kleur. Ek het hierdie interessante feit hardop genoem 

en moes daarna my standpunt verduidelik aan die skoolhoof. Hy wou my pa 

inroep om te hoor wat fout is met my totdat hy onthou het dat my pa van 

Joodse  afkoms  is  en  met  my  as  die  skool  se  geskiedenis   boffin  dat  ek 

waarskynlik korrek was. Ek was inderdaad reg hoewel natuurlik polities inkorrek 

(dink die meeste skoolhoofde was nasionalis ondersteuners). 'n Hele paar van 



die nasionaliste is opgesluit vir die ondersteuning van Nazi-Duitsland tydens die 

Tweede Wêreldoorlog.  Nie een van hulle is egter mishandel nie. Nog minder het 

die  SAP  hulle  gemartel  of  op  ander  maniere  vaderlik  bevark.  Selfs  van  die 

vryheidsvegters het my vertel dat die "Special Branch" (die Engelse naam vir die 

veiligheidstak)  redelike  opgevoede  ouens  was  tot  to  1965  waarna  hulle  glo 

"Boere  maniere"  gekry  het.  Presies  wat  "Boere  maniere"  beteken  vir  die 

vryheidsvegters weet ek nie synde die ou nie verdere details wou gee nie maar 

ek kan my indink dis glad nie vleiend nie.

* Hierdie standpunt het groot meningsverskille uitgelok nadat 'n artikel daaroor 

deur myself in die genoemde onoffisiële SAP tydskrif  eNongqai verskyn het in 

Junie 2013. Die debat tussen my en 'n oud veiligheidtak lid kan gelees word op 

die  internet  by 

http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?

oid=392210&sn=Detail&pid=71616 indien dit jou interesseer. Die punt hier is 

dat dit nie eintlik meer saak maak wie reg of verkeerd is of was nie maar hoe die 

manne gedink het op daardie stadium en hulle sienswyse moet gerespekteer 

word  vir  wat  dit  is.  Dit  is  belangrik  vir  die  nageslag  om  te  weet  van  die 

verskillende menings. Dit is ook bekend dat SAP generaal Lang Hendrik van den 

Bergh in die begin van die 1960's die veiligheidstak oorgeneem het en klomp 

jong Afrikaner offisiere ingetrek het. Hulle sou die senior offisiere wees in die 

1980's waar die boek afspeel en die Rhodesiërs het niks van hom gedink nie. 

Een maak die opmerking "generals without Armies".

Ons manne (want nie almal was manlik nie) onderwysers was ons Kadet offisiere 

en nie een het van die elite weermag-eenhede soos die valskerm bataljon of 

recces gekom nie. Hulle het erg misluk om soos regte offisiere op te tree met 

hulle verspotte pienk (Persoonlike Diens Korps) en bruin (Kadet Korps) berets en 

was heelparty nog vet en oorgewig ook. Sleg gelyk in uniform. Bietjie van 'n 

grap gewees die ouens. Ons het ook skyfgeskiet met .22 gewere en 'n orkes 

gehad vir diegene wat slim genoeg was om die hele dag se dril te ontduik. My 

ouer broer was een van hulle en kon die basdrom met mening slaan. Ek het julle 

mos gesê ek is die swartskaap so ek het gaan dril en my gate uit geniet.

Teoreties kon ons almal dril en verseker kon ek ordentlik armswaai. My skool 

peloton  was  twee  jaar  lank  die  beste  dril  peloton  op  'n  nasionale  dril 

http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?oid=392210&sn=Detail&pid=71616
http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?oid=392210&sn=Detail&pid=71616


kompetensie.  Die  geluid  van marsjerende voete en goed-gemoduleerde  (lees 

bulderende) opdragte het my trots en patrioties laat voel. Doen nogsteeds selfs 

al het ek alle patriotisme iewers verloor en weier om enige politikus te glo. Dit is 

'n gevaarlike konsep in Afrika om patriotiese neigings te kry. Nooit weer nie.

* Deesdae dae ondersteun ek my Amerikaanse Patriot se mense synde ek weet 

wat goed is vir my. Hulle lyk goed op parade maar ek wonder oor die borskaste 

vol medaljes vir alles van PT tot rekenaar dienste as jy my vra. Vir my is 'n 

medalje iet wat verdien moet word op die slagveld en behoort nie so vrylik uit 

gegee te word nie want dit word goedkoop. Ons het egter  lankal ooreengekom 

om te verskil op hierdie punt. Soos julle weet het sy 'n nare regter elmboog op 

geleentheid van iewers af gekry. 

Ongelukkig het nie alle skole die Kadet Korps ernstig op geneem nie. Die meeste 

Engelse skole was nie juis bekend as ondersteuners van die Korps nie en het die 

dril klasse half geïgnoreer. Dit het groot probleme geskep vir hulle eks-skoliere 

wat die dril-kennis meer nodig gehad het as die vermoë om te lees en skryf 

tydens diensplig. Hierdie gebrek aan kennis het ons baie fikser gemaak omdat 

sommige  mense  eenvoudig  nie  kon  onderskei  tussen  links  en  regs  sonder 

oefening  en  paar  klappe  nie.  Sulke  gedrag  het  verseker  gely  tot  vaderlike 

gesprekke  na-ure  van  die  res  van  ons  af.  Meeste  was  dankbaar  vir  die 

lewensvaardighede wat in hulle ingeklap is en ons bedank na die tyd. Oorlewing 

is 'n vreeslike konsep.

* Hier het 'n Engelse leser my daarop gewys dat nie alle Engelse skole die Kadet 

Korps  vermy  het  nie.  Sy  skool  het  vele  drilkompetisies  gewen  synde  hulle 

onderwysers vanaf die Engelse "Guard Regiments" afkomstig was en gehelp het 

met die dril werk.

Die apartheid stelsel het ook nie die wit mans uitgelos nadat die twee jaar van 

diensplig in die weermag of vier jaar in die SAP na skool voltooi was nie. Hulle 

moes nog kampe gaan doen en so ook die Polisie Reserwe. Niemand behalwe die 

nasionaliste se eie kinders kon dit vermy nie. 'n Groot irritasie vir my in elk 

geval is die dikwels aangehaalde bewering dat ons by die SAP aangesluit het om 

die Leër te ontsnap. Dit is 'n nogal dom argument om mee te begin. Enigeen wat 

probeer het om diensplig te ontduik sou wees eenvoudig 'n moroon moes wees 

om by die SAP aan te sluit wat 'n gevaarliker beroep as die weermag was. Die 



SAP was baie meer onderworpe aan geweld binne in die land en op die grens as 

enige Leër-eenheid. Ons het terroriste  en misdadigers die hele tyd doodgemaak 

of probeer arresteer wat soms dieselfde ding was. Nie net op die grens nie maar 

enige plek want 'n polisieman kan volgens wet nie 'n misdaad voor hom ignoreer 

nie. As hy iets sien moet hy reageer en kan nie wegloop daarvan nie. Hierdie 

terroriste   en misdadigers  was ook goed opgeleide  desperate  en  gewapende 

mense. Hulle het gewoonlik teruggeveg so hard as wat hulle kon want genade 

was onbekend tussen die twee groepe. Daar is geen rus nie, of jy op die grens is 

of in jou Blitspatrollie kar - iemand het altyd probeer om jou te skiet of aan te 

rand.

Ek het dit reeds iewers genoem en sal dit nou weer doen. Dit is die Polisie TIN 

Eenhede en die Leër se Spesiale Magte (saam met die Lugmag vlieëniers) wat 

die meeste TIN (bosoorlog) ervaring in Suid-Afrika gehad het synde die SAP sin 

begin het in Rhodesië baie jare voor die dienspligtiges op die toneel aangekom 

het. Buiten dit het die SAP altyd het 'n militêre tradisie gehad. Onthou ook dat 

die meeste van die vroeë offisiere ex-Engelse Leër was en hulle idees in die Mag 

vasgepen het. Die SAP was nooit  nie half  militêr nie.  Histories het die Suid-

Afrikaanse Polisie Infanterie Brigade tydens die Tweede Wêreldoorlog as soldate 

geveg  in  die  Noord  Afrika.  Hulle  was  deel  van  die  Tweede  Suid-Afrikaanse 

Infanterie  Divisie  wat  oorgegee  het  by  Tobruk  in  1942  aan  Generaal  Erwin 

Rommel. Om presies te wees, 'n Leër-generaal met die naam van Klopper het 

hulle  en homself  oorgegee sonder om 'n  skoot te  skiet  en is  erg gekritiseer 

daarna. Maar hy het goeie redes gehad om dit te doen en baie mense se lewens 

gered. Tobruk op daardie stadium was nie die vesting wat dit die vorige jaar was 

toe die Australiërs (groot roem gemaak as die "rats of Tobruk") vasgebyt het 

nie. Hy sou later ontsnap uit 'n krygsgevangene kamp in Italië en gered word 

deur Popski se Leër. Min mense weet van Popski en sy manne wat in die Tweede 

Wêreldoorlog die kleinste onafhanklike Leër was. Nooit meer as 150 soldate nie 

en altyd agter die lyne besig om sabotasie en ander dinge aan te vang.

Generaal Rommel het 'n Veldmaarskalk geword en een Bernard Law Montgomery 

is aangestel deur 'n woedende Churchill as die nuwe 8ste Leër Bevelvoeder in 

Egipte. Toe kom El Alamein en die res is geskiedenis  soos ons weet. Interessant 

is dat die wit Suid-Afrikaanse soldate by Generaal Rommel gekla het omdat hulle 

saam  met  swart  Suid-Afrikaanse  soldate  in  die  krygsgevangene   kampe 



aangehou  was.  Hierdie  swart  soldate  was  deel  van  die  Genie  Korps  of  het 

tenminste onder hulle bevel hande arbeid verrig want hulle was nie opgelei om 

te veg nie. Treinspore gebou en waterputte gegrou. (Die wit man in Afrika het 

nog altyd 'n probleem gehad om swart soldate te veel wapen kennis te gee.) 

Rommel was ietwat geïrriteerd hiermee het eenvoudig gevra of hulle dieselfde 

uniform dra en indien so die argument gestop net daar en dan. Dit is belangrik 

want dit op wys rassisme voor 1948 toe die nasionaliste oorgeneem het.

* Het een helse misverstand met my Amerikaanse Patriot oor Erwin Rommel 

gehad voor ek geleer het wat goed is  vir my. Ek dink nie hy was die beste 

generaal  op  strategiese  vlak  nie  en  sy  dink  hy  is  amper  so  goed  soos  die 

Amerikaanse generaal  Patton. Was nogal  verbaas want sy huldig geen groot 

opinie oor enige van die magte wat nie die Vloot is nie. So leer mens.

Al  daardie polisiemanne was vrywilligers wat die "rooi  eed" afgelê het en as 

gevolg daarvan 'n rooi lintjie aan sy uniform kon dra.  Van wat ek gehoor het 

(dit was lank voor ek gebore was) is hulle nogal erg gespot (in ons taal die lip 

gegee) toe hulle terug gekom het. Dit is belangrik om te onthou dat daar uiters 

slegte gevoelens was tussen die polisiemanne bereid om te veg (vir die Engelse) 

in die Tweede Wêreldoorlog en diegene wat nie bereid was nie. Synde die ouens 

aan die kant van die Engelse was tydens die oorlog het dit waarskynlik hulle 

kanse op bevordering verwoes toe die nasionaliste in 1948 oorgeneem het. Meer 

belangrik is dat hulle militêre vaardighede gehad het wat  teen die 1960's weer 

belangrik geword het in 1966. Die nasionaliste se polisie generaals (ek dink nie 

een was nie 'n lid van die broederbond nie) het egter die hard verdiende militêre 

vaardighede erg misken. Dit is verwaarloos totdat die eerste polisie-eenhede na 

Rhodesië gegaan het in die 1960's om die Rhodesiërs te help in hulle bosoorlog. 

Die openbare rede was om die uitgewekene Suid Afrikaners te arresteer  - lees 

my (gratis) boek The Egg Breakers - Counter-Terrorism in Sub Saharan Africa in 

die verband as dit jou interesseer. Dit is waar die moderne polisie TIN Eenhede 

gebore en opgelei is deur die Rhodesiese weermag wat erg gebaseer was op die 

Britse weermag. Ja die lewe is ironies. Geskiedenis het homself herhaal.

Laastens het baie van ons reeds in die weermag gedien voordat ons by die SAP 

aangekom het. As voorbeeld was dat die meeste van die stigterslede van die 

Polisie TIN Eenheid Koevoet almal eks-Rhodesiese SAS (Special Air Service) en 

https://www.smashwords.com/books/view/297869


die Suid-Afrikaanse Leër Spesiale Magte lede aangesien dit veronderstel was om 

'n  Selous  Scout  ('n  Rhodesiese  Spesiale  Magte  Eenheid)  te  wees.  Dit  het 

ontwikkel in die gemeganiseerde infanterie-eenheid wat dit bekend is voor en die 

gebruik van gedraaide terroriste  as troepe. Statistiek wys ook dat die polisie 

TIN Eenhede 90% van al die terroriste  doodgemaak het tydens die grensoorlog 

wat alle verdere argumente behoort te stop. Daar kon seker ontduikers gewees 

het maar hulle was by verre in die minderheid.

Gedurende my tyd  'n  gesonde haat  tussen die  weermag en polisie  bestaan. 

Hoekom het ek het geen idee nie maar dit het natuurlik baie ongemaklikheid 

veroorsaak synde die SAP beslis nie van plan was om geïntimideer te wees deur 

die weermag dienspligtiges of andersins nie. As gevolg van die wette van die 

land, tensy dit in 'n staat van oorlog was, sou die SAP altyd so 'n geveg wen 

want die Leër is onder polisie opdrag binne Suid-Afrika. Enige konstabel kon 'n 

weermag lid arresteer en het ook. Terwille van ordentlikheid het ek altyd gesorg 

om 'n gelyke polisie rang te gebruik voor ek so iets sou doen. Iets wat ek dink 

waardeur is want die Leër het nogal sy eie gewoontes en idees oor die tipe ding 

gehad. Respek is altyd 'n goeie wapen.

Natuurlik as die weermag besluit het om te begin skiet sou die SAP sleg verloor 

het want hulle het al die swaar wapens gehad. Feit is hulle het dit nooit gedoen 

het  en  terwyl  ek  weet  ons  hulle  baie  nagmerries  gegee het  was  altyd  baie 

professioneel in hulle optredes. Ek dink regtig nie dat daar ooit 'n tyd was waar 

die weermag 'n staatsgreep wou uitvoer nie. Dit sê nogal baie want ons weet dat 

dit die algemene stand van sake is in Afrika.

Ek  het  'n  punt  daarvan  gemaak  om goeie  betrekking  met  die  weermag  te 

handhaaf en net hulle toerusting te steel wanneer ek dit regtig nodig gehad het. 

As 'n saak van eer het ek nooit nodig gehad om hulle kos te steel nie en dus het 

niemand gely as gevolg van my behoeftes nie. Op die grens was die Leër dikwels 

baie welkom en veral in die Nege Daagse Oorlog van 1989 was ons baie bly om 

die Ratels te sien. Hulle het ons gered want ons was op geen manier toegerus 

om  honderde  verskanste  terroriste  aan  te  val  sonder  lug  en  pantser 

ondersteuning nie. Natuurlik het ons probeer en dadelik baie Casspirs verloor 

aan RPG's. Daar is nou nog bitterheid teenoor die Lugmag wie te gedissiplineerd 

was (lees sonder ruggraat) om ons lug ondersteuning te gee toe ons dit die 



nodigste gehad het. Op een stadium moes ons byna bedel vir daarvoor en toe 

kom  die  Ratels  daaraan  en  die  res  is  geskiedenis.  Honderde  terroriste  is 

doodgeskiet.

Die Lugmag se probleme is nogiets wat die nasionaliste kan probeer verduidelik 

maar  ek  sal  weier  om  dit  aan  te  hoor.  Enigiemand  wat  bereid  is  om  sy 

manskappe te laat sterf om goed te lyk in die oë van die VN (Verenigde Nasies) 

is  buite  die  raamwerk  van  minagting.  Genoeg  van  hulle  leuens  in  my  lewe 

gehoor. Kan maar aan God verduidelik voor hulle na die anderkant van die vallei 

verdoem sal word. Die Lugmag moes onmiddellik toestemming gekry het om te 

help en het nie. Dit het die vlieëniers in trane gehad van frustrasie. Ek is oortuig 

hulle sou gemuit het en opgestyg het as die bevele nie deurgekom het nie. Dit 

was een patetiese gebrek aan leierskap onder die nasionaliste.

Ek dink dat die afkeer (as mens nie wil sê haat nie) tussen die polisie en die 

weermag het van bo af gekom. In Eerste Minister Vorster se tyd was die polisie 

veel meer die uitverkorenes as onder PW Botha wat die weermag verkies het. 

Ons het dit gesien in ons tweedehandse toerusting wat die weermag amptelik 

aan ons verskaf het. Al ons toerusting behalwe ons Casspirs was oud en iets wat 

deur die Leër vervang is met nuwer toerusting. Soos weeskinders gevoel en 

begin optree as gevolg van dit. Ek moet ook byvoeg dat die Casspirs myle voor 

die Leër se Buffels was (net veronderstel  was om 'n tussentydse voertuig te 

wees tot dit vervang word met iets beters). Die Buffels was in my oë 'n aaklige 

voertuig en die eenkeer wat ek het myself bo-op een bevind het het dit my so 

see-siek gemaak dat ek verkies het om die res van die pad om te loop. Wel nie 

te ver nie want ek het 'n bus (die eerste een wat verbygekom het) gekaap om 

my te vat waar ek wou wees. Later die drywer 'n paar biere gegee vir sy moeite.

Die Buffels was so sleg in ons oë dat ons aangesê is om nie sulke gemors te 

steel nie so het ook nie. Die weermag was gaaf genoeg om die meeste van ons 

toerusting te skenk of hulle nou geweet het daarvan of nie. Dis net reg ook want 

ons  het  belasting  betaal  wat  die  nasionaliste  onbillik  versprei  het  na  die 

weermag of so is ons argument wat natuurlik nie in 'n hof sal  staan nie. In 

polisie terminologie en uitkyk het ons in elk geval niks gesteel nie (so 'n nare 

woord). Ons het net waardeur wat ons nodig gehad het en die weermag het 

toevallig baie van wat ons nodig gehad het besit. Jy kan seker wees dat ons 



goeie  en  waterdigte  verduidelikings  gehad  het  vir  ons  nuut  gewaardeurde 

toerusting. Ek het gehoor van 'n Land Rover wat ander nommerplate, polisie 

kamoeflering  en  'n  goed  gebruikte  logboek  gehad  het  binne  twee  ure  van 

waardasie. Ons het al die truuks geken van ons tyd met die regte kriminele. Ek 

is trots om te sê ek het eenkeer 'n hele snoekertafel waardeur uit die weermag 

en 'n Land Cruiser uit die (United Nations Transitional Assistance Group) in een 

dag of so is dit in elk geval deur my vyande gesê. Speel nie snoeker nie maar 

kyk graag oor 'n bier hoe ander die balle sink. Land Cruisers hou ek van. Hulle is 

die beste vir Afrika ongeag wat die Britse Wraak (Land Rover) te sê het oor die 

onderwerp.

Intussen  staan  ek  en  sweet  en  probeer  om my asem terug  te  kry  aan  die 

agterkant van die peloton nogsteeds op die parade grond. Teen die tyd het dit al 

begin dit donker word. Ek het nogal vermoed dat 'n vriendelike dril-sersant 'n 

baie onnatuurlike ding is en dat dit nie sal hou nie en dit het ook nie. Ons het 

skaars  'n paar honderd meter gemarsjeer voordat die sersant ons gestop het 

met 'n brul van pyn en afkeuring. Die man het werklik trane in sy oë gehad oor 

die "f jammerlike f spektakel wat ons f gemaak het" of so het hy in sy gewone 

baie harde stem gesê sodat die hele Pretoria en dalk Vereeniging hom kan hoor. 

Duidelik was ons besig om tenspyte van ons beste pogings "sy f hart te f breek 

en nog op sy eie f paradegrond ook. In al sy f jare as f instrukteur het hy f nog 

nooit f sulke f slapgat kondoomkop balsakke gesien nie."

Nou as jy jouself ooit in bogenoemde posisie bevind neem my advies en staar na 

vore voordat jy weer voor almal jou opstote vaardigheid demonstreer. Weet ook 

daar is ongelukkig geen manier hoe jy nie duisende gaan doen iewers nie want 

die ouens kan nie tevrede gestel word nie. 

* Opstote is goed vir jou seg my Amerikaanse Patriot terwyl sy die boek lees. 

Dis  net  die  outjies  (heeltemal  ander  woord  gebruik)  in  die  Lugmag wat  kla 

daaroor en hulle verdwaal ook gereeld vir een of ander rede. Ek dink deesdae 

daar moes een of ander ooreenkoms tussen die SAP en die Amerikaanse Vloot 

gewees het want sy kan glad nie 'n geklaery verdra nie. Kry 'n helmet my ou en 

sluit by die Lugmag aan! Ons weet hoe om met julle gal te werk! Om te kla is 'n 

liberale tegniek om aandag te soek en jy sal aandag kry waarvan jy nie hou nie!



Blykbaar het sommige kadette onder ons "f ernstige f koördinasie probleme en 

hy, Sersant van der Merwe, aangestel en bevestig deur die genade van Generaal 

Coetzee, die Kommissaris van Polisie (ingeval ons f onkundige f varkgevrete dit 

nie f weet nie) ons eie geliefde Kommissaris, is absoluut f van plan om die f 

koördinasie f probleem wat die f armsalige kadette aan ly uit te f sorteer synde 

hulle  f  mammas  nie  f  gepla  was  nie  en  het  hulle  f  inderdaad  'n  f  erge 

verwaarloosde kinderjare gehad het as gevolg van 'n f ernstige gebrek aan f 

liefde om hulle f koördinasie te leer. Om die f waarheid te sê hulle kan hom f 

bedank na die f tyd vir sy f vaderlike belangstelling in hulle." (Hulle het nie - was 

seker linksgesinde takhare met kommunistiese neigings in vermomming). Dit is 

hoe ons bekendgestel aan die wonderlike deel van dril genoem makeer-die-pas 

wat beteken om in een plek te marsjeer sonder om 'n duim vorentoe te gaan. 

Dit kan nogal uitputtend wees na 'n rukkie want jou knieë moet opgetel word 

byna net so hoog as jou gordel gespe. So het ons die tyd gemerk totdat die 

sersant verveeld met ons geraak het. Ons het ook effens belaglik gevoel met ons 

bagasie in die een hand en nogsteeds in burgerlike klere. Die dra jou enigste 

paar  van  die  kerk  skoene  het  ook  nie  juis  gehelp  nie.  Die  skoene  is  baie 

ongemaklik om mee te dril of in elk geval myne was.

Na baie stoppe en opvoeding in kondome, gebruik of andersins, vergesel deur 

ondrukbare verwysings na ons voorvaders en die Rooinek se Koningin wat hulle 

duidelik kwaad gemaak het in die onlangse verlede het ons 'n drie-verdieping 

gebou met 'n groot nommer 3 op dit bereik. Sommige van ons, die Rooinek 

ingesluit, was aan die middelste verdieping toegeken en omdat dit amper donker 

was is ons redelik dankbaar soontoe. Daar was reeds heelwat ander manne wat 

hulle self daar tuis gemaak het. Ek het nie een geken nie maar die Rooinek het 

bekend gelyk.  Was een van die  wat  die  opstote  saam met  my moes  doen. 

Nogsteeds, sy gevreet al iewers anders ook gesien.

Die vloere was blink gepolitoer. Alles was ongelooflik netjies en daar was twee 

rye van sowat twintig beddens elk teenoor mekaar. Langs die bed is 'n klein kas 

met 'n ingeboude lessenaar en standaard polisie stoel met blou viniel sitplekke 

op. Die kas is wit geverf asook die mure en plafon wat in die geval natuurlik 

sement was. Die vloer was van linoleum en in 'n snaakse groenerige kleur as ek 

reg onthou.



Ons kon ons eie beddens kies en ek het die een wat die verste weg van die 

ingang gevat  in die teorie dat dit die veiligste sal wees van die instrukteurs se 

bose oë. Ongelukkig, soos ek gou uitgevind het, het hulle 'n aparte ingang as 

ons s'n gehad en dit het my bed naaste aan hulle ingang gesit. Soveel vir my 

teorie maar in werklikheid het dit geen verskil gemaak nie want hulle sou fout 

vind orals en enige plek vir die eerste paar maande. Jy kon net nie wen nie en 

ek moes meer agterdogtig  gewees het omdat dit  nog beskikbaar was in  die 

eerste plek.

Aan die agterkant van die kaserne was die storte, toilette en twee baddens wat 

ons besluit om nooit te gebruik synde die skoonmaak van hulle te veel moeite 

was vir te min beloning. Ek is dankbaar om te sê dat die polisie die toiletpapier 

verskaf het wat hulle noem "SAP 1000" vir redes wat ek weet nogsteeds nie. Dis 

hoe jy daarna verwys het.  Seker  maar iets  met logistiek  te  doen.  Soms uit 

verveeldheid sou ons klein stukkies van die toiletpapier tussen slapende kadette 

se tone sit en aan die brand steek. Dit het wraak aanvalle gelok en slegs gestop 

toe  die  kadetleier  dit  verbied  het  dit  synde  dit  ook  die  kriminele  dade  van 

"aanranding en beskadiging van staatseiendom" is en ons gedink het ons mag 

dalk toegesluit word. Uit ondervinding kan ek jou vertel dat dit baie ongemaklik 

is om so wakker gemaak te word en dit 'n wonderwerk is dat niemand meer 

seergekry het buiten die aanval op sy eer en 'n paar blase om die tone.

Daar was 'n storie dat as jy genoeg toiletpapier het dit moontlik sou wees om 'n 

elf ton Casspir te sleep met dit in plaas van 'n tou. Mens moes dit net reg en 

genoeg vleg. Ek het nog altyd gedink dit is net 'n gerug maar blykbaar het 'n 

Amerikaanse TV program onlangs anders bewys. Ek is dankbaar om te sê dat die 

Casspirs toegerus is met 'n trekstang sodat ons nooit nodigheid gehad het om 

toiletpapier te gebruik nie. Natuurlik het die Leër goeie kinetiese toue gehad wat 

ons gewaardeur het waar ons kon. Dis geheel en al hulle eie skuld as hulle dit 

nie goed bewaak het nie. Kon mos gedink het SAP TIN naby is en het gewoontes 

wat normale mense nie wil verstaan nie.

Aan die voorkant van die kaserne is 'n wasgoed area en plek om jou klere te 

stryk en ek verseker jou dit moes op die regte manier gestryk wees en dit was. 

Ons was ons eie bediendes wat ek seker is het as skok vir sommige kadette 

gekom wat bietjie van 'n mamma-se- seuns was. Synde ek 'n paar jaar in 'n 



skoolkoshuis was het dit my glad nie gepla my nie. My ma het ook seker gemaak 

ons almal het geweet hoe om te stryk en om agter ons ore te was op 'n jong 

ouderdom. Dit sou wreed gewees het om dit nie te doen nie en ek wonder soms 

oor vandag se jeug wat vir  my luigatter lyk as wat ons was maar dan elke 

generasie voel so.

Die Kollege is 'n harde leerskool en die mamma-se-seuns moes vinnig geleer. Jy 

het óf aangepas of superfiks geword en soms altwee en as jou peloton begin ly 

het vir jou swak gewoontes was jy in groot moeilikheid. Ek is seker dat hulle 

steeds die vaardigheid van klere stryk het. Moet erken dat hulle ons bedank het 

vir die onderrig in stryk werk. Goeie mense. Duidelik nie linksgesinde takhare 

met kommunistiese neigings in vermomming nie.

Daar was geen gordyne nie en 'n kussing, komberse en lakens op elke bed wat 

heeltemal skoon en netjies gelyk het. Dit wys ook dat die organisasie vermoëns 

van die SAP goed genoeg was. Nie dat ons op die beddens geslaap het in die 

begin nie. Beddens is daar om mooi te lyk. Wel dit was ons huis vir ses maande. 

Net  takhare  kla.  Was  droog  en  skoon.  Wat  meer  wil  jy  van  die  staat  vra? 

Dankbaar wees en was. In SAP TIN was ons dikwels onder 'n boom iewers in die 

veld onder die sterrehemel. Dit was nie altyd droog of skoon en warm nie. Kla 

egter  nie.  Ek het gehou van die  tipe lewe en wense gemaak (nie  een waar 

gekom nie dankie tog) met die verskietende sterre bo jou kop.

Ek was dankbaar op net op my bed te sit en my paar besittings uit te pak. Soos 

jy kan dink was daar nogal 'n groot gesprek aan die gang oor ons avonture in 

die laaste uur. Ek het aandagtig geluister want ek het besluit om stil te bly en 

eers  die  nodige inligting te  versamel  voordat ek my bek begin rek het.  Tyd 

spandeer op inligting is nooit verkwiste tyd nie en iets wat ek geleer het op die 

harde manier synde ek in klomp skole was en elke nuwe skool begin is met 'n 

vuisgeveg. Dis maar die lewe, die nuwe outjie word op gepik en deel paar klappe 

uit tot dit stop. Dan dink almal hierdie ou is 'n vuisslaner van ouds en traai hulle 

geluk in die volgende skool. Was net jaloers gewees.

"Ja" sê die een oorkant my "daai adjudant-offisier is iets anders. Stel jou voor 

die Koningin nie wil nie hom om verskoning vra nie! Sy moet f taai wees vir so 'n 

ou tannie."



"Ek wonder wanneer ons kos gaan kry" vra 'n ander meer praktiese kadet. Na 

my opstote was ek self honger want ons het geen kos gehad het sedert ontbyt 

op die troepetrein die oggend nie. Begin wonder waar die menasie is en of die 

kos enigsins eetbaar was. Vreeslikste leuens gehoor oor Kollege kos voor die 

tyd. Helfte van my trommel en rommel was vol blikkies kos net vir ingeval.

"Daai Sersant van der Merwe is doodsake" sê 'n ander. "Ek het gehoor dat twee 

kadette in sy laaste peloton by die lykshuis aangemeld het en dit in die eerste 

week. Hel ouens, ons gaan dit nie maak nie. Hulle sê ook die twee kadette baie 

dankbaar dood gegaan het." Hy is natuurlik die peloton se optimis en ek het 

seker gemaak om hom in die toekoms te vermy. Veral  noudat my gesig die 

einste moordenaar sersant ontstel het het ek nie sulke stories nodig gehad nie. 

Oorlewing is iets vreesliks.

"Jeez ouens, my bed is te klein" sê ander wat ongeveer ses voet ses duim lank 

lyk. Hy sou binnekort oorgeplaas word na die rugby peloton tot sy afgryse  want 

hy het uit die Vrystaat gekom het en wou geensins in die Transvaal wees nie. 

Ons het gehoor (die waarheid) dat 'n kadet wat goeie rugby speel en / of kon 

boks (wat is die verskil?) in Pretoria aangehou sou word sodat die generaals die 

rugby wedstryde kon wen. Weermag en Polisie het altyd goeie rugby spanne 

gehad as  gevolg  hiervan.  Rugby was en is  nogsteeds wit  Suid-Afrikaners  se 

gunsteling tydverdryf. Selfs troues is ontwrig of beplan rondom rugby wedstryde 

(nie myne nie - ek het seker gemaak om in herfs te trou). 

* Ek het gelukkig nie meer die probleem nie synde my Amerikaanse Patriot nie 

rugby kan of  wil  verstaan nie.  Het  'n  ooreenkoms dat  ek haar  Amerikaanse 

Voetbal  span  (Miami  Dolphins)  sal  ondersteun  en  sy  WP  ongeag  wie  wat 

verstaan! My erg ontstel  toe party nare mense haar na die Blou Bulle begin 

verwys het. Iets waarvan sy begin hou het synde hulle truie baba blou is en dit 

nogal  oorkeenkomste  met  die  Miami  ouens het!  Natuurlik  klink  "WP"  redelik 

simpel in Engels so moes toe verduidelik dat "Province!" dieselfde effek het. Met 

ons  agtergronde  dink  ons  altwee  dat  WP  staan  vir  "white  phosphorous" 

handgranate of bomme in haar geval so it het heelwat verduideliking gekos.

Mens kan verstaan dat die meeste kadette wou terug gaan waar hulle vandaan 

kom en so dit was heeltemal moontlik dat 'n Cravenweek-speler in alle erns sou 

ontken dat hy iets weet van 'n rugby bal net om die generaals te ontduik. Hulle 



het groot probleme gekry indien uitgevang en is gemaak om te speel en goed te 

speel want die Vampiere was op die uitkyk vir enige teken van luiheid of gebrek 

aan toewyding. Daar is geen voordele in die polisie vir tweede plek nie en dis 

altyd vaderlike beloon.

Aan die anderkant, daar is geen twyfel dat die rugby spelers en boksers 'n goeie 

tyd in die Kollege gehad het nie en is inderdaad beter behandel met spesiale 

voorregte om te oefen ensovoorts. Dit is nou tensy hulle 'n wedstryd teen die 

weermag  of  enige  ander  plek  verloor  het.  Arme goed,  dan  het  hulle  regtig 

gehardloop om fikser te word en ons gespottery het waarskynlik nie gehelp nie. 

Ons is ook vriendelik verplig om hulle wedstryde by te woon op Saterdag middae 

en dit was groot pret. Soms het die polisie orkes musiek gemaak en ek kla glad 

nie daaroor nie. Soos gesê iewers ons was lojaal aan ons eie en het meestal 

gewen. Net takhare verloor.

"My bed is te hol en ek gaan 'n formele klagte by die sersant indien wanner ek 

hom sien" sê 'n kadet wat nie te slim is nie soos ons sal sien. Die SAP het vas 

geglo dat slegs linksgesinde takhare en kommuniste kla oor iets. Nie een van die 

spesie is gewild nie en om hulle na te aap nie aanbevole nie. Hy sou nog leer en 

baie stil geword daarna. Behoort dankbaar te wees. Ek weet ons was want sy 

stem was skril en steurend.

Dit  het  ook geklink asof  elke tweede kadet  'n ordentlike  dra-radio met  hom 

saamgebring het en dus het elkeen begin musiek speel met mening. Alles van 

ondergronds (gemors) tot Bles Bridges (baie goed - wie kan oom Bles vergeet?). 

Ek self is 'n Neil Diamond (Jim Reeves ook) en Verdi man en het hulle musiek 

keuses soms uitputtend genoeg gevind om eerder op wagdiens te wees net om 

weg te kom en vrede te he. Daar kon ek dink en beplan en net bietjie alleen 

wees. Diegene tussen ons (nie ek nie) wat geld of ryk ouers gehad het het ook 

Walkmans gehad om musiek te luister maar dit was gevaarlik. Dikwels het die 

ouens hulle oë oopgemaak net om die sersant daar te sien (vaderlik) staar na 

hulle omdat hulle hom nie gehoor het soos die res van ons die vertrek op aandag 

roep nie. Iets wat altyd gebeur het as 'n sersant of enige ander rang die vertrek 

ingekom het. Sulke oomblikke kon baie uitputtend word want dit is gesien as 'n 

gebrek aan respek en oplettendheid wat vaderlik reggestel moes word. Dit is 



beter om met een oor te luister vir die "aandag" roepe. Met oorfone was dit 

onmoontlik.

ABBA  was  nie  'n  SAP  gunsteling  nie  as  gevolg  van  gerugte  dat  hulle  die 

bevrydingsbewegings met kos en medisyne voorsien het. Of hulle dit gedoen het 

of ek nie weet ek nie maar ek het nogal hulle liedjies geniet van kindertyd af. As 

ek reg onthou was Chiquitita my pa se gunsteling en is altyd in sy kar gesing. Ek 

het seker gemaak om dit nooit hardop te speel nie want ek het een keer op die 

grens gesien dat 'n dra-radio flenters geskiet word omdat sy eienaar nie wou 

verstaan dat ABBA verban is by SAP TIN nie. Sy gekla het dit veel erger vir hom 

gemaak  (kon  dit  mos  gedink  het)  synde  die  kolonel  ook  nie  'n  ABBA 

ondersteuner was nie en hom summier na die Kapelaan gestuur het omdat hy na 

sulke twak ('n ander biologiese woord is gebruik) luister in die eerste plek. Daar 

het hulle hom gedwing om na Afrikaanse Gospel musiek te luister totdat hy vir 

vergifnis gesmeek het.  Ek sou ook na twee dae van Annelie van Rooyen en 

Sonja Herold (spot net). O ja hy moes ook die res van ons omverskoning vra vir 

sy skandelike gebrek aan ore.

Werklik ironies is dat 'n swart man, Bob Marley, 'n groot gunsteling was. Veral 

"Buffalo Soldier" wat verwys na Amerikaanse Neger Eenhede in die Amerikaanse 

Burgeroorlog en nie die elite Leër 32 Bataljon nie was baie gewild. (Synde ek my 

skool se geskiedenis boffin is weet ek die dinge.) Hulle hare het blykbaar soos 

buffel  hare  gelyk  volgens  die  legende  en  moet  nie  my  vertel  dat  my 

verduideliking rassisties is nie - dis hoe dit was. Meer interessant is dat Bob 

Marley in die Amerikaanse 101 Valskerm Divisie gedien het. 'n Elite eenheid.

"Gimme hoop Joanna" gewild gemaak deur Eddie Grant was baie wydverspreid 

en orals gesing en op gedans. Ja, ons het gehou van die idee om oor die grense 

te  sluip  en  dit  baie  keer  gedoen  met  ernstige  (dodelike)  gevolge  vir  die 

terroriste. Met die liedjie se anti-apartheid lirieke is dit 'n wonderwerk dat dit nie 

verbied was deur die nasionaliste nie.

Die apartheid-politici was erg puriteins wanneer dit hulle gepas het en het alle 

musiek en boeke wat het hulle nie gepas het nie verban. So het die Beatles 

bitter naby aan verban gekom deur te sê dat "hulle meer gewild is as God'. 

Beslis kon niks wat enigsins swart is mooi wees nie en dis algemeen bekend dat 

die kinderboek "Black Beauty" ook verban was. Verseker gaan die boek oor 'n 



perd en nie 'n swart vrou nie maar dit is hoe dit was. Een van die ironieë hier is 

dat ons die uitgereikte kamoefleer room  bekend as "Black is Beautiful" dikwels 

gebruik het. Ek het dit altyd amusant gevind maar niemand ander wou of het die 

grap gesnap nie. Julle sal nog dikwels lees oor my snaakse sin vir humor.

Behalwe vir 'n paar joernaliste en predikante wat eenvoudig nie wou weggaan en 

opgee  nie  het  die  media  en  die  kerk  die  nasionaliste  ondersteun.  Hulle  het 

uitstekende verduidelikings gegee oor waarom ons reg was en die hele wêreld 

verkeerd en ons net probeer boelie het vir ons goud en diamante. In daardie dae 

as 'n gryskop oom gesê het dat die maan pienk is het ons aanvaar dat die maan 

is inderdaad pienk selfs as dit lyk nie pienk vir ons nie. Jy het eenvoudig nie die 

ringkoppe  bevraagteken  nie.  Dit  sou  ongeskik  wees.  Deel  daarvan  is  die 

inherente respek wat Afrikalinge het vir ouer mense en ons respek is misbruik. 

Die feit is egter dat ons verkeerd was en die hele wêreld reg hoewel ons ook 

meer simpatie verdien het. Niks in die lewe is so eenvoudig soos reg en verkeerd 

nie. Les nommer een as jy regte studeer is om te skryf wat die professor wil 

hoor.  Dit  was  soms  verregs  en  soms  ver  takhaar  liberaal.  Gee  jou  goeie 

opleiding om enige storie mooi te laat klink. Baie slim noudat ek daaraan dink.

Die Kollege het elke oggend begin met 'n formele parade waar elke peloton 

aangetree  is  vir  oggend gebede.  Dit  was iets  om 1500 plus  kadette  te  sien 

luister terwyl die Kapelaan 'n gebed uitbulder en God vra "om ons vyande te 

straf en ons harte van staal te gee om dit namens Hom te doen in die tussentyd 

synde Hy dalk besig kan wees met iets anders en ons leiers te seën." Soos julle 

weet hou ek van dril so dit is vir my 'n pragtige gesig om te ervaar. Vandag nog 

is dit iets om te sien hoe so baie manskappe gelyktydig hulle pette afhaal en op 

sit  voor  en  na  die  gebed.  Daar  is  min  dinge  wat  my  meer  irriteer  as  'n 

onopgevoede  vark  wat  nie  sy  simpel  (gewoonlik  agterstevoor)  petjie  afhaal 

tydens gebed nie. Of sy pa het hom nie as kind reg geklap nie of hy het geen 

respek vir God nie. Wat ookal, dis vir hom om eendag sy takhaar maniere te 

verduidelik.

Die kadet orkes sou dan Boney M se "Little Drummer Boy"  speel synde dit al is 

wat hulle geweet het hoe om te speel.  Hel,  ons het dit  elke oggend vir  ses 

maande gehoor. Ek dink nie dat ek ooit sal dit weer kan hoor sonder om die 

pelotons te sien marsjeer nie. Ten slotte, "Forty Days" deur ek dink Cliff Richard 



was gewild vir ooglopende redes. Wonder altyd hoekom dit veertig dae is in elk 

geval? Hoekom nie vyftig of twintig nie? Miskien kan 'n leser my laat weet want 

een tannie in Australië het vir my 'n epos gestuur wat seg dis die 40dae van die 

Noag se vloed (op die Engelse Boek). Ek stry nie maar wonder darem. Die liedjie 

en drank gaan natuurlik hand aan hand. Ek onthou ook Oujaarsaande op die 

grens en ander plekke se "Old lang Syne" wat enige opgevoede mens trane sal 

gee of jy nugter is of nie.

Snaaks  genoeg  het  ons  nooit  gesing  tydens  oefening  of  marsjeer  (op  enige 

spoed) nie en dit  was dit verbode om dit te doen. Ek het geen idee hoekom nie 

want dit is goed vir spanbou en die Leër was ons ver vooruit hiermee. Die polisie 

het soms vreemde idees gehad. SAP TIN het op 'n stadium die Jim Reeves liedjie 

"Don't let me cross over" verander na iets van Mosambiek maar ek vermoed dis 

by die Rhodesiërs gewaardeur. Hulle het gereeld dinge gaan opblaas daar.

So interessant soos alles hierbo is is dit  wreed onderbreek deur 'n vreeslike 

geweeklag uit die monde van elke demone van die hel. Ek het so groot geskrik 

dat ek onder my bed in geduik het (was darem nie die enigste een nie). Dit was 

die  "kat",  'n  lug  aanval  waarskuwing sirene  wat  die  Polisie  by  die  weermag 

gewaardeur  het  net  na  die  Tweede  Wêreld  Oorlog  om ons  mee  te  verpes. 

Bleddie  ding sou ons lewens beheer vir  ses maande. Wanneer jy die  kat  se 

geween gehoor het jy het geweet iets nuuts sou gebeur. Dit is mildelik gebruik 

vir enigiets van die verandering van klasse tot maaltye en skielike aanmelding 

op die parade grond om te sien of iemand nie dalk gedros het nie. Ons kon glad 

nie die kat ignoreer nie want dit het soos alles gevolge gehad om dit te doen. 

Gevolge wat altyd vaderlik toegepas is. Later tydens SAP TIN opleiding het ons 

ook geleer van die waarde van 'n gewone fluitjie. Waardevol vir die instrukteurs 

en nie vir ons nie. Hulle het 'n stelsel van hardloop en val op jou pens deur die 

blaas van hulle fluitjies ontwerp en vervolmaak wat baie uitputtend was. Teen 

hierdie tyd het die polisie nie sy lede uitreik met fluitjies nie so ek weet nie waar 

die instrukteurs hulle s'n vandaan gekry het nie. Kan jou egter verseker hulle 

het geweet hoe om dit te gebruik en dit erg geniet ook. Jy beter ook ordentlik 

dekking slaan en bloeiende voorarms ontwikkel voor hulle dink jy doen dit reg. 

Anders sal jy wens jy het jou takhaar maniere by die huis gelos.



Daardie simpel kat het regtig 'n verskriklike geraas gemaak en ek het dikwels 

gedroom oor die beste manier om dit of op te blaas of dit te vernietig op 'n 

ander meer slinkse metode. Dit was egter maar net dag drome en ek het nooit 

sover gekom nie. Selfs vandag nog haat ek die geluid van so 'n sirene. Dit maak 

my baie senuweeagtig en ek begin rondkyk waar die sersant was. Dit herinner 

my aan 'n grap wat ek een keer gehoor het. In die 1960's het 'n Engelse paartjie 

vanaf London na Suid-Afrika geëmigreer en tydens hulle eerste nag het hulle het 

'n ver afgeleë donderstorm ervaar. Soos julle weet is dit baie gewelddadig met 

die hele horison wat vir etlike vir sekondes lank verlig as gevolg van die weerlig. 

Hulle het gedink dat hulle terug is in die Londense blitz van 1940 en in een of 

ander oorlogsone. Wou glo die volgende dag al terug vlieg huis toe. Arme goed.

Daar word gesê dat twee dapper kadette die kat jare te vore gesaboteer het 

deur die giet van 'n blik van kondensmelk in sy werkende dele. Hoe hulle daarin 

geslaag om dit te doen sal ek nie weet nie want dit was redelik hoog gemonteer 

op 'n drie-verdieping gebou. Blykbaar het dit 'n baie bevredigende hees klank 

gegee soos dit gevrek het tot almal se groot vreugde. Om skade aan te rig aan 

regering  eiendom is  'n  misdaad  en  indien  gevang  sou  die  kadette  ernstige 

probleme gehad het indien nie die tronk nie. Sover ek weet is 'n paar Rooinekke 

vir  ure ondervra nadat bergklim toerusting in  hulle  besit  gevind is.  Bergklim 

toerusting wat goed gebruik was wil ek by sê. Soos verduidelik kon die kat nie 

bereik kan word deur enige normale manier nie. Volgens hulle het hulle het hulle 

die bergklim toerusting nodig gehad vir ingeval die groot vloed homself herhaal 

voor  hulle  uitpassering  (was  nie  gewoond  aan  donderstorms  nie).  Die  toue 

ensovoorts is nodig om hulle geliefde sersant te red wie hulle vermoed het nie in 

staat is om te swem nie synde hy nie soos hulle bevoorreg was om langs die see 

in Durban groot te word het nie. Hulle is nooit aangekla nie en het legendes in 

hulle  eie  tyd geword.  Enige kadet  van Durban was iets  anders  en  buite  die 

gewone reëls van oorlewing. Taai  ouens en baie bereid is om vir die wêreld te 

lag. Ek dink hulle was altyd in die moeilikheid uit  eie keuse met geen groot 

respek  vir  die  waardige  Afrikaner  tradisies  nie.  Tog  was  hulle  uitstekende 

polisiemanne selfs al het hulle weë die res van ons soms baie moeg gemaak. 

Daar  was geen reëls  wanneer hulle  nie  wou breek nie  en het  dit  gewoonlik 

gedoen met 'n glimlag.



Hulle was verkeerd oor die swemmery of hulle sersant se gebrek daaraan eerder 

want  teoreties  kon  alle  polisiemanne  swem.  Die  Kollege  het  'n  kolossale 

swembad gehad vir swem lesse waaroor ons later sal praat. Dis te vreeslik. Nie 

dat ek kla nie.

* "Swem is goed vir jou skouers" seg my Amerikaanse Patriot oor die paragraaf. 

Logika  vertel  my dat  Vloot  personeel  goed  te  behoort  te  kan swem net  vir 

ingeval  hulle  skip  sink.  Die  idee  waarvan  my Amerikaanse  Patriot  heeltemal 

ontstel het. Geen skip van die Amerikaanse Vloot sink sonder bevel om te sink 

nie en hulle sink ander vlote se skepe vir ingeval ek nie weet nie! Hulle kan 

swem en goed swem want dis goed vir jou! Niks met sinkende skepe te doen 

nie!

Ons Afrikaners is baie meer direk in ons weë. Volgens gerugte het 'n dronk 

konstabel (met 'n Afrikaanse naam) die kat doodgeskiet met sy R1-geweer een 

oggend toe  dit  hom wakker  geraas  het  na 'n  aangename nag in  die  polisie 

kantien.  Hy was oppad na Rhodesië  as  deel  van  die  eerste  TIN-eenhede en 

keelvol. Op die stadium het SAP TIN nog nie sy eie transito basis gehad nie en is 

die manne in die Kollege aangehou tot hulle oorgevlieg is na Rhodesië. Of dit 

werklik gebeur het weet ek nie maar ek kan dit goed glo want die gemiddelde 

polisiemanne van die 1960's en 1970's was harde ouens. Sekerlik het dit gelyk 

asof daar koeël merke langs die huidige kat is maar dit kon ook gewees het waar 

die skroewe was vir  'n  vorige kat -  die  een wat ongelukkig versuip  het aan 

kondensmelk.

Daar is baie legendes en gerugte in die Kollege wat vertel is met 'n gepaste 

ernstige gesig en bekend as Radio Polkol. Die wyse kadet het gou geleer om niks 

te glo nie en elke dag te vat soos hy kom. Tenspyte daarvan het ons feitlik 

enigiets geglo. Eendag het die sersant vrywilligers gesoek om na die grens toe te 

gaan (noodgeval glo) en baie van ons het 'n stap vorentoe geneem selfs al was 

almal  van  ons  onopgelei  gesien  deur  SAP  TIN standaarde  wat  nie  veel  van 

weermag opleiding gedink het nie. Die gevolg is dat ons na die Kollege heining 

baie myle ver weg moes hardloop. Dit kan seker gesien word as 'n grens en was 

baie snaaks vir die sersant wie se sin van humor selfs vreemder as myne was. 

Diegene  wat  nie  wou  grens  toe  gaan  nie  het  erg  gely  daarna  synde  "f 

verskriklike f kommuniste in f vermomming is wat probeer om die f stelsel te 



gyppo maar nie te bekommer nie want hy, Sersant van der Merwe, aangestel en 

bevestig deur die genade van Generaal Coetzee, die Kommissaris van Polisie, is 

absoluut f van plan hulle f patriotisme te f leer. Om die f waarheid te sê hulle 

kan hom f bedank na die f tyd vir sy f vaderlike belangstelling in hulle." Ons het 

nogal hulle straf geniet wat vir ure aangehou het. Hulle moes en het ook die 

sersant en ons daarna bedank vir die vaderlike belangstelling en die waardevolle 

les geleer.

In elk geval nadat die kat geskree het is ons af na die werf en onsself in 'n 

peloton gevorm om te gaan eet. Ons sou eers die volgende dag 'n klasleier kies 

om ons rond te marsjeer so 'n onbekende onder-sersant het daar aangekom om 

ons na die menasie te marsjeer. Synde ook honger het hy ons nie te veel gepla 

nie behalwe "om God te f bedank vir f die feit dat hy f nie weer met so f klomp 

van f nutteloos kadette wat nie eers f  eenvoudige dril  opdragte kan of  f  wil 

verstaan nie iets mee f te doen sou f hê nie." In ons verdediging moet dit gesê 

word dat hy geklink het soos 'n hiëna op hitte en ons kon nie sy bevele verstaan 

nie al het ons regtig hard probeer. Dit was iets afgrysliks en asof iemand hom 

tussen die bene geskop het in 'n rugby wedstryd. Of alles was nog onder sy keel 

en het nooit gesak nie. Vreemd. Ek sou ook nie met die publiek wou werk as ek 

so geklink het nie.

Ek het sy  peloton jammer gekry en doen nogsteeds.  Hulle  was altyd  in  die 

moeilikheid en uit pas met die res van die parade wat veroorsaak het dat die 

RSM letterlik pers van woede geraak het. So iets is baie sleg vir die peloton want 

die RSM is nader aan God as enige generaal in ons oë en 'n gevreesde figuur 

waaroor ons nog sal praat. Aan die einde van die ses maande het hulle gelyk 

soos verskrikte muise en die sersant is in skande Soweto toe gestuur. Die RSM 

kon sy normale gesonde pienk word en almal meer gelukkig met die lewe. Dit 

was 'n  wonderwerk dat  die  RSM nie  'n beroerte  gekry het nie  want hy was 

werklik geïrriteerd. Eendag het hy op sy pet begin gespring met albei voete toe 

hy uit skelwoorde geraak het ná sewe minute van ononderbroke gebrul. Dit het 

my eindeloos beïndruk. Veral toe hy daarna weer begin het met 'n nuwe sarsie. 

Met  die  uitpasseringsparade  het  hy  hulle  verban  na  die  agterkant  van  die 

kolomme waar hulle gebly het. Uit die oog en so ver as moontlik weg van die 

publiek.



Ek kan glo dat alle voormalige instrukteurs probleme gehad toe hulle by ander 

eenhede  aangekom het  na  hulle  tyd  in  die  Kollege  want  'n  paar  van  hulle 

voormalige kadette het toe al hoër range gehad en wou verseker wraak neem. 

Ek self het met groot vreugde 'n voormalige instrukteur laat wagstaan by die 

vlag paal vir weke voordat ek  hom naby aan 'n Blitspatrollie kar  toegelaat het. 

Selfs toe het ons hom getoets deur hom na die ergste kroeg geveg wat ons kon 

vind (by 'n plek genaamd die Red Ox of iets) alleen te stuur. Tot ons verbasing 

het  hy  homself  goed  hanteer  en  is  uiteindelik  aanvaar  en  van  die  vlagpaal 

weggevat. Hy het wel 'n gebreekte neus na daardie boksgeveg gehad en ook 'n 

paar gekraakte ribbes en kon eers na 'n week weer werk. Ja wel die volgende 

keer sou hy onthou dat traangas en 'n polisie hond 'n uitstekende voordeel in 'n 

kroeg geveg het. Dit verander die saak net daar en die klappe uitdeel heelwat 

makliker.  Ervaring  is  inderdaad  'n  wonderlike  ding.  Jou  Blitspatrollie  kar  se 

wielsleutel is ook nogal effektief as dit moet.

Menasie Stories

Die menasie was 'n interessante plek en die kos baie goed. (Op die punt het 

paar eks-lede my gevra om ek aan bomskok ly. Hulle was nie in die koshuis 

waar ek was nie. Het van die Kollege kos gehou en as jy dink dis vir honderde 

mense gemaak was dit goed.) Ongelukkig moes ons uit varkpanne eet wat uit 

vlekvrye staal gemaak was - die yster op yster het my altyd rillings gegee soos 

'n naald teen 'n swart bord. In teenstelling met die weermag is ons nie uitgereik 

met messe en vurke nie en het die gewone messe en vurke gebruik wat verskaf 

was. Ons is ook toegelaat om te praat maar nie om daarna rond te sit nie. Jy eet 

en jy gaan en jy eet alles en lyk of jy bid voor die ete ook.

Die vroue kadette het dit beter as ons gehad want hulle het geëet in 'n aparte 

saal en op normale borde soos by die huis. Hulle het selfs blomme op die tafels 

gehad wat weliswaar nie geskik vir ons sou wees nie en 'n groot gespot sou 

afgee in ons macho kultuur.  Ons was geensins offisiere nie  en ook glad nie 

fyntjies in ons maniere nie. Hel, dit sou reggeklap gewees het as iemand sulke 

neigings begin toon het. Om met 'n mes en vurk te eet is genoeg. Tot die 1970's 

was daar nie een vrou in diens in die SAP as 'n polisie vrou nie. Daar was wel 'n 

klomp tiksters wat ons respekvol "vadoeke" genoem het vir een of ander rede. 

Dit het probleme veroorsaak wanneer 'n vroue misdadiger deursoek moes word. 



Die wet bepaal dat 'n vrou deur 'n vrou deursoek moet word en soos jy kan dink 

moet alle verdagte deursoek word vir wapens en ander onwettige dinge. Jou 

lewe  het  daarvan  afgehang.  Normaalweg  sou  die  sersant  se  vrou  dit  doen. 

Andersins (indien die sersant ongetroud was) kon 'n wit vrou aangesê word. In 

daardie jare sou geen swart vrou 'n wit vrou deursoek nie.  Die wet het ook 

vermeld  dat  geen  vrou  'n  man  wettig  kan  deursoek  nie  maar  sy  (vroue 

konstabel) kon 'n geregtelike geseling woon waar die man in elk geval semi-

naak was. Dis nogal vreemd. Vroue is nooit in my tyd gegesel nie of in elk geval 

nie wetlik nie - ons kom daarby met die hoofstuk oor onluste beheer. Voor my 

tyd was geseling vir  vroue deur die wet gemagtig maar met allerhande siek 

reëls. Ek dink ek raak daaraan in my een (gratis) boek The Circle of Life.

In my tyd was daar baie polisievroue, selfs redelike senior offisiere, wat 'n goeie 

werk gedoen het. Prakties is hulle egter nie gelyk aan hulle manlike eweknieë 

nie  en  was  anders  behandel.  'n  Voorbeeld  is  swangerskap.  Alle  ongetroude 

polisievroue wat swanger geword het is afgedank op die plek vir onbetaamlike 

gedrag tensy hulle blitsvinnig getrou het. Ek vermoed die nasionaliste het hulle 

kinders in die donker gemaak want seks op enige manier sonder 'n trou ring was 

verbode of tenminste gefrons op  in Apartheid Suid Afrika. Die vraag is egter of 

dit op enige wyse die ongebore kind help wanneer sy ma haar werk, inkomste en 

mediese fonds verloor as gevolg van sy aankoms? Natuurlik nie. Dis belaglik. 

Aborsies was deur die wet verbied tensy spesiale omstandighede van toepassing 

was. Dit neem twee mense om 'n kind te maak selfs al weet die nasionaliste dit 

blykbaar nie. Hulle was baie puriteins wanneer dit hulle gepas het om te wees. 

Van die gerugte wat versprei is deur hulle lyfwagte in die Spesiale Wag Eenheid 

was die  puriteinsgeit  inderdaad baie selektief.  Agter die  toe deure het dinge 

gebeur wat hulle nie graag in die koerante wil lees nie. Ek dink nogal dat dit nou 

gaan begin uitkom soos die boeke geskryf word. Begin hardloop oom. Soos die 

Bybel sê jou sondes gaan van die dakke uitbasuin word. Sien uit.

Punt is dat 'n manne lid nie afgedank sou word in dieselfde omstandighede soos 

hierbo beskryf nie en slegs geforseer wees om 'n "pap parade" by te woon. Iets 

wat wel erge gespottery van ons ontlok het maar hy is nie afgedank nie. Ek het 

'n probleem met ongelyke behandeling voor die reg. Julle kan daarvan lees in 

my ander boeke. Party is minder vervelig as die een (spot net).

https://www.smashwords.com/books/view/289123


In die SAP is jy ook nie toegelaat om te trou soos jy wou nie. Verstommend 

moes beide partye toestemming vra om te trou. Ja, jou verloofde, swanger of 

nie, moes al haar besonderhede verskaf vir 'n agtergrond ondersoek deur die 

bevelvoerder. Selfs al is sy nie 'n lid nie en niks te doen gehad het met die Mag 

nie. Miskien was hulle bang dat 'n pragtige kommunistiese spioen met een van 

ons armgat polisiemane trou en al ons kern geheime steel. Dis waansinnig. Met 

die wonderlike Apartheids wette (gebaseer op die diereryk vir inspirasie) was 

trou met 'n meisie van kleur wetlik onmoontlik en 'n goeie rede vir ontslag en 

tronksake.  Selfs  omgang  (die  mooi  Apartheid  woord  vir  seks)  tussen  die 

verskillende rasse was verbode. Jy moet verstaan net een was 'n mens en die 

ander 'n baie slim dier of iet dergeliks.

Ek  was  baie  ongewild  toe  het  ek  eendag  opgemerk  het  dat  die  Duitse  SS 

dieselfde gedoen het en aan Himmler verslag moes doen voordat hulle kon trou. 

Dis bekend dat Hitler homself hees gelag het soos die paartjies langs mekaar 

moes staan in hulle baaikostuums vir 'n amptelike aansoek foto. 'n Ontstelde 

(hoekom?) Kapelaan het aan my verduidelik dat die versoek vir inligting slegs vir 

doeleindes om jou salaris te verhoog (as 'n getroude man) en nie regtig om 

toestemming te vra nie. Ja seker! Ek glo jou Kapelaan. Ek is gister gebore en het 

nie jou geleerdheid om te glo dat twee plus twee vir ons vyf gee nie. Ek het nie 

gesien hoe een kollega se aansoek afgekeur is vir redes wat niemand aan hom 

wou bekend maak nie.  Hy het eenvoudig bedank en in  sekuriteit  meer geld 

verdien as die kolonel wat dertig jaar ouer was.  Hy is nogsteeds getroud met 

die afgekeurde meisie. Hulle het al klein kinders en ja sy kon dertien en jakkals 

sê soos 'n opregte Afrikaner. So dit kon nie ras gewees het nie.

Vroue of nie die werk was gevaarlik en polisievroue het aan diens gesterf. Hulle 

is goed opgelei maar het relatief klein hande gehad (ek ook tot my spyt). Dit het 

probleme veroorsaak met die Beretta 92F pistool  (die standaard handwapen) 

omdat  die  kolf  te  dik  was  vir  hulle  hande.  Ook  het  die  uitgereikte  12  boor 

haelgewere 'n  reputasie  gehad om te skop soos 'n  verwoede muil  wat  hulle 

gehinder het. Die snaaksste ding wat ek in my lewe gesien het is 'n jong vroue 

konstabel  besig  om te  skiet  met  'n  aanvalsgeweer  so  lank  soos  sy.  Terwyl 

snaaks moet ek sê sy die teiken gereeld genoeg raakgeskiet om as skerpskutter 

te kwalifiseer (nie 'n polisie term soos in "sniper" nie - dis iets anders). Hulle is 

nie  toegelaat  om  in  'n  gevegseenheid  soos  SAP  TIN  nie  (bedoelende  waar 



geskiet word en nie kantore nie) maar teen die einde van die oorlog was dit 

moeilik  om die  verskil  te  sien.  Wat  is  die  verskil  in  skietgevegte  met  AK47 

gewapende  terroriste   in  townships  en  met  kontakte  met  AK47  gewapende 

terroriste in landelike gebiede? Die gevolge is tog dieselfde. Persoonlik glo ek 'n 

vrou het die reg om in 'n oorlogsone te wees solank sy kan doen wat die mans 

doen. Gee haar 'n kans om haarself te bewys is my motto. 

* "Amen en net reg ook" beaam my Amerikaanse Patriot vir ooglopende redes 

en wie se twee grootste helde (buiten ek) John Wayne en Ronald Reagan is. 

"Vroue is al te lank bevark deur mans in oorlogsones." Tussen ons is ek nogal 

bly sy is nie in een op die oomblik nie.

Daar was geen vroue generaals in die SAP tydens my tyd nie. Seker maar as 

gevolg van chauvinisme wat deel was van die Apartheid sindroom. Ook nie 'n 

vrou in kamoefleer uniform nie. Het eenvoudig nie gebeur nie. Ook is geen vrou 

toegelaat in die Spesiale Taakmag nie. Hulle was egter in die onluste eenhede 

maar nooit in kamoefleer uniform nie. Dit het na my tyd gekom wat ook 'n goeie 

ding was (erge gesig om dit vir die eerste keer te sien).

Ons het 'n paar heel aantreklikes in my eenheid gehad wat my eindelose stres 

veroorsaak het deur die chaos wat hulle veroorsaak het.  Hulle wou absoluut 

gelyke regte hê ten opsigte van die Blitspatrollie karre en daarop aangedring om 

te gaan waar ons gaan ongeag die gevaar. Synde 'n vrou in 'n macho man se 

wêreld moes hulle altyd probeer om beter te presteer. Dit moes hard gewees het 

op  hulle  hoewel  ek  het  nooit  een  sien  huil  het  nie  behalwe  by  die  polisie 

begrafnisse maar toe het almal, ek ook, 'n paar trane afgevee. Hulle het ook 

altyd  goed  gelyk.  Geen  vettes  selfs  al  het  van  hulle  kinders  gehad.  Vet 

polisiemanne was eenvoudig nie welkom in die elite eenhede nie.

By die menasie het ons lang toue gevorm en die naaste varkpan gegryp om die 

kos in te sit wat deur sjefs (ander kadette) ingeskep is. Dit moet verstaan word 

dat ons geen keuse gehad oor die kos nie want jy moes vat wat beskikbaar is 

maar jy kon byvoorbeeld kool weier (of wat ookal) jy nie van hou nie. Die kos 

was goed genoeg vir my. Ek onthou hulle het die mees wonderlikste russians 

gehad maar ons moes betaal vir daardie kos. 'n Nominale bedrag is afgetrek 

teen ons salaris elke maand vir dit. Soos julle weet is dit net "linksgesinde f 

takhare wat kla en f vertel jou ellende aan f diegene wat 'n f omgee."  Die Mag 



het baie ander dinge ook afgetrek sonder om toestemming te vra. So het ons 

"vrywilliglik" elk R2 bygedra vir 'n aftree-geskenk vir 'n paar generaals. Nou as 

jy onthou daar was 150 000 lede moes dit een enorme geskenk gewees het. Kan 

nie onthou nie dat die generaals ooit dankie gesê het nie maar hulle kon seker. 

Dink ook hy het dit verdien en met graagte betaal. Hulle moes feitlik elke dag 

met die nasionaliste werk wat 'n medalje en groot afskeidsgeskenk werd is.

Die groot probleem met die menasie is dat die pelotons beurte geneem het in 

die opskep van die kos. Selfs waar jy net vir 'n skeppie vra omdat jy nie mal is 

oor byvoorbeeld beetslaai nie (lyk soos drie dae oue bloed op 'n moordtoneel) 

kon en het hulle dan aspris soveel moontlik daarvan in jou varkpan gegooi en jy 

moes alles eet. 'n Offisier het by die deur gestaan en kyk soos 'n valk vir enige 

kadet wat nie al (en ek bedoel alles) sy kos eet nie. Enigeen wat nie al sy kos 

eet wat  die  Staat   aan hom uitgereik het nie  moet natuurlik  "  'n  f  horibale 

kommunis en f  linksgesinde takhaar wees wat vaderlik f gestraf moet word vir 

sy f openlike f ondankbare gedrag." Menigte kadette het vermy om gesien te 

word as 'n ondankbare linksgesinde takhaar en kommunis deur uit die vensters 

te  spring  en  weg  te  hardloop.  Natuurlik  as  hy  gevang  was  sou  hy  vaderlik 

uitgesorteer word. Gelukkig is die meeste is nooit gevang nie en baie het dit in 

'n kuns ontwikkel.

Gerugte het dit gehad dat die bevelvoerder van die kollege (wat 'n voormalige 

lid  van  die  Honde  Eenheid  was)  'n  paar  opleidingsessie  vir  die  nuwe 

patrolliehonde gereël het om die venster hardlopers te arresteer bedoelende te 

byt vir 'n kort rukkie. Daar is nog nooit iemand gebore wat vir 'n polisie hond 

kan weghardloop nie en daar sal ook nooit een wees nie. Ek moes self eenkeer 

vir  'n  klompie  ure  in  'n  boom  sit  na  'n  ongelukkige  misverstand  met  'n 

polisiehond wat geen sin vir humor gehad het nie maar ons kom nog daarby. Dit 

was  so  maand  voor  ek  by  die  Kollege  aangekom het  so  ek  het  baie  seker 

gemaak dat geen honde oefening aan die gang is voor ek self deur die venster is 

nie. Soos gesê beet en ou bloed lyk dieselfde hoewel die reuk aansienlik verskil. 

Ek kan dit nie oor my lippe kry sonder om op te gooi na die tyd nie. Ek het 

deeglik kennis geneem van my vyand wat vroeër my varkpan vol beet geskep 

het tenspyte van my goedgemanierde versoeke om dit nie te doen nie. Hy het 

net gegrinnik en ek  moes alles op eet. Dit is afgryslik en ek het sy gevreet mooi 

onthou so paar weke later toe dit my beurt was om die kos op te skep. Jy kan 



aanvaar dat ek soveel wraak geneem het as wat mee kon wegkom sonder 'n 

boksgeveg. Dink nogal dat ek het hom genees het van sy vreemde haat vir 

patats.  Nie  dat  hy  my bedank het  my vir  my vaderlike  besorgdheid  oor  sy 

linksgesinde takhaar maniere nie. Is seker ook 'n kommunis in vermomming.

Uit die aard van die saak het die opskeppers ordentlik vir hulle self gesorg en 

daardie dag het al die russians groot wraak geneem op my geneem in die PT 

periode na ontbyt. Die stuk of ses russians vir ontbyt het my erg laat opgooi om 

nie eers van die sooibrand te praat nie. Het my jare geneem om weer enige 

russians te eet. Die reuk alleen laat my sweet en swak om die knieë voel. Die 

gespierde PT sersant was redelik geamuseerd en ek het maar die kommentaar 

as "ŉ Russiese varkvleis vreter en f kommunis" verduur met die beste voet wat 

ek kon voorsit. Dit alles terwyl ek die vloer met 'n besem en emmer water was. 

Moes ook om vergifnis vra vir die feit dat ek duidelik " 'n f Russiese liefhebber en 

f kommunis in vermomming is wat f doelbewus en opsetlik probeer het om f 

staatseiendom te f saboteer met my f vieslike maagsure." 

* Ja wel ek het nie meer die probleem nie. Amerikaanse Patriot haat uit beginsel 

alles wat Russies is en het dit dan ook verban uit haar kombuis.

Rusland was natuurlik die Sowjet-Unie en verskaffer van wapens en opleiding 

aan die bevrydingsbewegings. Hulle was nie juis gewild nie en veral nie toe hulle 

so ver gegaan het om ons trots en eer te beledig deur te verklaar dat hulle enige 

rugby wedstryd teen ons sou kon wen.  Gebeure na 1994 het bo alle  twyfel 

bewys dat dit net propaganda was soos ons vermoed het. Dit is nie 'n groot ding 

om op te gooi tydens oefening nie en daar sou altyd iemand iewers begin om ou 

George  te  roep  na  'n  rukkie.  Dit  het  geensins  die  oefening  gestop  nie  en 

gewoonlik net 'n paar skoppe in die ribbes gewen. O ja ook 'n emmer om "jou f 

gemors skoon te maak want hulle is f opgevoede mense."

Kort na hierdie insident het ek vir 'n tyd probeer om die menasie te vermy en te 

leef op "Papa Joe" pasteie en Simba's wat ons by die plaaslike winkel kon koop. 

Ek het egter gou besef dat my liggaam kalorieë nodig gehad het wat slegs uit 

ordentlike kos kom. So is ek maar terug na die menasie. Hoor my lied. Jy nie 

kan op gemorskos leef nie. Dit maak dat jou vet en nog hardlywig ook. Eet jou 

ma se kos. Sy weet beter as jy.



Die een reël wat baie streng toegepas is is om nie te eet met 'n hoed op jou kop 

nie. Baie kadette het die eenvoudige reël geleer deur op die paradegrond te 

staan en skree sodat almal vir hulle kan lag "ek het geëet met my pet op my kop 

en is 'n  kommunis en 'n takhaar met liberale neigings in vermomming." Hulle 

was nie toegelaat om die f's vooraan te sit synde "te f jonk vir sulke f dinge." Dit 

is ook nie al wat met hulle gebeur nie. Hulle het regtig gely deur te luiperdkruip 

op die warm teer. Dit sou nie verkeerd gewees het om te vermoed dat 'n paar 

goed gemikte skoppe in die ribbes en stertkant ook gebeur het nie. Nie een het 

ooit daarna weer sy pet op sy kop vergeet nie. Die behoefte om kaalkop te eet is 

so in ons ingedril dat selfs op die grens ons ons pette sou afhaal voordat ons die 

rantsoene oopmaak en goed rondkyk of 'n instrukteur ons dalk met 'n verkyker 

dophou. In vandag se dae eet al die jong mense met hulle (versotlike) pette op 

en ek kry soms die drang om te skree dat hulle dit moet afhaal voordat die 

sersant hulle vang. Erger nog dat die vangproses kan gebeur terwyl ek naby is. 

Ja ek is middeljarig nou maar ek onthou goed en haal my hoed af voor ek eet. 

Altyd.

Gerugte het dit  gehad dat die koffie  gedokter was om te verseker dat geen 

fisiese verleentheid in ereksies plaasgevind het nie. Ons was darem jong manne 

buiten kadette en soos jy dalk weet gebeur sulke dinge in die regte lewe (tensy 

jy 'n nasionalis sonder natuurlike gevoelens is). Hierdie gerug is ook deel van die 

Leër (amper 'n tradisie) en gesien in die puriteinse tye van die dag was dit 'n 

baie gewilde gerug wat groot omvang bereik het. Na die eerste naweek pas het 

van die  getroude kadette  en ander wat nie  getroud is  nie  maar hulleself  as 

kapokhane gesien het 'n plegtige eed afgelê  daaroor  en botweg geweier om 

enige koffie verder te drink totdat hulle uitgepasseer het. Vermoedelik kon hulle 

nie hulle manlike pligte nakom nie en hulleself erg in die verleentheid gestel. Dit 

het hulle nogal gehinder en ek moes simpatiek luister (het self eers op 30 getrou 

12 jaar later en meer begin uitvind van die lewe) hoe een van die kapokhane 

aan my bieg dat dit (1) hom al sy spaargeld  gekos het vir niks (wat hy nie self 

kon doen nie) want daar was geen terugbetalings nie tenspyte dat hy beleefd en 

toe minder beleefd gevra het en (2) hy kon nie die polisie se eer handhaaf nie 

wat baie sleg is want die Leër se dienspligtiges kon en het en (3) hy verseker vir 

die res van sy lewe geskend is as gevolg van die gebrek aan samewerking en 



nou altyd 'n vreeslike wantroue sal  hê (wat onnatuurlik is)  en (4) as ek nie 

ophou lag nie hy verplig sal voel om my te skiet of aan te rand.

Ek persoonlik glo nie hierdie gerug nie omdat verskeie kadette redelik vinnig 

moes trou voor die ses maande verby was en hulle was almal koffie suipers. 

(Hmm, was seker wakker gehou daardeur. Begin nou eers verstaan na al die 

jare.)  Baie  keer  het  ons  gelag  vir  die  gelukkige  of  ongelukkige  kadet, 

afhangende van jou sienswyse, wat voor die peloton moes staan op sy eie terwyl 

die kompanjie bevelvoerder aan hom en almal anders binne twee myl van ons af 

verduidelik dat "(1) hy sy f wittebrood reeds gehad het en slegs f toegelaat sal 

word om te trou en f onmiddellik terug te keer en (2) dat die res van ons elkeen 

R2  (hoekom altyd  twee  Rand?)  aan  sy  bachelors  partytjie  sal  bydra  en  (3) 

laastens dat dit sy plig is om sy geliefde kompanie bevelvoerder, peloton sersant 

en  kompanjie  adjudant-offisier  elkeen  'n  bottel  Klippies  te  gee  vir  hulle  f 

vaderlike besorgdheid en (4) f geluk met die nuwe baba."

Dit moet gesê word dat die nuwe pa altyd  die bottels Klippies gekoop het en ons 

altyd bygedra het. Die hele storie is "pap parade" genoem en dit was redelik 

vernederend. Ek het net daar besluit dat ek nooit in so posisie sou wees nie. 

Ervaring het later vir my gewys dat 'n gewetenlose sjef baie meer met kos kan 

aanvang as die toevoeging van blou fidriel of wat ookal.  Dit sou 'n misdaad 

wees in die vorm van aanranding om die koffie te dokter en die SAP het nooit die 

pleging van enige misdaad goedgekeur nie. Ek kan net nie sien dat 'n generaal 

so iets sou beveel nie en verseker was dit nie verwag om onwettige bevele te 

gehoorsaam nie. Buitendien, genoeg moes trou om die gerug in die nek te slaan. 

Die ouens was seker net te opgewonde met die eerste pas. Arme goed.

Daar was geen homoseksuele nie

Ons was almal heteroseksueel en ek is nie bewus van enige homoseksuele (ek 

gebruik die woord gay verder) of lesbiërs in die Kollege nie maar daar kon seker 

gewees het. Ek weet dat die boeke na 1994 sulke bewerings maak maar as dit 

so was het hulle dit baie goed weggesteek. Dit was natuurlik 'n misdaad ook nog 

in daai tyd en verseker met die deel van storte sou dit selfmoord gewees het om 

enige fisiese reaksie vir mekaar te wys. Enigiemand met sulke neigings sou baie 

deeglik uitgesorteer word en ek glo in die tronk beland het.



Ek  onthou  'n  voorval  in  Johannesburg  wat  ons  eenkeer  ondersoek  het.  Die 

plaaslike universiteit studente het een van hulle eie opgesit om as gay lokvink op 

te tree en sodoende 'n gay outjie op te tel. Die ander studente het in 'n bekende 

(slegs wit en romantiese) parkie weggekruip en dan die gay outjie aangeval - 

hopelik voor die lokvink sy maagdelikheid verloor het wat ook volgens gerugte 

gebeur het en groot woede tussen die komplotters veroorsaak het. Dit kan ek 

nogal verstaan.  Dit  het vir  'n geruime tyd aangaan tot  een dag toe die gay 

slagoffer 'n karate kampioen of iets uitgedraai het en hulle goed gefoeter (eintlik 

meer gemo-r) het. Hulle het na ons gehardloop en dit is hoe ek daarvan gehoor 

het. Hulle was inderdaad potblou en kruppel geslaan en moes mekaar help. Daar 

is belangriker sake as die en ons het nooit te hard gesoek na die aanvaller nie 

wat hulle in elk geval nie kon beskryf nie synde dit donker was en hulle net 

sterretjies gesien het na die tyd. Die studente was glad nie beïndruk deur ons 

gespottery nie en nogal gebelgd gelyk. Dit het hulle egter vir so rukkie gestop 

om die gays aan te val.

In 1989 (dink ek) het ons 'n klopjag op 'n klub uitgevoer en het 'n lid van die 

Spesiale Wag Eenheid gevang dans met sy maat geklee as 'n skreeu lelike vrou. 

Albei is in hegtenis geneem want  homoseksualisme was 'n misdaad en swaar 

gestraf deur die howe indien skuldig bevind. In teenstelling met Engeland waar 

Koningin Victoria nie kon glo dat so iets soos lesbiërs bestaan het nie is vrouens 

ook in hegtenis geneem indien gevang. Haar gebrek aan kennis het veroorsaak 

dat lesbiërs vir jare nie aangekla kon word nie want sy wou nie die wet wat dit 

verbied het teken nie.

Ek onthou ook 'n gerug oor die berugte Panga Man - hy het baie onsportief 

paartjies in hulle karre aangeval terwyl hulle besig was as jy verstaan wat ek 

bedoel.  In  'n  poging  om  hom  te  arresteer  is  'n  lokval  opgesit  deur  twee 

speurders. Een as 'n vrou aangetrek en die ander een nie maar styf in mekaar se 

arms opwag vir die Panga Man in een van die parke waar hy bedrywig was. 

Blykbaar het die twee speurders keelvol geraak in die lê van mekaar se arms en 

net toe hulle opstaan hardloop die Panga Man 'n paar meter van hulle af weg. Hy 

was op die punt om hulle aan te val. Natuurlik is daar niks gay in die speurders 

nie en ek bedoel geen disrespek nie. So 'n optrede wys vernuf maar ek vind die 

idee van twee taai speurders wat Broke Back Mountain speel baie snaaks. Een 

van hulle was 'n bekende rugbyspeler (Springbok glo). Die Panga Man is later 



gevang en het die doodstraf gekry vir verkragting in 1960. Hy was 'n teemaker 

in die einste speurders se kantore en jy kon hom sien (nagemaak lewensgroot) 

in die Polisie Museum in Pretoria. Ek het geen idee of die plek nog bestaan nie 

(dit spook daar) en of die Panga Man nog deel van die uitstallings is nie. Miskien 

kan iemand ons laat weet. Was 'n groot sterk ou gewees. Dink dit sou meer as 

een koeël gevat het om hom grond toe te bring.

Vandag is dit nie 'n misdaad om gay te wees nie en die wêreld het nie ophou 

draai toe die wetgewing afgeskaf is nie. Lyk my die linksgesinde takhare was 

dalk reg gewees. Dit is nie 'n groot ding nie tensy jy godsdiens begin meng met 

die wet wat altyd bitter gevaarlik is. Ek praat nogal dikwels daaroor in my ander 

boeke.  Die  twee  het  niks  in  gemeen  nie  en  dis  hoe  dit  is.  Korrektiewe 

verkragting is nog aan die gang in Afrika en ons lees daarvan nou en dan in die 

koerante. Dit is hartseer en ek wens die mense wil besef dat dit elkeen se reg is 

om te wees wat hy wil. Laat aan God oor om te oordeel. Dit is Sy reg en nie ons 

sin nie. Dis hoe hulle is en dis hulle saak. Nie joune nie. Dis een ding wat jy nie 

kan regklap nie.

Dit was 'n macho samelewing. Ons het ons bes gedoen om ons maats te oortuig 

dat ons nie maagde is nie. (Die meeste van ons was egter. Hel, ek is eers op 30 

getroud en amper blind geword in die proses. Alles NG Kerk se invloed.) Party 

het selfs briewe aan hulleself gestuur eerder as om te erken hulle geen meisie 

het wat wag by die huis nie. Ander (die uwe) moes onder dwang erken dat ek 'n 

alleenloper is en dus logies geen briewe van 'n meisie gaan kry of verwag nie. 

Dus staan ek net en lag vir die res tydens die pos parade. Aangesien jy soms 

opstote moes doen (verseker by SAP TIN) vir elke brief was ek dankbaar vir die 

gebrek aan korrespondensie. Ander kere is dit maar sleg om op pos parade te 

wees terwyl jy weet niemand gaan vir jou skryf nie. Raak gewoond daaraan. Net 

takhare kla. Bywoning was egter verpligtend sodat die Kapelane kon sien wie die 

eensames is (hoekom weet ek nie). Dit is hoe ek moes bely aan 'n besorgde 

Kapelaan dat (1) ek het nie 'n meisie het nie en dus geen briewe nie en ja, (2) 

ek  sal  so  gou as  moontlik  'n  meisie  kry  (nie  gevra  hoe  nie)  en  (3)  dankie 

Kapelaan vir jou vaderlike belangstelling in my gebrek aan 'n liefdeslewe. Dit 

hinder my ook laat in die aand na 'n hele paar doppe en (4) ja ek dink daai 

blonde aktrise in Top Gun is nogal aantreklik.



Ek is seker een van 'n paar lede wat in ses jaar nie 'n enkele brief ontvang het 

van 'n meisie nie. Maar dan was daar ook geen "Dear Johns" nie wat sekerlik die 

ergste ding is wat 'n meisie aan haar man kon doen. Dit het dikwels genoeg 

gebeur tot haar ewige skande en mag sy verewig sleg voel daaroor. Skande! Die 

enigste antwoord daarop is om tydens dronkverdriet haar foto en ander briewe 

seremonieel te verbrand. "Slegs linksgesinde takhare moet sielkundiges sien vir 

hulp en dit is omdat hulle te veel gedink het en te min gedoen het" of so gaan 

ons gesegde. "Behalwe dit moet jou testament onmiddellik verander en moenie 

die Kapelaan vertel waarom nie. Hy het ook neigings om te veel te dink."

Ek weet almal ken die uitdrukking maar ons het gesê dat "as die polisie wou hê 

dat ons 'n vrou het sou hulle ons een uitgereik het." Goeie ding dat hulle nie het 

nie want daardie diens sou seker ook afgetrek word van ons salaris. Persoonlik 

het ek gevoel dat 'n man wat 'n gevaarlike werk doen regtig nie getroud moet 

wees nie. Verder, tensy jy 'n offisier was sou jy skaars 'n vrou kon bekostig. 

Natuurlik is ek verkeerd maar daar was ander redes ook waarby ons sal kom. 

Nee ek is nie gay nie en was nog nooit.

Eendag het ons 'n oordeelsfout gemaak deur 'n mooi brief te skryf namens 'n 

ander  onaantreklike  kadet  (sonder  sy  medewete  of  toestemming)  aan  'n 

plaaslike vroue tydskrif (Die Keur nogal) om hom te adverteer "As op soek na 'n 

liefdevolle en ernstige verhouding. Voorkoms is onbelangrik" in die hoop dat die 

vetste meisie sou antwoord. Dink dit was die hoekie van die eensames of iets 

soortgelyks. Ons het nogal 'n goeie reaksie gehad en ek het sewe ordentlike vry 

briewe  namens  hom  geskryf  totdat  hy  uitgevind  het  en  absoluut  daarop 

aangedring  het  om die  meisie  te  ontmoet  selfs  al  is  sy   "verskriklik  vet  en 

onaantreklik"  in  haar  eie  woorde.  Sal  jy  glo  sy  draai  toe  uit  om 'n  redelik 

bekende model te wees vermom as 'n mollige meisie sodat sy ware liefde kon 

vind sonder haar voorkoms (lees regtig pragtig) 'n rol speel. Hulle is nogsteeds 

getroud en ek nogsteeds vies. Vyf kinders ook. Daar is net geen geregtigheid 

nie. Hy het vir my dankie gesê en my na sy troue genooi. Darem nie sy eerste 

kind na my genoem nie. Dis 'n straf om na 'n outydse toilet genoem te wees. 

Menigte gevegte begin op skool. Skande sê ek.

Daar  was  'n  sterk  gerug  dat  adjudant-offisiere  op  een  of  ander  manier  die 

mooiste dogters gehad het. Om verby die adjudant-offisier te kom is 'n ander 



storie want hy het goed geweet wat ons planne was. Hy was een van ons 30 jaar 

gelede toe hy waarskynlik  sy geluk probeer met 'n nou oorlede adjudant se 

dogter  tans  sy  vrou.  Die  het  ook  skeef  na  ons  gekyk  met  'n  verstaanbare 

sinisme. Ek glo die storie want my eerste vrou se pa was 'n speurder adjudant-

offisier (baie goeie een ook). Eintlik is dit gevaarlik met 'n polisiemeisie te trou 

want (1) sy is gewapen (en opgelei in die wapen) en (2) weet hoe jy dink en wie 

jy eintlik is en (3) kan een dag 'n hoër rang as jy kry. Ja dis net 'n grap - 

polisiemeisies maak wonderlike vroue omdat weet waaroor die lewe gaan en 

baie  diep  mense  kennis  het.  Gegrap  met  die  mollige  meisies  ook.  Innerlike 

skoonheid tel baie meer as die uiterlike en 'n verliefde man sien sy vrou met 

getinte oë. Sy is die pragtigste en oulikste en beste en mooiste en klaar. Iemand 

wat anders dink is duidelik 'n linksgesinde takhaar met kommunistiese neigings 

opsoek na 'n vaderlike gesprek.

Eerste inspeksie, sug

Daardie  eerste  nag  het  ons  redelik  onrustig  geslaap.  Ek  is  seker  dat  enige 

veteraan  sal  saamstem  dat  die  gesnork  'n  blywende  herinnering  van  jou 

diensjare is.  Dit en die reuk van politoer. Teen 03h30am het alle hel losgebreek. 

Die ligte het aangegaan (dit was die helder fluoressent tipes) en 'n helse lawaai 

in  die  vorm van  ons  geliefde  peloton  sersant  het  in  die  kaserne  ingestorm. 

Beddens skeefgeskop en gebulder vir ons om  "f wakker te word en f reg te 

maak vir f inspeksie." Terselfdertyd het hy ook twee metaal (drom) deksels teen 

mekaar geslaan soos simbale van 'n waansinnige Rock Band uit die hel uit. Dit is 

een vreeslike geraas reg langs jou ore en synde my bed die naaste was is ek 

eerste (en wreed ook as jy my vra) wakker gemaak. Ons was in 'n sin gelukkig 

dat hy nie SAP TIN se gewone metodes van skokgranate en traangas gebruik het 

nie. Tog was hy effektief genoeg. Dit is inderdaad een helse skok en ons het uit 

die  kooi  getuimel  in  onbehoorlike  haas.  Ek  kan  regtig  nie  werklik  aan  jou 

verduidelik  hoe  dit  voel  om  so  wakker  te  word  nie.  Dit  is  pure  skok  en 

adrenalien. Paar ouens het weggehardloop en moes daarna gevang word. Ander 

het vir dekking geduik en een het homself byna nat gemaak (hy het later gesê 

dat die sersant se geskree hom aan iets laat dink het wat te erg is vir woorde en 

botweg  geweier  om  verder  te  verduidelik).  Dit  is  'n  klein  wonderwerk  dat 

niemand deur die vensters geduik het nie. Ook maar goed so want jy sal onthou 

die kaserne was op die tweede vloer. Ek wens ek kon sê dat party kadette deur 



dit geslaap het (soos in die flieks) maar die feit is dat niemand kon nie. Die 

lawaai sou "Sleeping Beauty haarself" wakker gemaak het as sy binne 'n myl van 

ons was. Maar sy was nie en dus gaan die storie gaan voort sonder haar terwyl 

die res van ons langs ons beddens op aandag staan en die pret uit die hoeke van 

ons oë dophou.

Gerugte het dit dat 'n kadet sy dril-sersant 'n paar jaar tevore aangerand het 

nadat hy so woes wakker gemaak was. Soos hy verduidelik het aan die Kolonel 

op sy krygsraad hy het 'n nagmerrie van demone en dansende Indiese meisies 

gehad en het gedink dat die sersant satan is wat  hom beet kry. Synde die 

sersant se simbale baie soos die droom geklink het is dit mos verstaanbaar dat 

hy deurmekaar kon raak. Dit word tog verwag van 'n lojale lid van die SAP om 

homself te verdedig teen satan sedert satan (1) nie 'n lid met 'n hoër rang is nie 

en (2) dus ook nie hom wettiglik kan ontvoer voor hy behoorlik veroordeel deur 

God  is  nie  en  (3)  dat  hy  outomaties  opgetree  het  teen  die  bedreiging. 

Outomatisme,  soos  'n  refleks  beweging,  is  inderdaad  'n  wettige  pleit  in  die 

wetboeke. Hy is onskuldig bevind aan die aanranding maar moes die Kapelaan 

vir  'n  maand  elke  dag  besoek  oor  sy  droom van  Indiese  dans  meisies  wat 

natuurlik  nie  gesien  is  as  wit  mense  nie  en  'n  baie  erge  oortreding  was  in 

Apartheid. Ek dink hy was gelukkig om nie in hegtenis geneem te word vir die 

kommunistiese neigings nie (deur te erken dat hy van satan en Indiese meisies 

gedroom het). Die sersant, synde 'n ouderling in sy kerk, was erg beledig deur 

sy oënskynlike ooreenkomste met satan en het bitterlik protes aangeteken oor 

die aanval op sy eer. Ongelukkig het die Kolonel ook bevind dat 'n onderoffisier 

geen eer het nie en dus sy eer ook nie beledig kon word nie. Slegs offisiere het 

eer  (iets  wat  die  wet  glad nie  mee saamstem nie).  Ek glo  en hoop dat  die 

sersant volgende keer verder weg gestaan het. Net takhare kla. Weet nie waar 

hy vandaan gekom het nie.

Godsdienstige sake

Die SAP het geen sin van humor ten opsigte van godsdiens gehad nie. Hulle was 

groot op dit  en let op dat godsdiens nie dieselfde as geloof is nie.  Geloof  is 

persoonlik  en  godsdiens  is  die  uiterlike  aanbidding  van 'n  god  en  van  geen 

waarde nie. Die Kapelane is almal offisiere (dus onbetroubaar en moes ten alle 

koste vermy word). Daar is baie grappe oor hulle.



Elke  keer  op  grensdiens  is  ons  klein  sak-Bybels  (met  die  polisie  ster  op  sy 

omslag) gegee. Dit het ook 'n mooi boodskap van iemand belangrik gehad aan 

die binnekant wat ek nooit gelees het nie. Die Bybels is gestoor in 'n boks (ek 

weier om die woord doos te gebruik) langs die Kapelaan en jy kon na vore loop 

en een vat. Deur die jare het ek ses versamel. Hoewel in verskillende kleure en 

tale het hulle slegs die Nuwe Testament en Psalms bevat wat vir my vreemd 

was. By geleentheid, uiters ongeskik volgens die verleë Kapelaan, het ek gevra 

waarom die uitgereikte Bybel heeltyd homself in die eerste vier boeke van die 

Nuwe Testament herhaal? Sou dit nie beter wees om 'n evangelie te kies en 

klaar te kry met dit nie? Dis mos nie asof mens meer as een verklaring nodig het 

nie want die Apostels is tog redelik betroubare getuies? Terselfdertyd kan mens 

dan iets prakties soos Spreuke byvoeg in die plek van Psalms synde ons nie 

bekend is as sangers nie want almal weet die swart lede kon baie beter as ons 

sing. Hy het net sy kop geskud oor die vrae. Dink ek was my tyd vooruit want 

dit maak nogsteeds baie sin vir my.

Daar is ook 'n gerug dat een van hierdie sak Bybels 'n koeël gestop het tydens 'n 

kontak in Rhodesië. Ek twyfel of dit gebeur het want ek het dit getoets deur een 

te skiet met 'n AK47. Die koeël het regdeur gegaan so as dit gebeur het was God 

se hand betrokke. Ons het nooit koeëlvaste baadjies gehad nie - die was na my 

tyd. Of die Bybel nou koeëls kon stop of nie het dit my nie verhoed om myne 

saam met my te dra nie. Net vir ingeval.

'n Vriend van my het in groot moeilikheid gekom toe die Kapelane hom oor sy 

drink  gewoontes  begin  ondervra  het.  "Seun,  ek  verstaan  dat  jy  'n 

drankprobleem?" vra die Kapelaan eendag en kry toe die waarheid as antwoord. 

"Dis so Kapelaan ek verdien nie genoeg geld om dit te kan bekostig nie" was sy 

antwoord.  Ja sy eerlikheid  het gemaak dat   hy onmiddellik  na die  wynskool 

gestuur is. Ons het hom eers paar maande later weer gesien. Nugter en ontsteld 

en  alleen  synde  sy  vrou  hom geskei  het  omdat  hy  glo  vervelig  is  wanneer 

nugter. Hy sou op grensdiens sterf die volgende jaar en sy het onmiddellik met 

'n ander polisieman getrou. Toe die in 'n kar ongeluk gesterf het wou niemand 

eers na haar kyk nie want sy is duidelik die Engel van die Dood. Sulke mense 

moet vermy word al was sy teen die tyd redelik welaf met al die polisgeld.



Dan is daar 'n kleurling polisieman wat tydens 'n hewige mortier aanval gebid 

het dat "die Here moet afkom en hulle kom help voordat hulle verplig word deur 

die f terroriste om Hom te ontmoet voor hulle f tyd. Hy moet ook self kom help 

en nie Sy Kind nie stuur nie want hulle is diep genoeg in die k-k om dit 'n man 

se probleem te maak." Ek het feitlik dieselfde gerug ook toegeskryf gehoor aan 

die weermag. Dit kon seker iewers gebeur het.

Daar is nie so iets in die regulasies as 'n ateïs nie en elke kadet moes behoort 

aan 'n erkende kerk of sou gedwing word om een te kies. Jy het regtig geen 

keuse in die saak gehad nie en jy moes kerk bywoon en lyk asof jy dit geniet 

ook. Elke dag het met gebed begin by die parade ongeag waar jy gestasioneer 

was. As 'n sersant op die grens sou ek altyd iets lees uit Spreuke soos "geniet 

die lewe wat God vir jou gegee het met die vrou wat jy liefhet" ensovoorts. Ek 

het geweet dat daar geen wit vroue op die grens is nie behalwe vir 'n paar baie 

ou tannies (van die Suiderkruis Fonds) en 'n paar militêres wat ons versigtig 

voor was. Hulle het nie 'n net vreesaanjaende reputasie gehad nie maar ook 

hoër range en was buitendien soort van weermag eiendom. Ek weet vir 'n feit 

dat hulle nie gewaardeur wou wees nie. Swart vroue het nie getel nie as mense 

(vroue) nie. Dis hoe dit was in Apartheid. 'n Wit polisieman wat gevang is met 

ander idees of begrippe sou in geweldige moeilikheid gewees het. Die maklikste 

manier om huis toe gestuur te word is om vir die Kapelaan anders te vertel en 

dat hulle (die swart vrouens) nogal aantreklik begin lyk. Net nie dit nie. Is te 

verskriklik. Die man moet nou na sy huis gaan en die idees vergeet.

Ek het eendag (respekvol) 'n SAP TIN instrukteur gevra (tydens 'n geskarrel en 

af teen Boleo) of hy glo in die Bybel en indien so dan meer spesifieke in Spreuke 

28 vers 1 wat sê: "net die goddelose sal hardloop sonder om gejaag te word." Is 

ons van die SAP dan goddeloser as die kommuniste wat ons veronderstel is om 

nou en dan jaag? Dit het werklikwaar sy gebrek aan humor tevore gebring en ek 

moes voor die aangesig van die Kapelaan my sondes bely. Hy het my beveel om 

die res van die vers ook te lees en nie simpel takhaar vrae te vra nie. Dis die 

terroris wat hardloop van ons af.  Nie ons agter hom nie so dis nie ons wat 

gejaag word nie. Ja ek dink dat hy die punt gemis het maar hulle was altyd 

nogal  ernstige mense selfs  op die  beste van tye.  Het my ook 'n  baie  fikser 

polisieman gemaak. Die instrukteur het nogal groot plesier gehad om my aan die 

voorkant van sy voertuig te laat hardloop (ons was weer op die skietbaanpad) 



sodat ek gejaag kon voel en dus nie goddeloos hoef te voel nie wat my wys hy 

ook die punt gemis het. Ons moes seker goddelose gevoel het vir die hele ses 

maande in die Kollege want ons moes orals heen hardloop. 'n Kadet wat loop 

beter reeds naby aan die dood en op ligte diens gesertifiseer wees of hy sou 

binnekort wees nadat die instrukteurs sy "kommunistiese linksgesinde takhaar 

leeglêery f maniere vaderlik uitgesorteer het. Sulke f slapgat maniere is vir f 

haasmanne."

Elke Sondag oggend het ons kerk toe gegaan en dit is verpligtend. Ons het geen 

keuse in die saak gehad nie. Iets wat ek dink die kerk baie mense daarna gekos 

het. Geloof is soos die liefde in my opinie. Dit kan nie afgedwing word nie maar 

wat  weet  ek?  Ons  het  soos  altyd  op  die  paradegrond  aangetree  en  na  die 

alewige naamvattery (roll call) 'n paar kilometer na die kerk marsjeer. Daar is 

ons in vrede gelaat vir die duur van die diens wat deur die vrouens en kinders 

van die instrukteurs bygewoon is. Alles baie plegtig een eerbiediglik. Dit was nog 

altyd verstommend vir my hoe dit moontlik kan wees om gevloek te word al die 

pad na die kerk en vanaf die kerk sonder dat die dubbele standaarde gesien of 

verstaan is. Ek gaan  selde deesdae kerk toe maar ek verseker jou as ek my in 

'n kerk sou bevind sal ek altyd eers ordentlik rondkyk voordat ek uitloop net vir 

ingeval die Vampiere terug in besigheid is. Mens weet nooit. Oorlewing is iets 

vreesliks.

Ons sersant het seker gemaak hy neem kennis van watter kadette slaap tydens 

die diens (was uiters vervelig) om hulle later vaderlik reg te help. Afhangende 

van  sy  bui  kon  die  res  van  die  peloton  gestraf  word  vir  die  "f  skandalige 

geslapery en versoeking van die f iesegrimmigheid van God nie net op hom f 

alleen nie maar ook op sy f  geliefde sersant wat f  onregverdig  is  sedert  hy 

bekend f staan as 'n God vresende man. Alles dinge wat hy, sersant van der 

Merwe deur die genade van Generaal Coetzee blah blah blah, sal korrigeer en 

ons kan hom later bedank vir sy vaderlike belangstelling in ons siele." Bedank se 

gat. Jy kan self dink wat ons hiervan gedink het. Groep straf is standaard in 

enige militêre eenheid en ek kla nie daaroor nie. Dit is veronderstel om 'n gevoel 

van samesyn te skep maar ek kan jou vertel dat dit nie altyd op daardie manier 

uitgewerk nie. Die enigste gevoel van samesyn was deur die slaper self ervaar 

en dit is die behoefte om te verlang na sy ma soos ons seker gemaak dat hy die 

boosheid om onskuldige kadette te laat ly op Sondagmiddae verstaan. Dis so dat 



God die sewende dag as 'n dag van rus verklaar het en nou is dit nie meer nie. 

Meer belangrik as dit ons het ons wasgoed op Sondag middae gedoen en nou 

het sy slapery ingemeng het met ons lewe. Dis nie aanvaarbare gedrag tussen 

beskaafde  mense  nie.  Hulle  het  nooit  weer  geslaap  in  die  kerk  nie.  Moet 

dankbaar wees vir die lewens oriëntasie op so jong ouderdom.

Eendag het 'n jonger Kapelaan aan my bewys hulle werklik 'n sin vir humor 

gehad het toe hy aan my verduidelik het dat "Adam oorspronklik 'n swart man 

was wat so groot geskrik het toe God hom gevang appels steel het (in Sy tuin) 

dat hy wit geword het as gevolg van die skok en vrees om op heterdaad betrap 

te word. Dis tog so dat wanneer jy 'n skrik jy nie swart in die gesig word nie 

maar wit.  Dit  is 'n bekende mediese feit."  Moet sê ek het saam gelag maar 

weddenskappe in my kop begin maak oor hoe lank hy sou oorleef om sulke 

dinge te sê wat vir die nasionaliste godslasterlik is. Dalk was hy reg gewees 

want volgens die nuutste genetiese navorsing is die ganse mensdom van Afrika 

af. Miskien was hy ook van sy tyd vooruit.

By geleentheid het ek 'n groot uitval met die Kapelane gehad. Dit was 'n paar 

jaar later en ek was redelik keelvol met die Kapelane se inmenging (soos ek dit 

gesien het) met my bedrywighede terwyl op grensdiens. Die probleem is dat ek 

'n suspisieuse spoor wou volg en hulle wou tyd hê om vir ons te preek op die 

Sondag  oggend.  Vir  hulle  was  dit  'n  kans  om  rond  te  vlieg  in  'n  militêre 

helikopter en vir  my was dit  tydmors en hindering in  die  uitvoering van my 

pligte. Ek het 'n werk gehad om te doen wat nie deur die Bybel gedek is nie so 

"asseblief kry jou f ry. Ek het terroriste om f dood te maak en hulle is f besig om 

al  verder weg te hardloop. Elke minuut is  kosbaar." Synde hulle offisiere en 

verteenwoordigers van God is kon ek natuurlik nie bogenoemde hard op sê nie. 

Dus moes ek hulle onderbreek en het dit gedoen deur te vra wat die beloning vir 

die geloof is? Hulle antwoord was "om na die hemel te gaan sersant en die ewige 

lewe te verkry."

"Kapelaan, wat moet ek doen in die hemel? Teen die tyd dat ek daar aankom 

sou God reeds alle misdadigers en terroriste gevonnis het tot lewenslank in die 

hel. Hy het dus geen noodsaak vir my vaardighede het nie. Wie moet ek daar 

arresteer of doodmaak? Daar is geen funksie vir my in die hemel nie Kapelaan. 

Moet ek nou 'n 1000 jaar in uiterste verveling wag tot die genoemde gevonniste 



misdadigers  en  terroriste   ontsnap  uit  die  hel  voor  die  tweede  ronde  by 

Armageddon? Hoekom nie hulle nou reeds doodmaak nie? Die sisteem daarbo is 

oneffektief en die inligting word swak aangewend."

Hy het geskok na my begin kyk asof  ek gevaarlik is en ek het voortgegaan 

"terwyl jy jou antwoord oorweeg veroorloof my om 'n paar gedigte met jou te 

deel.  Want  ek  hou  van  gedigte  maar  verstaan  nie  alles  nie.  Misken  kan  'n 

geleerde man soos Kapelaan self dit vir my verduidelik. Die eerste een is deur 'n 

Romeinse burger genoem Horace maar bekend gemaak deur Wilfred Owen in 

1917 en gaan soos volg:

Dulce et decorum est pro Patria mori:

Dulce et decorum est pro Patria mori

Mors et fugacem persequitur virum

nec parcit inbellis iuventae

poplitibus timidove tergo.

Terwyl jy nogsteeds dink laat ek my tweede gedig voordra wat geskryf is deur 

Leo  Marks,  'n  offisier  in  die  SOE  (Special  Operations  Executive)  tydens  die 

Tweede Wêreldoorlog as 'n eenmalige-kode vir SOE Agent Violet Szasbo wie in 'n 

Nazi-konsentrasiekamp  sou  sterf  voor  haar  tyd.  Maar  let  op  dat  die  gedig 

oorspronklik nie vir sy verloofde geskryf is wie ook gesterf het voor haar tyd:

The life that I have

The life that I have

Is all that I have

And the life that I have

Is yours.

The love that I have

Of the life that I have



Is yours and yours and yours.

A sleep I shall have

A rest I shall have

Yet death will be but a pause.

For the peace of my years

In the long green grass

Will be yours and yours and yours.

Ek sien u het my nog nie geantwoord nie Kapelaan so laat my toe om die laaste 

een aan u te lees. Dis slegs 'n paar jaar gelede in 1979 deur 'n Rhodesiese Leër 

medici, Staf- Sersant Chas Lotter, geskryf:

Appeal

Don’t mind my hands

Padre

They shake like this 

When I am in the base

I dream of death 

Padre

Scream in the dark

To chase the nightmares away

I drink



Padre

To keep my memories

At bay

I am nineteen Padre

Why do I feel 

So old and worn?

Why can’t it be 

Like the books?

Padre

For God’s sake answer me”

Nodeloos om te sê ek het geen antwoord gekry op daardie dag nie en vandag 

gee ek nie meer om nie want ek verstaan. Die Kapelane het in 'n onchristelike 

wyse vir  mekaar gemompel  en hulle wyse koppe geskud terwyl  hulle na die 

helikopter geloop het. Hulle was nog besig om in te klim toe ons die Casspirs 

aangeskakel het om die terroriste te jaag en dood te maak. Hulle het my vir 

meer as 'n uur vertraag. 

My kommentaar het bietjie van 'n opskudding veroorsaak. So paar dae later het 

my bevelvoerende offisier my gevra of ek dalk wou dalk tuis verlof wil hê synde 

die Kapelane dit tensterkste aanbeveel het. Hulle het ook laat weet hulle bid vir 

my  verlore  siel  en  vir  my  'n  gedigteboek  deur  'n  bekende  Afrikaner  digter 

present gegee. Ongelukkig was die digter geensins my tipe nie en ek het die 

boek (die enigste ooit) weggegooi in 'n oomblik van woede. Ek het die verlof 

geweier. Dit was te laat vir my want ek het niks by die huis gehad om na te 

gaan nie behalwe eensaamheid en nagmerries. Ek was reeds middeljarig op die 

ouderdom op 23 en het verander in iets wat satan gelukkig gemaak het. Die 

doel heilig die middele. Wat is nog 'n lewe?



In  die  Kollege  vir  ons  'n  aangewese  gebed  tyd  gehad  en  almal  het  (moes) 

pligsgetrou sit by ons lessenaars en die Bybel lees voor jy gaan slaap het of was 

veronderstel  om dit  te  doen.  Ek  en  die  Rooinek  het  skaak  gespeel  wat  hy 

gewoonlik gewen het deur bedrog te pleeg met die koningin - lang storie. Alles 

binne die reëls natuurlik. Ek sou ook as ek eerste daaraan gedink het. 

Die Kapelane het oor die algemeen goeie werk gedoen en hulle beste gegee 

onder  omstandighede  wat  vir  almal  baie  moeilik  was  synde  beide  kante  in 

dieselfde God geglo het.  Ons het gewoonlik  die  dooie terroriste  deursoek en 

byna altyd 'n Bybel onder hulle aardse goedere gevind. Dit het my laat wonder 

hoe God kon besluit  watter kant regverdig is  aangesien beide ondersteuning 

versoek het.  Dit  het  my erg gehinder  maar wanneer 'n  man besluit  om die 

wapen op te neem en sy geboorteland aan te val hy moet nie te verbaas wees 

om die polisie agter hom aankom nie. En die polisie is nie van plan om hom uit 

te nooi na die kerk nie maar om 'n vaderlike gesprek te hê deur die loop van 'n 

geweer. Hulle sou ook 'n Bybel op my liggaam  gevind het indien hulle dit kon 

regkry om my dood te maak.

Die  Kapelane  het  ook  aan  my  verduidelik  dat  "kommuniste  en  terroriste 

ongetwyfeld die Bybels in hulle besit gebruik het as 'n eenmalige-kode synde 

hulle nie kan lees of skryf nie." Ja, seker Kapelaan, ons het baie keer briewe in 

'n netjiese handskrif  gevind binne die  Bybels.  Die  lewe is  nie  so ernstig  nie 

Kapelaan. God het ook gesê dat ons die lewe moet geniet selfs as dit kom tot 

niks nie. Ons is almal Sy kinders en net onder die Engele in die voedselketting, 

swart en wit. Ons is gemaak in sy beeld. Voordat ons hierdie onderwerp verlaat 

ek wil sê dat ek niks teen die Kapelane het nie. Ek is ook jammer as sommige 

van die bogenoemde jou aanstoot gegee het. Ek is deesdae 'n gelowige en dank 

God vir alles in die lewe want ek weet ek is nie baie slim nie en nog minder 

sterk. Mens moet dankbaar wees vir jou ervaringe, goed en sleg. Dit is hoe jy in 

die geloof getoets word. Wanneer dinge jou druk verby die gewone en jy wonder 

hoekom. Die antwoord my vriend is altyd in jou verlede toe jy God se toetse 

gedruip het. Soek vergifnis en los jou "eie ek" by die agterdeur.

Die eerste dag was soos dag twee en so was dit

In die winter het die son natuurlik slegs teen so sewe uur begin skyn en dit was 

bitter koud in die Kollege so vroeg in die oggende. Ons was gelukkig nie die 



enigste peloton wat so wreed wakker gemaak is nie en orals het die ligte begin 

skyn. Blykbaar het die sersante hulle aanval saam beplan. Hulle het natuurlik 

baie jare ondervinding sulke dinge gehad. Tradisie amper.

"Ek is seker" sê die sersant "dat julle f kadette julleself aan mekaar f voorgestel 

het voor julle gisteraand gaan slaap het. Hoe ookal, teen f more oggend hierdie 

tyd sal jy f weet wie is wie en wees f seker ek sal vra vir f name en die Here sal 

jou nie f help as jy my die verkeerde naam gee nie. Julle is f almal saam in 

hierdie peloton en sal f buddies wees. "

Ek het geen voorneme gehad om 30 ander name of te leer nie so ons het vinnig 

besluit dat  ons mekaar sal roep op watter naam ookal in ons kop opkom en die 

ander een sal ongeag van sy werklike naam daarop reageer. Die slenter het 

goed genoeg gewerk maar natuurlik  soos die  tyd verby gegaan het het ons 

mekaar leer ken. My idee het vanself verdwyn in die nietigheid in. Daar is geen 

reünies in ons peloton nie en ek sal niemand herken as ek hulle vandag sien nie. 

Kan nie eers die name by die gesigte sit nie maar dan ek is nie op Facebook nie 

en sal  nooit  wees nie.  Die verlede hoort in die verlede. Verstom my oor die 

Facebook ding in elk geval. Wie gee om wie se kat kleintjies gekry het maar ek 

mis seker die punt.

* Ek het die punt gemis. My Amerikaanse Patriot het my gedwing (ek weet wat 

goed is vir my) om op Facebook te gaan en wonderlike mense ontmoet. Julle 

kan my daar opsoek.

My mede opstote vriend die Rooinek is Marcus genoem. Hy het rugby gespeel vir 

sy skool teen my skool die jaar tevore. Ek het nogal gedink hy lyk bekend en 

nadat ek daaroor gedink het het ek hom herken hom as 'n goeie hoewel vuil 

speler  wat  eenkeer  bo-oor  my  gehardloop  het  om 'n  drie  te  druk.  Daardie 

Rooinek was 'n ondier op die veld en ons het hom met groot respek behandel. 

Om die waarheid te sê ons het sulke respek vir sy bal stropery gehad dat ons 

genoodsaak is om planne te beraam om hom uit wedstryd te kry. Die idee (nie 

myne nie) was om hom in die eerste en beste lynstaan in die pens (terwyl hy 

spring vir die bal) te slaan. Dit is 'n bekende tegniek en binne die reëls van die 

spel  solank  jy  nie  uitgevang  word  nie  en  aangewysde  slaner  die  uwe.  Wie 

anders? Jou gesê ek is op gepik. Nóg hy nóg die skeidsregter kon later uitvind 

wat gebeur het want ek het hom met 'n allemintige regter beet gekry. Hy het 



my in die Kollege gevra vir  nadere besonderhede synde hy nogsteeds wraak 

gesoek het. Skynbaar het ek sy pens gemis en het hom in 'n redelik delikate 

plek getref terwyl hy vir die bal gespring het. Ek het altyd gedink hy speel toneel 

in twyfelagtige smaak toe hy dubbeld gevou afgedra is. Moet sê, nou dat ek 

daaraan dink dat hy ook nogal gebulk het soos 'n bees wat gekastreer is. Was 

ook rooi in die gesig maar ek het gedink die ou was bietjie moeg gehardloop. Hy 

het  redelik  hard  na  my  gestaar  tydens  die  gesprek  en  later  bely  hy  altyd 

vermoed het ek is sy aanvaller want ek was self wyd bekend as 'n vuil speler 

(nie waar nie, ek was net op gepik en buitendien net linksgesinde takhare kla). 

Ja wel, die insident kon hom nie op enige wyse benadeel het nie. Hy was een 

van die eerstes om pap parade by te woon en ek het R10 bygedra in plaas van 

R2 om op te maak vir my sondes. Teen die tyd was ons goeie maats en ek het 'n 

bietjie sleg gevoel oor my optrede hoewel ek natuurlik die vinger direk na ons 

voorry (ook wyd bekend as 'n vuil  speler) gewys het as die slaner.  Nie nog 

moeilikheid  van die Rooinek nodige gehad nie.  Ek sou die volgende jaar die 

spesifieke voorry se lyk oplaai langs die pad. Hy het van sy motorfiets afgeval. 

Dit was nie 'n goeie dag vir my nie.

Dit was nie die inding vir Afrikaner skole om te verloor teen die Engelse skole 

nie. Om te verloor teen 'n Engelse span is selfmoord en groot probleme. Ons sou 

nie instaat wees om die skool, vriende en die Here die hoof te bied die Maandag 

nie en almal het ons beledig het vir die verloor. Ongelukkig is die Rooinekke taai 

ouens en die helfte nog branderplank ryers wat vir ure kon hardloop sonder om 

moeg te word. Dit is ongelooflik om die minste te sê en totaal onnatuurlik. Hulle 

het 'n  ongehoorde talent gehad om die  bal  te  dribbel  en was heelwat meer 

patrioties as ons teenoor hulle skole. Geen manier hoe hulle sou toelaat dat ons 

hulle ore aansit nie en ons het mekaar uit beginsel gehaat.

Geensins  was die  haat  van toepassing op Engelse meisies  nie  want  ons  het 

gehoop dat hulle laer morele waardes as Afrikaner meisies gehad het. Dit was 

genoeg om agter hulle aan te drentel en Engels te probeer praat waar niemand 

ons kon sien nie. Of die waardes laer was twyfel ek maar dit was  die gerug. 

Soos julle dalk kan aflei was ek 'n alleenloper in die skool ook so ek kan nie 

werklik eerstehands getuig hieroor nie. Die meeste het ernstig gelieg oor hulle 

prestasies.



In my verdediging moet dit gesê word dat ek te stadig was vir 'n goeie flank 

tenspyte van my beste pogings. Ek kon net nie by die balspelers uitkom nie en 

hulle (baie onsportief as jy my vra) wou ook nie hulleself vrywilliglik onderwerp 

aan my attentsies om mee te begin nie. Daarom het ek het seker gemaak dat 

hulle  verstaan  die  logiese  gevolge  van  hulle  gebrek  aan  sportiewe  gedrag 

wanneer  het  ek  'n  hou  kon  inkry  in  die  losskrums.  Daar  kon  hulle  my  nie 

ontsnap nie en ek kon skop en byt en hak en slaan tot die skeidsregter my stop 

maar hy is besig gehou deur die res in 'n fyn uitgewerkte plan. Desperate tye 

roep vir desperate aksies en hulle het gereageer soos te verwagte is en self 

begin klappe uitdeel in enige rigting. Dit was duidelik dat dinge handuit geruk 

het maar dit was alles in goeie gees. In elk geval hulle het gewen en ons was in 

die skande. Is sleg behandel by die skool daai Maandag. Soos takhare.

Ons Sersant het ons gewys hoe om ons beddens op te maak in die korrekte 

manier  wat  dieselfde  is  regoor  die  wêreld.  Soos  'n  strykplank.  Hy  het  ons 

gewaarsku dat hy ses uur terug sou wees om ons pogings te inspekteer. Mag ek 

sê hy was diep teleurgesteld 06h05am deur ons "f vieslike f vuil f gewoontes." Of 

so het hy in sy gewone harde stem gesê terwyl ons opstote doen. Het ook ons 

beddens omgetiep om sy punt te bewys en nog 'n paar ander dinge wat nie 

nodig  is  om op  papier  te  sit  nie.  Ek  is  bly  om te  sê  dat  die  onopgevoede 

oggendlike ontwaking skielik gestop het na so paar maande. Teen daardie tyd 

het ons seker gemaak dat ons gereed was vir inspeksie om 03h30am om die 

sersant uit te oorlê wie dan by 03h15am op ons batterye ge-(jy weet wat) het 

deur vroeër daar aan te kom. Dit is duidelik dat hy 'n onderdrukte begeerte 

gehad het om 'n musikant te wees want ons het hom feitlik nooit gesien het 

sonder sy simpel simbale nie. Die malle gejaag het aangehou totdat ons skaars 

enige slaap gekry het en een inspeksie was twee uur die oggend. Maar ons geluk 

het  gedraai  toe  die  Kollege  bevelvoerder  (laas  gesien  met  sy  polisie  honde-

oefenkamp by die menasie) so 01h30am een oggend die oproep van die natuur 

teen  'n  boom  wou  beantwoord  (buite  die  offisiers  klub).  Hy  het  gewonder 

hoekom ons  ligte  aan  is  terwyl  ons  moes  slaap  volgens  SAP regulasies.  Op 

verdere ondersoek het hy gevind dat ons wag vir ons sersant om inspeksie te 

hou. Synde in 'n uitstekende bui het hy ons beveel om te slaap tot minstens 

05h00am elke dag en inspeksie te hou so by 06h00am en so was dit gewees. 

Baie meer beskaafd.



Ek is nie seker wat die ons sersant gedink het toe hy die brigadier tussen ons 

gevind het nie  maar ons sy verleentheid  het terdeë geniet  toe die  brigadier 

droogweg voorgestel het dat hy aansoek doen vir die "f-orkes met sy f simbale." 

Ek is nogsteeds dankbaar teenoor die brigadier want ons was redelik moeg vir 

die simbale. Is 'n haatlike geluid teen jou oor so vroeg in die oggend.

'n Klasleier sonder al sy varkies?

Die volgende dag het ons 'n kadet klasleier gekies. Hierdie kadet was so paar 

jaar ouer as ons en 'n voormalige Vlootduiker. Ek het vinnig vermoed dat hy van 

te veel of te min suurstof onder die water gely het in die verlede. Byvoorbeeld 

het hy die vrees van die Here in ons gesit toe hy terugkom het van sy eerste 

naweek pas met sy (troeteldier) slang. Presies watse slang sal ek nie weet nie 

want ek het so ver as moontlik weggebly van die reptiel wat verseker nie ver 

genoeg was nie synde die klasleier die bed langs myne geokkupeer het. Dink dit 

was 'n klein luislang of iets en dit het in sy kas onder 'n hemp gewoon. Die 

slang, ek kan nie onthou of dit 'n naam gehad het nie (in elk geval nie hande om 

te skud nie)  was lelik  en kwaad met die hele  wêreld.  Altyd gelyk of  dit  my 

begluur met sy bose oe. As julle dit nie kan raai nie - ek is vrek bang vir slange. 

Is onnatuurlik om naby een te wees sonder om dit dood te maak. Gee nie eintlik 

om oor spinnekoppe nie. Kan maar oor my loop en die muskiete vang in die 

hoek.  Snaaks  dat  nie  een  van  my  ekse  dit  wou  insien  nie.  Spinnerakke  is 

blykbaar 'n teken van luiheid en swak huishouding. Soos gesê wat weet ek in elk 

geval?

Ek het egter vinnig aan my bas besef dat die sersant geweet het van die slang 

en self 'n vrees vir slange gehad het want hy het nooit daardie spesifieke kas 

(vir die volgende vier maande) geïnspekteer nie. Met die tragiese gevolg dat ek 

(die  volgende  in  lyn)  permanent  geïnspekteer  is  met  die  normale  resultate 

teenoor my ouers en voorvaders wat "natuurlik baie f teleurgesteld is om so 'n f 

vuil bliksem te hê as 'n seun wat bewys is deur my f Van (Kotze). Maar gelukkig 

vir f my sal hy, sersant van der Merwe deur die genade van Generaal Coetzee 

blah blah blah, hierdie f diepgaande fout in my f persoonlikheid uitsorteer en my 

f stop om te f ontaard in 'n f kommunis en linksgesinde takhaar. Ek kan hom ook 

later bedank vir sy vaderlike belangstelling ."



Vet kans sersant. As gevolg van jou vaderlike belangstelling het ek 'n ongesonde 

obsessie met daardie kas ontwikkel en dit geskrop totdat dit sy verf verloor het 

en is byna in hegtenis geneem vir die "wederregtelik en opsetlike aanrig van 

skade aan staatseiendom synde ek 'n f kommunis en verskriklike vuil f kadet is 

met linksgesinde takhaar neigings. Maar gelukkig vir f my sal hy, sersant van 

der  Merwe  deur  die  genade  van  Generaal  Coetzee  blah  blah  blah,  hierdie  f 

diepgaande fout in my f persoonlikheid uitsorteer en my f stop om te f ontaard in 

af  kommunis  en  linksgesinde  takhaar.  Ek  kan  hom ook  later  bedank  vir  sy 

vaderlike belangstelling." Ek het 'n eed geneem (aan myself) dat ek 'n punt sou 

maak  deur  'n  groot  nommer  twee  op  daardie  vervloekte  kas  te  los  vir  die 

volgende kadet en Sersant van der Merwe om te bewonder. Net gewag vir die 

uitpassering  want  die  tipe  ding  moet  sorgvuldig  beplan  word.  Ongelukkig  of 

gelukkig het ek nooit daarby uitgekom nie. Selfs vandag sal ek nooit enige wit 

kas koop nie en die blote sien van een maak my so benoud dat ek dit net moet 

skoon maak. Is geskend sê ek.

Hy was reg oor my familienaam ook wat inderdaad baie vuisgevegte in die skool 

uitgelok het soos ek die slim outjies in die boosheid van hulle weë moes opvoed. 

Ek het soms gevoel dit sou makliker gewees het ons Joodse naam te hou. Hel, 

van alle name is die een uitgekies met 'n toilet as 'n noemnaam en Naar Pienaar 

Kotze as familie naam! Wat ookal. Vandat 'n President my K begin noem het is 

ek K. Het jy al ooit 'n opregte uitlander hoor "Koos" sê sonder om jou hartsnare 

te roer en hom te ignoreer synde jy nie weet hy bedoel jouself nie? Wie de f is 

Coes (moes mooi spel hier) of Couz of iets ergers (Amerikaanse Patriot noem my 

K vir ingeval julle wonder wat heel goed uitwerk). Dis beter as p-ss pot soos een 

aapstert een keer gedoen het tot sy vaderlike ontsteltenis daarna. Gelukkig lag 

ek dikwels daaroor. Sy pyn het my groot plesier verskaf. Koos "boks" ook nou 

dat ek daaraan dink hoewel ek die boks naam seker by geleentheid verdien het. 

Die regswêreld is 'n nare plek.

Daai slang het sy voordele gehad. Enige kadet wat selfs die geringste neiging 

getoon het om laat te slaap of in sy bed bly lê het het die slang as 'n bedmaatjie 

gekry. Dit is een honderd persent gewaarborg om so 'n kadet uit sy bed te jaag 

met onsedelike haas. Dank die Here dit het nooit met my gebeur nie want soos 

julle weet is ek bang vir slange. Vir my is enige slang gevaarlik. Hulle is nie 

troeteldiere maar aaklige reptiele met bose oë wat my net so erg haat. Dus het 



ek het hardop 'n eed geneem om hom en sy slang dood te maak as dit ooit naby 

my kom of na my begin beweeg. Gelukkig het hy my geglo het want ek het nooit 

enige probleme met hom of sy simpel slang gehad nie. Moet ook sê dat ek regtig 

hard probeer het om nie 'n las vir die peloton te wees nie en het my deel van die 

publieke skoonmaak (toilette en trappe) getrou gedoen het. Moeilikheid soek is 

nie baie slim nie. Oorlewing is iets vreesliks.

* Op die punt kan ek nie kla nie synde slang nooit naby my gekom het nie. My 

Amerikaanse Patriot het my eendag erg ontstel deur my te vertel wat alles met 

haar  gebeur  het  op  haar  SERE  (Survival,  Evasion,  Resistance  and  Escape) 

kursus. Blykbaar speel slange wat bo-op jou gegooi word een groot rol vanaf 

Vietnam  se  dae.  Sidder  nogsteeds  aan  die  gedagte  en  wonder  of  ek  die 

instrukteurs kan iets aandoen by die volgende braai. Soos julle weet is dit my 

standpunt dat die verbeterde geslag heelwat sterker is as die eerste poging. My 

na 'n week beveel om die ligte af te skakel en die haelgeweer terug te sit in die 

kluis!

Hoe om 'n slang in hegtenis te neem

Ek sou ongelukkig tydens my loopbaan heelwat in slange vashardloop. Afrika is 

vol van hulle en wat doen jy anders as om die polisie te bel as jy 'n gevaarlike 

slang in jou tuin of huis ontdek? Vir een of ander rede was ek ook altyd aan 

diens deur die genade van Generaal Coetzee blah blah blah wanneer dit gebeur 

het. Die eerste voorval was toe 'n ou dame ons by die 10111 nommer gebel het 

om te sê sy het 'n slang in haar swembad gevind en ons moet dit kom arresteer 

asseblief want die slang is nie haar eiendom nie en betree haar swembad. 

In alle eerlikheid was ons 'n bietjie skepties omdat sy 'n paar weke te vore die 

polisie ontbied het vir 'n verkragting in aanvang oorkant haar huis. Soos mens 

kan verwag het die tipe van berig ons laat reageer met blou ligte en sirenes om 

so vinnig as wat moontlik daar te kom. Synde lede van die Blitspatrollie was dit 

binne 4 minute en in sulke gevalle vat mense groot kanse (nie in ons oë nie) 

met rooi ligte en ander haasmanne (lede van die publiek) wat nie wil padgee nie. 

Met ons aankoms (skreeuende bande en al) was ons heeltemal gereed om die 

verkragter se gat te skop (altyd lekker gewees) toe sy ons vertel het hoe haar 

trots en vreugde - haar dierbare spanjoel teef - doelbewus en inderdaad baie 

onsedelik  bespring  is  deur  die  basterbrak  oorkant  die  straat.  Die  genoemde 



slagoffer self het nie te bekommerd oor haar beproewing gelyk nie en ons was 

nie beïndruk nie. Terselfdertyd was ons hoflik en tegemoetkomend genoeg en 

haar nie gearresteer vir lelik op straat of iets dergeliks nie (wat ons kon doen as 

ons lus was). Die hele radio netwerk het te lekker gelag met ons verslag berig 

en ook al  die ander polisie voertuie gekanselleer want met ernstige misdaad 

word meer as een voertuig gestuur en almal kom met groot spoed. Dit is dus 

belangrik om hulle te kanselleer voordat 'n polisieman doodverongeluk sonder 

rede of 'n haasman paar klappe gee omdat hy eerder na 702 wil luister as die 

sirene agterhom. Ja dit het gebeur. 

* 702 was 'n musiek stasie (goeie een ook) daai tyd. Daarna toe dit "talk radio" 

geword  het  is  die  gemonitor  om  te  hoor  wat  die  liberales  dink.  Was 

verstommend om te hoor hoe mense se idees oor die lewe verskil.

Die slang het egter ons paar probleme veroorsaak want dit het volstrek geweier 

om in hegtenis geneem te word en selfs probeer ontsnap. Het ook nie hand wat 

jy kan boei nie. Ek wou dit vrek skiet en dan uit die water katrol maar die ou 

dame het vir een of ander onbekende rede 'n probleem gehad met bloed en 

slang  binnegoed  in  haar  swembad.  Die  gevolg  is  dat  ek  vir  enige   "slang 

versamelaar" aan diens geradio het om die slang in hegtenis te kom neem. Mens 

kry mos altyd 'n vreemde nar wat slange versamel of nie die moed het om sy 

kind se slange dood te skop nie (grap net). Ek kan jou verseker dat ek die slang 

heeltyd onder observasie gehou het want dit  was omtrent vier  voet lank en 

redelik beneuk van al die swemmery. Later is dit geïdentifiseer as 'n molslang of 

iets wat elke tweede kind as 'n troeteldier het en glad nie gevaarlik nie. Hoe 

moes ek weet? Slange is nie my vriende of nie troeteldiere nie en geen mens 

wat slange aanhou my vriend nie. Enigste bekende slang waarvan ek geweet het 

is Glenda (iets) se luislang "Oupa" waarvan ek in 'n Scope gelees het. In alle 

eerlikheid ook nie werklik na die slang self gekyk of belanggestel nie. As daardie 

slang selfs net effens gevaarlik probeer lyk het sou hy gesterf het.

* Glenda was 'n bekende erotiese danseres in die 1970's en die luislang deel van 

haar vertoning. Die Scope was iets soos Play Boy maar natuurlik die modelle het 

sterretjies opgeplak gehad waar normale vroue nie sterre het nie so dit was van 

beperkte waarde vir nuuskierige tiener seuns. Glenda is vandag 'n kind van die 

Here...iets wat ek erg bewonder en bewys hoe God werk.



So het ons tee gedrink met die ou dame wat uitgedraai het as 'n wonderlike 

mens  al  was  sy  verskriklik  eksentriek  oor  bloed  in  haar  swembad.  Probeer 

verduidelik dat die chloor die bloed sal oplos en dit wegfiltreer maar sy wou nie 

goeie rede verstaan nie. 'n Rukkie later het 'n konstabel van êrens aangekom 

om die slang te arresteer en ons het die toneel verlaat (standaard prosedure vir 

die Blitspatrollie sedert ons altyd op die soek is na die volgende ernstige voorval 

en nie verewig met nonsens kon besig bly nie). Die manier van sake doen het 

groot  wrok  van  die  stasie  polisiemanne  gelok  wat  gedink  het  ons  is  lui  en 

arrogant. Nou ek sal altyd saamstem met die arrogante deel want dit vat 'n 

arrogante man om 'n goeie Blitspatrollie lid te wees  maar ek trek 'n lyn met 

luiheid.  Om 12  uur  skofte  te  werk  en  te  reageer  op  elke  ernstige  misdaad 

bekend aan die mensdom op top spoed is nie 'n aanduiding van luiheid nie. Ons 

het die kompliment terug gegee deur ons gewone arrogantheid self. Het hulle 

dikwels genoeg gesê om 'n oorplasing na ons eenheid te vra. Iets wat hulle nooit 

gedoen het nie wat hulle baie slim gemaak het want ons was in menigte opsigte 

heeltemal  anders  as  hulle  maar  ons  sal  nog  'n  hoofstuk  spandeer  aan  die 

Blitspatrollie wat geensins vir almal was nie.

Ek het al vergeet van hierdie voorval want ons het beter dinge gehad om te 

doen maar is die volgende dag ingeroep deur ons Kolonel wat presies wou weet 

wat gebeur het met die slang. Ek het verduidelik en hy het my vertel waarom hy 

gedwing is om 'n vaderlike belang in die saak  te neem wat normaalweg van 

geen belang (vaderlike  of  andersins)  vir  hom sou wees nie.  Kort  nadat  ons 

geloop het het die konstabel die slang gevang en die ou dame gewys (hy was 

nogal trots op homself). Ongelukkig het die ou dame 'n onvriendelike opmerking 

gemaak oor die manier waarop hy die slang gevang het (ek weet nie wat haar 

gehinder het nie). Na 'n kort woordewisseling het hy die slang in haar tuin gelos 

en sy eie gang gegaan. Sy houding is dat sy hom gevra om het om die slang te 

vang wat hy mos gedoen het. Dit is ook vermoedelik haar eiendom en dus kon 

hy dit nie saam met hom vat sonder om te steel nie of so was sy weergawe. Die 

slang was ook nie gevaarlik vir die publiek nie so op watter gronde hy moes hy 

dit doodmaak of arresteer? En as dit nie haar slang is nie kan sy dit ook nie 

wettiglik weggee in die eerste plek nie. Daar is niks so slim soos 'n veronregte 

konstabel in hierdie lewe nie. Hulle kon almal uitstekende advokate gewees as 

hulle gepla kon word om die moeite te doen. Baie male het hulle my my kop laat 



krap met hulle logika want die eerste oorlewingsreel in die polisie is dat jy altyd 

onskuldig is. Maak nie saak wat nie jy is onskuldig.

Kan  jy  glo  dat  die  ou  tannie  se  seun  'n  generaal-majoor  van  die  Polisie 

uitgedraai het en dus het sy haar seun gebel en nou ons Kolonel gedwing  om te 

verduidelik. Het nie verder gehoor wat gebeur het nie want as sy is kort daarna 

oorlede. Waarskynlik is die slang nogsteeds daar as hulle solank kan leef. Sou 

gedink het dat haar spanjoel in staat sou wees om dit dood te maak. Die meeste 

van die klein hondjies wat nou aangehou word as kinders in plaas van honde is 

oorspronklik geteel om ongediertes dood te byt. Dit is ook 'n bekende feit dat 

klein hondjies hulle oorlede meesters se lyke meer vreet as wat katte doen. Ek 

het dit gesien. Hulle begin by die tone en wange en vreet dit tot die been af. 

Neus ook nou dat ek daaraan dink.

Niemand wil dit vandag erken nie maar politiek het altyd 'n rol gespeel in die 

Mag.  Een jaar  na sy  stigting  (dit  was in  1914)  het  'n  polisiepadblokkade 'n 

bekende-Boereoorlog-generaal (De la Rey) doodgeskiet. Hulle was op die uitkyk 

en soek vir 'n bank rower of so het hulle gesê. Aangesien dit gebeur het net voor 

die rebellie van 1915 het baie Afrikaners vas geglo dit geen ongeluk was nie 

want die generaal was betrokke met die komende rebellie van 1915 en oppad na 

'n geheime vergadering daaroor. Ek dink egter dat dit hoogs onwaarskynlik is 

dat De la Rey vermoor is want hy het (baie dom) deur klomp padblokkades gery 

op  'n  manier  wat  mens  net  as  roekeloos  kan  beskryf.  Daar  was  genoeg 

waarskuwings  om  te  stop  en  die  gesoekte  Foster  Bende  is  kort  daarna 

doodgeskiet toe hulle nie wou oorgee nie. Op die stadium het die SAP 'n Engelse 

Kommissaris gehad wat die gerug selfs beter vir die Afrikaners gemaak het wat 

alles wat sleg is van die Engelse wil glo. Dit was 'n goeie tradisie en net na die 

groot vermoor van die vroue en kinders in die konsentrasie kampe. Gemoedere 

het hoog geloop.

*  Brigadier  Hennie  vertel  my  die  SAP  offisier  wat  die  telegram  om  die 

padblokkades te lig nie kon deurstuur nie was so ontsteld oor generaal de la Rey 

se dood dat hy daarna selfmoord gepleeg het. Dis tragies.

Gedurende die Tweede Wêreld Oorlog het die polisie die lede van die Ossewa-

Brandwag ('n  pro-Nazi  en nasionalistiese  beweging vir  Afrikaner-mans) begin 

toesluit insluitende 'n voormalige SAP lid (en bokser) genaamd Robbie Leybrand. 



Hy is in Nazi-Duitsland opgelei as 'n saboteur en in Suid Afrika om moeilikheid 

vir die Brits gesinde regering van Jan Smuts te maak.  'n Toekomstige eerste 

minister, John Vorster, was onder diegene wat aangehou en bewaak is deur 'n 

hegte familie vriend van my pa. Die oom het in 1936 by die SAP aangesluit en 

geweier om die rooi eed te neem. Hy was een helse goeie speurder adjudant 

offisier en so sterk soos 'n bees. Altyd my hand gedruk dat ek pers in die gesig 

geword het en hy kon dit doen tot in sy negentigs. As gevolg van sy politieke 

"onbetroubaarheid"  is  hy  verplaas  na  die  uniform  tak  (groot  skande  vir 

speurders) en het een van die wagte by die kamp geword. Daar het hy Mnr 

Voster se koerante ingesmokkel. Dit kan nie lekker wees om aangehou te word 

nie  maar  dit  het  darem nooit  so  ver  gegaan  as  wat  dit  sou  onder  sy  eie 

premierskap  was  nie.  Hulle  is  nie  gemartel  of  uitgesorteer  deur  swart 

polisiemanne nie en het ook nie wêreldwye simpatie gekry nie. Leibrand was 

gelukkig om nie te hang nie en is later na die oorlog vrygelaat.  Paar  boeke 

geskryf.

Daar is geen manier hoe dit moontlik kon wees om 'n polisie-generaal tydens 

Apartheid  te  wees  tensy  jy  aan  die  Broeder  Bond  ('n  geheime  Afrikaner-

beweging wat die land beheer het agter die skerms) behoort het nie. Dit het ook 

gegeld vir alle ander beroepe soos dominees, skoolhoofde en die regslui. My pa 

was een van die wat geweier het en sy loopbaan is daarna verwoes as gevolg 

van dit. Was die regte besluit. Die nasionaliste was korrupte mense en die storie 

dat daar nooit korrupsie in Apartheid Suid Afrika was nie is nonsens. Dit is net 

baie beter weggesteek. Moet egter byvoeg dat die staatsdiens goed gewerk het 

en  die  sisteem nooit  naastenby  inmekaar  wou  stort  nie.  Hospitaal  en  skole 

ensovoorts was ordentlik bedryf. Terselfdertyd was daar redelik min korrupsie in 

die SAP tenopsigte van misdaad. Die neem van omkoopgeld was onbekend in 

my tyd en om bo jou stand te lewe sou gely het tot  interne ondersoeke deur 

manne wat nie omgekoop kon word nie. Ek onthou een saak waar 'n konstabel 

geld geërf het nadat sy ouma oorlede is. Sy prokureurs moes die erfenis verklaar 

voordat 'n nuwe kar  kon koop. Iets wat hy as 'n konstabel onmoontlik nie sou 

kon bekostig nie. (Ek is minder as 'n skoonmaker by die bierbrouery betaal as 'n 

sersant in die Polisie.) Dis so waansinnig dat ek meer vra per uur nou as wat ek 

per maand betaal is.



Diegene wat langs die pad uitgevang is was  genadeloos hanteer en tronk toe 

gestuur want die wet straf polisiemanne erger as gewone kriminele. Statistieke 

bewys dat baie lede in die tronk beland vir geweldsmisdade maar redelik selde 

vir korrupsie. Die mees bekende geval van korrupsie wat ek kan aan dink het 

gebeur toe 'n konstabel omgekoop is om politieke gevangenes (terroriste) te 

help ontsnap. Dit was in Pretoria iewers en hy is tronk toe vir 'n geruime tyd as 

beloning vir sy optrede. Hy is ook nie amnestie gegee in later jare nie omdat sy 

optrede nie polities gemotiveer is nie maar geld alleen. Die gebrek aan korrupsie 

kon nie van enige ander polisiemag in Afrika verwag gewees het nie - almal was 

erg korrup en is nogsteeds. Vandag is dit skynbaar 'n ander geval want mens 

hoor gereeld van polisiedossiere wat verdwyn en ander swak werk. Dis pateties 

en wat gebeur as 'n wenresep verander word om politici te pas. Tog dink ek nie 

die SAPD is so swak soos ons lees in die koerante nie.

So 'n paar jaar later het ons 'n meer ernstige vaderlike gesprek met 'n slang 

gehad. Ons het 'n klagte ontvang van 'n Egiptiese kobra binne-in 'n huis in die 

gegoede voorstad van Waterkloof. Sedert my voertuig naby is en almal geweet 

het van my vrees vir slange is ek soontoe gestuur om die klagte te woon. Ek het 

myself herinner om wraak te neem wanneer ek kon maar in die tussentyd het 

die klaer gewag. Ons is kort daarna op die toneel. Die klaer het gelyk soos 'n 

man wat geweet het van slange en die natuur synde 'n ou Land Rover in sy 

motorhuis gestaan het. Of anders was hy 'n gek vir straf en moeite. Dit is en 

word nogsteeds gesê dat Land Rover die manier is hoe Engeland Afrika straf vir 

die verloor van sy kolonies.  Nou voor die takhaar Land Rover liefhebbers iets sê 

wil ek net noem dat ek sonder om te kla lank 'n Land Rover Discovery V8i gery 

het. Niks gesê oor sy lekkende enjin olie nie. Ook nie die aansitter wat gewerk 

het toe dit lus was en nooit wanneer dit nodig is nie. Of die oordraratkas wat my 

beroof het van laestrek (low range) in Mosambiek terwyl ek 'n ski-boot wou 

uitsleep nie. Dan praat ons nie eers van die release bearing (ekskuus ek weet 

nie wat die Afrikaanse woord is nie) wat geluide begin maak het soos 'n vark in 

hitte nie (met die gevolg dat almal verskrik uit die pad gehardloop het). Of die 

fatale gebrek aan agterste ewenaarslote en erge swaar brandstofverbruik nie. 

Nee ek het niks gesê nie en saam die vinger gewys na die Land Cruisers wat nie 

een van die probleme gegee het nie. Ek was lojaal aan my Disco en paar trane 

afgevee toe sy weg is na beter weivelde.



Die  slang,  so  hy  ons  vertel,  is  beslis  'n  kobra  en  ongeveer  tien  voet  lank. 

Blykbaar het hy sy voordeur oopgemaak om die koerant te gaan haal en die 

kobra reg in die oë gekyk. Hy het daarna sy voordeur teen 'n spoed wat slegs 

beskryf kan word as (f) vinnig toegeklap en ons gebel. En kan ons nou so gaaf 

wees om dit te arresteer of te verwyder of te skiet dit of iets.

Ek weer geradio vir 'n slangvanger maar niemand het of wou reageer nie en dus 

het ons begin soek. Nogal gewens ek het eerder 'n haelgeweer gehad omdat dit 

soveel  beter  is  as  'n  aanvalsgeweer  of  dienspistool  is  om  'n  slang  mee  te 

vermoor. Na 'n rukkie het 'n ander sersant onverwags opgedaag om die slang te 

vang. Hy het ons gewaarsku dat indien hy die kobra mis die slang ons sal aanval 

want hulle is redelik beneuk om mee te begin. Dus beter ons gereed wees. Sy 

woorde het my werklik geïnspireer om die minste te sê dat maar teen die tyd 

was 'n skare (die bure) besig om advies te skree van sover weg as wat kon wees 

sonder om as bangbroeke geklassifiseer te word. Ek het, nadat die slangvanger 

my gewaarsku het dat die slang waarskynlik arres sal weerstaan, weer geradio 

vir  enige voertuig  met  'n haelgeweer.  Helaas,  slegs  die  Onluste  Eenheid het 

haelgewere met hulle gehad en hulle kon nie ons kom help vir ure nie synde 

hulle besig is om 'n klomp oproeriges te skiet. Sedert die adviesgewende bure 

elke tipe van jaggeweer en haelgeweer ooit gemaak saam met hulle gehad het 

kon ek seker 'n haelgeweer gekonfiskeer het maar het ongelukkig nie gedink om 

dit  te  doen  nie.  Plaas  daarvan  het  ek  my  bemanningslid  aangesê  om  sy 

aanvalsgeweer gereed te hou en seker te maak dat hy nie my raakskiet nie of ek 

sal die dinges uit hom skop indien ek oorleef. Hy was net so bang vir slange en 

net geknik. Duidelik wou hy ook eerder iewers anders wees.

Hoe voel dit om vir 'n gevaarlike slang te soek as jy 'n heilige vrees het vir 

slange? Vrek bang, dis hoe dit voel en die adrenalien pomp. Hel, ek kon amper 

deur mure sien soos ek gefokus het. Soos die geluk dit wou hê was ek die een 

die slang langs die huis in 'n blombedding gevind het. Ja, dit is 'n kobra wat 'n 

baie gevaarlike slang is op die beste van tye. Hierdie spesifieke kobra was ook 

omgekrap en beneuk. Dit het oor 'n meter regop gestaan en blaas terwyl sy 

bose oë my probeer hipnotiseer het. Ek kan die slang nogsteeds sien soos ek 

hier  tik.  Die  res  het  later  leuens  versprei  dat  ek  die  slangvanger  met  'n 

onnatuurlike skril stem geroep het maar hulle is net jaloers. Die probleem was 

my stem (hoog of laag) het die kobra laat terug leun om te byt of te spoeg en 



dit was sy einde. Ek dit met my dienspistool in die kop geskiet. Dit was, selfs as 

ek sê dit self, 'n uitstekende skoot. Op ses voet kon ek darem ook nie mis en 

daarna die res van manne in die gesig kyk nie. Die koeël, synde 'n dum-dum 

tipe het net so goed gewerk op slange soos op 'n mens. Dit het nie eens die 

muur agter die kobra beskadig nie maar hom onmiddellik doodgemaak. Later 

het ons hom gemeet en indien nie tien voet was dit regtig lank, langer as ek wat 

ses voet is sonder skoene. Ek sou sê ongeveer sewe voet.

Was ek spyt gewees oor die kobra? Ja natuurlik maar ek was nie bereid om 

kanse te waag nie. Ek weet dat die takhaar reptiel liefhebber wil weet hoekom 

ek  dit  doodgemaak  ensovoorts.  Hierdie  is  Afrika.  Daai  kobra  was  nie  'n 

troeteldier nie en baie gevaarlik vir my sowel as die publiek. Behalwe dit het dit 

geen menseregte en dus ook geen regte nie. Wees eerder bly dat dit nie jy is 

wat in sy bose oë moes gekyk het nie. Die polisie neem elke oomblik van die dag 

sulke besluite en verdien meer simpatie. Dis nie maklik as jy die een is wat daar 

staan en besluit binne breukdele van 'n sekonde wat jy gaan doen of nie doen 

nie.

Die  klaer  was  genoeg  beïndruk  om  ons  goeie   koffie  te  maak  maar  erg 

onbeïndruk toe ons  slangvanger sersant hom ingelig het dat (1) slange selde 

alleen loop en dus daar (2) 'n ander een in die ronte is. Die een gaan verseker 

begin soek na sy oorlede maat en synde die oorledene een manlik was is die 

verlore een (3) waarskynlik vrouelik en swanger met baie klein kobras wat (4) 

gebore word met genoeg gif  om hom te vermoor. So (5) wees maar op die 

uitkyk.

Ons is met die dooie  kobra in 'n plastiek sak na die eenheid (as bewysstuk) 

waar ek gehoop het om dit op die radio kontroleerder (wat my gestuur na die 

toneel  wel  wetende van my vrees vir  slange) te gooi.  Hy het homself  egter 

skaars  gemaak  nadat  hy  gewaarsku  is  deur  my  (dislojale  as  jy  my  vra) 

bemanning. Vir een of ander rede het almal die insident snaaks gevind. Een van 

die boerseuns onder ons het later die kobra afgeslag en die vel aan ons Kolonel 

gegee. Die res hy het geëet of so het hy gesê. Ek het kennis geneem om nie 

weer enige braai uitnodigings ooit van hom te aanvaar nie.

Die volgende dag het ek verby die huis gery om ons luitenant te wys waar die 

kobra gesterf het en daar was 'n "te koop" teken op die hek. Kan nie sê dat ek 



die eienaar blameer nie.  Daar is geen manier hoe ek saam met 'n eensame 

kobra en haar aaklige kinders wil leef nie. Weet ook nie wat van die ander een 

geword het nie. Seker nogsteeds in Waterkloof se koppies. Hulle teel nogal goed 

aan.

Die grootste wat ek ooit geskrik het in die polisie (of enige tyd daarna) was toe 

ons die liggaam van bekende toordokter genaamd die "Inyoka man" gevind het. 

Hy  het   altyd  'n  paar  reptiele  rondom  hom  gehad  en  dus  die  naam  wat 

"slangman" vertaal uit Xhosa. Almal weet dat in Afrika 'n toordokter deel is van 

die swart kultuur. Sover bekend het hy het geen effek op wit mense nie maar vir 

swart  mense  was  (en  is)  hy  'n  gerespekteerde  lid  van  die  gemeenskap. 

Inderdaad onder ons nuwe regering word hy gereken op dieselfde vlak as 'n 

(westerse) opgeleide mediese dokter indien nie beter nie. Ek lees dat selfs die 

mediese fondse nou gedwing word om hom te betaal vir  sy dienste soos vir 

enige ander mediese dokter. Ek onthou goed hoe ek langs die liggaam gestaan 

het toe my bemanning omdraai en vir my sê "die Inyoka man is dood." Reg op 

daardie oomblik het donderslag plaasgevind. Ek is seker ek vir 'n hele rukkie 

ophou  asem haal  soos  ek  gehardloop  het.  Het  amper  uit  my  vel  gespring. 

Hopelik was dit net toeval indien ietwat onverwagte. Daar was 'n paar storm 

wolke rond maar nogsteeds was dit 'n vreemde ervaring. Ek weet nie wat gebeur 

het met sy slange nie. Baie het ook vir ons gesê dit is nie gewone slange nie 

maar vyande wat hy verander het in vorm van slange. Het nogal baie  soos 

slange vir my gelyk.

Baie van die toordokters is gehang vir moord op kinders wat hulle nodig gehad 

het menslike liggaamsdele om 'n mengsel te maak bekend as "muti."  Die is 

veronderstel  om instaat  te  wees  om enigiets  van  VIGS tot  verlore  liefde  te 

genees. Volgens hulle het die muti jou ook immuun gemaak teen polisie koeëls. 

Soos  ons  later  sal  sien  wanneer  ons  oor  onluste  praat  het  dit  nie  ordentlik 

gewerk nie. Blykbaar is die liggaamsdele van 'n wit kind (uitgesny terwyl hy 

lewendig is) die mees doeltreffende muti. Uit die aard van die saak sou die kind 

sterf tydens die verwydering van sy organe. Hierdie tipe moord is bekend as 

"muti moorde." Dit gebeur gereeld genoeg en as jy my nie glo nie gaan bietjie 

aanlyn  gaan  en  lees  die  advertensies  vir  toordokters  in  die  koerante.  Is 

verstommend.



Die toordokters het 'n goeie argument gehad omdat hulle die "Jesus beginsel" 

toegepas het deur te sê: "Wel, as dit nie gewerk het nie beteken dit noodwendig 

dat jy  nie geglo het nie."  Die soort logika is  baie  gewild  want dit  maak die 

toordokter blaamloos . Hulle is betrokke by elke faset van die lewe en ek het al 

'n gerug gehoor dat hulle verban is van sokkervelde vir ten minste drie dae voor 

'n wedstryd. Die vrees is dat hulle die een kant loodvoete kan gee indien hulle 

genoeg deur die teenstanders klub betaal word. Jy kan lag maar laat ek jou 

vertel.  Eendag  het  ek  'n  toordokter  (vrou  die  keer)  in  hegtenis  geneem vir 

veediefstal of iets dergeliks. Skielik het allerhande dinge met my begin verkeerd 

loop. 'n Swart kollega het my toe vertel dat die toordokter vrou my probeer 

bevark met een of ander vuilspel. Natuurlik het ek vir hom gesê sy kan doen wat 

sy wil want ons almal weet muti werk nie op wit mense nie.

* 'n Speurder het my gekontak en vertel dat die toordokters se "Jesus beginsel" 

nie gewerk het in Natal nie. Klomp is deur die oorlewendes vermoor oor hulle 

leuens. Wonder hoekom hulle nie dit voorsien het nie?

Nogsteeds het my slegte geluk voortgeduur. Een aand sien ek toe 'n vlammetjie 

naby my neus. Aanvanklik het ek gedink dit is 'n lugspoor koeël (tracer) maar 

dit was nie. In my lewe het derduisende lugspoor koeëls gesien. Nie een van 

hulle het rondom my kop gedartel nie. Ook nie nou en dan na my neus gepik 

soos 'n slang nie. Nee dit was ook nie vuurvliegies nie. Dit was soos 'n kersvlam 

sonder 'n kers. Die tipe ding kan nie tussen beskaafde mense toegelaat word nie 

so ek is toe na die toordokter vrou (uit op borgtog) en vir die volgende twintig 

minute 'n vaderlike gesprek met haar gehad. Ek het haar verduidelik (in geen 

onsekere terme) dat ek sal haar doodmaak as ek iets sien of hoor of ruik wat nie 

van die wit man se God afkomstig is nie. Wyslik het sy my geglo en die vreemde 

gebeure het gestop na die vaderlike gesprek. Party sê dat ek paar skote langs 

haar kop geskiet het met my rewolwer (was 'n aaklige .38 Webley uitgereik) 

maar ek ontken of erken dit nie. Punt is sy het verstaan.

Op die grens is slange ongelukkig algemeen en het ons hulle redelik gereeld 

raakgeloop. Ek onthou een aand in ons basis onder 'n boom (besig om te drink 

en te braai) toe 'n konstabel op wagdiens met sy aanvalsgeweer op die boom 

net bo ons koppe begin skiet het. Kan jou verseker ons het dekking geslaan en 

was op die punt om hom te skiet toe 'n dooie slang reg tussen ons val. Mag ek 



sê dat die konstabel op wie die slang geval het nooit daarna dieselfde was nie. 

Hy het vir 'n paar minute lank gehuil van die skok om nugter te word in een 

sekonde of so het hy gesê. (Ek sou nie graag wou dink hy het vir ander redes as 

genoem getjank het nie.)  Dit  was nogal  snaaks maar ek weet weereens nie 

watter tipe slang dit was nie. Teen daardie tyd was ek aan die weghardloop of 

soos ek nogsteeds volhou besig om takties te retireer vir 'n kort afstand om 'n 

flank  aanval  te  verseker  op  'n  latere  stadium.  Die  voorval  het  net  'n  paar 

sekondes geduur maar ek is nogal trots om te sê ek was reeds ten minste 50 

meter ver weg.

Dit moes die gelukkigste skoot ooit gewees het want om  'n slang te skiet in 'n 

boom  in  die  donker  is  werklik  uitstekend.  Onthou  ons  het  geen  nagsig 

toerusting  op  ons  gewere  gehad  nie  so  hy  het  lugspoor  koeëls  gebruik  en 

heeltyd dit gekompenseer in die slang in. Ek kan nie my indink hoe hy selfs die 

slang gesien het op daardie afstand nie. Natuurlik het hy beweer dat hy oë het 

soos 'n uil het en kan in die donker sien blah blah blah. Ons het gehoor van sy 

simpel uil oë vir die volgende drie maande tot ons vir hom laat verstaan het om 

oor iets anders te praat voordat die einste uil oë toe geklap word. Moes hom as 

'n mynverklikker gebruik het nou dat ek daaraan dink. Miskien kon hy in die 

sand ook sien.

Ek het daarna vaderlik met hom gepraat want hy het bitter na aan die dood 

gedraai deur op die slang te skiet wat julle sal onthou net bo ons koppe was. In 

daardie dae kon jy eenvoudig nie sonder waarskuwing (of met waarskuwing) in 

ons rigting skiet en verwag het om te leef daarna nie. Hy het my bedank my vir 

my kommer oor sy lewe. Duidelik nie 'n kommunis en linksgesinde takhaar in 

vermomming nie. Dis net reg so. Konstabels moet mooi luister na hulle sersante.

Daar is ander slang voorvalle maar dit moet eers wag. Het bietjie afgedwaal van 

die Kollege hier. Ons sal wel daarby kom.

Polisie snorre

Ons het ons kaserne elke dag skoongemaak. Die vloere en die mure gewas en 

gepolitoer waar nodig. Later sou ons leer om die fluoressent ligte af te haal en 

skoon te maak voor inspeksie. Ons het selfs die venster knippe afgeskroef en 

aan die binnekant gepolitoer totdat dit 'n helder geel koper kleur gehad het. Hel, 



ons  het  selfs  die  binnegoed  van  die  toilette  skoongemaak  om  die  sersant 

gelukkig te hou. Die vensters is gepoleer met ou koerante en werklik  skoon 

gewees. Gerugte het dit dat vorige kadette 'n venster gebreek het terwyl hulle 

raakrugby gespeel het. Die enigste uitweg was om die glasstukke heeltemal te 

verwyder.  Nogsteeds  het  hulle  sersant  vuil  merke  op  dit  gekry  en  is  hulle 

dienooreenkomstig gestraf. Die venster is later self vervang sonder om iets te 

se.

Soos julle kan dink was die storte in groot aanvraag na-ure en ek is bly om te sê 

ons het net een ou gehad het wat die besem behandeling moes kry. Hy het 

vinnig die boodskap oor seep gekry een aand tydens 'n vaderlike gesprek. Op 

die manier waarop hy gebloei het waar die besems hom geroskam het moes dit 

ietwat seergemaak het. Daai besems was die swaardiens tipe met harde borsels. 

Ek weet dat die water uit die brandslang inderdaad yskoud was synde ek dit 

vasgehou het. Op 'n stadium het ek beelde van Sylvester Stallone in Rambo First 

Blood ('n uitstekende film) gehad. Nogtans, geen simpatie vir  hom nie. Soos 

iemand eenkeer gesê het "kry 'n helmet" of in ons terminologie "'kla by 'n f 

linksgesinde  takhaar  wat  f  belangstel  in  jou  f  twak."  Hy  het  nooit  weer 

opvoeding nodig gehad nie en seker gemaak om met 'n paar getuies te stort net 

vir ingeval ons weer idees kry in die toekoms. Was dankbaar vir sy lewensles. 

Net reg ook.

In die Kollege het elke kadet geskeer ongeag hulle ouderdom want dit is wat die 

polisie regulasies vereis en die sersant verwag het. Sommige was 30 jaar oud en 

ander maar 16 jaar (baie min - teen die tyd moes almal matriek gehad het en 

niemand geniaal die SAP gevra vir werk nie). Geen snorre is toegelaat nie en 

verseker ook nie 'n ordentlike (of enige ander) baard nie. Die gevolg was dat ons 

almal snorre gegroei het na die Kollege en ek is seker soos aapsterte gelyk het. 

Hel, ons kon enige plek uitgeken word in ons snorre en kort hare. Ek is seker die 

steil het bekend geword as die polisie snor regoor Suid-Afrika. Kyk maar die ou 

foto's. Meeste manne (ek ook) het 'n woeste snor gehad want ons kon. Ek het 

dit 'n stap verder geneem en vir jare met 'n baard aan universiteit gestudeer tot 

my ma se afgryse. Het eers onlangs van my baard ontslae geraak. Was maar 

net rebelsheid teen die tyd toe 'n baard gesien is as 'n linksgesinde takhaar 

vermomming om weg te kruip van die polisie af.



* Mag ook byvoeg Amerikaanse Patriot is erg skepties teenoor baarde en lang 

hare wat glo net tuis is by hippies en demokrate en die Britse Vloot. "Kaalkop is 

'n netjiese kop K. En nee, jy lyk nie soos 'n bandiet nie! Kyk na daai massa 

moordenaars...hulle  is  almal  lang  haar  takhare!  Mans  met  lang  hare  het 

neigings!  Hoekom  dink  jy  het  Vloot  manne  kort  hare?  Want  hulle  het  nie 

neigings nie?"

Op die interessante onderwerp van polisiesnorre wil ek graag 'n gerug noem wat 

ek van gehoor het. Die Kollege het sy eie RSM gehad wat altyd op die patrollie 

was vir  slagoffers.  Dus het hy die  bynaam Patrollie  iets  gekry.  Die  man ('n 

adjudant offisier) was die verpersoonliking van wat 'n RSM moet wees. Hy het 

nie net oë soos 'n valk gehad nie maar die ongelooflike vermoë om 'n kadet drie 

myl ver weg te sien. Hy het dan ook nooit misluk om die kadet te roep vir 'n 

vaderlike  gesprek  nie.  Dit  het  gewoonlik  veroorsaak  dat  die  arme  kadet 

sprakeloos  as  gevolg  van vrees  en respek en  net  ja  en  nee adjudant  terug 

antwoord.  Ek  dink  altyd  die  RSM moes  gedink  het  ons  is  dom ouens  want 

niemand wou met hom filosofeer  nie.  Ja en nee is  goed genoeg.  Indien die 

normale adjudant-offisiere soos die pes vermy moes wees is die RSM die vader 

en die moeder van alle pestilensies wat al ooit in die Bybel genoem is. Ek het 'n 

belofte aan myself gemaak om nie eers na sy foto te kyk nie geval hy op een of 

ander manier  kon terug  te  kyk en my onthou.  Die  man was briljant  op die 

paradegrond en jy kon sy bevele vier myl ver hoor. Volgens gerugte (verseker 

het hy die regte medaljes gedra)  het hy gedien in Rhodesië as deel van die 

eerste SAP TIN Eenhede. Teen die tyd was hy al diep in sy veertigs met twee 

dekades  ervaring  wat  hom  ook  anders  gemaak  het.  Die  probleem  met  die 

meeste Kollege instrukteurs was dat hulle nie enige gewetenlose straat ervaring 

gehad het nie. Dit wat was 'n fout in my oë want jy kan onmoontlik nie die 

gewetenlose strate leer op enige manier behalwe op straat nie. Dus was die RSM 

die  uitsondering want hy het  ook (volgens sy  kentekens)  in  die  elite  Honde 

Eenheid  gedien  en  hulle  is  almal  ervare  straat  polisiemanne.  Sy  snor  was 

besonder groot en goed versorg (ek het dit een keer teen my sin op kort afstand 

gesien) en dit soos alle RSM's as standaard uitruiking gedra. In elk geval, die 

gerug is dat 'n paar geestesongestelde kadette hom een aand oorval het en die 

helfte van sy snor afgeskeer het. Die volgende dag was hy skoon geskeer wees 

(sien ek dit ook gesien op 'n veel groter afstand). Ek moet sê dat ek glo glad nie 



hierdie gerug nie. Die kadet met genoeg mannemoed om die RSM aan te val  is 

nog nie gebore nie en sal nooit wees nie. Ek het gesien hoe kolonels verdwyn as 

die  RSM begin  brul.  Hy  het  ook  die  wonderlike  (ek  wou  dit  graag  aanleer) 

vermoë gehad dreigend te wees wanneer hy in sy normale stem gepraat het wat 

ook eie is aan RSM's. Hulle is 'n ander spesie en soos gesê moet vermy word vir 

jou eie beswil. Ek dink nogsteeds met groot angs aan die man.

* 'n Hele paar oud-lede het my daarop gewys dat die SAP nooit iets amptelik 

soos 'n RSM gehad het nie en hulle is natuurlik korrek. Dit is egter die enigste 

manier  om die  ou  te  beskryf  wat  sin  maak.  Hy  was  "anders"  as  die  ander 

adjudant-offisiere.

Aanhou skoonmaak is goed vir jou

Een van ons beter idees was om ou weggegooide selmatte (een duim dik) iewers 

te kry  en te gebruik om op te skuifel omdat ons bang was dat ons stewels 

merke op die vloer sal los as mens normaal sou loop. Dit het ook op dieselfde 

tyd die vloer gepoleer. Dis omtrent al wat ek gelyk kan doen synde 'n man en 

nie  tot  meer  as  dit  instaat  is  op  enige  gegewe  oomblik  nie.  Vrouens  het 

natuurlike voordele op die gebied.

Die Kollege shuffle is nie die enigste polisie dans nie. Ons het gou uitgevind dat 

dit feitlik onmoontlik is om 'n misdadiger te voet te jaag terwyl  jy jou pet met 

een hand en Z88 met die ander hand vashou. Altesaam was dit 'n merkwaardige 

ondoeltreffende manier van hardloop en die pet het gewoonlik afgeval. Jy kan 

verseker weet dat die misdadiger baie spyt sou wees omdat hy ons soos morone 

laat lyk het. Dit is baie minder moeite om hom na so tien tree te skiet. (Ek grap 

net voor die linksgesinde takhare iets sê. Soos jy sal sien kon ons nie net skiet 

soos ons wou nie.) Elke kadet was verantwoordelik vir die vloer rondom sy bed 

en erge belediging is uitgeruil as 'n ander kadet 'n merk op sy vloer los. Ek is 

oortuig dat dit lewenslange bloedvetes veroorsaak het. Party kadette het mekaar 

aangeval daaroor en moes dan die bloed weg was voordat die sersant dit kon 

sien. Ons het almal bygedra en twee elektriese poleerders gekoop vir die vloere. 

Ek  hou niks van die geluid van 'n elektriese poleerder nie en het gesweer ek sal 

nooit weer iets met een te doen hê nie. Dis nou al 26 jaar wat ek die belofte 

hou. Moet ook sê die een poleerder my gehaat het met 'n seldsame passie en 

my verskeie kere vaderlik geskok dat ek rukkings gekry het. Tog was dit baie 



beter as om heeltyd op jou hande en knieë te wees. Het die spesifieke poleerder 

na die tyd by die venster uitgegooi. Lank gedroom om dit seremonieel op te 

blaas.

Ons het bisarre mengsels van verskillende skoonmaakmiddels ontwerp om die 

mure en vensters te was. Sommige het gesweer by 'n sekere fabrikaat. Nog 

weer by 'n ander so synde die skool se geskiedenis  boffin (en niks weet van 

chemie nie) het ek beide gekombineer in 'n nie so geheime resep nie. Dit het 

goed gewerk. As daar een ding is wat ons goed kon doen was dit skrop. Ek hou 

vandag nog van skottelgoed was hoewel die liefde eerste by SAP TIN ontdek is.

Jare later nadat ek die Polisie verlaat het en 'n prokureur was is ek genooi om 

die Kollege te besoek om te sien of die regsprofessie meer betrokke kon wees in 

die opleiding (die hulp is nie aanvaar nie). Terwyl ek daar was het ek weer die 

plek verken (en op die uitkyk gewees vir die RSM net vir ingeval). Kan jy glo ek 

sien toe gordyne en duvets in die kasernes. Ook niks politoer geruik nie en die 

kadette het daar rond gedrentel met 'n groot meneer houding probleem. Selfs 

een  gehoor  terugpraat  met  'n  instrukteur  sonder  om dood  geskop  te  word. 

Inderdaad het 'n instrukteur in trane geraak terwyl ons oor die goeie ou dae 

gepraat het. Ek voel vir hom. Ek sal ook tjank indien ek 'n mens word nadat ek 

'n god was. 

Natuurlik weet ek van ondervinding dat elke inname dink hy is erger behandel as 

die vorige een. Nadat hy uitgepasseer het kon hy net sy kop skud in volslae 

ongeloof  oor  die  maklike  tyd  wat  die  nuwe  innames  het.  Dus  het  ek  geen 

kommentaar oor wat ek daardie dag nie gesien het nie. Maar ek skud my kop 

terwyl ek tik. Ja, ek doen. 

Ons het hard probeer om die Sersant in sy eie spel te klop. Ongelukkig het ons 

vergeet van ons beddens se pote. Ons het dit nie onderstebo gedraai en binne 

die hol pote gepolitoer nie en dis is waar die sersant ons uitgevang het. Hy het 

natuurlik al die truuks geken. 'n Ander kadet die slegte geluk tydens inspeksie 

gehad het om 'n vlieg op sy kussing te hê wat beteken het dat ons almal "f 

kommuniste en verskriklik f vuil mense is met f onsekere ouerskap wat f vlieë en 

ander of ongediertes as troeteldiere aanhou maar moenie bekommerd wees nie. 

Ons f vuil gewoontes sal f genees word deur hom, Sersant van der Merwe deur 

die genade van Generaal Coetzee blah blah blah. Ons kan hom later bedank hom 



later  vir  sy vaderlike besorgdheid oor  ons."  Die  feit  dat  die vlieg nie op die 

kussing was van 'n sekonde voordat die Sersant daar aangekom het nie en dit 

nie sy persoonlike vlieg is om te begin nie het geen verskil gemaak nie. Sedert 

daardie oggend het ons elke vlieg wat ons kon kry vermoor en seker gemaak na 

afloop van die daad dat geen bewysstukke oorgebly het nie. Selfs as dit beteken 

het om die vlieg in te sluk. Daar was 'n gerug (onwaar) dat die vlieë op polisie 

eiendom dalk gesien kan word as Staatseiendom en om dit te vermoor dalk 'n 

misdaad kon wees. Ons was nie bereid om enige kanse te waag nie.

Ons ander probleem was die vuil lug vanaf die staalfabriek langsaan die Kollege. 

Die lug is so erg besoedel dat 'n grys (roet) stof altyd op ons vloer vergader het. 

Dit kon nie weggesteek word nie en moes elke nou en dan verwyder word. Die 

groter probleem met die lug was die gebrek daaraan synde Pretoria redelik hoog 

bo seevlak is was die lug te dun. Ons wat van die see afgekom het moes erg 

sukkel in die begin om aan te pas en die instrukteurs het ons met groot vreugde 

uitgesorteer. Duidelik was hulle jaloers want "ons het die f luuksheid van die f 

see gehad en is f  waarskynlik 'n f  kommunis of erger f  linksgesinde takhaar 

surfers in vermomming." Daar was geen einde aan hulle grappies met en oor 

ons nie. Moes die ouens bewonder na 'n tyd wat hulle kon enige rympie maak 

met genoeg f's in om reg te klink. Was nogal snaaks by tye hoewel jy nooit 

openlik wou saamlag nie. 'n Groot terugslag vir my wat vir dae aaneen kan lag 

oor iets en geensins die vermoë van 'n strak gesig het nie. Was baie sleg vir my 

loopbaan in die regte daarna.

Soos te verwagte het  ons daardie inspeksie en elke ander een vir die volgende 

twintig weke gedop. Dit was alles deel van die spel en ek kla nie daaroor nie. 

Tenspyte van my gespottery het ek nogal Sersant van der Merwe waardeur - hy 

was wat hy is - 'n dril-instrukteur van die ou skool en niks gaan hom verander of 

ore aansit nie. Hulle was almal so. Soos 'n SAP TIN instrukteur een keer vir my 

gesê: "Dit is julle wat die spiere gratis hier kry so  jy kan later dankie sê die feit 

dat ek jou so gesond en rooskleurig maak. Dink hoe bly jou vrou gaan wees oor 

jou mooi lyf" Ja dis so. Sug. Dankie sersant. Watter vrou?

Ons was trots op ons uniform

Die  volgende  oggend  na  parade  en  ontbyt  is  ons  soos  'n  klomp  beeste  in 

vragmotors gelaai en na die SAP Kwartier Meester in Silverton geneem wat aan 



die teenoorgestelde kant van Pretoria is. Dit het bestaan uit groot pakhuise en 

ons is teen verbysterende spoed al die verskillende uniforms uitgereik. Ek sou 

hierdie geboue ironies genoeg elke dag sien toe ek by die Blitspatrollie gewerk 

het wat reg langs dit  is.  Deesdae as ek verby ry onthou ek daardie dae en 

wonder of ek ooit weer in 'n 38 broek sal pas weer sonder om op my sterfbed te 

wees. Daar is heimwee want ons was jonk en patrioties en vol energie.

Rookbreuke is altyd verwelkom en het dikwels gebeur. Daar was nie so iets soos 

gesondheid regulasies in die tye nie of as daar was kon dit geensins belangrik 

gewees  het  nie.  Meeste  ouens  het  gerook  en  elke  sersant  was  lief  vir  sy 

rookbreuk. Daardie storie dat 'n roker sy laaste sigaret met sy maat sal deel is 

nonsens. Ek het gesien hoe die rokers die neiging kry om sy sigarette weg te 

steek agter 'n boom en alleen te rook tydens SAP TIN opleiding. Op een stadium 

was almal uit sigarette. Arme goed, die rokers, hulle het so desperaat geraak 

dat hulle hulle eie mengsels van blare en gras (nee nie dagga nie) begin maak 

het om te rook. Hulle was besonder onsuksesvol in hulle nuwe mengsels want dit 

het 'n gehoes en geproes veroorsaak vanaf 'n ander wêreld. Die enigste goeie 

ding  van sigarette  sover  dit  my aangegaan het   is  om een aan jou  ernstig 

gewonde maat te gee terwyl jy die besonderhede afneem van sy (binnekort) 

eensame ryk vrou. Iemand moet haar tog troos nadat hy vir sy duisend jaar 

vakansie vertrek het. Die tipe vrae het gewoonlik sulke woede in die gewonde 

losgemaak dat hy sou aanhou lewe net om my pret te bederf. Ja my plan het 

elke  keer  gewerk.  Sulke  sielkunde  is  nie  so  ongewoon  nie.  Ek  weet  van  'n 

voorval (synde ek die skool se geskiedenis boffin is soos jy weet) in die Eerste 

Wêreldoorlog toe 'n  Zulu sprekende wit  offisier  'n  sterwende Zulu draagbaar 

draer beveel het (in Zulu) om te lewe en wat hy toe gedoen het. Hierdie dinge 

gebeur. Dis erkende feit. Ek is en was nie 'n roker myself nie maar die reuk van 

sigaret rook kalmeer my aansienlik want ek voel daar is vriende naby wanneer 

ek dit ruik. Baie kere het ek in 'n Casspir gesit en wag vir die koeëls en jy weet 

jy is nie alleen nie omdat nog 'n lid of twee naby sou sit en ketting rook. Hy was 

ook aan die wag vir die koeëls.

Terug in ons kaserne wat teen die tyd nou al soos ons huis gevoel het kon ons 

nie wag om die nuwe uniforms (in plastiek gedraai) oop te maak nie. Ons is nie 

met  kamoefleer  uniforms  uitgereik  op  hierdie  stadium  nie  to  my  diep 

teleurstelling.  Dit  sou  later  kom vir  diegene  wat  vrywilliglik  na  SAP  TIN  se 



opleidingskursus in  bosoorlogvoering is  en dit  geslaag het.  Natuurlik  het ons 

rondgepronk in ons nuwe uniforms en groot pret daarmee gehad. Ongelukkig is 

ons nie  toegelaat  om die  koper SAP kentekens te  dra of  ons broeke in  ons 

stewels in te druk nie (tot na die uitpassering nie). Dink ons het nogal soos 

bandiete gelyk met die dra van die stewels soos skoene. Aan die anderkant dis 

'n voorreg wat verdien moet word en is.

Een keer  per  maand is  'n  inspeksie  gehou  om te  sien  of  enige  van  die  kit 

(uniforms  en  alles  anders  uitgereik)  vermis  geraak  het.  Dit  was  'n  ernstige 

misdryf om enige kit te verloor of verkoop. Mens kan jou indink wat misdadigers 

kan aanvang met polisie  uniforms.  Deesdae is  daar  skynbaar so baie  polisie 

uniforms weg dat niemand meer die verskil tussen die werklike polisie en die 

kriminele ken nie. Dit is uiters pateties en gevaarlik vir die publiek. Meer ernstig 

skend dit ook die vertroue wat die publiek in die Polisie het of moed hê. Ek kan 

nie verstaan hoe so iets moontlik is nie want die sisteem moes totaal inmekaar 

geval het om daarmee weg te kom. In elk geval, in my dae was dit onmoontlik.

Die enigste klagte wat ek het teen ons uniforms gehad het was die gebrek aan 

werklik warm klere. Dit sneeu in Suid-Afrika gedurende die winter en die winter 

het ons al die tyd aan die bewe gehad. Veral wanneer jy met jou venster oop ry 

tydens 'n "spook patrollie" in die hoop om glas te hoor breek of selfs honde wat 

vreemd blaf. Beide wat beteken dat misdadigers daar is en tot hulle algemene 

nadeel as ons hulle kon vind om te vermoor of te arresteer. Baie graag wou ons 

die dik winter jas wat die weermag uitgereik waardeur en ons sou ook as dit was 

in  ordentlike  polisieblou  en  nie  aaklige  bruin  was  nie.  Ek  het  eenkeer  een 

probeer kleur maar dit het nie goed genoeg gewerk nie. 

Ons opleiding uniform is wat genoem is velddrag. Dit was 'n donker blou broek 

met mooi groot sakke (met niks in hulle nie as gevolg van netheid en regulasies) 

met 'n ligte blou kortmou hemp. Saam met dit is 'n donker blou (bofbal tipe) pet 

met die goue Polisiester ingestik.  Ek sal nooit die eerste keer vergeet toe ek 

myself in die spieël met die uniform aan bewonder het nie. Ons was jonk, fiks en 

die klere ons gepas. Ons wou en het goed gelyk en baie trots ook. Ek sê weer 

dat in daardie dae geen vet outjie in uniform toegelaat sou word nie. Hy sou 

iewers heen gestuur wees om gewig te verloor maar dit was in die elite eenhede.



Ons het seker gemaak om ons name aan die binnekant van alle klere in stensil 

te skryf. So ver as wat ek kan onthou is ons nie (op daardie stadium) enige 

naambordjie uitgereik nie. Later in my loopbaan het ek geleer om meer as een 

naambordjie te dra om getuies te verwar. Dit was nogal snaaks om die publiek 

se  gesigte  te  sien  wanneer  gekonfronteer  word  met  byvoorbeeld  'n  wit 

"Tsabalala." Hulle kon nie verstaan hoe kan ek so 'n swart klinkende naam kon 

besit nie en moes sekerlik gewonder het oor my ouers se afkoms.

Ons mooiste uniform was ongetwyfeld 'n tuniek met 'n wit hemp wat slegs vir 

parades gebruik is saam met die harde keps wat my bles gemaak het voor my 

tyd. Dit is in die winter met 'n blou hemp gedra en heel gemaklik. Die bekende 

Sam Brown gordels en safari-pakke was uitgefaseer die jaar voordat ek daar 

aangekom het. Ons gordels was dieselfde as die weermag sin maar in ordentlike 

polisie blou behalwe met die kamoefleer drag waar dit groen was. Ons het self 

ons bloed groep met permanente merkpenne aangebring op dit.  Hoewel  ons 

dogtags (mens kan nie die woord ordentlik vertaal nie) gehad het was die vrees 

dat  dit  stukkend geskiet  of  andersins  verlore  kon raak.   Dus het  ons  seker 

gemaak oor die bloedgroep wat ook in ons aanstellingsertifikaat geskryf was. 

Buiten dit het party van ons (ek ook) nie van hangertjies om my nek gehou nie. 

Een het in my borshare vasgesit  en groot gevloek veroorsaak met die afruk 

daarvan in die stort (soos die meeste bleskop mans het ek genoeg hare waar dit 

saak  maak).  Daar  is  geen  Portugese  in  my  voorouers  nie  (grap  net).  Selfs 

vandag nog is my trou ring en horlosie genoeg vir my.

Ons swart skoene is erg gepoleer (dink nie dat spoeg werklik help nie maar het 

saam gespuug met die bestes). Hulle was glad nie goed in nat toestande nie 

soos ek weldra uitgevind het. Gereeld op my gat geval by ongelukstonele waar 

die antivries en bloed nogal glad kan raak en mens wyd moes kyk. Die publiek 

het dit skreeusnaakse gevind en tereg so. Ek was nog altyd lomp so dit hinder 

my nie. Behalwe eendag toe ek bo-op 'n haasman geval het maar dis 'n ander 

storie.  Sy  wind  was  uit  en  ek  moes  hom  arresteer  om  hom  te  kalmeer. 

Ondankbare  linksgesinde  takhaar.  Darem  later  kalmeer  maar  toe  was  ek 

opgewerk.

Die stewels was die normale bruin Leër tipe maar is vervang na 'n maand met 'n 

blou seil tipe wat baie ligter is en van Wes-Duitsland van alle plekke ingevoer is. 



Alhoewel baie beïndruk met ons eksotiese nuwe stewels het ek  gou besluit dat 

die oue beter was. Natuurlik het dit geen verskil gemaak aan wat ek dink nie 

maar my redes was soos volg.  Die Leër stewels het meer beskerming gebied. 

Nie  net  aan  ons  enkels  nie  maar  ook  teen  die  pen  dorings.  In  Afrika  is 

pendorings tot 8 cm lank en so hard soos spykers en nog vlymskerp ook. Die seil 

stewels was nie goeie beskerming teen die pendorings nie. Een het my eendag 

wreed aangeval en ek moes dit met 'n tang uittrek. 'n Proses waaroor ek baie te 

sê gehad het en ek dink die weermag medic ontstel het. Hy het gelyk of hy wou 

huil. Ek sou ook want ek het gedreig om hom te skiet as hy nie ophou rond (jy 

weet  wat)  en  die  f  ding  uitrek.  Dit  het  ook  nie  enige  beskerming  teen 

antipersoneel myne gebied nie (weermag sin ook nie).  Die Leër stewels is ook 

veronderstel om beter as die seil een te skop. Nie dat ek sal weet nie. Vra die 

leer.  Hoekom  op  my  pik?  Meer  belangrik  dit  het   dikwels  gebeur  dat  ons 

misdaadtonele bygewoon het waar  baie bloed betrokke was. Die seil stewels is 

regtig nie waterdig of  in hierdie geval bloed dig nie.  Ek onthou waar 'n bus 

omgeslaan het en dosyne mense dood is.  Ek het gehelp om die lyke na die 

ambulans te dra synde die polisielykshuis voertuig reeds vol was en gemaak het 

soos  rokkof.  Gedurende hierdie  tyd  het  ek  vriende met  die  ambulansmanne 

geword. So toe ek hulle later by die polisiestasie (lykshuis) vind besig om die 

agterkant van hulle ambulans uit te spuit het ek besluit om hulle te gaan opvoed 

ten opsigte van die WP rugbyspan wat ek ondersteun het en hulle nie synde 

onkundig in alle dinge wat met rugby te doen het. Dink nogsteeds WP is die 

span maar met die nuwe name kyk ek glad nie meer nie. Dis net nie dieselfde 

nie en ja ek weet ek is middeljarig en nog vol twak ook.

Ek sal  nooit   ophou verbaas wees oor die hoeveel bloed wat uit 'n menslike 

liggaam versprei nie. Jy kan dit ruik ook  en dan is dit nog seep glad indien vars 

genoeg. Terwyl ek verby die ambulanse se agterdeur geloop het het die (mense) 

bloed nou met water gemeng seker 'n voet hoog uitgekom en my voete deur die 

seil  stewels  deurweek.  Sou  my klere  ook  gespat  het  as  ek  nie  vinnig  opsy 

gespring het nie. Ek is seker dit was net 'n ongeluk en het niks te doen gehad 

met hulle oningeligte Noord-Transvaal sentimente nie. Uit die aard van die saak 

het die ambulansmanne dit snaaks gevind maar in werklikheid was ek geïrriteerd 

met my nuwe blou seil stewels wat nou pienk gekleur is. Die skofte sersant was 

nie 'n man wat in die gewoonte was om konstabels te verdra wat die verkeerde 



kleur stewels aantrek nie. Moes dit na die plaaslike droogskoonmaker vat en 

selfs toe het  hulle pienk vertoon van al die bloed. Daarom het ek 'n nuwe paar 

aangevra en julle moes die luitenant se blik van volslae ongeloof sien terwyl  hy 

my motivering gelees het. Iets wat hy moes goedkeur en teken vir my om nuwe 

stewels te kry. My gesê ek kan f goeie stories skryf. Was duidelik sy tyd vooruit. 

Hoop hy geniet my boeke.

Die gepraat oor die seil stewels herinner my aan 'n insident. Jare later het ek 'n 

klagte  ontvang  van  te  harde  musiek  (rusverstoring)  en  op  aankoms  het  'n 

konstabel die deur oopgemaak met niks behalwe sy uitgereikte blou seil stewels 

aan nie. As gevolg van my vaderlike gluur het vinnig genoeg hy verduidelik dat 

hy dit nodig het synde sy verloofde 'n klomp simpel satyn lakens gekoop het vir 

die komende wittebrood (onnodig as jy my vra). Blykbaar het satyn lakens die 

newe-effek in die vorm van 'n laakbare gebrek aan vastrap vermoë en hy het bly 

rondgly. Hy was ook nie die langste ou nie en het seker die stewels nodig gehad 

om vas te trap.  In elk geval, hy het sy musiek afgedraai en almal was gelukkig. 

Wys jou net wat 'n vaderlike gluur kan doen.

Ons  is  nie  toegelaat  om  'n  polisie-uniform  buite  die  Kollege  te  dra  nie  vir 

ooglopende redes. Die publiek sou glo dat ons klaar as polisiemanne opgelei is 

en ons vra vir hulp met vreeslike gevolge vir almal. Op daardie stadium was ons 

selfs meer gevaarlik met ons gebrek aan kennis as wat ons later sou word met 

vuurwapens. Behalwe dit kon ons aangeval word deur misdadigers en sou nie 

instaat  gewees het om onsself te verdedig nie. So dit het sin gemaak maar die 

goeie reël  het nie 'n paar ondernemende kadette gestop om uniforms uit  te 

smokkel nie. Op een naweek pas het hulle in uniform begin om elke mooi meisie 

te  vra na haar naam en adres.  Die wet verplig  haar  natuurlik  om korrek te 

antwoord vir logiese (maar ander) redes. Ek is nie seker wat hulle sukseskoers 

was nie maar ek weet dat een van die ondervraagde (glo die mooiste van die 

lot) meisies uitgedraai het as 'n hoog geamuseerde speurder-sersant. Dit het die 

oefening net daar gestop en gelukkig het sy 'n goeie sin vir humor gehad. Hulle 

kon die logiese gevolge ontsnap deur onmiddellik op te hou en in siviele klere te 

spring. Asook haar 'n groot boks sjokolade te gee en plegtige beloftes van goeie 

gedrag. Dit kon baie erg uitgedraai het maar mens het redelik simpatie met jou 

eie  en  jare  later  het  ek  dieselfde  ervaring  gehad  hoewel  die  rolle  ietwat 

omgedraai was. 



'n Kollega en sy hond het 'n misverstand met mekaar ondervind en is na die 

Kollege Hospitaal vir behandeling (eers die hond na die veearts want die hond 

kome eerste). Terwyl ons buite die hospitaal onder 'n boom staan en wag vir 

hom en sy hond (hulle gaan orals saam tenspyte van die misverstandjie wat 

gereeld gebeur het) kom 'n jong en baie arrogante instrukteur daaraan met sy 

peloton. Kan jy glo hy begin skree "wie te f is ons om daar f rond te f staan 

soos  Lot  f  vrou  in  die  f  skaduwee."  Groot  was  sy  verbystering  toe  ons 

naderstaan om hom vaderlik reg te help en hy begin besef dat ons (1) hoër 

range as hy het en (2) nog erger lede is van die elite Blitspatrollie wat wyd en 

syd bekend is vir sy gewelddadige maniere. (Die Blitspatrollie soos  jy later sal 

lees was suiwer aggressie en het spesifiek aggressiewe manne uitgesoek. Ouens 

wat van klappe uitdeel en van vinnige karre gehou het. Eintlik alles wat met 

spoed te doen gehad het asook doodskiet indien nodig en dit was dikwels nodig. 

Hulle is die laaste mense wat jy moet aanvat sonder 'n goeie mediesefonds of 

begrafnis plan. Selfs vandag nog is hulle iets anders as die gewone outjie by die 

polisiestasies.  Heeltemal  anders  en verdien die  elite  beskrywing wat ek voor 

hulle name bly skryf tot een jaloerse oom se ergernis.) 

Ek het die jong instrukteur nogal jammer gekry soos hy besef het wie ons is en 

geen woord verder kon sê nie. Eintlik bietjie babbels gehap in plein Afrikaans. 

Het tot my kollega gestop wie hom vaderlik wou sorteer. Ons het (ek is trots 

daarop) nie soos gewoonlik gereageer nie want dit sou die instrukteur se gesag 

met sy peloton ondermyn. Ons het hom selfs gered deur die storie te skep dat 

ons  hom  geken  het  van  êrens  en  "wou  sy  peloton  lede  nie  dalk  eendag 

vrywilliglik by die Blitspatrollie  kom werk nie want ons soek harde en ervare 

manne ensovoorts." Ek is seker dat sy peloton nie so dom was om dit te glo  nie 

en moes later lekker gelag het. Ek sou en buitendien die Blitspatrollies het nie 

sommer iemand direk uit die Kollege gevat nie en gehou nie. Ervare ouens was 

die eerste keuse tensy dit vroue konstabels was om teoreties die 10111 telefone 

te antwoord maar waar het jy nou al gehoor van 'n vrou wat iets teoreties doen? 

Hel, selfs ek kon die generaals gesê het dat hulle nie op die telefone sou wou bly 

nie maar ons kom nog daarby. Grys hare gegee op 21.

Naweek passe



Na so twee maande  was ons gelukkig genoeg om 'n naweekpas te ontvang wat 

nie veel beteken het vir ons wat ver van die huis is nie. Dit is nou ook as jy die 

laaste  inspeksie  kon  slaag  en  "f  ordentlik  lyk  en  nie  soos  'n  f  linksgesinde 

takhaar  met  liberale  kommunistiese  f  neigings  nie."  Die  sersant  het   baie 

definitiewe idees gehad oor wat ordentlike klere was. Om alle misverstande te 

voorkom het ons baie gou geleer dat jy nie verkeerd kon gaan met jou Sondag 

kerk pak nie so ons het nogal skaflik gelyk. Dit was hel om daar te staan en wag 

vir hom om jou lot te besluit want ons het inderdaad 'n breek van dieselfde 

gesigte nodig gehad. Wil ek amper sê ons het 'n breek verdien en was desperaat 

vir een. Veral die getroude ouens wat volgens hulleself begin ly het aan iets wat 

ek nie gaan neerskryf nie. Blykbaar sou die siekte hulle swaarder laat dra het 

soos seker dinge al groter (voller) word. Ja wel. Ons het almal probleme gehad. 

Sou gedink het dit kon maklik opgelos word maar wat weet ek nou? Blindheid is 

nie vir almal nie. Wanneer die bevestiging om op pas te gaan ontvang is deur 

iets soos "f of en maak soos rokkof" het on reguit na die hoofhek (wat 'n paar 

kilometer weg was) gehardloop voor die sersant ons kon terug roep. Daar het 

ons ook die arme kadet wagte (sonder pas) die lip gegee en seker gemaak om 

uit te loop net om weg te kom.

Die vryheid om buite die Kollege was ongelooflik. Alles het vir my groener gelyk 

en ons was in 'n besonder goeie bui maar die terugkeer na die civie lewe was nie 

so aangenaam as wat ek verwag het nie. Die skares mense en karre en chaos 

wat deel is van enige stad het my verbouereerd gelos. Ons was gewoond aan 

ons manier  van om dinge te  doen wat  baie  ordelik  en  gereguleer  was.  Met 

nabetragting  was ons besig om te verander en het begin om die wêreld te sien 

deur 'n  polisieman se oog sonder om dit  te  besef.  Daar is  heelwat  verskille 

tussen 'n gewone mens en 'n polisieman waarvan die grootste die gebrek aan 

bevoegdheid is om weg te draai van misdaad af. As 'n lid van die publiek kon jy 

weghardloop maar as 'n polisieman (ek haat die woord cop) is dit onmoontlik. 

Dus is jy altyd op die uitkyk vir iets wat anders is en met die jare bou jy 'n sesde 

sintuig  op.  Iets  waarmee  vroue  gebore  word  en  ons  moes  aanleer  met 

verskillende grade van sukses.

Nie ver van die Kollege poorte af nie is 'n klein kafee wat ons Koos Kokkerot 

genoem het vir een of ander rede wat ek altyd gehoop het nie die voor-die-

hand-liggende rede is nie. Kokkerotte of nie hulle het Papa Joe pasteie en Coca-



Cola en ander lekkergoed gehad wat ons wou koop. Dit is waarskynlik nogsteeds 

daar hoewel die Kollege nie werklik meer bestaan nie.

Die naweek is hopeloos te vinnig verby en Sondag aande het ons vir ure op die 

paradegrond gewag vir die kadette om te rapporteer. Die meeste het gesing toe 

hulle daar aankom en party is bygestaan deur hulle maats maar almal was daar. 

Niemand het hulle beste Sondag pak nie meer aangehad nie. Denims was die 

klere van keuse vir die meeste. Om nie terug van verlof te kom nie sou gesien 

word as dros en dit het 'n ernstige straf gedra so dit het redelik selde gebeur. 

Die meeste van ons was nie ontevrede met ons lot nie. Dus is ons elke Maandag 

oggend teenwoordig wanneer ons sersant gevra het "of julle f varkgevrete my 

gemis het?" Hy het nooit die absurditeit van die vraag besef nie. Hoekom sal ons 

hom nou mis? Met die gevolg dat ek en die Rooinek altyd begin lag het en die 

week onmiddellik daarna begin met 'n paar opstote synde ons "f  lag sonder 

omgevra te f  word om te f  lag en dit  is f  linksgesinde takhaar maniere met 

kommunistiese neigings. Maar gelukkig vir f my sal hy, sersant van der Merwe 

deur die genade van Generaal Coetzee blah blah blah, hierdie f diepgaande f fout 

in my f persoonlikheid uitsorteer en my f stop om te f ontaard in af kommunis en 

linksgesinde  takhaar.   Ek  kan  hom  ook  later  bedank  vir  sy  vaderlike 

belangstelling."

'n Groot fout wat net eenkeer gemaak is was om afgelaai te word naby aan die 

paradegrond  deur  'n  ma  of  vriendin  want  ons  gefluit  en  goed  bedoelde 

kommentaar tydens die beoordeling van die arme vrou sou enigeen laat bloos 

het. Ek het darem nooit die probleem gehad nie want (1) ek het geen meisie 

gehad nie en (2) my ouers was meer as 'n duisend kilometer ver weg. Iemand 

wat my ma so sou beledig sou in elk geval 'n vaderlike klap en paar skoppe 

gekry  het  na die  tyd.  Na  die  parade  het  ons  mekaar  beïndruk hoe  ons  die 

naweek geniet het saam met 'n pragtige (hoe dan anders) ietwat geheimsinnige 

meisie wat niemand nog ooit gesien het en ook nie sou nie sedert sy net in ons 

verbeelding bestaan het. My beskrywing het baie na daai blondine in Top Gun 

geklink as jy so dom sou wees om my om te glo.

Kort hare was nodig

Drie dinge van belang het in die volgende paar dae gebeur. Die eerste is ons 

verpligte (weeklikse) hare sny en daarvoor het ons opgeruk na die barbier wat 



ons R7 'n week betaal het vir sy dienste. Vir een of ander duistere rede het ons 

RSM dit geniet om 'n barbier te wees in sy vrye tyd en homself met 'n elektriese 

snyer bewapen. Ek weet nie van waar hy daardie belangstelling gekry het nie 

maar  daar  is  nie  enige  groot  vaardigheid  betrokke  nie.  Dit  is  eenvoudig  'n 

nommer een kam van voor na agter en die gevolg was om soos 'n bandiet te lyk 

(op daardie stadium is alle bandiete se koppe glad geskeer vir een of ander 

rede). 

Apartheid skole het self 'n streng hare beleid gehandhaaf en enige 'n oortreding 

rede genoeg vir die hoof se kantoor en die rottang. Dus was kort hare nie 'n 

groot ding nie en inderdaad prakties want ons die hele dag rondgehardloop en 

gesweet. Party kadette soos die Rooinek was egter redelik depressief gewees om 

op 18 jaar kaalkop te wees. Dit het glo nie goed vertoon op hulle branderplanke 

nie. Dit moet gesê word met 'n kaalkop nie so aantreklik soos vandag vir die 

verbeterde geslag was nie. Veel erger as dit was die idee dat die publiek kon 

dink jy deel van die weermag was. 'n Erge belediging en rede vir 'n vaderlike 

gesprek.  Ons wou nie  deel  van die  weermag wees nie  synde ons iets  beter 

gekies het (in elk geval in ons oë).

So ver ek weet het die vroue kadette nie dieselfde barbier bygewoon nie maar 

ek is seker daar moes regulasies gewees het want nie een het kort hare gehad 

nie. Hou in gedagte dat die nasionaliste probeer het om Bybelse terme toe te 

pas in die wet en 'n vrou se hare is haar troon of so iets. Dalk kan een my laat 

weet as sy hier lees en ek sal dit inwerk in 'n volgende weergawe. Hulle was 

altyd besonder netjies in alles wat hulle gedoen het.

Die dag het ek die buitengewone slegte geluk gehad om die RSM as barbier te 

hê. Die was heel vriendelik (lees nogsteeds ontstellend dreigend) en my gevra of 

ek my hare wil behou. Ek het nou regtig geen begeerte gehad om die enigste 

kadet te wees wat soos 'n linksgesinde takhare lyk nie maar het geweet dit sou 

dom  wees  om  die  RSM  aanbod  te  weier.  Dus  het  ek  maar  ingestem  "Ja, 

inderdaad  adjudant.  Dit  sal  baie  lekker  wees  en  dankie  vir  u  vriendelike 

belangstelling adjudant." Kan jy glo die ou toe my afgesnyde hare vir my gee en 

sê "maak soos rokkof." Wat ek gedoen het op 'n merkwaardige spoed met my 

paar afgesnyde krulle in my hand. Die RSM het sy eie grap baie snaaks gevind 

en gebulder (kan die man niks sag doen nie) van die lag en so het die res van 



die peloton wat lojaal was aan die RSM en hulle eie oorlewing. Ek kon maar net 

saam lag. Op die stadium het ek 'n woeste klomp krulhare gehad (wie sou dit 

kon glo?) en die paar krulle in my hand was nie die einde van die wêreld nie. 

Gelukkig het die RSM my niks anders aangedoen nie en dis waar ek sy snor van 

naby kon sien. Terwyl die RSM satan self per geleentheid was het ek hom nooit 

onregverdig  gesien  of  selfs  gehoor  van  onregverdigheid  nie.  Hy  was  eintlik 

absoluut alles wat 'n goeie polisieman behoort te wees.

Die  tweede ding van belang is  toe die  kadet wat nie  baie  slim was nie  ons 

sersant bygedam het oor sy  "bed hol is en dat die Sersant moet weet dat hy 'n 

swak rug het en dus nou 'n nuwe bed uitgereik wil hê as die Sersant nie omgee 

nie."  Duidelik  het  die  outjie  van  die  plattegeland  gekom waar  die  plaaslike 

sersant dalk sy pa geken het. Ek het geweet dit is geen manier om met jou 

sersant te praat nie want slegs f kommuniste en linksgesinde takhare kla selfs al 

het jy dalk 'n swak rug en die nodigheid vir 'n nuwe bed so ek het gewag vir die 

ontploffing wat vreemd genoeg nie opgedaag het nie. Die sersant het hom slegs 

met vaderlike besorgdheid aangekyk en gesê om "sy f bed te gaan haal en te 

neem na die Bed Vervangings Seksie wat hy f pad af sal vind en f dit om te ruil 

vir 'n nuwe." Op hierdie oomblik het 'n paar ander kadette (ook nie te slim nie) 

besluit om hulle beddens te ruil en gou is hulle gevorm in 'n peloton met die 

gewraakte beddens op hulle koppe.

Hoewel my eie bed soos 'n u-vorm gelyk het het ek geweet, nie vermoed nie, 

dat 'n vaderlike sersant 'n onnatuurlike toestand van sake is. Het baie seker 

gemaak  dat  ek  so  ver  as  moontlik  wegstaan  en  aan  te  gaan  met  my  eie 

besigheid. My nuwe vriend, Marcus die Rooinek,  was saam met my want hy was 

'n skerp ou indien nie die beste van speurders op onsedelike aanrandings op die 

rugby veld sake nie. Om die waarheid te sê synde ek (soort van) Engels kon 

praat en meer belangrik bereid was om dit te doen in die publiek (iets vreemds 

in  Pretoria  in  daai  tyd) was ek vriende met Rooinekke.  Dit  was 'n  wen-wen 

situasie want dit het my baie nodige oefening gegee om Engels met hulle te 

praat. Hulle het gereageer met 'n vorm van Afrikaans wat te aardig was want 

hulle  Afrikaanse  onderwyseres  was  vanaf  Kaapstad.  Die  het  met  'n  regte 

Bolandse aksent hulle leer praat wat net Bolanders en professors kan verstaan. 

Ek het dikwels hulle gesmeek om op te hou Afrikaans praat voordat ek myself 

beseer van die lag. Dit was werklik uniek.



Die bed uitruilers is af met die pad en het net meer as drie uur later terugkeer. 

Rooi in die gesig met hulle ou beddens (nogsteeds hol) maar nou vasgehou in 

enige manier wat meer gemaklik is as op hulle koppe. Klaarblyklik is hulle reg 

rondom die Kollege op soek na die Bed Vervangings Seksie. Soos een later in 

vertroue vir my gesê het hy dink dat daar geen so 'n afdeling bestaan nie en 

almal het vir hulle gelag toe hulle beleefd gevra het daarna en net gesê dit is 

verder af in die pad. So het hulle met die pad aangehou totdat hulle uiteindelik 

weer by ons kaserne uitgekom het. Hulle was moeg, keelvol en honger en het 

ernstige wraak gesweer op die sersant asook die res van ons wat hulle erg lip 

gegee het. Vreemd genoeg het hulle die aand almal goed geslaap op hulle hol 

beddens.  Dit  was  die  laaste  keer  dat  enige  van ons probleme met  beddens 

gehad het en hulle swak rugge is gou genees deur die PT sersante. Soever ek 

kan onthou het hulle nie die sersante bedank vir sy vaderlike moeite met hulle 

nie. Ondankbaar kommuniste. Hulle is waarskynlik linksgesinde takhare vandag.

Daardie  spesifieke  pad waarop hulle  gehardloop het  was  inderdaad  die  "bus 

roete" en reg rondom die Kollege is 'n goeie 10 km (as nie meer nie). Duidelik 

het ons sersant 'n sin vir humor gehad selfs al was dit  'n bietjie verdraai. Ons 

het dit elke nou en dan gehardloop maar nooit met 'n bed (hol of andersins) op 

ons koppe nie.

Die derde ding is ons verpligte brief na die huis. Op die vierde dag wou ons 

sersant weet of ons aan ons ouers gesê dat ons veilig is en onder sy vaderlike f 

invloed? Sedert die paar telefone (geen selfone het bestaan nie) altyd beset was 

het nie baie van ons die moeite gedoen nie. Sersant van der Merwe was regtig 

ontsteld  oor  ons  gebrek  aan  "f  respek  en  liefde  vir  ons  moeders  wat  die  f 

verskriklike  Engelse  Koningin  in  die  f  konsentrasiekampe  oorleef  het  en  uit 

misplaaste liefde f toegelaat dat ons f linksgesinde takhare en f kommuniste met 

geen sin van f verantwoordelikheid word maar hy, Sersant van der Merwe deur 

die genade van Generaal Coetzee blah blah blah, ons van hierdie f diepgaande 

fout in ons f  persoonlikheid uitsorteer en ons f  stop om te f  ontaard in 'n f 

kommuniste  en  linksgesinde  takhare.  Ons  kan  hom ook  later  bedank  vir  sy 

vaderlike belangstelling." Met die gevolg dat ons almal by ons lessenaars gesit 

het en getrou dit wat hy gedikteer met sy harde stem  aan ons ouers moes 

skryf: "Liewe Ma, ons het veilig aangekom en ons sersant kyk mooi na ons. 

Geteken kadet so en so." Daarna het ons dit in onverseëlde koeverte gesit en dit 



vir die klasleier gegee om te pos wat hy ook gedoen het met die Sersant wat reg 

agter hom gestaan en kyk het net om seker te maak. Ek het 'n fiktiewe adres op 

myne gesit want my ma sou bekommerd gewees het as sy so 'n brief van my 

kry - ek praat nie so nie. Ek het ook gedink dat die polisie my ouers sou laat 

weet as ek nie reg is nie. Vir wat anders bestaan 'n Kapelaan? Geen nuus is mos 

goeie nuus. Natuurlik het die simpel brief terug gekom as "adres onbekend" wat 

ons sersant vaderlik ongelukkig gemaak het en my baie fikser. Die man het geen 

sin van humor met sekere dinge gehad nie en briewe aan jou ma is een. Moes 

dit oordoen en hom elke week wys wat hy toe self gaan pos het.

Deel van ons kit was 'n metaal kis so 4 voet lank wat ons by 'n stoor moes gaan 

haal. Ongelukkig is die stoor aan die ander kant van die Kollege en die terugdra 

was  'n  storie.  Ek  dink  ons  het  'n  gerespekteerde  nabootsing  van  die  bed-

uitruilers gemaak. Die enigste rede hoekom ek nie meer gevloek het daardie dag 

nie is omdat ek het geen asem meer gehad om verder te vloek nie en moes 

konsentreer op oorlewing. Die kiste was lomp en swaar en het twee van ons 

geverg om twee op mekaar te stapel en dan daarmee terug te draf want in die 

Kollege  loop  jy  slegs  as  jy  reeds  naby  aan  die  dood  en  op  ligte  diens 

gesertifiseer  is  of  jy  sou  binnekort  wees  nadat  die  instrukteurs  vaderlik  jou 

"kommunistiese linksgesinde takhaar leeglêery f maniere uitgesorteer het. Sulke 

f slapgat maniere is vir f haasmanne." Die handvatsels is van metaal en het 

heeltyd uit ons sweterige hande gegly. Dit het sowat 3 myl gevat om te besef 

dat dit die maklikste manier is om te kis op jou rug of op jou kop te dra. Ja f jou 

maatjie ook - hy sal wel leer. Ons almal het probleme in die lewe. Oorlewing is 

iets vreesliks. Daarna het ons in stilte gely en soos klomp slawe op safari gelyk. 

Moes nog net Rolux Magnum sing ook. Synde gebore in Afrika moes ons vinniger 

gedink het aan die tradisionele manier. Ons Sersant het die skouspel so geniet 

dat ons hom vir die eerste keer hoor lag het. Soos alles aan die man is die 

genoeg  om  iemand  te  beïndruk  twee  myl  ver.  Sy  lag  het  geklink  soos  'n 

eensame jakkals  wat  'n  maat  soek  om te  paar.  Ek  het  dit  laas  in  Suidwes 

gehoor.  Onaards  sê  ek  jou.  Sy  vrou  was  ook  so  tingerige  tannie  wat  altyd 

vriendelik was en hom berispe het vir sy maniere met die seuns. Wonderlike 

mense.

Ons het na baie moeite ons metaal kiste langs ons beddens staangemaak waar 

hulle  merkwaardige  goeie  diens  gegee  het  as  ongemaklike  stoele.  Na  ses 



maande was hulle ook regtig vol toerusting en swaarder as swaar. Die ware pret 

het begin naby uitpassering toe ons beveel is om ons kiste na die paradegrond 

te bring. Daar sou dit op vragmotors gelaai word en gestuur word per spoor na 

die verskillende stasies waarheen ons uitgeplaas is. Dit was omtrent 'n storie om 

te sien hoe die kadette begin planne beraam het om die opdrag uit te voer met 

die minste hoeveelheid energie betrokke. Meeste het 'n vriend gekry om te help 

en die gevolg was hulle moes twee keer loop. 'n Ander groep het die kombuis se 

(plat) trollies gewaardeur om ongeveer tien kiste gelyk op dit gelaai. Dit is geen 

geringe prestasie nie want die boonste een was redelik ver van die grond af en 

die trollie ietwat (lees 'n baie) onstabiel om te begin. Die kleinste kadet is dan 

bo-op geplaas om te verseker dat die kiste nie af val nie. Daar het hy gehang vir 

lewe en dood. Die res moes sleep en ek dink dis logies om te aanvaar dat die 

boonste een nie te slim kon wees nie of andersins bevark is om die kortste 

strooitjie te trek want dit het gevaarlik gelyk soos hy gekantel het. Hy was ook 

redelik ongelukkig en met hees bevele aan sy spanmaats op die aarde geskree 

om asseblief  versigtiger te wees as hulle nie omgee nie want dit  maak hom 

seesiek  (wel  soort  van).  Teen  die  tyd  kon  ons  al  amper  so  hard  soos  ons 

sersante praat (die natuurlike gevolg van gehoorskade wat mens optel in hulle 

geselskap) en die f's het hulle volwaardige plek begin inneem.

Met groot geskree is hulle dan daar weg en hulle bes probeer om ons beledigings 

en raad (in goeie gees) te ignoreer. Geen twyfel dat die Kapelaan trots sou wees 

deur hulle stille gebede dat nie een van die kiste op hulle val nie of indien dit 

gebeur dat die dood vinnig sou wees. Ek het uitgewerk dat tien kiste 'n gewig 

van heelwat meer as 'n duisend twee honderd pond gehad het. So hulle gebede 

was nodig. Na baie avonture, ongelukke en sweet het hulle uiteindelik minder as 

300 honderd meter in die volgende twintig minute gevorder. Teen die tyd het 

Marcus  die  Rooinek  op  een  of  ander  manier  (het  nie  gevra  nie)  'n  verlate 

voorlaaier van iewers af gewaardeur en dus is ons met ons kiste verby die trollie 

brigade in styl.  Die kyke wat  ons  gekry het was so smekend dat ons voel 

verplig is om terug te keer en hulle s'n ook so te laai. Dit was die begin van 'n 

vloed van versoeke. Marcus die Rooinek het goeie geld gemaak deur die ander 

pelotons te help met die voorlaaier teen 'n klein fooitjie wat ek beding het synde 

die naaste aan 'n Jood en regsgeleerde in die peloton. Dit is totdat die eienaar sy 

vermiste voorlaaier gevind en onserimonieel teruggevat het. Soos jy sal sien in 



ons PT-periodes het ons het 'n  sterk afkeer  (haat amper)  in  ander pelotons 

gehad  en  dus  is  die  betaling  vir  sy  dienste  heeltemal  binne  die  reëls  van 

aanvaarbare gedrag. Ongelukkig het die sersant daarvan gehoor en Marcus die 

Rooinek gedwing om van sy wins aan ons weggaan partytjie te skenk. Ek het 

nogal gevoel vir hom want hy was 'n nuut getroude man met 'n baba oppad en 

het waarskynlik elke sent nodig gehad. Maar hy het soos altyd dit met 'n goeie 

gees benader en soveel van die winste as wat hy kon wegsteek teruggehou. As 

mens so fiks is het drank in elk geval 'n vinniger effek as gewoonlik. Synde jonk 

en dom drink mens ook teen 'n spoed wat die effek verhaas. So leer mens. 

Oorlewing is iets vreesliks.

Daar is twee ander gerugte oor dié metaal kiste. Een daarvan is dat dit nooit 

gepoleer moes word nie omdat die politoer blykbaar die anti-roes beskerming 

sou verwyder. Dit kon groot roes-probleme veroorsaak vir diegene wat gelukkig 

genoeg was om na die kus te verplaas te word. Ek weet nie of dit waar is nie 

maar ons is inderdaad die volgende dag beveel om dit nie te poets nie. Teen die 

tyd dat ons dit gehoor het het 'n paar kadette reeds hulle s'n so blink soos 'n 

spieël  gehad.  Die  sersant  was  nie  beïndruk  met  die  entoesiasme  nie  synde 

"kommuniste  en  f  linksgesinde  takhare  wat  probeer  om hom onbehoorlik  te 

beïnvloed, Sersant van der Merwe deur die genade van Generaal Coetzee blah 

blah blah. En ons kan hom later bedank vir sy vaderlike besorgdheid oor ons f 

kiste wat gratis deur die Staat uitgereik is aan ons f ondankbaar f varkgevrete." 

Hoe kry jy 'n gepoleerde metaal kis ongepoleerd? Ek weet nou nog nie maar 

hulle het gedoen en vinnig ook. 

Die ander gerug is dat die kiste gemaak (vervaardig) is deur bandiete en dat 

hulle dit 'n paar duim verkort het as 'n manier van protes teen hulle slawe-

arbeid.  Met die gevolg dat 'n R1 geweer nie nou kon inpas nie Of, en so gaan 

die ander weergawe, die generaals het vergeet om die Gevangenisdiens in te lig 

dat die SAP oorgeskakel het van FN-gewere na die R1 wat langer is omdat dit 'n 

beter blitsbreker het wat ook geweergranate kon skiet. Met die gevolg dat dit nie 

in die kiste pas nie. Of dit nou so is of nie ons eie R1 gewere het in ons kiste 

gepas sonder enige probleme. Was seker maar net 'n storie.

Kort na ons aankoms is ons uitgereik met R1 gewere vir dril doeleindes. Die 

gewere  self  het  ons  in  die  kiste  gelos  wanneer  dit  nie  gebruik  is  nie.  In 



teenstelling  met  die  Weermag en SAP TIN het  ons  nie  nodig  gehad om die 

gewere al die tyd saam te dra nie wat 'n seën was. Hulle het ook geen draband 

gehad nie. Om die waarheid te sê geen geweer het ooit 'n draband gehad tydens 

opleiding nie. Dit is erg ironies want die een plek waar jy regtig nie die vermoë 

moet hê om die geweer oor jou skouer te dra nie is op die grens. Dus het dit die 

generaals behaag om ons uit te reik met drabande slegs op operasionele diens. 

Natuurlik het ons dan ook  die gewere oor ons skouers gedra op patrollie. Wat 

anders het hulle dink sal gebeur? Daar is 'n paar dinge in die wêreld wat my 

altyd verstom en dit is een van hulle want SAP TIN het normaalweg nie sulke 

foute gemaak nie. Die ander is die bisarre name wat ouers hulle kinders gee. 

Wat het geword van Sannie en Piet vra ek? Laastens, die verskillende soorte 

toebroodjies wat gemaak word deur mense. Ek bedoel, wie op aarde sit beet, 

spinasie en tamatiesous op brood? Ek het dit en nog erger gesien. (Geen wonder 

ek kry nagmerries nie.) Of, en dit is die absoluut ergste, gooi warm vet van die 

rooster op koue roomys en dan voortgaan om die gestolde vet / roomys te eet 

voor ons. Ek het op juis 'n konstabel uit my basis verban nadat hy veroorsaak 

het dat ons almal (met inbegrip van 'n onskuldige polisie hond) opgegooi het 

deur dit te doen. Vir sy straf moes hy het in die bosse rondom ons vir vier dae 

lank woon voordat ons hom toegelaat het om terug te keer en dit was net na 'n 

plegtige stemming en erge bedel van sy kant af. Mag ek sê hy het dit nooit weer 

gedoen  nie  en  behoort  dankbaar  te  wees  vir  die  lewensles.  Dit  is  al  te 

verskriklik!

Dit herinner my aan 'n grap. Wat is die definisie van voorspel in die weermag? 

Drie dae ononderbroke soebat of R500. Iets waarmee my Amerikaanse Patriot 

saamstem. Dis of die Vloot of dit is nie! Weermag vlieëniers verdwaal ook sonder 

rede!

Ons geweer dril het ongelukkig nooit bajonet dril ingesluit nie en dit is jammer. 

Dis 'n wonderlike gesig om 'n duisend man op parade te sien (en hoor) hoe hulle 

bajonette op hulle gewere sit. Jy kan die metaal sien glinster en die kliek geluide 

hoor soos hulle dit doen. Werklik iets besonders en skrikwekkend op 'n manier. 

Ons is dan ook nie uitgereik met bajonette nie en het die betreurenswaardig feit 

reggestel  deur die grootste messe wat ons kon bekostig te koop. Terwyl dit 

goed vertoon het het ons het gou besef dat 'n ordentlike Switserse Leër knipmes 

baie meer prakties en ligter was. Maar natuurlik (synde ons en beginsel) het ons 



ook so gou as wat ons dit kon doen onsself deur middel van die weermag se 

(onwetende) goedgunstigheid met al die R1 bajonette toegerus wat ons wou hê. 

Dit  was  nogal  nie  sleg  gedoen  nie  want  die  Leër  het  hulle  R1  gewere  en 

bajonette vyf jaar tevore al verruil vir wat hulle die R4 noem en die res van die 

wêreld die Galil. Hulle was so ontsteld toe ek dit hardop gesê het. Daar was geen 

spesifiek speurdervaardighede nodig om dit te weet nie. Ek is verbaas dat hulle 

gedink het dit  kan 'n geheim gehou word en ook vir watter rede? Almal het 

geweet dat Apartheid Suid Afrika se enigste vriende Israel en Taiwan was. Selfde 

toe ons Lugmag met groot trots aangekondig dat 'n nuwe Mirage vegvliegtuig 

plaaslik ontwerp en gebou is! Groot was hulle ontsteltenis toe ek gesê het dit 

(die Cheetah E) lyk soos 'n Israeliese Kfir wat dit natuurlik was. (Goeie vliegtuig 

nogtans. Het in die vroeë 1990's na die oorlog in oefeninge die meer bekende 

F15 Strike Eagle ore aangesit.) Seker ook meer as drie vegvlieëniers gehad in 

daardie dae wat geweet het hoe om te vlieg.

* Soos julle kan dink lees my Amerikaanse Patriot al my boeke voor enigiemand 

anders en sy glo glad nie dat die F15 deur ons Cheetah's oorrompel kon word 

nie al word die F15 deur die Amerikaanse Lugmag geloods (wat nie naastenby 

sulke goeie vlieëniers soos die Vloot het nie en heeltyd verdwaal en en en). Sy 

weet waarvan sy praat as dit by sulke dinge kom...het eenmaal reg in die begin 

van ons verhouding haar gevra wat die Vloot se F18 sal doen teen 'n MIG 29 en 

haar teenvraag was "op watter hoogte en wat laat my dink die MIG 29 sal ooit  

naby genoeg kan kom om haar te hinder?" Ja sommer net daar oor iets anders 

begin praat. My kennis is nie so tegnies nie en ek weet wat goed is vir my! 

Ons het egter die AK47 bajonette verkies wat heelwat beter as die R1 bajonet is 

en as mes gebruik kon word.  Die AK47 bajonet is ook verruil  word met die 

logistieke  (agterste echelon) eenhede vir voorraad. Dis so merkwaardig vandag 

dat  elke  tweede  dienspligtige  in  slegs  twee  eenhede  gedurende  sy  diensplig 

gedien het. Die valskermsoldate en 32Bataljon maar as jy begin vrae vra dan 

weet hy besonder min van sy eenheid en hulle absoluut niks van hom af nie. Alle 

Polisiemanne  is  eks-Koevoet-lede  (nie  ek  nie).  Daar  was  ook  nooit  enige 

agterste echelon manne gewees nie. Moes my verbeel het. Deesdae sien ons dit 

in hulle CV's waar hulle baie erg oordryf met wat spesiale eenhede was en nie is 

nie. 



* My regskonsultasie help soms oorseese werwers en dis verstommend (baie 

hartseer) om die leuens te lees want mens sien die desperaatheid. Daar was een 

outjie, 8 jaar oud in 1994, wat in die SAW Recces was toe hy 6 jaar oud geword 

het.  Verstommende  vent  en  so  vet  soos  'n  vark.  Hoe  dink  hy  kan  ek  hom 

aanbeveel.  Die  probleem  is  dat  die  tipe  ding  die  laaste  uitweg  vir  die  wit 

Afrikaner man (Afrika) begin toemaak. Mense is moeg vir bullsh-t en wannabees 

(verskoon die woorde asseblief) en ek hoop mense begin besef dat enige diens 

aan jou land eerbaar is - jy hoef nie uit vliegtuie te gespring het ensovoorts nie.

Ek weet net van een geval op die grens waar 'n polisieman aan 'n mesgeveg 

moes deelneem want almal, ongeag van rang,  het dienspistole gedra. In hierdie 

geval en ek weet regtig nie of dit waar is nie het 'n terroris probeer om arres te 

ontsnap deur in 'n rivier te spring met die konstabel agter hom aan. Vir een of 

ander rede het hy nie sy dienspistool maar 'n mes wat hy by hom gehad het 

tydens  die  stryd  teen  die  terroris  gebruik.  Die  eindresultaat  was  dat  die 

konstabel hom goed bygekom (baie bloed) het en die terroris nooit weer van 

gehoor  is  nie.  Nou  ja,  in  Afrika  is  daar  baie  duisende  wilde  (en  honger 

veronderstel  ek)  krokodille  in  die  riviere.  Menigte  terroris  is  deur  krokodille 

vermoor en dis een van die redes hoekom ek in die boek en ander die stelling 

handhaaf dat die ouens redelik braaf was. Die kanse op oorlewing was nie goed 

nie. Sodra SAP TIN van jou weet is jy dood.

Daar  is  ook  'n  gerug  (dalk  waar)  dat  polisiemanne  ore  van  dooie  terroriste 

afgesny het om  te hou as trofeë nie maar ek het nooit self gesien nie. Ek weet 

dat  die  Portugese  Veiligheidspolisie  'n  fooi  vir  dooie  terroriste  betaal  het  en 

synde 'n liggaam of 'n paar koppe relatief swaar is om te dra (deur die bos) het 

'n florerende handel in (hopelik) terroriste ore begin in Angola gedurende die 

1960's. Hulle, die Portugese het gou geleer om te vra vir beide ore voor betaling 

of alternatiewelik die helfte te betaal vir een oor. Afrikane is goeie handelaars en 

het flink uitgepluis het dat een kop twee ore of dubbeld die geld kon verskaf. Die 

ander manier is om net linker of regter ore te aanvaar in sekere maande maar 

dit  sou  teen  produktief  wees.  Ek  wonder  dikwels  (uit  professionele 

belangstelling) waarom hulle nie ook vir 'n duim gevra het nie. Dis tog ligter as 

'n kop en omtrent dieselfde as 'n oor. Of selfs beter die sneller vinger in geval 

die terroriste  op een of ander manier sy blindheid kon oorleef. Albei kan gebruik 

word  om  'n  vingerafdrukke  databank  van  (hopelik)  afgestorwe  terroriste  te 



vestig. Dit kan weer op ander maniere van waarde wees. Ons het 'n grap in 

Suid-Afrika waar 'n seuntjie deur sy onderwyser gevra word wat sou gebeur as 

hy beide ore afsny? Groot was sy verbasing toe die kind geantwoord het dat hy 

blind sal wees omdat sy hoed nou oor sy oë val synde sy ore nie daar is om dit 

op te hou nie. Ja, ek weet dit is nie baie goed nie en baie oud. Ons dra nie meer 

hoed nie maar die jong mense van vandag moet mos 'n keps ophê vir een of 

ander rede. Vreemd.

Die  Rhodesiese  Polisie  was  slim  mense  en  het  elke  kontak  of  aanval  as  'n 

misdaad toneel  hanteer.  Dus deur die  skep van 'n  ballistiese  databank hulle 

geweet  het  watter  AK47 waar  gebruik  is  en  in  watter  aanval.  Dit  het  hulle 

gedugte  ondervraers  gemaak  want  hulle  kon  die  eienaar  van  die  AK47  se 

bewegings volg en die aangehoudene oortuig hulle het al die bewyse wat nodig 

is om hom te hang. Natuurlik is daar egter geen nodigheid vir onaangenaamheid 

nie en as hy regtig 'n tweede kans wou hê kon dit dalk gereël word. En so dit. 

Een van die mees bekende eenhede, die Selous Scouts, het totstand gekom as 

gevolg hiervan. Hulle sou 80% van alle kontakte in Rhodesië inisieer en julle kan 

gerus my boek The Egg Breakers - Counter-Terrorism in Sub Saharan Africa oor 

die  verskillende  tegnieke  lees.  Dis  nogal  interessant  om die  patrone  te  sien 

tussen Kenia se Uhuru, Rhodesië en ons eie bosoorlog. So ver as ek weet het die 

SAP (in Owamboland) die kontakte as misdaadtonele hanteer reg in die begin 

maar na 'n rukkie gestop. As dit so is was dit 'n fout. Alle terrorisme aanslae is 

misdaadtonele per definisie. Dit moet as sodanig behandel word en is die enigste 

manier om die terreur te stop. Dit was verseker so in Suid Afrika.

Terwyl op grensdiens het 'n mal kolonel  (ja hy was bekend as die mal Portugees 

en 'n verskrikking vir die res van ons) ons baie duidelik vertel dat hy nie net lede 

sou arresteer wat ore afsny nie maar ook die k-k uit hom sal skop na die tyd. En 

hoor my lied, hy sou en kon en het seker want die man was iets anders. Hom 

vermy soos die pes. Ek verstaan in elk geval nie hoekom mens dit wil doen nie. 

Die ore stink na 'n rukkie en is veel minder werd as 'n AK47-bajonet.

Daar is 'n storie dat ons glo 'n paar tuisgemaakte messe saam met ons gedra 

het om te los op 'n misdaadtoneel waar ons iemand doodgeskiet het. Dit is onsin 

oor die eenvoudig rede dat die mes nie genoegsame regsrede is om iemand 

dood te skiet nie. Dit sou 'n baie slegte verdedigingstaktiek wees om te erken 

https://www.smashwords.com/books/view/297869


dat meer geweld gebruik is as wat nodig is om die verdagte te beheer. Tensy hy 

jou raaksteek is dit nie 'n rede het om hom dood te maak nie. Natuurlik as hy dit 

begin doen behoort hy te sterf. Ek het egter nog nooit gehoor van 'n konstabel 

wat homself met 'n mes gesteek het na die tyd nie. Dis grillerig. Wel gehoor van 

een wat gereël het dat die ander se hond hom byt en dan die siviele eis geld 

verdeel. Altwee is skuldig bevind aan bedrog. Twyfel of dit gebeur het.

Ek het gehoor hoe verskeie polisiemanne praat van hulle "trofee skote." Wat my 

aangaan is hulle almal geheime linksgesinde takhare wat hulle vriende probeer 

beïndruk het. Byna elkeen wat die sneller getrek het het feitlik nooit daaroor 

praat nie en betreur  die omstandighede wat die  voorval  veroorsaak het.  Dis 

nooit lekker om 'n verdagte dood te maak nie en die papierwerk alleen maak dit 

nie die moeite werd nie. Ons was daarvan oortuig dat die howe nie aan ons kant 

is nie en verseker ook nie die aanklaers nie tenspyte van die boeke wat deesdae 

ander stories vertel. Dis belaglik. Ek sê weer ons kon nie net skiet soos ons lus 

was nie. Ek waarborg jou as dit toegelaat is sou die bevolking vandag veel laer 

gewees het. Dit is deur die wet verbied om dodelike geweld te gebruik sonder 

baie  goeie  (wettige)  redes  en  hierdie  feit  is  heeltyd  in  ons  gedril.  Ons  het 

inherent probeer lewens te red en dis die groot rede hoekom die meeste mense 

polisiemanne word - om die swakker een te beskerm. Daarbenewens was daar 'n 

gerug wat ek het beslis geglo dat elke skietvoorval in 'n geheime lêer gesit is en 

wanneer die lêer 'n patroon  begin vorm 'n formele ondersoek sal van stapel 

gestuur word. Inderdaad is 'n voormalige polisieman skuldig bevind aan klomp 

moorde in die vroeë 1990's na sy verklaring dieselfde omstandighede elke keer 

gewys het. Die alarm klokkies het begin lui en let op die skietery het plaasgevind 

nadat hy uit die SAP is en as sekuriteitswag gewerk het. Hy is tronk toe.

Hoeveel makliker sal dit vandag wees om die ooreenkomste te vind? Baie maklik 

want daar bestaan rekenaarprogramme wat die tipe ooreenkomste analiseer en 

uitlig (red flag).  Dit is ook vir my interessant hoe baie mense vandag wil hê die 

polisie moet heeltyd skiet en as dit gebeur is hulle of geskok of veroordelend. 

Vreemd dat die ouens nie werk as SAPD polisiereserviste nie en nog minder in 

die hof staan as ondersteuning vir die polisieman wat beskuldig word van moord 

nie. Hoekom is dit? Nie jou werk nie sê jy? Vertel my dan asseblief, waarom raad 

gee wanneer dit nie gevra word nie? As jy nie bereid is om iets te doen nie bly 

eerder stil. Met geen respek nie, jy weet 99% nie waarvan jy praat nie. Jy het 



geen idee van die SAP of sy kultuur nie en jy weet (hopelik) nog minder van 

misdaad af. Dis waansinnig om heeltyd te skree skiet skiet skiet en nie te dink 

daar gevolge gaan wees nie. Gevolge wat jy nie gaan van hou nie. Hou op met 

dit.

Uit 'n prosedurele oogpunt weet ek uit ervaring dat alle hel losbreek wanneer 'n 

polisieman in 'n skietery betrokke is. Die diensoffisiere, senior speurders en baie 

ander  word  in  kennis  gestel  en  die  forensiese  ondersoeke  begin.  Die  tipe 

ondersoeke  is  deeglik  gedoen.  Dossiere  het  nie  verlore  geraak  nie  en  vele 

polisiemanne is tronk toe gestuur. Ander is opgehang. Daar is 'n grap dat die 

posisie  van  hoof  bibliotekaris  in  die  tronk  slegs  vir  voormalige  polisiemanne 

gereseveer is. Ek het 'n paar keer amper aansoek gedoen deur net my werk te 

doen. Dit is feitlik onmoontlik om nie klagtes teen jou te kry nie. Byvoorbeeld 

jou hond byt iemand (nadat hy weggehardloop het) en skielik staan jy in die hof 

vir  aanranding.  Met  politieke  sake  was  dit  standaard  om  aanrandingsake 

ensovoorts te lê ongeag wat regtig gebeur het of nie. Dis nogsteeds die gebruik 

en standaard prosedure vir Al Qaeda.

Wat nie 'n grap was nie was die absolute geloof dat as jy iemand moet skiet; 

skiet  hom dood  want  dooie  mense  kan  nie  leuens  vertel  nie.  Al  die  ervare 

straatpolisiemanne het dit vas geglo maar dit was nie amptelike beleid nie. Al te 

seker sou dit moord wees om 'n gewonde verdagte dood te maak of toelaat dat 

hy doodgaan deur mediese behandeling te weerhou (altyd goeie taktiek). Dit het 

nooit in my teenwoordigheid gebeur nie maar dit kon gebeur het. Dit was die 

slegte van tye. In so geval sal ek aanbeveel dat jy 'n paar meter weg staan om 

kruitmerke op die lyk te voorkom en ook seker te maak dat die hoek waarmee 

die koeëls hom tref nie een is waar die ou op die grond lê nie. Hy moet dus 

staan en na jou kyk terwyl jy hom teregstel. Oefen dit ook na die tyd (jou eie 

weergawe) want die speurders gaan jou vra om te demonstreer (om te kyk of 

jou storie ooreenkom en sin maak). Nou bogenoemde illustreer die probleem 

met  polisie-moorde.  Ek  verseker  jou  dat  ervare  polisiemanne  weet  hoe  om 

moord  te  pleeg  en  daarmee  weg  te  kom.  Dit  is  hoekom  dissipline  so  erg 

gehandhaaf moet word en die interne ondersoeke bo verdenking moet wees. Dit 

is al wat jou veilig bewaar teen die polisie. Linksgesinde takhare moet deeglik 

dink voordat hulle die militêre range en dissipline weer wegvat in die toekoms. 

Dis nodig. 'n Inspekteur sal nooit dieselfde effek hê as 'n adjudant-offisier nie. 



Maar ek kan jou waarborg dit sal gebeur. Iewers sal een of ander vet politikus 

probeer om sy polities korrekte godjie (nonsens) af te dwing tot so mate dat eie 

reg begin geskied. Dis waansinnig in Afrika. In die geskiedenis het ons gesien 

dat die nasionaliste dieselfde probeer het deur die SAP Casspirs geel begin verf 

het. Kamoefleer uniforms verban het (binne die townships) en tot watter gevolg? 

Lees aan en jy sal die antwoord kry. Belaglik. Naam zot gemaak.

Ek glo ook dat die uitdrukking "shoot to kill" is niks anders as 'n fiksie geskep 

deur 'n linksgesinde takhare joernalis vir media effek nie. Dit is baie moeilik om 

te skiet om te wond terwyl onder vuur jouself. Enige skietery kan in die dood 

van die aanvaller eindig selfs sonder 'n "shoot to kill" mentaliteit. Enigiemand 

wat 'n polisie skietery oorleef moet hulleself as baie gelukkig ag. Ons is opgelei 

om na die bors te korrel of in 'n gyselaar situasie waar die verdagte onmiddellik 

moes doodgaan vir die kop. Ons het ook die dubbel tap metode (double tap) 

geleer (by SAP TIN). Dit is die beste manier om iemand dood te skiet want die 

twee skote is baie vinnig na mekaar en het aangehou totdat die ou geen verdere 

gevaar kon wees nie. Ek dink dit is byna onmoontlik om 'n verdagte opsetlik te 

wond onder sulke omstandighede. Onthou ons het net die standaard visiere op 

ons wapens gehad en so het die SAPD  vandag ook. Koeëlvaste baadjies vir die 

krimineel of terroris was onbekend en dus was die borskas 'n mooi groot teiken 

met 'n aanvaarbare resultate. Vandag is dit erger vir die verdagte want ek glo 

baie polisiemanne word nou opgelei om te korrel vir sy kop. Dit verhoed dat die 

koeëlvaste  baadjie  (wat  die  krimineel  dalk  aanhet)  van  enige  waarde  is. 

Kopwonde is baie dodeliker volgens die statistieke. Koppel dit met die mislukte 

nooddienste en hospitale en jou kanse word selfs minder. 

Dit  moet in gedagte gehou word dat die scenario's met polisie skietvoorvalle 

almal  verskillend  is  en  verskillend  mee  gehandel  word.  Tydens  'n  gyselaar 

situasies  is  dit  teoreties  moontlik  vir  'n  polisieskerpskutter  (sniper)  om  die 

vuurwapen uit 'n verdagte hand te skiet of in die skouer of iets nie te dodeliks 

nie.  Dit  sal  egter  selfmoord  wees  om  daarop  staat  te  maak  omdat  die 

polisieskerpskutters slegs skiet om 'n onmiddellike dreigende verlies van lewe te 

voorkom (weereens die beskerming van die weerloses  onder ons). Dit behels 

die  dood  maak  van  die  verdagte  voordat  hy  verdere  skade  kan  aanrig. 

Byvoorbeeld as hy 'n skuif in die rigting van die gyselaars maak of hulle begin 

vermoor. Natuurlik sal die skerpskutter hom dan doodmaak met 'n enkele skoot 



in die brein wat die mees doeltreffende manier is om 'n persoon te elimineer as 

'n  bedreiging.  En  ek  wil  niks  hoor  van  linksgesinde  takhare  oor  hierdie 

onderwerp  nie.  Die  publiek en die  gyselaar  het  ook menseregte.  Kan jy jou 

indink  aan  die  oproer  indien  die  skerpskutter  in  gebreke  gebly  het  om  die 

krimineel te skiet terwyl hy die gyselaars vermoor? Hoekom 'n kans vat met 

onskuldige lewens? Haal hom uit en kry klaar. Dit is hoe mens die situasie onder 

beheer kry. Die dag wat die linksgesinde takhare my kan wys hoe om 'n eier 

gaar te maak sonder om dit eers te  breek sal ek my gedagtes verander op 

hierdie onderwerp. Moenie vir my sê om die eier te kook of in die mikrogolf te sit 

nie. Jy weet wat ek bedoel en ek is nie lus vir akademiese twak nie. In die 

gewetenlose strate is daar niks akademies nie.

Wettiglik volgens die linksgesinde takhare in die parlement moes die SAP drie 

waarskuwing skote skiet voordat die verdagte gewond kan word. Let op, nie 

dood maak nie. Nou so goed soos dit klink in teorie is dit 'n volslae twak in die 

gewetenlose  strate.  In  die  eerste  plek  was  die  SAP  (vir  baie  dekades)  met 

rewolwers uitgereik. Rewolwers wat ses patrone kan laai. So nou moet die arme 

polisieman die  helfte  van sy  ammunisie  gebruik  as  waarskuwing skote?  Hoe 

onnosel is dit? Prakties gesproke wat doen jy wanneer 'n man op jou afkom met 

'n kierie wat ons kriminele nogal goed kan gebruik? Het jy regtig tyd om die 

belaglike drie waarskuwingskote te vuur? Onthou ook dat die waarskuwingskote 

doelbewus  (lees  stadig)  afgevuur  word  met  harde  waarskuwings  aan  die 

krimineel om te stop om jou te probeer vermoor. Eers daarna kon ons onsself 

wettiglik  verdedig  deur  hom  te  wond.  So  ja  ek  is  redelik  seker  dat  die 

waarskuwing skote soms eers daarna afgevuur is. Net reg ook dat jy vaderlik jou 

(jy weet wat) sien as jy die polisie aanval.

Dan kry jy  geestelike siek mense wat die  polisie  misbruik om hulle  dood te 

maak. Die spul neem altyd 'n gyselaar of  probeer 'n bank te roof. Eintlik enige 

misdaad so lank as wat hulle vasgekeer word deur die polisie daarna. Meestal is 

hulle wapens ongelaai maar dit is onbekend aan die polisie op die stadium. Hoe 

moet hulle dit weet? Hulle optrede tydens die voorval is dan van so 'n aard dat 

hulle  as  'n  bedreiging gesien  word en onmiddellik  daarna doodgeskiet  word. 

Byvoorbeeld om die wapen op die polisie te rig. Dit is 'n vorm van geassesseerde 

selfmoord. Waarom hulle nie die ordentlikheid het om hulle self te skiet en klaar 

te kry nie is vir hulle om te verduidelik. Dit kan nie godsdienstig te wees nie 



want God weet van hulle aaklige taktiek. Jy kan nie lieg nie vir God nie. Hy weet 

van jou takhaar maniere. Jy sal verduidelik eendag.

Nog 'n punt wat vergeet is was dat die SAP nie gebind is deur die Geneefse 

Konvensie nie.  Dus kon enige ammunisie gebruik word. Dit  is nooit  amptelik 

goedgekeur nie  maar ons het ons magasyne gelaai  met wat ons gedink het 

nodig was. Dit het afgehang van wat ons wou doen. Natuurlik is ons uitgereik 

met die standaard militêre (Full Metal Jacket) rondtes. Die het ons altyd naby 

gehou want enige verlies van die patrone het 'n ernstige ondersoek ontketen. 

Prakties was dit sodat geen skote afgevuur kon word sonder om die diensoffisier 

in te lig na die tyd nie. Al die uitgereikte patrone moes voor verantwoord word 

maar die stelsel was gebrekkig. As jy het meer patrone of jou eie patrone by jou 

gehad het kon jy wegkom met die afvuur van skote sonder om dit te rapporteer. 

Maar ek kan jou verseker dat dit redelik selde gebeur het omdat geweervuur 

lawaaierig is en aandag getrek het. Te veel mense sou dit hoor om dit weg te 

steek.  Verder  kon  die  skote  met  ballistiese  toetse  na  jou  pistool  of 

aanvalsgeweer terug gespeur word. Groot moeilikheid om dit nie te rapporteer 

nie. Dit is 'n ernstige misdryf.

Ek het die (twyfelagtige) eer gehad om die ballistiese effekte van skietwonde te 

bestudeer en duidelik is nie alle koeëls dieselfde nie. Ons het ge-eksperimenteer 

met  verskillende  koeëls  en  dan  ons  magasyne  dienooreenkomstig  gelaai. 

Byvoorbeeld  ons  was  altyd  opsoek  na  koeëls  wat  in  die  binnekant  van  die 

verdagte sou bly en nie iemand anders agter hom seermaak nie.  Kollaterale 

skade  moes  ten  alle  koste  vermy  word  want  dit  het  heelwat  regsprobleme 

gegee. In die burgerlike taal staan dit bekend as "dum dum" rondtes (deur die 

Geneefse Konvensie verbied behalwe vir gebruik teen barbare) wat die beste is 

om mense te skiet. Hierdie koeëls is ook bekend as hol-punte (hollow points). 

Die vervaardiging daarvan was nog in hulle kinderskoene en daar was gerugte 

dat 'n vliegtuigkaper twee sulke koeëls in die kop oorleef het omdat dit teen sy 

skedel opgebreek het. Hy is daarna (vaderlik) bewusteloos geskop. In hierdie 

voorval  is  die  gekaapte  vliegtuig  bestorm  deur  die  elite  Polisie  Spesiale 

Taakmag.  Dit  sou  'n  belediging  gewees  het  om  na  hulle  as  'n  SWAT-span 

(gyselaar  reddingspanne) te  verwys.  Hulle  was geklassifiseer  as  'n   Spesiale 

Magte Eenheid wat gereeld met Leër se Spesiale Magte ver agter die vyandelike 

lyne was. Gyselaar reddings net 'n klein deel van die werk en jy kan aanvaar dat 



hulle uitstekend was. Hulle keuring het dieselfde druipsyfer as die Amerikaanse 

Green Berets. Dit beteken dat die meeste wat probeer huis toe sal gaan in trane 

en met woeste stories hoekom.

Vir burgerlike gebruik sou ek 'n sagte lood patroon aanbeveel of die nuwe hol-

punte wat geneig is om groot skade aan te rig wat presies is wat mens soek. Dit 

is my ervaring dat die meeste aanvalle (deur misdadigers) in jou eie huis is. 

Daardie krimineel is ook baie naby aan jou wanneer jy hom sien en dus is dit die 

beste om 'n swaar kaliber koeël te gebruik. Dit sal alles vernietig wat dit tref en 

kan jou lewe red. Jy wil nie die aanvaller net geïrriteerd met jou maak nie. So 

vergeet dus van militêre uitgereikte patrone en kry ordentlike hol-punte wat nie 

jou pistool laat stoor nie (iets wat in die ou dae 'n probleem was). Daar is 'n 

groot argument of  'n geskiete kriminele vorentoe of agtertoe val en ek glo die 

antwoord is beide afhangende van sy liggaam oriëntering toe die koeël hom tref. 

Meestal val hy dood in sy spore reguit af grond toe wat die aanwysing van 'n 

goeie skoot is. Geen pistool koeël het die vermoë het om hom agteroor te laat 

bollemakiesie nie. Dis Hollywood nonsens.

Ons het gereeld genoeg gesteelde karre geskiet en patrone gelaai wat ontwerp 

is om deur die metaal te gaan. Tot my teleurstelling ontplof karre nie maklik nie 

en dit het baie skote geneem om tot stilstand te bring. Dit is altyd beter om die 

bestuurder  te  skiet  wat  ook  die  mees  effektiewe  metode  is  om die  kar  tot 

stilstand  te  kry  maar  dit  het  nadele  gehad.  Die  idee  van  bande  uitskiet  is 

nonsens. Dink bietjie prakties hoe moeilik dit is om 'n gesteelde kar  wat teen 

240km per uur ry te skiet. Volgende keer as jy by 120km per uur ry en dit veilig 

is steek jou arm by die venster uit!  Verbeel jou dan dat  jy 'n pistool vashou 

teen twee maal die windweerstand. Tensy jy deur die voorruit skiet is dit net nie 

realisties nie. Die wind waai jou arm tot agter jou kop en jy kan jouself ernstig 

beseer so wees versigtig. Maar kom ons sê dat jy daarin geslaag het om die 

bande te skiet - wat gebeur met die gesteelde kar ?  Dit sal stelliglik in die 

onskuldige publiek vasjaag soos die ou beheer verloor. Net nog 'n rede om hom 

te skiet  voordat hy 'n dorp of  beboude gebiede bereik.  Dis  net reg dat Mnr 

krimineel moet weet dat om weg te jaag van die polisie 'n gevaarlike speletjie is. 

Sy menseregte, behoorlik daartoe gemagtig deur die takhaar liberale, sal nie 'n 

polisie koeël stop nie.



Dan natuurlik Hollywood se wegkruip agter 'n kar deur tydens 'n skietgeveg. 'n 

Kar deur gee selde enige beskerming teen gewone patrone. Die gaan reguit deur 

tensy jy regtig gelukkig is en dit iets solied binne tref. Geen gewone kar  venster 

gee enige beskerming teen koeëls nie. Mens sien altyd in die flieks hoe die ouens 

'n haelgeweer korrel na die bank of wat ookal. Tensy gelaai met soliede patrone 

(slugs) is dit 'n vermorsing van tyd en laat my altyd lag. Dit herinner my aan 'n 

grap wat die Berlyners mekaar vertel het net voor die Russiese aanval in 1945 

wat die oorlog gestop het. Hulle het gesê die versperrings wat hulle moes oprig 

as teen-tenk verdediging sal 62 minute lank die Russe weg hou. Sestig minute 

vir die Russe om te lag en twee om dit uitmekaar te breek. En so was dit. 'n 

Vermorsing  van tyd.  Ook interessant  op  'n  ander  punt  is  dat  ons  Apartheid 

historici met groot ontsag praat van die 998 kanonne wat by El Alamein geskiet 

het. Met die Slag van Berlyn is 37 000 (ja sewe en dertig duisend) geskiet. 

Ons het nooit veiligheidsgordels gebruik nie wat vele verontwaardiging van die 

publiek  ontlok  het.  Hulle  het  verkeerdelik  gedink  dat  ons  was  bo  die 

verkeerswette geag was. Die werklike rede is dat ons dikwels baie vinnig uit die 

polisie karre moes kom om of dekking te slaan of om misdadigers te arresteer. 

Ons voertuie is dikwels op geskiet en die dra van hulle veiligheidsgordel was 

onprakties en moes teen ons eie lewens gemeet word. Het ook die vrees gehad 

om dood te brand in die kar. Het eendag self gesit en wag vir die kar om aan die 

brand te  slaan  sodat  ek  'n  einde  kan maak met  my Z88 in  my hand.  Was 

vasgevang in die wrak. Leer God ken in sulke tye. 

Ons was ook nooit bo die wet nie en het alle padreëls gehoorsaam. Behalwe 

wanneer in 'n noodgeval waar ons baie vinniger as normaal kon ry (nogsteeds 

die wette verbreek maar kon pleit dit was in uitvoering van ons pligte). Ek kan 

verstaan dat dit die publiek geïrriteer het. Die ding is mens moet darem oefen 

ook so ons het altyd baie vinniger gery as wat die wet toelaat. Dit is logies sou 

ek sê maar nogsteeds nie bo die wet nie. Enige ongeluk het die gewone (en 

erger) gevolge van so ongeluk gebring. Daar is outomaties 'n volledige kriminele 

ondersoek vir roekelose en of nalatige bestuur of daar iemand beseer is of nie. 

Dit is in my oë erg onregverdig. Met die spoed waarmee ons soms moes ry is 

ongelukke onvermydelik en 'n kriminele rekord daaroor totaal onvanpas.



Ek wil jou vra - tensy jy weet waarvan jy praat - hou asseblief op met die slaafse 

navolg van die linksgesinde takhare se kritiek op die polisie. Hulle probeer jou 

lewe veiliger maak en nie almal is kriminele nie. Dit is geen maklike taak nie. 

Hulle het jou ondersteuning nodig as jy dan nie jou respek wil gee nie (vir watter 

rede  ookal).  Het  jy  al  gedink  aan  die  chaos  en  wetteloosheid  indien  hulle 

heeltemal verdwyn? Na wie sal jy dan hardloop om te kla? Dink jy werklik dat 

jou prokureurs brief jou sal  help teen 'n misdadiger? My vriend, gaan bietjie 

noord en sien wat 'n korrupte polisiemag werklik is voor jy vingers wys. Ons is 

nog nie eers amper op daardie vlak nie en nee ek sê geensins wat nou aangaan 

reg is nie. Ons sal later in die boek daaroor praat as verveeldheid jou nie eerste 

bykom nie. Al wat ek sê is wees meer simpatiek en moenie onnosel kommentaar 

lewer op die internet nie. Jy verkondig jou gebrek aan kennis vir almal om te 

lees. Ek verseker jou die Intelligensie Dienste is instaat om jou op te spoor agter 

jou verbruikersnaam. Dis nie moeilik nie en hoe meer kommentaar jy lewer hoe 

groter is die kans dat jy eendag menseregte gaan nodig kry. Jou visum iewers 

heen kan ook skielik  afgekeur word. Belasting ondersoek sal  begin en jy sal 

agterkom die lewe is skielik nie meer sonskyn nie.

Ons het lugspoor koeëls gelaai vir nagskof met die alternatiewe doel om 'n leë 

magasyn aan te dui. Deur byvoorbeeld die laaste vier patrone met lugspoor te 

laai sou ons weet die magasyn leeg word. Natuurlik, soos jy weet, het ek altyd 

elke skoot outomaties getel. 

Ten volle outomatiese vuur is selde gebruik tensy dit op die grens is waar vuur 

onderdrukking  nogal  belangrik  is.  Daar  is  vandag  'n  gerug  dat  die  polisie 

uitgereikte aanvalsgewere slegs enkel skote kon vuur (R2) maar dit is nonsens. 

Elke  aanvalsgeweer  wat  ek  nog  ooit  gesien  of  gebruik  is  dieselfde  as  die 

weermag sin en heeltemal instaat tot volle outomatiese vuur wanneer dit nodig 

was. Ons is egter opgelei  om enkel skote te vuur en nie die ammunisie te mors 

nie. Dit is swaar om te dra en het seker nog geld gekos ook. As jy 'n ordentlike 

teiken gehad het is die dubbel tap metode gebruik met 'n groot effek. Dis 'n 

teken  van  professionaliteit  wat  eerste  deur  die  Britse  SAS  gebruik  is.  Die 

Rhodesiërs het dit vir SAP TIN geleer en dis waar ons dit geleer het.

Ten opsigte van patrone self is ons aangesê om nie die koeëls te poets nie want 

dit sou die loop vuil maak en tot storings ly. Die ware rede is dat dit gangreen 



sou  veroorsaak  indien  iemand  geskiet  is  daarmee  wat  teen  die  Geneefse 

Konvensie was (hoewel ons nie daaraan gebonde was nie). Daar was 'n gerug 

dat terroriste hulle koeëls in menslike ontlasting gedoop het vir dieselfde rede. 

Ek het geen idee of dit gebeur het nie maar sou nie verbaas gewees het as hulle 

dit gedoen het nie. Na alles, hulle instrukteurs het vergiftigde punji stokke teen 

die Amerikaanse soldate in Viëtnam gebruik. Ons Leër dokters het alle moontlike 

sorg  teen  gangreen  getref  deur  die  wond  deeglik  skoon  te  maak  en  klomp 

antibiotika inspuitings. Een dokter het my gevra wat mens moet doen wanneer 

jy nodig het om chirurgies in te gryp op 'n pasiënt en jy geen narkose middels 

het om hom uit te sit nie? Natuurlik het ek gesê 'n ordentlike regter haak hou op 

die ken sal goed werk maar die dokter het 'n beter idee gehad. Volgens hom 

moet die pasiënt beveel word om so hard te skree as wat hy kan en wanneer hy 

sy asem insuig vir die groot skree sny jy so diep as wat nodig was. Ek vra toe 'n 

bietjie  verbaas  wat  dit  sal  help?  Hy  het  verduidelik  dat  die  pasiënt,  in  sy 

ervaring, dan nie instaat sou wees "om te skree in pyn nie omdat hy lug in suig 

en om te skree moet lug uitgaan. Dit is 'n mediese feit dat die mens nie beide 

kan doen op dieselfde tyd nie. Behalwe dit sou hy as gevolg van die sny in skok 

flou word en dus die dokter in vrede los om te doen wat gedoen moet word." Het 

hy 'n grap gemaak?  Ek weet regtig nie en het seker gemaak om nooit deur hom 

behandel te word indien enigsins moontlik nie. Hy het egter heeltemal tevrede 

met sy ontdekking gelyk en wou dit iewers in 'n mediese joernaal publiseer.

Het ons ons patrone in ontlasting (menslik of anders) gedruk? Wel, dit sou sin 

gemaak  het  vanuit  'n  professionele  oogpunt  om  dit  te  doen  aangesien  'n 

gewonde terroris met gangreen (1) sy spanmaats terug sou hou en (2) die reuk 

en  lyding  sleg  sou  wees  vir  hulle  moraal.  Die  wond  sou  ook  (3)  'n  mooi 

bloedspoor los vir ons om te volg. Dus sou hulle hom of moes los iewers, of hom 

dra, of hy selfmoord gepleeg indien nie aangehelp deur die res nie. (Die doel 

heilig mos die middele.) Alles dinge wat tot ons voordeel is wat die jaag werk 

gedoen het. Maar die antwoord is nee. Dit was net te grieselrig. Niemand wou 

my help dip nie en ek wou nie so 'n bevel uit reik nie. My dokter was gaaf 

genoeg om hierdie  manuskrip  te  lees en sy vertel  my dat die  gangreen nie 

onmiddellik sal plaasvind nie. Dus is dit nou bevestig te wees as net 'n gerug. 

Dankie Dr Caren. Nou weet ons. Behalwe dit het die gewone koeël genoeg skade 

veroorsaak. Dit was nie werklik nodig nie.



Regstudies en padblokkades

Die Kollege was ietwat soos skool in 'n sekere sin synde ons klasse bygewoon 

het wat die hele dag aangegaan het. Dit het heelwat regsvakke ingesluit. Die 

offisier in beheer van die Akademiese kant het 'n B Iuris regsgraad gehad wat 

hom buitengewoon slim in die meeste se oë behalwe myne gemaak het. Ek was 

vanaf 'n familie van regsgeleerdes en het van beter geweet. 'n Drie-jaar B Iuris 

was niks besonders toe of  nou nie.  Ek het verseker  nie  hierdie  menings uit 

gespreek nie weens ooglopende redes. As jy 'n B Iuris graad agter jou naam kan 

skryf vergewe my want ek bedoel geen disrespek nie. Die punt is dat daar beter 

gekwalifiseerde mense is as dit. Ek glo ook dat die regsopleiding eenvoudig nie 

goed genoeg was  nie.  Ons het  geleer  van  elke  verskillende  misdade  en  die 

Strafproses Reg in sover dit verband hou met die SAP. Byvoorbeeld wanneer en 

hoe 'n verdagte deursoek kon word ensovoorts.   Ons het in groot detail  die 

Veiligheidswette behandel wat met terreur te doen gehad het. Dit was egter net 

het die basiese beginsels en 100% strafreg georiënteerd.

My pa ('n streekslanddros) het die gewoonte gehad om te sê dat die gevaarlikste 

ding in die wêreld 'n eerstejaar regstudent is en synde self een lank terug kan ek 

dit beaam. In jou eerste jaar weet jy wat die antwoord is op elke regsprobleem 

wat  bestaan.  Jy  is  so  slim soos 'n  boom vol  uile  in  jou  eie  oë  selfs  as  die 

professore nog nie dit heeltemal besef het nie. Teen jou vyfde jaar neem dit om 

'n paar uur se denke en na twintig jaar in privaat praktyk ten minste 'n week 

voor jy iets te sê het wat sin maak. So dink bietjie hoe 'n polisieman gevoel het 

toe  hy binne  breukdele  van sekondes  keuses  moes  neem wat  hom aan  die 

verkeerde kant van die galg tou kon laat eindig? Dis baie korrek om te sê (ons 

het heeltyd) dat 'n hof al die tyd in die wêreld het of om te besluit of ons milli-

sekondes besluit reg was of nie. Punt is dat ons nodig gehad om presies te weet 

wat reg en verkeerd was. Daardie tipe van besluitneming kom egter slegs met 

ervaring. Dit is en word  elke dag 'n paar keer deur die manne en vroue aan 

diens besluit en jy lees in die koerante daaroor. Is 'n ander storie as jy self die 

besluit  moet  maak.  Wanneer  jy  regsprobleme het  moenie  jou  sielkundige  of 

Kapelaan bel nie. Bel 'n prokureur. Dit is die goue reël. Hy sal jou oortuig dat jy 

onskuldig is en die hele storie net 'n klein misverstandjie is wat hy kan uitsorteer 

oor 'n periode van so vyf jaar en al die geld wat jy besit asook kan leen iewers. 

Maar net seker om die deposito solank te betaal want as hy dalk verkeerd is en 



jy in die tronk mag jy hom dalk nie wil betaal nie. Ja ek ken my eie spesie. Lees 

my (gratis)  boek  Tricks of Trade - Memories of a Rogue Lawyer waar al  die 

scams bespreek word.

Simpel wette gebaseer om boerdery en die Bybel

Terwille van diegene onbekend met Apartheidswette het ek dit goed geag dat 

ons na 'n paar kyk om te demonstreer wat ons geleer het by die Kollege. Asook 

die effek wat dit gehad het op die bevolking. Onthou ons moes en het dit af 

gedwing. Vandag klink dit so onnosel dat dit moeilik is om te glo dat dit ooit 

bestaan het. Tog het dit en vir dekades lank. Jy kan dit  in die ou wetboeke 

navors.

Daar was honderde meer wette behalwe die paar wat ek uitlig as bewys van wat 

gebeur wanneer boerdery beginsels toegepas word in die wet. Die gevolge is 

idioties. Byvoorbeeld die wet (Wet op Verbod van Gemengde Huwelike) verklaar 

dat geen huwelik tussen swart en wit mense nie toegelaat is nie. Dit was dit. 

Geen huwelik of selfs verhouding kon wettig gewees het nie en natuurlik sluit dit 

seks in. Ons het groot behae in die arrestasie van paartjies wat as man en vrou 

saamgewoon (verskillende rassegroep) gehad. Of die wat oor die tou getrap het 

sonder om noodwendig in 'n liefdevolle verhouding te wees. Daar is 'n kriminele 

saak waarin  'n swart  man 'n wit  vrou gevra om met hom te trou.  Hy is  in 

hegtenis  geneem  vir  crimen  injuria.  Die  wet  definieer  crimen  injuria  as 

"wederregtelik,  opsetlik  en  ernstige  benadeling  van  die  waardigheid  van  'n 

ander." Hy is onskuldig bevind. 

Dit is belangrik om te onthou dat die Polisie nie staatsaanklaers is nie en dat alle 

sake deur die staatsaanklaers geoordeel is voor enige prosekusie kon plaasvind. 

Daar was geen jurie stelsel in Suid-Afrika nie en nogsteeds nie wat 'n goeie ding 

is. Wat gebeur as lede van die jurie nie van  jou gesig hou nie? Ek sal nooit my 

vertroue op 'n jurie sit as ek dit kan verhelp nie.  Van wat ek sien en lees is hulle 

meestal nie in staat om regsargumente te verstaan nie. Die hele idee is vreemd.

Natuurlik was daar geen seksuele omgang tussen die rassegroepe toegelaat nie. 

So het die bekende grap die ronte begin doen dat die polisie tien minute wag 

nadat die ligte afgeskakel is voor die slaapkamer bestorm word. Die hof op 'n 

keer redelik sarkasties gevra "hoekom tien minute?" Miskien het die regter beter 

https://www.smashwords.com/books/view/277451


prestasie  verwag  as  die  polisie.  Ek  sal  nie  weet  nie  maar  niks  sou  daardie 

paartjie gered het  indien in flagrante delicto soos ons opgevoede mense sê 

betrap is nie. Die feit dat dalk verlief is of en dat geen ander land in die wêreld 

enigiets onwettig in hulle optrede gesien het nie was onbelangrik. Dit was die 

wet hier en 'n misdaad en die wet moet gehandhaaf word. Die tronk het geroep 

vir  diegene  wat  so  gevang  is.  Heelparty  is  nog  'n  paar  klappe  ook  gegee. 

Sommige, ek weet van een geval in die vyftigerjare, het ('n oud-offisier met 'n 

goeie oorlog rekord) die land verlaat  as gevolg van dit  maar nie voordat hy 

tronkstraf uitgedien het nie. Ek vra of dit nodig was? Het dit enigsins iets bereik 

behalwe om 'n man se lewe te verwoes ? Ek verstaan sy swart vriendin het 

redelike beroemdheid verwerf met die storie.

Die belangrikste onderdrukking was die gebrek aan stemreg vir swart mense. Dit 

sou die een gebied wees waarop die twee groepe mekaar nooit kon vind nie vir 

die eenvoudige rede dat daar baie meer swart kiesers as blankes is as gevolg 

van die konsentrasiekamp beleid tydens die Tweede Anglo-Boere Oorlog. Een 

man een stem het noodwendig beteken om politieke mag te oorhandig en dit 

was ondraaglik vir die redes hieronder.

Die hoofrede is die feit dat die swart bevrydingsbewegings gekoppel was aan 

kommunisme. Is ook militêr opgelei en toegerus deur die kommuniste wat in 

Suid-Afrika verban was. Dit was in die tyd van die koue oorlog waarin Suid-

Afrika die kant met die Weste gevat het (as die nasionaliste slimmer was sou 

hulle die twee kante teen mekaar kon afspeel soos ander Afrika lande gedoen 

het).  Die  nasionaliste  het  selfs  verder  gegaan  en  die  mite  van  die  "Swart 

Gevaar" of die gevaar wat swart mense (met kommunistiese uitkyke) vir die wit 

man inhou geskep. Natuurlik het hulle nooit gedink dat hulle die woede in die 

eerste plek geskep het nie. Laat my dink aan die "in pari delicto regsbeginsel" 

dink. Alles maar net om politieke mag te hou.

Tweedens het die wit nasionaliste gevoel hulle het 'n Noblesse verpligting het 

teenoor swart mense. Soos Kiplings se "White man's burden." Hulle het 'n punt 

beetgehad.  Die  wanorde en gruwelike diktatorskappe in die noorde van Suid 

Afrika  waar  die  witman  weggejaag  is  nadat  die  koloniale  moondhede 

onafhanklikheid  toegestaan  het  kan  geensins  ontken  word  nie.  Behalwe  vir 

Botswana twyfel  ek of selfs net een Afrika-land nie onder despotisme gely het 



nie en tragies nogsteeds doen. Moord, verkragting, korrupsie en marteling was 

die nuwe orde. Idi Amin is maar een voorbeeld. Robert Mugabe gaan nogsteeds 

sterk aan. Die tipe ding het dit nie maklik gemaak om mag oor te gee nie. Dit 

was 'n helse groot probleem.

Ten  slotte,  in  teenstelling  met  Engelssprekende  Suid-Afrikaner,  het  die  wit 

Afrikaner nêrens anders gehad om te gaan nie. Na 300 plus jaar in Afrika het hy 

die nuwe wit stam geword wat niemand wou erken nie. Hy het gevoel soos Israel 

wat van alle kante bedreig word en besluit om die wêreld aan te vat. Dit was in 

'n sekere sin 'n maklike keuse om te maak synde die Afrikaner nog altyd 'n 

direkte benadering tot die lewe gehad het.  In teenstelling met Israel  het hy 

egter geen vriende in die Weste gehad wat vertrou kon word nie. Dit is hoe 

politiek werk. Elke ou kyk na homself en hulle was ook ernstige lig gewigte in 

internasionale politiek. Die Departement van Buitelandse Sake was 'n grap.

Daar is in die moderne regstelsels nie so iets soos 'n "regverdige oorlog" (just 

war) nie. Dit is 'n Gemenebes begrip en term wat nie meer enige regswaarde het 

nie. Iets wat party politici tot vandag toe nie weet nie. Feit is egter dat swart 

mense 'n onreg aangedoen is en het baie motivering gehad om die wapen op te 

neem. Hulle het vir verandering gevra vir  meer as 40 jaar voordat hulle die 

wapen opgeneem het. Dis verstommend dat dit so lank gevat het.

Nou kom ons by die deel wat heelwat gesanik van die linksgesinde takhaar sal 

ontlok as hulle gepla kan word om hierdie boek te lees wat ek betwyfel. Die feit 

is dat die SAP vir dekades 'n edele organisasie was. Maar, soos met die verslane 

Duitse weermag in 1945 en die Amerikaanse Suide in 1865 voor dit, word daar 

vandag niks goeds oor die SAP gesê nie. Waarom nie? Eenvoudige beginsel in 

die  lewe  wat  ons  al  deur  die  eeue  sien.  Die  oorwinnaar  het  die  reg  om 

geskiedenis   te  skryf  en  die  SAP  was  nie  die  oorwinnaar  nie.  Die  bekende 

Engelse Premier, Winston Churchill het eens gesê, "history will be kind to me for 

I  intend writing  it."  So  het  die  swemmer van die  magtige  Apiesrivier  in  die 

geskiedenis boeke beland en sy dronkgat gewoontes so goed weggesteek dat dit 

nou eers begin uitkom. Ons kan ure praat oor hoekom die oorlog voortgegaan 

het of hoekom Berlyn drie keer gebombardeer is voor London ensovoorts. Dit 

maak nie  saak nie  want die geskiedenisboeke wat ons kinders leer vertel  'n 

ander storie. Of dit nou die waarheid is of nie. Dis die geskiedenis en duidelik is 



enigiemand wat afwyk of mal of weet nie waarvan hy praat nie. Maar julle sal 

onthou dat elke storie drie kante het. Die waarheid, jou siening en die ander ou 

sin.  Dit  maak die  skryf  van geskiedenis  bitter moeilik.  Veral  wanneer politici 

agter dit begin sit.

Ek sit hier 'n nuwe paragraaf in wat nie in die Engelse boek se uitgawes is nie 

maar een ou (wel klomp) het my gevra hoekom die geskiedenis dan nou so 

belangrik is want ons almal weet dat net vervelige mense geskiedenis lees. Ek is 

een van die verveliges hoewel ek meer op militêre geskiedenis fokus en ek het 

honderde (twee duisend plus) sulke boeke in my biblioteek het. Darem net agt 

honderd in boekvorm - vandat ek 'n Kindle persent gekry het is boeke outyds. 

Die probleem met geskiedenis is dat dit ontsettend belangrik is in jou lewe en 

jou  elke  dag  beïnvloed.  Die  meeste  mense  verstaan  dit  nie  maar  kom  ek 

verduidelik in praktiese terme sonder om akademies te raak. Wanneer jy more 

oggend werk toe ry of gou na jou vriendin is dit jou terugblik (geskiedenis) op 

die ervaring wat jy het om kar te bestuur wat jou gereed maak vir enige taxi wat 

voor jou stop. Jy weet uit die verlede dat 'n taxi van satan is om jou dag om te 

krap (darem nie). Nou wat sal gebeur as jy nie die kennis gehad het nie want die 

verlede is herskryf waarin taxis absoluut by die verkeersreëls hou? Jy sal blind in 

een vasry want dit is vanwaar jou kennis strek en wat jy glo - dis jou persepsie. 

Presies dieselfde as die geskiedenis  verkeerd aangeteken word en ons kinders 

nie uit ons foute kan leer nie. Ons wil tog beter hê vir ons kinders en nie dat 

hulle ons foute herhaal nie? Maar hoe kan hulle dit vermy as ons foute nie reg 

vasgepen is nie? Selfs ons regstelsel berus op die starre decisis reël wat eintlik 

net geskiedenis is om te kyk wat 'n bevoegde hof voorheen gesê het oor plus 

minus dieselfde voorval. Die meerderheid beslissing word dan gevolg tensy dit 

regtig erg verkeerd was. Dit is hoekom die boek (amper) vervelig raak soms om 

uit te brei op dinge wat dalk meer by die historikus tuishoort as by my. Ek vra 

weereens jou geduld maar dis belangrik vir die nageslag. Dis kardinaal dat die 

waarheid  iewers  op  papier  in  'n  boek  geskryf  word  sonder  om die  politieke 

korrekte godjie te dien.

Verstaanbaar is die huidige en toekomstige historici  nie van die ou Apartheid 

Polisie  nie  en moet aan hulle nuwe meesters verslag doen.  Dis tog waar sy 

salaris vandaan kom. Terselfdertyd kan niemand ontken dat tot 1994 die SAP 

(deur sy vyande en vriende) as een van die mees gevreesde polisiemagte in die 



wêreld  beskou  was  nie.  Jy  het  eenvoudig  nie  misdaad  gepleeg  en  daarmee 

weggekom nie. Die linksgesinde takhare sal nou vra of 'n polisiemag gevrees 

moet word en die antwoord is ja. Dit moet gevrees word deur al die misdadigers 

en terroriste wat per definisie 'n misdadiger is. Ek stem saam dat die algemene 

bevolking nie  hulle  polisie  moet  vrees  nie.  Die  rede vir  die  bestaan van die 

polisie is om die weerloses  te beskerm.

Hoe word 'n edele organisasie 'n instrument van onderdrukking?

Diens aan die publiek (swart en wit) was 'n gegewe en die SAP se Latynse leuse, 

Servamus et Servimus beteken net dit. "Om te beskerm en te dien." Met ander 

woorde om die weerloses  te beskerm teen die varke wat hulle indoen op 'n 

kriminele vlak. Dit was nog altyd so en vir dekades het die publiek op die SAP 

gesteun vir die tipe hup. Die probleem is wie om te dien en te beskerm na 1948? 

Regstegnies  is  die  SAP deur  die  parlement  geskep met  die  enigste  doel  om 

regeringswette (vanaf die takhare in die parlement) af te dwing (ook genoem 

wet en orde te handhaaf). Die SAP het absoluut geen ander rede vir sy bestaan 

gehad nie en die SAPD  en enige ander polisiemag in die wêreld ook nie. Anders 

het jy 'n straatbende in uniform. So hoe op aarde kon 'n edele organisasie (ja ek 

hoor  die  linksgesinde  takhare  lag)  vanaf  'n  polisiemag vir  almal  gaan tot  'n 

gevreesde  instrument  van  onderdrukking  wat  een  groep  mense  anders 

behandel? Wat het verkeerd geloop? Die nasionaliste het aan bewind gekom.

Die politieke stelsel wat met die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom het in 

1910 en wat die SAP in 1913 geskep het is bekend as die Westminster-stelsel. 

Prakties  beteken  dit  dat  enige  wet  wat  die  Parlement  afkondig  (solank  die 

korrekte  prosedures  gevolg  was)  word  dan  die  landswet  sodra  die  Eerste 

Minister  (President  later)  dit  teken.  Daar  was  geen  ingeboude  menseregte 

grondwet wat die parlement in toom kon hou nie synde hulle soewerein is (met 

ander  woorde  bo  die  wet  en  hulle  is  die  wet).  Jy  mag  dalk  die  term 

"parlementêre  soewereiniteit"  onthou  as  jy  my  generasie  en  ouer  is.  Dit  is 

verskriklik gevaarlik en het ontplof.

Histories werk dieselfde sisteem al vir honderde jare vir Engeland (en 47 ander 

lande).  Met  die  ingeboude  sin  van  regverdigheid  wat  elke  Engelsman  mee 

gebore  word  is  die  gebrek  van  teenwigte  (menseregte)  nie  'n  probleem  in 

Engeland nie. Solank die Koningin gelukkig is is die ouens redelik regverdig in 



hulle uitkyk op die lewe. Ongelukkig het ons nasionaliste spoedig aan die wêreld 

bewys dat hulle het geen ingeboude sin vir regverdigheid gehad het nie. Veral 

nie aan hulle swart bediendes wat gesê het "gee my stemreg op 'n basis van 'n 

een man een stem nie." Soos ons gesien sou in effek abdikasie van mag gewees 

het as gevolg van die numeriese superioriteit tussen die rassegroepe (as gevolg 

van die Engelse konsentrasiekampe). Dit is dan ook nie toegelaat tot 1994 nie 

en die gevolg was tradisionele stemmery bedoelende elke groep vir homself en 

so was dit onlangs in Amerika ook met Mnr Obama se verkiessing. Dink nie dit 

gaan  ooit  verander  nie  maar  wat  weet  ek  nou?  Hoop  ek  is  verkeerd  maar 

hoeveel Mandelas kan daar wees in een nasie?

Ons het nou die resep vir  'n ramp gehad want die nasionaliste het na 1948 

heeltemal die kluts kwyt geword in die vorm van honderde wette gesamentlik 

bekend gestaan het as die Apartheidswette. Synde Afrikaners en direkte mense 

hulle het geen poging aangewend om dit te verberg nie en die hele wêreld in 

effek 'n pit gedruk. Absoluut alles sou van nou af verdeel word in wit en swart. 

Ek het nogal dikwels oorsee gereis en ons is die enigste land waar mense so 

dink. Res gee glad nie om nie en kan nie gepla wees nie. Dis onnatuurlik en die 

natuur het 'n manier om iets wat onnatuurlik is natuurlik te maak.

Die nasionaliste kon hulle arrogansie bekostig want die SAP was daar om enige 

en alle wette af te dwing. Of dit nou regverdig is of nie. Die SAP (as 'n hoogs 

gedissiplineerde polisiemag) sou wet en orde handhaaf en klaar. Dus kon hulle 

maar mal gaan in die wete dat dit hulle nie gaan inhaal solank die SAP vasstaan 

nie. Hulle het ook en ons weet wat die gevolge was. Die geskiedenis wys dit baie 

duidelik.

Wat is die verskil tussen direktheid en plein onnoselheid wonder ek? Wat is die 

verskil tussen arrogansie en die misbruik van mag? Vra die nasionaliste. Miskien 

het hulle antwoorde want ek het dit nie. Ek kyk terug en skud my kop. Dit is 

verstommend  om  te  dink  dat  Godvresende  en  goedgeleerde  ouens  so  ver 

verkeerd kon gaan en dan hardkoppig bly vasklou aan die verkeerde pad vir 

soveel jare. Selfs al breek 'n klein burger oorlog uit is dit maar reg. Maak nie 

saak nie, ons eie snotkop kinders is op universiteit of iewers veilig. Ander ouers 

se kinders sal maar wet en orde handhaaf en ons sal Rhodesië verraai om bietjie 

gat te kruip by die Engelse (en ander Afrika despote) van alle mense. Of voor dit 



Angola inval met 'n totaal onvoorbereide Leër (hoekom? kon hulle nie sien wat 

noord gebeur nie?). John Vorster is soos 'n skril viool gespeel deur 'n paar swart 

leiers wat ons dan nou so mooi gevra het om onnosel arrogant te wees. Dis 

pateties en met die tipe man heeltemal verstaanbaar hoe hulle na die tyd kon 

voete was en ANC ondersteuners geword het.

Die SAP bestaan slegs om die parlementêre wette af te dwing. Ons het dit al 

gesê maar ek sê dit weer want dis die kruks van die argument oor wat hier 

verkeerd geloop het. Waar 'n Leër in die veld nog 'n redelike mate van vryheid 

het oor hoe en waar hy gaan aanval het 'n polisiemag geen so vryheid nie. Die is 

beperk tot die handhawing van die wet vir sy bedrywighede terwyl die weermag 

net beperk is tot die wette van die oorlog oor hoe hulle hulle veldtogte voer. 

Sien jy die verskil? Feitlik beteken dit dat 'n polisiemag nie kan besluit watter 

wette om te handhaaf nie. Alle wette moet gehandhaaf word tot sodanige tyd 

dat die parlement of die howe skrap dit as 'n wet. Tot dan moet dit toegepas 

word.

Die nasionaliste het die SAP in effek gedwing om self te vernietig deur of  te 

weier  om  die  wette  vanaf  sy  politieke  meesters  af  te  dwing  (regstegnies 

onmoontlik want dit is die polisiemag van die land en moet wet en orde hou) of 

die skandelike wette toe te pas en die respek van die weerloses  wat hy moet 

beskerm verloor en iets onedels word want hy word nou saam met die politici 

(laer as jy weet wat op die bodem van die see is) gereken. Daar het jy dit. 'n 

Instrument van onderdrukking en dit moes nooit in so 'n posisie gewees het nie. 

Dink bietjie, as die politieke Apartheidswette nooit bestaan het nie en die SAP 

slegs  op  misdaad  gefokus  was  dink  jy  dit  sou  vandag  bekend  wees  as  'n 

instrument van onderdrukking? Absoluut nie. Dis die nasionaliste se vark politiek 

wat dit veroorsaak het. Ja ek beskuldig dat die nasionaliste vir die dishonorering. 

Die SAP is misbruik deur die nasionaliste wat daarna gehardloop het so vinnig as 

wat hulle kon. Voetewas is nie goed genoeg nie. Ons wat trots gedien het is nie 

beïndruk nie en slegs God is groot genoeg om te vergewe. Verseker sal ek nie 

die nasionaliste hiervoor vergewe nie. Die skade was meer as net een lang nag 

('n verwysing na Eugene de Kock se boek).  Dit  was dekades lank en dit  sal 

dekades neem om die vertroue te herstel indien ooit. Mense dis doodsake as 'n 

land se eie polisiemag nie vertrou word deur die meerderheid van sy burgers 

nie. Jy weet self hoe hulpeloos mens voel as jy die swak beeld (persepsie) van 



die  SAPD  lees  in  die  koerante  of  aan  jou  bas  voel.  Weereens  begin  die 

geskiedenis homself herhaal. Ons het niks geleer nie.

Wat doen jy wanneer jy wette wat 'n burgeroorlog veroorsaak moet afdwing? 

Onthou dit was die wet van die dag behoorlik deur die parlement goedgekeur en 

deur die president geteken. Ek weet vandag die antwoord nou dat ek middeljarig 

is vir jare regte bestudeer het en ook as prokureur by die bekendste menseregte 

regsfirmas  in  Afrika  gewerk  het.  As  'n  18-jarige  polisieman  sou  ek  jou  in 

hegtenis geneem vir die verspreiding van sedisie deur so 'n dom vraag te vra. Jy 

kan nie die wapen blameer nie - geen hof vonnis die moordwapen tot tien jaar 

nie maar die mens wat die sneller getrek het. En tog (hoe regswaansinnig) is die 

SAP  veroordeel  deur  die  TRC  janne  as  iets  boos.  Die  nasionaliste  wat  die 

opdragte gegee het in hulle simpel wette is skotvry op pensioen! Wat is die 

gevolge? Die geskiedenis  gaan nooit van Apartheid vergeet nie en dit gaan vir 

die volgende twee duisend jaar nog gebruik word as verskonings vir elke kat wat 

kleintjies kry en by die agterdeur uitspring. Gelukkig sal ons wat hier lees nie dit 

beleef nie maar ons nageslag sal. Hulle gaan boet vir ons nasionaliste se sondes. 

Ek weet nie hoe die ouens slaap in die aand of hulle kinders in die oë kyk nie. 

Dis vir hulle om te verduidelik. Ek kan nie.

Albert Speer, die voormalige (Wapens) Minister gedurende Hitler se tyd het 'n 

punt daarvan gemaak om nie sy skuld by die Neurenberg-verhore te ontken nie. 

Sy  houding  was  dat  daar  iets  is  soos  "kollektiewe  verantwoordelikheid"  wat 

geneem moet word deur die Nazi leiers om die Duitse volk te spaar. Hy sê hy 

het nie geweet van die Jode se probleme nie maar het ook seker gemaak dat hy 

nie weet nie terwyl hy moes geweet het. Hy was ook die jongste van die politici 

(met die meeste om voor te leef) en by verre die een met die hoogste IK. Vir sy 

wandade (deur aspris sy oë te sluit) het hy 20 jaar in die tronk deurgebring. Wel 

eintlik meer want die voorverhoor tyd is nie ingereken nie. Die Britte (onder ons 

Apiesrivier swemmer en dronkgat van formaat) wou nie eers verhore gehad het 

nie maar summiere teregstellings. Die Amerikaanse President Roosevelt het die 

idee van moord (wat anders is dit) sonder verhoor heelhartig ondersteun. Dit 

was Stalin van alle mense wat op die Nuremberg verhore aangedring het. Ek 

dink ons was gelukkig dat die TRC janne ons slegs vertel het hoe onmenslik ons 

was. Dit kon erger gewees het. Ons is ook baie dank verskuldig aan die TRC wat 

wel die waarheid na voorskyn kon bring. Daar was geen ander manier nie.



Baie  praat  deesdae  van  die  sogenaamde  verlore  geslag  in  Suid-Afrika  wat 

gewoonlik  die  swart  jeug van 1976 bedoel.  Hulle  wat  die  skool  en  die  land 

verlaat het vir die bevrydingsbewegings en dus geen normale opvoeding gehad 

het nie. Ek sê dat die wit kinders wat gebly het en in die weermag en polisie die 

rassistiese wette (vanaf die nasionaliste beheerde parlement) moes afdwing is 

ook  'n  verlore  geslag.  Dit  sal  natuurlik  sal  nooit  erken  word  nie.  Dis  tog 

algemeen  bekend  dat  geen  swart  op  wit  rassisme  kan  plaasvind  nie.  Nee, 

volgens die historici is dit altyd wit op swart. Snaaks die linksgesinde takhare 

dink ook so. Ek is seker weer my tyd vooruit. Wat weet ek nou van BEE en ander 

wette?

Waar was ons howe?

Die  howe  was  ook in  'n  moeilike  posisie  want  hulle  kon  nie  wette  onwettig 

verklaar tensy die parlement die verkeerde prosedures gevolg het nie. (Iet wat 

met  hulle  onderwyser  -  ek  is  die  oom wat  die  beste  weet  -  mentaliteit  nie 

dikwels gebeur het nie.) Geen twyfel dat die howe wel probeer het nie en is elke 

keer verneder want hulle hande was redelik afgekap. Die parlement het ook die 

hooggeregshof regters aangestel. Dit is welbekend dat van die senior regters 

wat nie juis nasionaliste was nie ook nie bevorder is nie en met die verloop van 

tyd het hulle afgetree en vanself verdwyn. Hulle was meestal Engelse of Jode en 

vervang deur Afrikaner mans. Let asseblief daarop dat ek nie sê die Afrikaner 

regters buite die wet opgetree het nie  (hulle moes ook die wette toepas soos dit 

van die parlement ingekom het). Jy het net nodig om die gemors rondom die 

Kleurlingstem in die vroeë 1950's lees om te besef hoe die nasionaliste die wette 

verander het om hulle te pas. Dit was ongelooflik en hulle het tot die Appel Hof 

(hoogste hof in die land) probeer kortwiek en omseil op 'n manier wat net as 

skandelik beskryf kan word. As dit jou nie oortuig nie verwys ek jou hoflik na die 

"Sobukwe" klousule in die 1970's om Robert Sobukwe agter tralies te hou nadat 

sy vonnis uitgedien is. Selfde met Mnr Mandela. Lewenslank in die jare was so 

18 tot  20 jaar.  Nie  op hom van toepassing  gewees nie.  Weereens dieselfde 

idiootagtige  sirkel  argument.  Byvoorbeeld"  Jip  Nelson,  sal  jou  more  oggend 

vrylaat  maar  op  die  volgende  voorwaardes  wat  ons  weet  jy  nie  kan  en  sal 

aanvaar nie." Dan was ons ons handjies en sê Nelson wil nie saamwerk nie. Ja 

ons is onskuldig en ons weet hoe om genoeg twak te praat om dit mooi te laat 



lyk ook. Dis erkende feit dat jy nie die regsprobleem self kan veroorsaak en dan 

wil pleit vir genade en simpatie daarna nie. 

Ongelyke behandeling is een groot probleem (ek wou die f woord gebruik) as dit 

in die howe begin gebeur. Ontsettend gevaarlik.  Ons regstelsel het baie van die 

Romeinse reg in dit en die Romeine het 2000 jaar gelede al gevra het "Wie sal 

ons beskerm teen ons beskermhere?" Ironies genoeg het ons polisie generaals 

gefaal om te vra: "wie sal die SAP beskerm teen ons nasionaliste?" Niemand het 

nie. Dis hartseer.

Ek vermoed die ANC gaan presies dieselfde doen as in die Harris saak (Kleurling 

stemreg) waar die nasionaliste die stem afdelings vergroot het om 'n twee derde 

meerderheid in die parlement te skep om die Kleurlingstem wettig weg te vat 

nadat hulle hulle gai gesien het in die howe. Hulle gaan eenvoudig die Wes-Kaap 

inlyf met die Noord Kaap en Oos Kaap. Dan is daar genoeg stemme om die 

provinsie  oor  te  vat.  Ja  paar  ouens  gaan  hulle  werk  verloor.  Al  die  nuwe 

provinsies is slegs geskep om politieke beheer (en werk / beloning) te kry en 

geen ander rede nie. Gaan ook die DA in een helse posisie sit want dit gaan lyk 

of hulle weier om geld te wil spaar deur die provinsies te vergroot (en sodoende 

minder provinsiale ministers te hê). Natuurlik is dit waar ook. Politiek is een 

groot gemors van 'n professie. Maar kom ons kyk wat gebeur. Wat weet ek?

Genoeg van politiek. Dis 'n onderwerp wat meer vervelig is as die wet. Kom ons 

gaan terug na my storie. In die Kollege is ons geleer oor hoe om 'n verdagte te 

waarsku volgende die Regters Reëls (dieselfde as wat jy hoor in flieks) "Jy het 

die reg om stil te bly. Enigiets wat jy sê kan en sal teen jou gebruik word in 'n 

hof blah blah blah." Ons nie-amptelike Regters Reël is ietwat anders "Jy het die 

reg om stil te bly maar ek sal jou ernstig adviseer om nie die reg te gebruik nie. 

Indien jy nie wil  saamwerk nie sal ons jou vaderlik maak praat totdat jy jou 

skuld erken jou skuldige vark." Ja hierdie weergawe is heeltemal onwettig en 

opgevolg met 'n oorveeg of twee. Vaderlik natuurlik. Vir sy eie beswil.

Almal het Kollege-eksamens geskryf wat maklik genoeg was. Ten spyte hiervan 

het 'n paar gedruip en is hulle in 'n suiwer fisiese sin vaderlik reggehelp en moes 

weer die eksamen geskryf het. So niemand het amptelik gedruip nie. Soos jy 

kan dink is dit 'n gebrekkige stelsel. Omtrent die enigste kursusse wat jy kon 

faal  was keuring by die  Spesiale  Taakmag,  Honde Eenheid  en Spesiale  Wag 



Eenheid (in die begin). Die res was maklik genoeg. O ja, SAP TIN sou jou ook 

weggejaag het en verseker al die Blitspatrollies as jy nie die regte tipe is nie.

Party kadette in my peloton het nie oor 'n st10 sertifikaat beskik nie wat beteken 

dat hulle nie aan die minimum standaarde vir die aansluiting voldoen het nie. 

Waarskynlik was hulle ouers nasionalis ondersteuners en moes iets georganiseer 

het  want  dit  was  teoreties  onmoontlik.  Soos  gesê,  politieke  inmenging  het 

daagliks  plaasgevind.  Die  polisie  het  op  een  stadium  manne  met  'n  st4 

sertifikaat  aanvaar en baie  offisiere  het  agterna gesê  hulle  was die  perfekte 

polisiemanne. Groot sterk ouens en verbeeldingloos asook instaat om te lees en 

skryf. Dit was tot 1950. Hulle het nooit offisiere geword het maar nogsteeds 

goeie werk gedoen het. Ek het groot respek vir hulle. Grade beteken niks nie - 

dit beteken net dat jou pa (meestal) die geld gehad vir jou om universiteit toe te 

gaan. Lewenservaring is meer belangrik.

Ander stories

Ek het 'n volslae idioot van myself gemaak by 'n padblokkade. Die dag staan ons 

in die reën en stop karre na willekeur opsoek na wat ookal onwettig is. Wel nie 

regtig na willekeur nie. Teen daardie tyd het ons geweet wat die tekens van 

verdagte gedrag is en slegs die karre deursoek wat lyk of dit gesteel kon wees. 

Ook  natuurlik  indien  die  bestuurders  onbeskaafde  gedrag  (lees  gebrek  aan 

respek)  aan  ons  gewys  het.  Alle  die  mooi  meisies  se  karre  is  ook  gestop. 

Hoekom nie? Dalk is hulle kommunistiese spioene.

Dit is absoluut waar dat polisiemanne op een of ander manier 'n sesde sintuig 

deur ervaring kry want dit is nie uitgereik nie. Vroue polisie is (natuurlik) gebore 

met 'n ingeboude leuen verklikker (nog 'n rede om nie met haar te trou nie - 

grap net).  Dus is dit onmoontlik om te lieg vir 'n polisieman en daarmee weg te 

kom. Die storie wat jy net tien minute gelede uitgedink het is gewoonlik niks 

nuuts  nie  want  ons  het  al  die  stories  insluitend  joune  al  baie  kere  te  vore 

gehoor. Jy soek vir vaderlike advies. Praat eerder die waarheid en dit sal met jou 

beter gaan. Behalwe ons sesde sintuig en gesonde verstand het ons ook polisie 

honde wat alle  dwelms en party soorte springstof  kan ruik en hulle  is  selde 

verkeerd. Dit maak nie saak waar of hoe jy dit wegsteek nie die hond sal dit vind 

en  dan  gaan  jy  vaderlik  behandel  word.  Generaal  Neethling  se  forensiese 

laboratorium  het  aan  ons  'n  toutjie  gegee  wat  oranje  verkleur  het  as  die 



gebruiker met springstof in aanraking was. Sonder om lelik te wees niks sou jou 

help as die stukkie tou oranje word in jou hande nie. Ons sou jou net eenkeer 

beskaafd vra om vir ons te wys waar jy die springstof weggesteek het alvorens 

dit vaderlik sleg met jou sal gaan. Aan die einde van die dag sou jy ook ons 

gewys het. Jy sou selfs ons bedank het vir ons vaderlike belangstelling om jou 

weg te draai van jou linksgesinde takhaar neigings in die lewe. Behoort ons te 

bedank.

Die  ou speurders  is  slim manne.  Baie  keer  het ek vir  hulle  dopgehou by 'n 

misdaadtoneel.  Die speurder sou rond kyk en dadelik weet wie die skuldige is 

want hy het die modus operandi herken. Hulle sou dan die misdadiger vaderlike 

aanspreek oor sy bose weë want hulle het geweet waar hy uithang. Ek dikwels 

hardop gewonder of die speurders se vaardighede nie op een of ander manier 

bewaar kon word nadat hulle gesterf het nie. Goed in teorie maar soos een ou 

speurder aan my verduidelik het "die misdadigers sterf ook en met sy dood sou 

sy spesifieke tegnieke vanself  stop." My antwoord was dat hulle dan mekaar 

nodig  gehad  het.  Daar  is  selde  veel  vyandigheid  tussen  misdadigers  en  die 

polisie. Nie as gevolg van korrupsie nie maar as gevolg van 'n gesonde respek 

vir mekaar. Tronk tyd is nie 'n groot ding vir sekere misdadigers nie. Dis soort 

van deel van die risiko van sy werk. Hulle het die tyd in die tronk gebruik om 

nuwe maniere om misdaad te leer en goeie konneksies in die onderwêreld op te 

bou.  Jy  sal  verbaas  wees  maar  sommige  is  regtig  ordentlike  mense.  Die 

linksgesinde takhare sal jou vertel dat om arm te wees beteken nie jy sal 'n 

krimineel word nie maar het jy al ooit die armoede in Afrika gesien? Wat anders 

moet jy doen as jy het geen hoop of toekoms het nie en niks het om te eet nie? 

Ek het dikwels betaal vir die brood wat die outjie in die supermark  gesteel het. 

Natuurlik verwag die publiek dat ons die arm outjie moet doodslaan en sover 

moontlik verneder. Gaan lees bietjie Matteus 25 vers 42 en dink weer.

Polisie brutaliteit? Natuurlik, wat dan anders

As daar nou een ding is wat die SAP altyd van beskuldig is dan is dit polisie 

brutaliteit (mishandeling en of marteling). Terselfdertyd het die publiek gegil vir 

geregtigheid teen misdadigers en terroriste.  So ja,  dit  het gebeur.  Natuurlik. 

Maar laat ek die linksgesinde takhare wie ek kan hoor tjank in die agtergrond 

iets vra. Wat is polisie wreedheid? Is dit verkeerd om 'n geharde misdadiger wat 



nie  sonder  vaderlike  oortuiging  wil  praat  nie  uit  te  sorteer?  Wat  van  'n 

kindermolesteerder wat weier om die polisieman te vertel waar die ontvoerde 

kind is? Of 'n terroris wat inligting het wat ons nodig het om lewens te red? Waar 

trek jy die lyn en sê "Genoeg?" Jy sien my vriend, in die werklike lewe op die 

gewetenlose strate help jou akademiese snert niks nie.

Verskillende  eenhede  het  verskillende  metodes  van  oorreding  gehad  (almal 

vaderlik).  Een wat  ek  gehoor  het  van was  'n  plaaslike  speurder  (met  ander 

woorde stasie speurder) wat sy verdagtes bekendgestel het aan sy mak luislang 

as 'n metode van vaderlike onderrig. Die het hulle (op bevel wat verstommend 

is) verwurg en dit het goed gewerk. Die speurder kon ontken dat hy dit gedoen 

het sonder om te lieg vir die hof en die Here wat belangrik is.  Hulle het 'n 

gedugte span gevorm maar een dag was hy erg opsoek vir spinnekoppe synde 

die verdagte baie liefde en teerheid teenoor die luislang getoon het. Moes seker 

'n  "slangcharmer"  of  iets  gewees  het  want  die  slang  wou  hom  nie  (soos 

gewoonlik op bevel) aanval nie. Duidelik het hy egter 'n vrees vir spinnekoppe 

gehad en ordentlik gesoebat. Die speurder adjudant was hoogs ontevrede met 

sy luislang se dislojaliteit in die edele geveg teen misdaad en hom gelos in die 

natuur en gesê om te maak soos rokkof voor hy self vermoor. Die spinnekop het 

hy gehou vir toekomstige gebruik (ek moes hom help vang). Dalk is hy en my 

ou kadet klasleier familie met hulle simpel slange.

Die meeste vaderlike gesprekke was klappe en skoppe synde Afrikaners baie 

direk in hulle manier van dinge doen is. Speurders het ook die bekende "good 

cop bad cop" roetine gevolg om bekentenis te kry. Die mees skandaligste was 

"Ek sal die regter vra om toegeeflik te wees met jou as jy saamwerk." Geen 

speurder het invloed oor 'n regter nie en boonop moet hy ook nooit hê nie. Die 

regters self het deur die jare geleer watter speurders meer vaderlik is as ander 

en met behoorlike ongeloof opgetree waar nodig.

Slaapsteurnis  (baie  effektief  teen  terroriste)  is  slegs  gebruik  deur  die 

Veiligheidspolisie  want die  gewone speurders het net 48 uur  gehad voor  die 

habeas corpus reël (bring voor die hof) ingetree het. Die Veiligheidspolisie het 

egter al die tyd wat hulle wou hê gehad. Ons het 'n op 'n stadium 'n "terroris" in 

ons selle gehad. Die ou se selligte was altyd aan. Ek het dit afgesit en het 'n 

ernstige  vaderlike  gesprek met  die  Veiligheidspolisie  daarna gehad of  eerder 



hulle met my. Ek het gepleit aan 'n gebrek aan kennis wat waar was. Wie het al 

ooit gehoor daarvan om nie die selligte in die nag af te sit nie? Die gevangene 

was oud en aangehou onder die Veiligheidswette waar die 48 uur reël in effek 

90 dae was en selfs meer. Hy het nie gevaarlik vir my gelyk nie en was altyd 

baie hoflik. Ek uitgevind dat hy 'n onderwyser is en gevang is met besit van 

verbode materiaal (wat niks beteken nie - almal het dit gehad). Ek het dikwels 

gewonder of hy geweet het hy in dieselfde sel is as waar Steve Biko aangehou is 

voor sy dood. Dit is die Afrika-manier om ouer mense te respekteer. Ons is baie 

konserwatiewe  mense  in  'n  sekere  sin.  Mishandeling  van  bejaardes  het  nie 

natuurlik gekom nie. Ek het ook regtig nie geweet van die ligte nie maar die 

gesprek het my baie suspisieus teenoor die Veiligheidstak gemaak. Dit sou erger 

word.

Die  afdreig  met  verkragting  in  die  selle  deur  ander  bandiete  was  altyd  'n 

effektiewe een vir 'n manlike gevangenes. Dit is beslis nie 'n ydele dreigement 

nie. Die gerug is dat daar nogal baie vir 'n pakkie sigarette vir die bandiet gereël 

kan word. Soms was dit seker ook nodig. Geen rede vir die roker om nie sy 

sigarette verdien nie. Mens moenie diskrimineer nie.

Dit is hartseer om aan te teken dat vroue bereid is om hulle vryheid te koop met 

seksuele omgang (dis nie liefde nie en sal nooit wees nie). 'n paar Polisiemanne 

het vir dit geval toe en seker vandag ook. Meeste het agterna in die hof gestaan 

vir  verkragting (net reg ook).  Ek weet nie van 'n geval waar verkragting as 

metode tot  ondervraging gebruik is  nie  maar dit  kon seker  gebeur het.  Een 

gerug was dat die Veiligheidspolisie in staat was om ras te bepaal deur 'n vrou 

se tepels te inspekteer. Blykbaar hoe bruiner hoe meer is die kanse nie om nie 

wit te wees nie. Ek het geen idee of dit waar is of nie en stel ook nie belang nie. 

Kan egter sê dit belangrik was om te weet aan watter ras sy behoort het omdat 

elke groep in sy eie selle met sy eie kos aangehou is. Die nasionaliste het 'n paar 

vreemde reëls gehad. As ek reg onthou kwalifiseer swart bandiete nie vir suiker 

in hulle koffie nie. Ook volgens regulasies het hulle wit nie wit brood ge-eet nie. 

Die verskillende rasse het nie dieselfde kos gekry nie. Wel, een was darem nie 

heeltemal 'n mens nie so dit maak seker sin uit die nasionaliste se oë.

Ek gebruik die woord bandiet hier in die losse sin van die woord - regstegnies 

kon jy slegs 'n bandiet gewees het nadat jy skuldig bevind is in die hof. Dit maar 



die  volksmond.  Is  seker  jy  verstaan  wat  ek  bedoel.  'n  Verdagte  is  nog  nie 

skuldigbevind  nie  en  as  langer  aangehou  (tot  borg  ensovoorts)  was  hy  'n 

verhoorafwagtende gevangene en heelwat slegter behandel as 'n bandiet in die 

tronk (geen voorregte).

Dit moet gesê word dat die speurders berug was vir die gebruik van die "tjoep 

metode" wat eintlik dieselfde as die sogenaamde "waterboarding" is. Hulle sou 'n 

katoen sak (van die geld  sak tipe) oor  die verdagtes se kop sit.  Dit  is  baie 

effektief  want  dit  versmoor  die  slagoffer.  Veral  as  dit  nat  was  (altyd).  Paar 

speurders in die tronk geëindig toe die lykskouer klein veseldraadjies (van die 

sak)  in  die  verdagtes  se  longe  gevind  het  daarna.  Om  die  onnodige 

onaangenaamheid te verhoed het hulle oorgeskakel na satyn sakke in plaas van 

die katoen wat nie sulke vesels los nie.  Natuurlik en dis die verskil,  dit  was 

absoluut  nooit  polisie  beleid  om  sulke  metodes  te  gebruik  nie  terwyl 

"waterboarding" Amerikaanse regerings beleid is.

Dan is daar die elektriese skok behandeling wat universeel is oor die hele wêreld 

en  nogsteeds  is.  Dit  is  gedoen  met  'n  ou  slingertelefoon  wie  se  drade  op 

sensitiewe plekke  vasgemaak is.   Water  op die  kop het ook gewerk en een 

speurtak het glo 'n mat gehad wat mense geskok het. Ek het gehoor van 'n 

gerug dat speurders met geleentheid 'n besonder geharde misdadiger (wat nie 

beskaaf met hulle wou praat nie ten spyte van beleefde versoeke) na 'n hoë 

spanning toring in die veld gevat het. Sedert Suid-Afrika meer elektrisiteit as die 

res van Afrika gekombineer gehad het het baie duisende volt deur hierdie lyne 

getrek. Die speurder het deur die bewegings gegaan (die moeite gedoen om te 

oefen) om die krimineel vas te hak aan die hoë spanning toring. Ook begin vleis 

braai  wat  erg angstig  is  vir  verdagtes  synde dit  drank insluit  wat  tot  ander 

onaangenaamheid aanleiding kan gee. Daar is nie 'n goeie speurder sonder 'n 

rooster in sy kar nie. Ek verstaan die misdadiger het net daar besluit om te praat 

alvorens die hoe spanning lyn hom vermoor.

Brutaliteit vanaf die polisie sal net stop wanneer die sogenaamde "bekentenis 

mentaliteit" van die wetboeke verwyder word. Dit sal nooit gebeur nie want 'n 

paar misdadigers wil inderdaad bely. Snaakse ding oor die bekentenis is dat dit 

menslike natuur is om direk na die pleeg van die misdaad te bely maar hoe 

langer die tydsverloop hoe meer onberispelik, onskuldig en bo verdenking voel 



jy. Nadat prokureurs met jou begin praat het weet jy dat jy inderdaad onskuldig 

is en bo verdenking. Dit was alles net 'n misverstand en jy ly aan 'n sielkundige 

siekte. Is alles jou ma se skuld. Of Apartheid. Ja, ek is sarkasties.

Dit wil voorkom asof in vandag se dae die wet aan die kant van die misdadiger is 

maar dit was nog altyd so en net reg ook. Dit is 'n goeie ding. Byvoorbeeld in my 

tyd,  indien die  misdadiger die verborge gesteelde goedere of  sy slagoffer  se 

liggaam kon uit wys het die hof (glad nie onredelik nie) gewonder "as jy niks 

geweet het nie soos jy nou sê hoe het jy geweet  waar om die polisie hierdie 

dinge te wys. So jy moes noodwendig betrokke gewees het by die misdaad en 

jou bekentenis staan as getuienis teen jouself al aanvaar die hof dat die  polisie 

vaderlik  met  jou  moes  werk  om  die  bekentenis  te  verkry."  Vandag  is  'n 

bekentenis of getuienis wat op 'n onwettige wyse verkry is glad nie toelaatbaar 

as  getuienis  in  'n  hof  nie.  Dit  is  dus  self-vernietigend om sulke  metodes  te 

gebruik. 'n Goeie speurder behoort in staat te wees om sy saak te bewys met 

behulp van normale ondersoek tegnieke en forensiese ondersteuning

Ek kondoneer nie polisie brutaliteit nie maar ek sê dat dit soms nodig is om te 

onthou wat die polisie mee te doen het. Byvoorbeeld, as ons daai van rooyen 

pedofiel  lewend gevang het sou hy baie entoesiasties  geraak het om ons te 

vertel wat met sy slagoffers gebeur het. In plaas daarvan wonder ons al die jare 

nogsteeds.  Ek is nie van plan om hier te spekuleer nie uit respek vir die ouers 

van die vermiste kinders maar ek onthou daardie dag goed want ons het ietwat 

verdwaas gevoel  om langs sy voertuig te staan en die diensoffisier te oortuig 

dat (1)  ons nie  van rooyen of  (2)  wat ons  later  uitgevind sy  hou vrou was 

geskiet het nie en nee (3) ons weet nie hoekom hy homself en wat ons later 

uitgevind wat sy hou vrou is geskiet het nie. Hy het nooit sy bewussyn herwin 

vir ons vaderlike gesprek nie. Ons het net gereageer op die jaagtog (in polisie 

taal  'n  "chase")  en  toe  hy vasgekeer  is  het  hy  baie  lafhartig  besluit  om sy 

geheime saam te neem met hom na die verkeerde kant van die hemel. Ons sal 

beter  doen  by  Armageddon  waar  hy  sal  boet  en  ek  sal  later  weer  oor  die 

krimineel praat.

Ek het 'n boodskap vir die linksgesinde takhare en hulle alewige getjank om 

menseregte te ver te vat. Dis bitter gevaarlik en gaan eie reg veroorsaak soos 

ons reeds begin sien gebeur. Sekerlik het  die slagoffers ook menseregte en as 



'n krimineel doelbewus besluit om die wet te breek moet hy die gevolge van sy 

optrede vrees. Hou op om die verkeerde kant van die samelewing heeltyd te 

pamperlang en te beskerm. Menseregte kan nie onbeperk toegepas word sonder 

om eie reg (lynch law) te laat geskied nie. "Kry 'n helmet" as die stelling jou pla 

voordat die polisie sake in hulle eie hande begin neem as gevolg van die druk 

van die publiek af. Ek is seker die takhare sal nog die land ruïneer met hulle 

vreemde akademiese snert.

Moet asseblief nooit die polisie gebruik om jou kind bang te maak nie

Dit is genoeg van polisie-brutaliteit. As 'n reël was padblokkades pret en het ons 

meestal  goeie  samewerking  van  die  publiek  gekry.  Ek  kan  nie  die  logika 

verstaan om astrant met 'n polisieman te raak nie. Hierdie is een geveg wat jy 

nooit wen nie. Nie eers as 'n regsgeleerde nie. Wees eerder beleefd. Luister na 

wat hy sê voordat jy vaderlik behandel word om jou takhaar maniere te stop. Ek 

weet baie sien neer op die polisie maar onthou, hy het die mag van die wet 

agterhom en weet absoluut hoe om dit te misbruik indien nodig.

Daar was 'n paar ma's wat ons geroep om hulle stout kinders bang te maak. Ek 

verstaan dat 'n kind soms gedissiplineer moet word en glo in wat oom Angus 

hier oor te sê het. Tog doen ek 'n beroep op jou om nie jou kinders met die 

polisie bang te maak deur te sê "ja, die polisiemanne gaan julle kom haal en 

tronk toe vat nie." Jou kind kan dalk eendag in 'n situasie wees waar hy die 

polisie nodig het (ek bid dat dit nie gebeur nie) en dan moet hy  vry voel om die 

polisiemanne te vra vir  hulp. Die  beskerming van weerloses is  by verre  wat 

polisiemanne die  beste  doen (swart  en  wit).  Die  kanse  dat  'n  pedofiel  in  'n 

polisie-uniform is is regtig baie kleiner as enige ander groep. Ons het beleefd die 

ma ingelig ons "is nie spoke en maak ook nie kinders bang nie." Daar was een 

geval waar ek die snotkop vaderlik reggehelp het oor sy swak maniere (begin 

vloek). Het hom die wêreld se goed gedoen maar hy was darem al 'n tiener en 

moes van beter geweet het. Behoort dankbaar te wees.

Nog 'n ding wat jou lewe kan red is om met groot vet nommers te merk waar jy 

woon. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ons die straat gevind het nie maar nie 

die presiese huis nie weens die gebrek aan nommers. Ons ken jou nie (ek hoop) 

so kan dus ook nie weet wat jou presiese ligging is nie. Onthou dat jou krag 

(elektrisiteit)  dalk af  kan wees in 'n tyd van nood en die nommer agter die 



plante is en net soms (seisoen) gesien kan word. Maak seker dat die nommer 

gelees kan word in die donker deur die gebruik reflekteer band of iets. Regtig 

mense, dit is soms sekondes wat jou lewe kan red. As jy wonder hoekom die 

nommer  ding  so  belangrik  is  moet  jy  onthou  dat  GPS  nie  uitreik  word  as 

standaard-toerusting  vir  die  SAPD  nie.  Daar  is  'n  paar  eenhede  wat  dit  as 

donasies gekry het maar die meeste ouens is nog op papier kaart boeke. Hulle 

het ook nie die geld vir GPS selfone nie.

Vermoedelik sal jy ook nie die polisie bel sonder rede nie. Dit is nou tensy jy 'n 

eensame vrou met 'n oog vir 'n man in uniform het. Ek is daarvan oortuig (en 

baie  oud  kollegas  wat  hier  lees  sal  saamstem)  dat  party  klagtes  wat  ons 

bygewoon het was net vir ons manlike teenwoordigheid as ek dit so kan stel. 

Wat anders moet jy dink as sy 'n deurskynende nagjapon dra en sê: "Sersant ek 

is  so  bly  om  jou  te  sien  maar  die  verdagtes  het  reeds  so  'n  uur  gelede 

weggehardloop. Is jy nie lus vir 'n bietjie koffie nie ? My man / vriend / verloofde 

is weg vir die nag op sake (asof ek omgee) en ek voel so alleen." Terwyl sy op 

dieselfde tyd aan  jou arm  vat en te glimlag op 'n verleidelike manier (vir my 

egter soos 'n Delilah grynslag gelyk). Soos julle weet was ek vrouloos in daardie 

jare maar selfs ek kon agterkom wat sy wou hê en so vinnig weggehardloop as 

wat ek kon. Geglo in liefde en trou voor bedsake in die dae (doen nogsteeds). 

Respek is iets groots in 'n verhouding. Kan nie 'n huis bou op sand nie. Staan so 

in die Bybel. Windpomp beginsel.

Natuurlik  het  nie  alle  polisiemanne  besluit  om  taktiese  retireer  nie  en  reg 

ingespring of geduik as mens met woorde wil speel. Ek onthou 'n insident by die 

Blitspatrollie waar twee konstabels my skielik toestemming gevra het om vroeg 

loop omdat hulle 'n Engel wou gaan ontmoet. Ek was 'n bietjie verbaas (begin 

wonder oor selfmoord). Dus vra ek waar wil hulle die f engel ontmoet want hulle 

sit al voor my  vir die afgelope tien ure besig om die nood telefone (10111) te 

beantwoord en daar is geen Engele tussen ons nie. Hulle het my verduidelik dat 

'n meisie op die noodnommer gebel het vir redes wat nie nou belangrik is nie. 

Punt is sy is 'n engel want sy het die stem van 'n Engel en hulle vriendelik 

genooi vir koffie en meer as hulle lus is (wat 'n vraag?). Hulle het besluit om die 

uitnodiging te aanvaar uit respek vir ons Kolonel wie menigte kere ons beveel 

het om vriendeliker wees met die f publiek en nie na hulle as f haasmanne te 

verwys nie.  Nou al  wat  hulle  nodig  het om hulle  plig  te  vervul  teenoor ons 



Kolonel en die f publiek en die eerbare ding doen was vir my om te sê hulle moet 

soos rokkof maak. Dit is asseblief as ek nie omgee nie.

Met sulke logika  het ek gesê maak soos rokkof maar hulle gewaarsku dat in my 

beperkte ervaring 'n mooi stem niks beteken nie. Sy mag nie dalk nie lyk soos 'n 

Engel nie en behalwe dit  hoekom sou 'n Engel hulle wil  vermaak in wat net 

beskryf kan word as fisies maar in elk geval. Maak soos rokkof en laat weet my 

more wat gebeur het.

Die volgende oggend het ek het gewag dat hulle rapporteer oor hulle Engel maar 

hulle was abnormaal stil  en geweier om selfs met mekaar te praat wat baie 

vreemd was. Gewoonlik  is  hulle die oorspronklike verskriklike  tweeling. Altyd 

besig met iets en die beste van vriende van Kollege dae af. Ek het al begin 

bekommerd word toe so net voor skof geëindig het twaalf uur later hulle my 

hulle hartseer verhaal begin vertel het. Blykbaar het hulle strooitjies getrek oor 

wie die Engel eerste sal ontmoet terwyl die verloorder in die kar  gewag het. Nie 

lank daarna nie het die wenner geklop aan die Engel se deur. Hy was heeltemal 

tevrede met homself synde hy op 'n bedrieglike wyse (nooit gesê hoe nie) die 

strooitjiestrekkery  bevark  het  om  te  wen  maar  soos  sersant  weet  is  alles 

regverdig as dit by die liefde kom indien nie by SAP TIN oorkant die pad nie. 

Hulle Engel het toe inderdaad 'n stem soos 'n Engel gehad maar was nie wat 

hulle verwag het of eers effens aantreklik gevind het nie. Inderdaad sersant sy is 

seker 450 pond en ses voet ses.  Hulle visie is meer soos 'n waternimf of iets 

meer beheerbaar (op die minste). Sy het gevra of hy konstabel so en so is met 

wie sy nou net gepraat het. Deur besonder flink te dink het hy het ontken dat hy 

konstabel so en so is maar sedert sy dit noem, hy is op soek na konstabel so en 

so om aan diens te gaan  vir 'n noodgeval. Ongelukkig het hy vergeet om sy 

naambordjie te bedek en die Engel het gou gekliek hy inderdaad konstabel so en 

so was. Wat nou f onregverdig probeer om haar sjarme te ontsnap. Hy moes f 

hardloop vir sy lewe sersant. Sy het voortgegaan om hom wederregtelik en f 

opsetlik te gooi met potplante en ander voorwerpe wat veroorsaak het dat hy 

takties onttrek het (lees op volle spoed) na die kar waar sy vriend nog gewag 

het. Nogsteeds het dit nie ophou nie want sy het hulle albei vertel (in dieselfde 

Engel  stem)  wat  sy  gedink  het  van  hulle  en  hulle  bose  weë  om  haar  te 

veroordeel haar op haar klein gewig probleempie wat f kolossaal is sersant. Haar 

stem was so hard dat dit hulle herinner het aan hulle ou sersant in die Kollege 



('n f nagmerrie wat hulle f probeer vergeet).  Erger almal het gelag vir hulle in 'n 

onvriendelike f manier wat nie f respekvol is nie. Kyk na die f knop op sy kop 

waar sy hom getref het met wat hy dink 'n blompot vol riviersand was en hulle 

kan my die f skade aan hulle kar wys as ek wil kom kyk. Dit staan hierbuite 

(hulle het 'n big six Ford Cortina oorgebou en mee rond gejaag). Blykbaar was 

sy 'n sterk Engel met 'n uitstekende regterarm wat ongelooflik akkuraat is met 

blompotte. Selfs beter as enigiets wat hulle laasjaar in die onluste in Soweto 

ondervind het. (Dit sê nogal vrek baie want die ouens kon goed klip gooi.)

Ek  het  gevra  waarom  hulle  (nie  onredelik  nie)  haar  gearresteer  het  vir 

aanranding, criminen injuria en opsetlike beskadiging aan hulle eiendom nie? 

"Sersant, jy is bekend as 'n man wat die Bybel al ten minste een keer in jou 

lewe gelees het. Weet jy nie dat die goeie boek van Moses sê dat die hel het 

geen f woede soos 'n vet vrou wat kwaad is nie? Sy was soos die f Filistyne se 

aanval op die arm Jode (van die agter af ook). Toe ons probeer het om haar 

vaderlik aan te spreek oor haar swak f gedrag  het sy regtig f kwaad geword en 

ons het byna nie oorleef om vanoggend hier aan te meld nie." Sy het blykbaar 'n 

besonder goeie reguit linker ook gehad maar gelukkig vinnig moeg geword en 

hulle kon albei weghardloop of meer vriendelik takties teruggeval het om later 

hulle kar te gaan haal wat sy vol duike geskop het toe sy haar asem herwin het. 

Dit  het  hulle  'n  hele  rukkie  geneem om weer normaal  te  word en hulle  het 

volstrek geweier (botweg amper) om weer oor die voorval  te praat. Hulle het 

ook geleer van die waarde van 'n vals naambordjies ons hulle heeltyd vertel het. 

Ja, ervaring is altyd die beste.

Het hulle hulle les leer? Geen manier nie. Twee maande later het hulle is hulle 

weer vroeg weg na 'n ander Engel wie se kar stukkend is of iets. Hulle is goeie 

meganici (inderdaad) volgens hulleself en het hulle hulle dienste aangebied (om 

die Kolonel gelukkig te hou met sy f vreemde siening oor die f publiek wat almal 

f  weet is haasmanne). Daaraan gekom het hulle haar en haar Leër kêrel ('n 

klipharde tweede luitenant van die valskerm bataljon wat hulle geweet het sal 

nie deur hulle gedomineer kan word nie) gevind wag dat hulle 'n f  papband 

omruil. Ek het nie gevra of hulle die kêrel gesalueer het nie want hulle was erg 

ontsteld met die lewe op die telefone wat "inderdaad f onvoorspelbaar indien nie 

f gevaarlik vir hulle f geestelike welsyn nie" en gevra om "'n patrolliekar gegee 

te word sodat hulle talente beter gebruik word synde hulle die f  k-k uit  alle 



kriminele wil skop as ons nie f omgee nie." Ten einde die oorblywende Engele te 

beskerm is dit  dan ook gedoen. Hulle het legendariese lede van die eenheid 

geword met uitstekende rekords (in spoed meer as kriminele vang as jy my 

vra). Hulle het selfs ander Engele ontdek om mee te trou sonder blompotte en 

ander onaangenaamheid. Die het hulle getem en geheel en al verstaan synde 

hulle polisievroue was (vanaf die Simpel Sestig  oorkant die pad).

Hou op om die SAPD  te verkleinneer

Dis altyd lekker om negatief te wees en satan buit dit goed uit. Dis 'n menslike 

swakheid waaraan ons almal skuldig is en polisie verkleinering (bashing) was net 

so gewild met die SAP soos dit vandag is met die SAPD. Ek voel vir die SAPD. Dit 

is onregverdig as jy daaroor dink en kom ons praat bietjie daaroor.

Dit is nie hulle skuld dat as gevolg van linksgesinde takhare se besluite in die 

parlement nie die begroting het om voertuie te koop om klagtes by te woon nie. 

So hoe moet hulle by jou uitkom? Moet die speurder met sy 250 dossiere onder 

sy  arm  rondloop  om sy  speurwerk  te  doen?  Hoeveel  jaar  neem dit  om  'n 

antwoord te kry van die polisie se forensiese laboratoriums? Wie se skuld is dit 

dat daar geen geld vir wetenskaplikes of moderne toerusting is nie? Weet jy 

hoeveel 250 dossiere is? Die internasionale norm is minder as 35 per speurder.

Dit is nie hulle skuld dat hulle gedwing is om jare se kwotas vir nuwe rekrute te 

werf vir die 2010 Wêreldbeker-sokkertoernooi nie. Nou kan hulle niemand werf 

vir  die  volgende paar  jaar  nie.  Voor  dit  het  hulle  vir  jare  feitlik  geen nuwe 

rekrute  gewerf  nie  as  gevolg  van  die  begroting  beperkinge  wat  die  rede  is 

waarom ek sê die Kollege nie regtig meer bestaan nie. Enigiemand met twee 

breinselle behalwe natuurlik ons linksgesinde takhare kon voorsien het dat 'n 

generasie gaping gaan ontstaan. Daar is nou nie meer genoeg konstabels en 

sersante nie want almal is bevorder. So wie moet die werk doen? Nee dit is 

inherent onregverdig om nie 'n man te bevorder indien hy verdien om bevorder 

te word nie. Dit is nie sy skuld dat niemand hom vervang nie.

A gevolg  van 'n  rasse-beleid  (die  mislukte regstellende aksie  idiootheid)  wat 

hulle moes implementeer deur die wet (geen ander keuse nie) is hulle gedwing 

om die meeste van hulle wit offisiere op pensioen te sit. Hulle kan ook nie die 

paar ervare wit lede wat oorgebly het bo enige rang van kaptein bevorder nie. 



Dit is duidelik dat hierdie manne 'n erge verlies was want hulle ondervinding is 

nou verlore. Dus het die leierskap oornag onervare en ernstige gebroke geword. 

Saam met dit het die dissipline wat eens daar was inmekaar gestort.

Bostaande het hulle byna vernietig maar dit was nie genoeg vir die linksgesinde 

takhare  wat  toe  slim  genoeg  is  om  al  hulle  spesialiseenhede  op  dwelms, 

geweldsmisdaad,  georganiseerde  misdaad  en  kinderbeskerming  te  sluit  nie. 

Saam met dit het die informant netwerke (die lewensbloed van 'n polisie diens) 

gegaan.  Dis  ook  hoekom  die  renosters  so  gestroop  word  vandag  -  die 

spesialiseenheid  daarop  wat  dit  in  toom  gehou  het  is  gesluit.  Uiters  swak 

besluite deur raai wie anders as ons slim en gekose politici waarvoor die publiek 

betaal. Nie die vet politici nie - hulle word goed beskerm.  Wat weet 'n mens wat 

amper R1miljoen rand per jaar kry (nie verdien nie) van die gewone ou op straat 

wat sukkel om sy kinders op te voed?

Ek sien uit koerantberigte dat 'n derde van die SAPD (tien duisende lede) nie 'n 

teiken kan tref wat agt voet weg van hulle is nie. Dit beteken dat indien hulle 

burgerlikes is hulle nie die vuurwapenbevoegdheid toets sou slaag nie en verbied 

sou wees om vuurwapens te dra en te besit. Ek verstaan nie hoe dit gebeur het 

nie  maar  ek  kan  jou  vertel  waarom  dit  nogsteeds  so  is.  Toe  die  senior 

polisiebestuur probeer het om op te tree en die lede hulle dienspistole te verbied 

het die polisievakbonde hulle gestop met die hof aksie want "hulle lede kan nie 

ongewapen werk nie." Wat doen jy dan? Ek weet nie. Dis belaglik. Hulle behoort 

te gesê het kom ons leer eerder die ouens skiet en bring bietjie die standaarde 

terug. Maar nee, ons is eerder slim en beskerm ons lede vir die ledegeld wat 

elke maand in ons vetgat sakke beland. Wat is 'n unie anders as 'n linksgesinde 

takhaar organisasie? Vakbonde was onbekend in die SAP en die idee van een 

totaal waansinnig. Ek onthou in 1991 ('n paar maande voordat ek bedank het) 

het ene luitenant Rockman Popcru (vakbond) gestig. Die wit ouens het SAPU 

(vakbond) begin versprei. Ons is beveel om hulle vergaderings by te woon tot 

my  afgryse.  Ek  het  beslis  ongemaklike  gevoel  en  dit  is  een  van  die  redes 

waarom ek bedank het. Ek kon die skrif aan die muur sien. Hulle was besig om 

my SAP in  iets  te  verander wat  linksgesinde takhare trots  sou maak en die 

resultate is vandag duidelik. (Natuurlik kan 'n vakbond met gesonde verstand 'n 

goeie ding wees maar ek voel dit behoort nie in die polisie of militêre nie. Jy 

teken die tipe reg af wanneer jy aansluit en die eed neem om jou land te dien. 



Jy  het  daardie  keuse  gemaak  om  jou  linksgesinde  takhaar  maniere  by  die 

voordeur  te  los   want  dit  is  onwelkom in  die  uniform wêreld.  Anders  is  dit 

politieke inmengery wat vandag net so goed plaasvind as in Apartheid.)

Die mees belaglikste is instrukteurs uit die buiteland (ingevoer teen groot kostes 

van Engeland - ag siestog) wat absoluut geen ervaring in Afrika gehad het nie en 

nie eers weet hoe vuurwapens lyk nie synde hulle met knuppels werk. Hulle het 

ook 'n jammerlike gebrek aan Suid Afrikaanse wetgewing gehad en absoluut nie 

die kultuur verstaan nie. Die janne moes die SAPD  oplei na wat weet ek nie 

weet nie aangesien hulle skiet vaardighede hierbo bespreek is. Wat my aangaan 

is dit onnodig. Vir 80 jaar het die SAP homself opgelei sonder probleme of hulp 

van buite. Natuurlik is dit 'n vernedering waarvoor die publiek die prys te betaal. 

Ongelukkig  ook  die  SAPD  want  hulle  word  nou  gesien  as  totaal  onbevoeg 

(persepsie). Maar hoe onbevoeg is die SAPD as die tronke 400% vol is? En die 

strafhowe 'n twee jaar agterstand het in verhore? Dink hieroor voor jy by jou 

braaivleis  vuur  weer  sulke  vernederende  opmerkings  maak.  Die  statistieke 

ondersteun nie die onbevoegdheid idee nie. Hulle is redelik doeltreffend sê ek 

wat oral in Afrika gewerk het en met veel erger polisiemagte te doen gekry het. 

Ondersteun hulle en wees geduldig. Dit is Afrika. Ons het tyd vir mekaar en is 

trots op ons respek wat ons vir ouer mense (leiers) het. Ek dink hulle probeer 

hard selfs onder hierdie toestande. Hulle militêre range is herstel na 'n dom (lees 

takhaar liberale) eksperiment om hulle te omskep in 'n burgerlike polisie diens. 

Waarskynlik die enigste een in Afrika en dit  was 'n kolossale mislukking wat 

miljoene gekos het in uniforms. Die verlies van moraal kan nie in geld bereken 

word. Met dit het die laaste oorblywende dissipline gegaan.

Hulle  het  nie  minder  as  twee  kommissarisse  (politieke  aanstellings)  aan 

korrupsie  verloor  in  die  afgelope tien jaar  nie.  Dit  is  die  snaaksste  ding om 

daardie oorgewig en duidelik nie-militêre tipes in 'n polisie-generaal uniform te 

sien.  Dan probeer hulle  nog taai  speel  ook.  Een dag sal  hulle  besef  dat  die 

werklike taai ouens die vermoë het om ander taai ouens op 'n groot afstand te 

herken.  Hulle  is  nie  herken  nie.  Die  eerste  van  hierdie  polities  aangestelde 

kommissarisse was selfs hoof van Interpol in 'n stadium voordat hy gevonnis is 

tot vyftien jaar. Hoe moet 'n toegewyde polisieman voel as hy dit sien gebeur? 

Is ons terug by die Apartheid Minister van Polisie, Jimmy Kruger? 



Wie sal nie Jimmy Kruger se bekende woorde onthou oor  die dood van Steve 

Biko in polisie-aanhouding nie? "Dit laat dit my koud." Met ander woorde "Ek gee 

regtig 'n f om nie. Die polisie kan maar prisoniers doodskop as hulle lus is. Is reg 

met  my."  Mnr  Kruger  is  reeds  oorlede  en  ek  praat  nie  graag  lelik  van  die 

ontslapenes nie maar ek wonder wat hy gedink het sou die effek van sy woorde 

wees op die jong konstabels wat hulle bes doen in die brandende townships om 

die situasie te beheer? Sou hulle ook besluit dat die doodmaak van swart mense 

hulle koud laat? Hoe gaan jy voel as die huidige Minister van Wet en Orde of wat 

hy deesdae genoem word begin sê "Die polisie kan maar wit mense doodskop. Is 

reg met my?" Ons kan baie leer uit die geskiedenis en ons leer niks nie.

Dit was doodsake om ons te skiet

Padblokkades kon gevaarlik wees in die 1980's want dit gebeur dat Russiese 

vervaardigde handgranate na ons gegooi is deur verbeeldinglose terroriste met 

selfmoord neigings.  Of hulle het probeer om hulle pad oop te skiet wat nog 

dommer was. Gelukkig was daar nie so iets soos 'n selfmoord bommer nie. Party 

terroriste het egter hulleself per ongeluk opgeblaas en dalk nie heeltemal so per 

ongeluk nie. Handgranaat gooiende terroriste en skietende misdadigers is nie 

moeilik  om  te  hanteer  nie  maar  die  generaals  het  vir  een  of  ander  rede 

paniekbevange geraak. Kort voor lank het die bevel uitgegaan om die nodige 

teenmaatreëls te neem. Ons het dus 'n Casspir geparkeer by die padblokkade. 

Bo-op die Casspir was 'n opgeleide (moes SAP TIN kursus geslaag het) konstabel 

agter 'n MAG (ligte masjiengeweer deur FN in België).  Die MAG wat ook bekend 

is as die LMG is 'n wonderlike wapen in die standaard NAVO 7,62 kaliber wat 

gewoonlik  net  gebruik  is  op  die  grens  vir  vuur  ondersteuning.  Dit  was  ons 

gebruik om te sê dat wanneer die MAG praat selfs satan versigtig begin luister. 

Dit het 'n wonderlike klank en die verskillende LMG operateurs kon herken word 

aan hulle individuele sarsies wat eie aan elkeen was. Jy sou die LMG bo al die 

ander geweervuur hoor dreun. Ek was mal daaroor en so ook SAP TIN wat 'n 

liedjie daaroor gehad het. Iets soos volg: 

"Kakaunda jou ma se mo-r

Kakauuuuundaaaa!

 Kakaunda jou pa het f-all beeste



Kakauuuuundaaaa!

Ek kom jou haal met die LMG

Kakauuuuundaaaa!

 En die LMG hy skiet f seer." 

Inderdaad,  daar  is  nog  heelwat  ander  verse  ook  wat  ons  maar  kan  los  vir 

iemand  anders  om  vir  die  nageslag  te  bewaar.  Kenneth  Kaunda  was  die 

Zambiese President en geen groot vriend van SAP TIN nie. Hy en sy land is 

vaderlik  gehaat en met groot minagting behandel soos en wanneer die  Suid 

Afrikaanse Spesiale Magte lus was. Voor dit het die Rhodesiërs hulle gereeld ore 

aangesit so Mnr Kaunda was baie wys om die beledigings te ignoreer. Vandag 

lyk dit my beledig hulle Suid Afrika soos hulle lus is (die sg "busy bee" uitspraak 

wat onlangs gemaak is).

* In Afrika word jou rykdom gemeet aan jou beeste. Dit is dus 'n aansienlike 

belediging  as  jou  pa nie  beeste  besit  nie  en  sulke  gedrag die  begin  van 'n 

lewenslange bloed vete. Soos gesê SAP TIN wou altyd vaderlik raak maar hy het 

hulle wyslik vermy.

Die konstabel is beveel om alles wat nodig was te doen indien nodig. Dit is een 

van die baie min gevalle in die land waar die "shoot to kill" opdrag gegee is. Ek 

is nie bewus van 'n enkele geval waar die behoefte ontstaan het om dit te doen 

nie. Dis ook goed so want 'n MAG skiet honderde koeëls per minuut. Hel, hy kon 

ons dalk raakskiet wat een helse vaderlike gesprek sou veroorsaak tussen die 

oorlewendes en stelliglik die dooies ook tydens hulle 1000 jaar rusdae. Sal die 

(jy weet wat) uit hom skop vir sulke disrespek.

Dit was nie ongewoon om 'n peloton van die weermag as rondom verdediging te 

kry terwyl ons besig is met ons polisie dinge by die padblokkade nie. Ek het hulle 

nooit  vertrou nie  want hulle  was óf  vet  reserviste  of  maergat dienspligtiges. 

Beide wat ek met groot agterdog beskou het. Ek bedoel geen disrespek as ek dit 

sê nie. Het net gevoel dat die beskerming van ons nie een van hulle sterk punte 

is nie en ook nie eintlik belangrik vir hulle nie. Hulle het nie geweet wanneer om 

te skiet en wanneer nie. Die belangrikste is ook wanneer om op te hou skiet. Ek 



weet van ondervinding dat dit baie moeilik is om ouens te stop om te skiet as 

hulle eers begin het. 

Waarskynlik omdat die polisie suksesvol gedagvaar is in die verlede was daar 'n 

baie  streng  beleid  oor  wat  voldoen  aan  'n  polisie  padblokkade.  Met  genoeg 

opleiding  kon  'n  volledige  tweerigting  padblokkade  geskep  word  in  'n  paar 

minute. 'n Ervare polisie offisier was gewoonlik in beheer. Die Leër element sou 

onder sy bevel gewees het.  Dit  was ook riskant vir  iemand om om te draai 

wanneer die padblokkade opgemerk is want 'n paar Blitspatrollie karre was reg 

om hom in te jaag en vaderlik te hoor wat sy storie is. Die Honde Eenheid het 

ook vinnige karre gehad wat die werk kon doen want die Blitspatrollie was nie 

orals beskikbaar nie terwyl die Honde Eenheid wel was.

Op hierdie spesifieke padblokkade het 'n ou gemors van 'n kar  binne duime van 

my af gestop omdat die ABS nie goed gewerk (dit geen remme gehad) het nie. 

Ek was op die punt om die bestuurder te skiet toe ek 'n ouerige wit man as die 

bestuurder opmerk. Wat my nog meer agterdogtig gemaak het want hy was 

netjies aangetrek en duidelik nie in daardie kar  behoort nie. (Ja ek weet swart 

mense het toe ook duur karre gery.) Teen hierdie tyd is ek deeglik opgewerk 

deur in die koue reën te staan en nou byna vermoor deur hierdie ou oom en sy 

simpel kar. Dus met die arrogansie van die jeug het ek (in geen onsekere terme) 

my  kop  by  sy  venster  ingedruk  en  hom vertel  dat  hy  "artikel  277  van  die 

Strafproseswet oortree het deur opsetlik (en f wederregtelik) probeer het om my 

te vermoor met sy gemors van 'n kar. En dat ek, konstabel so en so deur die 

genade van Generaal Coetzee blah blah blah, nie die ongevraagde misbruik van 

sy gemors van 'n kar gaan duld nie" en nog baie meer op die trant. Ek het 

besonder indrukwekkend geklink soos ek die wetsartikels opgemaak het soos ek 

aangegaan het. Ongelukkig het die ou oom uitgedraai om 'n afgetrede regter te 

wees wat nog erger nog die wet goed genoeg kon onthou. Terwyl hy apologeties 

genoeg was vir sy gemors van 'n kar (wat hy van plan is om te herstel in sy vrye 

tyd) het hy "versuim om die relevansie (indien enige wat ek dalk wil verduidelik) 

tussen artikel 277 van die Strafproseswet en sy optrede in sy gemors van 'n kar 

te sien."

Het jy al ooit opgemerk dat regsgeleerdes eenvoudig nie soos normale mense 

praat nie? Wie anders sou sê "versuim om die relevansie (indien enige wat ek 



dalk wil verduidelik) tussen artikel 277 van die Strafproseswet en optrede in sy 

gemors van 'n kar  te sien" in plaas van "wat die hel is artikel 277?" So ek het 

geweet  hy  moet  'n  Regter  of  iets  wees  op  grond  van  sy  ouderdom alleen. 

Regters afgetree of  nie was baie belangrike mense (soos dit  moet wees) en 

gewoonlik  met die grootste respek behandel deur die SAP. Hulle is tot gesalueer 

en  opgepas.  Hierdie  een  was  gelukkig  vir  my  deeglik  geamuseerd  deur  my 

manewales. Hy was gaaf genoeg om my verskoning te aanvaar en stilletjies weg 

te gaan want hy kon by die luitenant gaan kla het. Ongelukkig het hy die hele 

wêreld oor die (dom) konstabel vertel wat duidelik niks van die Strafproseswet 

weet nie. Ek is seker dat dit my pa se ore bereik het want hy het 'n paar weke 

later met baie moeite die korrekte werking van artikel 277 aan my verduidelik 

sonder dat ek daarvoor gevra het. In daardie dae was ek nog jonk en my regte 

naambordjie  gedra.  Ek  het  'n  baie  gehad  om  te  leer  en  spoedig  'n  hele 

versameling gehad. 

Ek kon net nie daardie dag wen nie want binne 'n paar minute sien ek 'n kar met 

geen ligte op sy voorste nommerplaat nie. Pligsgetrou waarsku ek hom en die 

volgende twintig voertuie om die betreurenswaardige toestand reg te maak voor 

iets vaderliks gebeur. Almal het nederig om verskoning gevra en hulle mechanic 

(of mans) geblameer. Nommer 21 het egter in ongeloof na my gekyk en begin 

lag asof ek in die gewoonte is om in die reën te staan en grappies maak met 

vreemde mans. Ja, blyk toe dat geen voertuig in die wêreld ligte op die voorste 

plaat het nie. As jy my nie glo nie gaan kyk self. Dit is nogal snaaks en ek het 

(hopelik) goed herstel om te sê: "Ja, inderdaad. Is net 'n grappie. Slim van jou 

om dit vang" ensovoorts. Nogsteeds sy kar 'n halfuur lank deeglik deursoek. So 

slim ou kon maklik 'n misdadiger ook wees.

Ek het net uit hierdie verleentheid gekom toe kom 'n taxi   met harde Rasta 

musiek daaraan. Synde dit reën het ek die gewoonte gehad om te klop aan die 

venster (wat die bestuurder net op 'n skrefie of glad nie oop nie - genoeg rede 

vir deursoeking). Dit is om die bestuurder te vertel om soos rokkof te maak of 

deursoek te word as ek nie sy gesig vertrou nie. Hierdie spesifieke taxi  het geen 

venster (moes dit gedink het) gehad nie. Dus het ek hom teen die kop begin 

klop. Na so vier of vyf goedgemikte kloppe het ek besef dat sy kop nie soos glas 

voel  nie.  My hande (in my eie  verweer) moet gesê word  was koud en het 

beperkte gevoel gehad in hulle. Ons sou nooit ons hande in ons sakke hou om 



warm te word nie. Dink nie jy sou die logiese vaderlike gevolge daarvan oorleef 

nie. (Handskoene is nie uitgereik aan enige rang nie behalwe vir seremoniële 

gebruik deur offisiere nie.) Ek het sleg gevoel deur die klop teen die bestuurder 

se kop want hy het redelik groot geskrik. Ek durf sê sy oë was groot totdat ek 

om verskoning gevra  het. Ook verduidelik wat gebeur het en ons is uitmekaar 

op goeie terme. Ons Afrikane lag maklik wanneer ons die grap verstaan. 

My  verleentheid  hierbo  moet  nou  nie  maak  dat  jy  dink  die  gemiddelde 

polisieman het nie sy wette geken nie. Hy het baie geweet van ongelukkig te 

min. Uit ondervinding sou ek die kurrikulum verander het om meer siviele reg in 

te sluit. Om 'n goeie polisieman te wees is nie net oor misdadigers skiet (altyd 

pret) nie maar om aan die gemeenskap van waarde te wees. Onthou ons was in 

Afrika wat die  derde wêreld  is.  In my tyd het die landelike inwoners na die 

plaaslike polisie sersant vir leiding gekyk vir enigiets van bees teling tot om in 

die huwelik te tree. Baie keer het ek gefrustreerd gevoel deur my gebrek aan 

kennis om 'n mishandelde vrou te adviseer oor egskeiding of hoe om 'n interdik 

teen  haar  eks  kêrel  te  kry.  (Ja,  ek  is  bewus  van  die  bestaan  van  'n 

gesinsgeweld-interdik wat ook gebruik word.) Dit is nie die punt nie. Ons was in 

'n posisie waar ons vaderlike raad kon gee en ons is nie opgelei om dit te doen 

nie. Dit was te maklik om dit te ignoreer as 'n private aangeleentheid en weg te 

ry.  Die  verwysing  van  iemand  na  'n  prokureur  is  altyd  slegte  raad. 

Regsgeleerdes is uiters selde doeltreffend in enigiets behalwe om jou geld te 

neem en baie twak te praat. Ek is lank genoeg een om te weet en het daaroor 

geskryf in my (gratis) eBoek Tricks of Trade - Memories of a Rogue Lawyer vir 

die wat belangstel. Verwag nie dat die regsgeleerdes sal saamstem nie. Moet 

linksgesinde takhare in vermomming wees. Mercedes kar is meer belangrik as 

geregtigheid. Mevroutjie se kar ook.

Wat ons werklik nodig gehad het by die Kollege was om die Rhodesiese Polisie se 

voetspore te volg en 'n swart taal te leer praat. Dit is nie histories ongewoon nie 

en selfs voor die Rhodesiese oorlog het die sogenaamde Uhuru-opstand in Kenia 

uitgebreek. Dit het 'n paar jaar geduur het en ten spyte van sy reputasie vandag 

was dit nie veel van 'n opstand nie. Volgens my statistieke het slegs 38 wit 

mense gesterf en sowat 2500 swart mense (die syfers word in twyfel getrek 

deur party navorsers). Enige dood is betreurenswaardig maar dit is minder as 

die getal boere vermoor in Suid-Afrika na 1994 (toe die oorlog amptelik gestop 
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het). Sommige kenners praat van volksmoord (genocide) wat buite die bestek 

van hierdie storie is. Die punt is dat die al wit Keniaanse Kolonie polisie-rekrute 

geleer om Swahili te praat. Selfs bo enige ander opleiding in wapens of wette. 

Dis hoe belangrik dit geag is en een van die min teen-insurgensies wat deur die 

kolonialiste gewen is. (Ons praat met redelike detail oor dit in my ander boek 

The Egg Breakers - Counter-Terrorism in  Sub Saharan Africa as jy  meer wil 

weet.) Dit was regtig moeilik om behoorlik te kommunikeer. Geen twyfel dat die 

misdadigers ons gebrek aan taalvaardigheid probeer misbruik het nie. Die SAP 

het jare te vore al  ingestem met my sienings hierop want hulle het 'n klein 

subsidie aan wit lede betaal wat 'n swart taal kon praat. Soos verduidelik iewers 

het  die  gemiddelde  Afrikaner  'n  baie  direkte  uitkyk  op  die  lewe.  Die  teorie 

(bewys in die praktyk) was dat as jy iemand lank genoeg vaderlik reghelp sou hy 

wel instaat wees om ordentlike Afrikaans te praat. So baie min, insluitend ek, 

het die moeite gedoen om 'n nuwe taal te leer. Dit was 'n groot fout.

Die Kollege hospitaal

Die een plek wat vermy moet word is die Kollege Hospitaal. Nie soseer vir die 

diens  van die  dokters  en  verpleegsters  (goed  genoeg)  maar  die  feit  dat  dit 

gebou is op 'n heuwel in die boonste linker hoek van die Kollege. Daardie heuwel 

is soos 'n ski-helling en gebruik as straf vir kadette wat hulle sersant iewers 

langs die pad ontstel het met hulle takhaar neigings.  Dit is regtig baie steil en 

lank. Selfs met 'n kar is dit eerste rat al die pad na bo en nooit as dit gereën het 

nie. Ons het nie dikwels ons sersant so kwaad gemaak nie maar die paar keer op 

en af was erg genoeg. Ek het gesien hoe kadette opgooi van uitputting wat die 

sersant  eers  vies  gemaak  het  met  hulle  "f  horibale  linksgesinde  takhaar 

gewoontes blah blah blah." Dan moes jy nog na die paradegrond kilometers ver 

weg terug hardloop. Gelukkig bestaan daar ook 'n minder veeleisende pad wat 

nie sleg is  nie.  Hierdie  een is  parallel  met die hospitaal  en jy kon met veel 

minder moeite op marsjeer. Die ander een wat is plein sadistiese en behoort 

verbied te word deur die Geneefse Konvensie. 

Die SAP het geglo in die goeie versorging van sy kadette op mediese vlak wat 

niemand sal verbaas nie (was staatseiendom - sou 'n misdaad gewees het om 

dit nie te doen nie). Dus het ons gereeld opgeruk na die hospitaal om met iets 

medies ingespuit word. Ek weet nogsteeds nie wat nie en in daardie dae het jy 
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nie  gevra  nie.  Jule  weet  dat  net  linksgesinde  takhare  met  kommunistiese 

neigings  vrae  vra.  Tensy  jy  jou  sersant  vaderlik  bekommerd  oor  jou 

kommunistiese  maniere  wou  hê  was  stil  bly  beter  vir  oorlewing.  In  teorie, 

volgens regulasies, is ons nie toegelaat om opstote te doen na daardie aanvalle 

op ons arms nie. Duidelik het die sersant soms vergeet en ons moes maar leef 

met die opgeswelde potblou arms vir 'n week. Party inspuiting het ons naar laat 

voel vir dae aaneen.

Party kadette (soos ek) is van nature bang vir naalde en ook nog troeteldier 

slange (en paar ander dinge). Ek het seker gemaak om weg te kyk terwyl ons 

misbruik is. Baie het flou geword (nie ek nie) en is ingespuit in 'n toestand van 

bewusteloosheid. Sy toestemming is nie werklik benodig nie. Erger is dat nie alle 

inspuitings op die skouer was nie. Soms moes jy kaalgat staan wat verleentheid 

'n groot verleentheid was synde die verpleegsters (so oud soos ons ma's) maar 

nogsteeds vroue was. Een van die Rooinekke, nie my vriend Marcus die Rooinek 

nie, het eendag op sy gesig geval waar hy gebly het vir 'n geruime tyd. Wat 

hierdie voorval merkwaardig gemaak het is dat die verpleegster nog eers nie 

begin  het  met  haar  naaldwerk  nie.  Was  ook  nog  nooit  tevore  oor  naalde 

bekommerd gewees nie. Altyd ons gespot wat 'n gesonde vrees het vir iets wat 

in ons in gedruk word. Dit het die verergde dokter 'n hele rukkie geneem om 

hom weer by te kry en later geforseer om hom 'n skop in die ribbes te gee wat 

die gewenste uitwerking gehad het. Behalwe die inspuiting wat hulle het hom 

oornag  vir  waarneming  gehou  en  na  die  stadshospitaal  gestuur  vir  'n  brein 

skandering die volgende dag. Duidelik was iets groots fout.

Ons was 'n bietjie bekommerd totdat hy in 'n oomblik van waansin bely het (by 

die skaak klub) dat hy een van die verpleegsters (selfs al is sy so oud soos sy 

ma) aantreklik begin vind het en 'n natuurlike endossement vir sy gevoelens 

begin toon het. Wetende dat (1) ons beslis hom hel sou gee om 'n vrou so oud 

soos sy ma aantreklik te vind of nog erger (2) dalk vermoed dat hy onnatuurlike 

neigings vir die kaalgat kadet voor hom het het hy wyslik besluit om op sy gesig 

te val en daar te bly vir 'n rukkie. Tot sy afgryse het die dokter aangehou om 

hom te lawe en die  res is  geskiedenis  .  Natuurlik  was ons almal  onsensitief 

indien nie prontuit wreed oor die voorval nie. Hy moes darem regtig teen die tyd 

geweet het om by sy skielike vrees van naalde storie te bly. Ons het so ver 

gegaan as om doelbewus ons ma's se foto's om te draai elke keer as hy nader 



gestaan het. Vandag vind ek middeljarige vroue het heelwat meer om te bied as 

opgeskote jonges wat erg irriterend is. Om met jou vrou oor alles en wat nog te 

kan praat is wonderlik. Om lewenservaring te deel is waaroor liefde gaan.

* "Amen" beaam my Amerikaanse Patriot wie se IK ver bo myne is. Ons het ook 

ooreengekom dat sy 29 jaar oud sal bly synde ek weet wat goed is vir my. Maak 

dit maklik vir my om haar ouderdom te onthou.

Ons is in 'n aparte klas basiese (tweede hulp) noodhulp geleer. Hoekom weet ek 

regtig nie aangesien die Polisie nie enige mediese kits aan sy lede uitgereik het 

nie. Ons was van die Leër se medics afhanklik op die grens. Hulle het vinnig 

ingeskakel en gehaat om terug te keer na hulle eenhede. Ook uitstekende werk 

gedoen. Hulle is niks anders behandel as ons nie en het die  normale SAP TIN T-

hemde met die spreekwoord "Killing is our business and business is good" trots 

gedra.  Tog  lees  ons  hierdie  dae,  na  1994,  van  baie  medics  wat  blykbaar 

gewetensbeswaardes gehad het en hulle mediese kit vir dwelms en partytjies 

gebruik. Ja ek lees dit, het egter nooit gebeur in my aangesig nie en meer tot 

die punt is dat hulle nooit hulle linksgesinde takhaar sienings geopenbaar het 

nie. Hulle het ook nie geluister na ABBA nie. Is dit nou nie interessant nie? Is bly 

dat hulle so verander het na die tyd. Behoort dankbaar te wees vir die SAP TIN 

opvoeding.

Dit is slegs deur die genade van God dat ons nie met vigs besmet is nie want 

ons het geen rubber handskoene gehad om lyke op te tel nie. Ons het beslis 

geweet het van vigs en ook vermoed dat sommige van ons selfmoorde tonele 

positief getoets het (die rede vir die selfmoord). Waarom hierdie mense nie die 

ordentlikheid gehad het om die polisie te waarsku van hulle status nie is vir hulle 

om te verduidelik.  Jy kan tog dink selfmoord is  'n  onnatuurlike dood en die 

polisie jou karkas moet optel. Ek het die vrees vir jare gehad wat die ander rede 

is  waarom ek  nooit  ernstig  in  'n  vrou  wou  belangstel  nie.  Ons  het  heelwat 

lewensversekering uitgeneem net om 'n vigs-toets te ondergaan. Daar was geen 

ander manier van toetsing nie. Anders sou jou loopbaan vinnig gestop het. In 

daardie dae is dit geglo (verkeerdelik) dat slegs homoseksuele die siekte kry as 

straf van God vir hulle skandelike gewoontes. Is bietjie moeilik om te verduidelik 

met sulke houdings.

Sportdae was belangrik 



Elke  Woensdag  middag  was  sportdag.   Enige  en  alle  erkende  sport  is 

aangemoedig en om deel te neem verpligtend. Maak ook nie saak wat dit was 

nie as jy deelgeneem het beter jy wen ook. Om te verloor teen die Leër of nog 

erger haasmanne is nie die inding nie. Ek glo die arme dienspligtiges is ook met 

die dood en ander vaderlike maatreëls gedreig indien hulle teen die SAP verloor. 

So die vuisgevegte het in 'n merkwaardige kort tydjie begin. Ten minste kon die 

verloorkant spog dat hulle die boksgeveg gewen het. Dit het heelwat gehelp om 

die generaals en instrukteurs te kalmeer. Ons ook, in alle waarheid, ons wou 

wen en sou die anderkant op enige manier binne en buite reëls vaderlik bevark 

om dit te doen.

Party ouens het "dans met meisies" neergesit as sport maar die is gesien as 

goed  genoeg  rede  om  opgelei  te  word  in  'n  lang  afstand  draf  synde  hulle 

linksgesinde takhaar neigings het blah blah blah. Slegs offisiere het dans klasse 

gehad gedurende kandidaatoffisier opleiding. Nie ons nie. Ons was nie offisiere 

nie en ook geen begeerte gehad om te wees nie.

Die Rooinek Marcus en ek het verkies om gholf  te speel. Dit het ons uit die 

Kollege gekry want ons het geweet die Kollege beskik nie oor interne gholfbane 

nie. 'n PT Sersant het ons na 'n plaaslike golf klub gevat en weer gaan haal 

indien hy onthou het. 'n Hele paar keer is ons verplig om 'n taxi of meer gereeld 

deur een die klublede (wat ons seker jammer gekry het) teruggevat na Kollege. 

Dit het nogsteeds beteken ons moes van die hoofhek hardloop (jy loop nie in die 

Kollege nie tensy naby aan die dood en gesertifiseer is op ligte diens). Met 'n sak 

golfstokke was dit soms vermoeiend. Ons het die jackpot getref toe ons besluit 

het om die sersant te nooi vir 'n laaste (of drie) bier by die klubhuis voor ons 

vertrek. Hy het daarna nooit weer ons vergeet nie en ons het nooit opgehou bier 

skenk nie en later amper vriende geword. Die PT Sersante is goeie mense wat 

heelwat minder nonsens in hulle uitkyk teenoor ons gehad het.

Nie elke kadet het gholfstokke besit nie (ek het leer vloek op die gholfbaan op 

skool al)  maar baie kon fietse vanaf hulle jonger broers of susters leen. Die 

gevolg dat honderde besluit het om fietsry as hulle sport te beoefen. Hulle het 

die goeie waardeuring gemaak dat hulle toegelaat sou word met die fiets uit die 

Kollege te ry. Dan kon hulle iewers lyfwegsteek of selfs hulle meisies ontmoet. 

En so was dit vir die eerste paar Woensdae tot 'n PT instrukteur het hulle op 'n 



105km Tour de Pretoria-Wes gevat het. Hy was 'n semi-professionele ryer  in sy 

jeug het dit elke oggend voor werk gedoen so dit was geen groot ding vir hom 

nie. Hulle aan die ander kant was nie semi-professionele ryers in hulle jeug het 

nie want hulle is nog in hulle jeug en dit was 'n (ek wou sê f) groot ding vir 

hulle. 

Nou selfs ek het geweet dat enigiemand wat 'n opregte belangstelling in fietsry 

het nie in 'n ou BMX fiets (ontwerp vir tienjariges) sal aanmeld nie. Soos een aan 

my vertel het het "die f sersant nooit f moeg geword nie en hulle aangehou jaag 

oor elke heuwel en f berg wat hy kon vind." Erger is dat hulle geen water of 

behoorlike fietsry klere besit het nie en erg vreemd geloop het vir die volgende 

paar dae. Hulle kon op 'n afstand herken word. Het ook al die ysblokke by die 

menasie gebedel om op hulle brandwonde te sit. Te aardig gelyk in die storte. 

Baie simpatie gekry. Die volgende Woensdag hulle getalle met 95% gedaal en 

hulle  gedwee  by  die  rugbyvelde  aangemeld  wat  "minder  f  gevaarlik  vir  jou 

kroonjuwele is." 

* Nadat ek die Engelse weergawe gepubliseer het was een oudlid gaaf genoeg 

om my te epos dat hy persoonlik gesien het dat die rugby afrigters die fietsry 

demoon (sersant) 'n kas bier sien gee het na die tyd. Miskien is dit beplan.

Die SAP het 'n lang geskiedenis  van fietsry en fietspatrollies. Ek het self eendag 

my byna desmo-rs met een geval  maar dis  'n ander storie.  Die fietse is  vir 

dekades gebruik vir patrollie maar teen hierdie tyd was dit relatief onbekend. 

Soos alle polisie eiendom, insluitend ons, het hulle nommers  en 'n log boek 

gehad. As 'n metode van misdadigers vang en patrolleer is dit uitstekend en 

moet weer ingestel word. Dit is relatief vinnig (meer as 'n man te voet) en beter 

om iets  suspisieus  te  hoor  as  van  uit  'n  kar.  Natuurlik  het  ons  nooit  enige 

haasman veiligheidstoerusting  gehad soos helmets  nie.  Dit  is  'n  linksgesinde 

takhare uitvinding of so is gesê. Wel ja onder andere. Jy het mos 'n f pet op jou 

f kop konstabel? Ja dankie sersant. Gaaf van u om my dit wys. Sug.

Sommige van my Rooinekke het besluit om swem as 'n sportsoort op te sit. 

Synde ons (hulle) in die see of eerder langs die see groot geword het kon hulle 

(ek ook) goed swem. Nogsteeds was dit nog naby genoeg aan die winter en 

koue so ek kon nie heeltemal verstaan waarom hulle nie net saam met Marcus 

die Rooinek en ek na die (warmer) golf klub wou gaan nie. Ons het hulle genooi 



en hulle moes geluister het. Maar hulle het nie en nou is ek verplig om hulle 

ellende te vertel.

Soos al voorheen gesê het die Kollege gespog met 'n groot swembad en hulle 

het goed gevoel oor die lewe want daar was klomp vroue kadette wie hulle kon 

beïndruk en hulle het (blonde hare, goeie lyf en 'n Engelse aksent). Synde jong 

manne (alle Rooinekke van die see af is half mal) het hulle onmiddellik begin 

spog oor wat hulle alles in die water kan doen en die vroue kadette uitgedaag vir 

waterspeletjies. Dit het ook sonder enige twyfel bewys dat hulle inderdaad baie 

goed  kan swem synde hulle  alles  wou wen om hulle  dominansie  te  vestig. 

Gedurende die proses van beïndruk het hulle heeltemal vergeet dat tydens ons 

formele PT swem klasse hulle plegtig die (sersant) swemafrigter vertel het dat 

hulle  nie  kon swem nie.  Hy  was  nog  jonk en  het  hulle  geglo  dat  om goed 

branderplank te ry niks met swem te doen het nie. Hang mos net aan die plank 

en skop. Was seker van Transvaal af. Gevolglik is hulle in die nie-swemmers 

groep toegeken met kadette vanaf die Kalahari woestyn wat werklik nie kon nie 

swem nie en waarskynlik nog nooit die see gesien het nie. Daar het hulle rond 

geskop met 'n toenemend gefrustreerde instrukteur wat vergeefs probeer het 

om  hulle  die  basiese  beginsels  van  die  swem  te  leer.  "Hulle  is  duidelik  f 

kommuniste en linksgesinde takhare wat nie eers f instaat is om te doen wat f 

natuurlik  is  aan  'n  polisie  hond  nie.  Maar  moenie  bekommer  nie.  Die  f 

betreurenswaardige gebrek sal deur hom, PT sersant so en so deur die genade 

van  Generaal  Coetzee  blah  blah  blah.  Hulle  kan  hom  later  bedank  vir  sy 

vaderlike onderrig ."

Dit is nie heeltemal waar nie. 'n Paar jaar later by die Polisie Honde Skool moes 

ons  ons  honde  leer  hoe  om te  swem of  eerder  hulle  oefen  in  die  spesiaal 

geboude honde swembad. (Dit het skuins walle waaruit die hond maklik in en uit 

gaan.) Soos die geluk dit gehad het het my hond swemlesse gehaat en botweg 

geweier om in die swembad in te klim wat weliswaar yskoud en groen was na 

die  reën.  Nou polisie  honde het  geen keuse  in  wat  hulle  wil  of  nie  wil  nie. 

Daardie keuse word vir hulle gemaak deur hulle geleiers en hy kon gedink het ek 

gaan nie sy takhaar maniere net aanvaar nie. Hom opgetel en in die diepste end 

ingegooi. Moes self agterna induik (ten volle geklee) om sy kop bo die ysige 

water te hou en hom terug te sleep na die kant toe dit begin lyk of hy versuip 

synde sy ma (skandelik sê ek) nagelaat het om hom te leer swem. Kan jy glo 



dat hy so ondankbaar was om my te probeer byt my al die pad na die kant en 

vir  'n  paar  minute  daarna  totdat  die  wurgketting  hom oorreed  het  om  die 

onaangenaamheid te stop? Ons het 'n helse geveg daardie dag gehad wat ek 

gewen deur hom vir 'n hele rukkie vaderlik te verwurg. Hy het egter 'n paar nare 

byte ingekry tydens die proses. Sedertdien vermy ons water wanneer ons kan en 

hy moes vir  sy  verdere straf  en takhaar  maniere lê  en  kyk hoe ek my nat 

stewels politoer. Nie dat hy gepla was om op my mat te lê en 'n donkiebeen te 

kou wat ek met groot moeite uit die menasie gewaardeur het nie. Die res van 

die klas het die voorval snaaks gevind vir een of ander jaloerse rede. Bly vra of 

ek het hom die "kiss of life" gegee het. Linksgesinde takhare. Hy my amper die 

"kiss of death" gegee. Amper verkluim ook.

In die beginners swembad kon die PT swem instrukteur nie verstaan hoekom die 

Rooinekke nie behoorlik kan leer swem nie. In sy lewe as instrukteur of so het 

hy gesê, het hy nog nooit misluk nie. Daarom het hy elkeen 'n reddingsbaadjie 

(behoorlik van die Vloot gewaardeur) laat ronddryf terwyl hulle sy naam met 'n 

plank geslaan het vir ons wat hulle van ouds in die water geken het. Ek het dus 

geen groot simpatie vir hulle gehad toe dieselfde PT sersant hulle gevang swem 

het met die vroue kadette nie. Hulle het nie eens die ordentlikheid gehad het om 

die reddingsbaadjies te dra wat hy van die Vloot af waardeur het nie en het 

gelyk soos dolfyne in die water. Dit het 'n oproer van epiese norme afgegee. 

Hulle sedige verduidelikings van 'n wonderwerk (wat hulle skielik swem vermoë 

gegee) het is nie geglo nie. Dienooreenkomstig is die Rooinekke geklassifiseer as 

"f verskriklike nare linksgesinde takhare met f kommuniste standpunte wat f dit 

gewaag het om te lieg om hulle PT sersant maar nie te bekommer nie want 

sulke f gedrag sal genees word deur hom, PT Sersant so en so deur die genade 

van Generaal Coetzee blah blah blah. En hulle sal  f bedank hom later vir sy 

vaderlike f besorgdheid oor hulle." Sy vaderlike besorgdheid het  'n paar uur 

aangegaan totdat die PT sersant verveeld met hulle begin raak het en aandete 

moes bywoon. Hy het nog wraak oor sy skouer belowe. 'n Diep ontnugterde 

man.

Die Rooinekke was amper dood en het op die kant van die swembad gelê en 

snak na asem want hulle is "half versuip en heeltemal in hulle mo-r" of so sê 

hulle.  Hulle  kon  ook  nie  verder  kompeteer  met  die  vroue  kadette  en  moes 

(skandelik sê ek) die uitdagings verbeur. Die sersant se vaderlikheid het vele 



simpatie  van die  vroue kadette  ontlok wat  volgens hulle  eie  weergawe hulle 

spiere  gemasseer  het  en  baie  besorgd  'n  paar  trane  afgevee  het  oor  hulle 

mishandeling  (wat  amper  'n  misdaad  was).  Aangesien  hulle  mekaar  begin 

weerspreek het op die tjank gedeelte weet ons nie regtig wie eerste tranerig 

geraak het nie. Hulle kon ook nie die massering guns teruggee nie want hulle 

was te uitgeput wat volgens hulle 'n werklike jammerte is synde hulle groot 

kennis gehad het van masserings uit hulle verlede. Ek het nie gevra waar hulle 

sulke vaardighede verwerf het nie. Die idee daarvan is ontstellend vir my wat 

kielierig gebore is.

My gebrek aan simpatie was suiwer as gevolg van selfbehoud. Terwyl hulle die 

PT sersant in die beginners swembad frustreer het het ons het 'n verskriklike tyd 

gehad.  Ons  is  gejaag  na  die  diep  kant  en  met  'n  baksteen  in  elke  hand 

watergetrap. (Die bakstene was per toeval daar naby - ja wie glo dit.) Ons het 

die watergetrap vir ure (miskien vyftien minute) en byna versuip in die proses. 

As die vervloekte bakstene uit jou hande val moes jy 25 voet afduik om dit te 

gaan haal. Dit is nie moontlik om die sersant te oortuig jy verdrink nie. Jy moes 

die ordentlikheid gehad het om eers te sterf. So ons het getrap en gesnak na 

asem. Ook probeer hang aan die kant van die swembad in desperaatheid wat 

gemaak het dat die sersant ons vingers met groot vreugde (en hy het groot 

pote) te bespring en te trap. Die ergste was egter om te spring vanaf die 35 voet 

toring wat ek gedoen het met my oë styf toe. Terwyl ek die toring geklim het het 

ek onthou die beste raad in sulke omstandighede is om na die voorkant te kyk 

en nie af nie (my skool se geskiedenis boffin soos jy weet). Maar heelbo het ek 

vergeet om my eie advies te volg en afgekyk af om te sien hoe een Rooinek in 

die beginners se swembad die ou keelafsny teken gee. Hulle het ons manewales 

en angs deeglik geniet. Natuurlik spring beginners nie van die Eiffel-toring af nie.

Die enigste aangename ding van die groot spring was dat ons enige gemaklike 

manier  kon  afspring  solank  ons  ons  "f  voete  mooi  f  saam  hou  om  ons  f 

kroonjuwele  indien  ons  f  het  te  beskerm."  Om  seker  te  maak  ons  enige 

gemaklike manier selfmoord pleeg solank ons ons "f voete mooi f saam hou om 

ons f kroonjuwele indien ons f het te beskerm" het 'n ander PT sersant langs ons 

gestaan om die huiweriges af te skop. Hy was groter as ek en het groot vreugde 

geput om dispatcher te speel. Slegs diegene van julle wat hier lees hier wat 'n 

vrees vir hoogtes het kan verstaan hoe sleg sulke spronge is. Dit is erger as 



valskermspring want jy kan die grond naby sien en almal staar na jou vir enige 

teken van swakheid. Maar soos 'n polisie hond (meer werd as 'n kadet) het ons 

nie 'n keuse gehad nie en is gedwing om te val. Meer as een keer ook maar weet 

jy wat? Na 'n ruk het die meeste van ons het dit begin geniet en dom dinge 

begin doen soos bollemakiesies maak en wat alles anders wat ons kon uitdink. 

Ek vaagweg gewonder waarom die PT sersant nie ingryp toe ons begin nalaat 

om ons "f voete mooi f  saam hou om ons f kroonjuwele indien ons f  het te 

beskerm" nie maar hy was 'n buitengewoon slim ou. Na die redding van 'n dosyn 

kadette wat hulle self desmo-rs op hulle maag of rug geval het en nog 'n paar 

wat vergeet om hulle bene bymekaar te hou en dus dubbel gevou van die bodem 

van die swembad gered is het ons het die boodskap gekry en gespring soos hy 

gesê het ons moet spring. "F voete mooi f saam om ons f kroonjuwele indien ons 

f het te beskerm" Selfs dan is die water getref het met 'n groot vaart maar daar 

was nie die behoefte om gered te word nie. Daar moet op gelet word om ons 

kadet leier (synde 'n voormalige vlootduiker) geen vrees vir water gehad het nie 

die  meeste  van  die  reddingswerk  gedoen  het.  Hy  het  selfs  saam  met  die 

instrukteurs  klomp  goed  bedoelde  beledigings  geskree  en  homself  gate  uit 

geniet. Amper dood gelag. Die ou het net nie moeg geword in die water nie wat 

onnatuurlik  is  vir  opgevoede  mense.  Hy  het  later  'n  polisie  duik-instrukteur 

geword.

Die polisieduikers was deel van die Blitspatrollie maar nie alle Blitspatrollie lede 

is duikers nie. Die ouens was en is nogsteeds (waarskynlik) 'n spesie op hulle 

eie.  Hulle  is  nie  opgelei  as  aanvalsduikers  soos  die  Vloot  en ander  Spesiale 

Magte Eenhede nie en slegs betrokke by reddingswerk tydens vloede. Asook die 

woeste taak om na liggame en getuienis onder water te soek. Dit is ongetwyfeld 

baie moeilik want die water is koud en modderig. Die meeste van die tyd is die 

soektog gedoen deur aanraking. Sigbaarheid is nul sodat dit is onmoontlik om te 

weet of jy onderstebo is of nie want jy kon nie die lugborrels sien nie. Dan is 

daar die kwessie van honger krokodille, slange en haaie in die water. Van al die 

wilde diere is die seekoei by verre die gevaarlikste en het die nare gewoonte om 

rond te hang in die water. Daar is ook verskriklike siektes in die water as jy dom 

genoeg is om dit in te sluk so die ouens is braaf verby die woord braaf. Regtig 

spesiale tipe duikers gevat om 'n polisieduiker te wees. Verseker nie ek nie - ek 

wil ver rondom my sien of ek raak angstig.



Hulle taak is makliker gemaak deur die polisie honde wat lyke (vasgevang onder 

die water) kon ruik soos die gasse opwaarts gaan en net bo die oppervlak geruik 

word.  Die  hond  sou  in  'n  boot  wees  op  die  oppervlak  met  sy  hanteerder. 

Behalwe vir 'n selfmoord deur vergassing stink niks meer as 'n verdrinkte nie. 

Staan altyd windaf en asem te haal slegs deur jou mond en druk jou neus toe 

met wasgoedpennetjies. Dit is goeie raad. O ja skep die liggaam uit in 'n fyn 

sifdraad draagbaar want dit val uitmekaar en is vol wurms.

Hulle was wyd bekend vir hulle oefeninge op die mees eksotiese plekke wat hulle 

kon vind. Daar het hulle gebly vir so lank as wat hulle daarmee kon wegkom. Ek 

weet van een eenheid wat glo in die modder in die Transkei vasgeval het vir drie 

weke oorleef het op die seekos wat hulle uitgeduik het. Wel, dit is wat hulle gesê 

het. Die kolonel het wyslik net sy kop geskud en die vis (getuienis) aanvaar wat 

hulle  vir  hom gebring  het.  Dit  mag  waar  wees  omdat  die  Transkei  (in  die 

reënseisoen) 'n vierwielaangedrewe paradys is. Baie modder. Natuurlik was hulle 

tweerigting radios ongelukkig geblokkeer deur die heuwel waarteen hulle nie kon 

uitkom nie. Was nogal gebelg dat niemand hul eers gemis het nie.

Ek weet vir 'n feit dat hulle al die mooiste vroue lede gewerf het om hulle aan te 

sluit maar ek weet nie indien enige het nie. Op die stadium het die polisie het nie 

veel in terme van toerusting uitreik nie en hulle moes dit self koop uit hulle eie 

karige salarisse. Dit is pateties. Duik toerusting is nie net duur nie maar dit is 

noodsaaklik om die beste te hê. Jou lewe hang daarvan af. Dis so goed as om 

wat die Leër sê koop jou eie valskerm boet en dra bietjie by vir die Hercules se 

petrol. Verstommend. As jy nie meer duik nie skenk asseblief jou toerusting aan 

die polisie se duik eenhede. Hulle sal dit waardeer en het dit nodig.

Daar is gerugte dat hulle een keer hulle lug bottels gevul het terwyl iemand 

sigarette naby die kompressors gerook het. Dit het 'n hoes en geproes van 'n 

ander wêreld (letterlik) dertig voet onder die oppervlak afgegee as 'n resultaat. 

Hulle moes oppervlak toe in 'n onsedelike haas en 'n vaderlike vuisgeveg in die 

water met mekaar gehad vir die "f poging tot moord op mekaar." Of dit waar is 

weet ek nie maar hulle het baie vaderlike indien nie sommer plein gewelddadig 

geraak indien hierdie rook verbod naby hulle kompressors verbreek is. Vandag 

gebruik ons in die civie wêreld NITROX gas en sal waarskynlik nie die probleem 

hê nie. Tog, dit herinner my aan die ou duik grap. Wat doen jy wanneer jy 40 



voet onder die water is en die haaie begin jou sirkel? Sny jou maat met jou mes 

sodat hy bloei en swem weg. Ja wel, moet ook nie vooroor binne die boot val 

nie. 

PT lesse, sug

Fisiese opleiding of PT was, soos jy kan dink, so belangrik soos godsdiens. 'n Vet 

kadet het eenvoudig nie bestaan nie. Daar is streng regulasies ten opsigte van 

gewig  en oorgewig  polisiemanne is  nie  toegelaat  in  uniform nie  en  moes  in 

burgerlike  klere  werk  (skande)  totdat  hy  die  gewig  verloor  het.  Hierdie 

regulasies is by die elite eenhede sterk afgedwing en as 'n man het 'n gewig 

probleem  het  is  hy  na  die  grens  of  ander  opleiding  sentrum  gestuur  wat 

gewigsverlies verseker het. Dit het baie probleme vir die SAP TIN instrukteurs 

veroorsaak wat nie die tyd gehad het om die nuwe aankomeling fiks te maak 

voor die aanvang van opleiding nie. SAP TIN opleiding was realisties en fisies. Ek 

het  gesien  hoe  paar  ouens dramaties  krimp terwyl  onder  SAP TIN vaderlike 

besorgdheid. Ongelukkig het die polisie stasies nie die gewig beleid afgedwing 

nie en 'n paar polisiemanne het regtig vet geword. 'n Groot verleentheid vir 

hulleself en die SAP. Geen selfrespek.

PT het begin met 'n bietjie opwarming en 'n baie oefening wat ons "blougat PT" 

genoem het. Dit is maar opstote en ster spronge ensovoorts. Na 'n ruk het ons 

gegradueer tot die gevreesde klim toue wat al te verskriklik was. Die gerug is 

dat hierdie toue galg toue of voormalige galg toue is wat ek kon glo synde dik en 

onbuigbaar. Dit was op hake teen die dak vasgemaak (minstes drie verdiepings 

hoog). Ons is soos orangoetangs teen hulle op binne 'n sekere tyd. Maar dan 

kom die moeilike deel. Ons moes en het in die lug bly hang tot sodanige tyd dat 

die PT sersant nodig geag het. Jy mag ook nie jou voete gebruik nie - net hande 

en arms. Dikwels het ons neergestort omdat selfs met die beste pogings jou 

hande net nie meer jou kon dra nie. Handskoene is vir linksgesinde takhare met 

kommunistiese  neigings.  Dit  is  vreemd  dat  ons  nie  meer  bene  gebreek  het 

tydens die groot val  nie en met die jare het die instrukteurs geleer om ons 

onbeheerbare landings te vermy. Ek het verseker paar keer probeer om een 

raak te val maar hy was te rats.

PT Sersante is uitstekende mense. Baie vriendeliker as die dril-instrukteurs en 'n 

paar was goeie sportmanne. Ons dikwels 'n kampioen bokser onder hulle gesien. 



Sy Porsche kar het 'n baie van waardering uitgelok en hy moes seker die enigste 

polisie sersant gewees het wat een wettiglik kon bekostig. Hy is by verre een 

van die fiksste mense wat ek nog in my lewe ontmoet het. Het gesien hoe hy 

twee toue, een in elke hand, met sy arms alleen opklim net om te wys dit kan 

gedoen word.  Ook 'n woeste polisie snor gehad maar was altyd vriendelik.

Eendag het ek het twee spiere geskeur (tussen ribbes drie en vier volgens die 

Leër dokter by die Kollege Hospitaal). Ek het geweet dit is seer (ek wou die f 

woord gebruik) maar het voortgegaan met die oefening tot ek flou geval het van 

pyn (ja ek weet vrouens is harder as mans - erken dit). Die PT sersant was eers 

verbaas en toe ontsteld dat ek nie hom vertel het ek beseer is nie. My en almal 

rondom ons vertel dat net "kommuniste en linksgesinde takhare so dom is om 

PT te doen wanneer beseer is en behalwe dit, stel ek my vriende in gevaar wat 

nie waarsegsters is nie en dus nie kan weet dat ek beseer is nie. Sulke gedrag is 

onaanvaarbaar  tussen  opgevoede  mense."  Daarna  het  hy  my na  die  dokter 

gevat in sy kar wat gaaf was. Jy sal  oplet dat hy nie een keer die f  woord 

gebruik het nie. Ek moes nogsteeds terug loop na ons kaserne want ek kon nie 

soos  gewoonlik  draf  nie.  Egter  'n  les  geleer.  Jou  span  is  so  sterk  soos  die 

swakste skakel en die waarheid is belangrik. Bullsh-t bring jou net sover.

Deel van ons opleiding was om te boks. Behalwe rugby is dit die groot ding in 

die Kollege. As dit ons selfverdediging moes leer was dit 'n vermorsing van tyd. 

Die gemiddelde krimineel / terroris in die gewetenlose strate voel 'n f vir die 

reëls van boks. Ek weet dit omdat ek die tyd geneem het om hulle te vra en 

hulle het almal begin lag en hulle kop geskud. In die gewetenlose strate het jy 

op die harde manier geleer dat die mees gewelddadige manier altyd die beste 

manier is. Stop die geveg voordat dit ernstig word is die leuse. Jy sal my nie glo 

nie  maar  baie  polisiemanne  wat  hier  lees  sal  saamstem.  Die  strydendes 

kombineer altyd en val jou sonder rede aan wanneer jy kom vrede maak. Hel, 

selfs hulle vrouens en lang verlore broers sal jou aanval as jy hulle net die helfte 

van 'n kans gee om hulle takhaar maniere ten toon te stel. Selfs hulle hond wat 

neutraal behoort te bly vir sy eie beswil. Die beste raad is gewis om eers hulle 

paar klappe te gee en dan te vra wat dit begin het. Daar is verskillende maniere 

om dit te doen. Traangas  en jou polisiekar se wielsleutel het goed gewerk of jou 

Maglite flits (wat ons gekoop het sedert die polisie uitgereikte flitse gemors is 

wat te vinnig gebreek het) teen die oor. As al die bogenoemde misluk kry die 



Honde Eenheid wat mal is oor vaderlike gesprekke en graag wou help. Glo my 

dit is die enigste manier.

Die een ding wat boks ons geleer het is haat en om vreesloos te wees in 'n 

vuisgeveg.  Ons het begin  om mekaar  rond te  klap  en is  dan teen 'n  ander 

peloton opgesit. Nou dit is 'n geveg tot die dood. Die twee kadette is in die ring 

vir  twee  rondtes  of  so  lank  as  wat  die  PT  sersant  gedink  het  is  nodig.  In 

teenstelling met die Leër kon jy "bob en weave" (koes) so veel as wat jy wil 

solank jy die geveg wen. Verloor sou verseker ons sersant in verleentheid stel 

wat 'n onwelkome vaderlike belangstelling sou bring in ons "lafhartige f verloor 

maniere maar nie te bekommer nie, hy sal  Sersant van der Merwe deur die 

genade van Generaal Coetzee blah blah blah sal dit f genees. Ons kan hom later 

bedank  vir  sy  vaderlike  besorgdheid  oor  ons."  Dit  was  nie  moontlik  om net 

bietjie te slaan (spar) nie want die PT-sersante (res van die peloton ook) wou 

bloed te sien. Indien dit voorkom het dat jy nie bereid is om 'n mede-kadet 

ordentlike te donn-r nie sou die PT instrukteur self in die ring klim om seker te 

maak dat jy die logiese gevolge van "jou kommunistiese en linksgesinde takhare 

denke" verstaan. Een kadet het hierdie reël misbruik deur rond te f  (nie my 

woorde nie) totdat die PT instrukteur in die ring geklim het om hom vaderlik uit 

te sorteer. Hulle het aan ons 'n wonderlike uitstalling van die boks gegee synde 

die kadet 'n goeie amateur bokser (met 'n haat in daardie spesifieke PT sersant) 

uitgedraai het. Dit moet gesê word dat die PT sersant nie die stryd verloor het 

nie maar beslis 'n skok gekry het na die eerste tien sekondes en besef het wat 

aangaan. Ek kan jou verseker dat die kadet 'n gemerkte man was daarna maar 

hy hulle respek verdien en weldra vrede met mekaar gemaak. Hy was van toe af 

deel van die boksspan en het menigte dienspligte aangeval in die kryt tot ons 

groot vermaak.

Die PT instrukteurs was nooit gepla met grootte nie synde hulle uitgepluis het 

(heeltemal korrek) dat 'n kadet eendag mense van enige grootte in hegtenis 

moes neem in die gewetenlose strate. So 'n ses voet plus kadet kon opgesit 

word teen 'n veel kleiner kadet. Dit het die geveg fassinerend gemaak synde die 

korter kadet gewoonlik 'n spoed voordeel gehad het en instaat is homself  te 

beskerm as gevolg daarvan. Dit is tot die groter kadet 'n uitklophou kon land. 

Soos die twee pelotons teenoor mekaar staan kon jy jou teenstander uit werk 

deur die tel van die kadette met betrekking tot jou eie nommer. Dit het gehelp 



aan die sielkundige kant. Jy kon en het die opponent die ergste bose oog gegee 

soos die lyn beweeg het. Hel, ek het so hard gestaar dat ek dowwe visie gehad 

het selfs voordat ek het in die ring geklim het. Daar is ek eenkeer byna deur 'n 

maergat  kadet met 'n uitstekende opstopper (van nêrens af nie) uitgeslaan. Nie 

vies daaroor nie. Hy was 'n taai ou van Natal en ons is steeds vriende. Nie een 

van my peloton spanmaats was simpatiek nie. Ons wou wen. Die res van die 

gevegte  het  ek  gewen  maar  is  elke  keer  onregverdig  gediskwalifiseer.  Die 

teikens wou nie stil staan sodat ek hulle behoorlik kon tref nie tensy ek hulle kon 

vaskeer teen die toue in die hoek. Wanneer vasgekeer het hulle (baie onsportief 

as jy my vra) die toue gegryp waarop die PT Sersant weer die geveg van die 

middel begin het. Met die gevolg dat die jaag proses opnuut na die hoek moes 

begin. Dus het ek besluit om aan te hou slaan self al is die ou teen die toue tot 

die PT Sersant fisies my stop. Wat hy gedoen het na 'n ruk en dan sou ek 

gediskwalifiseer word nadat ek dit weer en weer gedoen het. Gediskwalifiseer 

het  nie  die  geveg  gestop  nie.  Ek  is  een  keer  vier  keer  in  een  ronte 

gediskwalifiseer. Die sersant het net sy kop geskud met my strategie (slim as jy 

my vra) maar my nooit gekeer nie. Oorlewing is iets vreesliks.

Een kadet het al die reëls  gebreek deur die skop van sy teenstander teen die 

kop in die eerste ronte. Blykbaar was hy 'n skop-bokser van formaat  en het 

outomaties opgetree of so het hy gesê  en almal uitgedaag om dieselfde kry as 

hulle nie daarvan hou nie. Die PT Sersante was erg beledig en het hom teen drie 

teenstanders op dieselfde tyd laat veg. Hulle het vaderlik die k-k uit hom geklap 

skop bokser van formaat of nie.

Ek het nooit vroue kadette in die boksring gesien nie en het geen idee hoe hulle 

selfverdediging geleer is nie. Hulle kon (met en sonder geleentheid) 'n goeie 

haakhou gooi. Baie keer het ek gesien hoe hulle eerste instorm in 'n boksgeveg 

met  die  kriminele  element.  Dit  gesê  het,  ons  het  probeer  om  hulle  soveel 

moontlik te beskerm. Iets wat hulle glad nie mee gelukkig is nie en met afgryse 

gevul het. Een het selfs vir my gesê (respek genoeg want ek was 'n sersant en 

sy nie) dat sy my sal arresteer vir inmenging met haar pligte as ek nie ophou 

om haar terug te hou nie en asseblief nou f opsy staan dat sy die krimineel 

behoorlik kan skop nie.



Nog 'n klein fraaie vroue konstabel het 'n bekende bokser (erge straatvegter) in 

hegtenis geneem deur net te glimlag en hom in te lig "hy is in hegtenis en sy is 

seker dat daar geen rede vir onaangenaamheid is nie maar as hy wil snaaks 

raak is sy bereid is om die k-k uit hom te klap. Vaderlik natuurlik." Hy het haar 

gedwee gevolg na die polisiekantoor om die saak uit te sorteer. Daardie man het 

'n reputasie vir geweld gehad en is besonder groot gewees. Sonder om te skiet 

hom kan ek nie sien hoe minder as tien polisiemanne hom kon arresteer nie. 

Vandag is hy 'n prediker aan die Oos Rand. 

Dit was nie verbied om 'n verhouding met die vroue kadette te hê nie maar om 

gevind te word in hulle kamers was teen die reëls. Gerugte het dit dat baie mans 

kadette  moes  hardloop  soos  die  wind  met  'n  kussing  oor  sy  kop  wanneer 

onverwagte  inspeksies  plaasgevind  het.  Ek  glo  dit  nie  regtig  nie  want  haar 

sersant sal weet by wie hy was (al slaan hy 'n toon met die kussing oor die kop) 

en die vroue kadet sou swaar gestraf word. Soos met enige gerug moet iets 

egter gebeur het om dit te begin. Ek het dit nooit gesien nie maar vroue kadette 

kon en het vaderlike PT ontvang vir 'n onaangenaam gedrag. Ek is bly ek het dit 

nooit  gesien nie.  Dit  sou my hart gebreek het.  Jy moes net die polisievroue 

waardeer.  Hulle  het  soveel  beter  verdien  (soos  gelyke  behandeling  op  die 

minste). Ons het altyd probeer om minder te vloek in hulle geselskap hoewel 

hulle bekend was dat hulle dit ook kon doen per geleentheid.

Die skietbaan

(Die  volgende  paar  bladsye  gaan  oor  die  verskillende  wapens  wat  die  SAP 

gebruik het. Sommige lesers (almal vroue as ek na hulle name kyk) het my 

vertel hulle dit hoogs oninteressant gevind het. Ek sal nie sleg voel as jy daaroor 

spring  nie.  Ek  verstaan  dis  iets  wat  nie  almal  interesseer  nie.  Terwille  van 

akkuraatheid oor die tydperk en omdat ek heeltyd daarna verwys het ek dit 

maar ingelos.)

Die een plek waar niemand grappe gemaak  het nie is op die skietbaan. Die SAP 

het sy vuurwapen opleiding baie ernstig opgeneem en daar was baie om te leer. 

Ons het omvattende opleiding ontvang in  vier  tipes pistole,  drie  verskillende 

aanvalsgewere, drie verskillende haelgewere en twee masjienpistoolgewere. Ons 

is geleer om die wapens geblinddoek uitmekaar te haal en aanmekaar sit. Ek het 

uitgeblink in hierdie departement sedert dit niks nuuts vir my was nie. SAP TIN 



het  ons  geleer  om  dieselfde  te  doen  met  Sowjet-wapens  asook  die  Suid-

Afrikaanse 37mm stopper wat gebruik is vir oproer beheer.

Vreemd genoeg is sommige kadette sonder enige vuurwapen ervaring en hulle 'n 

gevaar  vir  almal.  Ek  het  seker  gemaak om Marcus die  Rooinek se groot  lyf 

tussen myself en hulle te hou. Een spesifieke kadet het nie net die teiken nie 

maar die hele berg agter dit met groot konsekwentheid gemis. Die instrukteurs 

het heelwat vaderlike tyd met hom spandeer. Eintlik het hy albei oë toe gemaak 

t terwyl skiet. Iet wat mens meer by die vroue kadette verwag het (grap net). 

Hulle het 'n vuurhoutjie in sy skiet ooglid gesit om dit oop te hou en die ander 

toegemaak met 'n oogklap. Dit het sy oog niks goeds gedoen nie want dit het 

begin uitdroog en die trane het vrylik gevloei. Maar hy het nooit weer sy oë 

toegemaak nie. Die volgende keer sou dit meer vaderlik aangepreek word.

Ek is oortuig dat om snaaks te probeer wees op die skietbaan tot 'n kadet se 

dood kon ly deur die instrukteur doodgeskiet te word en net reg ook. Enige ou 

wat wou om draai met 'n gelaaide vuurwapen is fisies aangeval met 'n paar goed 

gemik  skoppe en  houe.  Ek dink  regtig  as  hy nie  die  vaderlike  gesprek wou 

verstaan nie die dood sou gevolg het. Ek stem saam met dit ook. Jy kan nooit 

die koeël terug wens of kry wanneer jy die sneller getrek het nie. Die wette van 

fisika neem oor en dit is dit. Die koeël sal wat dit ookal tref vernietig. Jy trek nie 

die sneller tensy jy weet op wie of wat jy skiet nie en absoluut nie deur 'n toe 

badkamer deur nie. Die wet sal geen simpatie met jou hê as jy dit doen nie. Ek 

kan jou verseker 'n paar skoppe die minste van jou probleme op die skietbaan is 

as jy takhaar neigings begin toon het. Die instrukteurs was wyd bekend vir straf 

PT en baie bereid om hulle hard verdiende reputasie in die lewe te hou. Soos 

altyd het die hele peloton gely vir een outjie wat daarna vaderlik reggehelp is.

Alhoewel ek goed genoeg met 'n pistool is het ek my aanvalsgeweer gesien as 

die primêre wapen en daarmee is ek beter as goed genoeg. Ek het die skietbaan 

geniet maar ons het geen voorsorgmaatreëls  met ons ore getref nie (macho 

wêreld  gewees)  en  vandag  is  ek  driekwart  doof  in  die  linker  oor.  Dit  is  'n 

verbasende goeie voordeel gedurende die pynlike tyd net voor die egskeiding. 

Wens egter ek het dit nie uitgevind nie. Is maar sleg.

Ons het gou geleer om nie aan die loop van ons gewere te raak nadat dit geskiet 

is nie want glo my dit is vuurwarm en het indrukwekkende blase gelos. Erger as 



dit  die  geweer  is  dan  gelos  om  te  val  op  die  grond  wat  jou  verseker  'n 

"linksgesinde  f  takhaar  met  f  verstommende  kommunistiese  neigings"  maak 

"wat sy "f geweer en f beste vriend op die f grond gooi en dit nadat die SAP dit f 

verniet vir hom gegee het. Sulke f ondankbaarheid sal f vaderlik reggestel word 

blah blah blah." Dit is ook. Dan is daar die warm (ek wou sê f warm) doppies 

wat van jou makker drie meter links van jou bo-op jou val en altyd agter jou 

oor. Dis maar geïgnoreer want enigiets anders soos opspring en wegklap of wat 

ook al het 'n brul van woede en nommer 14 grootte stewel in jou ribbes gebring. 

Die reuk van buskruit en die warm olie in die wapens is iets wat ek nooit sal 

vergeet nie. Dis 'n lekker reuk (vir my). Groot pret gaan dit vooraf.

Dan was daar die outjies wat hulle geweer of pistool 'n "gun" genoem het. Baie 

kadette (veral die Rooinekke wat net nie wou verstaan nie) het rondom die baan 

gehardloop met sy kroonjuwele in sy een hand en sy geweer in die ander bo sy 

kop. Dit terwyl hy die hele wêreld 'n redelike beledigende rympie van die verskil 

tussen sy kroonjuwele en die geweer moes verduidelik. Aangesien ek dit nooit 

oorgekom  het nie (ek ken die verskil en het 'n groot hekel aan die takhare wat 

na 'n wapen as sy "kettie of roer" verwys) weet ek nie presies wat die rympie in 

Afrikaans is nie maar dit is 'n verleentheid. Iets te doen gehad met die maak van 

liefde en die Leër se kanonniers. In elk geval. Kry vir jou my ou.

Ons opleiding was so goed soos enige ander maar dit het nooit taktiese opleiding 

behels nie wat absoluut fataal was. So het dit op SAP TIN geval om ons te leer 

hoe om 'n verdagte kar  te benader of 'n gebou takties te storm. As jy nie weet 

wat die verskil tussen takties en strategies is nie kom ek gee jou 'n voorbeeld 

wat 'n Leër kolonel (Seiner) my vertel het: Eendag besluit 'n jong soldaat dat 

valskermsoldate se vleuels iets spesiaals aan die dames doen (verseker meer as 

die bokkop of pantser) en dus het hy vrywilliglik vir die elite Valskermbataljon 

aansoek gedoen. Dit is die strategiese doelwit. Toe hy sy vleuels na baie bloed 

sweet en trane gekry het vind hy toe 'n gewillige dame wat 'n waarderende 

belangstelling in hom kry in 'n hotel kamer. Dit is waar sy taktiese oefeninge 

begin het. 

Ons pistool was in die uitgereikte seil holster op die heup van keuse en dit het 

taktiese probleme veroorsaak wanneer jy bestuur of in 'n polisievoertuig sit (baie 

gebeur). Dit is moeilik om te bereik en 'n skouer holster sou beter gewees het. 



Ons het nie die taktiese heup holsters van vandag gehad nie. Uit die aard van 

die saak het ons het geweet van hulle bestaan synde ons nogal baie tydskrifte 

ensovoorts op die onderwerp gelees het. Later jare, nadat ek bedank het het die 

Spesiale Taakmag die ander lede in taktiese bewustheid begin oplei. Ons het dit 

op die harde manier geleer het en na 'n rukkie was ons goed instaat om onsself 

te help.  Ons het nie SWAT nodig gehad nie en die misdadigers meestal  self 

uitgesorteer gehad uit teen die tyd dat hulle daar aankom. In my oë was die 

swak punt in die Spesiale Taakmag dat hulle by minder skietgevegte betrokke 

was as ons net omdat ons meer geleentheid gehad het. Ons was altyd op die 

gewetenlose strate op soek vir moeilikheid terwyl hulle altyd in opleiding was. 

Ons het nooit weggedraai van 'n geveg nie en as Blitspatrollie (ook die Honde 

Eenheid) feitlik altyd eerste daar. Ek bedoel geen disrespek teenoor my vriende 

in die Spesiale Taakmag nie want waar hulle ookal oorgeneem het (outomaties 

met hulle aankoms) het die geveg geëindig met die misdadigers of terroriste 

morsdood. Gewoonlik binne 'n paar minute vandat hulle die huis bestorm het. 

Hulle mis nie wat hulle op mik nie - dit is so eenvoudig. Daar is heelwat respek 

tussen die eenhede wat nie na die stasie polisiemanne gegee is nie. Respek is 

iets wat verdien word op die harde manier.

Die opleiding het begin met die pistole wat minder lawaai as gewere en 9mm 

Parabellum rondtes wat nie veel van 'n skop het nie. Dis om die onervare outjies 

eers touwys te maak. Nou in my ervaring is die meeste polisie skietery op kort 

afstand omdat dit dikwels binne in 'n kamer of gebou is. Om 'n kadet te leer 

skiet op die gewone manier van 30 meter is eenvoudig dom. Die hof sal vra 

hoekom hy so ver weg was toe hy geskiet het want hy kon mos geen bedreiging 

op  die  afstand  ervaar  nie  (dit  is  aan  my  gevra).  Selfs  al  is  die  dooie  'n 

reeksmoordenaar  (ons het  meer  van hulle  in  Suid-Afrika  as  die  res  van die 

wêreld gekombineer) het hy darem nog regte. Wees te ver weg en jy het hom 

"gesnipe" volgens die idiootagtige advokaat wat geen idee het wat skerpskutter 

doen  nie  en  sy  kennis  van  die  TV  gekry  het.  Skiet  jy  hom te  naby  sodat 

kruitmerke op sy klere of liggaam is? Ja sersant verduidelik aan die hof waarom 

jy die arme reeksmoordenaar tereggestel het. Jy weet jy het sy menseregte erg 

geskend blah blah blah. Ja advokaat, wees verseker ek sal dit weer doen en die 

keer sal jy die geregtelike doodsondersoek bywoon met sy vrou as jou kliënt. 

Sug. Wat mens graag wou sê en nooit kon nie.



Baie linksgesinde takhare is juis regsgeleerdes sodat hulle almal kan verstom 

met sinnelose (idiotiese vrae). Een bekende een het my by geleentheid gevra 

hoekom ons terug geskiet het op 'n paar terroriste,  nou sy hoogs betalende 

kliënte (geen regsgeleerde werk verniet nie). Ek antwoord toe redelik genoeg 

want "hulle het op ons geskiet." So hoe het ek geweet hulle skiet op ons? Omdat 

hulle ons Casspir getref het en ek kon (1) die koeëls hoor afskram (dit maak een 

helse  geluid  wat  mens onthou)  en (2)  die  eerste  skoot  het die  gepantserde 

venster twee duim van my neus getref wat veroorsaak het dat dit kraak (en ek 

my gat af skrik) en (3) ek kon duidelik die AK47's hoor synde hulle 'n geraas 

maak wat selfs satan nooit sal vergeet nie. So kom die domste stelling in die 

geskiedenis  van die regte "Waarom dan nie in die Casspir wat gepantser is en 

dus veilig is bly nie? Jy was in absoluut geen gevaar nie en het geen wettige 

rede gehad om my kliënte te skiet nie?"  Want ons weet nie wat hulle volgende 

gaan skiet soos pantser rondtes wat wel die staal sal penetreer en behalwe dit is 

ons plig om terug te skiet indien enigiemand, insluitend jou terroriste -kliënte op 

ons skiet. Dit is poging to moord op polisiemanne wat 'n misdaad is en in ons 

teenwoordigheid.  Dalk  nog  terrorisme ook  en  die  besit  van  ongelisensieerde 

wapens en ammunisie. Sug. Kom net by advokaat en hou op babbels hap. Bly 

om te sê toe ek uiteindelik 'n prokureur geword het het ek nie takhaar neigings 

gehad nie.  Was verlig  toe  ek die  professie  verlaat  het  (onder  dwang en na 

behore seremonieel uitgeskop) want ek het dit geensins geniet nie. Dit is nie vir 

my om sulke vrae te vra sonder om deeglik skaam te kry om my gebrek aan 

kennis  uit  te stal  nie.  Waarom jou vaardighede gebruik om 'n misdadiger te 

verdedig wat werklik verdien om  aan die verkeerde kant van 'n galg tou te 

swaai  vir  'n  paar  minute  tot  dood  dood  dood  soos  die  Hof  'n  doodsvonnis 

uitspreek? Die blote feit dat die ou gearresteer is maak my klaar skepties hoewel 

ek weet ek verkeerd is. Jy sal verras wees maar ek is nie 'n voorstander van die 

doodstraf nie. Nie as 'n regsgeleerde nie. Dit is omtrent die enigste ding wat ek 

dit eens het met die takhare. 

Daar is vandag geen doodstraf in Suid-Afrika nie en die gebrek daaraan word 

deur almal geblameer synde die oorsaak van te hoë misdaadsyfer te wees. My 

vriend, die doodstraf sal nie misdaad stop nie en baie studies het dit al bewys. 

Wanneer 'n man kwaad of bang genoeg is om te moor gee  hy nie om wat mag 

of nie mag gebeur in die toekoms in die hof nie. Dink nie eers daaraan om die 



stadium nie. Bowendien is dit in elk geval wettiglik onmoontlik om die doodstraf 

terug  te  bring.  In  tye  van oorlog  kan die  weermag die  doodstraf  vir  sekere 

misdade uitreik. Dit sal wees deur vuurpeloton. My grootste vrees is egter dat 

regsgeleerdes  nie  baie  slim  is  nie  (ek  ook nie)  en  heeltemal  te  dikwels  die 

verkeerde man aan die galg gehang het. Dit is bekend feit en DNA bewys dit 

elke nou en dan. Onthou daar is geen manier om die gehangde te vergoed vir 

die regsgeleerdes se onnoselheid nie. Of nog erger die wette verander en wat 

gister  'n  doodsvonnis  is  nie  nou  meer  nie  wat  inherent  onregverdig  is, 

byvoorbeeld verkragting was altyd of kon tot die doodstraf kry. Daarna skielik 

nie meer nie. Of die doodstraf verpligtend maak om politieke teenstanders te 

straf soos in Apartheid. Of, en hierdie is bekende feit, jy swart is. Dan is jou 

kanse nie te goed nie. Die probleem met dit is ongelyke behandeling wat uiters 

onregverdig  is.  Mense raak bitter  as ek dit  sê maar ons almal  weet dat die 

doodstraf gebaseer is op die Bybel (oog vir 'n oog) en die Bybel moet nooit 

verwar word met die wet in 'n beskaafde land nie. Om anders te doen is om 'n 

Christelike weergawe van Sjaria wette te skep wat ek seker is dat dit nie is wat 

jy wil doen nie. 'n Oog vir 'n oog is nie die antwoord nie en kom neer op wraak 

alleen. Wraak my vriend, is God se gebied - nie joune of myne nie. Onderwys en 

verlig van armoede is die antwoord op misdaad maar dan, wat weet ek?

* Interessant die doodsvonnis is die een gedagte waarop feitlik geen ex-lid met 

my saamstem nie. Hulle standaard antwoord is moenie die misdaad pleeg as jy 

nie wil hang nie. Ek verstaan hulle punt...miskien is ek self te liberaal deesdae. 

Dis altyd goed as mense kan verskil sonder om te haat.

Ek is met 'n afskuwelike 0,38 Webley rewolwer op my eerste stasie uitgereik. 

Die  feit  dat  ek  nooit  amptelik  opleiding  ontvang  het  in  dit  nie  of  dat  my 

uitgereikte holster ontwerp is vir 'n pistool (dit het bly uitval) het geen verskil 

gemaak nie. Ek was nie beïndruk nie om die minste te sê. Veral toe ek uitgevind 

het ek het die bynaam "Cowboy" gekry het as gevolg van die Webley nie. Wel 

om eerlik te wees nie net as gevolg van die Webley nie. My roekelose styl van 

bestuur (jaloerse gerugte) en natuurlike aggressie het my 'n oorplasing na die 

Blitspatrollie binne enkele maande gegee. Ek was altyd op soek na moeilikheid of 

eerder aksie en het my werk ernstiger opgeneem as baie ander.  



Polisie-regulasies is nie aangepas by die tye nie. Ons was veronderstel om ses 

rondtes  ammunisie  per  maand  of  jaar  om te  skiet  as  oefening  (ek  kan  nie 

onthou  nie)  wat  heeltemal  onvoldoende  is.  Die  ses  rondtes  het  waarskynlik 

verwys na die ses rondtes kapasiteit van die rewolwers wat nie meer in gebruik 

was nie. Tensy jy jou eie ammunisie vervaardig het of dit uit die weermag kon 

waardeur het ons nooit genoeg ammunisie gehad om mee te oefen nie. Dit is 'n 

duidelike oorsig van die generaals en tenkoste van lewens. Om ordentlik te skiet 

is  oefening  tot  vervelens  toe  onder  alle  toestande.  Dalk  het  die  generaals 

nogsteeds gedink aan hulle eie tyd op die gewetenlose strate dertig jaar gelede 

en  was  (wat  my  aangaan)  uit  voeling  met  die  werklikheid.  Toe  ek  by  die 

Blitspatrollie aankom het ek 'n agt skoot Walther P38 met ekstra magasyn as 

standaard dienspistool gehad en dit is as genoeg beskou. Al te saam 16 patrone. 

Toe ek ontslag geneem het drie of vier jaar later het ek 'n vyftien skoot Z88 met 

vier  ekstra  magasyne en 'n aanvalsgeweer met  nog vier  magasyne van 35 

rondtes elk gedra. Dus alles saam meer as 200 koeëls by wat aansienlik meer is 

as 16. Ons het ekstra ammunisie beskikbaar gehad in die Blitspatrollie kar net 

vir ingeval. Dit wys hoe die vlak van geweld toegeneem het maar natuurlik was 

dit afhanklik waar jy was. Die platteland is tradisioneel minder gevaarlik.

Die elite eenhede is altyd aan die voorpunt van enigiets in teenstelling met die 

tipiese stasie polisiemanne van wie sommige hekwagte was en tevrede met hulle 

lot. Ek kon nog nooit verstaan hoe 'n opgeleide polisieman gelukkig kan wees 

met wagstaan  nie. Moes dit self eenmaal doen as straf vir roekelose bestuur. 

Was nog op 'n stasie waar dinge meer rustig geneem is. Ek het ook nie my 

jaagery as roekeloos gesien nie. Ek was oppad na 'n klagte en het 'n paar ou 

tannies  laat  huil  (van  skok  glo)  toe  ek  hulle  verby  gevat  het  in  wat  hulle 

(verkeerdelik) gesê het is 'n blinde draai en ek handhaaf is 'n reguit pad wat 

geboë is hier en daar. In elk geval het hulle gekla en die luitenant my gepos na 

die hoofhek met 'n haelgeweer om "f manier te leer en takhaar gewoontes te los 

met sy voertuie." By die hek het ek 'n groot oorlas van myself gemaak het deur 

almal te stop en hulle besonderhede na te gaan volgens regulasies voordat hulle 

in of uit is. Paar speurders die skok van hulle lewe gegee en een amper geskiet 

toe  hy deur  wou ry.  Na  twee  dae  het  die  luitenant  keelvol  geraak met  die 

identifisering  van  homself  en  my  vertel  om  soos  rokkof  te  maak  na  die 

polisievoertuig en volgende keer nie gesien word nie. Hy was 'n ou luitenant 



vanuit die Blitspatrollie. Ek is nie heeltemal seker of hy al sy varkies gehad het 

nie  want  hy  was  redelik  wyd  bekend  as  'n  baie  vinniger  (lees  roekeloser) 

bestuurder  as  ek.  Buiten  dit  was  hy  'n  uitstekende  polisieman  op  die 

gewetenlose strate en dink ek, my beter verstaan het as die meeste. Dit het nie 

lank  gevat  vir  hom  om  vaderlik  te  raak  met  haasmanne  nie.  Blitspatrollie 

maniere is gebore.

Die ses skoot rewolwers het 'n gerug veroorsaak dat misdadigers 'n speurder 

bestorm het nadat hulle ses afgevuurde skote getel het en verkeerdelik gedink 

dat die speurder se rewolwer nou leeg is. Synde die speurder opgegradeer het 

na die vyftien skoot Beretta 92F het die misdadigers die verrassing van hulle 

lewe (weliswaar baie kortstondig) gekry. Ek glo nie die gerug nie. Die speurder 

sou nie direk na die Beretta gaan nie maar eers via die PPK of P38. Goeie storie 

in elk geval. Laat mense lag. Is maar bloeddorstig.

Sanksies was die mees onsuksesvolste aanval teen Suid-Afrika. Dit het baie min 

invloed op ons gehad. Wie het omgegee dat Kodak en ander die land verlaat 

het? Die lewe het aangegaan sonder hulle en vervanging was maklik genoeg. Dit 

is nie 'n groot ding nie en die linksgesinde takhare moet begin kennis neem van 

hierdie  feit.  Histories  werk  dit  nie  en  is  gevaarlik.  Dit  is  olie  sanksies  wat 

veroorsaak  het  dat  Japan  vir  Pearl  Harbour  in  1941  aan  geval  het  en  die 

geskiedenis sal homself wel herhaal want dis alles polities. Ag dit klink so goed 

om sanksies in te stel. Waar is die praktiese gevolge my ou? Wat het jy nou 

eintlik  bereik? In Apartheid Suid-Afrika het sanksies aanleiding gegee tot die 

vestiging van 'n moderne wapen industrie en klomp swart gesinne sonder werk. 

Ons het kernwapens in 1978 al gehad. Ironies genoeg is die kern wapens na 

Amerika gehaas net voor Mnr Mandela president geword het wat wys hoe min 

die bevrydingsbeweging deur die res van die wêreld vertrou is ten spyte van die 

toekennings en gatkruipery. Niemand wou hulle kernwapens gee en slaap in die 

nag nie. Dit is 'n klap in die gesig.

Die Walther P38 het die meer bekende Luger as standaard pistool in die Duitse 

Leër vervang.  Dit het 'n uitstaande pennetjie gehad om te wys dat dit gelaai is. 

Die kon jy voel in die donker en 'n uitstekende funksie wat ek nog nooit op 'n 

ander pistool gesien het nie. Tenspyte daarvan het ek nie van die P38 gehou nie. 

Sy magasyn  kapasiteit is te laag en dit het nie 'n gloeiende visier vir nag skiet 



gehad nie. Dus het ek het seker gemaak om op die lys vir die nuwe Z88's kom 

deur  die  adjudant-offisier  in  beheer  'n  bottel  Klippies  te  skenk.  Dit  is  ook 

gefluister dat ek my P38 se slagpen weggevyl het totdat dit nie kon nie skiet. 

Dus kon ek die lys spring om 'n splinternuwe Z88 te ontvang. Ek ontken dit 

nogsteeds. (Dit was nie ek wat die slagpen geveil het nie.) 

Ons  het  goed  gesorg  vir  ons  Z88's.  Byvoorbeeld  het  ons  op  eie  koste 

kompenseerders  op  die  loop  aangesit.  Ons  het  ook  die  sneller  aksie  ligter 

gemaak sodat  dit  meer akkuraat is  as  die  gewone (met dubbel-tap) en ook 

twintig rondte magasyne gebruik. Net voor ek weg is het ek 'n laser dot visier in 

die  hande  gekry  (my hele  salaris  gekos).  Persoonlik  het  ek  nie  die  gewone 

handvatsels met Pachmayr vervang nie omdat my hande 'n bietjie klein is (baie 

sleg) vir  hulle. Die Z88 kom standaard met 'n tritium visier wat gloei in die 

donker en redelik goed is vir die eerste skoot - daarna is jy nagblind. Oor die 

laser  dot  visier  het  'n  groot  meningsverskil  bestaan.  Paar  polisiemanne  het 

gedink dit sou jou posisie verraai en jou 'n makliker teiken maak. Ek het besluit 

dat die voordele daarvan meer is as die nadele en dat die misdadiger dood sou 

gewees het voordat hy enigiets kon doen. Die rooi  gloed sin sy oë sou baie 

binnekort deur 'n swartgloed vervang word. 

Ons is geleer om pistole in die "Weaver stand" (wat die beste is) te skiet. Tensy 

ons 'n ernstige vaderlike gesprek wou hê het ons nooit met een hand alleen 

geskiet nie en altyd twee hande gebruik. Nie dat een hand skiet nie kan werk 

nie. Dit is 'n storie om te sien hoe die ou adjudante (vreeslik oud en knorrig) 

hulle pistole soos 'n rewolwer skiet met een hand agter hulle rug asof by die 

Olimpiese Spele of iets. Erger is dat hulle steeds (is onmenslik) akkuraat was. 

Hulle kon nie verstaan dat die pistool homself herlaai na elke skoot nie en het 

probeer om die hamer terug te trek soos mens met 'n rewolwer sou doen. Synde 

opgelei in die depot dertig (selfs meer) jaar tevore moes dit 'n skok gewees het 

om skielik vyftien koeëls in plaas van ses beskikbaar te he. Ons het hulle redelik 

lip gegee in goeie gees natuurlik. Was moeilike ooms in die beste van tye en 

blou gat konstabels het hulle nie beïndruk nie. Kolonels ook nie.

Die dubbel-tap metode is verkies deur SAP TIN en nie geleer by die Kollege nie. 

Vreemd genoeg het ons nooit die takhaar idees van drie rondtes in die grond as 

waarskuwing geleer  doen nie.  Dit  wys  wat  die  SAP van dit  gedink het.  Die 



gunsteling opleiding metode is om die pistool droog te vuur met 'n tien sent stuk 

op die loop gebalanseer. As dit afgeval het wanneer jy die sneller druk het 'n 

paar (wel meer as 'n paar) opstote gevolg. So ons het seker gemaak dat dit 

nooit gebeur nie. Ek kan nie onthou dat ons  ooit in die Kollege loskruitpatrone 

(blanks) geskiet het nie. By SAP TIN ons wel derduisende loksruitpatrone geskiet 

en met groot oorgawe ook.

Ek onthou een keer 'n vraag. 'n Kadet vra in alle erns waar die gas gevul moes 

word  op  ons  gewere  sodat  die  geweer  self  sal  herlaai  na  elke  skoot.  Die 

instrukteur  het  nogal  lank  en  hard  na  hom  gestaar  maar  weer  geduldig 

verduidelik dat die gas bloei van die ontploffing van die ammunisie af en dit hoef 

nie opgevul te word nie. Regtig nie. Daar is 'n grap, let op linksgesinde takhare 

dat dit nooit gebeur het nie. Wat doen jy wanneer jy jou skoonma in jou tuin vol 

bloed sien? Herlaai en probeer weer. Dit is seker verstaanbaar dat nie een van 

my vorige skoonma's met my praat nie.

Ons het nooit waarskuwingskote of andersins in die lug gevuur nie want jy weet 

nie waar die koeëls sal land nie en wie dit gaan tref nie. Daar is twee goed 

gedokumenteerde gevalle in Suid-Afrikaanse kriminele geskiedenis waar mense 

in die lug begin skiet het met vieringe (onnosel gewoonte). In die een geval is 'n 

kind dood in sy bed en  die ander een is iemand gewond by 'n rugby stadion 

etlike myle weg. Dit het 'n paar jaar uitmekaar gebeur maar Generaal Neethling 

se forensiese mense het met die hoek van penetrasie die ligging uitgewerk van 

waar  die  skote  geskiet  is.  Die  skieters  is  in  hegtenis  geneem en  is  skuldig 

bevind. 

Dit bring my na 'n ander tegniese punt wat heelwat bespreking veroorsaak het. 

Moet jy 'n wit lig flits in die donker gebruik en die misdadiger uitnooi om jou te 

skiet? Na heelwat bespreking het ek besluit om die kruis arm tegniek te gebruik 

met die flits net 'n duim van die loop af is. Met ander woorde waar die flits 

geskyn het is die loop ook. Ons het ook die kanse verminder om geskiet te word 

deur die flits aan en af te skakel. Baie het geweier om dit te doen en dit is 

nogsteeds 'n probleem. Later het ons wit flits ligte (ontwerp vir ons Uzzi's) op 

ons aanvalsgewere gesit. Daar is 'n gerug dat 'n jong polisieman 'n verdagte in 

'n  donker  gebou  gesoek  het.  Toe  hy  sy  flits  aanskakel  sien  hy  'n  (lelike) 

misdadiger voor hom met 'n vuurwapen reg om te skiet. Hy het geskree vir die 



misdadiger  om te  lê  maar  die  misdadiger  het  geweier  en  so  het  hy  eerste 

geskiet.  Die  krimineel  het  onmiddellik  self  terug  geskiet.  Na  'n  ordentlike 

skietgeveg  kon die krimineel nie gevind word nie. Daar was wel 'n gebreekte 

spieël. SAP moes seker hoes.

Ek het nooit van die Uzzi gehou nie. Dit is swaar en onvoldoende in my ervaring. 

Ontken nie dit goed gebou is nie en kon gebruik word as 'n knuppel indien nodig. 

Die ding is ek wantrou sy oop slotaksie as onveilig. Sekerlik is die Walther HMk 

('n kopie van die meer bekende Schmeisser) onveilig. Dit het 'n swak reputasie 

gehad om vanself te begin skiet en is met groot wantroue bejeën. Ek het gevind 

dat  dit  swaar  en  nutteloos  is  en  wou dit  nooit  dra  nie.  Dit  het  net  nie  die 

natuurlike balans soos die uitstekende Heckler & Koch MP5 of selfs die AK47 nie. 

Ten spyte van my mening het baie polisiemanne die HMk op die grens gedra 

gedurende die  laat  1960's  (toe  dit  uitgereik  was).  Gewoonlik  sou  die  seksie 

bevelvoerder dit dra en ek weet nie watter idioot daardie bevel gegee het nie 

want dit maak die einste bevelvoerder 'n wonderlike teiken. Op die grens moet 

geen onderskeid getref word tussen die lede nie. Ek sou geweier het en in elk 

geval, jy soek iets met 'n groter kaliber om deur bome en takke te skiet. Die 

penetrasie vermoëns van die 9mm Para is maar swak. Veral as die ander outjie 

'n AK47 het en nie vasgekeer is nie.

Ons standaard geweer was die R1 waaroor ek dikwels genoeg gepraat het. Dit is 

in die (kragtige) 7,62 NAVO kaliber en soos gesê instaat tot volle outomatiese 

vuur. Dit is egter dan ook byna onbeheerbaar en selde gebruik. Baie akkuraat en 

instaat om terroriste agter bome uit te haal maar nie my eerste keuse nie. Het 

gevoel dit is fisies te lank. Die lengte belemmer beweging in die bos en is met 'n 

relatiewe klein 20 rondte magasyn  toegerus. Dit is ook ongebalanseerd en die 

kol visiere nie goed om met altwee oë oop te skiet nie (iets wat SAP TIN ons 

geleer het -  is  deel  van dubbel-tap).  Ons het 'n paar opvou R1's gehou om 

gesteelde karre mee te skiet. Daarvoor is dit baie goed. Ons R1 gewere kon ook 

geweergranate en traangas houers afskiet deur middel van ballistiese rondtes. 

Moes die gasprop vas draai sodat die geweer soos 'n (verergde) muil skop. Die 

skiet van 'n geweergranaat uit jou skouer was nie vir  almal moontlik nie. Jy 

moet regtig leun in die skoot in en redelik groot fisies wees. Arrogant ook om dit 

te probeer. Hierdie vaardighede is by SAP TIN geleer en nie die Kollege nie. Dus 



was baie ouens wat nooit vir SAP TIN wou werk nie (hulle kan maar verduidelik 

wat hulle redes daarvoor is) half opgelei in my oe. 

Die R1 is vervang deur die R4 in 5,56 NAVO kaliber. Die het vier kenmerke 

gehad wat beter is as die R1 of so het party gesê. Eerstens 'n tweepoot staander 

wat mens kon gebruik as dooie rus. Ongelukkig is die magasyn langer as die R1 

sin en dit het jou liggaam ver bo die grond gehou. Ek het gevoel dit jou baie 

meer blootstel.  Die tweede nuttigheid is 'n draad tang wat ingebou is in die 

tweepoot staander. Dit het gehelp om toegang tot eiendomme te verkry. Die 

meeste meer gegoede Suid-Afrikaanse eiendomme het 'n (soms elektriese) ses 

voet heining en ons moes soms of oorklim of anders deurgaan synde ons wou 

weet aan die ander kant gebeur. So dit is nuttig. Die AK47 bajonet het ook so 'n 

funksie gehad om saam met die skede draad te kon knip. Derdens is die visier 

behandel met tritium om te gloei in die nag. Dit is ongetwyfeld beter as die R1 

sin wat geen so 'n funksie gehad het nie. Slegs vir die eerste skoot gewerk en 

dan was dit terug na lugspoor koeëls want jou nagsig is daarmee heen. Vierdens 

die magasyn met 35 rondtes wat byna dubbel soveel of die R1 is hoewel van 'n 

kleiner  kaliber.  Die koeël  het egter  'n tuimel  effek en veroorsaak net soveel 

skade indien nie meer nie as die groter R1 wat soms geneig is om reguit deur te 

gaan. Jy moet regtig nie nou onder die indruk wees dat die R1 koeëls geen 

skade doen terwyl dit reguit deur gaan nie. Ek het 'n terroris gesien wie se hele 

kop soos 'n oorryp spanspek gespat het as gevolg van 'n R1 koeël teen die 

slaap. Dit is regtig lelik. Enige geweerskoot is. Veral die uitgangs wond is so 

groot soos my vuis.

Spoedig is die R4 vervang deur 'n korter weergawe wat die R5 genoem word. 

Die het geen tweepoot en geen tritium visier gehad nie. Waarom die visier nie 

behandel is  nie is 'n ope vraag en redelik kortsigtig (ek wou 'n veel  sterker 

woord gebruik) gewees. Ons het fosfor in die hande gekry en dit self verwerk 

maar dit was nie so goed nie. Beter as niks en natuurlik die lugspoor koeëls het 

baie  gehelp.  Selfs  in  die  stad  waar  dit  lig  is  synde kragonderbrekings  selde 

plaasgevind het.  Die  woord "beurtkrag" is  iets  wat slegs ontstaan het in  die 

nuwe Suid Afrika.

Die beste van hulle almal in my opinie was die bevrydingsbewegings se AK47. 

Dit is perfek gebalanseer. Relatief kort en met oop visiere wat dit goed gemaak 



het vir oop oë skote. Die magasyn  kapasiteit was goed. Die kaliber is natuurlik 

kleiner  as  die  R1  maar  groter  as  die  R4.  Party  tipes,  soos  die  AKM het  'n 

kompenseerder opgehad wat gehelp het om die loop af te hou. Ek sou my R1 

enige tyd vir  'n AK47 omruil.  Dit  het nooit  gestoor nie en kon feitelik enige 

mishandeling  weerstaan.  Sedert  die  meeste  kontakte  op  kort  afstande 

plaasgevind het was die patroon heeltemal goed genoeg.

Op die ander kant van die skaal  is van die ouer speurders uitgereik met die 

Walther PPK 7,65 met 'n sewe rondte magasyn  as ek reg onthou. Sedert James 

Bond ook hierdie wapen gebruik het (in die eerste 15 flieks) was hulle uitermate 

beïndruk met dit. Waarom sal ek nie weet nie want ek het gevind dat dit min 

penetrasie en stop krag het. Was egter lig om te dra en te verberg. Ek het baie 

keer begin lag terwyl die speurder langs ons skiet met sy ertjie pistool. Hulle 

was geskok deur sulke gedrag en algemene gebrek aan respek. Teen die tyd het 

ek  egter  al  geweet  dat  'n  goeie  gluur  en  reputasie  vir  geweld  alle 

onaangenaamheid stop voor dit begin. Die bevrydingsbewegings se Tokarevs het 

die beste penetrasie van enige kaliber koeël wat ek ooit gesien het. Behalwe vir 

die nuutste 5.7s is daar niks beters nie en is tweekeer meer as enigiets anders. 

'n Gerug na my tyd was of 'n mens regop kan bly staan wanneer geskiet is 

terwyl  jy  'n  koeël  vaste  baadjie  aan  het.  Ek  verstaan  die  is  getoets  en  'n 

vrywilliger  kon  bly  staan  maar  het  'n  gekraakte  rib  gehad.  Natuurlik  is  die 

probleem vandag dat die ekstra ballistiese plate nie vasgewerk is nie. Dus kan 

die polisiemanne dit uithaal want dis swaar. Onthou jy toe ons die gespe storie 

vir die gewere op die grens behandel het? Ja die geskiedenis herhaal alweer. Dis 

net menslik dat hulle dit dan ook gaan uithaal en doodgaan. Stik dit toe en kry 

klaar. As jy 'n polisieman 'n keuse gee gaan hy outomaties die een neem wat die 

gemaklikste is. Ek bly vir die ministers (toe ek nog met hulle gepraat het) sê gee 

'n opdrag en kry klaar.  Hulle mag jou haat maar die werk sal  gedoen word 

solank jy eenkant staan en mooi lyk. Maar nou ja, wat weet ek?

Al die haelgewere was van twaalf boor kaliber. Dit kon of semi-outomaties of 

pomp-aksie  wees.  In  my  tyd  is  daar  een  outomatiese  een (vervaardig  deur 

Browning) en ek het dit gehaat met 'n passie. Dit is buitegewoon lank en geneig 

om  stoor  indien  nie  elke  vyf  minute  skoongemaak  nie.  Al  die  pomp-aksie 

haelgewere is deur Mossberg gemaak en seker ingevoer. Hulle het goed gewerk 



en  is  relatief  lig  om te  dra.  Ons  het  egter  net  'n  klein  verskeidenheid  van 

ammunisie  soos  donshael  en  die  meer  dodelike  bokhael  gehad.  Dit  kon  nie 

traangas of baton rondtes skiet soos ek sien die SAPD doen nie. Dit is erg ironies 

dat die onluste nie in Suid-Afrika gestop het met vryheid nie. Na agtien jaar van 

vryheid  en geen (min genoeg) dienslewering nie  brand die land weer.  Dit  is 

tragies want raai wie die nuwe vlaag van onluste moet stop? Wie die skuld gaan 

kry vir elkeen van die oproeriges wat hulle doodskiet tydens die geweld? Dit blyk 

dat ons niks geleer het uit die geskiedenis nie. Meer mense sal sterf en die SAPD 

gaan 'n instrument van onderdrukking word as hulle nie oppas nie. Wie se skuld 

is dit vra ek? Watter reg het hulle om weg te draai van oproeriges af? Geen. Dis 

nie hulle manier nie so mense gaan doodgaan. So word drome vernietig.

Haelgewere is byna net gebruik om slange en oproeriges te skiet. Dit was nie die 

voorkeur-wapen  op  die  gewetenlose  strate  nie  want  dit  het  te  veel  nadele. 

Byvoorbeeld dit kon net op baie kort afstand gebruik word. Dit is onakkuraat en 

ander  onskuldiges  kon  raak  geskiet  word  soos  die  hael  versprei.  Dit  is  erg 

dodelik op kort afstand met bokhael wat baie goed vir ons is op die oomblik van 

sneller trek maar baie sleg vir ons later in die hof (dodelike polisie geweld). Dit 

skop soos 'n verwoede muil tensy styf teen die skouer vasgehou. Dit het party 

kleiner outjies geïntimideer. Ek het eenkeer 'n vroue kadet sien land op haar (jy 

weet wat) omdat sy nie genoeg in die skoot in geleun het nie. Die instrukteurs 

was geensins beïndruk nie. Ek het begin om haar jammer te kry. Sy het verskrik 

geskrik. Hulle het darem nie vaderlik iets aan haar gedoen nie. Net gelag maar 

sy moes dit oor en oor oefen. Dit moes erg vreesaanjaend gewees het en seer 

want  haar  skouer  was  blou  geskop  (sy  was  een  van  die  troosters  by  die 

swembad toe die Rooinekke die swem instrukteur ontmoet het). So hulle kon die 

allemintige blou kol sien en het ons vertel na die tyd. Baie simpatie ontlok.

Ek vertrou  nie  haelgewere  nie.  Wat  my aangaan is  dit  inherent  'n  onveilige 

wapen. Om dit te ontlaai moet jy die patrone uitspan (met ander woorde laai) 

een vir een. Dan baie seker maak dat dit wel ontlaai is en die sneller trek om die 

slagpen te ontspan. Baie ongelukke het gebeur en met my ook. Het twee lesse 

geleer. Eerstens is om absoluut nooit weer 'n kollega te vertrou wat vir jou sê 

die wapen ontlaai is nie. Tweedens om absoluut altyd self seker te maak dat dit 

nie gelaai is nie voor jy die sneller trek. Ek moes die gat in die dak regmaak en 

oor  verf.  Ook  drie  weke  gewerk  sonder  'n  onderbreking  as  straf.  Ek  was 



gelukkig.  Ek  kon  iemand  vermoor  het.  Ek  het  skielik  weer  respek  vir  alle 

vuurwapens gekry want mens word mak. Dit is onmoontlik vir my (na dit) om na 

iemand te korrel en die sneller in 'n grap te trek. Daar is geen manier dat ek 

myself kan kry om dit te doen nie. Ek voel altyd jammer vir akteurs wat elke 

nou en dan juis dit moet doen. Selfs ongelaai kan ek en sal ek nie. Te veel 

respek en te goeie opleiding.

Ek  het  'n  instrukteur  advies  gevra  of  jy  jou  dienspistool  moet  laai  met  die 

veiligheidsknip op of moet jy dit laai net voor die skietery. Hiermee bedoel ek 

span. Dit is 'n belangrike vraag.  Een wat hulle nie kon antwoord nie omdat hulle 

nie die  antwoord geweet het nie.  Geen regulasies  bestaan op dit  nie en die 

Kollege instrukteurs het selde gewetenlose straat  ervaring gehad teenstelling 

met SAP TIN se instrukteurs.  Op die gewetenlose strate is dit  'n persoonlike 

keuse en daar was twee argumente. Een daarvoor en een daarteen. Dis nooit 

opgelos nie want altwee kante het 'n punt beet. 

Die een daarteen was bang vir nalatige afvuur en ook die moontlikheid dat jou 

vuurwapen afgevat kan word. Jy word dan met jou eie vuurwapen geskiet. Baie 

polisiemanne is so vermoor. My teenargument het gesê dat jou vuurwapen nie 

afgeneem moet word nie. Klaar, so dit maak nie saak of dit gelaai is of nie. Maar 

kom ons sê dat jy met 'n mes of bottel gesteek is en jy kan nie jou hand gebruik 

om die pistool te span nie. Wat dan? Indien reeds gespan maar op veilig kan jy 

of die hammer met jou duim terugtrek of jy kan met dubbelaksie die eerste 

skoot skiet. Dit sou dan weer laai. (Dis nogal waar 'n rewolwer die voordeel het 

op pistole. Dit kan met een hand gespan en geskiet word sonder veel probleme.) 

Die ding is wat doen jy met net een hand en die pistool stoor. Dis soms, ek weet 

van een geval, met al die bloed seepglad en jou ander hand werk nie meer nie. 

Ons het 'n tegniek uitgewerk om die pistool teen ons belt gespe of skoen hak te 

span en net met een hand ook. Die tegnieke is glad nie deur enige instrukteur 

aan ons vertel nie. Dit is suiwer gewetenlose straat ervaring. Ek glo regtig dit 

moet geleer word as 'n standaard prosedure. 

Net vir interessantheid. Ek het altyd my dienspistool gelaai. Dit is 'n koeël in die 

kamer met die hamer af en op veilig. Die Britse Polisie idee om jou vuurwapen in 

'n kluis toegesluit in die kattebak te los en dan via radio vir toestemming vra om 

dit uit te haal en dan dit eers te laai is heeltemal belaglik vir my. Ek noem dit 



want ons het met ons 'n voormalige lid van die Britse Polisie gehad wat 'n Suid-

Afrikaanse meisie getrou het (goeie smaak). Hy het ons vertel van hulle manier 

van dinge doen. Dit mag dalk gewerk het in London maar nie in Afrika nie. Hy 

het vinnig aangepas ons weë en besef hoe waansinnig die idee is. Dit is egter 

interessant want dit gee die SAP lid heelwat meer bevoegdheid en die vertroue 

in hom soveel groter. 

Ons het gewigte  in  ons magasyne gesit  sodat  hulle  vinniger  kon uitval.  Het 

werklik hard ge-oefen totdat ons die pistool of wat ook al baie vinnig kon herlaai. 

Dit  is  ook  'n  gewetenlose  straat  tegniek.  By  'n  polisie  skietbaan  word  alles 

gedoen op bevel en ook baie doelbewus (stadig) vir veiligheids redes. Dit is goed 

genoeg  vir  basiese  skiet  gewoontes  maar  geensins  goed  genoeg  vir  die 

gewetenlose  strate  nie.  Ek  het  nog  altyd  geglo  het  dat  gevegskiet  (combat 

shooting) die meeste waarde in praktiese terme het. Ons het almal by klubs 

aangesluit en ons eie skietbaan gebou waar ons ons eie kursusse kon oefen. 

Gewoonlik op 'n reservis se plaas. Dit was nie-amptelik want ons metodes is nie 

op die boek gebaseer nie en ons eie tegnieke ontwikkel. Die grootste ding van 

enige skietgeverg is kommunikasie. Jy het werklik erg nodig om te kommunikeer 

met jou bemanning (en radio beheer) sonder om paniekerig te klink of nonsens 

te begin praat. Dit is een van SAP TIN se gewoontes om dit leer en dit kom 

daarna  met  ervaring.  Die  gewetenlose  strate  het  ons  baie  lesse  geleer  in 

oorlewing. Dit is hard.

Traangas

Ons is ook opgelei in traangas en om die traangas effek op ons slagoffers te 

verstaan is dit gereeld op ons getoets. Eerste reël is om die wind te lees. Baie 

keer het die traangas terug na ons gewaai wat paar lelike woorde in die rigting 

van die offisier wat dit beveel het veroorsaak het. Baie sag natuurlik want hy 

was darem 'n offisier en nie alle offisiere is gewantrou nie. Solank as wat jy jou 

gasmasker aanhet (en die filters is nuut genoeg) is dit nie 'n groot probleem nie. 

Daarsonder  het  dit  jou  vaderlik  maniere  geleer.  Polisie  gasmaskers  was 

wonderlik  en  het  gewoonlik  baie  goed  gewerk.  Ek  onthou  dat  ek  eenkeer 

rondgeloop het en in 'n oomblik van waansin gedink dat die gas weg is (omdat 

ek dit nie kon proe nie). Ja, ek kan jou verseker ek het dit weer terug opgesit na 

een asemteug. 'n Baie wyser man. Die enigste manier om te weet of dit weg is 



of nie is om te kyk wat die nie-masker mense doen. Ongelukkig het die filters 

vinnig vuil geword en moes met 'n nuwe vervang word. Die het jy geleer om 

baie vinnig te doen. Dit het ook 'n proppie ingehad aan die onderkant wat jy 

moes verwyder voor dit wou werk. Om te vergeet (dit gebeur in die hitte van die 

oomblik) is jy vaderlik herinner wanneer jy geen lug kon in asem nie. Nogal 

benoude oomblikke terwyl jy wonder wat aangaan want onthou jy het jou asem 

opgehou met die af en aanskroef van die nuwe filter. Part gewetenlose kollegas 

het  dit  soms  geblok  met  'n  vinger  as  'n  grap  (is  nie  een  nie).  Vaderlike 

gesprekke kon daarna volg maar gewoonlik is die oproeriges eers geskiet.  Een 

van die gunsteling truuks van die skietbaan instrukteurs was om kadette te laat 

hardloop en oefeninge doen terwyl hulle die maskers aan het. Dit is besonder 

sleg omdat jou asemhaling nie so maklik is as sonder een nie. Ons het in stilte 

gely want die masker verberg enige kommentaar (nie dat jy iets sou sê nie). 

Kon nogsteeds hoor hoewel die masker jou asemteue harder laat klink het as 

gewoonlik. Ons moes ook leer hoe om te skiet met 'n gasmasker  op. Dis nie so 

maklik soos dit klink nie. Jou visie is beperk en soms die het die lense opgemis. 

Ons Vloot duiker het ons gesê om te spoeg op die lense en dit in te vryf. Dit het 

gewerk. Dit het verder gebeur dat 'n traangas granaat binne-in 'n Casspir afgaan 

en dit  sou 'n baie  probleme veroorsaak.  Eerstens  dit  kon 'n brand begin en 

tweedens dit het almal redelik vinnig laat uitspring. Die bestuurder ook. So 'n 

konstabel  kon  'n  vaderlike  gesprek  van  sy  sersant  daarna  verwag.  Op  die 

minste, die res kan hom dalk wakker klap. Natuurlik het ons mekaar gereeld 

daarmee aangeval as 'n grap of uit verveeldheid.

Ons is vertel dat honde nie enigsins gepla word deur traangas nie want hulle oë 

is anders as die mens sin. Dit het geen sin vir my gemaak nie want hulle bekke 

is nat en traangas brand alles aan jou wat nat is. Nogtans het geen polisie hond 

al ooit enige slegte tekens van traangas getoon nie. Op die gewetenlose strate is 

dit raadsaam om die polisie honde in te stuur nadat ons traangas in 'n gebou 

gegooi het. Ek onthou 'n horibale hotel in Pretoria-Wes. Die aand het ons 'n 

geveg met die plaaslike dronkies gehad wat hulle maniere vergeet het. Hulle het 

hulleself in die gebou (hotel) versper en botweg (ongeskik as jy my vra) geweier 

om in hegtenis geneem te word deur die plaaslike polisiemanne. Dus het die 

Blitspatrollie en Honde Eenheid en elke speurder met die behoefte vir avontuur 

daar aangekom om ons kollegas te help. Daar moes seker 25 voertuie gewees 



het want die hotel is bekend as 'n kriminele hool.  Met al die flitsende blou ligte 

was dit nogal iets om te sien. Gewoonlik by so 'n geveg of toneel neem die 

senior Blitspatrollie lid bevel. Selfs al is daar 'n ander offisier vir die eenvoudige 

rede  dat  Blitspatrollie  (ook  Honde  Eenheid)  lede  nie  ander  offisiere  sou 

respekteer  nie.  Daarmee bedoel  ek  nie  openlik  nie  maar  verseker  sou  hulle 

bevele in twyfel getrek word indien nie ooreenkom met wat op die gewetenlose 

strate werk nie. Ons was die ervare ouens. Nie hulle nie en ons het dus geweet 

wat om te doen. Dit is die ongeskrewe reël en het goed gewerk. Die eerste ou op 

die toneel ongeag rang het ook voorrang geniet.

Die  versperde dronkies  wou die  sersant sien om te onderhandel.  Dis  nie  so 

vreemd nie want die meeste burgers (kriminele ook) het die sersant veel meer 

as 'n offisier gerespekteer. 'n Sersant was 'n man van statuur vir die publiek 

(seker maar omdat hy meer dikwels met hulle moes werk). Ek het hulle gesê om 

die nonsens (meer biologiese woord gebruik) te stop en uit te kom voordat ons 

inkom en hulle inhegtenis neem op die harde manier. Na 'n ruk het sowat 70% 

oorgegee  en  is  gearresteer  vir  dronkenskap  en  oproerige  gedrag.  Niks  te 

ernstigs nie en hulle is almal vrygelaat die volgende dag (nadat hulle nugter 

geword het). Die res het egter besluit om ons met bakstene en ander voorwerpe 

te gooi. Ook ons uitgenooi om hulle te kom haal. Nou ja, soos die Kolonel sê 

mens  moet  vriendelik  wees  met  die  f  publiek  en  die  Kolonel  se  wense  is 

gerespekteer  (altyd).  Dus  het  ons  klomp  traangas  granate  ingegooi  en 

nogsteeds (tot ons groot blydskap) het hulle nie oorgee nie. Dis waar ons die 

polisie wolfhonde op hulle losgelaat het. Die het hulle in die straat in gejaag 

waar ons het 'n ordentlike boksgeveg  gehad het. Hulle was harde ouens en het 

vuis swaaiend uitgekom. Na ongeveer 'n uur was hulle egter almal uitgesorteer 

tot ons bevrediging. Soos jy kan dink het hulle redelik gebloei. Sommige het 

bytwonde  gehad  en  almal  was  stukkend  geslaan.  Kan  jy  glo  ons  is  vir 

aanranding ondersoek daarna. Onskuldig bevind ook (ons was mos). Daar is 'n 

rede waarom die weste van Pretoria bekend is as  die "Wilde Weste." Dit is 'n 

moeilike  omgewing vir  polisiemanne en verseker  het ons die  plaaslike stasie 

polisiemanne  met  heelwat  meer  respek  hanteer  as  die  ooste  kant  waar 

huismoles en vroue slaan die inding was. Slange ook noudat ek daaraan dink. 

Nooit in die Weste nie - reeds ge-eet.



* Paar lesers van die Engelse boek was erg ontsteld omdat ek dink mense in 

Pretoria Wes eet slange en ander oor die feit dat die rykes in die Ooste vroue 

mishandelaars is. Was bedoel om te spot met altwee gebiede. Die tipe ding kom 

orals  voor  maar  tog  het  ek  die  vroue  mishandelaars  meer  in  die  Ooste 

raakgeloop. Dalk kon die Weste se vrouens harder terugslaan. Paar fris tannies 

daar gesien.

Daar  was  'n  disko  of  nagklub  (afhangende  van  jou  ouderdom)  in  Pretoria 

Sentraal wat Jacquelines of iets genoem is. (Alcatraz of elke ma se matras was 

net so bekend.) Een nag het 'n boksgeveg daar begin en oorgespoel na die 

straat. Dit moet die grootste geveg wees wat ek ooit gesien het. Seker goed  'n 

paar  honderd  (wit)  mense  was  betrokke.  Daar  was  niks  wat  ons  kon  doen 

sonder polisie wolfhonde nie en ons was huiwerig om weer in die moeilikheid te 

kom. Spaargeld klaar gespandeer op die vorige voorval aan prokureurs. Daardie 

dae kon jy geskors word sonder salaris (baie gebeur) tot jou saak voorkom (jaar 

later?).  Dit  het  baie  ouens  finansieel  gebreek  en  self  as  die  saak  gewen  is 

(dikwels) het hulle reeds hulle huise verloor want wat gee jou ergste vyand (jou 

bank)  om oor  jou  probleme? (Ons praat  juis  oor  wat  banke aan opgevoede 

mense doen in my (gratis) boek  Your Worst Enemy en meer belangrik wat jy 

regtens aan hulle kan doen. Selfs armgatte het baie regte.)

Dis hier waar ek die plan gekry het om die  Onluste Eenheid te radio en te vra 

om te kom help. Die het daar aangekom met water kanonne en vinnig genoeg 

die geveg gestop.  Was baie bly om van diens te kan wees. Ons het net die 

verkeer geblok en hulle aangemoedig van die kant af. Glad nie teleurgestel nie. 

Daardie waterkanonne is iets anders. Spuit jou dat jy hop en die water is gekleur 

om jou na die tyd uit te ken. Dink klomp is werk toe later die oggend (was al na 

middernag) met pers gevrete. Die SAP het nooit verkeer gereguleer nie. Kon en 

het dit doen in noodgevalle maar is nooit daarin opgelei nie. Verkeersoortredings 

(tensy ernstig) was nie ons taak nie en die verkeerspolisie het dit waargeneem. 

Dit is niks anders as 'n bykomende belasting en inkomste vir die stad nie. Ons 

het ook nie veel van hulle gedink nie maar hulle was baie professioneel.

As jy nie die gevolge van traangas ken nie kan ek jou vertel dat dit jou oë brand 

(verskriklik). Dit beperk jou asemhaling en jy sal begin hoes en dit brand soos 

vuur. Enige vel oppervlakte wat nat is sal brand en dit sit vas aan jou klere 

https://www.smashwords.com/books/view/281521


sodat jy later weer kan brand. Daarom het die instrukteurs seker gemaak dat 

ons almal  ordentlik  sweet voor  hulle  ons gespuit  het.  Die  staande grap met 

traangas was dat dit nie gebruik kan word in die Oranje-Vrystaat Provinsie nie. 

Mag  nie  in  'n  beperkte  ruimtes  losgelaat  word  nie.  Natuurlik,  die  Vrystaat 

Provinsie  (wat  nie  vry  of  oranje  is  nie)  was  wel  die  kleinste  van  die  vier 

provinsies. Traangas is dikwels genoeg daar gebruik. 

In Apartheid kon geen Indiër mens tussen sononder en sonsopkoms (nag met 

ander woorde) daar wees nie. Die nasionaliste was bang vir die Indiër winkeliers 

wat nog 'n vorm van korrupsie is. Dit het een helse gevlieg afgevee. Ek onthou 

my voormalige baas (in die menseregte regsfirma) my vertel het hoe hy elke 

dag  moes  in  en  uit  vlieg  omdat  geen  hotel  (of  mens)  hom sou  huisves  in 

Bloemfontein nie. Hy was daar om Appel Hof sake by te woon. Moes ook in die 

Regters se kamers middae alleen eet. Jy weet, ons besef nie aldag hoe onnosel 

die Apartheid wette was nie. Kan jou ook sê daardie ou is so slim soos tien bome 

vol uile. Niks van die stories in die koerante van die "uitval" tussen hom en Mnr 

Mandela is die waarheid nie. My altyd goed behandel.

Die  traangas  granate  self  is  slim  ontwerp  om  te  smelt  (van  die  hitte  wat 

gegenereer word) terwyl die traangas uitborrel. Dit was om die oproermaker te 

verhoed om dit op te tel en na ons te gooi.  Ongelukkig is die oproeriges nie so 

dom soos die nasionaliste gedink het nie. Hulle sou dik handskoene aanskaf om 

dit op te tel. Die ander metode met minder sukses was om dit weg te skop. Die 

onluste eenheid ouens het gesê dat 'n paar dit dood geürineer het. Dit het ek 

self nooit gesien nie.

Later is ons uitgereik met kleiner spuit tipe houers. Ons het dit "super doom" 

genoem.  Jy kan seker wees dat ons dit gebruik wanneer nodig en soms miskien 

nie. Die SAPD het hulle sin vervang met pepersproei. Ek wonder wat die verskil 

is. Miskien kan 'n linksgesinde takhaar ons sê want in die wet is dit dieselfde 

ding. Beide is aanranding indien verkeerdelik aangewend. 

Daar is 'n gerug dat 'n persoon op dwelms (veral dagga) nie gehinder word deur 

traangas nie.  Dus sou hy instaat wees om jou aan te  val  nadat hy vaderlik 

gespuit is. Ek weet nie oor hierdie gerug nie want ek het dit baie keer gehoor. 

Uit my eie ervaring dink ek nie die man wat instaat is om traangas in sy gesig te 

ignoreer al gebore is nie. Buiten dit is alle dwelmverslaafdes fisies swakkelinge. 



Kan nie sien waarom die behoefte ontstaan het om hulle te spuit nie want hulle 

is maklik genoeg om in hegtenis te neem. Hulle is ook die mees manipulerende 

mense in  die  wêreld.  Jy moes baie  versigtig  wees met  vroue verdagtes  wat 

enigiets vir dwelms sou bied en nooit alleen met een wees nie. Dit is regtig baie 

hartseer  en  alle  dwelmhandelaars  verdien  die  doodstraf.  Dit  is  nie  'n 

slagofferlose misdaad soos 'n paar linksgesinde takhare blykbaar dink nie. As jy 

in die onderwerp belangstel kan jy my artikel (gratis)  The Drug Addict Pattern 

lees en presies sien watter patroon 'n verslaafde volg en hoe jy kan weet jou 

kind is op dwelms (ek bid hy is nie). 

'n  Kolonel  (speurder)  het  eenkeer  vir  my  gesê  dat  jy  weet  dat  'n 

dwelmverslaafde lieg wanneer hy sy mond oopmaak. Dit is hoe sinies ons was 

maar dan ons het rede gehad om so te wees. Ek glo dit en ek het geen gevoel 

van  simpatie  vir  'n  dwelmverslaafde  nie.  Hy  het  daardie  roete  gekies  en 

doelbewus op daardie roete gebly. Nou verwag hy van almal om jammer te voel 

vir sy slapgat houding in die lewe! Ek voel egter vir die ouers of familielede wat 

meer as die verslaafde ly. Die is in sy eie gelukkige wêreld en kan nie gepla 

wees nie. Gaan ook nie en is lankal nie meer die geliefde wat hy was nie. Is 

reeds dood.

Luister na goeie raad as jy hier lees en dwelms gebruik. Of jou man of kêrel of 

wie ookal gebruik dit. Wees bewus dat jy is op die pad na die dood is. Dit sal ook 

nie baie lank op die gewetenlose strate vat voor ons jou karkas optel nie. So drie 

jaar.  Dis  hoe  lank dit  vat  vir  'n  mooi  jong meisie  om 'n  wrak te  word  wat 

onherkenbaar is. As jy my nie glo nie gaan op die internet en vind 'n pamflet 

genoem "My name is crack." Lees dit en word wakker. Ek het gesien hoe goeie 

vrouens vergaan omdat haar kêrel / man betrokke is by dwelms. My raad is wat 

jy nie wil hoor nie. Kom uit die verhouding en draai jou rug op hom. Ek verstaan 

dat  'n vrou by haar man staan ensovoorts. Maar nie hier nie. Hy is nie "cool" of 

wat ook al term die jong mense deesdae gebruik nie. Die eerste toets vir liefde 

is dat beide partye nooit enigiets sal doen wat die ander party sal seermaak nie. 

'n Dwelmverslaafde is die mees selfsugtige persoon wat bestaan en hy sal jou 

altyd seer te maak. Die enigste antwoord is om dwelmgebruik te wettig maar dit 

sal nooit gebeur nie. Wie gee om as 'n paar verslaafdes dan OD? Hulle sou in elk 

geval. Kry 'n helmet en kla by die takhaar wat dalk omgee.

https://www.smashwords.com/books/view/272868


Die berede ouens

Die Kollege het 'n berede peloton vir baie dekades gehad. Van die perde het 

amper legende status gehad. Menigte senior offisier sien trane afpik as hy praat 

oor sy hings (ek wou gesê het merrie) van vroeë jare. Dink egter ek het die 

generaals  genoeg  ontstel  met  die  boek.  Dit  was  'n  vrywilliger  peloton  en 

enigiemand wat van perde hou kon naderstaan. Egter nog nooit 'n vroue kadet 

ooit in hulle geledere gesien nie (wonder hoekom nie?). Hulle moes regtig perde 

bewonder het want het die dierasies elke oggend geskrop. Elke aand ook en 

paar  keer  deur  die  middag.  Die  stalle  was  silwerskoon  gehou  en  hulle  het 

niemand  anders  behalwe  hulleself  daar  toegelaat  nie.  Omdat  ek  bang  is  vir 

perde sou ek in elk geval ver weg bly.  Hulle kan byt,  skop en op jou trap. 

Gevaarlike goed. Voel 'n (jy weet wat) vir my bose oog.

Die berede peloton het 'n indrukwekkende gimkana vertoning gelewer wat almal 

bewonder het en met reg ook. Dit was egter slegs so goed as gevolg van baie 

bloed en sweet. Ek het gesien (hardop gelag) hoe 'n paar ruiters hard neerslaat. 

Maar  dit  moet  gesê  word  wanneer  die  stof  gaan lê  het  het  hulle  elke  keer 

opgestaan om te sien wie lag en sonder twyfel wraak gesweer. Ek is seker dat 

hulle op een of ander manier hulle perde geleer het om die glurende bose oog na 

ons  te  gee  by  geleentheid.  Iets  wat  ons  stelliglik  verdien  het  met  ons 

goedbedoelde kommentaar. Histories is perde en kamele is vir baie dekades in 

die SAP gebruik. Dit was jare voor my tyd en die kamele is met tyd vervang met 

vierwielaangedrewe voertuie. Ek hoop nie Land Rovers nie maar helaas, dit was 

die voertuig van keuse. In my dae het ons die Nissan Safari of Toyota Land 

Cruiser gebruik. Beide het sterk ses silinder enjins (klink beter in volksmond as 

motors) gehad en nooit gebreek nie. Die Safari se kajuit is net abnormaal klein. 

Uit die aard van die saak was ons nie gepla oor petrol verbruik nie. Dit was erg 

hoog maar verstaanbaar teen die spoed wat ons heeltyd moes ry.

Die perde is meestal gebruik vir seremoniële pligte en parades. Tradisioneel is 

die polisie kavallerie net agter die Eerste Minister se kar oppad om die Parlement 

oop te maak. Dit is iets om te sien en te ervaar met hulle spesiale polisie-saals 

in blou en goud. Daar was nie so iets soos veiligheid helmets om die uniform te 

bederf nie maar hulle het spesiale broeke gedra wat ons altyd gedwing het om 

te  fluit.  Gelyk  soos  manlike  ballet  dansers.  Erge  knoppe.  Ongemaklik  gelyk. 



Nogsteeds afgesteek teen die hingste. Erg. Sou my ook minderwaardig laat voel 

het.

Dit herinner my aan 'n perde grap wat die SAP TIN instrukteurs vertel het aan 

almal  wat  wou  luister  (verseker  ek).  Klaarblyklik  het  die  weermag  het  'n 

doeltreffendheid studie by hulle artillerie toets gronde gehad. Hulle het kennis 

geneem dat een ou sowat  300 voet agter die kanon staan en niks doen nie. Dus 

het hulle hom gevra wat hy veronderstel is om te doen en hy het gesê dat hy 

net daar staan. Hy doen niks nie. Na maande se studie het hulle agtergekom dat 

hy oorspronklik die perde moes vashou wat 70 jaar laas gebruik is. Ek is nie 

seker wat hulle punt is nie. (Hulle het net nie van die weermag gehou nie.) In 

goeie gees natuurlik. Ek meen ons is dankbaar vir alles wat aan ons gewaardeur 

is.

Perde is nooit gebruik vir die oproer beheer in my tyd nie. Die perd sou gesterf 

het in die eerste vyf minute en geëet word deur die oproeriges 6 minute later. 

Vreedsame saamtrekke het gewoonlik  uitdraai  in onluste wanneer ons of  die 

takhaar joernaliste  op die  toneel  aangekom het.  Ek lees  dat party ouens sê 

vandag dat kameras die skares kalmeer. Verseker in ons tyd was dit rede om 

soos diere op te tree en vaderlike aandag te soek.

Bye Bye Kollege

Na  ses  maande  (nog  'n  rede  om eerder  diensplig  te  doen  waar  die  basies 

heelwat korter is) van die Kollege was ons besonder bly om dit om vir ewig te 

verlaat. Sommige van ons sou terug wees in 'n paar jaar as adjudant-offisiere op 

die offisiers-kandidaat se kursus. 'n Paar het instrukteurs geword en dit nooit 

verlaat nie. Die res van ons, my ingesluit, sou dit vermy sover as moontlik en 

later jare vervelige boeke skryf vir ons kinders om eendag te lees as hulle lus is 

(onwaarskynlik).

Die Polisie, op parade, het altyd 'n goeie indruk gemaak. Dus is groot moeite 

gedoen met die uitpasserings parade. Die Kollege het selfs 'n sersant met 'n 

pragtige bariton stem ingevoer om die omroeper te wees.  Hy was baie snaaks 

en het tydens die opleiding fase kommentaar gelewer soos "Dames en here ons 

verwelkom generaal so en so DSO, SPS, DOOS." Die laaste is uitgespel en is 

vermoedelik die generaal se dekorasie (wat hy agter sy naam kan skryf). Dit het 



my laat lag. Veral toe hy gesê het "en mev generaal so en so DSO, SPS, DOOS" 

want die offisiere se vroue het 'n verskriklike opgeblaasde idee van hulle eie 

belangrikheid gehad. Daar was een wat wou hê ons moes haar salueer. Geweier. 

Die omroeper het heelwat meer medaljes erger as DOOS gebruik totdat die RSM 

vir hom gesê om op te hou om die generaals te f boelie. Tot ons spyt. Dit begin 

geniet.

Aangesien ons ons familie en vriende wou beïndruk het ons die parade ingeleef 

en  niks  anders  gedoen  behalwe  oefen  vir  die  laaste  maand  nie.  Dit  was 

inderdaad indrukwekkend met die berede peloton en egte polisieorkes (nie die 

kadette se poging nie) wat aan die voorkant van drie kolomme van 500 man elk 

marsjeer het. Die pelotons het in hulle kompanies gevorm en versprei oor die 

paradegrond. Het nogal die sersante en kompanie bevelvoerders jammer gekry 

wat alleen moes staan maar hulle was dit gewoond. Ons RSM was natuurlik in 

beheer en het goed gelyk  met al  sy medaljes en kort  dril  stok.  Het ook sy 

woeste snor terug gegroei en almal aangegluur. As ek maar net die RSM se bose 

oog tegniek kon bemeester sou die volgende hoofstukke anders gelees het.

Tydens  die  oefening  het  iets  gebeur.  'n  Veldbrand  het  uitgebreek  en  soos 

gewoonlik  het  die  Lugmag  helikopters  probeer  om  dit  te  blus  deur  groot 

hoeveelhede water op dit te gooi. Die water het van ons swembad (nie ver weg 

van die paradegrond) gekom. Die helikopters het ingevlieg en bo die swembad 

gehang terwyl die helse groot emmer in die swembad gedoop is. As die vol is 

vlieg hulle weg met die emmer onder aan 'n kabel.  Nie ons veel gehinder nie 

maar  het  'n  vreeslike  lawaai  gemaak.  Kon  skaars  die  RSM  hoor  wat 

verstommend is. Op 'n stadium het hulle egter die water emmer te vroeg (aspris 

seker) oopgemaak en derduisende liter water op die parade gegooi. Dit het byna 

'n groepie baie senior offisiere (brigadier en opwaarts) versuip. Hulle was daar 

om te kyk na ons oefening of wat ookal. Die vloedwater het hulle onderstebo 

gerol en hulle waardigheid ernstig benadeel. Hulle was nie vreeslik geamuseerd 

nie maar dan dit moet 'n verskriklike skok wees om op 'n helder sonskyndag 

verdrink te word. Een het sy dienspistool in die rigting van die helikopter begin 

korrel maar is deur die ander gekeer. Die generaal majoor is ook so verblind 

deur die chloor water en modder dat hy nie akkuraat sou kon skiet nie. Teen die 

tyd dat hy sy oë skoon gehad het was die helikopter al myle weg.  Daarom het 

hy het in hulpelose woede geskree en met albei hande die ou een vinger saluut 



gegee. Dit was nogal snaaks vir ons maar uit respek het ons stil gebly want die 

RSM kon dalk vaderlik kennis neem van diegene wat vir die generaals lag. Dit is 

dissipline vir jou. Sweetkolle op my kop uitgeslaan om nie te lag nie.

Ons RSM wat dit self snaaks gevind het het egter begin lag en na ons gedraai. 

"Manne kom ons lag vir vyf minute en dan gaan ons voort." Soos jy kan dink het 

ons gebrul dat die wêreld kon hoor en die senior offisiere het die RSM kyke van 

uiterste afkeur indien nie haat nie begin gee. Dit moet gesê word dat hulle ook 

begin glimlag het na 'n rukkie en opgehou toffies rondgooi. Hulle het ook met 

hulle modder hande na ons gewuif en so waardig moontlik probeer wegstap na 

hopelik  'n warm water stort.  Een het selfs  in  ons rigting gebuig of  het dalk 

seergekry want hulle het mekaar gehelp gevolg deur hulle volgelinge en ander 

(jy weet wat) gabbas. Ek weet dat die chloor inhoud hulle oë goed sou brand. 

Het verseker myne gebrand terwyl ek proesend probeer het om kop bo water te 

bly tydens die swem klasse. Wens ek kon die vlieënier 'n bier koop.

Op die  groot  dag was daar  baie  belangrike  gaste  (nasionaliste)  wat  nie  net 

verveeld nie maar hulle normale onvriendelike vet gat self gelyk het. Hulle het 

op die podium in die skaduwee probeer om nie te sweet soos varke in die hitte 

nie.  Ek  kan  nie  hulle  toesprake  onthou  nie  so  dit  moes  dit  vervelig  en 

oninspirerend gewees het want ek onthou gewoonlik alles wat ek hoor of lees. 

* Nadat die Engelse boek verskyn het het 'n eks-lid my die SAUK nuusberig oor 

die parade gestuur  en dit  was die snaakste gevoel om die  kolomme te sien 

marsjeer. Tenspyte van my beste pogings nie myself gesien nie (seker te maer 

en nogsteeds aan die  agterkant  van die  peloton so ver  as moontlik  van die 

sersant af).

Almal aan die parade deelgeneem of was veronderstel om te doen maar die RSM 

het die Hiëna se peloton na die agterkant verban waar hulle hom nie in die 

verleentheid kon bring nie. Hy het ook vir ons gesê dat slegs "f kommuniste en 

linksgesinde takhare f slaan flou neer op sy parade en hy persoonlik sou met so 

'n kadet wat 'n f  verleentheid voor sy ouers is werk na die tyd en ons kon hom 

later  vir  sy  vaderlike  besorgdheid  bedank."  Baie  min  kadette  het  egter  flou 

geword selfs al was die dag warm. Teen daardie tyd het ons alles geweet wat 

daar te weet is oor hoe om nie flou te val nie. Jy wikkel jou tone maak seker die 

bloed vloei na jou brein deur liggies te wieg op jou voete. Asook deur nooit jou 



oë toe te maak nie. Nie eers onder gebed nie hoewel jy moet afkyk wat net reg 

is.  Die  RSM  kon  dalk  net  sy  dreigement  uitvoer  en  niemand  wou  enige 

onaangenaamheid hê op die laaste dag nie. Ons was in 'n uitsonderlike goeie bui 

gewees.

Daar  was  ook  'n  dril  vertoning  waarin  700  manne  (en  die  vroue  pelotons) 

deelgeneem  het.  Hulle  het  wiele  en  allerhande  truuks  gevorm  wat  baie 

indrukwekkend was maar ek het dit  nooit gesien nie. My peloton was deel van 

die PT-vertoning wat uit 800 kadette bestaan het om gesamentlike gimnastiek te 

doen.  Natuurlik  is  ons  nie  naastenby  so  goed  soos  die  swart  kadette  van 

Hammanskraal nie maar het tog die skare se gebrul van applous verdien. Ook 

net reg want ons het so hard geoefen dat die gras rondom ons gevrek het (soos 

ek gesien het toe ons daaraan gekom het 'n leeftyd terug). Selfs na al die jare 

onthou  ek  die  21  verskillende  bewegings  maar  helaas  kan  dit  geensins  en 

hoegenaamd demonstreer nie. Laaste keer toe ek probeer het is ek seker dat ek 

'n hartaanval gehad het op die tweede beweging synde middeljarig en onfiks en 

80 pond swaarder. Oorlewing is iets vreesliks.

* Amerikaanse Patriot wou haar doodlag vir my gehyg en proes en rooi gesig 

terwyl ek op die vloer rus en wag vir die wit lig. Darem nie in die ribbes geskop 

nie en na paar minute begin wonder wat sy gaan erf! Na nog 'n paar minute 

water aangedra en ooreengekom om dit nie weer te probeer nie.

Na afloop van die parade wat die hele oggend geduur het ons mekaar gegroet 

en  die  sersant  sy  trane  afgevee  (was  seker  bly  ons  soos  rokkof  maak)  en 

verstommend genoeg vir ons gesê ons was "nie so f sleg nie." In die opwinding 

het ek vergeet van my belofte ten opsigte van die wit kas se nommer twee. 

Meer belangrik ons is nie meer kadette nie maar konstabels. Hoop die volgende 

inname suffer nog meer. Kry vir jou my ou. Net takhare kla.



Hoofstuk 4

Polisie Stasie in die Oos Kaap 

Ek is aanvanklik uitgereik na 'n Onluste Eenheid in die Oos-Kaap (heel gelukkig 

gewees hoewel ek gevra het vir die verre Noord Transvaal of Suidwes) maar by 

aankoms ingelig om na 'n polisie stasie in 'n kleinerige dorpie sowat 30 kilometer 

van die see aan te meld. Ek het die dorp goed genoeg geken want dit is een van 

die plekke waar ek skool  gegaan het. My ouers het nog daar gewoon wat goed 

en sleg was. Om te sê ek is ongelukkig is nie heeltemal korrek nie want ek wou 

orals  gaan  so  lank  as  wat  dit  ver  weg  is  van  die  dorp  maar  soos  met  'n 

polisiehond  is  die  besluite  vir  my  geneem.  Tenminste  geweet  dat  die  lewe 

interessant sal wees want ek het groot probleme by die skool opgetel met 'n 

(man)  onderwyser  wat  ek  vaderlik  reggehelp  het  in  st10.  Dus  het  ek  my 

absoluut voorgeneem ek gaan die tweede rondte net so goed wen maar die keer 

in die openbaar waar almal  dit  kan aanskou. Het van tyd tot tyd hom gaan 

opsoek vir sy vaderlike gesprek maar tevergeefs. Hy het my baie wyslik vermy 

want dit was nou amper twee jaar later en ek 'n volwasse man. Groot, sterk en 

fiks en absoluut begerig (en instaat) om hom die k-k uit hom te skop. Is nou nog 

spyt dat hy my bly vermy het want ek wou hom regtig vaderlik aanspreek en sal 

nogsteeds as ons paaie kruis. Ek het glad nie vergewe nie. 

As  jy  die  afleiding  maak dat  ek  nie  veel  tyd  vir  onderwysers  het nie  sal  jy 

heeltemal reg wees. Daar is iets aan die spesie wat die slegste in my uitbring en 

ek werk hard daaraan. Een het vir my gesê dat ek die "IK het van 'n vetplant 

wat te stadig groei" wat die hele klas laat lag het (dis nogal snaaks - moet 

erken).  Moes  egter  'n  paar  vaderlik  uitsorteer  na  die  tyd  om my reputasie 

gestand te hou. Ander een het my maak wind sluk voor in die biologie klas 

omdat ek 'n abnormale lang nek het en my adamsappel almal kon amuseer. Is 

erg gespot daarna. So het dit aangegaan want geen onderwyser wat aan 'n kort 

man sindroom ly (almal) kon my uitlos nie. Selfs my frons (waarmee ek gebore 

is) gesien as 'n uitdaging wat (nie vaderlik nie) uitgesorteer moes word. Ek was 

darem die swartskaap ook en nooit prefek of meer geword soos die res van my 

familie nie. (My punte was darem goed genoeg vir universiteits vrystelling wat 

nie aan hulle vaderlikheid toegeskryf is nie maar my ouers se gesigte as dit nie 

was nie. Soos iewers gesê grade is nie 'n groot ding in ons familie nie.)



Tot my spyt ek het nie baie geleentheid gehad om onderwysers van enige geslag 

in hegtenis te neem nie. Die paar gevalle toe ek dit gedoen het het ek groot 

vreugde gehad en hulle het almal gesmeek en gepleit. Onder mans (nie weerlose 

kinders nie) is hulle glad nie so hard nie. Begin tjank na die eerste klap of selfs 

net dreigement van een. Nie beïndruk nie. Het jy al ooit opgemerk dat wanneer 

'n kind 'n man word en iets besonders doen dit altyd die onderwyser is wat 

probeer  om in  sy  skaduwee verheerlik  te  word?  Hoe pateties?  Niks  van my 

boeke of enige sukses is opgedra aan my onderwysers nie. Nie een was eers 

naastenby in dieselfde klas as 'n Mnr Chips nie en nooit sal wees. Genoeg gesê. 

Ek voel soos Wilbur Smith oor die saak maar het nie naastenby sy talente nie.

* Tenspyte van my duidelike afkeur teenoor onderwysers in die algemeen het 

een my gekontak om "ernstig te protesteer". Ek vra geensins omverskoning vir 

my standpunt nie maar erken nie almal is seker so nie...my susters is beide 

onderwyseresse. Die ding is dat menigte ex-lede met my saamstem dat baie van 

die kriminele wat ons op die gewetenlose strate raakgeklap het daar beland het 

as gevolg van swak onderwysers. Ek dink nie hulle besef watter invloed hulle op 

kinders het nie en sal eendag moet rekenskap gee oor hulle wandade. Natuurlik 

dis net my opinie en nie veel werd as sulks nie.

Die aanklagtekantoor was 'n ernstige plek

Daar  was  ongeveer  een  duisend  polisiestasies  in  Suid-Afrika.  Die  meeste  is 

doelbewus gebou hoewel 'n paar omgeboude huise was wat die polisie gehuur 

het van hulle eienaars af. Party het soos forte gelyk (as gevolg van terroriste 

aanvalle) met sandsakke rondom die mure. Al die doelgeboudes het koeëlvaste 

vensters in die wagte huisies gehad (wat maak dat jy nie kon uitsien nie en 

doodgaan van die hitte). Het ook geen skietgate nie en 'n gewone houtdeur wat 

nie koeëlvas is nie. Seker deur 'n takhaar argitek met kommunistiese neigings 

ontwerp. Almal het toegangsbeheer gehad maar of dit toegepas was is 'n ander 

saak. Agt voet hoog draadheinings was standaard en dit het selle, kasernes, 

kantore, wapen arsenaal gehad. Die groter stasies, soos die een, ook 'n voertuig 

herstel garage. Dit is skoon gehou deur die bandiete wat dankbaar was om uit 

die tronk te kom. Ek sou ook wees want enigeen wat dink die tronk is maklik of 

"lekker vakansie plaas" is eenvoudig onnosel en oningelig. Afrika tronke is oorvol 



en bitter sleg. Selfs in Suid Afrika waar jou kanse beter is as verder noord is dit 

heeltemal onder dit wat internasionaal gesien word as aanvaarbaar.

Na aanleiding van die Britse tradisie  het die polisiestasies 'n blou lamp (lig) aan 

die  buitekant  wat  die  status  as  'n  polisiestasie  vir  die  publiek  moes  aandui. 

Hoekom blou? Want ons sal jou vaderlik blou skop as jy nie maniere het nie (net 

grap - ek weet regtig nie). Dit is reg rondom die klok beman so die voordeur is 

nooit gesluit nie. Ek wou ek eenkeer weet hoekom hulle dan toegerus word met 

'n voordeur slot of selfs 'n deur. Kon mos die geld gespaar het. Niemand kon 

antwoord  nie  maar  vandag  dink  ek  dis  eenvoudig  om dit  te  sluit  tydens  'n 

aanval. Soos iewers gesê ek is nie altyd reg nie en verseker nie baie slim nie.

'n Paar  klein landelike polisiestasies  is  gesluit  na werksure maar dit  was die 

uitsondering en gewoonlik was dit altyd oop. 'n Offisier tot op kolonel vlak was in 

beheer  van  die  groter  polisie  stasies  met  sersante  op  die  kleineres.  Soms 

adjudant-offisiere wat die beste rang behalwe PT majoor is in die SAP. Hulle het 

administratiewe  pligte  gehad  en  moes  leierskap  gee  wat  die  meeste  goed 

gedoen  het.  Stasiebevelvoerders  was  ook  nooit  bekend  as  die  afskuwelike 

stasiekommissaris  wat  glo  vandag  gebruik  word  nie.  Daar  was  geen 

gemeenskapspolisiëring forum wat vandag die inding is nie. Sien in elk geval 

niks goeds in dit nie (was op een). Die linksgesinde takhare sal nooit besef dat 

die gemeenskap aksie wil sien nie. Nuwe beskrywende MBA woorde beteken niks 

nie my ou. Wat het jy nou eintlik bereik wil ons weet? Dis Engelse Polisie gemors 

wat nou hier probeer word. Sal  nooit  werk nie en dit bring my terug by die 

geskiedenis. As jy vir 18 jaar sien iets werk nie. Moet jy dan nie begin bykom en 

kyk wat het gewerk voor dit nie? Goed soos dissipline. Goeie opleiding. Geen 

korrupsie. Bevordering slegs op meriete (al is dit polities lojaliste). Trots? Ja wel, 

wat weet ek nou.

Apartheid het verseker dat swart en wit aparte ingange gebruik het. Hulle sou 

almal 'n redelike groot kamer eindig met afskortings tussen die rasse. Dis die 

aanklagtekantoor  waar  uniform  polisiemanne  (en  vroue)  hulle  verklarings 

geneem het of op ander maniere gehelp het. Dit kon iets so eenvoudig soos 

sertifiseer van dokumente wees (as ware afskrifte van die oorspronklikes) of die 

betaling van verkeersboetes. Niemand het net daar aangekom vir 'n beleefde 

gesprek nie. Dit is nie 'n speelplek nie maar die eerste kontak met die Kolonel se 



f publiek. Daar is geen onderskeid in wie met wat moes werk nie. 'n Jong (man) 

konstabel kon homself bevind met die neem van 'n verklaring van 'n slagoffer 

van verkragting (in daardie dae kon net vroue wettig verkrag word -  die manne 

was onsedelik aangerand en het ook nie daaroor met die polisie gepraat nie). Dit 

alles  binne  hoorafstand  van  almal  anders  wat  soms  afgryslik  was  vir  almal 

betrokke. Ons het probeer om 'n polisievrou betrokke te kry so gou as moontlik 

maar hulle was skaars (en het my eenkeer gesê dat dit hulle wantroue teen 

mans vererger het). Ek wens verkragting nie op iemand nie maar as dit met jou 

gebeur of  'n vriendin hou asseblief  jou klere en liggaam ongewas totdat die 

forensiese  ondersoeke  gedoen  is.  Dit  sal  regtig  help  met  die  vaderlike 

uitsortering van die verkragter (nou die linksgesinde takhaar se slagoffer van 

polisie-brutaliteit). Om hemelsnaam moenie sulke (vals) klagtes maak uit wraak 

nie want as jy gevang word (en dit gebeur baie dikwels) gaan jy groot probleme 

kry. Kan siviel gedagvaar word ook. Sal jou lewe verwoes.

Dit was 'n besige plek met baie mense wat kom en gaan. 'n Sersant sou altyd 

daar wees omdat slegs sersante en hoër polisie borgtog kon gee vir geringe 

misdade. Hy sal ook sommer nie borg toestaan tensy die (ondersoek) speurder 

ook instem nie. Wanneer hulle nie saamgestem het nie (selde gebeur want die 

groepe  respekteer  mekaar)  is  die  saak  gewoonlik  beoordeel  deur  die 

stasiebevelvoerder. Vir ernstige misdade moes die hof borgtog toe staan. Dis 

hoekom die habeas corpus reël bestaan. Die verdagte moes altyd binne 48 ure 

(behalwe onder die veiligheidswette) of die volgende (met naweke) hofdag by 

die hof verskyn en dit is baie streng toegepas. Soms was die speurder laat om 

die verdagtes aan te kla en die uniform tak sou hulle vrylaat. Iets wat tot groot 

ongelukkigheid gely het maar wat anders kon die uniform ouens doen? Die wet 

is  baie  duidelik  en  om hom langer  te  hou  'n  misdaad.  Waar  'n  sersant  nie 

beskikbaar was nie is 'n konstabel bevorder tot 'n ondersersant om borgtog te 

gee. Hy het nie 'n salaris verhoging saam met dit gekry nie en baie min respek 

van ons af synde in werklikheid nogsteeds 'n konstabel in ons oë.  

Die verskil tussen die twee geregsdienaars is dat 'n regte sersant drie chevrons 

en 'n kasteel  op sy rang dra. Die  blygemaakte konstabel  slegs die  chevrons 

sonder die kasteel. Soos een sersant verduidelik het aan 'n ou dame wat daarna 

gevra het. Die kasteel beteken hy is getroud en die chevrons dat hy drie kinders 

uit die huwelik kon voortbring. Groot was haar afkeer in die ondersersant wat 



natuurlik spog met drie buite-egtelike kinders. Polisiemanne se sin vir humor is 

dikwels skeef maar hulle is inherent goeie mense.

Daar  is  'n  gerug  dat  'n  senior  offisier  by  geleentheid  'n  klein  geïsoleerde 

polisiestasie onverwags geïnspekteer het. Daar vind hy toe dat die seremoniële 

vlae wapper.  Toepaslik  beïndruk met die eer het hy die konstabel  aan diens 

bedank.  Veel  was  sy  misnoeë  toe  hy  uitvind  dit  wapper  vir  die  sersant  se 

verjaarsdag. Hulle het beslis nie hom verwag nie en dit het niks met hom ook te 

doen nie. Seremoniële vlae word slegs gebruik vir die rang van kabinet minister 

en opwaarts onder polisie-regulasies. Die kommissaris self  kon ook so vereer 

word.

Die Polisie, teen daardie tyd vir meer as sewentig jaar aan op sy eie, het sy eie 

rompslomp (red tape) ontwerp. Alles wat gebeur het is aangemeld in 'n dik boek 

wat bekend was as die VB of voorvalle boek (occurrence book in Engels). Dit kan 

beskryf word as die belangrikste joernaal waaruit alles vloei. Dit is geensins die 

boek om in grappies te maak nie en sulke gedrag sou ernstige gevolge sou 

gehad het. Deur die jare is vreemde inskrywings gemaak: "Konstabel so en so 

het die selle besoek. Daar is geen bandiete in die selle nie en hulle het ook geen 

klagtes nie." Ja die selle moes elke uur besoek word deur meer as een lid (vir 

beskerming en ook getuienis teen verkragting en brutaliteit). Maak nie werklik 

saak of die selle leeg is of nie. Moes vermoedelik gaan seker maak dat niks 

gesteel  is nie.  Nogal vuil  gewees en gestink. Grieselrig.  Sedert  my handskrif 

gruweloos  is  (het  'n  F  vir  skrif  gekry  -  nog 'n  rede)  was ek het  vinnig  nie 

toegelaat om iets in die VB te skryf nie. Dit is natuurlik wat ek beplan het want 

ek het nie by die SAP aangesluit om oor selbesoeke te skryf nie. 

Dis ook 'n bekende feit dat alle genieë ongelukkig 'n gruwelose handskrif het ek 

of so het ek my regter hand verdedig toe hulle my onserimonieel van die VB 

verban het. My nie toe of nou geglo nie. Ja 'n profeet word nie in sy eie land 

gereken nie  (grap  net  -  ek  weet  hoe slim of  nie  ek  is).  Elke  maand is  die 

geskrewe taal oorgeskakel vanaf Afrikaans na Engels en dan weer terug of moes 

in elk geval in teorie. Swart tale het geen rol gespeel nie. Probleem is dat nie 

alle swart mense kon of wou Afrikaans of Engels praat nie. Dit is waar ons swart 

kollegas baie nuttig is deur die vertaling van Xhosa (of wat ookal) in Afrikaans of 

Engels. Sonder dit sou ons verlore gewees het.



Daar was min rassisme binne die SAP

Dit was Afrika en in die landelike gebiede is ek seker dat party swart mense 

skaars indien ooit wit mense gesien het. Klomp ou speurders (ek is mal daaroor 

om met ouer mense te gesels) het my vertel van die tye toe hulle in krale met 

verwondering  en  selfs  verbasing  begroet  is  deur  swart  kinders.  Die  taal 

probleem is dus nie vergesog nie. 

Iets wat vandag vergeet word is die feit dat daar duisende swart polisiemanne 

was wat  uitstekende werk gedoen het. Hulle opleiding, salaris en byvoordele 

was presies dieselfde as vir wit Polisiemanne. Maar hulle was nie regtig gelyk 

nie.  Tot  1983  het  wit  polisiemanne  nie  nodig  gehad  om  'n  senior  swart 

polisieman se bevele te gehoorsaam nie. Dit is maar twee jaar voor ons boek 

begin. Ek onthou dat ek vreemd aangekyk is toe ek gesê het ek sou 'n swart 

offisier  salueer soos enige ander offisier (wit of swart of vrou). Dit het geen 

verskil aan my gemaak nie want dit gaan slegs oor die rang. Die swart offisiere 

was regte here in hulle manier van dinge doen. Altyd baie hoflik en militêre 

korrek. Ek het redelik simpatie gehad want ek het geweet watter harde pad hulle 

geloop het om daar te kom. Seker  maar my pa se Joodse bloed.  Die swart 

polisiemanne is egter vinnig in hulle gemeenskap gebrandmerk as marionette 

(van die regime). Dus is  hulle huise dikwels afgebrand en hulle familie  (ook 

hulle) op die mees barbaarse wyse vermoor (ja dit is en bly moord). Baie van 

hulle het in skuilings gewoon  omdat hulle nie verder kon leef in townships nie. 

Onthou egter dat hulle deur die wet verbied is om naby wit mense te woon so dit 

was 'n logistieke probleem en ja die witmense het gekla as hulle byvoorbeeld op 

die polisie se sport terrein in tente gesit is. Rassisme was alom teenwoordig. 

Tenspyte hiervan was hulle lojaal. Nie een het van misdadigers gehou nie en 

hulle  baie  vaderliker  behandel  as  wat  ons  gedoen  het.  Oor  hulle  politieke 

sienings het ons nooit gepraat maar hulle het vir my gesê hulle hou nie van 

kommunisme wat nie sin maak nie. Ek is nie bewus van 'n enkele geval waar 'n 

swart polisieman op sy wit kollegas binne Suid-Afrika begin skiet het nie. 

Histories toe hulle oorspronklik in die 1920's by die SAP aangekom het is  hulle 

nie uitgereik met vuurwapens of skoene nie. Hulle moes maar kaalvoet of met 

sandale loop en is "bantoe konstabels" of wat ookal rang genoem. Elk het 'n 

knopkierie saam met een assegaai as wapens gedra. Aangesien dit die manier 



was hoe  hulle  grootgeword  het  in  die  krale  kon hulle  hulself  goed daarmee 

verdedig. In daardie dae het hulle ook die respek van die bevolking gehad en is 

nie sommer aangeval nie. Saam met die wit polisiemanne (gewapen met sy .38 

rewolwer en 'n .303 Lee Enfield geweer) het hulle uitstekende werk gedoen. Een 

ou speurder het my vertel hoe hy sy swart kollega vir ondersoekwerk op sy 

Harley Davidson met 'n syspan gelaai het. Hulle sou dan eers 'n paar dae later 

terugkom met ses verdagtes op of  rondom die  Harley gelaai  (as nodig paar 

gejaag soos beeste voor die Harley ook). 

Die generaals  het later  jare  hulle met polisieboeie  en 'n bruin,  nie  blou nie, 

uniform uitgereik. Gedurende die Poqo-opstand in die vroeë 1950's (Transkei-

gebied)  is  'n  swart  polisieman  vermoor.  Hy  het  homself  verdedig  deur  sy 

aanvallers met sy boeie te slaan. Dis ook as gevolg van die merke op een se kop 

dat die woedende speurders hulle een vir een inhegtenis geneem het. Ek dink 

twaalf is daarna vir sy moord gehang want die SAP sien om na sy eie eiendom 

soos dit moet wees. Daar is nooit genoeg rede om die polisie aan te val vir jou 

eie sieninge nie. Nooit. Onthou dis die politici wie die wette maak wat die polisie 

toepas. Gaan sorteer hulle uit by die stembus sodat hulle vir 'n slag werk soos 

gewone mense.

Op 'n stadium het die generaals besluit om hulle te bewapen en hulle gelyke 

betaling ensovoorts te gee. Dit moes 'n redelike desperate stryd gewees het 

want die nasionaliste het geensins swart mense met wapens (en nog opgelei 

daarmee) vertrou nie. Die huis subsidie het hulle heelwat meer bevoordeel as vir 

ons. Hulle kon met dieselfde geld baie beter koop in die townships as ons in 'n 

duur stad.

Het hulle vir die bevrydingsbewegings gespioeneer? Ek glo nie maar kon seker. 

As deel van die stelsel is hulle ab initio wantrou. Dit sou ook nie veel effek gehad 

het as hulle het nie. Nie een is hoeer as luitenant kolonel bevorder nie. Dus kon 

hulle  nie  veel  van  waarde  verraai  nie.  Oor  die  algemeen  het  hulle  die  SAP 

ernstiger as ons opgevat bedoelende gesinne het vir geslagte lank polisiemanne 

geword. Hulle was regtig baie lojaal aan die Mag. Ek het dikwels gesien dat 'n 

gryskop adjudant-offisier of sersant met trane in hulle oë kyk na hulle seuns wat 

aansluit en die lojaliteit eed neem (ek belowe om altyd te slaap aan diens en die 

haasmanne dood te skop). Dit is 'n groot ding. 



Van wat hulle het my vertel het is hulle veel erger fisies behandel as ons in hulle 

eie Kollege by Hammanskraal. Dit kan ek glo want die nasionaliste het besluit 

om "tuislande" vir  die  verskillende stamme te skep.  Daar kon hulle  stemreg 

uitoefen asof in 'n onafhanklike land. Nie een ander land in die wêreld het die 

tuislande erken nie. Dit was 'n kolossale mislukking en inderdaad vermorsing 

van geld want alles is gedupliseer in regeringsdepartemente. So het die Ciskei 

Polisie  tot  stand  gekom.   'n  Swart  sersant  in  die  SAP  Veiligheidspolisie  is 

bevorder tot 'n luitenant-generaal binne 24 uur wat net in Afrika kon gebeur. Sy 

broer was die nuwe "president." Die voormalige sersant (goeie ou) is 'n geruime 

tyd later doodgeskiet terwyl hy "uit arrestasie ontsnap." Was glo betrokke in 'n 

poging tot staatsgreep of so sê die politici. Meeste van sy oud kollegas in die 

SAP handhaaf tot vandag toe dat hy is vermoor by 'n padblokkade wat hom nie 

regtig  wou arresteer  nie.  Dis  baie  moontlik.  Ek het self  die  gerugte gehoor. 

Maklikste is om te kyk wie bevorder word na so iets. Dan weet jy. Dit verander 

nooit. Elke tarentaal soek sy pitte.

In elk geval die Ciskei Polisie het besluit om 'n Polisie Kollege te skep soos slegs 

verwag kan word van 'n korrupte onafhanklike land wat sy burgers onderdruk. 

Natuurlik  het  die  Suid  Afrikaanse  regering  vir  alles  betaal  (bedoelende  die 

belastingbetaler want wat God gegee het het Minister du Plessis gevat) asook 

lughawens en allerhande ander nonsens. Die  imposante internasionale lughawe 

is nooit deur enige vliegtuig gebruik nie. Pateties. Moes ook sommer 'n stad in 

die middel van 'n veld bou met die naam van Bisho. Dit was 'n ongelooflike 

vermorsing  van  geld.  By  die  Ciskei  Polisie  Kollege  het  die  instrukteurs  die 

kadette  gedwing om baie  kilometers ver  te  hardloop terwyl  geklee in  winter 

klere (met inbegrip van 'n jas) in 40 graadse hitte. 'n Paar het gesterf en die 

instrukteurs in my pa se hof beland waar ek dink dat hy hulle skuldigbevind het 

aan strafbare manslag. Ek weet nie wat die vonnis was nie.

Ek het  baie  goed met  my swart  kollegas  oor  die  weg gekom en was goeie 

vriende met een in die besonder wat vreemd genoeg vir die Veiligheidspolisie 

gewerk het. Vreemd want ons nooit met die Veiligheidspolisie of hulle met ons 

gemeng nie. Rassisme tussen lede is nie toegelaat nie en ek onthou nie baie 

rassistiese voorvalle nie. (Iets wat baie lesers weier om te glo.) Die "kaffer" 

woord is nooit in my teenwoordigheid gebruik nie en waar dit uitgeglip het is 

verskonings aangebied na 'n gluur of twee. Ek moet egter ook sê dat ek jonk 



was en waarskynlik meer liberaal (wie sou dit kon dink) as die meeste. Onthou 

ek was uit 'n goed-geleerde familie waar ons geleer het om die hele mensdom te 

respekteer. My pa was 'n ou-skool regsgeleerde wat  alles deur die reëls van 

natuurlike geregtigheid beoordeel het (onder andere hoor die anderkant voor jy 

iets seg). Ons praat in meer detail  oor natuurlike geregtigheid in my (gratis) 

boekTricks of Trade - Memories of a Rogue Lawyer  as jy meer wil weet. Ek 

onthou toe die Soweto-opstand van 1976 uitgebreek my pa gesê het dat die 

omstandighede waarin swart mense gewoon het so erg is dat dit onvermydelik 

was. Hy het hartseer oor dit geklink en verseker gefrustreerd. Sedert ek nege 

jaar oud was kon ek nie verstaan hoekom 'n opstand in die USSR ons moet pla 

nie. Na alles is hulle ons vyande. Hoe meer opstand daar hoe beter en net te 

verwagte ook. Is net reg dat SAP TIN se onluste-eenhede hulle skiet. Van Mnr 

Mandela het ek die eerste keer gehoor in die Polisie Kollege en toe hy na verwys 

is in terme wat ek nie kan neerskryf nie. 

Die  ouer  geslag polisiemanne was baie  minder oop vir  nuwe idees en seker 

gedink het dat ek op een of ander manier my liberale neigings in die Kollege 

oorleef  het.  Ek  was  seker  'n  raaisel  want  ek  weet  ek  vandag  nog  vol 

kontradiksies is. Ja wel, dit maak my interessant (grap net). Ons is almal redelik 

kompleks.

Ons het burgerlikes "haasmanne" genoem maar ek het geen idee hoekom nie of 

waar dit vandaan kom nie. Ek weet hulle het 'n ernstige wanbegrip van die wet 

destyds en vandag nog hoewel ek nie meer die polisie taal praat nie. Hulle het 

gedink dat 'n lasbrief nodig is vir 'n arrestasie en gevra daarna wat genoeg rede 

is vir 'n vaderlike klap teen die oor. Dit is nonsens. Enige polisieman ongeag van 

rang of kleur kan enige iemand arresteer wie hy redelikerwys verdink van die 

pleeg van 'n misdaad of wat 'n misdaad pleeg het in sy teenwoordigheid. Let wel 

ek nie praat oor 'n verkeersoortreding nie wat in my oë nie 'n misdaad is nie 

maar net 'n slinkse manier om belasting in te samel. Dis iets anders. 

Die bevoegdheid van inhegtenisneming is  in die diskresie van die polisieman 

wanneer om dit te gebruik of nie. Jou houdinkie gaan 'n groot rol speel in wat 

met jou gebeur. Wees hoflik en los sarkasme by die huis tensy jy "Papa" wil 

ontmoet. Ek het 'n probleem met die generaals oor arrestasies gehad. Hulle het 

begin glo  dat hoe meer arrestasies  hoe meer effektief  die  SAP is.  Amper 'n 

https://www.smashwords.com/books/view/277451


beheptheid.  Enigiemand  met  normale  breinkrag  sal  verstaan  dat  hoe  meer 

arrestasies hoe meer is die misdaad nie onder beheer nie. As dit was sou daar 

geen arrestasies nodig gewees het nie. Hulle moes eerder gekonsentreer het op 

misdaad voorkoming as arrestasie om die nasionaliste gelukkig te hou.

Politici  is  verstommend oningelig met statistiek gebruik of  dalk net arrogant. 

Soos die knaap wat op die straathoek gaan staan het en geen verkragting of 

moord gesien het nie (vir tien minute) en aan die wêreld verkondig het dat dit 

nie met hom gebeur het nie (omring deur lyfwagte). Dus is sy EIE statistieke 

verkeerd. Viola, geen misdaad bestaan nie. Kom ons gaan eet varkvleis en pap 

in die parlement en kyk waar ons volgende op die nuus kan kom. Nogal lekker 

gelag vir dit. Net reg dat die takhare hom aangevat het. Ons misdaad statistiek 

is niks om oor trots te wees nie en 'n nasionale skande.

* Op 'n stadium het die misdaadstatistiek in Suid-Afrika so erg geraak dat die 

regering nie dit wou vrystel nie synde dit gewys het op hulle eie mislukkings wat 

hulle nie kon verdra nie. Selfs nie eers vir akademiese navorsing nie en vandag 

glo niemand hulle in elk geval nie synde baie misdade nie aangemeld word nie. 

Die gevolg is "lynch law" of  bende-geregtigheid nou begin maak dat winkels 

afgebrand word en mense sonder verhoor uitgesorteer word op wrede maniere. 

Dit is 'n wonderlike onbevoegde manier om misdaad te probeer ontken wat ook 

deur die apartheidsregering probeer is  voor die huidige Janne. Die Apartheid 

outjies  het  eenvoudig  nie  gesneuwelde  swart  soldate  as  verliese  gesien  of 

opgetel nie. Siedaar, ons het dan ook geen verliese nie. Sodanige optrede is 

natuurlik onnosel en kortsigtig en geskiedenis herhaal alweer tenkoste van die 

landsburger. Let op hoe verskillend Mnr Churchill gehandel het met die skande 

genaamd Dunkirk in 1940 waar die hele Britse leër uit Europa geboender is en 

Frankryk moes oorgee as gevolg daarvan. "Geen Dunkirk medalje nie en manne 

ons is diep in die moeilikheid en sal moet begin veg op die strande ens ens." Ons 

kan leer uit die geskiedenis. Weiering om statistiek bekend te stel sal nie die 

probleem wegvat nie en die burgers sal nog steeds met geweld sterf. Ongelukkig 

sal die "sameswering teoretici" (almal idiote) dan die skietgoed kry om die einste 

regstelsel wat jou beskerm te ondermyn met hulle waansinnige stellinge. Lees 

maar op die internet van die ouens wat kos bymekaar maak.



Ek was gelukkig genoeg op die gewetenlose strate te werk van die dag toe ek 

daar aankom het. Nie eenkeer gedurende die ses jaar in 'n kantoor gesit vir 

meer as 'n paar uur nie behalwe as  beheerkamer sersant by die Blitspatrollie. 

Ons het 'n woord vir polisiemanne wat in kantore sit. "Plastiek polisiemanne." 

Ons was trots bekend as "Straat polisiemanne" en dus die naam van die boek - 

gewetenlose strate. Die twee meng nie goed nie en ons het hulle intens gehaat. 

Wraak geneem waar ons kan. Wat anders?

Dit was 'n groot verantwoordelikheid. Ek onthou as 'n baie junior konstabel in 

beheer van 'n hele distrik gedurende die nag skof dat ek nogal bloed gesweet 

het. Dis hoekom ervaring nie gekoop kan word nie. Is ook net my natuurlike 

arrogansie wat my soms deur getrek het want die publiek verwag daadwerklike 

leierskap van polisiemanne op 'n misdaadtoneel. Ons het nooit alleen gewerk nie 

wat  as  te  gevaarlik  beskou  is.  Na  1989  het  ons  opdragte  gehad  om  drie 

polisiemanne op ons Blitspatrollie karre te sit sodat  die ekstra een die voertuig 

kan bewaak teen 'n terroriste  bom onder die kar. Die ander twee het die klagtes 

by gewoon. Dit het gebeur omdat vier polisiemanne in Port Elizabeth gesterf het. 

Daar het 'n bom ontplof onder hulle kar wat ons gedink het 'n slinkse terroriste 

aanval  was.  Ons  het  nie  geweet  dat  die  Veiligheidspolisie  daardie  bom self 

geplant het om hulle eie mense te dood nie. Hulle was getuies in 'n moord op 'n 

paar vryheidsondersteuners. Wanneer lede mekaar amptelik begin vermoor is dit 

die einde van die pad. 'n Teken van die tye. Die Apartheid staat het inmekaar 

begin stort.

Die  eerste  orde  van  besigheid  was  om  toestemming  te  kry  om  die  polisie 

voertuie te bestuur (magtiging). So het ek die plaaslike polisie werktuigkundige 

geneem na die kafee om sy koerant te koop. Hy as passasier om te kyk of ek 

kan bestuur of nie. Hierdie man was nie in enige manier gekwalifiseerd as 'n 

motorwerktuigkundige nie maar het  uitstekende werk gedoen om ons voertuie 

padwaardig  te  hou.  Dit  was  die  dae  voor  'n  motorplan  en  die  meeste 

polisiemanne kon 'n kar self diens. Ons was arm maar eerlik. Meeste SAP lede 

kon goed met hulle hande werk. So groot geword.

Nie dat ons geregtig was op 'n sedan of kar as sodanig nie maar slegs 'n bakkie. 

Dit  het  'n  probleem  veroorsaak  synde  die  wet  jou  nie  toegelaat  het  om 

passasiers  agter  in  die  bakkie  te  hê  nie.  (Dit  is  natuurlik  presies  waar  die 



bandiete of verdagtes gelaai is.) Die algemene naam vir hierdie voertuie was 

"Van"  of  "Black  Maria."  Die  "Van"  deel  kom waarskynlik  van  die  Afrikaanse 

woord  "vangwa."  Ons  het  deeglike  inspeksie  op  hulle  gedoen  voor  die 

ondertekening vir die voertuig. Enige skade wat nie gesien of aangemeld is nie 

kon en is dan op die nuwe bestuurder gepak (dislojaal genoeg vir 'n vaderlike 

gesprek).  Die  voertuie  is  heeltemal  standaard.  Dit   het  alles  neergekom op 

vaardigheid en vaardigheid het ons gehad of tenminste so geglo. Ek het verseker 

gedink dat ek as 'n bestuurder begaafd is totdat ek gesien het wat begaafde 

bestuurders  in  die  Blitspatrollie  is.  Moes  daarna  erken  dat  ek  miskien  nie 

heeltemal in hulle klas is nie (absoluut nie soos ons sal lees). Vandag irriteer ek 

almal deur my kar op 120 te hou en rustig musiek te luister indien alleen. Vir my 

was dit oor die metodiek. Om laat te kom is disrespekvol tensy jy 'n vrou is wie 

die reg het. Dus ry ek betyds en is nooit haastig nie so waarom jaag?  In die SAP 

was dit egter nie so nie want die publiek (reg ook) het vinnige diens verwag. 

Onthou ons is nie gebel vir twak nie en was redelik haastig om daar te kom en 

vaderlik dit uit te sorteer. Dis iets heeltemal anders.

Een ding wat ek net nie kan verdra nie is 'n olierige stuurwiel. Dis sif sê ek. Het 

het 'n vaderlike gesprek met 'n ander konstabel gehad wie die voertuig in so 

toestand aan my oorhandig het. Een ding het gelei na 'n ander en kortvoorlank 

was hy onder ander insigte oor sy takhaar gewoontes. Jare later gehoor dat hy 

'n  klagte  van  aanranding  (duidelik  nie  hard  genoeg  geklap  nie)  by  die 

stasiebevelvoerder  ingedien  het.  Dit  het  geen  simpatie  gebring  nie  en  nog 

minder  deernis.  Soos  gesê  ons  stasiebevelvoerder  was  'n  voormalige 

Blitspatrollie bestuurder en het my behoefte vir spoed verstaan (die oefening 

gedeelte ook). Dit is regtig nodig by ernstige klagtes. Hy het ook geweet dat 'n 

olierige stuurwiel 'n helse ongeluk kon veroorsaak behalwe nog vir die walglike 

vuil gewoonte. Die luitenant het 'n paar vaderlike oproepe namens die slap chips 

vreter gemaak en hy is verplaas iewers heen vir sy eie veiligheid. 

Die  spesifieke  luitenant  se  broers  was  saam  met  hom  by  die  Blitspatrollie 

gedurende die sewentigerjare en hulle is almal mal. Daar word gesê dat hulle 

teen mekaar resies gejaag het na die misdaadtonele en dan 'n boksgeveg met 

mekaar begin het voordat aan die (verstomde glo ek) klaer aandag gegee is. Die 

een  broer  het  glo  die  ander  van  die  pad  af  gedruk  of  iets  dergeliks  oppad 

soontoe. Synde kort maar fris geboude ouens met breë skouers (almal voorry 



gespeel) glo ek dat hulle goed instaat was om 'n bogemiddelde haakhou te swaai 

en te vermy soos die pes of die RSM. Daardie luitenant was presies wat nodig 

was in daardie dorp. Ek het baie geleer deur hom en sy gewelddadige manier 

van dinge doen (tipies Blitspatrollie)  dop te  hou.  Hy het nooit  'n boksgeveg 

vermy of teruggestaan van een nie maar was gewoonlik die eerste om dit te 

begin en te eindig met 'n kort regter van nêrens nie. Die ouer lede het in vrees 

geleef oor sy onopgevoede Blitspatrollie maniere maar ons jongeres het dit erg 

geniet. Altyd geweet hy sou streng maar regverdig na ons kyk. Vaderlik amper. 

Hom verseker nageaap.

'n Nare insident met 'n polisie hond

Voor ek na die Kollege is het ek 'n weddenskap (kas bier) tussen die Honde 

Eenheid se Ford Sierra XR6 en SANAB (Narkotiese Buro) se Datsun Laurel 2,8 na 

ons polisie stasie net buite Oos-Londen waargeneem. Die Honde Eenheid het 

myle ver gewen en die SANAB speurders baie lip gegee daaroor want hulle was 

redelik tipies van hulle eenheid so arrogant soos hulle honde. Kon enigiets doen 

of domineer en heeltemal bereid om dit te demonstreer ook. Die speurders was 

geensins  op  hulle  mond  geval  nie  en  hulle  begin  beskuldig  van  beide 

waansinnigheid en roekelose gedrag wat 'n gevaar vir ander padgebruikers is. 

Met die gevolg dat die weddenskap af is want dis nie tussen opgevoede mense 

gewees  nie.  Waarop  die  Honde  Eenheid  aangebied  om hulle  vaderlik  uit  te 

sorteer synde hulle "f linksgesinde takhare neigings" toon wat ek nie heeltemal 

verstaan het nie want hulle hare is niks langer as ons sin nie. 

* SANAB lede moes pruike dra as hulle soos hippies wou lyk - nogal snaaks. Of 

spesiale toestemming kry om so vuil te lyk soos linksgesinde takhare glo is.

Terwyl  dit  aan  die  gang  was  het  ek  begin  belangstel  in  die  Honde  Eenheid 

voertuig. Dit was die eerste keer dat ek een van naby gesien het. Nie baie slim 

nie het ek my ondersoek begin deur die agterdeur (waar die hond is want hy 

weet waar om in te klim) te skop. Synde niks gebeur het nie het ek die deur 

oopgemaak en die grootste polisie wolfhond ooit my reg in die oë begin kyk. Die 

enigste ding wat my gered het was dat die hond verbaas was dat enigiemand 

behalwe sy geleier sou waag om die deur oop te maak. Hy is tog wyd bekend as 

'n massa moordenaar vermom as 'n wolfhond (absoluut was hy ook). Ek het net 

genoeg tyd gehad om bo-op die kar se dak te spring en van daar af in 'n boom 



waar ek gebly het vir drie ure of selfs langer want ek het doodseker gemaak 

hulle kruip nie net weg om die draai nie voor die sersant my gesê het om "f af te 

kom en die f bandiete kos te gee."

Jy mag my dalk nie glo nie maar wanneer 'n hond kwaad genoeg is flits sy oë 

groen in die donkerte. Al wat ek daardie nag heeltyd gesien het is groen oë en 

wit (lang) tande. Hond het geen sin vir humor gehad nie en alles probeer wat 

bekend is aan die honde en die mensdom om my te kry. Op 'n stadium het ek 

gewonder of polisie honde bome kan klim (ek weet hulle kan op toue loop). 

Daardie een het beslis probeer. Toe dit misluk (prys die Here) begin hy die boom 

byt en verwoed blaf en grom en tjank dat die wêreld hoor hy is sonder respek 

behandel. Dit het sy geleier genoop om die SANAB ouens eers te los en vir  my 

te skree "kom f hier en f verduidelik vir hom en sy hond waarom ek sy hond laat 

f ontsnap het met my f linksgesinde takhaar f maniere." Die uitnodiging het my 

nog hoër laat klim in die hoop dat hy nie my (raak) skiet nie. Die man het 'n 

reputasie net so gewelddadig soos sy hond gehad (is dieselfde met opset). Ek 

het geen twyfel dat tussen die twee van hulle ek enige geveg sou verloor nie. 

Een op een ook.  Ek is bly om te sê hy verveeld geraak het na die drie ure se 

konstante beledigings en polisiekantien toe is om sy bier te kry vanaf die SANAB 

ouens wat altyd meer gehad het as ander. Myself 'n belofte gemaak om nooit 

weer iets met die polisie wolfhonde te doen te hê nie. Goed is gevaarlik vir mens 

se gesondheid. Op een of ander manier het ek die belofte vergeet toe ek jare 

later by die Polisie se Honde Skool aangemeld het vir meer avonture. Egter nooit 

weer 'n bobbejaan nageaap om 'n hond te ontsnap nie.

Geen lugreëling vir konstabels nie

Alle Uniform Tak polisie voertuie was 'n helder geel kleur geverf. Dit het heelwat 

onvriendelike kommentaar van die jaloerses in die publiek gelok. Kapoen is een 

wat nogal dikwels gebruik is maar baie saggies wanneer ons naby was want ons 

is bereid om vaderlik te raak oor sulke dinge. Daar is gerugte dat die motor 

fabrieke geweier het om die voertuie die mooi kleur te verf vir die vrees van 

industriële  onrus.  Dus  moes  die  polisie  werkswinkels  in  Benoni  hulle  daarna 

oorverf.  Ek dink nie dit  is  waar nie hoewel  ek gesien het (gee my nou nog 

nagmerries)  hoe Casspirs  (in  plaas  van hulle  ordentlike  polisie  kamoeflering) 



geel  geverf  word.  Alles  om  ons  beeld  te  bevorder  of  so  het  die  idiote  in 

parlement gesê. 

Voor die geel kleure het die polisie alles blou geverf en 'n paar blou karre was 

nogsteeds  in  die  ronte  toe  ek  daar  aangekom  het.  Geen  polisievoertuig  in 

daardie  dae  het  die  groot  tipe  noodligte  op  die  dak  gehad  soos  die 

verkeersmanne nie. Ek onthou ook nie dat my eerste voertuig met 'n sirene 

toegerus was nie. Ons het dus die bekende polisie tegniek van flitsende hoofligte 

en baie arm tekens gebruik om aandag te kry. Nie een van die voertuie het 

lugreëling ingehad nie synde slegs 'n kolonel of hoër sulke luukses gehad het. 

Maar dan lugreëling was nie algemeen nie en net die luukse Duitse motors het 

dit gehad en ook nie eers as standaard nie. Was 'n opsionele ekstra. Ons was 

gewoond aan die hitte en het op Coke geleef. Dit is baie goed om bloed van jou 

hande af te was buiten heel lekker om te drink of 'n taxi se ruit mee te gooi 

(vaderlik natuurlik). 

Die publiek het die idee gehad dat die polisie karre versterkte enjins ingehad het 

maar dit was eenvoudig nie so nie. Hulle was standaard behalwe vir 'n Datsun 

Laurel voor my tyd wat bekend was as die "Interceptor" of so iets. Daar was net 

nie geld vir sulke motors nie hoewel die Wag Eenheid 'n Siera XR8 gehad het 

asook die Spesiale Taakmag. As ons kon, in die Blitspatrollie, sou ons die enjins 

waardeur het vir eie gebruik.

Alle polisievoertuie het 'n twee rigting radio wat goed genoeg gewerk het met 

lang lugdrade wat kon swaai deur die draaie of jy doen dit te stadig. Draagbare 

radios het bestaan maar is nie uitgereik nie. Tensy vir spesifieke bedrywighede 

en gewoonlik net vir die offisiere. Wanneer jy die voertuig verlaat was jy op jou 

eie.  Daarom was  dit  so  belangrik  om jou  stasie  te  laat  weet  dat  jy  op  die 

misdaadtoneel aangekom het en die voertuig gaan verlaat. Soos jy kan dink ons 

het heelwat radio kommunikasie in die Kollege geleer. Radio dissipline is streng 

toegepas. Daar was geen FM radio tensy die bemanning besluit het om een te 

koop en dit teen regulasies self in te sit nie. Nogal baie dit in die Blitspatrollie 

gedoen. 

Flitsbatterye het glo ander gebruike



Die polisie het flitsbatterye uitgereik (na groot smeek) maar hulle was oud en 

meestal nie werk nie. Daar is 'n gerug dat die Onluste Eenheid baie oproeriges 

vermoor het deur die laai  van twee batterye aan die voorkant van 'n baton 

rondte in hulle Stopper gewere. Of dit nou gebeur het ek weet ek nie. Jy moet 

onthou dat 'n Casspir redelik hoog van die grond af is en jy afgeskiet in die skare 

in. So die batterye sou uitval as die loop skuins afwaarts gewys is. Natuurlik het 

ons soms die skare geskiet vanaf grondvlak ook. Tog was dit absoluut nie die 

amptelike beleid nie en die probleme daarna iets vreesliks indien 'n lyk gevind 

word met 'n battery in sy kop. Die forensiese patoloog sou dit gerapporteer het 

en 'n moord ondersoek begin. 'n Maklike ondersoek ook want die skuldiges se 

vingerafdrukke sou op die battery wees. Ballistiese toetse sou egter nie gewerk 

het  nie  synde  die  Stopper  'n  gladde  loop  soos  'n  haelgeweer  het.  Die 

bevrydingsbewegings het die  batterye storie geglo en gereeld daaroor gekla. 

Kan dit verstaan. Moet seer wees.

Ek het 'n  massiewe verkoue opgetel  as  gevolg  van 'n gebrek aan werkende 

batterye. Die plaaslike kerk se alarm het een nag in die winter afgegaan en ons 

is soontoe. Teen die tyd dat ons daar aankom (binne minute) was die priester 

reeds daar. Hy het reg langsaan gebly so dit was niks besonders nie. Ons het 

besluit om nie die elektriese ligte aan te skakel nie maar die plek eers in die 

donker te deursoek. Gehoop om die inbreker te vang en jy weet wat uit hom te 

skop (vaderlik natuurlik). Watter soort mens breek in 'n kerk in? Kan mos dink 

hy gaan nog 'n vaderlike gesprek met ook God hê nadat ons klaar is met hom. 

Nogtans het dit baie gebeur. Kerke het waardevolle elektroniese toerusting en is 

normaalweg gedurende die week verlate. Goeie huisbraak teikens dus. 

My teorie  was dat  'n  flits  onbelangrik  is.  Al  is  ek  bang vir  slange en perde 

(naalde  ook)  soos  jy  weet  is  ek  nie  die  minste  bang  vir  die  duisternis  of 

spinnekoppe nie. 

* Gewoonlik los ek spinnekoppe uit om 'n vlieg te vang en dus te help in die huis 

op 'n natuurlike manier. Ongelukkig sien my Amerikaanse Patriot dit glad nie in 

nie  en  vermoor  hulle  waar  sy  kan  synde  spinnerakke  wys  op  swak  en  lui 

huisvrouens. Dit moet internasionaal wees want my vorige huweliksmaats het 

dieselfde idees gehad. Arme spinnekop en ek want dis blykbaar my plig as hoof 



van my huis om die spinnekop vermoor werk te doen terwyl sy staan en kyk 

(van 'n veilige afstand as jy my vra).

Donkerte verberg my sowel as my vyande so dit maak die speelveld gelyk. Ek 

het gereken dat as ek in die inbreker vasloop die kanse goed is dat ek hom kan 

uitsorteer (vaderlik) want ek is goed genoeg op kort afstand boksgevegte. My 

fisiese grootte het my die voordeel gegee. Dit is 'n wen-wen situasie vir my so 

lank as wat hy geen mes by hom het nie maar ek was nog jonk in daardie dae. 

Nie daaraan gedink nie. Ek is dus een kant in en my bemanning die ander. Die 

priester het gewag by die hoof ingang gewapen met 'n ou haelgeweer net vir 

ingeval God nie die Engel Gabriël gestuur het om hom te beskerm nie (ja wat 

van ons padre?). Dit is wat hy vir ons vertel het en ek is nie seker of hy ernstig 

was of nie maar hom gewaarsku om seker te maak wie hy skiet. Ons is in die 

gewoonte van terugskiet en sy  priesterskap sal geensins ons koeëls stop nie. Hy 

wou waarskynlik  die  inbrekers  laat  weet  dat  hy gewapen is  sodat  hulle  kan 

weghardloop in die ander rigting.

Binne die kerk was dit so swart soos die bekende gat in Kalkutta en ek het my 

pad vorentoe gevoel. Nogal 'n hele afstand so gegaan toe ek in die swembad 

(groot  doop)  val  synde  die  priester  ernstige  linksgesinde  takhaar  neigings 

getoon het deur te vergeet om dit leeg te maak. Daai priester se ander takhaar 

neiging  om  te  versuim  om  sulke  kardinale  inligting  te  gee  maak  dat  ek 

nogsteeds hom blameer vir die griep wat ek twee weke later opgetel het. 

Dit is 'n aaklige verrassing om te loop op droë grond en binne een tree skielik in 

ysige water te wees. Eers kon ek nie verstaan wat gebeur het het nie maar 

begin  (vir  lewe  as  nie  dood)  swem.  Die  soek  na  suurstof  wat  van  meer 

onmiddellike belang as 'n inbreker. Ek het verseker (is my vertel na die tyd) een 

helse groot waterbom gemaak en alles rondom die swembad was nat (wie gee 

om?). Blykbaar ook in 'n kalm en bedaarde stemtoon my bemanning en die 

priester geroep vir hulp. Begin om visioene van 'n watergraf voor my tyd te kry 

want dit is nie maklik om te swem ten volle geklee nie. Iets wat die Kollege 

instrukteurs moet let en hulle opleidingstegnieke aanpas. 

My bemanning en die priester het daarna beweer dat ek geskree het soos 'n 

maer vark (hulle het gesê maer vark of soos 'n dogtertjie - kies self) maar ek 

ontken dit synde hulle wyd bekend is as blatante leuenaars en heeltemal bereid 



om die waarheid te rek vir 'n goeie storie. Net jaloers gewees op my diep stem. 

In elk geval  al  was hulle dalk reg, nie dat ek skuld erken nie,  was alles so 

gevries en terug getrek (van die ys water) dat dit 'n wonder is dat ek 'n woord 

kon uitkry op enige frekwensie. Was afskuwelik. Poging tot moord amper.

My bemanning het dapper gereageer om tot hulp te snel en op volle spoed in die 

kerk se orkes ingeneuk (nog iets wat nie destyds in die NG Kerk was nie). Ek het 

die simbale en geval van die orkes vaagweg gehoor want my ore was vol water. 

My erg ontstel want ek het logies begin wonder waar die wit lig is want ek kon 'n 

gesingery ook hoor maar die mag dalk my krete vir hulp (sodat hulle weet waar 

ek is) gewees het. Dit is hier waar die takhaar priester besluit om die ligte aan te 

skakel en my vind swem in sirkels in twee voet water. Asook my bemanning wat 

hang oor die basdrom met die res van die orkes wat verstrooi is rondom hom 

want hy het dit met een helse spoed getref. 

Ek het ietwat nostalgies gevoel vir 'n sekonde of twee synde die orkes se lawaai 

my ook laat dink het aan my ou Sersant van der Merwe in die Kollege voor die 

Brigadier sy tjank afgetrap het. Nadat ek besef het dat ek episode gaan oorleef 

en die water maar heup diepte is het ek in drie tale my (uitstekende kennis) van 

vloekwoorde gedemonstreer. Opgehou toe die takhaar priester gelyk het asof hy 

wou huil en ek uit asem geraak het en ook onthou dat ek in 'n kerk is. Bietjie 

skuldig gevoel. Ek was papnat en inderdaad besig om te vries en my bewende 

tande het die vloekery onprakties begin maak (nog 'n teken om op te hou). My 

bemanning kon ook nie verder vloek nie omdat hy het begin besef het dat die 

basdrom hom wreed en opsetlik aangerand het in 'n tender plek wat ook net 

onder heup hoogte is. Die het meer onmiddellike aandag vereis as vloek. Was 

opgekrul en rooi in die gesig. My laat dink aan Marcus die Rooinek net na 'n 

lynstaan.

Ek was net weer droog toe ons besef het my Webley .38 rewolwer was nog op 

die bodem van die swembad. Ek het ernstig oorweeg om dit daar te los totdat 

die swembad leeggemaak is maar die takhaar priester het my vertel dat dit slegs 

gebeur  eenkeer  elke  blou  maan  om water  te  bespaar.  So  versterk  met  die 

Heilige Nagmaal wyn wat die priester my gevoer het soos Dawid van ouds is ek 

maar weer in om dit uit te haal. Kan jy glo dat dit dadelik begin roes het en ek 

dit weke lank moes olie? Toe ek beleefd gevra het vir nuwe patrone sedert die 



oues nat geword het en dalk nie behoorlik sou skiet nie was die adjudant gaaf 

genoeg om my uit te reik met die nuutste patrone die arsenaal. Vervaardig in 

1937  en  nooit  voorheen  gebruik.  "Moenie  'n  linksgesinde  takhaar  met 

kommunistiese neigings wees nie konstabel. Kan later vir my dankie sê vir my 

moeite en teken hier. O ja as dit nie werk nie bring dit terug." Sug. Dankie 

Adjudant.

'n  Paar  dae  later  het  ons  'n  oproep ontvang oor  verdagte  bewegings in  die 

agterkant van 'n tuin. Ek het die klaagster geken as 'n middeljarige tannie en sy 

sou nie kla nie sonder rede nie so is daarheen met alle haas. Dit was weer laat in 

die nag en ons het nogsteeds geen flitsbatterye gehad nie (betaaldag was 'n 

week weg en bier belangriker). Sy het ons vertel dat haar man die agterdeur 

sleutel saam met hom op 'n sakebesoek het sodat ons oor hulle muur moes klim 

om ondersoek in te stel. Dis tog seker nie 'n probleem nie? Nee glad nie. 

Ons was jonk en fiks en die muur klim is nie 'n probleem nie. Die muur, gemaak 

van bakstene, was ongeveer agt voet hoog.  Synde ondernemende en praktiese 

manne buiten jonk en fiks het my bemanning op my skouers geklim en homself 

oor die muur getrek. Hy was die kleinste tussen ons so dis net reg dat hy moes 

klim. Na 'n paar minute is ek verveeld en met nadere bestudering van die muur 

het ek besluit om 'n aanloop te hê en dan teen die muur op te klouter. Dit is wat 

gebeur het soos my besering aan diens verklaring later bevestig het. 

Soos  ek  myself  oortrek  het  ek  beweging  aan  die  ander  kant  van  die  tuin 

opgemerk en op die oomblik het my bemanning iets geskree. As ek geweet het 

dat hy in die enigste kruiwa in die buurt vasgeloop het synde wyd bekend as 

lomper as ek sou ek verseker nie gedink dat hy hulp nodig het nie. As gevolg 

van die feit dat hy my probeer help het in daardie kerk het ek geforseer gevoel 

om te gaan help en vergeet om eers af te kyk voor ek spring (leer 'n les). Agt 

voet was nie veel om te val nie want ons het heelwat verder as dit met die 

Kollege hangman toue geval. (Ek besef nou eers terwyl ek hier tik wat hulle ons 

wou leer. Baie slim.) 

Ongelukkig het die tannie se man besluit om 'n swembad te begin bou 'n paar 

weke van te vore (vir wat ons is by die see?). Die diepste kant (ek wou sê die f 

diepste kant) was reg onder my soos die geluk dit wou he. Ek het sekerlik meer 

as twintig voet geval. Was 'n bietjie verbaas om nie die grond te tref het toe ek 



gedink ek moet nie maar wat kan jy doen? Daar was net een manier en dit is af. 

As 'n geleerde man kan ek jou sê dat die val nie naastenby so gevaarlik is as die 

skielike stilstand wanneer jy die aarde tref nie. Ek het 'n skouspelagtige landing 

gemaak in wat later vasgestel is na raming twee duim modderige water was. Het 

ook in enige manier wat die mees gemaklike was bly lê. Teen hierdie tyd was ek 

soort van gewoond om onverwags in water te val of dit nou twee duim of twee 

voet diep is. 'n Rukkie lank gedink ek is dood en in stilte gewag vir die wit lig 

voor ek weer beskuldig word deur jaloerse mense van skree soos 'n dogtertjie 

vir hulp. Mens wil ook nie by die Apostel Petrus aanmeld met jou gewone polisie 

woordeskat nie en erger as dit ek het tyd nodig gehad om te konsentreer of ek 

nog gelewe het of nie en watter bene alles gebreek is. O ja ook om asem te haal 

terwyl jou wind uit is wat nogal moeite is. Synde nie 'n vrou nie kan ek in elk 

geval nie twee dinge gelyk doen nie. Nie toe nie en ook nie nou nie. 

My onnatuurlike stilte het my bemanning laat dink dat ek reeds oppad is na my 

duisend jaar rusdag. Hy was bekommerd want ek die grond getref het met 'n 

duidelike oemf geluid of so het hy gesê maar ons weet hy is wyd bekend as 

iemand wat oordryf. Ek onthou nie enige oemf nie maar kon seker iets ergers as 

dit gelos het. Wetende van my gewone taalgebruik was die stilte erg sleg want 

hy was nie in die bui vir die papierwerk wat met 'n dood aan diens gegaan het 

nie. Daarom het hy nader gestorm (leer hy nooit) en heeltyd my naam geroep. 

Moet julle sê dat die roeping van my naam erg traumaties was. Gee my nou nog 

nagmerries. Heelwat erger as die groot val. Terwyl ek nogsteeds nie die helder 

wit lig gesien het nie hoor ek iemand roep my naam in die duisternis. Dit was 

vreemd vir my dat God Afrikaans gepraat het in plaas van Hebreeus of dat ek 

skielik Hebreeus kon verstaan. Dalk het ek eers op my kop geval voor die dood 

ingetree  het  wat  kan wees hoekom ek skielik  in  tale  hoor.  'n  Kapelaan my 

daarna vertel dat God enige taal kan praat en Afrikaans is redelik hoog op die 

alfabetiese lys van God se tale sedert dit begin met 'n A wat bo die E vir Engels 

is en dus glad nie baie gewild is nie. Ja Kapelaan. Waar kom Arabies dan? Maak 

soos rokkof konstabel en onthou om jou Bybel te lees.

Na 'n ruk het ek besef ek kon beweeg selfs al is dit met groot moeite en pyn. 

Wou nogsteeds nie antwoord nie. Het 'n redelike vermoede gehad dat dit dalk 

satan is synde geen helder wit lig nie. Het ek in stilte gewag om seker te maak. 

Dit is hoe my bemanning my gevind het deur op my te val. Wat ook gemaak het 



dat ek my ou self word met 'n paar goeie woorde vir die volgende vyf minute. 

Alles vaderlik oor sy ouers en sy lomp weë en wat sal ek aan hom gaan doen as 

hy nie homself van my af verwyder sodra hy ophou om verskoning te vra nie. 

Na 'n ewigheid het ons 'n leer gevind en ek kon daardie gat ontsnap deur myself 

op te trek stap vir stap (eers seker gemaak die Webley is nog in sy holster - 

ervaring is 'n groot ding). Trots alleen het  gemaak ek nie trane van pyn gehad 

het nie en die wat daar was is ek seker was die modder water wat gespat het 

soos ek geland het. Ek weet vir 'n feit ek was vier duim korter as my normale 

ses voet maar die polisie dokter het my gesê dit is net my verbeelding en ek 

moenie my nie simpel takhaar neigings ten toon stel nie. Hom laas gesien by die 

groot hoes in die begin van die boek. Ander een sou seker wou hê ek moet diep 

asem haal. 

Verbeelding of nie ek het ek baie stadig en teen 'n ongemaklike hoek gebukkend 

na  die  agterdeur  geloop.  Die  klaagster  tannie  het  nou  onthou  dat  sy  'n 

spaarsleutel het en die agterdeur oopgemaak vir ons. Ek was behoorlik dankbaar 

synde ek geen voorneme gehad het om oor die muur te klim nie want ek sou 

verseker  oor  die  muur  gewees  het  met  die  val  aan  die  anderkant.  In  my 

gedagtes het ek reeds besluit om die agterdeur slot oop te skiet. Goeie ding ons 

het nie probeer nie want ek sou leer dat die afskiet van 'n slot nie so maklik is 

soos dit lyk in Hollywood nie. Plastiese springstof werk die beste maar is nooit 

naby wanneer jy dit nodig het nie. Deur oopskop is nie so maklik nie en in my 

toestand onmoontlik. Goeie maniere het gemaak dat ek nie haar presies vertel 

het wat ek gedink het van haar half geboude swembad en laakbare gebrek aan 

geheue in verband met die sleutels nie. Sy het baie waardering en besorgdheid 

uitgespreek en synde geweet het hoe my ma lyk het ek gehoop sy nie my keuse 

woorde gehoor het nie. As sy het sy niks gesê nie. Goeie mense.

Die  rit  terug  na  die  polisiestasie  was  iets  anders  want  die  voertuig  het  nie 

kragstuur  of  'n  outomatiese  ratkas  gehad  nie.  My  bemanning  (nou  minder 

jammer) kon (mag) nie 'n polisievoertuig sonder goedkeuring bestuur nie. Ek 

het nooit daaraan gedink om 'n ambulans of ander hulp te vra nie. Tensy jy bloei 

sou dit nie die regte ding om te doen gewees het nie. Ons kultuur is macho 

hoewel ek het geweet ek is in die moeilikheid. Daar was iets fout met my rug 

wat nie geïgnoreer kon word nie. 



Die aanklagtekantoor sersant het die voorval baie snaaks gevind en wou weet 

hoekom ek nie by die weermag aansluit as ek so baie daarvan hou om te spring 

nie. Na 'n ruk het hy meer bekommerd begin raak toe ek nie die kompliment 

met  my  gewone  arrogantheid  kon  terug  gooi  nie.  Dus  moes  ek  maak  soos 

rokkof. Sy broer was in my klas in die skool so ons het mekaar geken. 'n Aan 

diens besering skep soveel papierwerk dat ek het botweg geweier het om weer 

'n besering te rapporteer. Dit is minder moeite om aan diens te sterf as om 

beseer te word. Klomp onnodige papierwerk.

Polisie Kasernes

Die  spesifieke  polisie  kaserne  het  op  daardie  tydstip  'n  tekort  aan  voedsel 

ondervind  as  gevolg  van  die  vorige  menasie  sersant  wat  geen  sin  van 

verantwoordelikheid met geld gehad het nie. Dit was diep in die skuld en ons 

moes dit betaal al was ons nie eers daar nie. Dis reg met my - skuld moet betaal 

word en die polisie se naam was op die spel. Ons moes ons eie kos te koop nie 

maar die res soos verblyf is gratis. Dit is iets wat ek nie verstaan nie maar in elk 

geval.  Ten minste was dit  binne die  polisiestasie  gronde en ons het kamers 

gehad  met  gemeenskaplike  badkamers.  Geen  vroue  natuurlik  toegelaat  nie. 

Ongetroude konstabels het geen behoeftes volgens die nasionaliste nie. Is mos 

staatseiendom maar darem nie staatsmatrasse nie. Blykbaar en skynbaar. Ek is 

seker as die mure kon praat sou baie stories uitkom.

Ons het  die  menasie  sersant  afgedank deur  hom uit  te  stem en my Honde 

Eenheid vriend (laas gesien onder die boom) ingestem as nuwe menasie sersant. 

As 'n ou konstabel het hy al die truuks geken. Die eerste was om al die groente 

boere in die distrik te nooi  om oorskiet groente aan ons kombuis te skenk wat 

hulle  gedoen het.  Die  meeste  was  polisiereserviste  van  wie  sommige  in  die 

Rhodesiese Polisie was voor hulle suid moes kom. Eintlik het hulle altyd ons 

ondersteun  selfs  voor  die  menasie  armoede  maar  onder  die  vorige  menasie 

sersant het ons vergeet om dit te gaan haal. Die ou wou en het alles op krediet 

gekoop en klomp goed wat ons nie nodig gehad het nie. Daarom het ons onder 

die nuwe man se vaderlike invloed seker gemaak dat die boere elke tweede dag 

besoek is met die stasie se enigste 4x4 (Nissan Safari) want die plaas paaie is 

werklik nie begaanbaar vir enigiets anders nie. Veral nie as dit begin reën het 

nie. Ons het dus gesond geëet indien ons geëet het want die ander meer direkte 



metode van geld spaar was om net aandete te eet. Was nogal effektief gewees 

maar dan polisiemanne is so swak betaal dat ons dit van nature gedoen het. 

Almal was arm. Is goed vir gevoel van samehorigheid.

Die SAP lykshuise was nuttig maar onaangenaam

Die volgende truuk was om seker te maak dat ons beslag gelê het op enige en al 

die dooie diere (wat mens kon eet) gevind langs die pad of by ongelukstonele. 

Dis geëet na behoorlike voorbereiding. Eendag het ons 'n toneel waar 'n skaap 

trok  omgerol  het  besoek en  beslag  gelê  op  ses  dooie  skape  (altyd  met  die 

eienaar se toestemming).  Ek was baie trots op myself en die boerseuns onder 

ons het die karkasse afgeslag terwyl die res van ons klomp ongevraagde advies 

gee. Na 'n ruk het hulle vir ons gesê (nie onredelik nie) om te maak soos rokkof 

of dit self doen. 

Ons het toe vir 'n paar biere in die kantien aangemeld om die vars skaapvleis 

probleem te  bespreek.  Die  ding  is  ons  het  geensins  genoeg yskaste  vir  ses 

karkasse gehad nie en verseker nie die res vertrou om dit by privaat huise te 

stoor nie. Hulle sou dit self vreet. Altyd prakties (alle Honde Eenheid lede is) was 

die  gevolg  dat  ons  nuwe  menasie  sersant  die  vleis  gaan  stoor  het  by  die 

polisielykshuis. Die het baie yskaste gehad  selfs al het dit nie die vleis gevries 

nie en slegs koud gehou. Ons het hard probeer om die vrieskaste kouer te stel 

om ons vleis te vries maar die forensiese patoloog was erg ontsteld terwyl hy sy 

lyke ontvries die volgende middag. Het glad nie 'n sin vir humor daaroor gehad 

nie en vir 'n geleerde man onopgevoede taal gebruik (skokkend sê ek) oor ons 

bose weë. Gevolglik het ons die skaapvleis geëet elke maaltyd vir drie weke. Het 

die  vleis  anders  gesmaak? Nee maar  ek  het  seker  gemaak dat  dit  lyk  soos 

skaapvleis en ook paar minute gedrentel om te sien of die ander iets oorkom 

voor my eerste hap. Hulle het egter smaakvol geëet en al die bene vir die nare 

polisie hond (wat nie die boom episode vergeet het nie) gelos.

Ons het 'n plaaslike vrou gehuur om as sjef op te tree. Synde nie wit nie het ons 

seker gemaak sy haar eie kos geëet het ten minste 'n halfuur voordat ons het. 

Haar nie heeltemal vertrou nie maar dit was slegs die eerste ses maande. Sy het 

amper soos 'n moeder vir ons geraak na die tyd. Haar seuns het ook aangesluit 

en goeie werk gedoen. Sy was geensins op haar mond geval nie en die nare 

polisie hond aangeneem. Die dierasie kon altyd melk en ander kos daar kry. Is 



onregverdig  want  ek  kon  nie.  Dit  herinner  my  aan  'n  tyd  wat  ek  in  die 

aanklagkantoor rondgestaan het. Skielik kom 'n vrou daaraan met haar aandete 

(in 'n plastiek sak) wat sy beweer het deur haar stiefdogter vergiftig is. Sy het 

heelwat beter gevoel en bedaar nadat ons dit vir 'n bandiet gegee het as bonus 

ete en hy oorleef het. Die sersant was egter vaderlik ontsteld en gedreig om ons 

vir aanranding in hegtenis te neem. Ek wonder wat ons sou gedoen het as die 

bandiet iets oorgekom het. Dit was inderdaad dom. Moes die stiefdogter gemaak 

eet het. As sy weier weet mens mos en kan vaderlik optree.

Daardie lykshuis het ook Apartheid reëls gehad. Wit lyke is in 'n mooi enkele 

vrieskas  soos  wat  jy  sien  in  die  flieks  gesit.  Maar  swart  lyke  het  'n  aparte 

vrieskaskamer met rakke gehad waarop die lyke soos sardientjies verpak is. Dit 

is 'n wonderwerk dat die verskillende dele nie gemeng het nie en ek sal  nie 

verbaas wees as dit gedoen het nie. Vir die linksgesinde takhare moet gesê word 

dat  daar  was  baie  meer  swart  lyke  as  wit  was  wat  waarskynlik  die  rede  is 

waarom die reël tot stand gekom het. Andersins gaan vra die nasionaliste en nie 

vir my nie. Was nogal 'n skok om so baie lyke in die begin te sien maar mens 

raak gewoond daaraan. Het ook seker gemaak dat ons skaapvleis met die wit 

lyke gestoor is om praktiese redes. Daar is minder bloed en baie makliker om te 

haal. Soos 'n vrieskasdeur jy weet, oop en toe en langs die forensiese patoloog 

se koeldrank en melk vir sy tee (was 'n Engelse oom).

Die neem van vingerafdrukke van 'n lyk is 'n kuns want die hande is styf en 

koud en sal nie saam te werk selfs met 'n vaderlike gesprek nie. Dus was die 

maklikste manier om die vingers met 'n groot snoeiskêr af te knip en hulle een 

vir een op die ink pad rol. Daarna op 'n stukkie papier en die vas te plak op die 

ooreenstemmende blok soos per regulasies. Die vingers kan of weggegooi word 

of binne in die holte van die lyk se borskas (nou hol soos die forensiese patoloog 

die organe uitgehaal het vir sy toetse). Moes net onthou watter vinger is wat en 

om dit op die tweede lit af te knip sodat daar spasie is om mee te werk. Om dit 

anders te doen sou vaderlik reggestel word. Beste is knip een en rol een en gooi 

in die borskas. Geen kans op onaangenaamheid later nie. Ek is seker dat jy weet 

ek grap net? Die amptelike metode was om die vingerafdrukke te neem met die 

hulp van 'n lions vuurhoutjieboksie. Die vingers self word met ink gesmeer en 

die papier na die vinger geneem met die vuurhoutjieboksie as ondersteuning. 

Geen idee wat hulle vandag doen nie maar hierdie metode het goed gewerk vir 



'n honderd jaar. Dis nie welbekend nie maar lyke is met respek behandel. Die 

offisier en ouer lede (meer ervare) het baie vaderlik geraak oor 'n gebrek aan 

respek.

* Daar was en is  baie  legendes dat  van die  polisie  lyke se organe vir  muti 

verkoop is. Dit kon seker gebeur het maar oor die algemeen was die beheer baie 

goed. Sekerlik sou die skuldiges toegesluit word vir sulke gedrag.

Die lykshuis is natuurlik 'n plek wat ek nie in wil wees (vir enige rede) nie maar 

ongelukkig kon dit  nie vermy word nie.  Die reuk alleen sit  my af. Moes ons 

skaapvleis eenkeer 'n dag daar gaan haal sedert ons sjef botweg (onredelik as jy 

my vra) geweier het. Sy was bang vir die lykshuis en sommer so gesê ook. So 

grillerig soos dit is het dit egter vinnig net 'n plek geword waar dooie mense 

gestoor was. Lyke moet en is nooit gesien as vaders of moeders of kinders nie. 

Geen gevoelens aangeheg nie en as dit hardvogtig klink dan is dit. Dit was 'n 

kwessie van ons oorlewing want ons kon nie emosie toon oor slagoffers nie. Die 

publiek het met reg van die polisie verwag om professioneel te wees. Om te 

tjank in die openbaar is nie professioneel nie hoewel mens natuurlik die emosies 

gevoel het. Agter die uniform is mens nie veel anders as jy wat hier lees nie. Die 

publiek het na ons opgekyk om beheer te neem wat ons gedoen het. Dis een van 

die redes hoekom voormalige lede gewild is in die privaat sektor - hulle neem 

besluite. Geen mens wat die Kollege oorleef het en redelike polisie ervaring het 

is besluiteloos nie. Ek onthou elkeen van die lyke.  Dit sal my nooit my verbaas 

oor hoe wreed die mens is nie.  Asook hoe baie verskillende maniere bestaan om 

iemand dood te maak. Ons het elke tipe geweld bekend aan die mens gesien 

insluitend twee kinders wat 'n handgranaat opgetel het. Met die trek van die 

pennetjie  is  die  helfte  van  hulle  gesigte  afgeblaas  en  hulle  tande  duidelik 

sigbaar. Was twee boeties van so 6 en 8 jaar. Jonger as my eie kind vandag.

Soos jy kan dink is daar baie gerugte oor die lykshuis en een in besonder gaan 

my gedagtes. 'n Jong kadet wou bewys dat hy geen vrees vir die lykshuis het 

nie.  Niemand het dit  geglo nie want die meeste mense is  ongemaklik in die 

teenwoordigheid  van  die  plek.  Dit   het  eenvoudig  nie  die  dieselfde  rustige 

atmosfeer as burgerlike begrafnisondernemers nie. Die slagoffers was nie oud 

nie en voorbereid om na God te gaan nie maar met geweld geneem en meestal 



onverwags. Dit is ook 'n baie praktiese plek met geen blomme of die Christen 

kruis tekens nie. Koud en doeltreffend. 

* Op die punt kan jy my (gratis) boek lees genaamd The Circle of Life waaroor 

ons in die laaste hoofstuk praat oor die dood. Dis 'n ongemaklike onderwerp 

maar noodsaaklik synde dit iets is wat jy nie kan vermy nie. Ek sien soms my 

regskonsultasies die gevolge van mense wat nie weet hoe om dit te hanteer nie 

en verseker ook nie bespreek het nie. Byvoorbeeld wat as jou familie lid vermoor 

word en jy moet die oorskot by die polisie kry ens. Jy weet die lewe is hard en 

dis nie altyd dat dit met iemand anders gebeur nie. Die boek gratis is beskikbaar 

om  mense  te  help  by  https://www.smashwords.com/books/view/289123.  Jy 

mag dalk ook wil weet oor testamente want mense word gereeld "bevark" deur 

banke  (en  andere)  wat  nie  altyd  alles  mooi  verduidelik  nie  en  hulleself 

outomaties as eksekuteurs aanstel wanneer hulle testamente verniet opstel nie. 

Het  'n  artikel  geskryf  daaroor  wat  beskikbaar  is  by 

https://www.smashwords.com/books/view/345866.  My  regskonsultasie  doen 

glad nie testamente nie maar meer interessante werk.

'n Skool vriend het onnatuurlik gesterf en ek moes sy lyk oplaai langs die pad - 

van sy motorfiets afgeval. My bes probeer om sy ingewande terug binne-in sy 

maag te kry sonder sukses. Ek onthou sy starende groen oë en was ontsteld 

omdat ek hom (valslik) uitgewys het aan Marcus die Rooinek as sy aanrander. 

Was erger toe ek met sy besittings en die nuus na sy ouers se huis is. Iets wat 

baie gebeur het in die dae voor selfone. Die polisie is baie dikwels gekontak om 

die ouers of wie ookal te vertel dat 'n geliefde iewers gesterf het. Dit is 'n groot 

verantwoordelikheid vir 'n agtien jarige konstabel selfs al is jy gewoond aan die 

dood. Hulle het almal geweet. Sodra ons uit die voertuig geklim het het hulle 

geweet en sou begin huil. Ek dit gehaat. Trane ontstel my. Wat kan jy doen? 

Servamus et Servimus. Gelukkig met selfone is dit nou glo iets van die verlede.

Herinner my aan 'n grap wat jy seker al gehoor het. Blykbaar het 'n Kollege 

instrukteur  ook die  ongelukkige  plig  gehad om 'n  kadet  in  te  lig  dat  sy  ma 

gesterf  het.  So  hy  het  hy  hom  geroep  en  vir  hom  gesê  (sonder  enige 

waarskuwing) om "soos rokkof te maak en by die f Kapelane aanmeld sedert sy 

ma gisteraand gesterf het." Die Kapelane was nie juis beïndruk nie en het 'n 

vaderlike gesprek met die sersant gehad. Dus het hy getrou besluit om meer 

https://www.smashwords.com/books/view/345866
https://www.smashwords.com/books/view/289123
https://www.smashwords.com/books/view/289123


versigtig te wees die volgende keer wat ongelukkig die volgende maand was. 

"Alle kadette wat dink hulle ma lewe gee een stap f vorentoe. Kadet X waar die f 

gaan jy heen?"

Die ergste ding vir my met die slagoffers is hulle skoene. Net die idee dat 'n man 

sy skoene vasmaak in die oggend en dit nooit sal losmaak nie is vir my vreemd. 

In die geweld van kar ongelukke is die meeste slagoffers uit hulle skoene en 

klere geslinger. Soms het ons na liggaamsdele gesoek vir ure en dit gevind in 

bome ensovoorts. Maar gekyk waar die rondloper honde rondkrap. Ek het op die 

harde manier geleer dat 'n volwasse mens se kop abnormaal swaar is. Dit kan 

ook nie na die lykshuis voertuig geskop word so maklik soos 'n sokkerbal nie 

aangesien dit van nature ongebalanseerd is en geneig om sy eie gang te gaan. 

Moet ook nogal hard skop en dan breek iets binne wat die patoloog oom ontstel. 

Maklikste is om dit te haak met jou vingers deur die neus of mond as dit nog 

aangeheg is en nie sal afbreek nie. Vir een of ander mediese rede is 'n lyk baie 

swaarder as in die lewe wat menigte swetsery veroorsaak het. Die bloed het dit 

gladder gemaak ook. Jy kan die dood ruik op 'n afstand. Soos gesê iewers Coke 

is 'n uitstekende skoonmaker van die bloed op jou hande as jy nie seep naby het 

nie. Het dit regtig gehaat om menslike bloed onder my naels te hê en vir ure dit 

skoon geskrop. Nogsteeds 'n obsessie met skoon naels as gevolg van dit. Kort 

naels ook. Hoe kan jy huis toe gaan daarna en wanneer jou vrou (nie onredelik 

vra)  "so hoe was jou dag lief" en haar die waarheid vertel? Sal sy jou toelaat 

om haar aan te raak met dieselfde hande wat in die mensbloed bedek was net 'n 

uur  gelede?  Het  sy  die  familie  van  die  slagoffers  hoor  roep  na  God  vir 

geregtigheid? Waarom kan sy nie verstaan dat jy wil glad nie jou dag bespreek 

om haar te beskerm teen die realiteite van die gewetenlose strate nie?

Van gesprekke met my kollegas het ek tot die gevolgtrekking gekom dat dit 

beter is om nie getroud te wees nie tensy met 'n polisievrou wat verstaan dat 'n 

man soms nodig het om alleen te wees met sy gedagtes. Die meeste vroue 

verstaan dit nie en ek bedoel geen disrespek nie want dit is die manier waarop 

hulle geleer is om met 'n stil en teruggetrokke man te werk. Hulle wil hom "help" 

maar versuim om te verstaan dat sekere gebeure alleen hanteer moet word. 

Geen ware man sal sy vrou belas met sulke dinge nie. Sy moet beskerm word en 

ons  is  nie  soos  die  res  nie.  Die  gewetenlose  strate  is  net  dit.  Absoluut 

gewetenloos en dit wat jy daar sien sal satan alleen bly maak. Ek praat van uit 



ondervinding en nie arrogansie nie. As jy in 'n posisie is waar jou man stil en 

teruggetrokke is gee hom tyd om dinge uit  te werk. Dit  is sy manier en hy 

probeer om jou te beskerm so snaaks soos dit vir jou klink. "Cowboys don't cry" 

is die uitdrukking.

As jy die cowboy is verduidelik aan haar "Liefie, ek het nodig het om alleen te 

wees vir 'n rukkie en uitsorteer wat ek vandag gesien het. Gee my 'n paar ure 

en ek het jou baie lief." Anders sal sy aanhou op te "help" en die oupa van alle 

argumente sal volg. Maar moenie van haar weghardloop nie. Sy het die krag van 

genesing van God af gekry by geboorte soos alle moeders het.

'n Drukkie beteken meer as wat die meeste mense dink en ek is nie eers die 

drukkies tipe nie. In werklikheid is ek geneig om iemand aan te rand wat my 

onverwags aanraak nog minder 'n drukkie wil gee maar dit het waarde. Onthou 

ook stilte is die beste manier om iemand te ondervra want hulle sal verplig voel 

om te praat selfs net om die stilte te verbreek. Is bekende feite.

Ek dra nie my medaljes nie maar soms gaan ek na 'n liefdadigheidsbal of iets 

waar dit verpligtend is en vreemd sal wees om dit nie te doen nie. Daar is altyd 

'n  meisie  (hulle  is  nooit  middeljarig  nie)  wat  my  vra  "Hoe  het  jy  daardie 

medaljes gekry?" Die antwoord in alle eerlikheid "Ek het mense doodgemaak vir 

hulle.  Doen nogsteeds elke  aand wanneer ek terugflitse  kry  en skree  in  die 

donker om die nagmerries weg te jaag." Maar natuurlik is daar geen behoefte vir 

sulke onaangenaamheid nie so ek het geleer om te  glimlag en weg te stap. Dit 

is nie haar skuld nie. Sy sal nog leer dat sekere vrae nie in beskaafde geselskap 

toegelaat word nie. Dit kom met middeljare en wysheid.

In  die  Polisie  kantien  het  ons  mekaar  verstaan  en  nie  om die  linksgesinde 

takhaar  sielkundiges  se  dom  vrae  te  antwoord  nie.  Dit  laat  jou  net  jou 

nagmerries herleef en ontstel jou vir 'n paar dae. Ek is seker dat die metode net 

meer behandeling vereis wat meer geld vir hom en minder genesing vir  ons 

beteken het. Hulle kan in elk geval glad nie vertrou word nie maar die is net my 

mening. Baie sê ek is verkeerd en ek hoop ek is. Dit was egter hoe dit was. 

Sielkundiges  is  nie  vertrou  of  benodig  nie.  In  die  macho  wêreld  van  die 

gewetenlose strate is grappies en spot oor die dood die enigste antwoord. Baie 

Klippies ook. Probleem is dit raak net nie genoeg nie. Die uitwerking verminder 

hoe meer jy drink. Nadat ek die SAP verlaat het het ek die eer gehad het om te 



praat met 'n senior Israeliese Mossad agent. Sê vir my dat om moed te hou is 

soos 'n beursie vol geld. Eendag is die beursie leeg. Dit is waar jy jouself leer 

ken. Ding is mens kan net solank loop op 'n leë beursie voor dit jou inhaal. 

Ek onthou een spesifieke nagmerrie. Ek sien 'n parade in my droom waar ek in 

bevel is. Elke iedere dooie persoon wat ek nog ooit gesien het insluitende vroue 

en kinders staan op aandag vir my om hulle te inspekteer. Netjies gerangskik in 

pelotons want daar is baie. Soos ek stadig verby stap vra hulle my vrae wat ek 

het geen antwoorde op het nie. Of as hulle monde nie in 'n werkende toestand is 

nie staar hulle na my. Almal is nog in die toestand waarin hulle gesterf het en 

soos ek hulle gevind het. Bloeiend en uitmekaar geskeur en stukke van uniforms 

ensovoorts. Dit het my so begin hinder dat ek geweier het om te slaap. Eendag 

na baie gebed het ek die antwoord gekry. In my droom het ek die inspeksie 

gestop en die parade verdaag. Ek het gebrul soos my ou RSM  dat "ek nie die 

antwoorde wat julle my vra nie. Ek beveel jou om jou reis te gaan waar dit mag 

wees. Ek wens julle net vrede. Parade verdaagd." Het nog nooit weer daardie 

droom gehad nie. Mag hulle rus in vrede. Ek bid vir hulle siele.

* Heelwat ex-lede het my gekontak met dieselfde tipe droom. So lyk my dis nie 

uniek tot my nie. Dit gaan oor liefde in my mening...solank jou vrou (man ook 

waar nodig) jou bystaan en jy vrede gevind het sal jy dit oorkom. Net aanhou 

bid daaroor. Vandat ek en my Amerikaanse Patriot bymekaar is kry ek baie selde 

nagmerries wat my hinder. Sy verstaan. Sy het haar eie.

Daar  is  so  baie  wat  ek  onthou.  Kom ons  konsentreer  op  die  snaakser  dele 

eerder. Om terug te keer na daardie arrogant kadet met sy abnormale gebrek 

aan vrees en respek. Hy het daarop aangedring om 'n toer deur die lykshuis en 

was  redelik  versigtig  in  die  opening  van  die  eerste  yskas  waar  hy  net  ons 

skaaptjops gevind het. So het hy begin moed skep wat hy nie het nie. Die derde 

yskas het 'n ordentlik gruwelike lyk in gehad wat hom herinner het aan sy tannie 

of so het hy gesê. Hierdie spesifieke slagoffer was onthoof en die kop tussen die 

voete geplaas. Ek is seker nie vir die doel om hom skrik te maak nie maar meer 

prakties omdat die forensiese patoloog ontsteld (takhaar neigings begin toon) 

geraak het as die liggaamsdele nie heeltemal ooreen stem nie. In elk geval dit 

het gemaak dat hy flou val. Met sy bykom was hy halfpad in die yskas onder 

haar. Die sersant het hom op die staal plaat gelaai en was besig om hom in die 



yskas in te druk. Kan jy glo hy weer flou word en die keer moes die polisie 

dokter ingeroep word om hom by te kry. Die polisie dokter het dit nogal snaaks 

gevind maar hy was vreemd om mee te begin. Ek het nie die gehoes en my 

verkorte lengte vergeet nie. Diep ondankbaar vir sy toer in ons oë het die kadet 

nooit eers die sersant bedank vir sy vaderlike belangstelling in hom nie. Wou ook 

nooit daaroor praat nie. Het die arme lykshuis vermy soos die pes. Vreemd as jy 

my vra. Hoop die Kollege het hom maniere geleer in dankbaarheid.

As  daar  ooit  'n  tipe persoon is  wat deur die  SAP gehaat is  dan was dit  die 

"surfers"  wie  se  vrye  leefstyl  die  ergste  uit  gebring  het  in  ons.  Met  my eie 

grootword jare langs die see het hulle nie my gepla nie. Die meeste was ietwat 

vreemd in hulle weë maar goeie mense wat niemand sal skade aandoen nie. Ek 

het geen twyfel dat hulle baie gelukkiger en gebalanseerd was as ons met ons 

streng Calvinistiese opvoeding nie. Sal langer leef ook sonder die skuldgevoelens 

wat die NG Kerk se beste werwingstaktiek is. Nie een dra bril nie wat ook meer 

normaal is.

Ek het 'n storie of gerug oor een gehoor. Hy was aan die stap deur die dorp 

sedert  sy Bajabug hom in  die  steek gelaat  het  en die  water  geroep het.  'n 

Lykshuis voertuig het hom opgetel en (synde teen die regulasies om gesien te 

word taxi speel) hom agter in gelaai. Agter in was dit nie net stinkend nie maar 

goed donker synde daar geen rede vir vensters is nie. Niemand het gekla oor die 

gebrek  van  lug  en  die  reuk  nie.  Mens  kan  ook  net  soveel  mensbloed  en 

binnegoed uitspuit voor stukkie vashaak en die bak laat roes. Hy was ook nie 

alleen nie en sy 'n mede passasier ongelukkig in verskeie stukke (was aan die 

verloorkant met 'n trein). Die surfer outjie het dit geruik en so halfpad in die 

proses van in klim probeer uitklim. Die ondankbaarheid is vaderlik beloon deur 

hom in te gooi en die deur toe te maak. 

Die ontwerp van ons bakkies was 'n groot probleem vir ons wanneer 'n verdagte 

besluit het om homself te verset teen inklim. Hy kon en het aan die kante van 

die deur vasgeklou. Dit sal wreed wees om hom eers te boei want daar is geen 

stoele (twee bankies) in die agterkant nie en hy sou sonder hande rondval en 

dalk homself beseer (en ons blameer). Of die noodwiel kon hom aanval want dit 

was nie altyd vasgemaak waar sy mede kriminele dit kon steel nie (en dan ons 

blameer  vir  die  knop  op  sy  kop).  Geheel  en  al  sy  skuld  dat  sy  spesie  on 



spaarwiele begin steel het. Krimineel moet weet daar is gevolge vir sy takhaar 

maniere.

Ek kan jou verseker ons het maniere ontwikkel om iemand vanself te laat inklim. 

'n Goed gerigte skop in die niere het gewoonlik gewerk en wondere verrig.  Kon 

sy arms agter sy rug buig en ook sy vingers breek as nodig. Die surfer en sy 

branderplank het vir 'n paar uur binne gesit (want hulle het ander dinge gehad 

om te doen soos hamburgers eet) terwyl hulle so vinnig as wat hulle kon om die 

hoeke gejaag het. (Oefening is ook nodig.) Toe hy uiteindelik uitgehaal is het hy 

dele  van  die  lyk  met  een  hand  weggehou  en  erger  ook  hoogwater  gemis. 

Geensins  het  hy  hulle  bedank  hulle  vir  hulle  vaderlike  besorgdheid  nie.  Ek 

verstaan hy is in hegtenis geneem nadat hy hulle presies ingelig wat hy gedink 

het van hulle en die polisie se voorvaders. Sekerlik ook nie weer 'n geleentheid 

van vreemde mans aanvaar nie. Behoort dankbaar te wees sê ek.

Polisiemanne  het  'n  sin  vir  humor  wat  dikwels  misverstaan  word  deur  die 

publiek. Ek onthou 'n jong konstabel wat besluit  het om pret te hê met ons 

bandiete deur homself as 'n gorilla aan te trek. Dan het hy met 'n groot gebrul 

gespring in hulle selle terwyl hy dit moes inspekteer. Geen twyfel dat die gorilla 

aanval hulle die skrik van hulle lewe gegee het nie. Dit moet gesê word dat hy 'n 

korterige  ou  is  en  die  bandiete  dalk  gedink  het  hy  is  die  tokeloshe  en  dit 

verseker nie verwag het nie. Die tokeloshe is 'n kleinerige verskriklike harige 

skepsel  in  Afrika  mitologie.  Almal  is  bang  vir  die  tokeloshe  wat  kinders 

(insluitend wit kinders) steel. Sê jou, ek sal die tokeloshe enige tyd skiet nadat 

ek opgehou hardloop het. Hy is regtig lelik en 'n gedrog van afskuwelikheid in 

epiese proporsies. Hierdie konstabel het sy pret geniet tot een aand toe 'n groot 

Zulu die (jy weet wat) uit hom geklap het. Nadat hy gered is wou hy wraak 

neem op die Zulu deur hom te skiet maar die sersant het hom gesê om te maak 

soos rokkof synde hy gesoek het vir die klappe. Hy het nooit weer die gorilla 

ding gedoen nie en botweg geweier het om dit te bespreek. Ek dink dat die Zulu 

moes sy sel se hero gewees het.

Spoke en Zombies 

Die lykshuis voertuig het beslis 'n spook binne dit gehad. Baie keer het ek dit 

hoor geluide maak wanneer niemand naby is nie. Ek het selfs getuies gekry wat 

net so bang soos ek was nadat die luitenant vir my gesê het om my "takhaar 



maniere te f los en die f spook te arresteer en f saambring onder arres voor ek 

weer hom daarmee hinder. Maak soos rokkof konstabel." 

Natuurlik  het  die  werktuigkundige  gesê  dit  is  waarskynlik  lug  besig  om  te 

ontsnap uit  die  brandstoftenk maar snaaks genoeg geen ander voertuie  ooit 

sulke geluide gemaak nie. Hy self het 'n punt daarvan gemaak om weg te bly 

van daardie  voertuig  so  lank hy dit  ordentlik  kon doen so  die  ding is  selde 

gediens. Dus was ek nie beïndruk toe die sersant vir my sê om na die kaserne te 

gaan en 'n bedlaken te waardeur nie. O ja en dan sommer 'n lyk te gaan haal by 

die plaaslike hospitaal wat aan onnatuurlike oorsake gedooi het. 

Ek het baie lyke voor die een opgetel maar hierdie een is spesiaal want dit is 'n 

wit man wat 'n onnatuurlike dood gesterf het. Gewoonlik is dit swart mense wat 

nie in Apartheid Suid Afrika dieselfde respek gekry het nie. Swart lyke is net 

ingegooi sonder gewaardeurde bedlakens. Swart lyk sakke of ander kleur was 

totaal onbekend en so ook rubber handskoene. 

So is ek onwillig na die hospitaal en by ongevalle gevra vir die lyk. Die storie was 

dat  die  oorledene  'n  hartaanval  of  iets  gehad  het  en  by die  hospitaal  dood 

aangekom het. Aangesien hulle nie seker is nie en nog besig ook het die dokter 

besluit om 'n lykskouing te laat doen en dus ons geroep om die oom te kom 

oplaai. Die sersant het my in geen onsekere terme vertel dat ek nodig het om 

die lyk en die doodsertifikaat terug te bring. Dus het ek vriendelik een versoek 

en aan die dokter verduidelik dat die sersant een soek en wat die sersant soek is 

gewoonlik wat hy kry of hy raak vaderlik besorg met die wat nie gee wat hy soek 

nie en ek is seker sy wil nie die een wees nie. Dit het 'n probleem veroorsaak 

want die dokter het verduidelik dat sy nie my 'n doodsertifikaat kan gee as nie 

sy nie weet waarom die oorledene gesterf het nie. Nogal onbeskof al is sy jonk 

en nie onaantreklik nie en het my vertel dat die oom dood is en vat net die lyk 

asseblief en sy het vrede met my sersant (wie sy duidelik nie geken het nie). Sy 

waarskynlik nie geweet wat woorde soos rokkof nie maar met die houding was 

dit dieselfde ding. Ek kon sien sy is onder groot druk en stres en dus het ek 

opgehou vra en vir die lyk geteken. 

Hy was in die lewe 'n groot kêrel en is met baie vloeke en sweet gelaai. Ek het 

selfs die bedlaken oor hom gegooi uit respek vir die sersant wat nogal snaaks 

was oor sulke dinge. Gelukkig is daar geen bloed nie en ek was redelik seker dat 



my kamermaat nie sou weet wat ek met sy bedlaken gedoen het nie. (Hy het 

egter uitgevind en was glad nie beïndruk nie. Aangedring op nuwe lakens vir een 

of ander rede en daarna altyd geruik aan dit soos 'n polisie hond voor hy in die 

bed klim. Gereeld swart peper en eenkeer traangas poeier vir hom gelos om 

maniere te kry. Was te onaardig met hierdie takhaar gewoontes oor een klein 

insident terwille van die publiek se welvoeglikheid.)

Terwyl ek terug ry het het ek 'n oog op die dooie oom deur die truspieël gehou 

ingeval die laken skuif want ek het nie enige tyd gemors nie. Dit het donker 

begin word en om alleen in 'n lykshuis voertuig in die nag te wees nie is niks om 

na uit te sien nie. Veral as jy nie regtig alleen is nie. Ek het ook gevoel in my 

ingewande daar iets fout is met hierdie spesifieke lyk want ek het gesien dat hy 

bewegings  maak  wat  net  beskryf  kan  word  as  asemhaling.  Geweet  dis  my 

verbeelding want die dokter het gesê hy is dood en sy weet meer as ek. Ek het 

vermoed dit kan wees as gevolg van die ongelykheid van die pad dat hy so ruk 

en gedink om die banddruk af te blaas as ek weer ry. 

Dit was totdat ek in die spieël kyk en die dooi oom my reg in die oë terugkyk. 

Hoe groot kan 'n sterk jongman skrik sonder om self by die Apostel Petrus aan 

te meld vir 1000 jaar rusdag? Verskriklik. Amper so groot soos daai dag. Is trots 

dat ek so vinnig as wat ek kon die voertuig gestop en uitgespring het. Was 

twintig meter weg agter 'n boom met my getroue .38 Webley om die Zombie te 

skiet indien nodig. As dit nie werk nie hardloop ek weg. Dit alles in ses sekondes 

wat vrek lank gevoel het. Terwyl ek daar gestaan het het ek kyk rondgekyk om 

te sien of iemand dalk my vinnige taktiese bewegings gesien het. Gelukkig was 

niemand naby nie wat ek vaagweg gehoop het my beeld sal red. Ek is darem 

bekend in die dorp en so ook my familie. Ek het besluit ek moet verkeerd wees 

synde die dokter my verseker het die oom dood is. Was net 'n misverstand en 

dalk begin ek ly aan beelde of iets. Steeds onseker het ek die voertuig teen 'n 

hoek genader met die idee om na binne te kyk deur die agter venstertjie. As die 

lyk nog is waar dit moet wees dan sal ek vergeet van hierdie onaangenaamheid 

en nooit weer daaroor praat nie. Saak opgelos. Ongelukkig vir my het my lyk 

wakker geword en in 'n verwarde toestand na die agterkant van die voertuig 

gekruip. Daar sien ons mekaar weer oog tot oog. Dit was genoeg vir my om die 

voertuig te laat staan en die laaste twee myl na die polisiestasie te hardloop. Die 

voertuig was nie toegerus met 'n twee-rigting radio nie maar ek sou in elk geval 



'n toon geklap het om eerlik te wees. Geen mens moet met word met 'n Zombie 

te doen kry en dan onseker wees of dit wettiglik doodgemaak kan word nie. 

Daar is baie stories van die Zombies in Afrika-mitologie in geval jy nie weet nie. 

Behalwe die regsvraag het ek nie werklik  geglo dat 'n Zombie doodgemaak kan 

word nie wat grillerig is. Nie met 'n .38 Webley in elk geval nie - dalk 'n R1 

gelaai met lugspoor koeëls wat ek weet die Adjudant wegsteek in die arsenaal 

agter die kluis.

Ek het na die polisiekantoor gehardloop vir die sersant wat behoort te weet oor 

Zombies  en  meer  tot  die  punt  hoe  'n  mens  een  doodmaak.  Daar  het  ek 

aangekom en uit asem verslag gedoen aan die sersant dat (1) die f lyk wakker 

geword het en (2) ek gaan nie f terug nie en (3) ek het 'n f bottel Klippies nodig 

om my f senuwees te kalmeer en (4) ek vertrou die f dokter nie meer nie selfs al 

is sy jonk en aantreklik genoeg en (5) ek 'n f Zombie gearresteer en vasgekeer 

in die lykshuis voertuig en (6) ek f weier om ooit weer hieroor te praat.

Natuurlik is baie meer gesê en die sersant met sy eie kar na die verlate lykshuis 

voertuig wat bo-op 'n sypaadjie gestop het. Waarskynlik die oom se lewe gered. 

Sterkte en geluk aan hom ook. Ek het egter beslis meer as geluk en die Klippies 

nodig gehad want ek moes en het my optrede vir maande verdedig teen die 

ongevraagde aanvalle op my Zombie arrestasie. Die res het dit uitgebuit vir alles 

wat hulle kon. Natuurlik is hulle net jaloers. Ek het ook geleer dat kundiges nie 

altyd reg is nie en my eie oordeel te vertrou. Het ook seker gemaak om te lees 

oor hoe om Zombies te vermoor. Net vir ingeval. Die tannie by die biblioteek het 

my moederlik aangekyk toe ek verduidelik ek die volgende Zombie wil vermoor 

en paraatheid is deel van die SAP vir ingeval sy dit nie weet nie.

Toe een nagskof het ek het vir die eerste en die laaste keer aan diens geslaap. 

Dit was 'n duidelike fout en 'n spook my gevang. Nou ek weet ek is nie dat 

dapper of slim nie (en bang vir klomp dinge ook) maar daardie nagskof is 'n 

keerpunt in my lewe. Ek het besef dat tenspyte van die verskil van mening deur 

die Kapelane daar onverklaarbare dinge in Afrika is. In hierdie geval het ek 'n 

koue wind voel waai op my nek. Gedink dis vreemd dat die polisievoertuig wat 'n 

enkelkajuit is (sonder venstertjies agter) koue lug kan inlaat. Op dieselfde tyd 

wat ek die gevoel van groot gevaar gekry waar jou hare regop staan en jy weet 

dat iets slegs aan die gebeur is. My eerste gedagte was dat ons aangeval word 



want dit is nie ongewoon daardie dae nie. Beide misdadigers en terroriste het 

gereeld die SAP probeer vermoor om verstaanbare redes ook. Het vir my 38. 

Webley gereik en gehoop dat die vyftig jaar oue ammunisie sou afvuur. Net toe 

ek aan die rewolwer raak het iets my gegryp. 

Die enigste manier waarop ek die gevoel kan beskryf is soos waar jy lê op die 

bodem van 'n losskrum en bietjie rus terwyl 'n vet voorry op jou bors sit (ook 

besig om te rus en te beplan om die anderkant se haker by te kom). Ek kon net 

nie asemhaal nie en het beslis in paniek probeer om my bemanning wakker te 

maak maar jou hele lyf is verlam. Horibale vent slaap net voort met sy pet as 

kussing (goed genoeg gewerk).  Wetende dat ek besig  is  om te sterf  het  ek 

besluit om te bid en toe ek begin het die spook onmiddellik gevlug. Ek het nie 

regtig gebid nie want daar was nie tyd vir die Onse Vader nie maar net God se 

naam begin noem. Was en baie dankbaar teenoor God dat Hy so vinnig die 

spook kon arresteer en wegvat. Nogsteeds dankbaar.

Ek weet wat jy dink want ek het al die argumente gehoor. Was dit dalk 'n asma-

aanval? Nee ek het nog nooit aan dit gely nie. Paniek aanval? Ja, maar slegs 

nadat die ding my gegryp en gewurg het to ek byna dood was. 'n Nagmerrie? 

Nee want ek weet van drie ander polisiemane wat dieselfde "droom" op drie 

verskillende geleenthede gehad het sonder om van mekaar te weet. Ek dink jy 

sal saamstem dat die kans dat drie ouens dieselfde droom by drie verskillende 

geleenthede het is baie sleg.  Hulle het nie gebid nie en minute lank gely. Hulle 

vertel ek is 'n genie (onerkende) en dit is finaal bewys deur my gebed. Geweier 

om dit te glo maar saamgestem met die gebed. Een het 'n eed gesweer het dat 

hy eintlik gesterf het en beveel is deur die Engel Gabriel om terug te keer na die 

aarde maar ek twyfel dit. Hy is nie 'n betroubare getuie nie. Het ook getuig dat 

ek soos 'n dogtertjie geskree het in die kerk toe ek nie het nie. 

Aangesien al die drome plaasgevind het in daardie spesifieke polisie voertuig 

(SAP 65554 M) het ek die moeite gedoen om 'n Kapelaan te vra om dit te seën 

en die spook weg te jaag. Kan jy glo hy het vir my gesê om te maak soos rokkof 

omdat (1) hy nie 'n Rooms-Katoliek is met heilige water nie en (2) ek in elk 

geval nie moet slaap aan diens nie en (3) dis wat gebeur met 'n konstabel wat 

aan diens slaap en (4) ek moet die God bedank vir die les om my op die pad van 

die polisie regulasies hou want dit lyk of ek (5) linksgesinde takhaar tendense 



iewers aangeleer het. Wou ook nie nagmaal wyn vir my gee om op die enjinkap 

breek nie al het ek bietjie beledig gevra daarvoor om dit self te doen. Wonder 

wie die takhaar maniere hier het? Het dit toe maar die wyn gaan koop.

Het nooit weer geslaap aan diens nie. Soms was ek so moeg dat ek langs die 

voertuig geloop het terwyl dit in eerste rat was. Het die stuurwiel vasgehou deur 

die oop venster. Dit het goed gewerk totdat dit een aand uit rat gegly het teen 'n 

afdraand.  Wat  'n  gemors.  Het  jy  al  ooit  probeer  om 'n  bakkie  vas  te  hou 

wanneer dit nie eintlik vasgehou wil word nie? Het 'n wil van sy eie en doen wat 

hy lus is al dreig jy dit vaderlik. My gesleep vir 'n rukkie en my toe gelos om so 

vinnig as ek kon (nie vinnig genoeg nie) agterna te hardloop. Absoluut geweier 

om te luister en op die ou end was dit die sypaadjie wat die voertuig gestop het. 

Ek het uiteindelik aangekom by die nou stilstaande voertuig en terug gery om 

pet te gaan soek wat afgeval het tydens die gedwonge draf. Ten minste was ek 

vir die res van die nag wakker sedert my knieë seer was van al die hardlopery. 

Myself plegtig belowe om nie 'n woord te sê want ek kon geen skade aan die 

voertuig  sien om aan te meld nie.  Buitendien na die  Zombie voorval  het ek 

gevoel my probleme is meer as genoeg vir een konstabel om te dra. 

My plan sou gewerk het as 'n simpel brak nie besluit  het om die hele buurt 

wakker te blaf nie. Hulle het die polisie stasie gebel om van die bestuurderlose 

polisievoertuig te vertel. Was almal linksgesinde takhare in vermomming. Die 

hoogs geamuseerde luitenant het my plan om wakker te bly in die nag en wat ek 

dink van die ratkas en die se ontwerper nogal goed aanvaar.  Nogsteeds my 

lykshuis  wag  gemaak  vir  'n  paar  dae  as  straf  omdat  ek  nie  die  ongeluk 

aangemeld het nie.  Kon erger wees.  Slegs linksgesinde takharekla oor  enige 

ongeregtighede soos jy weet.

Die bewaking van die lykshuis was amper erger want die Ciskei Polisie het soms 

hulle lyke na ons gebring en hulle het nooit gevra vir 'n doodsertifikaat nie. Was 

ook nie gepla of die dokter jonk en mooi of oud en vet is nie. Kan nie sê dat ek 

vreeslik verbaas was om te teken vir 'n lyk wat wakker geword het net toe hulle 

hom in die groot yskas indra nie. Een groot teug gegee. Ongelukkig het hy nie 

die  daaropvolgende  val  oorleef  nie  synde  die  Ciskei  polisiemanne  hom 

onserimonieel op sy kop laat val het en met groot haas na 'n veilige afstand 

gespring het. Ook hulle CZ75 pistole (baie goed) getrek en begin mompel in 



Xhosa (wat ek nie goed verstaan nie) maar uit iets oor bose geeste kon uitmaak. 

Synde ek reeds geteken het vir die lyk en hy in werklikheid nou weer dood was 

het ons stil  gebly. Hoekom die behoefte skep vir  onaangenaamheid? Genoeg 

probleme gehad.

Om kerke af te brand vir vryheid

My polisiestasie was geleë in 'n dorp wat bekend staan as  die broeikas van 

bevrydings tendense. Een aand het ons verslag gekry dat 'n kerk aan die brand 

gesteek is in die plaaslike township. Dit was die eerste keer dat ek 'n brandende 

gebou met my eie oë gesien het en die hitte was iets anders. Die gebrul van die 

vlamme  en  die  vensters  wat  breek  onder  die  hitte  was  nuut  vir  my.  Ons 

bekommernis was dat daar dalk mense vasgevang is in die kerk want die kerke 

het beide kante gedien. In Afrika soek mense dikwels skuiling binne die kerk. 

Van die kriminele en ook van ons. Prakties om in 'n kerk te skuil beteken niks 

nie want jy kan nogsteeds inhegtenis geneem word as ons wou. Telkemale het 

ons ten spyte van die vloeke en persoonlike aanvalle van die priesters gedoen 

wat ons lus was. Priesters, tensy hulle grys hare gehad het of die media naby is 

met min respek hanteer.  Ons ken ook sy Baas en al  ons dominees het ons 

verseker Hy keur Apartheid goed. Verseker het ons gedink hulle het linksgesinde 

takhaar neigings deur in swart woonbuurte te werk.

Moet ook sê dat ek in elk geval nie priesters vertrou het nie. Te veel flieks gesien 

waar hulle die skurke help. Een van die eerste Afrikaanse flieks wat ek ooit 

gesien het was oor 'n terroriste -aanval op die Kariba Dam as ek reg onthou. 

Dink die naam is "Aanslag op Kariba" (nie seker nie want die woorde "Dans van 

die Flaminke" bly by my opkom). Kan jy glo, die priester van alle mense, het die 

terroriste van wapens voorsien in die prent. Nou ek was slegs sowat ses jaar oud 

en effens verward waarom 'n priester sulke dinge doen en baie verward waarom 

hy hulle splinternuwe R1's en nie kommunistiese AK47's gee nie. Tog, hy het dit 

gedoen het en ek dit onthou. Dus is priesters op my lys van verdagtes. Ek weet 

ek is verkeerd. Hulle is goeie mense en dit is net 'n fliek. Aan die anderkant 

klomp priesters en 'n paar dominees was altyd betrokke by die onluste en geen 

vriend van die SAP nie.

'n Kerk bars nie in vlamme uit vanself nie en ons het brandstigting en erger, 

terrorisme, vermoed. Gevolglik het ons deeglik rondom ons dopgehou en ons 



voertuig bewaak teen aanval. Dit beteken om alleen in die brandende kerk te 

soek vir oorlewendes. Ons het niemand toe of daarna in die uitgebrande kerk 

gekry nie. 'n Brand is nooit werklik moeilik om te ondersoek nie want daar is 

altyd  bewysstukke.  Dit  brand  nooit  weg  nie  en  vertel  sy  eie  storie.  Dit  is 

byvoorbeeld onmoontlik om sonder ordentlike oonde 'n lyk te verbrand. Dis word 

al vir eeue probeer en die polisie forensiese spanne kry altyd die bewysstukke. 

Jy  kan  ook  nie  lyke  met  springstof  in  sulke  klein  stukkies  opblaas  dat  dit 

onidentifiseerbaar is nie. Die Veiligheidspolisie moes dit leer tot hulle spyt. Met 

moderne DNA vat dit nie baie om die  galg gelukkig te maak nie. Daar bestaan 

ook  polisie  honde  wat  die  begin  van  elke  vuur  bekend  aan  die  mens  kan 

opspoor.  Dit  is  niks nuuts aan die  meeste misdade nie.  Geskiedenis  herhaal 

homself.

Ons volgende gedagte was hoe om uit die township lewendig te kom sedert ons 

voertuig nie gepantser was nie. Ek het net my .38 Webley met sy vyftig jaar oue 

ses rondtes gehad. Redelik kwesbaar gewees en die generaals vervloek vir die 

nie-uitreiking met moderne wapens. Dit is 'n seer punt want ons het gesien hoe 

die plastiek polisiemanne met splinternuwe Z88 dienspistole uitgereik is terwyl 

ons op die straat moes doen daarsonder. Hulle het baie selde uit hulle kantore 

gekom en net vir 'n teen-misdaad operasie waar hulle geensins verwelkom is 

nie. Hulle is in ons oë sag en onervare deur eie keuse en moes bietjie voel hoe 

dit is in ons wêreld. Ons het wraak geneem deur hulle te stuur (via die Radio 

Beheer Sentrum wat slegs uit Blitspatrollie lede bestaan het) na die gemeenste 

boksgeveg klagtes. Baie van hulle is in die proses sleg stukkend geslaan. Ons 

moes hulle red na 'n rukkie wanneer ons besluit het om in te gryp voor ons die 

papierwerk vir  moord  moet  doen.  Hulle  het  nie  geweet  nie  en  sal  nooit  dat 

maksimum geweld stop 'n stryd voor  dit  ernstig  word.  Moet logies  wees vir 

enigiemand met 'n normale brein krag.

Die plastiekes het geen ander keuse gehad as om die klagtes by te woon nie 

maar hulle mag gewonder het hoekom hulle heeltyd na die wrede kroeg gevegte 

gestuur is. Ons het die skietvoorvalle vir onsself gehou want sodanige pret word 

nie sommer afgewys nie. Ons is nie takhare met liberale neigings nie. Hoewel 'n 

konstabel die stem agter die radio beheer sentrum was hy het die steun van die 

Kommissaris self gehad en ongeag watter rang jy dra het jy gedoen wat hy seg. 

Onthou hoe ek mishandel is deur dat die nare kobra? Het ek in 'n linksgesinde 



takhaar gedraai om te kla? Nee, kobra geskiet en aangegaan met die lewe en 

wraak beplanning. Wraak is altyd 'n goeie ding in my oë. Dit hou jou gelukkig en 

die ander ou op sy tone. Dus is hulle gestuur om klappe te kry om by te kom in 

die  lewe.  Nie  dat  die  plastiekes  ons  bedank  het   vir  hulle  opvoeding  nie. 

Ondankbare  vermomde  linksgesinde  takhare  met  kommuniste  tendense  wat 

alles vergeet het wat hulle sersante hulle so vaderlik geleer het. Behoort meer 

dankbaarheid te toon.

Ek het gehoor van polisiemanne wat geweier word om sekere misdaadtonele by 

te woon. Een in besonder, 'n groot ses voet plus sersant het dieselfde sambok 

waarmee die verdagte sy vrou en kinders geslaan het gebruik om die slaner 

ordentlik te af te ransel totdat hy gesmeek het vir die genade wat sy vrou nie 

gekry het nie. Dus het dit so rukkie aangegaan daarna sodat hy kan verstaan. 

Die sersant is daarna altyd verbied om sulke tonele by te woon. Ek verstaan die 

slaner kon nie behoorlik loop vir maande nie. Hy het ook sy broek natgemaak 

maar dit is algemeen tydens geregtelike geselings. Soos julle weet hou ek nie 

geregtelike geseling nie en die een hierbo is natuurlik hoogs onwettig maar in 

sulke omstandighede deeglik verdien. Kinders en vroue mishandelaars het nie 'n 

sielkundige probleem soos die linksgesinde takhare dink nie.  Aikona,  hulle  is 

lafaards en moet vaderlik reggehelp word. Ek is seker dat die slaner nooit weer 

iemand weer in sy lewe sou slaan nie. Moet dankbaar wees dat die sersant hom 

genees  het  van  sy  takhaar  gewoontes.  (Ek  verwag  nie  dat  die  linksgesinde 

takhare saamstem nie. Wie gee om?) 

Dit bring my by 'n ander punt wat my ongelooflik kwaad gemaak het. As 'n 

ongetroude polisiemanne kon nie ons dienspistole huis toe neem nie. Ons moes 

dit  inhandig nadat die skof  geëindig het.  Wat my aangaan is 'n man wat sy 

meisie  in  die  moeilikheid  kry  en  'n  pap  parade  bywoon  veel  minder 

verantwoordelik as ek (selfs al is ek meer gestres en besig om blind te word). 

Maar hy het toestemming om sy dienspistool huis toe te neem! Hoe dom is dit 

en behalwe dit is daar 'n regsprobleem. Geen polisieman is ooit van diens af nie 

want daar is 'n wetlike plig op hom om in te gryp as hy 'n misdaad sien gebeur. 

Geen verskil of hy amptelik aan diens is of nie. So om gewapend te wees was 

deel van die lewe. Die misdadiger is nie geïnteresseerd in jou huwelik status nie. 

Ek is bly om te sê dat die nonsens gestop het by die Blitspatrollie waar ons al 

ons vuurwapens insluitend aanvalsgewere huis toe geneem het. Dit het besoeke 



aan familie  of vriende interessant gemaak want ons het daar aangekom met 

genoeg wapens om 'n jong oorloggie te begin. Ons is nooit op enige plek sonder 

dit nie en selfs in die toilet. Dit het my eerste vrou 'n rukkie gevat om my te kry 

om my privaat pistool in die kluis te los en dit is twee jaar nadat ek uit die SAP 

is. Dit was makliker vir my om kaalgat in die straat te loop en vryheid liedjies te 

sing (nooit gedoen nie, net 'n voorbeeld).

Ek onthou een dag. Was net terug van die grens besig om my aanvalsgeweer 

skoon te maak en te olie toe die voordeur klokkie lui. Daar staan toe 'n vroue 

Kapelaan (sosiale werker) en vra my waarom ek 'n bordeel in my huis aanhou 

en is ek nie skaam vir sulke gedrag nie. Stom geslaan het ek het haar gevra om 

in te kom en die onverdiende bewering beter te verduidelik want ek was vir 

meer as nege maande nie by die huis nie maar op die grens. Ek het regtig geen 

idee waarvan sy praat nie en wil sy dalk 'n bier hê synde sy nou hier is (selfde 

rang as ek gehad). Draai toe uit dat party lede 'n "blou film" met die Onluste 

Eenheid se videokameras gemaak het en verkoop het aan 'n bekende casino in 

een van die tuislande (geen sulke dinge in Apartheid Suid Afrika toegelaat nie). 

Die nasionaliste soos jy weet was baie puriteins en het hulle (orrelpype) kinders 

net in die donker gemaak. Al sulke dinge is verban en 'n vrou se borste met 

sterretjies toegeplak (dis nou wit vroue sin - swartes glad nie - was nie mense 

nie). Selfs ek het geweet dit kon nie natuurlik wees nie maar ek was nog 8 jaar 

van 30 weg om self uit te vind. Het nooit die fliek gesien nie maar dit is blykbaar 

meer eroties as harde pornografie (walglik). Die eerste toneel is 'n paar meisies 

(van twyfelagtige waardes) wat deur polisie karre gejaag is. Nou ja na arrestasie 

het hulle die natuur se kredietkaart tot groot effek gebruik. Later het die tonele 

na my slaapkamer verskuif waar dinge gebeur het wat my toe en nou laat bloos. 

Soos een akteur aan my verduidelik het (moes verskoning vra vir my bed se 

mishandeling) is dit nie so maklik om jou bes te doen terwyl almal advies skree 

van die kant af nie. Ek het baie simpatie vir redes wat ek later sal bespreek. Man 

is nie 'n sirkus dier of polisie hond in sekere dinge nie.

Dit het twee koppies koffie gevat om die vroue Kapelaan te oortuig dat ek wel 

onskuldig is (sy was nie 'n bier drinker nie). Was bly toe sy gemaak het soos 

rokkof want ek het 'n skielike behoefte gehad om te 'n nuwe bed en lakens te 

gaan koop. Ek weet nie hoe hulle toegang tot woonstel gekry het nie want ek 

was op die grens maar ek het my vermoedens. 



Die akteurs is almal geskors en waarskynlik afgedank maar nie krimineel vervolg 

nie. Die verdediging sou die staat se naam met 'n plank slaan op jurisdiksie. Die 

getroude offisier  wat die fliek in die casino gesien het moes waarskynlik nooit 

verduidelik hoekom hy 'n getroude man na sulke flieks in 'n casino kyk (waar hy 

geen reg gehad het om te wees nie). Maar ons is nie takhaar liberale nie so ons 

nie kla nie oor onreg nie. Hoe om die Kapelane uitgevind dit is my woonstel weet 

ek nie en het vergeet om te vra nadat sy erken het dat ek inderdaad honderde 

kilometers  ver  weg  was.  Daarna  het  ek  seker  gemaak  om  die  nuwe  bed 

onderstebo en vasgeketting op die vloer te los tydens grensdiens. Weet nie (en 

ek wil ook nie) of dit gehelp het nie synde polisiemanne weet hoe om slotte oop 

te maak of het toegang tot mense weet en dalk sigarette kort.

Daardie brandende kerk was die begin van 'n opstand. Die een ding van onluste 

is die blaas van fluitjies en rook van brandende karbande en mense (soms). Ons 

het egter die situasie spoedig onder beheer gehad en die Onluste Eenheid het 

ook daar aangekom om te help. Ek was verbaas om te sien hoe baie moeite ons 

bevelvoerder geneem het om met die gemeenskap leiers te praat. Ek het verwag 

dat ons hulle almal skiet en klaar te kry. Glad nie. Hulle het ure spandeer en die 

ou tradisies nagekom deur eers te praat oor die weer en die toestand van die 

vee en slegs dan oor die sake aan hand. Mens moet respek hê. Dit beteken nie 

dat ons nie 'n paar oproeriges met traangas en haelgewere geskiet het nie. Wat 

ander doen jy wanneer jeugdiges 'n winkel reg voor jou begin plunder? 

Ek het groot kritiek in die Engelse boek gekry maar in my ervaring word die 

drankwinkels altyd eerste geplunder in elke oproer wat ek nog ooit bygewoon 

het. Dan raak almal gesuie en die onluste spiraal tot op die punt waar die SAP 

ingryp en sê genoeg. Wet en orde moet gehandhaaf word en die onskuldiges 

beskerm word. Dit is vandag vergeet en alles net erge polisie brutaliteit. Watter 

onsin. Dikwels is die SAP geplaas in 'n posisie waar 'n skietgeveg onmoontlik 

was om te verhoed. Ek glo dat die blote teenwoordigheid van joernaliste die 

skare het oproerig en onaangenaam gemaak het. Is oortuig daarvan. Keer op 

keer gesien want die skare het dan gedink hulle kan die SAP tart en daarmee 

wegkom.  Indien  nie  wel  kyk  na  die  polisie  onderdrukking.  En  as  daarmee 

wegkom kyk hoe sterk outjies is ons.



Baie keer het ons on daarvan weerhou om te  skiet selfs wanneer aangeval. Ek 

onthou in 'n bruin dorp waar 'n eks-soldaat 'n steurnis veroorsaak het. Ek het 

hom gevind in die badkamer toegesluit en kon direk met hom praat. Die huis het 

nie 'n plafon gehad nie en dus deur op 'n lessenaar te staan kon ek oor die muur 

kyk. Hy was spraaksaam maar het 'n .22-geweer by hom gehad. Dit het nooit by 

my  opgekom  dat  hy  gevaarlik  kon  wees  deur  die  regulasies  die  Spesiale 

Taakmag se probleem is nie. Dit gereeld genoeg gebeur dat ons gekonfronteer is 

gewapende burgerlikes en jy praat hom uit sy wapen of maak hom dood. Is 

nooit  nodig  vir  onaangenaamheid  nie.  Baie  burgerlikes  is  gewapen  en  nie 

gevaarlik nie. Dit is nie die vuurwapen wat 'n mens gevaarlik maak nie maar sy 

houding met een. Verbanning is 'n linksgesinde takhare oplossing wat sal slegs 

die misdadigers bewapen. Volslae onsin. Lei eerder kinders vanaf graad vyf op 

hoe om 'n vuurwapen in 'n verantwoordelike wyse te hanteer (wat regtig nie 

moeilik is nie). 

Die ex-soldaat het my pet afgeskiet wat 'n opskudding veroorsaak het toe ek vra 

vir 'n nuwe een en die luitenant uitgevind het dat 'n saak van poging tot moord 

nie geregistreer is nie. Ek moes my "takhaar liberale sienings" verduidelik want 

hy is nie 'n man om simpatie te hê met iemand wat sy manne aanval nie. Die 

feit is dat daar geen gevaar was nie. Ek kon koes, hy het gemis, en ons die 

kamer met traangas gespuit en hom in hegtenis  geneem. Regtig nie 'n groot 

ding nie. Ek dink nou dat ons ons luitenant 'n paar grys hare gegee het maar ek 

is  bly  om te  sê  hy het  afgetree  het  as  'n  kolonel  jare  later  en  is  in  goeie 

gesondheid.

The saints came marching

(Daar is geen manier hoe ek bostaande in Afrikaans kan vertaal nie - dit verwys 

na die Rhodesiese Ligte Infanterie se bekende regimentele lied.) 

Een nag bars alle hel los in die tuisland langs ons. Blyk dat die Transkei besluit 

het om hulle neefs in die Ciskei aan te val. Die was reg langs my dorp. Die aan 

diens konstabel het na die skietery gery om ondersoek in te stel. Dit was sarsie 

op sarsie en 'n jong oorlog. Het my vertel dat toe hy die lugspoor koeëls verby 

sy voorruit van beide rigtings sien hy homself neutraal verklaar het. Dus ook dan 

agt rondtes op beide partye geskiet met geen bekende effek nie en is toe terug 

na  die  stasie.  Ons  het  die  skietery  gehoor  en  uit  die  bed  geval  om 



aanvalsgewere te trek uit die magasyn. Verseker het on nie geweet wat aan die 

gang is nie behalwe dat ons baie outomatiese geweervuur kon hoor. Jy moet 

onthou dat hierdie dinge amptelik plaasgevind het in 'n "onafhanklike land" waar 

ons geen jurisdiksie gehad het. Daarom kon ons nie inmeng nie tensy die aanval 

oor die grens na Suid-Afrika gespoel het (ons luitenant se groot vrees) of hulle 

ons hulp versoek het en dit is nie op ons vlak nie.

Presies wat gebeur het sal waarskynlik nooit bekend wees nie maar dit het jare 

later uitgekom dat voormalige Rhodesiese Spesiale Magte die aanvallers opgelei 

het vir die aanval om die Ciskei president te vermoor. Die aanvallers self is vir 

een  of  ander  rede  ontdek  (lees  verraai  deur  die  Apartheidsregering)  en  'n 

lopende geveg het plaasgevind. Ek was slegs op die kant betrokke toe ek oppad 

na Oos-Londen gestop is deur die Transkei kommando's wat die pad geblokkeer 

het. Hulle het soos alle Spesiale Magte manne op 'n geveg sending baie taai 

voorgekom.  Was  in  beheer  van  daai  pad.  Hulle  was  almal  swart  wat  my 

ongemaklik gemaak het in die begin. Dat ek nie daardie dag gesterf het nie is 

net as gevolg van die hoogs opgeleide Rhodesiërs. Om op 'n nasionale hoofweg 

gestop te word deur 'n groep ouens in vreemde kamoefleer uniforms is nie goed 

vir 'n mens se hartklop nie. Dit het 200 bereik en vir 'n lang tyd daar gebly. In 

elk geval het ek gestop en in uniform en gewapen met my .38 Webley kon hulle 

my gesien het as meer van 'n bedreiging as wat ek was. Gelukkig is ek net gesê 

in my kar te bly. Die helder blou oë van my blokkade bevelvoerder en sy Britse 

(Engelse) aksent so tipies van die Rhodesiërs het my laat verstaan die ou wit is 

al is hy pikswart gemeer met die "black is beautiful" room. Ek het net daar gesit 

en niks gesê of gedoen nie. Ek nie gebid het nie want ek het redelik veilig gevoel 

na my aanvanklike skok. Het hulle herken as professionele mense wat my nie 

sou doodmaak nie. Dit is tensy ek iets dom soos om hulle te probeer arresteer. 

Na 'n paar uur (lees minute) het 'n gekamoefleerde Suid-Afrikaanse Lugmag 

Puma sonder enige kenmerke verskyn en langs die pad geland. Dis toe ek regtig 

groot geskrik het soos klomp soldate verskyn het uit die bos. Hulle moes ons al 

die tyd in hulle visiere gehad het. My blou oë vriend het vir my 'n vriendelike 

grynslag gegee en geloop, nie hardloop nie, na die Puma. Wat my beïndruk het. 

Nog 'n ander wit man  (sy gesig het wit gelyk) het langs die Puma gestaan en 

elkeen  getel deur sy skouer te klap soos hulle inklim. Die soldate self het hulle 



nie aan my gesteur nie. Ek was beïndruk want hulle was baie kalm maar het 

gatvol gelyk. Hulle is iets anders. Nie jou gemiddelde tipe ou nie.

Die  helikopter  het  opgestyg  en  baie  laag  net  bo  die  bome  na  die  Transkei 

gevlieg. Dit het my my diep ontsteld gelos. Ek ken wapens beter as die meeste 

mense en ek het geweet dat geen ander Lugmag in Suider-Afrika Pumas gebruik 

nie. Ek kon logies aanvaar dat die nasionaliste in hierdie aanval betrokke moes 

wees want die Lugmag is redelik erg oor hulle vliegtuie en dit kon nie net per 

toeval  daar  wees  nie.  Dit  was  die  eerste  wekroep.  Ek  het  besluit  dat  die 

nasionaliste geen redelike bekommernis vir my lewe of my kollegas het nie. Wat 

op aarde sou gebeur het as byvoorbeeld SAP TIN in die ouens vasgeloop het? 

Hoeveel mense het gesterf in hulle dom spioenasie speletjies? Dit is 'n hartseer 

oomblik om uit te vind jou leiers misdadigers is wat moord bevele uitreik. Groot 

skok want ek het in hulle geglo. Die saadjie was egter nou  geplant en sedert 

daardie dag het ek het geen verskonings meer gehad om nie die waarheid te 

sien nie. Ons is nie net gebruik word om hulle vuilwerk te doen nie maar 'n hele 

eerbare organisasie met eerbare mense is misbruik. Skandelik. Nogsteeds die 

lyne was getrek en ek sou vir 'n verdere vier jaar aanhou veg vir 'n verlore saak. 

Ek het absoluut daardie dag geweet ons het die oorlog verloor. Dit sou 'n man 

soos  Mnr  Mandela  vat  om die  stryd  te  stop.  Die  lyne  was  getrek  voor  my 

geboorte.

Ek het nooit hierdie voorval aangemeld nie want ek was bang dat die generaals 

sou  wou  gehad  het  dat  ek  hulle  moes  arresteer  met  my  .38  Webley  wat 

selfmoord  sou gewees het.  Ek  wou ook nie  daardie  manne verraai  soos  die 

nasionaliste tweekeer in Rhodesië gedoen het nie. Hulle is beslis nie my vyande 

selfs al is hulle verag deur die nasionaliste.

Daardie oggend het (baie) senior offisiere daar aangekom en die onskuldiges 

gespeel. Saam met die Honde Eenheid het ons gedurende die volgende paar dae 

die area deursoek vir wapens en klomp gekry ook soos dit weggegooi is deur die 

aanvallers wat goed 20km getrek het tot waar ek die exfiltrasie ervaar het. Het 

baie weerloos in my blou uniform in die veld gevoel maar geweet die aanvallers 

het reeds weg gevlieg.  Ek was banger vir die Ciskei Weermag wat in 'n toestand 

van paniek was en ook op soek (nie baie hard nie) en dat ons mekaar kon 

raakloop. Die gevonde toerusting was alles van Suid-Afrikaanse oorsprong en nie 



kommunisties  nie.  Ek  het  outomaties  kennis  geneem dat  die  Rhodesiërs  die 

standaard SAW R5-aanvalsgewere met kommunistiese bors webbing gedra het. 

(Die bors webbing is 'n teken is van Rhodesiese SAS of Seleous Scouts.) Dit was 

geen algemene terroriste aanval nie tenspyte van die bullsh-t wat die generaals 

vir die media vertel het. Om vrae te vra is vir takhare met neigings. Ek het 

stilgebly. Begin besef die land is gevaarliker as wat ek gedink het. Jy kon glad 

nie meer jou eie regering vertrou nie. Die vetgat nasionaliste gaan vasklou aan 

mag solank hulle kan en die duiwel met die res.

Ons het nie die handgranate wat die twee kinders vermoor het gekry nie. Die 

handgranate sou ook nie daar gewees het as die aanval nie plaasvind het nie. 

Nog 'n ding vir die nasionaliste om aan God te verduidelik. Die kinders het in 

peloton vier gestaan in my nagmerrie. Net gestaar na my want hulle kon nie 

goed praat nie. Kakebeen is af. 'n Terroris wat ons dood gekry het in Pretoria het 

gewoonlik na hulle omgesien. Ek bid elke aand vir hulle siele.

Die R5 gewere wat gekonfiskeer is as bewysstukke het daarna verdwyn uit die 

polisiestasie  en  ek  weet  hoekom.  Hulle  het  nommers  opgehad  en  kon 

teruggevoer word na Militêre Intelligensie wat agter die aanval gesit het. Ek is 

deur die Veiligheidspolisie gevra of ek weet waar dit is maar synde ek op die 

gewetenlose strate gewerk het en nooit binne die aanklagtekantoor nie het hulle 

my geglo toe ek ontken ek iets weet.  Ek kon net sê dit is oorhandig maar het 

geen idee wat gebeur het daarmee nie (het ook nie). Vandag wonder ek hulle 

iets vermoed het want die aanvallers sou na die tyd verslag doen. Kon dalk my 

passiewe  rol  in  hulle  ontsnapping  gesê  het.  Sedert  daardie  dag  het  ek  die 

Veiligheidspolisie glad nie vertrou nie myself belowe om soveel moontlik te skiet 

indien hulle iets probeer. 

* Dis interessant dat die meeste ex-lede wat my kontak oor die boek en die 

Engelse  een  van  die  veiligheidstak  afkomstig  is.  Die  meeste  (oorgrote 

meerderheid) is nie te erg ontstel oor my kommentaar nie. Hulle weet hulle was 

so  uniek  soos  ek  hulle  beskryf.  Dit  wys  vir  my  (nie  dat  ek  iets  weet  van 

sielkunde nie) dat hulle soekend is na antwoorde. As gevolg van die boek is 'n 

hele paar besig om hulle eie boeke te skryf. Iets waarna ek erg uitsien.

Baie jare later het ek met 'n voormalige RLI offisier gesels wat ingestem het om 

'n persoonlike boodskap te gee aan my blou oë weldoener. Ek was dankbaar om 



nie geskiet nie te wees nie. Ek is nogsteeds dankbaar. Dankie Majoor. Ek wens 

jou en jou gesin alles wat goed is toe.

Spook patrollies

Kort na bogenoemde is ons terug by ons normale pligte en een nag het ek saam 

met die Honde Eenheid rondgery of te kyk of ons dalk 'n paar huis inbrekers kan 

arresteer. Ons modus operandi is om stadig te ry sonder ligte met die vensters 

oop sodat enige verdagte geluid gehoor kan word. Ons noem hierdie metode 

"spook patrollies" en dit is doeltreffend genoeg.

So rukkie van te vore het die speurders hulleself as mannekyne geklee en 'n 

bende diewe in 'n bekende klerewinkel verras. 'n Paar diewe het 'n verskriklike 

skok gekry toe die mannekyne hulle  bespring het.  Soos jy kan dink het die 

speurders baie te sê  gehad oor hulle sukses in die Polisiekantien tot ons groot 

irritasie.  Dus  het  ons  het  besluit  om  hulle  af  grond  toe  te  bring  deur  die 

arrestasie van die inbraak bende. Ons het ook gevoel dat hulle die Uniform Tak 

beledig het deur nie ons vaderlike hulp te vra nie. Dis totale takhaar neigings om 

al die pret alleen te hou en nie met ons te deel nie. Sulke onreg moes reggestel 

word.

Ons het met bietjie geluk en 'n harde werk die gewetenlose strate gepatrolleer in 

die hoop om die ouens te vang. Daarom het ons 'n paar voertuie rondom die 

dorp rond gepos en gewag. Dit is ongelooflik hoe ver klank trek in die nag. Dis 

egter moeiliker om dit vas te pen. Dis is waar die polisiehonde baie nuttig is 

want dit het die natuurlike vermoë het om te hoor wat ons nie kan hoor nie. 

Gevolglik het ons die hond tussen ons laat sit om te sien waarheen sy kop draai 

as  sy  ore  begin  spits.  Dit  het  ons  gewys  waar  om  te  kyk.  Die  spesifieke 

polisiehond  was  nie  dieselfde  nare  dierasie  van  'n  wolfhond  wat  my  so 

onregverdig in die boom in die jaar voor aangehou het nie. Hierdie een het beter 

maniere  gehad en sou nie  byt  nie  tensy uitlok.  Uitlok  bedoel  om 'n  vinnige 

beweging naby hom te maak wat hy sien as 'n aanval op hom of sy geleier en 

verseker sal reageer. Ek het 'n punt gemaak om hom te voer hom met bene en 

ander kos tot sy hanteerder se afgryse. Hy het gevoel dit is sy werk en het vir 

my gesê om te onthou of  ons  sal  'n  vaderlike  praat  daaroor.  Het toe  maar 

opgehou. Vergiftiging het ongelukkig gebeur en die polisiehonde is opgelei om 

nie kos van vreemdelinge te aanvaar nie. Die idee is goed maar het sleg begin 



raak wanneer die geleier vermoor word en sy hond byna outomaties daarna 

gesterf het van die honger. In sulke gevalle sou ander geleiers alles probeer om 

hom te kry om te eet. In my tyd in die Honde Skool is die opleiding gestop. Dit 

neem baie tyd en geld om 'n polisiehond op te lei en om een te verloor net 

omdat die hanteerder vermoor is is nie doeltreffend nie. Moet darem ook sê dat 

honde geleiers of hanteerders nie maklik vermoor kon word nie. Was so hard 

soos tien en erg ervare. Wees versigtig naby enige polisiehond. Tensy die hond 

se  hanteerder  vir  jou  sê  dit  is  reg  moet  asseblief  nie  probeer  om aan  die 

polisiehonde te raak nie. Selfs nie 'n snotkop (f jou) houding nie. Hond tel dit op 

en gaan jou aanval. Waarsku jou kinders ook. Dit is nie 'n algemene huishond 

nie en sal jou vaderlik byt.

By die plaaslike begraafplaas het die hond begin grom en reguit na die langbome 

kyk.  Ons self  kon ons niks sien of  hoor nie -  net donkerte en die wind. Uit 

ondervinding het ons egter geweet dat die polisiehonde nooit verkeerd is nie. Dis 

een dier wat ons goed verstaan want hy kan kommunikeer met mense. Enige 

hond doen. Jy moet net leer om te luister na jou hond. Honde liefhebbers sal jou 

vertel dat die verskil tussen 'n hond se blaf of grom om jou te waarsku en speel 

is groot en duidelik is. Jy moet net ag slaan en dit beloon. Hy is selde verkeerd 

en kan gevaar aanvoel lank voor jy dit doen. 

Ons het die voertuig gestop en die enjin afgesit om beter te luister. Met die tipe 

patrollie word die voetrem nie gebruik nie want die agterligte is geneig om baie 

helder te skyn en jy wil juis nie dit hê nie. Jy gebruik die handrem of sit die enjin 

af in rat sodat die kar vanself stop. Daar was geen paneel liggies aan om jou nag 

visie te beskerm nie en natuurlik ook nie ligte van enige aard nie. Visie was 

beter  as  normaal  maar  nogsteeds  nie  so  goed soos  die  polisiehond sin  nie. 

Blykbaar sien 'n hond in swart en wit en dus net so goed in die aand as die dag. 

Ons het selfs die binne leeslampe uitgehaal sodat ons die deure kon oopmaak 

sonder om ons nag sig te breek of om ons teikens te maak. Dit geolie ook om 

saggies te werk. Die is standaard gewetenlose straat prosedure. Die deure word 

ook dan nie toegeslaan nie maar oopgelos as jy eers uit is. Die vensters is oop 

en die radio op die laagste moontlike stelling. Jy sal verstom wees wat ons alles 

gesien en gehoor het. Mense se bakleiery en ook liefdes lewe (soms). Kinders 

wat skree en babas wat huil. Dis ongelooflik.



Toe sien ons dit ook. Skielik kom 'n spookagtige wit-grys figuur op ons af tussen 

die grafte seker so 'n voet bo die grond. Ek het vir 'n oomblik gevoel ek is ek 

terug in die Kollege met my boks teenstander waar ek so hard na hom gestaar 

het dat my oë begin traan het. Kon nie my slegte geluk glo om weer my spook 

raak te loop nie. Die was laas gesien net voordat God hom in hegtenis geneem 

het. En hier kom hy alweer. Ek het my oë toegemaak en oopgemaak om te sien 

dit nogsteeds aankom. Dit het en ook begin aaklige kerm. Soos 'n siel in die hel. 

Die polisiehond het bewys dat dit geen opgevoede sin van vrees het nie deur op 

en af te begin spring in opwinding. Hy wou net aanval. Ek vra die geleier of hy 

sy hond gaan los op die spook of nie? Tot my verbasing het hy botweg geweier 

"as dit 'n spook is sal die sy hond klap en 'n brandmerk (in die vorm van 'n 

hand) los op hom. Hoe sal hy dit verduidelik aan sy luitenant wat nie 'n man is 

om mee 'n vaderlike gesprekke te hê nie. Veral as hy nie op dieselfde tyd die lyk 

van die spook wat dit gewaag het om sy hond aan te val kan produseer nie. 

Soos met my Zombie voorval is hy nie so seker dat die spook inhegtenis of 

andersins vermoor kan word nie. So nee die hond bly en bly stil asseblief want 

hy dink nog wat om te doen."

Ek was 'n bietjie teleurgesteld om eerlik te wees maar het besef dat hy liewer vir 

sy hond is as sy lewe. Dis geensins ongewoon met die honde hanteerders nie. 

Hulle leef net vir mekaar en niks kan hulle skei nie. Dieselfde polisiehond sou sy 

lewe 'n paar maande later red toe hy omring is deur 'n skare oproeriges. Hy self 

kon niks doen nie synde bewusteloos as gevolg van 'n baksteen wat met groot 

geweld teen sy kop gegooi is. Dit het dertien minute geneem om deur die skare 

te  breek  en  die  hele  tyd  het  die  einste  polisiehond  sy  bewustelose  liggaam 

beskerm deur almal wat naby gekom het te byt. Daar word gesê dat die hond 

rooi  was  van  die  bloed.  Sye  eie  en  die  skare  sin.  Hy  was  vol  snye  en 

kneusplekke  en  'n  gebreekte  been  soos  die  skare  probeer  het  om  hom  te 

intimideer met stokke en klippe en gebreekte bierbottels. Van wat ek gehoor het 

het die ander honde geleiers nogal probleme gehad om die hond te kalmeer. 

Hulle is self paar keer raak gebyt. Beide het fisies herstel. Geestelik was hulle 

nooit  weer dieselfde nie  en die hond afgetree synde kruppel  en knorrig.  Die 

hanteerder  is  later  dood  op  die  grens.  Elke  ou  wat  met  'n  bytwond  by  die 

hospitale aangemeld het is vaderlik ondervra en uitsorteer. Soos die ander elite 

eenhede het die Honde Eenheid absoluut na sy eie mense en diere gekyk.



Ons  het  'n  haastige  ooreenkoms  gesluit  om te  wag  tot  die  spook  deur  die 

doringdraad heining (tussen die begraafplaas) sweef voor ons begin skiet. As dit 

nie die spook vermoor of wegjaag nie sal ons taktiese terugval (lees hardloop) 

en op dieselfde tyd sy hond los om ons taktiese onttrekking te dek. Ek het ook 

begin om God te vra (in my kop) om die spook weer te arresteer en asseblief 

borgtog te weier die keer. Was nogal bly toe die spook teen die doring draad 

vasloop en neerslaat. Sover my kennis strek kan 'n spook nie dit doen nie en sou 

deur gesweef het in ons koeëls in. 

Draai toe uit dat 'n hawelose swart man in warm kole geval het. Die het hom 

bedek met 'n grys-wit stof (as). Hy was geklee in 'n swart broek en die as van sy 

knieë na bo het dit gelyk asof hy bo die grond vlieg synde die swart broek nie 

gesien kon word nie. Hy het ook verbrand en dus die maak van die vreemde 

kerm geluide en nog half gesuip op spiritis geslinger tussen die grafte deur. Het 

die vrees van baie dinge in ons gesit hoewel die geleier dit later ontken het. Ons 

was  so  verlig  dat  ons  het  hom  net  daar  na  die  hospitaal  gevat  het  vir 

behandeling. (Ek voel altyd jammer vir 'n man in sulke omstandighede en doen 

die moeite om vir hom te bid - ons is te gou om te oordeel.) Ook plegtig nog 'n 

ooreenkoms gesluit om nooit die storie aan enigiemand te vertel nie. Hond moes 

ook handskud wat hy gedoen het op bevel en sy deel van die ooreenkoms getrou 

nagekom. Ook onthou om God verskoning te vra oor die borgtog storie. Moes 

geweet het Hy nie takhaar neigings met borg het nie.

Ongelukkig het ons geen sukses gehad met die inbrekers nie. Tot die volgende 

aand waar ons  'n swart  man langs die  pad sien loop  'n  tas op sy kop.  In 

Apartheid Suid-Afrika is 'n swart mens (man vrou kind) verbied om in 'n wit 

gebied te wees (op straat) na donker. Ja dit was die wet en gaan kla by die 

nasionaliste. Dis hoe dit was. Hy het agterdogtig  vir ons gelyk. Nie soseer oor 

sy velkleur nie maar deur weg te hardloop toe hy ons sien. Het vinnig genoeg 

gestop toe hy die hond hoor blaf en oorgegee. Baie slim want die man wat vir 'n 

polisiehond kan weghardloop is nog nie gebore nie. Diep was die wolfhond se 

teleurstelling dat hy weereens wreed en opsetlik terug gehou is van sy pret in 

die lewe. Was so diep teleurgesteld dat hy sommer ons wou byt.  Hele aand 

verder beneuk gewees.



Met die deursoeking van die ou se tas het ons het 'n videomasjien gekry. Die het 

ons geglo is gesteel sedert die kragkabel geknip is. Dit is 'n algemene tegniek 

onder inbrekers om die krag kabel te knip in plaas om die elektriese prop uit die 

muur te trek soos meer opgevoede mense sou doen. Hoekom is ek nie seker nie 

maar is waarskynlik dat dit makliker bygekom kon word en in stilte. Wou nooit 

vra nie want dit is  'n duidelike teken van diefstal wat ons gepas het. Sy eie 

deursoeking het 'n ses duim mes opgelewer. So nou is dit tyd vir 'n vaderlike 

gesprek. 

Hy het daarop aangedring dat die videomasjien aan hom behoort en die mes iets 

wat hy gebruik het om hout te kap om vuur mee te maak. Die probleem hier is 

nie soseer die videomasjien nie wat weliswaar 'n paar rand gekos het maar of hy 

iemand doodgemaak het om dit te steel. Ons het nodig gehad om te weet waar 

die misdaadtoneel is en vinnig ook. Suid Afrika is ongelukkig berug vir die erge 

geweldsmisdaad. Selfs in daardie dae (veel minder as vandag want ons was baie 

meer doeltreffend) kon 'n inbraak maklik omskep in 'n gewapende roof waar die 

eienaar van die huis aangerand, gemartel, vermoor en sy vrou verkrag word. 

Die kinders het ook indien gevind. Martel? Ja, wat anders is die vasmaak van die 

gesin om hulle te brand met 'n warm strykyster of kokende warm water? Of om 

hulle vingers af te sny met 'n mes om die trou ringe te steel? Hierdie dinge en 

nog baie meer gebeur al die tyd en (dis hartseer) is feitlik altyd jong swart mans 

op wit gesinne. Soms word die kinders verkrag omdat die gerug is dat seks met 

'n maagd vigs kan genees. Iets waaraan heelwat kriminele ly as gevolg van hulle 

wilde leefstyl en tronk agtergrond. Die moeder word verkrag omdat sy 'n vrou is 

en in hulle hande en dis 'n manier om hulle oorhand te wys. Dis natuurlik polities 

verkeerd om sulke dinge hardop te sê. Die statistieke sal my ondersteun as 'n 

takhaar hierdie punt wil argumenteer want dit is ongelukkig die waarheid. Daar 

is  baie  websites  waar  jy  bogenoemde kan raaklees  maar  asseblief,  tensy  jy 

geskok wil word (dit is baie grafies) los dit eerder. Jy sal sielkundige hulp nodig 

kry na die tyd want jy is nie gewoond aan sulke tonele nie. Ek het nog nooit 

gehoor van jong wit mans wat 'n swart gesin onder dieselfde omstandighede 

aanval nie maar hoor my lied dis oppad. Hoe meer die witman werkloos raak en 

verneder word met BEE hoe meer gaan die tipe ding begin gebeur. Dis absoluut 

tragies. Ons leer weereens niks uit die geskiedenis nie.



Ons is deesdae so polities korrek dat geen mens Suid Afrikaanse TV wil sien nie 

en ek nie eers 'n TV besit nie. Raai watter linksgesinde takhare beheer die nuus 

netwerke en wat is die gevolge?  Misdadigers word nie deur die polisie korrek 

beskryf in velkleur nie want ag siestog dit is rassisme (seker haat spraak ook). 

Hoe onnosel kortsigtig is dit 'n multi-kulturele bevolking wat met groot trots die 

"reënboognasie" genoem word? Ek dink dat enige redelike mens sal saamstem 

dat daar niks rassisties is om te sê die polisie op soek vir 'n sekere tipe van 

verdagte nie. So lank as die feite korrek is en objek is om hulp van die publiek te 

verkry  om hom te  arresteer.  Hoe  anders  moet  die  publiek  die  verdagte  te 

identifiseer?  As  jy  stilbly  sal  die  publiek  begin  om  te  spekuleer  en  dit  is 

gevaarlik. Die hele reënboog ly onder misdaad. Dit is 'n virus wat uitgewis moet 

word voordat die wet in eie hande geneem word. Is net so pateties om die swart 

op wit rassisme te probeer ontken. Alle rassisme is verkeerd en moet uitgeroei 

word. Daar kan nooit regverdiging wees nie. Hulle sal hierdie land nog ruïneer 

met hulle dom idees. Geskiedenis begin herhaal.

Met al die bogenoemde in gedagte moes ons hom kry om met ons te praat maar 

bewus van polisie-brutaliteit klagtes het ons besluit om hom uit te oorlê. Dus is 

hy geboei in 'n vars gegroude graf gegooi.  Hy het daar gebly vir die volgende 

uur en geluister na my kollega wat op hande en knieë rondkruip rondom die 

graf. Die het  hom vertel in Xhosa dat "hy is die bose voorvader gees wat om 

hom kom haal synde hy nie mans genoeg is om die wit polisiemanne te vertel 

waar hy die videomasjien gesteel het nie." Blykbaar nog baie meer van die tipe 

ding vertel en dit het imposant geklink. My eie rol was veel minder want ek het 

in die teenoorgestelde rigting gekruip om bloedstollende geluide nou en dan te 

maak. Iets wat ek so goed gedoen het dat ek self dinge begin sien het wat nie 

daar is nie. Dit is darem al baie vroeg in die oggend en in 'n begraafplaas van 

alle plekke. Hond was aan die slaap in sy hok en het waarskynlik gewonder waar 

ons is en nogsteeds diep beledig om hy nie toegelaat is om die verdagte te byt 

nie  (ons  gewone  vaderlike  ondervraging).  Hy  het  heelwat  ander  geleentheid 

gehad so jy hoef nie te jammer te voel vir hom nie.

Ons plan het gewerk. Na 'n ruk het die verdagte besluit dat 'n bose gees erger is 

as die tronk. Was gaaf genoeg om ons vrywillig te neem na die misdaadtoneel. 

Daar het ons 'n vasgebinde slagoffer gekry wat nogal heel bly was om ons te 

sien. Was ook briesend van woede. Ongedeerd behalwe in sy ego wou hy wraak 



neem en ons moes ons verdagte teen hom beskerm. Dit gebeur nogal baie dat 

die slagoffer die misdadiger wil vermoor of minstens goed skop. Ten slotte moes 

ek 'n vaderlike gesprek met hom voer om dit te staak synde die ou onder my 

beskerming is en klaar. Het die ondankbaarheid gehad om by die luitenant te kla 

wat hom vertel het om te maak soos rokkof na tien sekondes. Hy het reeds ons 

verslae gelees.

Die gevangene, uit dankbaarheid vir die beskerming of dalk vrees van die bose 

gees het ook ander misdade bely. Ons vertel wie sy vennote in misdaad was. 

Hulle was ongelukkig  in die Ciskei waar ons kon hulle nie wettiglik in hegtenis 

kon neem nie wat ook 'n bekende taktiek is. Hulle hop oor die grens om te steel 

en  hardloop  terug  as  ons  daar  aankom.  Gebeur  nogsteeds  in  Lesotho  en 

Swaziland. Menigte keer het ons probeer om hulle dood te skiet voor hulle die 

grens bereik. In die polisie kantien het ons 'n goeie operasionele plan uitgewerk 

om hulle te ontvoer toe die luitenant dit uitvind en ons absoluut verbied om 

voort te gaan. Dit sou neerkom op die skep van 'n internasionale insident. Hy 

het ook gesê ons moet ons "f verstand begin gebruik synde ons nie linksgesinde 

takhare is nie maar lede van die SAP wat veronderstel is om slimmer te wees." 

Dus het ons bietjie gedink oor wat die luitenant bedoel het maar duidelik nie 

wou beveel nie.

Baie van die Ciskei polisiemanne was ons vriende omdat hulle almal oorspronklik 

uit  die  SAP  gekom het  en  ons  nog  onthou  het  al  het  sommige  ses  range 

gespring. So dit was dus nie te vreemd toe die verdagtes oor die grens verdwaal 

het tot  binne Suid-Afrika waar ons hulle  in  hegtenis   geneem het nie.  Hulle 

linksgesinde takhaar prokureur het die vermetelheid gehad om ons te beskuldig 

dat hulle  deur 'n  adjudant van die Ciskei  Polisie  (en sy makkers)  met groot 

geweld oor die grens gepor is. Amper oor die loop van 'n geweer as mens so 

melodramaties wou wees. Ja dit mag dalk gebeur het. Wie weet? Kan sê my 

oorblywende  skaap  karkas  is  geskenk  aan  'n  Ciskei  Polisie  adjudant  wie  se 

dogter getrou het die vorige naweek. Is die minste wat ons kon doen want hy 

het ons selfs genooi na die troue en ons is soontoe waar ons ons probleme hard 

op genoem het. Polisiemanne verstaan mekaar wêreld wyd. Dit is nie ons skuld 

as die kriminele nie weet waar die grens is nie en waarvoor die Ciskei Polisie 

hulle soos beeste aanjaag is iets om op diplomatieke vlak te beredder. Ons moes 

'n hele tien minute in die skaduwees staan en wag. Dit was die moeite werd.



Die eerste een het aan die hof gesê dat die bose gees het vir hom gesê om te 

bely en is net daar vir dertig dae waarneming gestuur na 'n geestelike instelling. 

Die hof het nie die storie geglo nie en het gedink hy is mal en nie instaat om 

verhoor te word nie. Hy het amper in die gestig agtergebly omdat hy volstrek by 

die storie gehou het. Daarna 'n pastoor geword of so hoor ek. Hy moet dankbaar 

wees vir ons pogings. 'n Verlore siel gered sonder veel geweld.

Die klaer wat so kwaad was het 'n .44 magnum rewolwer in die hande gekry en 

'n ander inbreker geskiet so 'n maand later (was op 'n plot net buite die dorp). 

Reg in die regteroog toe die deur sy kamervenster klim. Ek is baie ontnugter om 

te sien dat die misdadiger nie op die toneel dood is nie (wat ek verwag het). Het 

geleer ballistiek is 'n vreemde wetenskap. Die koeël is deur sy oog en al met sy 

skedel af en weer by sy keel uit. Hierdie een is nooit na die hof gebring nie 

omdat die beheer staatsaanklaer geweier het om te vervolg vir een of ander 

rede wat ek nie kon verstaan nie. Iets oor blind in een oog en sonder stembande 

en menslikheidsredes. In elk geval. Ek verstaan vandag.

Hy het ook 'n ander een geskiet.  Iets wat ons nie glo het nie totdat ons die lyk 

gevind het meer as ses honderd meter weg agter 'n bos. Hy was  in 'n poel bloed 

en deur die hart geskiet. Die forensiese patoloog was verbaas dat die oorlede 

misdadiger sover kon gehardloop het. Ons het onraad vermoed en het die beste 

van die beste (Moord & Roof) speurders gevra om die saak te ondersoek. Na 

hulle gewone deeglike ondersoek het ons geglo dat dit slegs adrenalien is wat 

die oorsaak is vir daardie lopie. Die ou was teoreties reeds dood binne die eerste 

50 meter. Dit is waar ek begin het om te glo in hol punt patrone om mense mee 

te skiet. 'n Militêre tipe patroon is nie goed genoeg nie. Hang seker af wat jy wil 

doen. Soos gesê iewers dooie krimineel lieg nie maklik nie.



Hoofstuk 5 

Pretoria Blitspatrollie

My luitenant het besluit my vermoëns word vermors op stasievlak en gereël om 

'n verplasing na Pretoria Blitspatrollie. 'n Elite eenheid waarin hy en al sy mal 

broers beroemd was in die sewentiger jare. Hulle het toe nog uit Marabastad 

gewerk wat in die hartjie van Pretoria was. Die eenheid is later na Silverton met 

doelgeboude beheerkamers ensovoorts.   Ek was nie hartseer om die dorp te 

verlaat  nie.  Voel  ek  het  geleer  wat  nodig  is  om  geleer  te  word.  Enige 

Blitspatrollie is die plek vir avontuur en het net die beste ouens aanvaar en van 

hulle het net die beste aangebly. Die res is verplaas. So het ek my sakke gepak 

en in Pretoria aangekom waar die eenheid langs die kwartiermeester gevestig is 

wat ons laas gesien die jaar tevore met ons klere uitreiking. Die eerste ding wat 

ek opgemerk het soos ek ingeloop het is 'n Ford Sierra voorruit wat teen die 

muur  gemonteer  was.  Dit  het  drie  koeëlgate  ingehad  wat  tussen  die 

polisiemanne verby moes gegaan het. Vir my was dit geensins 'n skok nie maar 

iets om oor opgewonde te wees. Geen meer verdrinkings in die kerke ensovoorts 

nie. Vandat ek 'n Blitspatrollie kar by die Kollege gesien het wou ek deel wees 

hiervan. Dit is net anders. Baie anders. Dit kon op absoluut geen manier met die 

stasies vergelyk word nie.

* 'n Paar oud-lede het met die Engelse boek korrek uitgewys korrek dat die 

Blitspatrollies  meer "spesialis-eenhede as elite-eenhede" was. Ek dink dit is 'n 

kwessie van semantiek en hoe mens dit stel. Ek grond hierdie beskrywing (as 

elite eenheid) op die feit dat die eenhede hulself beskou het as beter as die res 

en beter was as die res (sonder om jaloers te wees). Hulle sou ook ontslae raak 

van 'n man wat nie inpas in hulle manier van dinge doen nie en seker gemaak 

dat almal dit weet. Die eenheid was 'n geslote groep en verseker nie vir almal 

nie.  So  ek staan  by my beskrywing  maar  let  asseblief  op  dat  ek  nog nooit 

beweer dat dit in die "Spesiale Magte" klassifikasie verdien het nie. In die SAP 

was  dit  slegs  die  Spesiale  Taakmag  wat  daarin  geplaas  kan  word.  Dis  iets 

heeltemal anders.

Histories het die Blitspatrollie eenhede sedert die 1950's in Suid-Afrika se vyf 

groot stede ontstaan om te reageer op (slegs) ernstige misdade. Dit was die 

eerste  polisievoertuie  met  tweerigting  radios  wat  niks  is  nou  nie  maar  baie 



gevorderd  is  vir  daardie  jare  net  na  die  Tweede  Wêreldoorlog.   Dit  was  'n 

onafhanklike  eenheid  onder  bevel  van  'n  senior  kolonel  en  administratief  in 

beheer van al die radio verkeer in die stad, die nood 1011 nommers, Honde 

Eenheid en polisie duikers. Daardie kolonels was uitgesoekte manne wat meestal 

op die kortlys na generaals was. Al die offisiere was ver bogemiddeld. Die junior 

Blitspatrollie  lede is aggressief  tot die punt van arrogansie en nie enigeen is 

welkom nie. Ons het geweet ons is in 'n klas van ons eie en dit kon aan ons 

vinnige motors gesien word. Asook ons manier van dinge doen. Geen twyfel dat 

ons weinig respek aan enige ander eenheid bewys het nie en heeltemal oortuig 

was  dat  niks  ons  gaan  domineer  nie.  Ons  het  gewoonlik  vir  die  koerant 

verkopers gesê "ons maak die f nuus." Daar was selfs 'n radio program "Squad 

Cars" in die jare sewentig maar al  wat ek onthou is  "they patrol  the empty 

streets  at  night."  Ja  wel  die  strate  was  nie  leeg  teen  die  tyd  dat  ek  daar 

aangekom het nie. Die stad was altyd besig om veral oor naweke en betaal dae 

en enigiets met studente optogte en jool te doen. Dan is dinge besig. Dronk 

studente is nie 'n mens nie. Almal takhare wat vaderlik reggehelp en opgevoed 

moet word. Behoort dankbaar te wees.

Van almal het die Johannesburg Blitspatrollie die meeste skietvoorvalle gehad 

(hulle was almal mal) maar ons in Pretoria het ons pret gehad. So ook die ander 

eenhede  in  Kaapstad,  Soweto  en  Durban.  Pretoria  het  egter  al  die  nuwe 

toerusting  getoets  waarskynlik  aangesien  die  meeste  generaals  in  Pretoria 

gewoon  het  en  die  beste  om  hulle  wou  hê.  Die  nasionaliste  is  ook  daar 

saamgekloek  as  hulle  nie  almal  verveel  het  in  Kaapstad  nie.  Dit  is  by  die 

Blitspatrollie  se  beheerkamer waar ek 'n rekenaar vir  die eerste keer  op die 

ouderdom van 21 jaar gesien het. Ja, ek kan hoor my kind lag nou maar regtig 

dit  was  iets  groots  in  daardie  dae.  Kon  nie  veel  doen  met  dit  nie  behalwe 

gesteelde voertuie nagaan nie maar dit was vir ons amper toorkuns. Ek is selfs 

by geleentheid toegelaat om daaraan te vat. 

Die eenheid self was net wit met slegs 'n paar vroue lede en taamlik macho en 

tereg so. Dit neem 'n baie spesiale man wat bereid is om die kans te vat en sy 

Blitspatrollie kar se neus indruk waar ander mense sal huiwer. Dit is 'n jong man 

se spel maar ons offisiere was almal baie ouer en meer ervare as normaal. Baie 

van hulle was adjudant-offisiere vir twintig jaar voor hulle offisiere geword het. 

Hulle  sou die  besluite  neem op absoluut alle  ernstig  misdade wat  plaasvind. 



Ander eenhede se offisiere is net nie vertrou nie. Daar is geen twyfel dat ons 'n 

spesie op ons eie is nie. Nogsteeds so. Ek kan net na 'n polisieman kyk en met 'n 

oogopslag  sien  of  hy  Blitspatrollie  materiaal  is  of  nie.  Party  ouens  het  dit 

eenvoudig nie in hulle om eerste op 'n ernstige misdaadtoneel te kom en beheer 

te neem nie. Rang het nie 'n groot rol gespeel nie want die Blitspatrollie het 

outomaties  bevele  begin  gee  en  dis  gevolg.  Tenspyte  van  die  negatiewe 

kommentaar (jaloesie as jy my vra) wat ons soms moes verduur dink ek tog die 

res  was  bly  om ons  te  sien.  Jy  kon  absoluut  weet  ons  sou  nie  van  satan 

wegdeins nie en hom of arresteer of doodskop indien hy homself wil verset. Soos 

gesê ons het 'n hoë dunk van ons vermoëns gehad en met reg ook.

Die Blitspatrollie het verwag (bedoelende die Kolonel en die Kolonel kry altyd 

wat hy verwag) dat ons binne 4 minute by die misdaadtoneel aankom vandat 

ons gesê het ons is  oppad. Indien nie  sal  'n vaderlike  gesprek volg oor  jou 

takhaar maniere van tweede kom. Ons het probeer en meestal geslaag.  Prakties 

het ons soos maniakke die  pad af  gejaag met blou ligte  en sirene en almal 

(haasmanne en ander lede) gevloek sodat hulle onmiddellik pad gee dat ons 

verby kan kom. Indien nie kon dit maak dat ons 'n paar sekondes neem om 

diegene wat ons pad blokkeer 'n vaderlike gesprek te gee. Gewoonlik daarna 

verstaan  dat  'n  blou  lig  beteken  of  hou  stil  of  maak  soos  rokkof  (behoort 

dankbaar te wees). Party is in die kattebak gegooi en later uitgesorteer. Die vier 

minute het nie gestop as gevolg van die onderonsie nie. Die kattebak se matte is 

makliker om skoon te maak as die sitplekke en dus kon die dowe een agter lê en 

bloei tot ons hom vaderlik kan opvoed. Ek is seker dat dit baie klagtes en 'n paar 

grys hare vir ons kolonel veroorsaak het. Maar daar was rede. Absoluut sal jy 

ook kwaad raak as jou vrou verkrag word of aangeval word en 'n takhaar weier 

om die Blitspatrollie kar te laat verbygaan net om snaaks te wees. Onthou dat 

Blitspatrollie karre net op ernstige misdaad reageer en dat lewens regtig waar op 

die spel is. Gee altyd pad. Is moeilike ouens.

Wat  sou  ernstige  misdaad  wees?  Wel  'n  verkragting  (aan  die  gang)  of  'n 

gewapende roof of enigiets waar mense lewens bedreig word. Ons het elke dag 

gebid vir 'n skietgeveg of kar chase om te gebeur op ons skof. Het ook God 

gedank wanneer dit gebeur het. (Was dankbaar dat Hy ons genoeg vertrou het 

om die misdadiger na Hom te stuur vir Sy oordeel.) Alles te doen met terrorisme 



soos bom ontploffings en terroriste -aanvalle is gesien as ernstig (dit was) en 

ons is in volle spoed soontoe met die hoop om hulle dood te maak. 

Voorbeelde hiervan wat ons later na sal kyk is die Sterland bom en die Wit Wolf 

skietery. Wanneer verveeld het ons vrywilliglik na vuisgevegte (dit kan moord 

word) gehaas of waar die lede self ons roep vir hulp (polisie in doodsgevaar). 

Enige en alle skietgevegte was ons kos en ons sou baie bitter (vaderlik) raak 

indien uit so klagte bevark vir watter rede ookal.  Vir my is dit die grootste ding 

ooit om die sirenes met die polisie radio's en gillende bande te hoor soos die 

voertuie jaag. Asook  die brul van die enjin teen 6000 revs of wat ook al die 

hoogste is wat dit kan gaan. Soms in die agtergrond kon jy die polisiehonde hoor 

blaf soos die Honde Eenheid reageer (soos altyd). Dit gee my na meer as twee 

dekades rillings van plesier.

Byna  al  die  nasionaliste  se  motor  bestuurders  was  eks-Blitspatrollie  wat 

oorgeplaas is na die Spesiale Wag Eenheid se BBP afdeling. Dis die ouens wat 

die kabinetsministers en die president rond gery het en hulle was redelik goed. 

Dit moet erken word dat die nasionaliste nooit die blou ligte misbruik het soos 

die bloulig bendes van vandag se generasie politici doen nie. Dit is 'n saak van 

baie van woede vir die publiek en net reg ook. Ek verstaan die gatvolheid maar 

ek vra jou. Watter keuse het die polisiemanne wanneer die vet vark politikus sy 

rang en status misbruik en hulle direk beveel om so vinnig te ry? Wie se skuld is 

dit? Dink jy regtig die polisieman instaat is om te sê "nee ek dink nie so nie 

minister." (Hy is teoreties maar kom ons dink nou prakties - dit sal nie gebeur 

nie.) Die probleem hier is geensins by die outjies op grondvlak nie maar wys die 

algemene minagting wat politici in vir die publiek het. Wie glo een woord wat 

hulle se? Of kan vir my opnoem wie die verskillende ministers is? Niemand gee 

om nie! Maar die geskiedenis herhaal homself. Ons weet wat laas gebeur het toe 

die polisie arrogante bevele moes nakom. Apartheid.

Blitspatrollie bestuurders was vinniger as ander

Ek het myself agter 'n stuurwiel geprys maar gou besef dat ek geensins so goed 

is soos ek gedink het nie. In later jare verkies om die bemanning te wees. Moet 

ook sê dat teen daardie tyd was ek meer op die grens as by die Eenheid. Het die 

bietjie  vernuf  wat  ek  gehad  het  verloor.  Die  werklik  goeie  Blitspatrollie 

bestuurders is baie vinnig. Die snaakse ding is hulle jou nooit bang gemaak het 



nie synde hulle altyd in beheer was. Daar was geen rede vir vrees nie. Hulle het 

hulle  eie  voorkeure  in  'n  Blitspatrollie  kar  gehad  en  menigte  argumente 

(vaderlike besprekings) het daaroor uitgebreek. Die ouer ouens wou agterwiel 

aangedrewe karre het wat hulle kon gly (drift) deur 'n draai (Sierra XR6, 2.8 

Datsun Laurel en 2.8 Skyline). Die langste drift wat ek van gehoor het is glo so 

120 meter met 'n Nissan Skyline 2,8 sessilinder. Wetende wie die bestuurder is 

kon ek dit glo nie maar dit moet gesê word die pad was nat na 'n donderstorm 

en daar was heelwat Jakaranda blomme wat gehelp het. Die ou is nie te mal nie 

- hy was eenvoudig net beter as die res. Die nuwer geslag was weer veel nader 

aan die voorwielaangedrewe Golf  GTi. 'n Kar wat nie sommer onder normale 

omstandighede  wou  drift  nie  en  dus  deur  die  draai  met  'n  ander  tegniek. 

Eenvoudig dat die voorwiele die kar deur trek. Die werklike ouer ouens het na 

hulle 3L Ford Cortina's verlang en die van my luitenant se generasie (vreeslik 

oud) Valiants. Voor hulle weet ek nie maar ek het gehoor VW Kewers was die 

inding. Met die loop van die jare is ons agterwiel aangedrewe karre vervang deur 

voorwiel  aangedrewes.  Toe  ek  daar  weg  is  was  ons  met  uiters  slegte  Opel 

Monza's en later Mazda 626's uitgereik. Hulle is nie goeie Blitspatrollie karre nie 

(wat ons squads genoem het). As haasman karre is hulle seker goed genoeg 

maar vir ons heeltemal te stadig en slegte hanteerders om draaie. Ons was glad 

nie beïndruk met die generaals nie. Nogsteeds, wat doen jy? Slegs linksgesinde 

takhare kla. Voor die takhare by Mazda begin kla - ek ry 'n Mazda nou en is baie 

gelukkig met dit.

Daar was iets unieks aan ons en dit is die bekende Jakaranda blomme. Die het 

inderdaad die pad baie gladder gemaak. Ons het seker gemaak om stadiger ry 

wanneer ons dit sien na 'n storm of vir watter rede ookal. Kar begin gly en buite 

beheer raak sonder om hard te probeer. Stadiger ry is natuurlik 'n relatiewe 

begrip. Dit het nie die 4 minute doel verander nie. Studente aan die plaaslike 

universiteit het (so hoor ek) geglo dat as jy nie gestudeer het teen die tyd dat 

die jakarandas afval nie het  jy nie nodig het om meer gepla te wees nie. Pak 

jou sakke vir die huis en die weermag volgende jaar boetie. 

Dit is moontlik om 'n bestuurder te evalueer deur die manier waarop hy in sy 

stoel gaan sit. Die beste bestuurders het altyd noukeurig hulle bestuurderposisie 

en spieëls ensovoorts nagegaan. Indien nie het ons van hulle ontslae geraak as 

nutteloos  en linksgesinde takhare in  vermomming.  Nie  een van ons het hoë 



spoed opleiding gehad nie en die vaardighede op die gewetenlose strate geleer. 

Die wat wel by die bestuurskool in Benoni was het die instrukteur in trane gehad 

en  was  geensins  beïndruk  nie.  Daarom  het  ons  ons  eie  baan  ontwerp  en 

slangetjie of iets dergeliks gespeel. Ons is natuurlik begaafd en soos gesê party 

heelwat meer as ander (ekke). Die voertuie het geen hulp soos vandag se ABS 

en stabiliteit beheer gehad nie maar dan die krimineel sin ook nie. Die veld was 

soort  van gelyk  hoewel  die  Duitsers  redelik  vinniger  as  ons  in  teorie  en  op 

papier. Soos jy weet is die nie noodwendig dieselfde in die gewetenlose strate 

nie hoewel een haasman (nou oorlede) met sy M3 ons aansienlike probleme 

gegee het.

Ons het die unieke Blitspatrollie formule gebruik. Maal met twee plus twintig. Dit 

beteken dat indien die aanbevole spoed om 'n draai 40 km per uur is het ons 

aanvaar ons kan deur die draai gaan teen 100 solank daar niks verkeerd geloop 

het met die kar nie. Indien dit die geval was moes jy 'n verslae te skryf of gaan 

op 'n duisend jaar breek. (Geen groot ding nie as jy verstaan hoe lekker die 

breek is.)  Maar dit moet gesê word nie alle bestuurders kon optel en maal nie 

en het heelwat vinniger ingegaan as wat menslik  en teoreties moontlik  was. 

Oorleef ook maar het spasie nodig gehad vir die drift. Iets wat jy nie altyd kan 

sien voor die tyd nie. Ek dink nie veel van Formule Een of ander wedrenne nie. 

Wat my aangaan is dit baie moeiliker om vinnig te ry deur die verkeer terwyl 

misdadigers  op jou  skiet  as  om sirkels  op 'n  renbaan.  Natuurlik  dis  net  my 

mening voor iemand kwaad raak. Een oom het my geskryf die feit dat iemand op 

jou  skiet  maak dit  juis  makliker  en ek verstaan sy  punt.  Dink egter  hy het 

takhaar neigings met die logika. Daar was 'n tydren gehou in Pretoria op 'n pad 

genoem "lovers lane" synde al die linksgesinde takhare hulle meisies daar gevry 

en sekerlik kinders ook gemaak het. Dink dit is Johan Rissik in Waterkloof wat 

nogal goed kronkel. Ons het deeglik kennis geneem van die spoed wat die beste 

tydren bestuurder in Suid-Afrika met sy Audi Quatro opgestel. Het daarna self 

probeer en hy sou gewen het maar nie ver nie en seer sekerlik was niemand 

anders  vinniger  as  ons  nie.  Mens  moet  darem  oefen  ook  om  in  die  goeie 

gewoonte te bly.

* Paar takhare wat per toeval my boek gelees het (ek kan nie glo dit was uit 

vrye wil nie) het my gevra hoekom die SAP die perverse manier gehad het om 

teen die venster te klop waar hy en sy meisie besig was met natuurwetenskap 



op 'n praktiese manier as jy verstaan wat ek bedoel. Dit was nie vir perverse 

plesier  nie  maar  eenvoudig  om  te  kyk  vir  prostitusie,  oortredings  van  die 

kleurgrens en ook of  die  partye nie  dalk  onder die  wettige ouderdom is  nie 

(statutêre verkragting) asook gewone verkragting. Onthou die feit dat die vrou 

(man  ook  deesdae)  nie  teenstribbel  nie  en  die  lot  aanvaar  maak  dit  nie 

toestemming nie. In elk geval, kry 'n bed en kamer en wys bietjie klas. 

Na 'n paar ordentlike draaie moes die bande weer opgeblaas word. Die lug het 

uitgegaan soos die rubber van die rand aftrek en ek het dikwels gesien hoe lig 

die een band van die grond af in 'n draai. Indien nie is jy 'n linksgesinde takhaar 

wat nie vinnig genoeg vir die Blitspatrollie ry nie en tender om terug te gaan na 

waar jy vandaan kom. Dit is 'n ernstige belediging en straf en genoeg om te 

maak ons onsself gedra het. Aan die ander kant as jy gevoel het jy het jou 

skerpheid  verloor  het  niemand  jou  gestop  om te  waai  nie.  Verplasings  kon 

maklik  gereël  word.  Meeste  is  na  die  voertuig  diefstal  eenheid  of  BBP 

beskerming  eenhede  indien  nie  honde  liefhebbers  nie.  Baie  min  wou  na  die 

stasies  terug  gaan want  ons het  nie  daar  inpas nie.  Ons mentaliteit  was te 

anders. Ons behoefte vir spoed was so legendariese dat SAP TIN botweg geweier 

het om twee lede saam op die grens te sit. Hulle het onregverdig (in ons oë in 

elk geval) hulleself oortuig dat ons resies reise en erger met hulle Casspirs sou 

hê.  In  alle  eerlikheid  het  hulle  'n  punt  beet  gehad.  Verseker  het  ek  die 

polisiewerktuigkundige 'n bottel Klippies gegee om die turbo lugvloei te verhoog 

op my Casspir. Hel, ek is bekend vir die feit dat ek nie net die vinnigste maar 

ook mooiste Casspir op die wes grens area gehad het. In elk geval, met SAP TIN 

is ons altyd na verskillende dele van die land gestuur waar ons altyd of meestal 

in bevel was synde by vere die mees ervaarste. 

Die  eenheid  het  sy  eie  gekamoefleer  Casspirs  gehad  (weet  nie  heeltemal 

hoekom nie). Daar word gesê dat 'n hele paar romantiese ontmoetings in hulle 

plaasgevind het. Is nie so slegte idee nie (indien maer genoeg) want 'n Casspir 

sal  nie  sommer begin wieg  nie  (wat  ander voertuie  doen)  en jou soort  van 

verraai nie. Het seker gemaak om nie te dikwels daar rond te loop nie en nie te 

veel uit te vind nie. As iemand sy vrou of sy haar man wil bedrieg is dit hulle 

probleem tensy dit hulle werk beïnvloed. Dan is dit tyd vir 'n vaderlike gesprek. 

Ongelukkig het 'n paar lede die aaklige gewoonte aangeleer om sulke probleme 

by die werk te bespreek. Ons was meestal onsimpatiek. Kry 'n helmet en kry jou 



huis in orde mater. Slegs linksgesinde takhare en kommuniste kla. Weet jy dit 

nog nie? As ons enige twyfel oor 'n lid se bereidwilligheid om die sneller te trek 

as gevolg van enige rede sou hy terug gegaan waar hy vandaan kom. Niemand 

het hom gedwing om te trou nie behalwe hy self  deur sy wellustige drange. 

Geen simpatie nie. Skei en kry klaar of gee pad van die eenheid. Nie lus vir 

sulke twak nie. Man is in beheer van sy gesin. Neem leierskap my ou.

Ons gewetenlose straat tegnieke in bestuur is gebore uit noodsaaklikheid. Een 

metode was om die hoofligte af te skakel wanneer 'n robot genader word in die 

nag. Die redenasie is dat 'n aankomende voertuig se ligte sigbaar sal wees in die 

winkel vensters aan weerskante van die robot. Daarom as geen ligte weerspieël 

nie dan is daar geen behoefte om te stop nie en die  kruising deurgegaan op 

volle  spoed.  Dit  het  baie  goed gewerk tensy 'n ander Blitspatrollie  of  Honde 

Eenheid kar dieselfde idee gekry het by dieselfde robot op dieselfde tyd. Die 

gevolglike botsing was gewoonlik skouspelagtig. Ons geamuseerde diensoffisier 

sou kom om notas te neem en luister na ons hartseer verhaal van die remme 

wat op die mees ongeleë oomblik gefaal het. Sy gesig was ernstig selfs al het hy 

goed geweet wat gebeur het synde hy self paar jaar tevore die verskoning moes 

uitdink. Ek weet nie van enige ernstige ongevalle met hierdie tegniek nie. Paar 

vuis gevegte tussen die bestuurders kon en het uitgebreek wat beledig is deur 

die koverte metodes van die ander bestuurder wat mos "f kon gesien het hy is 

reeds in die f kruising" en "nie f ore het om die Blitspatrollie kar se enjin te hoor 

nie." Dit is egter nooit lank 'n rede vir vaderlike gevoelens nie. Die goed gebeur 

maar moet jy nou asseblief nie dit probeer nie.

Die remskoene op die Ford Sierra XR6 het slegs sowat 800 km gehou voor dit 

vervang  moes  word.  Dus  het  ons  een  keer  per  week  vervang  tot  die 

werktuigkundiges  se  afgryse.  Nou  en  dan  het  die  remme opgehou  werk  as 

gevolg  van  hitte  maar  dit  was  met  alle  maake  en  nie  net  die  Sierra  nie. 

Gedurende sulke tye is die ratte gebruik om ietwat te rem maar nogsteeds is dit 

geensins 'n rede om die Kolonel se 4 minute reël te breek nie. (Wat die Kolonel 

wil hê sal die Kolonel kry.) Met tipiese polisie sin vir humor sou die bestuurder 

die teken van die kruis maak (seker iewers in 'n fliek gesien want dit is nie eie in 

Afrikaners nie).  Terselfdertyd sy uitstekende kennis  van vloekwoorde vertoon 

(altyd 'n goeie aanduiding dat hy dink hy gaan oorleef want die Apostels mag 

dalk beledig voel met so aankoms) terwyl hy die rempedaal verbete pomp. Alles 



om die bemanning te beïndruk as hy gedink het die bemanning beïndruk sal 

wees wat nie dikwels is nie en soms 'n vaderlike klap teen die kop gekry het om 

sy "f takhaar maniere te los en te begin ry." Synde ons geweet het ons remme 

sou ophou werk het die beste bestuurders die remme slegs gebruik wanneer 

regtig  nodig  was.  So het  'n  tegniek  van die  gebruik van ratte  om spoed te 

verminder nie net in noodgevalle ontstaan. Baie keer moes die rev limiters die 

enjin red. Dit moet ook gesê word wringkrag in die korrekte revs gee beheer en 

is ook noodsaaklik in die gewetenlose strate om dit te hou waar dit die beste 

reageer. Dit is die rede waarom 'n diesel aangedrewe patrolliekar  nooit goed sal 

werk nie ten spyte van wat die linksgesinde takhare dink met hulle akademiese 

snert.

Ek persoonlik dink nie ons was roekeloos nie maar party het verseker so gedink 

(net jaloers gewees). Herinner my dat ek eenmaal van die eenheid in Silverton 

na Pretoria-Wes-polisiestasie gery het in minder as agt minute. Nou dit beteken 

niks vir  diegene wat nie Pretoria  ken nie maar ek kan jou verseker dit  was 

genoeg om te maak dat my passasier (1) hardop begin bid het en (2) die grond 

soen met sy uitklim en (3) gesweer het ons is mal en (4) sal hy nooit weer in 'n 

Blitspatrollie  kar  klim  nie  en  (5)  hy  sal  terug  f  loop  al  duur  dit  twee  dae. 

Verstaan nie mooi sy probleem nie maar hy was nie van die eenheid nie en daar 

was niks vreemds aan die rit nie. Seker maar die oggend spitsverkeer wat sy 

angs veroorsaak het. Hy moes 'n takhaar liberaal in vermomming gewees het. 

Die meeste mense sou dankbaar gewees vir so 'n ervaring en my bedank het 

sonder beledigings. Die remme het ook aan die brand geslaan nadat ons gestop 

het en die hele kar is verswelg in wit rook. Maar dit  is  tog net te verwagte 

wanneer jy by 'n misdaadtoneel aankom. Dit vrek na 'n tydjie. Het heel dikwels 

gebeur.

Ons bande was nog 'n probleem synde hulle net tien duisend km gemiddeld 

gehou het.  Probleem is dat dit  volgens regulasies eers vervang is op vyftien 

duisend km. (Wonder watter aap dit bereken het.) Baie keer het ons as gevolg 

van  hierdie  armsaligheid  rond  gegly  wat  'n  gevloek  van  groot  imposantheid 

afgegee het. Die adjudant-offisier in beheer van die uitreiking van die bande was 

die mees onaangenaamste man in die wêreld. Die ou het almal met 'n passie 

gehaat en wou glad nie met ander lede meng nie (want ons wou hom vaderlik 

donn-r tot hy bykom). Was meer beneuk as ek wat baie sê (as jy my ekse kan 



glo). Dat hy nie vaderlik uitgesorteer is nie is 'n wonderwerk. Natuurlik het almal 

hom terug gehaat.  Hy is  een keer,  of  so hoor ek, in die Kolonel  se kantoor 

gejaag deur 'n ander adjudant-offisier  wat amptelik 'n boksgeveg gevra het (sy 

reg onder ons reëls). As gevolg van die verskil  in ouderdom en grootte is sy 

vaderlike versoek geweier. Kort nadat het hy afgetree en ons het hom nie gemis 

nie. Selfs met die nodige magtiging moes mens smeek vir die bande. Een ou het 

gedreig om te arresteer vir die "verhindering in die uitvoer van sy pligte" deur 

"onredelik te weier om die bande af te teken en dus die lid van die gewetenlose 

strate af te hou." Dit het sy houding vinnig verander synde die lid ook die (jy 

weet wat) uit hom wou klap tydens die arres "wat hy seker is die adjudant sal 

homself verset."

Gewetenlose straat tegnieke

Alle Blitspatrollie karre het 'n baie harde polisie sirene en PA sisteem saam met 

die  twee rigting radio  gehad.  Dit  het  soms verwarring  veroorsaak synde die 

mikrofone presies dieselfde lyk en langs mekaar vasgemaak is. So dit het gebeur 

dat jy dink jy praat vaderlik in die PA sisteem (om die vark voor jou te vertel om 

pad te gee) terwyl jy eintlik dit op die lug doen. Natuurlik sou die res van die 

radio netwerk lag en jou vaderlik spot daaroor want soos jy kan dink was die 

gesprek iets soos "jy, ja f jy hiervoor my met jou f simpel f groen Toyota.." Die 

arme haasman is  dan skoon  verbouereerd  en  kon begin  rem of  uitswaai  of 

vinniger ry.

Ongelukkig  is  die  sirene  aan  die  binnekant  van  die  enjin  kompartement 

gemonteer waar dit baie minder doeltreffend is as op die dak. Daarom het dit 

gebeur dat die publiek ons eenvoudig nie gehoor het nie. (Ek wil nie graag dink 

hulle  wou ons ignoreer  nie.)  Daar  was heelwat  debat  in  wanneer die  sirene 

gebruik moet word. Jy sal dalk dink die antwoord is logies en dit word altyd 

gebruik maar dis nie so nie. Die sirene kon ver gehoor word self in die enjin 

kompartement. Dus kon die misdadigers dit hoor en weghardloop voordat ons 

hulle kon arresteer of dood maak (baie verkeerd as jy my vra om ons nie die 

kans te bied nie). Die generaals soek arrestasies. Jy het dus by tye nie die sirene 

gebruik nie die misdaad toneel bekruip (wel redelik vinnig). Aan die ander kant 

sê waar 'n vrou haar verdedig teen 'n inbreker kon die sirene haar lewe red deur 

die kriminele weg te jaag. So wat doen jy? Ek het die siening gehuldig dat die 



red van lewens meer belangrik is as die arrestasie van 'n misdadiger. Veral ten 

koste van 'n weerlose vrou maar met die generaals se geskree vir arrestasie 

statistieke was dit soms moeilik om die houding te verdedig. Die antwoord is om 

jou ervaring te gebruik en tot God te bid dat jy nie probeer om in Sy skoene te 

staan nie. Deel van die werk is onmiddellike besluite wat kom met ervaring. Dit 

kan nie geleer word nie.

Sedert die publiek nie altyd die sirene gehoor het nie of dalk geïgnoreer het het 

ons nog 'n  tegniek ontwikkel.  Veral waar jy afkom op 'n robot en die karre nie 

padgee nie het jy jou remme gesluit vir 'n sekonde of twee. Die gillende bande 

het almal laat kyk in hulle spieëls en wyslik besef ons geen voorneme het om te 

stop nie. Dit het hulle redelik vinnig laat beweeg uit die pad uit. Niemand kan die 

geluid van gillende bande ignoreer nie. Is gewaarborg om jou te laat opkyk. Dit 

is 'n wonder dat nie meer ongelukke plaasgevind het nie maar in werklikheid 

was ongelukke nie algemeen nie. Ons het op een of ander manier die meeste 

van die tye dit vermy en ek is vandag seker dat ons ouers en vroue se gebede 'n 

belangrike  rol  gespeel  het  in  dit.   Ek  moet  jou  vra.  Gee  asseblief  pad  vir 

noodvoertuie  wanneer  hulle  nood  ligte  aan  is.  Die  adrenalien  pomp  en  die 

polisiemanne gaan jou vaderlik aanspreek as jy takhaar neigings begin toon.

Daar  was  ontwerp  foute  op  die  Blitspatrollie  karre  synde  die  blou  lig  nie 

permanent vasgesit is nie maar slegs in plek gehou deur 'n magneet. Elke skof 

het ons dit op die dak geplaas met die krag kabel deur die venster want dit het 

gewerk  met  die  sigaret  aansteker.  Die  idee  is  geensins  perfek  nie  en  het 

praktiese probleme veroorsaak. Die eerste was die publiek. Party het die blou 

ligte begin steel vir onbekende redes. Duidelik was en is dit onwettig om polisie 

toerusting in jou besit te hê. Universiteit studente kon net nie dit alleen los nie. 

Waarskynlik  as  gevolg  van  'n  weddenskap  en  gewoonlik  terug  gegee  na  'n 

vaderlike versoek. Meer ernstig 'n "blou lig-bende" het heelwat mense beroof. 

Gelukkig  is  hulle  doodgeskiet  in  'n  padblokkade.  Verder  het  die  kragkabel 

verhoed  dat  die  deur  tenvolle  kon  oopmaak.  Die  het  waardevolle  sekondes 

gemors om uit die kar  in noodgevalle te kom (en jy kan aanvaar dis geoefen). 

Die gebrek aan helderheid was een helse probleem veral in die dag. Die ligte 

was net nie goed genoeg  nie. Daar is geen verskoning vir hierdie toedrag van 

sake nie want die meeste van die verkeerspolisie het die dak tipe nood ligte in 

gebruik gehad. Die SAPD Hoofweg Patrollie (vanuit die Blitspatrollie) lede vertel 



my dat dit 'n deel van die top spoed wegvat as gevolg van wind weerstand. Ek 

glo ek kon geleef het met dit. Sigbare polisie red lewens. Dit is meer belangrik 

as die top spoed. Geen kar kan in elk geval 'n polisie koeël wegry nie. 

Een nagskof het ek reageer op 'n verkragting en soos maniak teen die snelweg 

gery toe iets begin klop het aan die agterste venster agter my. Bietjie verstom 

kyk ek in die spieëls maar niks gesien nie. Ek kyk na die toereteller wat net 

bokant 6200 is (net onder die rooi lyn) en ek het geweet ek is in vyfde rat. Die 

speedo wys 235km per uur. My bemanning kyk na my met groot oë en het sy 

aanvalsgeweer oorgehaal. Nogsteeds gaan die geklop voort. Begin dink dis of 

Superman of my Spook laas gesien in hegtenis geneem deur God want niks wat 

menslik  van  oorsprong  is  kan  teen  daardie  spoed hardloop  en  klop  aan  die 

venster nie. Ek was 'n bietjie teleurgesteld dat God weer borgtog gegee het aan 

my spook maar ek is nie 'n linksgesinde takhaar om sulke vrae te vra nie. (Ek 

weier om te glo dat God linksgesinde takhare neiging het selfs indien sy Seun 

altyd lang hare het in elke skets wat ek nog ooit gesien het.) Ons volg toe die 

normale prosedure om die kar te stop en so vinnig as wat ons kon uitklim. Die 

idee is om dan uit twee hoeke te skiet wat ook al klop aan die venster. Die plan 

het goed gewerk synde ons alles reg gedoen het maar ons het slegs die blou lig 

gevind. Die het as gevolg van die hoë spoed los gewaai en teen die venster klop 

geluide  begin  maak  soos  dit  swaai  aan  die  krag  kabel.  Ja  wel.  Nog   'n 

ooreenkoms om nie te praat oor hierdie voorval met die res nie. Het geweet wat 

hulle reaksie sal wees. Ek het ook om verskoning gevra aan God dat ek weer 

gedink het Hy linksgesinde takhaar tendense op borgtog mag hê.

Die rig van 'n vuurwapen op verdagtes het heelwat bespreking uitgelok. Tegnies 

is dit 'n misdaad om 'n vuurwapen op iemand te rig. Soos julle weet was ons nie 

bo die wet nie en dit het die takhare behaag om redelik gereeld klagtes te lê wat 

ons in die hof moes verdedig. Die hof is geen vriend van die SAP nie en die 

statistieke wys dit duidelik genoeg. Die feit is dat enige polisieman (onder sekere 

omstandighede) die reg het om sy vuurwapen te rig na jou en dit is standaard 

vir  ons  om mekaar  so  te  beskerm tydens  deursoeking.  Ons  Kolonel  het  dit 

duidelik gemaak dat hy by ons sal staan solank ons binne die wet op tree wat 

net reg is. Hy het ook altyd.

Franse poedels en skape



Op 'n ligter noot het die eenheid 'n paar skape gehad (heeltemal mak) wat rond 

geloop het in die tuin. Geen idee wie se troeteldiere hulle was nie synde die 

kolonel ons verbied het om hulle te jag en vaderlik geraak het toe toestemming 

gevra  is  vir  die  groot  jag  en  potjiekos  daarna.  Hy  was  ook  ontsteld  toe  'n 

onbekende lid hulle oornag geskeer het om te lyk soos Franse poedels. Dit was 

inderdaad baie snaaks en hy het die humor so halfpad deur sy brulle gesien en 

begin lag. Ons het hulle egter weg gesteek van die generaals wat (sover ons 

weet) geen sin vir humor het nie. Dink die nasionaliste het op hulle (julle weet 

watter) spiere gewerk. Verdien meer simpatie.

Ons  tweede  in  bevel  was  'n  voormalige  bokser  wat  in  die  Statebond  Spele 

deelgeneem het. Dis wat ek gehoor het. Was lank terug want ons is intussen 

verban van alle internasionale byeenkomste as gevolg van ons nasionaliste se 

politieke idees. Teen hierdie tyd 'n diep middeljarige majoor met groot vuiste en 

onnatuurlike fisiese krag vir sy ouderdom. Hy was altyd bereid om jou te nooi na 

die ring vir 'n vaderlike gesprek waar die paar wat dom genoeg was om dit te 

aanvaar goed hulle gatte gesien het. Uit die aard van die saak het ek hom (en 

die  Kolonel)  vermy waar ek kon.  Hy het 'n  vreesaanjaende reputasie  gehad 

hoewel 'n wonderlike mens en alles wat 'n offisier  moet wees. Ons Kolonel het 

ook hierdie benydenswaardige eienskappe vertoon in my teenwoordigheid. Albei 

was ervare straat polisiemanne wat vertrou kon word om op te staan vir hulle 

manne en die probleem kinders intern te hanteer. (Ek wens hulle net die beste 

toe as hulle  dalk hier  sou lees.)  Die  majoor  het egter  'n ding oor  die  radio 

prosedure gehad. Hel, ek is daarvan oortuig dat die boksgevegte hom in die nag 

wakker  gehou  het  want  hy is  wyd  bekend om op die  lug  te  kom en enige 

vreemde  (lees  nie  korrekte)  radio  prosedures  uit  te  trap.  Selfs  drie  uur  die 

oggend  wanneer  mens  sou  verwag  dat  'n  gelukkige  getroude  man  van  sy 

ouderdom behoort te slaap. Gerugte het dit dat daar altyd  'n polisie-radio langs 

sy bed was. Ongelukkig was dit net op die Blitspatrollie kanaal.

Een dag het ons oorgeskakel na die Onluste Eenheid frekwensie (Simpel Sestig 

of Dapper Duisend oorkant die pad) en voortgegaan om met hulle die spot te 

dryf. Het iewers gehoor dat hulle bevelvoerder onregverdige kommentaar oor 

ons gehad het by 'n vergadering. Hy mag dalk onskuldig gewees het maar net 

vir ingeval het ons hom begin (jy weet wat) hap. Die Onluste Eenheid is deel van 

SAP TIN en baie militêr ingestel in hulle weë. Dit het nie lank geneem vir die 



bevelvoerder om almal tien kilometer laat draf het vir hulle gebrek aan respek 

en  radio  prosedures  nie.  Hulle  het  (korrek)  geprotesteer  dat  hulle  die  keer 

onskuldig is (nie 'n goeie regsargument op die beste van tye nie). Nogal sleg 

gevoel om hulle so te sien sweet want dit was 'n baie warm somers dag terwyl 

ons verby jaag met koue cokes in die hand en paar goed bedoelde beledigings 

skree op die PA sisteem. Ja roer jou gat. Ek weet dat as hulle ons betrokkenheid 

kon bewys 'n helse geveg net daar en dan sou plaasgevind. Niemand anders het 

die vermoë gehad om op hulle kanale te gaan nie en ons was gelukkig dat hulle 

bevelvoerder geen speurder ervaring gehad het nie. Die radio-gesprekke is altyd 

op band opgeneem en kon maklik nagevors word. Ons majoor wat vermoed het 

dis ons het via nie-amptelike kanale die woord versprei dat hy persoonlik drie 

rondtes sal hê met enigiemand wat die herrie oorkant die straat veroorsaak het. 

Stop sulke twak (ander woord gebruik). Daarom uit respek vir hom en ook sy 

vuiste het ons vir 'n rukkie die Simpel Sestig   uitgelos.

Romeo Omroepers

Die radio omroepers het regtig alle krediet verdien deur kalm te wees onder wat 

net beskryf  kan word as 'n massiewe druk.  Die ouens was regtig besondere 

manne (en soms vroue). Die radios was druk besig want die hele Pretoria se 

polisie  radios  is  deur  hulle  beheer  en  moes oopkop bly  om dosyne voertuie 

gelukkig te hou. Moes ook terugvoer van die klagtes kry. Almal van hulle is 

ervare straat polisiemanne wat vies was om van die gewetenlose strate getrek 

te word vir die diens. Die meeste ook ketting rokers of sou word onder die druk. 

Soms as dit werklik erg was (en 'n twaalf-uur skof kan lank word) het hulle 

uitgeloop en 'n rook breek geneem. Altyd na 'n dammetjie in die tuin gestaar om 

hulle gedagtes in te samel. 

Op een stadium sou die beheerkamer 'n groot vistenk in kry (dit is die gerug) 

om ons te kalmeer want die 10111 telefone is altyd geantwoord en die berigte 

altyd uitgestuur. Daar was geen verskoning vir swak diens wat dit aangaan nie. 

Vistenk het nooit gerealiseer nie wat ook goed is. Polisiemanne sou die visse 

vang en eet of swem in dit of iets. Daar is later 'n moderne (vir die tyd) radio 

beheer kamer gebou met radios wat sekerlik met die maan kon praat as die 

Amerikaners  opgevoed genoeg was om Afrikaans te  verstaan.  Soos gesê tot 

rekenaars ingehad wat ek kon aanraak by geleentheid. 



Daar was twee omroepers aan diens te eniger tyd en selde 'n vrou selfs al het 

hulle goeie werk gedoen. Ek verstaan dat een vroeë jare bekend geword het vir 

al die verkeerde redes terwyl op die lug. Nie seker of dit waar is nie en sy is 

seker al 'n ouma nou en meer gerespekteerd. Kan jouself indink wat die gerug 

was so ek gaan glad nie dit herhaal nie.

Honderde klagtes is elke dag hanteer want al die stasies se klagtes is ook deur 

ons gestuur na hulle eie voertuie. Verseker het nie al die bellers geklink soos 

Engele nie. Later het ons die polisiemanne op die gewetenlose strate gehou en 

burgerlikes aangestel om die 10111 telefone te beantwoord. Dit is 'n fout in my 

oë. Die publiek het die reg om te praat met opgeleide (en ervare) polisiemanne 

wanneer kla oor iets. Onthou ons het 'n groter lewens ervaring as die meeste 

(en  al  te  seker  meer  as  die  burgerlike  vadoeke)  gehad  as  gevolg  ons 

wedervaringe op die gewetenlose strate. Ons kon en het advies gegee en was 

baie meer professioneel. Die meeste konstabels het egter botweg geweier om 

Engels te praat en eenvoudig my geroep of die telefoon afgesit in die uitlander 

se oor. Moes mos weet die tweede 50 jaar is nog nie verby nie.

Wanneer iets ernstig soos 'n terroriste aanval of ernstige moord (nie die gewone 

ma slaan pa dood nie) gebeur het is 'n hele lys van offisiere nodig om ingelig te 

word. Dit is gedoen deur die sersant in bevel van die radio beheer kamer wat nie 

skaam was om generaals wakker te bel indien nodig nie. Mens moet erken dat 

hulle ook altyd beleefd was en onmiddellik wakker. Ek het dikwels genoeg as 

diens  sersant  opgetree.  Geniet  ook  want  dit  het  my  insig  op  alle  ernstige 

misdaad in Pretoria gegee. Eerstehands want ek moes ook die verslag skryf op 

die radio vorms (SAP 280). Dikwels moes ons die bellers kalmeer of raad gee. 

Soos al voorheen gesê hulle vertrou die sersant meer as enigiemand anders. Al 

praat jy net vaderlik (soos in die gewone betekenis van die woord en nie die 

boek sin nie) het dit gehelp en ek dink baie huwelike gered. Dis baie keer al wat 

hulle  wou  hoor.  Die  werk  self  is  hoogs  verantwoordelikheid  en  besluite  is 

gemaak  wat  mense  se  lewens  (asook  die  polisiemanne  sin)  geraak  het. 

Byvoorbeeld met ernstige misdaad kon en het ons die omroepers beveel om 

meer voertuie te stuur as wat hy dalk sou doen. Dis hoekom die diens sersant 

redelik ervare op die gewetenlose strate moes wees. Baie stasies het ook ingebel 

vir regsadvies want jy sal nie glo wat alles buite die handboeke kan gebeur nie. 



Die  diensoffisier  het  ook  gehelp  waar  hy  kon.  Ons  het  die  probleme  wel 

uitsorteer gekry tot almal se satisfaksie.

Daar is 'n storie van 'n nuwerige konstabel wat 'n valse oproep van 'n bom 

ontploffing ontvang het en dit is so ernstig en dringend as wat 'n klagte kan 

wees. Die omroeper het geweet dis vals synde hy die beller was. Wou net die 

nuwe ou se akkuraatheid toets (en sekerlik ook 'n grap maak hoewel hy dit 

ontken het). Dus die nuwe outjie geïgnoreer en ook sy dringende boodskap om 

bietjie pret te hê en te kyk wat hy doen. Dit het die konstabel so ongelukkig 

gemaak dat hy die omroeper gewing het om dit te lees deur die druk van sy 

dienspistool teen die omroeper se kop. Die boodskap het uitgegaan as 'n "alle 

voertuie" berig wat absoluut slegs vir die mees ernstige misdade is.  In so 'n 

geval is dit nie onbekend dat die Blitspatrollie, Honde Eenheid, speurders en wie 

anders ook al naby is om te reageer nie. Dis regtig doodsake want gewoonlik 

word 'n spesifieke voertuig soontoe gestuur en die res op bystand gehou vir 

ingeval nog iets gebeur soos baie maal die geval was. Blykbaar het alle hel los 

gebreek daarna terwyl die omroeper die konstabel wou dood maak vir die druk 

van sy dienspistool teen sy kop. Die bevelvoerende offisier wou beide van hulle 

en die diens sersant vermoor vir die feit dat dinge so hand uit geruk het. Die 

reaksie voertuie wou ook wraak neem vir die (onnodige) gevaar vir hulle lewens 

soos hulle na die vals toneel gejaag het. Dit was 'n verskriklike gemors.  Bly om 

te sê dat dit nie gebeur het op my skof of by ons eenheid nie. Ek is seker 'n paar 

lede  Soweto  toe  is  waarheen  al  die  wit  polisiemanne  vir  hulle  sondes  heen 

verban is. Hulle was nogal trots daarop.

Die omroeper het geantwoord op die roepsein ROMEO (stelliglik omdat dit vir R 

staan  wat   radio  in  Afrikaans en  Engels  is).  In  die  jare  sewentig  was  hulle 

bekend as ZULU vir een of ander rede. Op die grens is bevelsposte altyd bekend 

as ZULU. Hoekom het ek het geen idee nie. Ek het nooit gevra. Alle Blitspatrollie 

roepseine begin met ROMEO iets met die Kolonel synde Romeo 1 en die Majoor 

logies genoeg Romeo 2. Daarna het die nommers niks  beteken in terme van 

senioriteit  nie  want ek was altyd  Romeo 4 en nooit  vierde in  bevel  van die 

eenheid nie. Ek kan nie onthou of daar ooit 'n Romeo 13 was nie. Die roepseine 

is op die dak van die Blitspatrollie kar geplak sodat die polisie helikopters dit kon 

lees. Ons het dikwels saam met hulle gewerk. Nie dat hulle sou opstyg vir twak 

nie maar ons kon hulle vra om dit te doen en met terrorisme waar dit standaard 



is. Die publiek weet dit en wanneer hulle die polisie helikopters sien of hoor is 

ons by 10111 te  gebel  om te vra  wat  gebeur.  Ons het  gewoonlik  gesê ons 

toerusting toets of in 'n werklike noodgeval kyk na die nuus vanaand en bly in 

jou huis en nee die swart gevaar het ons nie oorrompel nie. (Dit het eenkeer 

gebeur in die begin sestigs toe Bellville of Parow - iewers in die Kaap - aangeval 

is deur swart bendes uit die township en 'n verwagtende vrou vermoor is. Dink 

hulle  is  gehang.)  Hierdie  bellers  op  soek  na  wat  weet  ek  nie  het  ons  erg 

geïrriteer deur dit te doen. Ek vra jou om nie die nommers te bel sonder goeie 

rede nie. (Ja paar lesers het laat weet dat dit nie meer werk nie en 'n mors van 

tyd is om te bel. Ek weet nie wat om te antwoord nie. Dis hartseer.) 

Die publiek het ook probeer om te help op ander maniere. Sodra 'n vuurwerke 

vertoning gehou is by die rugby stadion of waar ook al het ons menigte oproepe 

ontvang (meer as 100) dat mortierbomme ontplof in daardie omgewing. Elkeen 

het gesê hy is 'n oud-dienspligtige en ken die geluid van mortiere en springstof. 

Klaarblyklik  nie  maar  dankie  vir  die  oproep.  Toe  die  polisie  'n  aansienlike 

beloning vir 'n wit terroris wat op die vlug was uitgereik het is ons oorval met 

honderde oproepe. Almal het hom gesien het by honderde verskillende plekke en 

almal wou die geld eis. Dit het niks met sosiale verantwoordelikheid te doen 

gehad nie. Na 1994 het ek gelees hy was nie eens in die land op daardie stadium 

nie.  Het maar die  inligting vir  die  speurders gegee.  Miljoene rand se tyd en 

moeite gemors.

Een van die gunsteling truuks om uit te saai was dat vier gewapende mans op 

die  Kerk  plein  (langs  die  Hooggeregshof)  was.  Dit  het  gewaarborg  dat  die 

voertuig  soontoe is  met groot spoed. Die gewapende mans is  die  ou Boere-

krygers rondom oom Paul wat geen gevaar vir die samelewing kon wees nie. Is 

standbeelde. Gewoonlik is die omroeper daarna vaderlik aangespreek maar was 

in goeie gees. Oefening is ook nodig. 

Daar is 'n gerug dat 'n argument uitgebreek het tussen die omroeper en 'n lid 

van 'n polisie stasie. Wat dit veroorsaak het weet ek nie maar die ander lid het 

glo 'n pieperige stem gehad. Die geïrriteerde omroeper het hom beveel om by 

die Blitspatrollie aan te meld en sy takhaar maniere aan hom te verduidelik. Die 

lid het toe ook daar aangekom. Ses voet ses en gebou soos 'n goed opgeleide 

gorilla. Dis waar die omroeper sy idees laat vaar het vir die beplande boksgeveg. 



Ek glo glad nie hierdie gerug nie. Geen lid van die Blitspatrollie sou eerstens 

toelaat  dat  die  ou  hom  hinder  oor  die  radio  nie  en  tweedens  ook  uit  die 

boksgeveg probeer kom nie. Ses voet ses gorillas kan tussen die bene geskop 

word (met groot verskonings daarna) en goed getimmer word op jou eie vlak vir 

sy eie beswil. Is nie 'n groot ding nie. Baie op die gewetenlose strate gebeur. Is 

waarskynlik 'n nare gerug versprei deur die stasie polisiemanne wat wyd bekend 

is om jaloers te wees op ons. Wie sou nie? Daar was baie om jaloers te wees.

Elke misdaad het 'n kode wat aan hom toegewys is. Byvoorbeeld huisbraak in 

aanvang was 011 as ek reg onthou. Ander soos diefstal 041. Een ding wat ek 

voorheen genoem het is die absolute noodsaaklikheid om af te teken voordat jy 

uit die Blitspatrollie  kar klim sodat ander reagerende voertuie weet jy op die 

misdaad  toneel  is.  Die  eerste  voertuig  moet  ook altyd  terug  rapporteer  wat 

gebeur  het.  Anders  sal  die  diens  sersant  jou  uit  die  bed  gaan  haal  om  'n 

antwoord te kry. Ons was nooit in die versoeking gewees om valse verslae te 

genereer nie. Die idee het nie eers by ons opgekom nie. Dis oneerlik.

Ten spyte van ons arrogansie het die meeste polisiestasies goed saam gewerk 

met die  omroeper.  Hulle  het egter  nie  altyd by die  reëls  gehou nie.  Het by 

geleentheid 'n vangwa met blou ligte aan oppad na nêrens gesien want ek het 

niks op die radio gehoor waarheen hy kon haas nie. Dit was nie moeilik om te 

volg nie. Ek het nooit eers die behoefte gehad om na vierde rat te skakel nie. Hy 

was so stadig dat dit komies gelyk het. Daar is 'n neiging (tot ons vaderlike 

afgryse) waar die stasie polisiemanne probeer het om 'n onregverdige om te 

voorsprong op ons te kry. Hulle sou eers begin jaag en dan die ernstige klagte 

rapporteer aan 10111. Dit is plein onnosel maar ek dink verstaanbaar. Ons sou 

daar aankom en al die pret hê en dan onttrek. Ja ek sou dieselfde gedoen het in 

hulle skoene. Ek het simpatie nou op my oudag. Destyds glad nie. Hulle het my 

wederregtelik  en opsetlik   met  takhaar  neigings   beroof  van 'n  skiet  geveg, 

boksgeveg of ander pret deur dit te doen.

Dit het hulle net 'n paar sekondes geneem (wakker ouens) om ons langs hulle te 

sien. Sommer net daar in die middel van die pad (was laat die aand) stilgehou. 

Ons wou nie onredelik hoor wat aangaan. Interessante gesprek gehad waarin 

hulle konstabel het vir my gesê hulle is op hulle pad na 'n verdagte inbraak en 

"wie die f is ons om langs hulle in te f idle terwyl hulle so f hard jaag dat die 



voertuig  se  f  kleppe  dans  op  die  enjinkap  voor  hom?"  Ek  was  erg  in  die 

versoeking om hom vaderlik reg te help sodat hy kan leer en onthou wie te f ons 

is maar besef hy is regtig gefrustreerd met sy lot. Iets van myself in hom gesien 

want ek het die dae op my eerste stasie onthou toe die Honde Eenheid verby my 

kom asof ek stil staan. Erger hulle sou my baie lip daarna gee. Dus net sy naam 

gevat en  gereël het vir sy oorplasing na ons. Hy was baie dankbaar maar sy 

vrou (haar  ontmoet  by 'n  braai)  was amper  kommunisties  ondankbaar.  Baie 

onredelik as jy my vra. Haar kinders het 'n pa nodig ensovoorts en almal weet 

die Blitspatrollie is mal en gevaarlik vir hulleself en opsoek na moeilikheid. Was 

bietjie in die gesig gevat. Sy moes 'n kommunis en linksgesinde takhaar vermom 

as 'n vadoek gewees het. Vir haar gesê om te maak soos rokkof en hom om sy f 

huis uit te sorteer. Hulle het kort daarna geskei en vrede is herstel. Kan jy glo? 

Ons "mal en gevaarlik vir onsself en opsoek na moeilikheid!" Hel, ons was baie 

meer as net dit. Ons maak onsself bang soms.

Spoed en nog meer spoed

Soos jy kan dink was ons petrol gebruik vreeslik hoog. Moes soms twee keer 'n 

aand  volmaak.  Die  karre  self  is  altyd  skoon  en  vol  petrol  parkeer  vir 

noodgevalle. Jy kan aanvaar ons was trots op hulle en het groot moeite gedoen 

om hulle te poleer en beter laat lyk as die takhaar langs jou sin. Hy het natuurlik 

dieselfde gevoel en spoed en meer spoed was altyd die nommer een prioriteit vir 

ons. Daar is 'n gerug begin dat 'n bottel Cayenne peper in die petroltenk spoed 

vermeerder. Hoekom weet ek nie want dit is nie 'n perd nie. Die ding is die 

ouens wat dit probeer het het daarby gesweer en almal uitgedaag vir 'n resies. 

Wat hulle ook nog gewen het sonder om te veel bedrog te pleeg. Hoogs beledig 

het almal nou begin eksperimenteer met vreemde (lees gevaarlike) mengsels. 

Dis gestop toe een mengsel te vroeg ontplof het. Die Kolonel het uitgevind van 

ons eksperiment terwyl hy die gebrande lid in die hospitaal besoek het. Dink nou 

nog die Kapelaan het hom vertel synde die lid 'n bekentenis moes maak op sy 

aandring  (gedink  hy  wou  selfmoord  pleeg).  Dus  het  die  woord  deur  nie-

amptelike kanale afgekom dat Wynns 'n olie produk het wat goed gewerk het in 

die jare sewentig se Ford Cortina's en miskien wil ons daarna kyk. Dis gedoen 

maar ek het nooit werklik 'n verskil gesien nie sien om eerlik te wees. Persoonlik 

dink  ek  gewig  is  belangrik  want  die  ouens  was  ook  die  maergatte  van  die 

eenheid. Veral op ons GTi's het dit 'n verskil gemaak.



Alles is geregverdig in die  liefde indien by SAP TIN oorkant die pad nie. Dus in 

die behoefte vir spoed en tragies verhoed om chemiese bestanddele te gebruik is 

die logiese stap om die Cayennes se Blitspatrollie kar te saboteur. Niemand kon 

met hulle huis hou nie. Te arrogant vir woorde. Die sabotasie self was om 300 

pond sandsakke in hulle kar se kattebak te laai. Nogal beplanning gekos om dit 

te doen sonder hulle wete. Wat dit baie swaarder en dus stadiger gemaak het. 

Hulle te elke resies daarna sleg verloor en kon dit glad nie verstaan nie. 

Natuurlik  het  ons  baie  te  sê  gehad  daaroor  en  hulle  Cayenne  poeier.  Hulle 

verbittering hieroor was so erg dat hulle Durban toe is met die trein om regte 

egte Indiese Cayenne poeier te koop synde die Slamaier in Pretoria hulle (soos 

die f Filistyne) bevark. Dit is totdat hulle een dag 'n verdagte in die kattebak 

wou laai en die sandsakke vind. Dit was duidelik 'n oorlogsverklaring. Hulle is 

geensins  van  plan  om so  'n  belediging  rustig  laat  gaan  nie  en  onmiddellik 

aangedring op vergelding. Ding is hulle het nie presies geweet teen wie nie want 

almal het vir hulle weggery en nare dinge te sê gehad. Nie een wou ook skuld 

erken nie en was geskok oor die takhaar aantygings en gebeure. Prakties manne 

het hulle toe elke ander Blitspatrollie kar gesaboteer of probeer om te doen. Dit 

het so erg geword dat ek my bemanning beveel het om hulle te skiet indien 

naby genoeg aan ons kom. Weer het ons Kolonel ingegryp en ons gestop met 'n 

vaderlike gesprek. 'n Wapenstilstand is gereël en by gehou omdat hy ook gesê 

dat die volgende voorval sal daar toe lei dat Soweto polisiestasie nuwe rekrute 

kry. Hulle is altyd opsoek na mense vir ingeval ons dit nie f weet nie. Dit was 

genoeg om selfs die twee Cayenne maergatte te stop. In elk geval hulle punt 

reeds bewys en net aangegaan uit gewoonte.

Met ons Golf GTi 's se aankoms het ons Kolonel 'n paar jaar van sy lewe te 

verloor of so het hy gesê drie dae later toe die Majoor uiteindelik daarin geslaag 

het om hom te kalmeer. Ons het die nuwe GTi's by die fabriek in Port Elizabeth 

gaan haal. So ietwat meer as 'n duisend km weg van Pretoria. Hulle is met die 

trein na die see en die Kolonel plegtig verseker om stadig terug te ry sodat die 

enjins kon inloop. Ja wel soos jy kan dink het dit verander in 'n Cannon Ball Run 

reg  oor  Suid-Afrika.  Synde  identiese  karre  het  hulle  redelik  gelyk  twee  dae 

vroeër as beplan in Pretoria aangekom. Nie dom nie het hulle die nuwe karre en 

hulleself  weggesteek en  eers  twee  dae  later  by  die  eenheid  ingery.  Het  die 

ordentlikheid gehad om moeg te lyk van al die ry (lees massiewe braai vir twee 



dae). Oë was rooi (van die Karoo son glo) en te stink synde hulle dan solank op 

die pad was. Nietemin trots die Kolonel en Majoor ons nuwe Blitspatrollie karre 

gewys. Die het gereël vir 'n polisie fotograaf om dit af te neem vir die polisie 

tydskrif (Servamus). My eie Blitspatrollie kar is ek nogsteeds trots om te sê was 

die Junie 1988 uitgawe as ek reg onthou se middelblad. Beter gelyk as Brooke 

Shields en meer bewonder ook. Enigste sterretjies was op die deure om ons te 

wys waar om in te klim volgens haasmanne wat duidelik tender vir vaderlike 

gesprekke.

Ongelukkig het die Kolonel vir 'n onbekende rede redelike goeie kennis op die 

Golf GTi openbaar. Met sy gewone suspisie (jou gesê niemand kan lieg vir 'n 

polisieman  nie)  het  hy   die  aanboordrekenaar  nagegaan  vir  die  gemiddelde 

spoed en brandstofverbruik.  Nogal 'n slim toestel vir daardie dae en ons het 

weddenskappe geneem op wie se olie die warmste is na 'n chase. Sy gesig het 

rooier en rooier geword totdat ons gevrees het vir sy lewe indien nie ons eie nie 

en sover as wat ons ordentlik kon begin weggestaan. Ek is seker hy sou instaat 

gewees het om ons ou RSM 'n goeie lopie vir die verkryging en behoud van 'n 

brul van woede vir baie minute te gee. Jis hy was regtig  ontsteld en 'n paar van 

ons het redelik dankbaar by SAP TIN aangemeld vir die grens die volgende dag 

net om hom te vermy. Is maande later eers terug terwyl hy besluit  het oor 

Soweto of nie. Ek is nie seker waarom die Kolonel so ontsteld was nie want dit is 

tog 'n bekende feit dat 'n kar wat nie op top spoed al die tyd ry nie lui word. 

Behalwe dit is die GTi goed instaat om teen 'n hoë spoed die hele tyd te ry. Ons 

was ook redelik vies dat ons net die agt klep weergawes uitgereik is. Begin loer 

na die sestien klep weergawes wat die Veiligheidspolisie. As ons kon sou ons die 

16 klep enjins waardeur het want ons het spoed meer nodig gehad as wat hulle 

gedoen het. Dit het nie gebeur nie maar daar is 'n gerug (waar) dat 'n broer van 

my voormalige luitenant byna vir die steel van staats petrol toegesluit is. Sy 

Blitspatrollie  kar  het  elke  nagskof  vier  keer  soveel  petrol  as  enige  ander 

Blitspatrollie kar bekend aan die mens of die polisie begin gebruik. Duidelik was 

iets fout en diefstal vermoed. Dit blyk hy die polisie se ses silinder enjin vervang 

het met sy eie agt silinder enjin elke nag skof. Hy het elke enkele resies maklik 

gewen  maar  is  deur  die  (jaloers  as  jy  my  vra)  res  onregverdiglik 

gediskwalifiseer.  Hulle almal mal maar julle verstaan dit  teen die tyd. In elk 

geval,  die  Kolonel  het  afgekoel  en  verstaan  mens  gee  nie  bevele  wat  nie 



nagekom kan word nie. Om van ons te verwag om te ry op haasman spoed vra 

'n bietjie  te  veel.  Almal  is  terug van die  grens bruingebrand en reg om die 

gewetenlose strate te bestorm. Niemand is na Soweto nie.

Toe begin 'n gerug dat 'n gat geboor in die inlaat spruitstuk (manifold) of iets 

sou die lug mengsel binne die brandstof inspuiting verhoog. 'n Goedkoop turbo 

as jy wil of so het hulle gesê. Gevolglik 'n paar van ons het die polisie R50 per 

maand  te  betaal  vir  jare  daarna  as  vergoeding  vir  die  vervangde  brandstof 

inspuiting stelsel wat vol gate geraak het en ophou werk het. Die ouens het dit 

uitgepluis as  een klein gaatjie goed werk dan sal twee beter doen ensovoorts. 

Soos  ons  Kolonel  goedwillig  verduidelik  het  aan  die  geïrriteerde 

werktuigkundiges oorkant die straat "ten minste is sy manne se harte op die 

regte plek so hou op om ondankbaar te wees vir hulle eksperimente waaruit ons 

almal iets geleer het. Miskien moet hulle eerder soos rokkof maak voordat hy 

ons loslaat op hulle." Ons het inderdaad met bose oë na hulle gegluur vir die pla 

van  'n  gerespekteerde  senior  offisier  sonder  rede  en  dit  oor  iets  wat  reeds 

afbetaal word. Impimpi's moet weet dat die LMG hom kan hom kom haal. En hy 

sal f uitvind wat die LMG doen. Dankbaar wees daarna as hy dit oorleef.

Jagluiperds in die middel van die stad? Ja jis. Lang storie

Dieselfde week met die kobra insident het ons 'n wilde jagluiperd in die stad 

geskiet. Ek onthou dit goed want ek het die 10111 oproep geantwoord. Was net 

voor ons uitry die gewetenlose strate in. Vreemde oproep gewees.

"Sersant ek kyk na 'n f jagluiperd." Daarop en bietjie uit veld geslaan het ek 

gesê "So wat waarvan en wat doen die jagluiperd?"

"Dit f kyk na my ook Sersant en dit laat my f hond p-ss op my f skoot" antwoord 

die ou.

So vra ek nogal redelik genoeg "is jy gesuip my ou of dalk dronk?"

Hy sê: "f ja sersant maar nie meer as gewoonlik nie en die f-jagluiperd het nou f 

weg gehardloop." So het ek gesê: "Ek ry nou na jou maar ek waarsku jou ek 

beter jagluiperd spore sien of jy sal spyt wees om ooit te ontmoet het." 

Die ou het my vertel "f kom en bring 'n geweer saam." En dit is die begin van 'n 

insident wat die volgende aand op die nuus sou wees. Ek het regtig nie hierdie 



berig geglo nie maar het binne 'n paar minute by die huis opgedaag reg om hom 

vaderlik uit te sorteer as hy my tyd mors.

Nogal tot my verbasing is daar inderdaad jagluiperd spore en die hele buurt in 

rep en roer. Hulle het ook die jagluiperd gesien en hulleself bewapen met alles 

wat hulle kon vind om aan te sluit by die jag. Messe, olifant gewere, pistole en 

een oom met 'n byl. Baie opgewonde "Ek sê jou sersant, ten volle f gegroei en 

kwaai sersant. Jeex ek my mo-r suur geskrik sersant. Is sommer f nugter. En 

my f hond het weggehardloop en f is nou nog f weg sersant. As jy dalk hom sien 

bring hom f terug asseblief voor my f vrou my doodmaak." 

Dit was in die middel van 'n stadswoonbuurt en ek verbaas. Het die dieretuin 

gekontak indien hulle dalk 'n jagluiperd verloor het maar nee hulle sin is in hulle 

hokke. Kan kom kyk as ek hulle nie glo nie. Het ook, mens kan nie haasmanne 

wat  natuurliefhebbers  ook is  vertrou  nie.  Het  almal  lang  hare.  Stuur  ons  'n 

Blitspatrollie kar om te tel en hulle is almal daar. Wie se jagluiperd was dit want 

nou begin die verslae oor die 10111 nommer deurkom oor waar die dierasie 

gesien is.

Ons het  die  polisie  helikopter  laat  opstyg  met  byna elke  Honde  Eenheid  en 

Blitspatrollie kar aan diens begin soek. Die res van die misdaad moes wag tot 

ons groot wild jagtog klaar is. ROMEO het die Honde Skool polisie veearts ook op 

bystand gekry. Om 'n lang storie kort te maak het ons die jagluiperd vasgekeer 

na baie ure in 'n woonstel se ingangsportaal. Daar het die lede (ek was toe op 'n 

ander plek nog oppad) gesien dat die jagluiperd inderdaad ten volle uit gegroei 

is (maar heelwat kleiner as die jong leeu wat aan ons beskryf is). Dit was ook 

nie in die beste toestand nie en 'n bietjie maer. Ons het geen voorneme gehad 

om hom te vermoor nie maar nogsteeds 'n wakende oog gehou vir terwyl die 

veearts oppad is om hom te arresteer. Ongelukkig het 'n ou tannie die trappe 

afgekom om die rumoer te kom beskou. Waarom sal ek nie weet nie en ek vra 

julle asseblief om nie soos  linksgesinde takhare deel te word van die skare van 

nuuskieriges nie. Jy help nie en is net lastig en mag dalk net vaderlik reggehelp 

word. 

In hierdie geval is vir haar geskree om te stop en terug te gaan maar sy het nie 

ore gehad nie en bly nader kom. So toe die arme jagluiperd na haar spring is die 

doodgeskiet in 'n stortvloed koeëls. Ek dink hy is 27 keer geskiet. Ons was spyt 



en blameer die ou linksgesinde takhaar tannie tot vandag toe vir sy onnodige  en 

vroegtydige tragiese dood. Ongelukkig is die sersant wat die onderhoud daardie 

aand op televisie (met die dooie jagluiperd voor hom) 'n paar maande later aan 

diens oorlede (kar ongeluk). Mag hy rus in vrede. Sover ek weet is die Kolonel 

met die vel huis toe en die polisie veearts het die post mortem op ons jagluiperd 

gedoen. Dit is baie hartseer. In teenstelling met die kobra het niemand hom 

darem geëet nie. Waarskynlik het die dier in die omliggende berge gewoon het. 

* Ek wil net byvoeg hier dat my geheue my dalk hier in die steek gelaat het oor 

presies watse dier geskiet is (ek was reeds van diens af toe dit gebeur het en 

onthou dit as 'n jag luiperd aan sy kolle). Heelwat ex-lede het my egter ingelig 

dat dit 'n luiperd was en nogsteeds opgestop is iewers (taksidermis) en kan gaan 

f kyk as ek hulle nie wil glo nie. Ja swaer.

Krokodille stink

Jy moet nou nie dink dit is normaal nie. Gewoonlik sal jy nie wilde diere in ons 

stede vind nie maar paar dae later het ons 'n krokodil in hegtenis geneem in 'n 

woonstel. Dit het alles begin toe die opsigter ons geroep het met 'n verslag dat 

'n krokodil in 'n onlangs ontruimde woonstel is en nie daar mag wees nie en dus 

betree en kom arresteer hom asseblief. Vermoedend dat 'n ander lid my vir die 

gek hou het ek rondgeloer of iemand grynslag. Maar nee, normaal genoeg gelyk. 

Aangesien 'n krokodil  gevaarlik is vir die publiek het ek redelik vinnig na die 

woonstel gegaan. 

Daar gekom was die plaaslike polisiestasie lede reeds op die toneel en heel bly 

om dit my probleem te maak. Volgens hulle het die opsigter hulle ook geroep en 

"ja sersant daar is inderdaad 'n twintig (lees nege) voet krokodil en 'n kwaai een 

ook. Wel miskien meer vermetel en hy weier om homself onder arres te beskou. 

Kan ons hom maar vermoor?" 

Dis nou nie dat ek hulle nie geglo het nie maar het in elk geval self gekyk (net 

om seker te maak) en wraggies sien ek die reptiel daar lê. Gewonder wat nou? 

Ons kan nie hom skiet net omdat hy 'n potensiële gevaar is nie. Aan die ander 

kant is dit betreding en die opsigter onredelik genoeg om klagtes te lê teen die 

reptiel. Nogsteeds hartseer oor die jagluiperd en nie so hartseer oor die kobra 

nie was ek nie in die bui om nog 'n dier te vermoor nie. Om diere te skiet is veel 



erger as misdadigers of terroriste vir my. Ek verstaan ek is skynheilig want ek 

vleis eet nou en dan. Ek is nie 'n vegetariese linksgesinde takhaar nie maar wil 

regtig nie weet oor abattoirs en wat daar gebeur nie. Is darem net te grillerig. 

(Ek jag ook glad nie.) Ongelukkig is ons dikwels geroep om 'n lydende dier dood 

te skiet. Dit is beter want dit is 'n genade dood en het lyding gestop. Dit gehaat 

om te doen. Ek onthou een kat wat net nie wou om te sterf nie maar synde 

sensitief wil nie daaroor praat nie. Nogsteeds ontsteld.

By ons krokodil het almal na my gekyk vir leierskap en vir eenkeer was ek nie 

seker nie. Dit is die dae voor wyle Steve Irwin bekend geword het as die vanger 

van krokodille so ek het geen vorige ondervinding gehad om op terug te val nie 

selfs al is ek my skool se geskiedenis boffin. (Wys jou hoe belangrik geskiedenis 

is - byvoorbeeld hierdie onlangse CAR fiasko kan direk vergelyk word met die 

nasionaliste se inval in Angola met operasie Savanna. In beide gevalle is ons 

president versoek deur ander Afrika leiers om onnosel te raak.) 

Ek het iets van krokodille geweet synde ek heelwat in die Kaprivi gesien het. Een 

het ons hond (genaamd Kaptein) gevang. Nogal getreur oor ou Kaptein - my 

nooit probeer byt nie hom gereeld gesê om nie in die Zambezi te swem nie al is 

dit warm. Ander keer 'n dooie krokodil van naby beskou terwyl 'n Leër medic 

hom oopsny. My gebrek aan kennis was hoe 'n mens een inhegtenis neem wat 

nie in hegtenis wil wees nie. Was geen probleem om dit dood te maak nie. Ek 

weet mos dit is nie 'n Zombie nie en kan gedood word deur ons aanvalsgewere. 

Vir interessantheid, die Leër se krokodil het die oorblyfsels van 'n dooie terroris 

binne  in  sy  maag  gehad.  Ons  het  almal  weggehardloop  toe  'n  geroeste 

handgranaat uit rol. Die medic dit moet gesê word het eerste begin toonklap 

maar  hy was die  naaste  aan die  granaat.  Ek  was omtrent  tien  jaar  oud en 

onthou 'n Leër sersant-majoor oom my gegryp het aan die arm terwyl hy my 

verbygesteek het om seker te maak ek bly ver genoeg weg. Dit was wys van 

hom want ek wou werklik die handgranaat as 'n trofee hê. Hulle het dit egter 

iewers heen gevat waar die sappeurs dit opgeblaas het. Ek veronderstel dit is 

waar ek die weermag met verdagte oë begin sien het. Miskenning van 'n kind 

om  'n  trofee  te  versamel  is  baie  sleg  en  dui  op  takhaar  neigings.   Die 

grootmense was hartseer oor die moord op 'n bondgenoot. Nogal 'n (hele) paar 

biere op die oorlede krokodil gedrink die aand. Ek was vies oor my verlore trofee 



en my pa het my 'n Coke gegee as troos. Gesê daar sal nog baie trofees wees 

soos die nasionaliste aangaan. Was ook.

Die plaaslike SAP TIN kaptein oom het 'n vaderlike gesprek met ons skoolkinders 

gehad om nooit enigiets wat vreemd of militêr lyk op te tel nie so ek het geweet 

dat die handgranaat gevaarlik kan wees. Dit het nie 'n ander offisier verhoed om 

iets Chinees op te tel en te sterf in die daaropvolgende ontploffing nie. Groot 

indruk op my gemaak. Van toe af het ek seker gemaak my trofees reeds ontplof 

het deur hulle met 'n hamer te slaan. Snaakse ding oor daardie skool was dat 

ons  ons eie  dieretuin  met  wilde  diere  gehad het  om te  versorg.  As  jy  soet 

genoeg is en voor in die klas (met jou punte) kon jy 'n groterige klip in die 

skoolhoof se kantoor vas hou. Daar is geen klippe in daardie gebied nie. Alles is 

sand  en  vrek  warm ook.  Die  klip  was  'n  spesiale  beloning  waarna  ek  baie 

uitgesien het. Wou dit rond gooi maar dit is nie toegelaat nie. Selfs nie toe ek 

eerste in my klas gestaan het nie (dit is soort van verwag in ons huis maar soos 

julle  weet  is  ek  die  swartskaap).  Dink  dis  waar  my  afkeer  aan  die  (man) 

onderwysers  begin  het.  Wie  verbreek  'n  belofte  aan  'n  kind?  Sommer  die 

akademie ook begin wantrou. Erge takhaar neigings sê ek. Skande!

Dit  herinner  my  aan  die  ou  SAP  v  Leër  grap.  Blykbaar  het  'n  moordenaar 

krokodil  iewers  in  die  Kaprivi  geleef  en  om te  verhoed  dat  dit  aanhou  die 

plaaslike bevolking (PB) eet het die weermag besluit om dit te vang. Dan daarna 

ontslae te raak van dit in 'n veilige en beskaafde wyse en dus die PB's (plaaslike 

bevolking - weermag term) gelukkig hou. So is 'n operasionele plan opgestel 

deur die HK in Pretoria en Spesiale Magte van 60 000 voet gespring om die 

moordenaar krokodil  te verken vir die volgende twee maande. Daarna en op 

hulle  gedetailleerde  foto's  en  tekeninge  kon  die  Genie  Korps  'n  liggewig 

aluminium hok bou om die krokodil te vang wat die Lugmag ingevlieg het na 

Mpacha.  Nog  'n  ses  honderd  man  het  toe  die  krokodil  in  die  hok  gejaag. 

Probleem opgelos. Almal braai vleis.

Ongelukkig het dit geblyk soos slange het krokodille in pare rondgedrentel en 

gou is 'n ander moordenaar krokodil ontdek wat die PB's eet. Diekeer het SAP 

TIN daarop aangedring om die probleem op te los aangesien die weermag reeds 

hulle pret gehad het. Die plaaslike SAP TIN eenheid is geradio om binne een 

week die moordenaar krokodil in hegtenis te neem. Geen operasionele plan is uit 



gewerk nie synde hulle nie tyd het om te mors op so iets nie. Die bevel is mos 

duidelik  en  bondig  en  nou  verwag  hulle  een  moordenaar  krokodil  in  boeie 

volgende week die  tyd.  SAP TIN het  vir  ses  dae  gedrink  en gedink oor  die 

vreemde opdrag en op die sewende dag na kerk is hulle in hulle Casspirs by die 

basis uit opsoek na die moordenaar krokodil. Nie lank daarna nie het hulle 'n 

veel  kleiner  likkewaan  in  hegtenis  geneem  en  met  trots  vertoon  aan  die 

weermag oor hoe mens dinge doen. Die was bietjie skepties (net jaloers as jy 

my vra) en daarop gewys dat "Dit nie lyk soos die vorige moordenaar krokodil 

nie.  Dit  is  f  10 voet  kleiner  en van 'n  ander  spesie."  SAP TIN het  geduldig 

verduidelik hulle het 'n vaderlike gesprek met die likkewaan gehad totdat dit 

erken het om die moordenaar krokodil te wees. Wat is daar verder te sê? Hier is 

die bekentenis onderteken met sy poot merk en behoorlik vertaal onder eed. 

Saak is afgehandel.

Dit  verduidelik  die  verskil  tussen  die  twee  organisasies  baie  goed  maar 

nogsteeds  nie  my gehelp  nie.  Ek  wou die  Dieretuin  ontbied  maar  hulle  was 

nogsteeds beledig oor die tel voorval (net jaloers gewees op ons deeglike werk). 

Dis  toe een van die  plaaslike konstabels  my sê sy verloofde het 'n plaas of 

eerder haar pa het een en miskien kan ons die krokodil daar vrylaat as dit net 

saam met ons wou kom. Dit het vir my soos 'n uitstekende idee geklink. Het 

nogsteeds vermoed die Dieretuin het die verlies van 'n jagluiperd 'n paar dae te 

vore  vir  ons  weggesteek  op  'n  slinkse  takhaar  manier.  Wou  nie  die  polisie 

veearts weer pla nie. Hy was nogal ontsteld laas toe hy nie ons jagluiperd kon by 

bring  nie.  Geswets  soos  net  'n  ware  polisieman  kan.  Groot  respek  by  ons 

gekweek.

Daar was slegs sowat ses polisiemanne op die toneel want dit was nie ernstig 

genoeg  om  meer  te  regverdig  nie.  Die  krokodil  is  vasgekeer  en  'n  ervare 

Blitspatrollie sersant in beheer. Geen groot ding nie. Ek het my bemanning gesê 

om die krokodil met sy R1  te skiet as dit nodig is en die res om die krokodil te 

arresteer.  Kan  jy  glo  hulle  kyk  na  my  baie  soos  die  Kapelane  tydens  hulle 

gedigte les en niks gedoen nie. Takhaar neiging van die stasie polisiemanne is 

verstommend. Dit het my laat brul soos my ou RSM. Het het daardie dag die 

krag 'n harde stem gesien want hulle het op die krokodil geduik (ek ook) en 'n 

helse bakleiery het net daar en dan uitgebreek. Krokodil wou nie onder arres 

wees nie  en homself  verset.  Maar  na 'n  ruk het ons het  die  krokodil  onder 



beheer gehad en sy bek toegedraai met 'n stuk tou wat die opsigter oom vir ons 

geleen het. Ons het eers probeer om dit te sleep soos 'n polisie hond teen die 

trappe af (niemand wou in die hysbak met dit wees nie). Ongelukkig was die 

krokodil onopgelei in ons weë en het met geweld gereageer teen die geslepery. 

Dus het ons hom weer bespring vir verset teen arrestasie. Duidelik is hy nie 'n 

hond nie.

Daarna het ek die idee gekry om dit op te tel soos 'n paal synde ons almal iets 

oor paal PT geweet het indien nie in die Kollege nie dan by SAP TIN wat wyd 

bekend is vir hulle harde weë. Maar die krokodil het begin wriemel en ons met 

sy pote gekrap en sy stert geswaai teen so spoed dat twee van die polisiemanne 

see-siek geword het (dis wat hulle gesê het). Blykbaar is dit nie 'n paal of 'n 

stomp nie selfs al het dit nogal soos een gelyk. Gevolglik het ons ons boeie 

gebruik om sy pote vas te boei ('n helse geveg) in 'n poging om die ongevraagde 

onaangenaamheid te stop. Een maergat  konstabel het die goeie idee om sy 

geskeurde hemp oor sy oë te sit gekry en dit 'n bietjie bedaar. Met baie vloeke 

en geen twyfel stille gebed het ons die reptiel af tot op grondvlak gedra en in die 

plaaslike polisie vangwa gesit. Daar het dit stil gelê synde dit besef het (ek het 

dit in plein Afrikaans vertel) dat sy vel handsakke vir die Kolonel se vrou sal 

word indien hy nie op hou om hom so onredelik te verset teen arrestasie nie. 

Probeer hom net f help. Nie 'n linksgesinde takhaar nie het hy na die vaderlike 

gesprek geluister en kalmeer.

Krokodille ly aan slegte asem en het die bose oog staar vervolmaak. Heeltyd 

gegluur na ons maar ons het hom gedomineer. Bose oog tenspyte. Trots maar 'n 

bietjie  bloedig  het  ons  hand  geskud  ('n  Afrikaner  tradisie)  na  die  tyd  en  'n 

sigaret breuk gevat. Na die rookbreuk terug gerapporteer aan ROMEO ons "'n 

krokodil,  ouderdom  onbekend,  swart  in  kleur  en  ten  minste  elf  voet  lank 

inhegtenis geneem vir betreding en lelik op straat. Ons het ook nou 'n behoefte 

vir ander uniforms insluitende broeke synde die krokodil homself verset het teen 

arrestasie en vaderlik oortuig moes word maar nou aansienlik meer maniere het. 

Dus vra ons toestemming om kaserne toe te ry vir ander broeke." 

Dit het meer gelag as gelukwensing veroorsaak (net jaloers as jy my vra). Die 

diensoffisier het begin dink ons maak 'n grap op die lug en gevra om by 'n 

koffiewinkel reg oor die Sterland-teater in die middel van die stad te ontmoet om 



die saak te bespreek. Ek dink dit was Black & White of iets genoem. Koffie was 

regtig lekker. Ons sou weer daarkom so jaar later toe 'n bom ontplof het oorkant 

die pad. Voordat ek beskuldig kon word van linksgesinde takhaar grappe op die 

lug en erger het ons die krokodil aan die plaaslike konstabel oorhandig en die 

toneel verlaat. 

By die koffie winkel het ons aan die geamuseerd luitenant verduidelik dat (1) ja 

ons het inderdaad een krokodil inhegtenis geneem en (2) nee ons broeke is nie 

nat nie voor of agter nie maar verskeur deur die afgryslike kloue (lees pote) van 

die  krokodil  wat  (3)  nie  in  hegtenis  geneem wou  word  nie  (iewers  takhaar 

maniere geleer) en (4) homself verdedig het en (5) ons hom vaderlik oorreed 

het na een helse geveg. Dankie vir u vaderlike belangstelling luitenant.

Die verhaal eindig nie hier nie want die plaaslike konstabel het spoedig daarna 

van diens gegaan om sy verloofde te oortuig om haar pa te oortuig om die 

krokodil (wat hy in die agterkant van die polisie vangwa aanhou) as lobola vir 

haar te neem in plaas van die paar beeste wat haar pa oorspronklik na geskimp 

het. Met al hierdie gedagtes in sy kop het hy vergeet om die nuwe ouens in te lig 

oor hulle passasier. Ek verstaan dit en het baie simpatie met hom hieroor. Geen 

man is instaat om twee dinge op dieselfde tyd te doen nie. Dis erkende mediese 

feit. Ons Afrikaners is ook respekvolle mense en onderhandeling vir lobola is 'n 

ernstige saak. Mens moet dink daaroor en respek toon. Baie maal self regter 

probeer speel in die plattelandse krale waar families mekaar sou vermoor oor 

dit. As die vrou dan wegloop met die man word 'n saak (vals) van verkragting en 

ontvoering teen die ou gelê. Is alles net om die lobola te kry. Mens moes wyd 

kyk en soos Salomo self optree.

Die nuwe ouens het 'n klagte bygewoon 'n uur later en 'n paar aggressiewe 

dronkgatte inhegtenis geneem. Soos gewoonlik is hulle agter ingelaai saam met 

die krokodil wat vaderlik hom vererg het vir die inbreuk op sy privaatheid. Kort 

voor lank het die stryd tussen die twee groepe epiese norme begin aanneem. 

Iets wat die verwarde polisiemanne genoeg laat vererg het om die dronk gatte 

(nou meer nugter) te spuit met traangas  "synde hulle soos f takhare optree en 

nog k-k praat deur te skree dat 'n f krokodil of 'n ander monster hulle aanval in 

die donker. Was duidelik 'n geval van delirium tremens wat hulle, Konstabels so 

en so deur die genade van Generaal Coetzee blah blah blah, verseker weet hoe 



om  vaderlik  te  hanteer  en  hulle  kan  hulle  later  bedank  vir  hulle  vaderlike 

belangstelling." Hulle het nie die ondankbare vermomde kommuniste. Die geveg 

het ook in stilte aangegaan.

Binnekort was hulle geparkeer by hulle stasie en die deur oopgemaak om hulle 

dronkgatte eers skoon te spuit met die brandslang want hulle aanklagtekantoor 

sersant het nie vuil dronk gatte toegelaat in sy selle nie. Soos een na die tyd in 

skok gesê het "'n f enorme krokodil het eerste uitgekom en hy moes vir sy f 

lewe hardloop met die krokodil wat hom in f sirkels gejaag het en toe in die 

luitenant se f boom in waar hy gewag het vir hulp." (Ons het ons boeie terug 

gevat  voor  ons  vertrek  so  die  reptiel  kon  inderdaad beweeg hoewel  glo  nie 

presies in dieselfde rigting as die konstabel nie.) 

Sy bemanning het op die voertuie se dak gespring en dit het die Kapelaan of 'n 

verergde sersant (daar is twee weergawes) gevat om hom af te kry met plegtige 

beloftes dat die reptiel nie meer daar is nie. Dit was ure later. Die dronkgatte het 

ook soos rokkof gemaak in 'n ander rigting in en is nooit weer van gehoor nie. 

Hulle klere wat agter gelos is het ons aan 'n weeshuis geskenk. Die skindernuus 

is dat dit eers gewas moes word. Ek wonder dikwels of hulle geglo is toe hulle vir 

hulle maats van die stryd van die krokodil vertel het. Ek twyfel. 

En ons reptiel? Wel hy het gewandel tot binne in die aanklag kantoor om 'n klag 

te  lê  teen  sy  behandeling.  Dit  het  glo  die  aanklag  kantoor  binne  'n  paar 

sekondes leeggemaak met polisiemanne (en haasmanne) bo op die toonbank en 

tenminste twee op 'n kas. Gelukkig is hy nie geskiet nie en gou weer deur lede 

van  die  Honde  Eenheid  inhegtenis  geneem  wat  per  toeval  besig  was  om 

verdagtes te boek. Moet darem sê ons het hom soort van opgelei en gewoond 

gemaak aan leirieme voor die tyd. Is daarna vrygelaat op die verloofde se pa se 

plaas waar hy seker nogsteeds is. Ek weet nie of 'n meisie net een krokodil werd 

is nie maar wat weet ek? Sou gedink het sy is klomp werd soos ek geduldig aan 

my Amerikaanse Patriot verduidelik het nadat sy die storie gelees het. Soos ek 

in 'n ander boek skryf (dink dis die Circle of Life) is 'n Amerikaanse vrou 'n hele 

Britse Ryk werd (Wallis Simpson). Nogal bly dat sy verstaan het ek het nie 'n 

Britse Ryk om op te gee nie maar sou as ek kon.

Op 'n nagskof het ons 'n siek kind te vergesel na die hospitaal. Sy is saam met 

die dokter in 'n VW Kombi wat so vinnig gery het as wat die Kombi kan gaan wat 



nie veel hoër as 170 km 'n uur is nie. Baie stadig in ons standaarde. Maar dit is 

groot pret en ons het die Kombi met die Blitspatrollie karre omring en met spoed 

na die hospitaal vergesel. So iets is nogal intensief en die omroeper het 'n goeie 

werk gedoen deur die blokkering van paaie. Elke nou en dan het een van ons 

vorentoe gejaag en 'n pad gesluit. Daarna moes jy lepel gee om die konvooi in 

te  haal.  Ek  het  'n  wit  sedan tussen ons  opgemerk  wat  ek  gedink  het  is  'n 

speurder  wat  probeer  help.  Die  ou kon heel  goed bestuur  maar moes radio 

probleme gehad het want het nie vinnig genoeg gereageer nie. Altyd so half 

sekonde na ons en besig om erg te argumenteer met sy vroue bemanning wat 

seker sy aandag gevat het. Nadat ons die kind veilig afgelewer het sien ek die 

sedan wegsluip wat my gepla het want goeie maniere en polisie kultuur het 

daarop aangedring dat hy vir 'n rook breek stop en homself  voorstel soos 'n 

opgevoede mens. Dus het ons hom agtervolg en afgetrek of  te hoor wat sy 

storie is. Draai uit die ou is toe nie 'n speurder nie maar 'n burgerlike vasgevang 

in die konvooi. Nie geweet wat om te doen nie en besluit om maar saam te jaag. 

Hy het pret gehad en synde nie 'n linksgesinde takhaar nie ons bedank vir die 

geleentheid. Sy vrou was 'n histeries en het glad nie gedink dis snaaks nie. Moes 

haar later vaderlik vra om "stil te bly want sy begin optree soos 'n takhaar en 

haar boskasie hare het my laat wonder of sy een se manier geleer het ook. Ons 

kan  altyd  haar  toesluit  en  ander  insigte  gee  as  sy  nie  ophou  nie."  Behoort 

dankbaar te wees.

Bikers is vaderlik gehaat

Die Blitspatrollie  het  motorfietse vaderlik  gehaat.  Iemand op 'n motorfiets  is 

beskou as 'n takhaar liberaal indien nie 'n kommunis nie hoewel 'n hele paar 

lede self motorfiets gery het. Waarskynlik omdat motorfietse vinniger in 'n reguit 

pad is as 'n Blitspatrollie kar. Verseker nie om 'n draai nie waar ons hulle in die 

hande kon kry. Hulle het altyd agterna beweer hulle agterwiel is gestamp deur 

ons en ek ontken of erken dit nie. Dit is half ongelooflik hoe hulle altyd om draai 

afval en ons dan erg moes rem en uitswaai (indien so gevoel) om skade aan die 

Blitspatrollie kar te vermy. Hulle moet dankbaar wees dat ons hulle misgery het. 

Behoort dankie te sê nou dat ek daaraan dink.

Ek het van twee gerugte oor motorfietse gehoor. Beide kan waar wees maar ek 

was nie teenwoordig met die eerste een nie. SAP TIN het my teen die tyd beet 



gehad. Die eerste een is 'n jong outjie wat  baie pret gekry het deur beledigende 

opmerkings na die polisie te slinger saam met die middel vinger en dan weg te 

ry op top spoed. Dit het 'n Vrydag nag speletjie vir hom geword. Net wanneer 

die polisie naby kom sou hy ontsnap deur in 'n oop veld in te draai tussen twee 

pale. Daardeur kon ons nie kom nie. Egter geweet wie hy is synde hy nooit sy 

nommerplaat afgehaal het nie. Hom op sig geken en soms net by sy huis gewag 

waar hy altyd met 'n glimlag homself oorgegee het. 'n Sersant het by sy ouers 

se  huis  aangegaan  om hom te  waarsku.  Hom vertel  hy  sal  eendag  sterf  of 

ernstig  beseer  word  as  hy  nie  ore  kry  nie  en  ophou  met  sulke  dinge  nie. 

Niemand het ooit op hom geskiet nie. Ons was dus bietjie hartseer om een dag 

om uit te vind dat hy tragies dood is. Iemand (nie ons nie) het 'n kabel tussen 

die twee pale gespan en die het hom onthoof. Ja hy is 'n paar dae later begrawe 

nadat die forensiese patoloog klaar was met hom. So 'n vermorsing. Moes lank 

soek na sy kop ook. Sy ma was erg ontsteld want hulle was arm maar goeie 

mense. Bid vir sy siel.

Die ander een is 'n ware biker wat met sy meisie besluit het om elke Saterdag 

aand (baie  laat)  'n  klip  deur 'n  plaaslike  polisiestasie  se  venster  te  gooi.  In 

daardie dae met die terroriste is hierdie nie snaaks vir die polisiemanne binne 

nie. Die sou duik vir dekking denke dit 'n handgranaat. Die gebreekte glas moes 

vervang word wat moeite is. Nou mag jy dalk vra waarom die hekwag hom nie 

skiet nie maar die feit is ons het nie altyd mense geskiet nie. Het geheg begin 

raak hulle biker kriminele. Die het altyd die ou middelvinger saluut gegee wat 

hulle  geïgnoreer  het  omdat  beide  kaalgat  was  en  sy  meisie  volgens  alle 

verklarings nie onaantreklik nie. Sekerlik het sy 'n tweede kyk gekry. Was van 

nature wel geseënd bolangs. Hulle gesigte is egter deur 'n volledige gesig helmet 

bedek  en  die  nommer  plaat  afgehaal.  Bikers  is  nie  onverantwoordelik  nie. 

Geweet wat belangrik is. Probeer soos hulle kan kon die plaaslike polisiemanne 

hom nie vang nie. Na vele vrugtelose pogings het hulle uit eindelik vir ons hulle 

gevra vir hulp. Blyk dat hulle luitenant 'n nuut getroude man is en sy vrou het 

begin kla oor die bikers se gebrek aan morele waardes (was seker jaloers op die 

meisie wat heelwat beter bedeeld was). So het ons die area op kaarte bestudeer 

en ook op ons kennis van die gebied besluit om 'n hinderlaag te stel.

Die volgende Saterdag aand is 'n hele klomp Blitspatrollie karre en die Honde 

Eenheid om die stasie versprei. 'n Paar speurders het gehoor van die pret (lang 



ore in die kantien...skande seg ek) en by ons aangesluit in hulle ongemerkte 

karre nadat ons seker gemaak het hulle verstaan wat gebeur met f speurders 

wat rond (jy weet wat ek wou skryf) op ons f kanale. Iets wat belangrik was 

want ROMEO het spesiale "chase" kanale gehad en kommunikasie is belangrik in 

sulke gevalle  -  veral  as klomp karre betrokke is  in  die  nag. Moet erken die 

speurders  het  ons  hulle  weergawe  van  die  bose  oog  gegee  vir  die  "f 

ongevraagde advies en f bly net by as jy f kan ysterbaadjie". Dit het amper 'n 

vaderlike vete veroorsaak wat gestop is deur ons luitenant voor dit tot sy logiese 

uit einde kon kom. By bly my gat! Jislaaik dis soos om op die leeu se (jy weet 

wat) trampolien te spring. Was selde so beledig en myself voorgeneem om hulle 

of van die pad te druk of andersins vaderlik te bevark!

Ons het seker gemaak dat ons Blitspatrollie karre genoeg petrol in het (omtrent 

die helfte  van 'n tenk) vir  die  verwagte chase.  Het selfs  ons bande hoër as 

normaal gepomp. Dit gee 'n paar kilometer op top spoed. Redelik lank gesit en 

wag en verveeld begin raak. Ek was op 'n stadium bekommerd dat die enjin te 

veel  afkoel.  Gelukkig  het  die  bikers  getrou  aan  hulle  gewoontes  weer  daar 

aangekom. Die glas was nog besig om te  breek toe die chase begin. Hulle 

rondgejaag  vir  sowat twintig minute. Dit  voel  soos 'n uur want dit  was nie 

stadig nie maar deur die draaie op en af in die strate teen groot spoed en lawaai. 

Hele buurt se ligte het aangegaan. Mens is redelik besig met so chase want jy 

moet  heeltyd  verslag  doen  van  hulle  posisie  aan  ROMEO  sodat  die  ander 

Blitspatrollie karre hulle kan afsny en in beweeg. Dis nogal belangrik. Twintig 

minute  chases  is  ook  ongehoord.  Gewoonlik  die  ou  doodgeskiet  teen  sewe 

minute en twee en twintig sekondes.

Hulle het 'n Suzuki Katana of iets gery en die was baie vinnig. Die biker kon 

bestuur maar ons was net te veel vir hom. Hy het hard probeer om die oop pad 

te bereik waar hulle heelwat vinniger as ons is op top spoed. Daarom het ons 

het 'n paar karre langs opritte gesit om hulle te blok en te dwing na die berg se 

kant toe waar die kronkel paaie in ons guns was. Om 'n lang storie kort te maak 

hulle het skouspelagtig van die motorfiets geval en seker vir ten minste 150 

meter op hulle mae daarna gegly. Dit is veilig om te sê dat hulle nie intiem was 

vir 'n paar maande en 'n bietjie gebloei het. Presies wie hulle gehelp val het 

weet ek nie want ek was so entjie weg gewees en moes self  hard rem. Vir 

eenkeer het ons ons tweede hulp opleiding van die Kollege gebruik om die bloed 



te stop. Hulle was meer nerfaf as iets anders en in skok. Nie te lank vir die 

ambulans gewag nie. Diensoffisier moes ook homself kom vergewis want hy was 

die beoordelaar van 'n sydelingse weddenskap oor die meisie se haar kleur. Was 

'n brunette en ons het almal gewed sy is blond vir een of ander rede. Ek 'n krat 

bier verloor selfs al  het ek aangevoer sy haar hare gekleur het.  Kon dit  nie 

bewys nie so ek het maar betaal. Tenminste die helfte self gedrink so dit was nie 

'n totale verlies nie. En ja sy was aantreklik en ek voel jammer vir haar. Sulke 

skaaf merke moes baie seer gewees het soos die wond droog word maar dit kon 

seker erger gewees het. Die biker se skaaf wonde het ons ons almal laat gril in 

simpatie. Was nie 'n slegte ou nie. Omverskoning gevra vir sy takhaar maniere 

wat ons nie as 'n bekentenis neergeskryf het nie. Die hele affêre as 'n ongeluk 

hanteer en nie een gearresteer nie.

Die ambulans het die gedoente baie snaaks gevind. Vertel my van 'n biker wat 

hulle op die grond sien lê het met sy kop skoon skeef gedraai. Draai sy kop toe 

vorentoe en hy roggel  en sterf.  Ongelukkig  het  hy sy  baadjie  agterste  voor 

aangehad. Gewonder of ek hulle moet arresteer vir moord maar dit sou darem 

onredelik gewees het. Net die outjie probeer help. Ek glo dat bogenoemde kon 

gebeur het. Eendag hoor ek 'n ou speurder praat oor 'n moord saak waarin 'n 

bejaarde man dood is toe 'n bal verby sy kop geskop is. Glad nie eers aan hom 

geraak nie. Blykbaar het hulle die bal geskop en hy sy kop gedraai en net daar 

dood  neergeslaan.  Nou  jy  kan  dink  die  speurder  was  nie  bereid  om hierdie 

weergawe te glo nie en vaderlike gesprekke het gevolg. Die getuies het egter 

verbete vasgebyt aan hulle eie weergawe. Draai toe uit dat die oorledene by sy 

werk twee dae te vore al het sy nek gebrek het deur van 'n trekker te val. Die 

skerp draai om die bal te volg was die finale strooi. Ja wel. Saak gesluit.

Kersfees is maar net nog 'n dag

Ons het nie altyd op top spoed gery nie. Slegs wanneer ons geoefen het of 

iewers iets moes doen of dit huis toe gaan tyd is en selfs by een geleentheid 'n 

vreeslike nommer twee moes bevredig. Een aand het ons het stadig gery op 'n 

spook patrollie en opgemerk dat ligte flikker aan en af in 'n huis. Dit was in die 

tyd 'n bekende metode gebruik deur die huisrowers. Hulle steek 'n vuurhoutjie 

aan  en  blaas  dit  dan  dood.  Was  hulle  flitslig.  So  ek  is  opgewonde  met  die 

vooruitsig om 'n paar rowers te arresteer of te dood. Op heterdaad ook nogal. 



Hier moes deeglike beplanning wees om seker te maak hulle ontsnap nie. Ons ry 

toe verby en roep klomp ander voertuie sodat ons die huis kan omsingel. Die 

plan is om daarna dit te storm want die rowers is nog binne die huis. Kan sien 

die ligte flikker aan en af. Dit is nie maklik om 'n Suid-Afrikaanse huis te storm 

nie synde al die deure veilig gesluit is. Die het ook gewoonlik 'n veiligheidshek as 

standaard. Maar hierdie keer is ons gelukkig. Daar was net 'n gewone deur. Die 

het ons stukkend geskop soos SAP TIN ons geleer het en vinnig ingestorm. Ek 

eerste want ek het die ligte gesien. Met ons logika en reëls is die misdadigers 

myne om vaderlik te mishandel indien nodig. Dit was beslis baie dramaties. SAP 

TIN sou trots gewees het op ons pogings. Die probleem het ingekom toe ons 

reguit oor 'n flikkerende Kersfees boom storm en die eienaar uit sy kamer met 'n 

haelgeweer nader gestaan het. Die infiltrasie was ietwat lawaaierig. In die gees 

van Kersfees (f boom regop gesit) het hy ons koffie aangebied. Dankbaar vir ons 

waaksaamheid of so het hy gesê. Sy seun is 'n majoor in SANAB iewers so hy 

was nie te vies oor sy deur nie. Dit het baie maande gevat om die voorval te 

oorleef. My self voorgeneem dat die misdadigers gaan ly vir my ongemak. 

Ek het egter wraak gekry 'n paar weke later. Ander lede het 'n huis omsingel wat 

vermoed  is  om  rowers  binne  te  hê.  Hulle  het  'n  goeie  operasionele  plan 

uitgewerk (dit kom natuurlik op die gewetenlose strate) en die huis omring van 

alle  kante.  Die  probleem het  gekom toe  hulle  met  die  baksteen  muur  in  'n 

swembad geval het. Blykbaar is die muur se fondamente nie diep genoeg nie en 

met die oorklim het hulle muur en al in die swembad beland. Tenminste het 

hulle het geweet dat die swembad daar is en dit was vol water. So hulle het 

uitgeswem en aangegaan met die missie. Soos jy kan dink het ek baie verlore 

aansien en trots herwin deur hulle erg die lip te gee. Die polisie moes betaal vir 

die skade aan die muur wat net reg is al is dit goed bedoel.

Ons sou nooit 'n huis omsingel en vir die misdadiger wag om uit te kom nie. 

Nee, ons is in om hom vaderlik te gaan haal en dit het goed gewerk. Nie alle 

huis penetrasies is sonder besering nie. Ek het gehoor van 'n voorval waar 'n 

rooftog plaasgevind het. Die Blitspatrollie lede was soos altyd eerste daar en die 

huis bestorm. Hulle het geen ander keuse gehad nie synde dit begin lyk het asof 

'n moord op die punt is om plaas te vind. Anders sou die Spesiale Taakmag 

daarmee  moes  werk.  (Die  Taakmag  was  inderdaad  diep  verbitterd  om  nie 

geroep te wees nie.) Alles het goed gegaan. Die eerste polisieman het ingestorm 



en 'n rower doodgeskiet. Ongelukkig het hy ook vinnig gestop en is dat hy op sy 

beurt  deur sy eie  bemanning geskiet  wat  in  hom vasgehardloop het.  Die  se 

pistool het afgegaan. Tenspyte hiervan (en dis goeie werk) het die bemanning 

die oorblywende rower doodgeskiet bo oor sy maat wat nou op die vloer lê en 

vloek  het.  Hierdie  dinge  gebeur  op  die  gewetenlose  strate  en  dit  is  nie  die 

bemanning se skuld in ons oë nie. Hy het natuurlik sleg genoeg gevoel oor die 

voorval en is amper onder arres geplaas. Jy kan aanvaar dat almal hom heelwat 

lip gegee het oor sy kommunistiese takhaar weë. Maar hy is nie geblameer nie. 

Ons het daarna baie seker gemaak dat ons huis penetrasie (storm) tegnieke 

beter werk. Hard geoefen en dit heeltyd bespreek. Iets wat nie genoeg gedoen 

kan word nie.

Ander tyd (tydens 'n reën storm) het 'n Romeo roepsein 'n rooftog bygewoon. So 

'n klagte is ernstig want daar is geen ding soos ongewapende rowers nie. As 

hulle ongewapen is sou ons na hulle verwys as diewe en die Blitspatrollie nie 

daaraan aandag gegee het nie. Soos alle ernstige gebeurtenisse het ons geen 

idee gehad dit is enigiets buitengewoons nie. Net 'n gewone dag. Die volgende 

oomblik kom 'n vroue lid op die radio netwerk en rapporteer die senior lid is 

geskiet en die bemanning het weggehardloop. Wat moet sy doen? Sy was baie 

jonk en moes regtig nie in die Blitspatrollie kar gewees het nie as gevolg van 

haar gebrek aan ervaring. Nogsteeds sy is en ek blameer myself daarvoor. Selfs 

al wou sy regtig daar wees en ons vroue lede vir deursoeking op die gewetenlose 

strate nodig gehad het moes ek haar miskien nie laat gaan het nie. Ek het egter 

verwag  dat  die  bemanning  haar  sal  beskerm  want  hulle  is  ervare  straat 

polisiemanne. Dat een sou weghardloop is baie vreemd en nie geglo nie. Dat die 

senior lid gewond of dood is het ons geglo want dis iets wat sy self gesien het 

(nie  werklik  nie,  net  geval  vir  een  of  ander  rede).  Die  radio  berig  het 

pandemonium veroorsaak soos alle polisievoertuie van oral af begin gereageer 

het. Daar was ander Blitspatrollie karre, Honde Eenheid (natuurlik), speurders, 

stasie polisiemanne en ook van die onluste eenheid (Simpel Sestig   oorkant die 

straat) wat vir een of ander rede in die omgewing was. Die Spesiale Taakmag 

was oppad terug van 'n oefening en bereid om te help (soos altyd is ons baie 

dankbaar). In sulke gevalle dra alle polisiemanne blou en die bloed het gekook. 

Ongelukkig was dit 'n gesukkel om deur die storm die toneel te bereik. Slegs 



diegene wat 'n Afrika donderstorm verstaan kan weet hoe dit voel om op top 

spoed ry tydens een. Dis net nie moontlik nie en nog in spitstyd. 

Ek het vir 'n paar minute deur hel gegaan en gewag vir die verslae in te kom. 

Die spesifieke vroue konstabel was redelik naby aan my woonstel maat en nie 

onaantreklik nie. Ek het visioene van nog  polisie begrafnisse begin kry. Drie 

gehad in die laaste twee weke. Erge hartseer sulke geleentheid. Ons het self 

paar trane gestort. Uitdrukkingloos gestaan en kyk na die lede se ouers wat deur 

die Kapelane vertroos word. Stof in die oog is 'n verskriklike ding. Die polisie 

orkes daarna vaderlik aangerand omdat hulle ons dril vermoëns bevraagteken 

het. Was nie ver verkeerd nie. Na die jare op die gewetenlose strate en grens 

het ons begin vergeet om skerp te dril en hulle was gewoond aan kadette wat 

wel baie skerp was. Egter die verkeerde ding om te sê met die emosies wat hoog 

geloop het. Sewe soorte (jy weet wat) uit die musikante geklap daai dag. Nogal 

beter gevoel na die tyd. Tot ons offisier het paar klappe uitgedeel.

Ek is dankbaar om te sê dat Honde Eenheid eerste gearriveer het en beheer 

herstel het soos hulle gewoonte was. Dit is altyd die beste mense om mee te 

werk in 'n noodgeval. Hard, ervare en geensins gedomineer deur enigiets nie. 

* Met die Engelse boek het heelwat lesers my gevra oor die SAPD se storming 

van 'n huis in Johannesburg waar heelwat lede dood is so paar jaar gelede. Hulle 

wou weet hoekom die lede nie gewag het vir versterking ensovoorts nie wat 

natuurlik die regte ding teoreties is om te doen. Jy moet verstaan dat geen - 

nogsteeds  so  -  Blitspatrollie  en  Honde  Eenheid  lede  nie  gaan  wag  nie.  Die 

krimineel is binne en ons gaan hom haal en vaderlik aanspreek. Dis absoluut hoe 

hulle is en hulle word spesiaal uitgesoek juis omdat hulle so is. Gewoonlik en dis 

uiters selde dat iets  soos die voorval  gebeur doen hulle ook presies dit.  Die 

ouens is nie die normale outjie op straat  nie en glo absoluut in homself,  sy 

wapens en sy hond. 

Presies  wat  met  ons  toneel  gebeur  het  nooit  werklik  uitgekom  nie.  Die 

bemanning  het  egter  nie  weghardloop  nie  en  was  op  die  toneel  hoewel  die 

stories verwarrend is oor wat sy rol was en hoekom hy nie by die senior lid gebly 

het nie. Die senior lid self was binne-in die huis gewees en het een rower dood 

geskiet voor hy geval het. Nog 'n rower was in die dak waar die Honde Eenheid 

hom vaderlik in die kop geskiet het. Op 'n manier (onverklaarbaar) tydens die 



verwarring het die vroue konstabel gedink die senior lid is geskiet en haar berig 

dienooreenkomstig aan ons gegee. Sy het die regte ding gedoen deur dit  te 

doen. Wanneer 'n polisieman gewond of dood is het ons nodig hom te weet. Dit 

wys jou ook hoe vinnig dinge deurmekaar kan raak as lede nie bymekaar bly 

nie. Almal is vaderlik aangeraai om hulle planne uit te werk voordat hulle by 'n 

toneel  aankom. In  ander  woorde  wie  gaan waar  en  doen wat.  Dis  iets  wat 

heeltyd oor gepraat moet word. Ek het die majoor gevra om sy invloed gebruik 

om die Kollege te stop om ons blou gat rekrute te stuur. Selfs al is hulle vroue 

en nie onaantreklik nie. Dit is 'n vrywilliger eenheid en ons kon werf wie ons wou 

en het ook. Daar is geen behoefte vir sodanige onaangenaamheid nie. Die vroue 

lid het later goeie werk begin doen soos sy ervare geraak het.

Die Strijdom Plein Insident

Die Strydom moorde  was dieselfde.  Net  'n  gewone dag in  1988 tot  alle  hel 

losbars op die radio netwerk. Ons het berig gekry van 'n skietery by Strijdom 

Plein wat in die hart van Pretoria is. Ons eerste indruk is dat 'n speurder in 'n 

skietgeveg is want Strydom het 'n SAP kamoefleer baadjie aangehad. Trouens 

hy was 'n voormalige polisieman. Hy was ook 'n rassis en betrokke geraak by die 

verregse ouens (wat maar altyd daarrond was en nie ernstig opgeneem is nie). 

Vir een of ander rede het hy besluit het om die swart mense dood te maak. Ek 

het nie sy redes toe of nou verstaan nie want die slagoffers het niks te doen 

gehad met die bevrydingsbewegings nie. Hulle was net daar. Op die verkeerde 

plek op die verkeerde tyd en het dus dood gegaan. Die feit is dat ons van oral 

gereageer het met die bedoeling om die speurder te help. Dis eers toe ons daar 

aankom dat ons begin besef het ons te make het met 'n massa moordenaar. Hy 

was slim genoeg om heeltyd te beweeg. Sy probleem was dat 'n SAP kamoefleer 

baadjie nie die beste kamoeflering in 'n stad is nie. Dit het ons 'n teiken gegee. 

Jy hoef absoluut geen twyfel te hê dat ons van plan was om eers te skiet en 'n 

vaderlike gesprek later te hê nie. Sy wit vel het hoegenaamd geen rol in ons 

denke gespeel soos 'n paar linksgesinde takhaar koerante daarna gedink het nie. 

Ons het ook nie werklik gedink hy kan 'n polisieman wees nie want dis baie selde 

dat 'n polisie lid so iets sou aanvang. Ja paar het hulle vrouens geskiet en dan 

hulleself. Die is iets anders. My indruk was dat iemand die baadjie gesteel het en 

nou amok maak. Nooit by my opgekom dat 'n SAP opgeleide mens dit doelbewus 

kan doen nie. Was net geheel en al teen al ons beginsels en opleiding.



Ek was nie eerste op die toneel nie en ander Blitspatrollie karre het voor my 

afgeteken. Daar het 'n paar lyke rond gelê. Later geblyk hy sewe doodgeskiet en 

nog 'n dosyn of so gewond het. Die publiek het rondgestaan sonder om te weet 

wat om te doen en wie te vertrou. Dit is 'n verwarrende situasie. 'n Bejaarde 

oom het my genader in skok en gesê hy het probeer om te help. Een ou gevang 

vir die "speurder" wie toe die man in doodgeskiet het reg voor hom. Hy was 

duidelik ongelukkig en ons moes hom te kalmeer. In die tussentyd het ons begin 

soek vir 'n man in 'n SAP kamoefleer baadjie. Erg gehoop dat nie een van die 

SAP TIN instrukteurs of  Spesiale  Taakmag lede naby is  nie  omdat hulle  ook 

dieselfde kamoefleer baadjies dra hoewel natuurlik die volle uniform. Hulle is 

baie meer akkurate skuts as Strydom en sou heelwat meer dood gemaak het. 

ROMEO  het  onmiddellik  begin  bevestig  waar  hulle  is  sodat  ons  nie  mekaar 

raakloop nie. Daar is ook nog die kans dat Strydom eenvoudig die baadjie kon 

uit trek wat hy nie gedoen het nie. Volgens die koerante is Strydom deur 'n 

swart taxi bestuurder gevang en oorhandig aan die SAP (Blitspatrollie lede). Ek 

het weer gehoor hy is  vasgekeer  deur Blitspatrollie  lede  wat hom wou hom 

doodskiet. Soos hulle later aan my verduidelik het het die feit dat hy 'n SAP 

kamoefleer baadjie aangehad het sy lewe gered. Dit het hulle laat huiwer vir die 

eerste sekonde wat genoeg is om te kalmeer. Hy was aan die herlaai van sy 

magasyne en het oorgegee. Was baie gelukkig. Die lede betrokke was moeilike 

ouens en voormalige Leër offisiere. Dis regtig die laaste ouens met wie jy moet 

sukkel. Vinnige geklap en geskiet.

Hoe die taxi-man in die storie en die daaropvolgende hofsaak gekom het weet ek 

nie. Op die tydstip was ek nog op soek na Strydom en nie self daar nie. Was so 

blok weg. Ek kan verstaan dat ons nie Strydom in die kamoefleer baadjie kon 

skiet nie. Met al ons opleiding is dit bitter moeilik om op jou eie uniform die 

sneller te trek. Dit was nie die einde nie want ons het Strydom die volgende jaar 

vergesel vanaf die gevangenis tot by die Hooggeregshof vir sy verhoor. Dit was 

regtig 'n vermorsing van ons tyd (wie wou hom nou red?) maar hy was altyd 

vriendelik en beleefd met ons. Het die doodsvonnis gekry en is vrygestel met die 

ANC janne na die tyd. Dit was 'n politieke misdaad. Sover ek weet leef hy nog.

Sterland bom



In April 1988 as ek reg onthou het 'n bom ontplof by die Sterland-teater. Laas 

gesien oorkant die straat van waar ek die groot arrestasie aan ons geamuseerd 

luitenant verduidelik het oor 'n koppie koffie. Ek was aan diens en by die toneel 

in  'n  paar  minute  en  so  ook  baie  ander  Blitspatrollie  karre.  Dit  is  presies 

waarvoor ons bestaan het. Die ROMEO omroeper het uitstekende werk die dag 

gedoen. 'n Jong konstabel en hy is daarna beloon. 

Ons het van die begin af gedink daar 'n tweede en groter bom naby moes wees. 

Die gewone taktiek (vandag nog) is om 'n klein bom te laat ontplof. Wanneer die 

skares vergader (soos hulle altyd doen vir onbekende redes) sal die tweede en 

groter een ontplof. Baie meer sou sterf as wat nodig is en ek verstaan dit glad 

nie. Sekerlik as iets ontplof behoort jy mos anderkant toe te hardloop? Nader 

staan? Ja verstommend! Ons het 'n woord vir hulle wat so ondrukbaar is dat ek 

dit  nie  kan  herhaal  hier  nie  want  dit  sal  rassisties  gesien  word.  Is  egter 

beskrywend genoeg. Ek moet jou vra om altyd 'n misdaad toneel te verlaat en 

huis toe te gaan. Jy het niks verloor daar nie tensy jy 'n ooggetuie is of familie 

betrokke het. Waarom mense altyd bloed en derms wil sien kan ek nie verstaan 

nie. Die polisie hou jou weg vir jou eie veiligheid.

'n Dooie terroris het in twee stukke langs 'n boom gelê. Die bom het ontplof in 

sy hande en daar was redelik baie bloed. Hy moes vooroor gebuig gewees het 

want sy liggaam het redelik  goed al  die springstof  geabsorbeer.  Dit  het  ook 

bevestig  dat die tweede een naby moet wees want hy sou  in meer stukke 

gewees het as die groter een in sy hande ontplof het. Die terroriste het slegs 

kommunistiese wapens en springstof gebruik. Een van hulle groot liefdes was 

wat bekend is as limpet myn wat in twee groottes gekom het. Dit is relatief 

maklik om te verberg maar kragtig genoeg om 'n skip te sink (ontwerp om te 

doen). Dit kan en het baie mense (burgerlikes) doodmaak. So ons het geweet 

hoe dit lyk. Was ook geen groot probleem om dit onskadelik te stel nie. Dit is 

nou as dit nie in jou gesig ontplof nie. Soos die meeste militêre springstof is dit 

egter baie stabiel onder normale omstandighede. Dit is regtig net slegte geluk as 

dit ontplof op die verkeerde tyd. 

Anders as burgerlikes is daar geen manier hoe ons kon weghardloop van gevaar 

nie. Ons beskerm die weerloses. Servamus et Servimus. Dus het ons die bom 

begin soek. As ons een kry sou ons vir die Springstof Eenheid wag (sterk oppad 



maar die verkeer is teen hulle) om dit onskadelik te stel. Soos iewers gesê was 

hulle redelik beneuk en vaderlik geraak as mens dit self doen. (Daar is 'n grap 

oor hierdie bomme want hulle het orals ontplof. Swart humor kom altyd uit in 

sulke tye. In Suid-Afrika was 'n bekende eetplek en die grap is dat jy 'n limpet 

burger kon bestel. Die eetplekke (bestaan nogsteeds) is goed geteiken vir die 

feit dat hulle 'n internasionale maatskappy is wat nie weg gehardloop het as 

gevolg van sanksies nie. Soos vandag en toe het hulle seker 95% swart mense 

in diens. Die terroriste was seker maar jaloers.)

Ek onthou dat ek ietwat kwesbaar gevoel het terwyl ek (en ander lede) na die 

bom gesoek het. Elke draai en hoek bestudeer vir die tweede bom. Dis iets wat 

jy aanleer op die gewetenlose strate. Jy sien alles met een blik. Weet nie hoe 

anders om dit te beskryf nie. Dis asof jou brein 'n foto neem en ontleed vir 

gevaar of  bewysstukke  en dit  gebeur blits  vinnig  ook.  Redelik  verlig  toe die 

tweede ontplof het sowat vyftig meter weg. Niks meer oorgekom as 'n dowe oor 

vir 'n paar minute nie. Geen groot ding nie. Soos gesê was verlig. Daarna het 

ons het die skare beheer waarmee die Honde Eenheid nie gehelp het nie. Hulle 

was besig om vir meer bomme te soek saam met hulle honde. Jy weet, om in 'n 

plek  in  te  stap  waar  twee  bomme reeds  ontplof  het  vat  baie  moed.  Al  jou 

instinkte wil hê jy moet óf weghardloop of dekking neem. Ek bewonder daardie 

Honde Eenheid ouens. Hulle het nie 'n woord gesê nie synde nie takhare met 

linkse neigings nie. Net hulle honde uitgelaai en begin soek. Ook ons verbied om 

te naby aan hulle te kom om verliese te beperk.

Die res van ons het die skare in 'n kalm maar ferm stem vertel om soos rokkof 

te maak. Dit was een van die kere waar die Blitspatrollie karre se PA sisteme 

goeie werk gedoen het. Nie dat hulle geluister het nie. Veral die ma's het hulle 

kinders gaan haal of eerder wou die teater bestorm om die te gaan red. Nie dat 

ek hulle blameer nie. Ek sal ook 'n polisieman probeer ontduik om my familie uit 

te kry na so iets. Hulle het egter na 'n rukkie na ons vaderlike bevel begin luister 

en soos die Honde Eenheid en ander Blitspatrollie lede die teaters leeg gemaak 

het is die kinders herenig met hulle ouers. Was baie trane daai dag. 

Daarna was daar baie stories oor wat werklik gebeur het daardie dag maar ek 

kan net vertel wat ek gesien en ervaar het. Dit was ook groot voorblad nuus en 

almal was bly oor die dooie terroris. Selfs spotprente gesien oor hom. Deesdae 



wanneer ek verby daardie boom ry onthou ek die jong man wat die bom geplant 

het. Hy het gesterf in wat hy geglo het. Hom gereeld genoeg na die tyd gesien 

staan in die vierde peloton. Altyd na die twee kinders gekyk. In teenstelling met 

die res het hy my nooit vrae gevra nie. Hy het die antwoorde so goed soos ek 

verstaan. Ek bid vir sy siel.

Daai van rooyen pedofiel

Kort  na  hierdie  insident  het  ek  geleer  dat  mens  geensins  van  rigting  moet 

verander  terwyl  mens  drift  deur  'n  draai  nie.  Die  gevolge  is  een  amper 

afgeskryfde Blitspatrollie kar en erge lip van die res (na hulle seker gemaak het 

ek leef nog). Was oppad na 'n ernstige misdaad toneel en beheer verloor van 

Romeo  4.  My  herinnering  is  dat  'n  afskuwelike  kommunis  en  linksgesinde 

takhaar deur 'n rooi lig gekom het net soos ek die interseksie ingegaan het. Dink 

ek het goed gedoen om die Blitspatrollie kar weg te hou van hom en daarna die 

verkeerslig wat ek nogsteeds soms in nagmerries sien nader kom. Moes reg 

verby my bemanning se venster kyk om dit te doen en sy het net so groot 

geskrik as ek.  Ek glo steeds dit  was nie my skuld nie maar kla nie oor die 

gespottery nie (hulle is  net jaloers).  Om ROMEO te vra  vir  die diensoffisier 

sonder  'n  lyk  iewers  is  nooit  pret  nie.  Alle  Blitspatrollie  karre  en  'n  paar 

speurders ry verby om te lag. Wel, ek het dit dikwels genoeg self gedoen.

Ons het  gepraat  oor  die  van rooyen pedofiel  geval  iewers.  Hierdie  man het 

klomp wit kinders ontvoer en hulle gevangene gehou by sy huis vir die dinge wat 

ek weier om oor te spekuleer. Van wat ek verstaan het het hy sy hou vrou 

gebruik om sy slagoffers op te tel by die skool en ander plekke. Dit maak dit 

ongewoon maar nie onbekend nie. Die Broads Moor moorde in Engeland was 

dieselfde. Die van rooyens het nie soos pedofiele gelyk nie synde middeljarig en 

redelik algemeen in voorkoms. Maar dan wat lyk pedofiele na? Dit is 'n feit dat 

die meeste seksueel mishandelde kinders mishandel word deur 'n familielid of 

vriend. Wees versigtig vir wie jy jou kind gee of vertrou mee. Wees eerder oor 

versigtig en neem alle merke of snaakse aanmerkings bitter ernstig op.

In hierdie geval het hy die verkeerde meisie ontvoer wat ontsnap het. Sy het 

haar beproewings aan die Polisie gerapporteer. Volgens die gerugte is sy huis 

toe dopgehou wat van rooyen agterdogtig gemaak het maar hy sou in elk geval 

gewees het. Onthou hy het mos geweet dat sy slagoffer ontsnap het. Die hele 



storie van sy lewe is een van wanbestuur deur die howe. Die oue was al te vore 

in die tronk vir dieselfde misdaad. Hy moes nooit uit gewees het om hierdie 

misdade te  pleeg  nie.  Baie  male  het  ons  het  gesweer  ons  sal  die  kriminele 

volgende  keer  doodmaak omdat  die  howe  nie  hulle  gal  wou  werk  soos  ons 

gedink het dit moet nie. Ek glo dit is normale frustrasie vir enige polisieman wat 

op die gewetenlose strate werk. 

Dit het 'n stap verder gegaan toe die Veiligheidspolisie my genader het om aan 

te sluit  by 'n eenheid wat gespesialiseer het in die "opsporing en uitwis  van 

terroriste."  Dit  was deur 'n  offisier  wie  ek  vertrou  het  en ek het  dit  ernstig 

oorweeg. Die idee om terroriste  op te spoor en uit te wis (vermoor) is heeltemal 

iets wat ek kon verstaan en mee saamstem ook. Kon dit ook moreel regverdig 

deur te sê "Wel, as ons 'n informant in plek het en ons arresteer die terroriste 

sal sy cover geblaas word. Die howe gaan in elk geval net boetie boetie speel. 

Indien ons die terroriste uitwis is almal gelukkig. Die informant veilig en meer 

aanvalle is voorkom." Vir my het dit erg sin gemaak en ek het nogal trots gevoel 

dat die kaptein met my hieroor gepraat het. Vae gerugte gehoor oor die eenheid 

en natuurlik geweet van sy voormalige bevelvoerder wat by die ANC aangesluit 

het in London. Die generaals het verduidelik hy nonsens praat en 'n suikersiekte 

lyer is wie se brein skade opgedoen het iewers. Tenspyte hiervan het ons geweet 

die  terroris  mag  dalk  vermoor  word  en  dit  goedgekeur  vir  die  redes  hierbo 

genoem. Ek sal nooit die polisiemanne wat die sneller getrek het blameer nie. 

Die nasionaliste wat die opdrag gegee het is die een wat die skuld dra. 

Sulke gedagtes is baie gevaarlik. Gelukkig het 'n familielid my oortuig om weg te 

stap. Vir my gesê die oorlog is verby en Mnr Mandela sal binnekort vrygestel 

word. Ek is dankbaar teenoor hom vandag selfs al het ek toe gedink hy moet 'n 

linksgesinde takhaar wees om sulke dinge sê. Maar hy was reg. Het 'n lang 

argument met my pa oor saak gehad. "Waarom kan ons die terroriste nie net 

doodmaak  en  die  hof,  die  samelewing  en  gevangenis  moeite  spaar  nie.  Sal 

maklik wees om nie te arresteer nie en die sneller te trek. Sal wegkom daarmee 

ook."  In teenstelling met die Kapelane het hy nie net sy kop in ongeloof geskud 

nie  maar  my 'n  lang  lesing  oor  natuurlike  geregtigheid  gegee.  Gesê  dat  dit 

moreel verkeerd is want ek werk vir die staat en 'n staat doen nie sulke dinge 

nie.  "Sulke  optrede  is  moord  in  die  werklike  lewe.  Het  ek  by  'n  eerbare 

organisasie aansluit om koudbloedig moord te pleeg? Wie besluit wie leef en wie 



sterf? Arresteer hulle en bring hulle na die hof en wees dankbaar dis nie jy wat 

die regter is nie want hulle het goeie redes vir die manier waarop hulle op tree." 

As 'n prokureur kan ek sy takhaar standpunt verstaan en stem saam met dit. 

Toe het ek glad nie so gedink nie. Ek sou dit geniet het.

Die van rooyen ou het moeilikheid verwag en homself bewapen. Ook met sy hou 

vrou  weggery  en  geweier  om  te  stop  toe  die  Kinderbeskerming  Eenheid 

speurders probeer het om hom te arresteer. Soos gesê ons was aan die rond ry 

toe die Kinderbeskerming Eenheid ROMEO vra vir hulp synde hulle van rooyen 

jaag wie in 'n rooi bakkie was as ek reg onthou. Ons het nie gevra waarom nie 

maar  gaan help  om hom vaderlik  uit  te  sorteer.  Enige  chase  is  ons kos  en 

waarvoor ons geleef het. Sou erg beledig gewees het as ons hulp nie gevra is 

nie. Vaderlik geraak het.

Baie jare later het ek 'n gerug gehoor dat ons hom dood gemaak het synde 

senior polisiemanne betrokke was in sy pedofiel ring. Dit is volslae onsin en die 

rede waarom ek oor die kwessie skryf sodat die ouers kan weet dat dit twak is. 

Ons het geen vooropgestelde idee gehad om hom te vermoor nie. In werklikheid 

sou ons hom nie doodgemaak het voor 'n vaderlike gesprek nie. Ons wou weet 

waar die kinders is en die dooies antwoord nie vrae ten spyte van ons bewese 

tegnieke met misdadigers wat (baie onredelik as jy my vra) weier om met ons te 

praat. Ons weë word gesien deur linksgesinde takhare as polisie brutaliteit en dit 

is. Maar dit het goed gewerk. Ek kan jou verseker hy sou bly gewees het om ons 

te  vertel  wat  ons  wou  weet.  Ongelukkig  het  ons  nie  die  kans  gekry  om 'n 

vaderlike gesprek te hê nie. 

Ek kan nogsteeds sien sy voertuig sien swenk en van die pad af loop. Ons was 

twee  kar  lengtes  terug  en  my  bemanning  het  gesê  "Sersant  hy  het  tannie 

geskiet. Ons het op die netwerk ROMEO gewaarsku dat die verdagte gewapen is 

en dat skote geskiet is." Nou het ons rede gehad om hom te skiet (misdaad voor 

ons gepleeg) maar ons het nie. Daar is geen manier dat sy simpel bakkie ons 

kon ontsnap nie. Ek weet dat die verslae agterna gesê het dat hy haar met 'n .

22-pistool geskiet het maar ek onthou 'n .357 magnum rewolwer en dit is wat hy 

homself mee geskiet het. Sy voertuig het die pad verlaat en ons stil gehou en 

die  bakkie  bestorm.  Ons  is  binne  'n  paar  sekondes  rondom  die  bakkie. 



Nogsteeds nie geweet waarom hy die tannie en toe homself geskiet het nie. Die 

het ons gehoor toe die speurders daar aankom. 

Baie  blameer  die  speurder.  Sê  hy  was  onervare  en  nie  geweet  hoe  om 

observasie  te  hou  nie  ensovoorts.  Moes  vroeër  inbeweeg  het  of  om 

ondersteuning kry van ons af en die huis bestorm. Jy weet, dis twak. Die van 

rooyen vent moes eers positief  geïdentifiseer (deur die ontsnapte kind) word 

voor hulle hom kon arresteer. Hy het geweet sy het ontsnap en moeilikheid kom. 

Die  is  nie  'n  geval  van  wanbestuur  nie.  Niemand  het  voorsien  hy  gaan 

onmiddellik wegjaag en homself en sy hou vrou doodmaak nie. Dis waansinnig 

om  die  speurder  te  blameer.  Daar  is  geen  manier  hoe  hy  onder  normale 

omstandighede sou kon ontsnap het nie. Die oomblik toe die chase begin het 

was  hy  so  goed  soos  gearresteer.  Dis  een  van  die  groot  redes  hoekom jy 

Blitspatrollie karre (en Honde Eenheid) orals sien en heeltyd beweeg. Sodat hulle 

kan reageer en nie vir twak afstaan nie. Die sisteem het goed gewerk.

Daarna het ons het die pad versper en die huis (waarin die kinders was) deeglik 

deursoek maar niks gekry wat kon aan dui wat met hulle gebeur het nie. Ek voel 

vir die ouers en bid elke aand vir die kinders se siele. Ek is jammer dat ons nie 

beter gedoen het nie en sal beter doen by Armageddon. Kan sy vark gevreet 

hiervoor my sien terwyl ek tik - laat my dink aan 'n onderwyser wie ek opsoek is 

na. Ek bid nie vir van rooyen hulle se siele nie. Hulle het altyd in peloton agt 

gestaan  en  ek  weier  om  met  hulle  te  praat.  Peloton  agt  is  'n  verkeerde 

beskrywing want eintlik is hulle alleen op die kant van dit. Selfs in die dood word 

hulle geïgnoreer. 

* Heelwat lesers het my gevra hoekom ek nie die bostaande insidente in die 

Engelse boek en die een se beskrywing genoem het nie. Dit sal die verkope 

aanjaag sê die slim takhare en hulle mag dalk reg wees. Weet jy die antwoord is 

eenvoudig. Ek het twee van die wêreld se grootste publiseerders van die hand 

gewys omdat hulle juis dit wou doen. Miskien is ek nie so Joods soos my pa nie 

maar om geld te maak uit die trane van die kinders se ouers voel verkeerd. Ek 

kan dit nie doen nie. Dit het te doen met die woordjie "respek." Geld was nog 

nooit  van groot belang vir  my nie.  As dit  was sou my belangrike boeke nie 

verniet gewees het nie en my kliënte my meer gereeld betaal het.

Soshanguve terroris



Eendag is 'n bekende winkel beroof en het ons gereageer na die toneel. As ek 

reg onthou is die eienaar van die winkel gewond tydens die rooftog gewond. Dit 

het  nie  lank  geneem voordat  die  kriminele  se  kar  beskrywing  deur  ROMEO 

uitgesaai is nie. Oppad na die misdaadtoneel het ons die rowers opgemerk en 

die chase is aan. Ons het vermoed dat ons terroriste  jaag want hulle is gewapen 

met  AK47-aanvalsgewere.  Die  ooggetuies  by  die  beroofde  winkel  was  baie 

spesifiek daarop. In daardie dae het die meeste misdadigers geen toegang tot 

hierdie wapens gehad nie. In later jare (na my tyd) het 'n gerug begin dat die en 

ander  aanvalsgewere  gehuur  kan  word  met  'n  instrukteur  om  opleiding  te 

verskaf. Ek het geen idee of dit waar is nie verseker glo baie polisiemanne dit.

Die situasie is wat ons elke dag gebid het voor en ek het onthou om God te dank 

vir die geleentheid. Ander Blitspatrollie karre het by ons aangesluit en die chase 

was oppad na 'n township met die naam van Soshanguve. Kan jou verseker dat 

ons  teen  hoë  spoed  gery  het.  Dink  hulle  het  'n  3  reeks  BMW gehad.  Baie 

opwindend. Ek kan nie onthou dat ons hulle geskiet het op die stadium nie want 

ek was besig om op die radio die verslae te stuur waar ons is. Dis toe die Honde 

Eenheid kar voor ons uitgeskiet word wat ons besef het die ouens wil regtig nie 

gearresteer  word  nie  en  is  ook  nie.  Ek  kan  nogsteeds  sien  hoe  die  Honde 

Eenheid van die pad af  ry met die bemanning wat aan ROMEO sê dat hulle 

voorruit uitgeskiet is. Gaan net gou stop en dit uitskop as ons nie omgee nie. 

Heeltemal rustig. Wat hulle gedoen het binne 'n paar sekondes. Dit het beteken 

dat ons nou reg agter die rowers was. Ek het nie daardie dag bestuur nie want 

ek was skaars terug van SAP TIN maar my woonstel maat het. Die ou is een van 

die beste bestuurders in die eenheid. Hard en ervare en altyd gereed met 'n 

glimlag. Lelike vuisslaner ook gewees.

Daar is 'n rassistiese gerug in Suid-Afrika toe en nou dat swart mense nie vinnig 

kan ry nie. Laat ek jou vertel dat dit nonsens is. Hulle is vinnig genoeg en 'n 

paar misdadigers het selfs ons laat sweet. Dit moet gesê word dat hulle ons 

nooit ontsnap het nie maar ons het die voordeel van 'n radio-netwerk en baie 

ander polisievoertuie gehad om hulle vas te keer en te vermoor indien nodig. 

Hierdie een het soos 'n vark in Palestina gejaag. Agter ons was 'n hele klomp 

Blitspatrollie en Honde Eenheid karre. Almal het vaderlik gevra dat ons "f of en 

hulle kans gee om die f terroriste te skiet" maar helaas ons was selfsugtig en net 

daar gebly. Kon mos self verbykom as hulle kan wat hulle nie kon nie.



Die rowers het 'n fout gemaak deur verby die plaaslike polisie stasie te jaag. Die 

hekwag het die terroris bestuurder in die kop geskiet (met sy R1) en hoe hy dit 

reggekry het is oop vir debat. Ons is teen meer as 220 km per uur verby en hy 

omtrent 15 meter weg. Dit was 'n goeie skoot en die bestuurder op slag dood. 

Goed die helfte van sy kop het uitmekaar gespat en hy kon glad nie eers die 

koeël gevoel het nie. Ek sien hom dikwels in peloton drie. Ek het altyd gewonder 

daarna of die hekwag besef het dat ons minder as 'n sekonde of twee agter die 

kar is wat hy so goed geskiet het. Ons het ook nie hom gevra om te skiet nie en 

was 'n bietjie verbaas toe die terroriste teen 'n taxi vas ry en gerol het na die 

anderkant van die straat. Onmiddellik self gestop. 

Terroris  nommer twee het tydens die ongeluk gesterf. Hy is vasgekeer teen die 

paneelbord langs die dooie bestuurder. 'n Derde het begin weghardloop met sy 

AK47. Die het ons  deur die stowwerige strate gejaag vir seker so kilometer (kan 

meer wees). Daar was geen teerpad nie tensy ek my misgis maar redelik baie 

slaggate want ons kons nie ordentlik korrel nie wat my vies gemaak het. Ek 

onthou dat hy het nou en dan omdraai om op ons te skiet (het ook) en dan weer 

gehardloop. Elke keer as hy dit gedoen het het ons probeer het om hom dood te 

maak. Die probleem is dat die plaasgevind het tussen mense op hulle daaglikse 

besigheid. Ons kon nie soveel as wat ons graag wou terug skiet nie. Dis absoluut 

nie maklik om akkuraat te wees van 'n bewegende voertuig nie en ek het my 

bestuurder gevra (gesmeek amper) om te stop dat ons ordentlike kan korrel en 

'n einde te maak. Dit moes gebalanseer word teen die ontwyking van die terroris 

se koeëls wat heeltyd verby ons gegaan het. Soos ek vandag hier tik sien ek die 

terroris hardloop voor ons en ek is verbaas dat hy nooit eers die Blitspatrollie kar 

getref het nie. Ons was nie meer as 15 meter agter hom nie. En ja ons het 

probeer om hom dood te ry ook. My bestuurder het so uitgeswaai en geslinger 

oor die pad dat ek amper seesiek begin raak het. 

Ten einde laaste het die terroriste in 'n huis gehardloop waar hy die eienaar 

geskiet het. Ons kon hom dood skiet sekondes later. Sy AK47 het op die vloer 

gelê met die rook wat nog uit die loop peul. Dit is 'n vreemde gevoel om die 

geweer te sien wat probeer het om jou dood te maak sekondes te vore. Laat jou 

besef dat die gewetenlose strate is die teater van die werklikheid. Wanneer die 

akteurs bloei is dit werklike bloed. Dit is geen speletjie nie. Polisie doktrines het 

daarop aangedring dat ons het die geweer veilig maak. Die is gedoen en gewag 



vir die speurders en diensoffisier.  Ons het ook gekyk na die oorledene vir enige 

tekens van die lewe maar hy staan in peloton 2 met die res van sy makkers. Ek 

bid vir hulle. Was deel van 'n terroriste selgroep. Het geen idee hoekom hulle die 

winkel wou roof nie maar later heelwat gerugte gehoor.

Die ambulans het die gewonde eienaar opgelaai wat  baie te sê gehad het oor 

die terroriste  se onbeskofte gedrag. Hy was nie geamuseerd nie en baie kwaad. 

Sy bier drinkery is wreed verbreek en ook op 'n slegte plek vir 'n man geskiet. 

Soos die grappie gaan as hy 'n vrou was sou dit mis gewees het. Nogal grillerig 

vir ons ook wie hom aan die lewe gehou het nadat ons dood seker is die terroris 

niks verder gaan doen nie. Ook seker gemaak niemand steel die AK47 nie.

Ons het baie ander avonture gehad maar die som dit goed genoeg op. Ek het 

iets beters gevind in SAP TIN. As 'n ongetroude sersant sou ek nie omgee om 

voortdurend vir twee jaar op die grense rond te ry met Casspirs nie. Hel nee, dit 

was net so goed soos die Blitspatrollie. Dus gaan ons storie soontoe.



Hoofstuk 6

SAP TIN of Teen-Insurgensie

Gedurende die winter van 1988 het ek vrywillig vir die SAP TIN teeninsurgensie 

kursus  aangemeld. In gewone polisie taal is dit bekend as die boskursus. Die 

kursus  self  is  vir  ses  weke  op  hulle  spog  basis  genoem Maleoskop  in  Oos-

Transvaal. Dit was 'n groot plaas met 'n militêre gemeenskap binne. Daar is 

skietbane vir gewere en pistole asook mortiere en lug aanvalle. Alles te doen 

met die opleiding van ligte infanterie in 'n TIN rol is goed voorsien voor. Regtig 

my tipe plek.

Ons was ook nie die enigste kursus lede nie. Daar was klomp kompanies besig 

met verskillende opleiding. Die plek is groot genoeg om nie in mekaar vas te 

loop nie. Ek is nie seker of dit nog bestaan nie. Gehoor dit is terug gegee aan die 

stam by wie dit gekoop is baie jare tevore. As dit so is het hulle absoluut goed 

gedoen. Dit was baie goed opgepas. Die een ding wat jy nooit daar gedoen het 

nie was om die bos te beskadig nie. Die instrukteurs het regtig gehou van die 

plek en dit behandel asof dit hulle eie is. Daardie storie van 'n konstabel wat 

gejaag is na 'n boom in die verte en 'n blaar terug te bring vir die sersant is 

onsin. As hy terug gekom het met 'n tak en gesê het "kies 'n f blaar" sou hy 

vandag nog om verskoning  vra vir die feit dat hy 'n kommunis in vermomming 

is.  Waarskynlik  ook  in  hegtenis  geneem  wees  vir  beskadiging  van 

staatseiendom. Sulke dinge het net nie gebeur nie.

Dit was nie my eerste besoek nie. Tydens Kollege het ons 'n drie weke onluste 

kursus bygewoon as 'n kadet. Nie vreeslik goed behandel nie. Dis waar ek aan 

die voorkant van die voertuig moes toon klap om gejaag te voel. Diekeer was 

ons vir meer ernstige sake daar. Die boskursus is nie op almal neergedwing nie. 

Die meeste van ons het vrywillig aangemeld. Sou in die volgende ses weke het 

ten minste 400 km loop. Ook duisende loskruit patrone in oefen gevegte uitskiet. 

Handgranate gooi en terroriste wapens en taktiek leer. Dit was groot pret en 

met 'n paar van ons instrukteurs ex-Rhodesiërs die opleiding uitstekend. Die 

kursus is in my mening beter as die Leër een.

Hoekom het 'n polisiemag begin op tree soos ligte infanterie?



Die nasionaliste was onseker hoe om met die insurgensie te werk. Hulle wou dit 

eers aflag as 'n polisie probleem en het verwag dat die SAP dit sal hanteer synde 

alle  terrorisme op een of  ander manier ook misdaad is  (dis  so).  Die meeste 

regerings doen dit want om die weermag in te roep wys dat die polisie beheer 

verloor het en dus die politieke takhaar neiging om 'n oorlog as 'n polisie aksie 

te beskryf.  Dit maak dit  minder ernstig en klink glo beter in die buitelandse 

media. Maar in 1962,  tenspyte van sy militêre agtergrond, het die SAP twee 

dekades laas sy eie troepe gehad. Daarom moes die SAP vinnig weer leer hoe 

om as  infanterie  te  werk  en  soldate  te  word.  Was  alles  net  politiek.  In  die 

Engelse boek het ek redelik uitgebrei oor die redes vir die bosoorlog maar ek 

voel die geskiedenis is in soveel ander beter boeke as die een dat dit onnodig is 

om dit in Afrikaans te herhaal. Dus dit heelwat verkort maar as julle meer wil 

weet  oor  die  patroon  wat  gevorm het  met  die  terroriste  tegnieke  en  teen-

tegnieke lees gerus my (gratis) boek The Egg Breakers - Counter-Terrorism in 

Sub Saharan Africa wat spesifiek daarna kyk. 

Baie kortliks die swart Suid-Afrikaanse uitgewekenes was bondgenote met die 

terroriste in Rhodesië en ook Suidwes met die doel om Suid Afrika oor te neem 

maar nie net in die twee gebiede nie. Die terroriste wou van orals af insypel om 

terreur te pleeg. Dus is die grensgebied teen Lesotho, Swaziland, Mosambiek en 

Botswana ook deur SAP TIN beskerm. Die probleem was mannekrag of eerder 'n 

te kort daaraan. Met 2000 man in Rhodesië kon SAP TIN nie orals wees nie en 

beheer oor Owamboland is formeel aan die weermag  oorhandig wat besonder 

swak toegerus was vir  TIN oorlog.  Ook heelwat  minder ervaring  as  die  SAP 

gehad. 

Die Leër generaals sal jou vertel dat die nasionaliste nie bereid was om enige wit 

soldate te verloor nie wat die weermag  generaals erg terug gehou het. Moenie 

dink dit as gevolg van kommer vir die soldate se lewens is nie. Nee, hulle moes 

verkiesings wen en bereid om die publiek te mislei vir 'n pensioen en die reg om 

nonsens te praat in die parlement. So het hulle "huursoldate" soos 32 Buffalo 

Bataljon gekry om die hardste gevegte te doen. Swart soldate van die eenheid is 

geen ongevalle in hulle manier van dink nie. Dus nie nodig om dit op die nuus te 

sê nie.  Soos  ons weet  is  hierdie  eenhede later  aan hulle  lot  oorgelaat.  Dis 

politiek op sy beste. Geen mannemoed nie en kom ons misbruik mense soveel 

as ons kan. Gaan was voete daarna.

https://www.smashwords.com/books/view/297869
https://www.smashwords.com/books/view/297869


Duidelike moet die terroris van iewers af opereer en diesulke plekke is bekend as 

'n terroriste basis waar hulle sommer opleiding kry ook. In Rhodesië was hulle 

orals binne die land en die Afrikaners wou dit voorkom en het ook. Tydens die 

hele  oorlog het die  terroriste  nooit  enige permanente basisse binne die land 

gehad nie en onthou ek verwys spesifiek nou na klassieke basisse met terroriste 

in uniform en parade gronde ensovoorts. Nie tydelike basisse nie en ook nie 

terroriste wegkruip plekke in die townships nie. Dis absoluut nie dieselfde ding 

nie. Net vir volledigheid moet ons onderskei  tussen stedelike terreur waar 'n 

terroris  gewoonlik  (altyd)  in  siviele  klere  sabotasie  of  moord  pleeg  en  dan 

klassieke  insurgensie  waar  die  terroris  in  plattelandse  gebiede  opereer  in 

uniform en sabotasie en moord pleeg. Teen Insurgensie of TIN (COIN in Engels) 

is maar een deel van teen-terrorisme in geheel.

Die een terroriste basis wat wel gevestig was in Owamboland is in 1966 deur 

nagemaakte  polisiemanne  (valskerm  soldate)  verwoes  (daar  was  ook  'n 

Durbanse  kontigent  van  SAP  lede  betrokke  en  die  Veiligheidstak).  Die 

Ongulumbashe aanval was nie veel van 'n geveg nie en 'n meer arrestasies is 

gemaak  as  wat  terroriste  dood  is.  Dis  bekend  dat  drie  swart  polisiemanne 

gesterf  het en hulle dood is onderdruk deur die nasionaliste.  Ek self  het per 

toeval hiervan uitgevind. Hierdie insident sou 'n groot rol speel om SAP TIN te 

vestig. Die generaals het dit betreur dat hulle die weermag moes vra vir hulp 

(reg ook, skande sê ek). Dit was tydens Dr Verwoerd se tyd as eerste minister 

en hy (asook John Vorster) het die SAP bo die weermag verkies (net reg ook, 

spot sommer). Soos jy weet het die SAP altyd 'n militêre geskiedenis gehad 

(laas  gesien  24  jaar  tevore  by  Tobruk).  Dit  is  egter  verwaarloos  deur  die 

nasionaliste  generaals  (die  Tweede  Wêreld  Oorlog  soldaat  is  Engels 

georiënteerd) tot die middel 1960's toe bogenoemde gebeur het. 

Rhodesië  se  onafhanklik  van  Brittanje  en  daaropvolgende bosoorlog  het  nog 

verdere  probleme veroorsaak.  Daar  was   uitgewekene  swart  Suid-Afrikaanse 

burgers betrokke aan die kant van die terroriste. Dit het die nasionaliste genoop 

om  onluste  polisie  na  Rhodesië  te  stuur  om  enige  swart  Suid-Afrikaanse 

uitgewekene in hegtenis te neem. Hoe weet ek nie want die ouens was soldate 

en bewapen en glad nie lus om gearresteer te word nie. Hierdie eenhede het 

hulleself in die middel van die skietende bosoorlog bevind. Hulle was op geen 

manier  toegerus  of  eers  opgelei  vir  dit  nie.  Diep  in  die  k-k  deur  AG Visser 



(bekende SAP TIN spreukwoord) het die uitstekende Rhodesiese Weermag hulle 

baie vinnig begin oplei. Die ouens het die kern gevorm (saam met paar weermag 

instrukteurs) van wat bekend geword het as SAP TIN. Daar was nooit Apartheid 

in Rhodesië nie so die hulp het niks daarmee te doen gehad nie (soos paar 

takhare blykbaar dink nie). Op 'n stadium was daar 2000 polisiemanne of een 

kwart van die hele Rhodesiese Weermag  in Rhodesië doenig. Hulle sou onttrek 

word as deel van 'n gedoemde politieke speletjie genoem "détente." Wat die 

nasionaliste aan Rhodesië gedoen het kan net as skandelik en lafhartig beskryf 

word. Geen verskoning in die wêreld is goed genoeg nie. Alles wat agterna in 

Zimbabwe gebeur het is hulle skuld en op hulle gewete. 

*  Paar  lesers  het  my  gevra  met  die  Engelse  weergawe  of  ek  dalk  'n  eks-

Rhodesiër  is  dat  ek  so  aangaan.  Die  antwoord  is  glad  nie.  Ken  net  my 

geskiedenis en kan ordentlike afleidings maak van wat na die tyd uitgekom het.

Die plot het verdik toe die Leër Angola in 1974 ingeval het om Holden Roberto 

en Jonas Savimbi te help om politieke beheer in Angola te kry. Dit is nadat die 

Portugese in wanorde gevlug het en Angola spoedig inmekaar getuimel het. Op 

groter skaal was dit deel van die Westerse domino-teorie waar die idee dat as 

een land kommunisties raak die res rondom dit sal volg (en val) soos domino's. 

Een vir een. Vandag weet ons dit was net politiek twak maar dit het Vietnam en 

klomp van Afrika se probleme veroorsaak. Kom daarop neer dat John Voster na 

die smeekbede van die ander Afrika leiers geluister  het en die  weermag  in 

Angola in gestuur. Is soos 'n viool gespeel deur die Afrika leiers. Die gevolge is 

iets wat enige mens met twee breinselle kon voorsien het. Regtig nie baie slim 

gewees nie.

Die inval in Angola is Operasie Savanna genoem en die weermag het tenspyte 

van sy ou toerusting geen probleem gehad om die bevrydingsbewegings (en wie 

ander ook) in hulle pad te vernietig nie. Polities was dit egter 'n volslae ramp 

(soos  die  Afrika  leiers  gehoop  het  dit  gaan  wees).  Groot  internasionale 

verontwaardiging  en veroordeling  het  gevolg.  Daarna is  die  SAW onttrek  na 

Owamboland en die Leër generaals besluit wat hulle nodig het is nuwe toerusting 

en vinnig ook. Synde die res van die wêreld geweier het om dit te verkoop aan 

ons sou ons ons eie bou. Boer maak 'n plan en so is Armskor gevestig (wel het 



lankal  reeds bestaan -  net  groter  geword).  Uit  dit  het  die  Ratels  en  Buffels 

gekom. Die Casspir is as gevolg van Rhodesië en SAP TIN bedrywighede daar.

Die onttrekking het egter die bevrydingsbewegings laat dink dat die weermag 

verslaan is (hulle glo dit tot vandag en so sal ons kinders ook want dit is wat die 

uiteindelike oorwinnaars hulle leer). Die was een van die grootse redes waarom 

die 1976 Soweto-opstande plaasgevind het. Afrikaans is nie die groot rede nie 

tenspyte wat vandag gesê word. Die SAW is uit Angola geboender en dus is die 

einde in sig. Dit is wat geglo is al is dit absolute onsin. In werklikheid is die 

weermag nooit verslaan nie en daar was niks in die Suidelike Halfrond wat dit 

kon aanvat nie. Op 'n stadium het Kuba betrokke geraak aan die kant van die 

bevrydingsbewegings en tien duisende soldate na Angola gestuur. Hulle het so 

sleg pak gekry dat hulle top-generaal per vuurpeloton tereggestel is daarna. Ons 

het gedink hulle is 'n grap maar ek voel vir hulle. Wie wil veg vir 'n saak wat nie 

jou eie is nie aan die ander kant van die aarde?

Ongeveer drie jaar ná Operasie Savanna het die Leër Angola weer binnegeval en 

die  suide  van  Angola  beset  vir  die  volgende  dekade.  Dit  was  nodig  om die 

terroriste basisse te vernietig en om Savimbi te help. Met die vernietiging van 

die  terroriste  se  basisse  het  dit  baie  moeilik  vir  hulle  geword  om  selfs 

Owamboland te bereik. Hierdie TIN bedrywighede is genoem die Suid-Afrikaanse 

Grens Oorlog of net die "grens." 

Dit  sou egter verkeerd wees om te aanvaar dat die oorlog slegs in Angola / 

Suidwes was. Die res van Suid-Afrika se grense is beskerm deur SAP TIN waar 

dinge ook nou en dan ontplof het. Al die groot gevegte was egter in Suidwes en 

Angola. Daar is geen boeke (waarvan ek weet nie) wat met SAP TIN op ons eie 

grense handel nie. Dit wat iets van 'n onbekende oorlog omdat dit meer op teen-

terrorisme gemik was as teen-insurgensie. Die ding is geen mens het geweet 

wat die terroris sou doen nie want hy kon probeer insypel soos 'n insurgent of hy 

kon eenvoudig in ry met 'n taxi. Dus moes SAP TIN met beide werk en deels 

teen-insurgensie en deels teen-terrorisme werk doen. Tydens die grensoorlog 

was SAP TIN betrokke as hoogs mobiele gemeganiseerde infanterie. Met ander 

woorde meestal in Casspirs van waaruit die gevegte plaasgevind het. By verre 

die mees bekende SAP TIN eenheid is Koevoet genoem. Dit het later bekend 

geword het as SWAPOL TIN (Suidwes-Afrikaanse Polisie Teen Insurgensie). Die 



boek gaan glad nie oor die eenheid nie. Ek was nie 'n lid nie. Daar is klomp goeie 

boeke oor hulle waarvan Jim Hooper se "Koevoet" die beste is.

Die  eerste  SAP-lede  het  nie  kamoefleer  uniforms  of  spesialis  voertuie  wat 

landmyn  beskerming  gebied  het  gehad  nie.  Hulle  is  in  blou  wintersdrag  na 

Rhodesië met dasse en tuniek waar hulle vinnig besef het die uniform hulle gaan 

vermoor synde geen blou gras in Rhodesië of Afrika is nie. Dit is waarskynlik 

waar die kuns van waardeuring die eerste keer geleer is maar polisiemanne was 

altyd praktiese manne selfs voor dit. Het stelliglik die basies kennis reeds gehad. 

Met tyd het die gekamoefleerde uniform en die briljante Casspir  gepantserde 

voertuig in diens getree. Casspirs en kamoefleer drag is uniek aan die SAP TIN 

Eenhede. Die Leër het nooit kamoefleer uniforms gehad nie en die SAP is dikwels 

verkeerd geïdentifiseer as die weermag deur buitelandse liberale takhare. Dit 

was 'n groot belediging wat reggestel is met 'n vaderlike gesprek. 

Die kamoefleer uniform is doelgerig ontwerp deur die WNNR (Wetenskaplike en 

Nywerheids Navorsing Raad). Lees nou die dag dat dit weggegooide Rhodesiese 

kamoefleer was (tot my vermaak). Dit lyk glad nie dieselfde nie. Nie eers amper 

nie. Verseker het heelparty manne wel in Rhodesiese uniforms geveg om die 

skyn  van  betrokkenheid  te  hou.  Ja  wat  mens  alles  lees  op  die  internet. 

Verstommend.  In  teenstelling  met  Rhodesiese  kamoeflering  is  dit  van  hoë 

gehalte en het nie maklik uitmekaar geval nie. Daar was twee verskillende style 

wat effens verskillend lyk en een helse verskil in status geniet het. Voor 1976 en 

na dit. Ek het met groot trots seker gemaak dat ek die patrone kies wat die 

beste lyk by die SAP Kwartiermeester in Silverton. Dit moes ordentlik ooreenkom 

met mekaar en geen grappies oor dit is geduld nie.

Ons almal wou boshoede hê wat slegs vervaardig is tot 1976 en dus skaars was. 

In sy plek het ons 'n bofbal tipe pet met die goue Polisie Ster (geborduur) op dit 

gedra wat ons ook anders as die weermag gemaak het. Prakties is dit geensins 

so goed soos 'n breë rand boshoed nie. Te min skaduwee. Dit het standaard 'n 

oranje "day glow" binnekant gehad sodat die Lugmag helikopters ons kon sien 

tydens 'n kontak of  daarna.  Dis  dan onderstebo gedra.  Jy sal  verstom wees 

hoever  dit  uit  die  lug  gesien  kan  word.  Het  ook  ons  meer  laat  sweet  as 

gewoonlik wat nie so groot nadeel is as die wat dit sou wees as die Lugmag 

vaderlik jou begin verwar het met 'n terroris nie. Die hitte kon nie so maklik 



ontsnap nie syne dit plastiek was. Wat ons nooit gebruik het nie is 'n ingeboude 

nek beskermer. Die het afgerol gerol om ons nekke te dek. Volgens ons SAP TIN 

instrukteurs dra net 'n f Kubaan of iets erger 'n boshoed op so manier. Eintlik 

heelwat meer en erger te sê gehad oor dit. Kan nie die woorde hier herhaal nie. 

Voldoende om te sê daar was 'n toilet betrokke en baie takhaar neigings. Dus 

het  ons  die  oorbeskermers  (wat  uitvou)  ook  sommer  afgesny  (om seker  te 

maak) en die nek beskermer altyd netjies opgerol gehou. Nek sou wel gewoond 

word aan die son. Minder probleme as 'n verergde instrukteur of sersant wat 

vaderlik wou raak met jou.

Ons  het  geen  gevegshelms  of  koeëlvaste  baadjies  gehad  nie.  Iets  wat  'n 

voormalige Marine kolonel verstom het. Die oom het homself by geleentheid aan 

my seksie vasgeheg "just obserserving sergeant, carry on then." Nie lank gevat 

om te sê ons is mal nie en werk op 'n manier wat hulle nooit sou oorweeg nie 

tensy deel van die Recon Peloton. Ek weet nie of dit waar is nie maar ons het in 

klein groepe gewerk en geglo in spoed (so min as moontlik toerusting). Wat 

presies die Marine kolonel  daar gedoen het ek sal  nie weet nie en het nooit 

gevra nie. My vaderlike staar vir 'n verduideliking het ons luitenant genoop om 

my te vertel ons "nie soos takhare moet wees nie en seker maak dat die kolonel 

oom niks  oorkom nie."  Seker  self  nie  geweet  nie.  Die  kolonel  oom was  'n 

Koreaanse en Vietnam veteraan en ek het hom soveel moontlik uitgevra. Eintlik 

die oom erg geniet en ek kan jou sê ek het nog nooit 'n man (so oud) gesien in 

my lewe wat so kon beweeg nie. Nooit moeg geraak nie en altyd hoflik. Meer ons 

opgepas as ons hom. Dink hy was net jaloers met sy opmerkings.

Verbleikte kamoeflering is 'n statussimbool

Dit was 'n status simbool vir ons om verbleikte kamoeflering te dra. Dit is 'n 

goeie aanduiding van veteraan status in ons macho wêreld. Herinner my aan 'n 

gerug wat ek gehoor het en dit kan waar wees synde dit meer as eenkeer aan 

my vertel is. Blykbaar, tydens die Rhodesiese oorlog, het die nuwe SAP TIN lede 

op 'n vliegveld die ou manne ontmoet wat oppad huis toe was. 

In  daardie  dae  is  SAP  TIN  gevlieg  na  Rhodesië  en  het  hulle  die 

opknappingskursus daar gedoen. So het een groep geland en huis toe gegaan en 

die ander op dieselfde vliegtuig na Rhodesië vir drie maande of hoe lank ookal. 

Dit is maklik om te onderskei tussen die twee groepe sedert die veterane se 



uniforms erg verbleik was. Die nuwe ouens sin nuut. Met tipiese polisie humor 

het 'n veteraan oorgestap om hulle die lip te gee en te vertel hoe erg dit is 

daaikant  tussen  die  uitlanders.  Hy  is  toe  saamgevat  op  dieselfde  vliegtuig 

waarmee hy so pas aangekom het. Niemand het hom geglo toe hy gesê het hy 

het  nou net  terug  gekom nie  want  hy het  'n  nuwe stel  kamoefleer  uniform 

aangehad  (vir  redes  wat  hy  daarna  oor  spyt  moes  gewees  het).  Die  nuwe 

kontingent het werklik geglo dat hy grappe in swak smaak maak toe hy met alle 

geweld wou uit  spring en weghardloop.  Het verskriklike  dreigemente oor  die 

ontvoering van onskuldige konstabels na Rhodesië gemaak. Dit het die luitenant 

so laat vererg dat hy hom laat boei het in die vliegtuig synde hy takhaar maniere 

het. Hulle is mos darem almal saam oppad en niemand anders kla en tjank nie. 

Bykom konstabel en hou op (jy weet wat) praat. Daar aangekom het hy nog drie 

maande gedoen sonder om weer te kla. Was nie heeltemal 'n takhaar liberaal 

nie. Sy eie luitenant het sy bonus geld in sy rekening betaal met die besef dat hy 

vermis is by betaalpunt parade in die Kollege. Dink hy moet voel gelukkig voel 

dat hy nie in hegtenis  geneem is vir dros nie of so hy is hy vertel toe hy drie 

maande later 'n wyser man in die Kollege aangekom het. SAP TIN was ook gaaf 

genoeg om sy ou kit te stuur wat rondgelê het. Twyfel of hy ooit weer met die 

nuwe ouens wou meng. Sy uniform was so verbleik hy het soos die Leër gelyk. 

Blykbaar sy nuwe luitenant soos 'n skadu agtervolg ook net om seker te maak.

In  my  tyd  het  die  Lugmag  ons   in  die  vertreksaal  wag  voordat  hulle  ons 

toegelaat  om naby hulle  Hercules  vliegtuie  te  kom. Daar het hulle  ons soos 

sardientjies op opvoubare seil bankies gepak waar ons geduldig in die donker 

gesit het want die vensters is min. Erger as dit het die vlugingenieur nou en dan 

in invlug kom kyk na die plafon of eerder die dak synde daar geen plafon is nie. 

Die kabels ensovoorts kon maklik gesien word en het nog ping geluide gemaak 

ook. Hy sou sy kop skud en die teken van die kruis maak. Dan draai die Lugmag 

takhaar om en praat in 'n telefoon met die vlieëniers wat hulle koppe uitsteek uit 

die kajuit en bekommerd begin lyk. Ook net koppe geskud en hande gevou asof 

hulle  lus  is  om te  bid.  Die  takhaar  gedrag  het  ernstige  kommer  onder  ons 

veroorsaak maar ek het hulle truuks van lank voor dit al geken. Was verseker 

meer gewoond aan die binnekant van 'n militêre vliegtuig as die meeste ander. 

Seker  gemaak om te kyk vir  'n  valskerm en myself  belowe om die  takhaar 

vlugingenieur sin te waardeur as dit moet. Vir my na 'n gelowige ou gelyk met 



sy kruis tekens en kon bekostig om op aandag voor God te staan. Ook 'n ring 

gedra wat wys hy is getroud en ek wou nie 'n maagd voor my tyd sterf nie en hy 

was nie vreeslik belangrik in my oë nie. Die valskerm sou my meer gebaat het 

en ek het verseker geweet hoe om dit te gebruik vir die doel wat dit ontwerp is. 

Gelukkig het ons altyd geland voor die Lugmag te veel pret met ons kon hê (was 

net jaloers). Die hitte wanneer die deure oopgaan om ons uit te laat was iets 

anders. Was ons gebruik om te sê as die terroriste on nie kry nie sal die hitte 

verseker. Nie een van die twee het nie. Ons het gewoond geraak aan beide.

Ek weet van 'n konstabel by SAP TIN wat half gesuip by die Transito aangekom 

het of kom ons sê eerder vrolik en moes hardloop vir die trokke. Sy balsak was 

vol  krieket kit  geen uniforms nie.  Duidelik het sy maats hom 'n goeie poets 

gebak. Hy moes weer uitgereik word by SAP kwartiermeester. Dit moet gesê 

word dat SAP TIN 'n goeie sin vir humor oor dit geopenbaar het. Net gelag en 

hom soontoe gevat. Ou was nogal embarrasseer en omverskoning gevra. Ander 

sersant het ŉ bottel rum in die harde sand verpakte vloere van die TIN Transito 

twee jaar te vore begrawe toe hy laas verban is na die grens. Die uitgegrou met 

die  bevrediging  van 'n  gebore  rum drinker.  My ook  aangebied  maar  snaaks 

genoeg ek het feitlik nooit iets gedrink by SAP TIN nie. Ek sal altyd die reuk van 

rum assosieer met polisiemanne op die grens. Julle weet mos hoe die reuk van 

iets jou laat herinner aan 'n spesifieke voorval? Dus vir my vrou gesê (ek dink 

die tweede een) dat die reuk van rum dit vir my onmoontlik maak om romanties 

met haar te raak. Ja wel. Ek sien die fris polisiemanne in my kop en verloor alle 

romantiese neigings op die plek. Dit was 'n groot terugslag vir ons huwelik want 

sy  het  nogal  haar  rum  en  Coke  nou  en  dan  geniet.  Geen  wonder  die 

egskeidingsprokureurs het weer geld gemaak nie.

SAP TIN was baie effektief

Statistiek bewys dat SAP TIN 90% van alle terroriste doodgemaak het. Die vraag 

is  hoekom?  Wat  het  dit  so  anders  gemaak?  Ek  dink  baie  verskillende 

vaardighede  is  gekombineer  met  een  doel  om  die  terroris  te  dood  of  te 

arresteer. Jy kon 'n SAP TIN eenheid glad nie met dienspligtiges vergelyk nie (en 

bedoel geen disrespek nie). In 'n SAP TIN peloton het jy altyd 'n paar speurders 

gevind wat geweet het hoe om verdagtes te ondervra en inligting op te volg wat 

van kardinale belang is in die jag van terroriste. Die Honde Eenheid sou aankom 



met  hulle  honde  en  die  patrollie  formasies  is  aangepas  om  hulle  te 

akkommodeer.  Daardie  honde  kon  springstof  ruik  en  ook  enige  terroris 

inhardloop. Swart polisiemanne het ook by ons aangesluit wat die taal kon praat. 

Binne  plekke  soos  Bophuthatswana  is  twee  van  hulle  plaaslike  (eks-SAP) 

polisiemanne na ons gesekondeer word. Die was onder ons bevel. Ons was ouer 

en veel harder as gevolg van ons gewetenlose straat ervaring. Skietgevegte of 

kontakte in  SAP TIN terminologie  was niks nuuts  vir  ons nie.  Was gewoond 

daaraan om die terroriste te vermoor waar ons hulle kon kry en ook redelik 

onverwags. Baie van ons het ook gevegs ervaring van ons Leër dae gehad. Mees 

belangrik was die polisieman instinkte wat nie redelikerwys van dienspligtiges 

verwag kon word nie. Ek wil nie sê meer vrywillig nie want die dienspligtiges is 

goeie ouens wat ook die regte ding gedoen het. Bitter min was teen diensplig en 

almal  trots  op  hulle  eenhede.  Dit  irriteer  my wanneer  takhare  anders  begin 

skryf. Enige man wat sy land se uniform aangetrek het moet trots wees op sy 

diens en nie dit wegsteek nie. Ek verstom my hoe die Amerikaners aangaan met 

my Amerikaanse Patriot en die ander veterane. Daar is dit iets groots. Hier sien 

ons neer op ons manne. Mense, dis verkeerd. Almal was belangrik en net party 

geseënd genoeg om die terroris in die hande te kry.

Die stelsel was baie eenvoudig en het goed gewerk. Elke eenheid en polisiestasie 

moes lede verskaf na SAP TIN om op grensdiens te gaan. Dit het veroorsaak dat 

die vaardighede so wyd uiteenlopend was. Die bostrippie was enigiets tussen 3 

tot 4 maande in lengte. Ons is 'n paar rand ekstra betaal maar dit was nie die 

moeite werd om vir die geld te gaan nie. Het darem 'n ordentlike Technics Hi-Fi 

met  myne  gekoop  (gesteel  in  die  nuwe  Suid  Afrika).  Avontuur  is  wat  my 

aangetrek het. Dit en 'n lewendige belangstelling in teen-terrorisme was (vir my 

in elk geval) die trekpleister. Sommige lede (glo ek) het gevoel die breek nodig 

is van hulle vroue of stasies. Ander weer het hulle bevelvoerders op een of ander 

manier ontstel. Soms gedink dis net die (jy weet wat) makers wat daar aankom 

en trots gewees oor hoe hulle inpas. Met teen-terrorisme soek jy juis die outjie 

wat onkonvensioneel vaderlik raak.

Ons sou ontmoet (vir die eerste keer) by SAP TIN Transito in Pretoria. Die het 

besluit wie gaan waarheen (solank die Blitspatrollie Casspir mishandelaars sover 

as moontlik van mekaar is). Die SAP TIN basisse was orals langs die grense. 

Sommige in die sneeu van Lesotho en geregtig om twee glase whisky 'n dag in 



plaas van bier (om die koue te bestry). Party het dit gesien as twee biere en 

twee whiskies per dag maar jy weet teen die tyd hoe polisiemanne dink. Ander is 

na die Botswana of Zimbabwe (ex-Rhodesië) en Mosambiek grense. Dit was 'n 

unieke  ervaring  want  die  terroriste  het  selde  in  uniform  gewerk  maar  baie 

slinkser in burgerlike drag. Al die skietgevegte of kontakte was onverwags en dit 

is  meer  teen-terrorisme  aksies  as  teen-insurgensie  gewees  hoewel  SAP  TIN 

altwee kon doen. Die idee was om die terroris dood te maak of te arresteer. 

Duidelik was die kanse op arres nie so goed nie.

Gewoonlik is 'n luitenant in bevel van 'n basis met 'n adjudant-offisier onder 

hom. Soos op die gewetenlose strate het sersante die situasies beheer saam met 

sy konstabels. Die res is selde gesien. Die meeste basisse het nooit meer as 25 

lede nie. Een het so min as ses lede gehad wat fantasties moes gewees het. 

Hulle het 'n pragtige rotsswembad gebou. Dit het gebeur wat ek in bevel van 

een basis was en tweede in bevel in 'n ander deur die jare. Maar ek het verkies 

om in die bos of die gewetenlose strate te wees. Dis waar ek gelukkig gevoel het 

met  die  lewe.  Ek was ook gelukkig  genoeg om 'n  ou  speurder  met  heelwat 

Rhodesiese  ervaring  in  my  eerste  basis  te  hê  en  hy  het  'n  vaderlike 

belangstelling in my gehad en die truuks geleer. Ou is van die Kaap af en het sy 

eie manier gehad van dinge doen.

Almal  het  dieselfde  basiese  opleiding  gehad  wat  'n  bate  is  maar  met  die 

ervarings en wedervarings daarna het diversiteit eerder as eenvormigheid die 

deurslag gegee.  SAP TIN het nooit 'n geveg verloor nie en dit is doodsake om 

met hulle vaderlik te raak. Om anders te sê is 'n gerug versprei na die oorlog 

waarvoor  daar  geen  bewyse  bestaan  nie  maar  lekker  vertel  word.  Het  op 

televisie  'n  storie  gesien  waar  'n  hele  peloton  SAP TIN uitgewis  is  deur  die 

bevrydingsbeweging. Ouens is afgemaai by die dosyne. Dit het my so erg ontstel 

dat ek daardie nag nie kon slaap nie. Absolute onsin in die naam van die liberale 

takhare se godjie genoem politieke korrektheid. Botsing met ons het die terroris 

se dood veroorsaak en hulle het wyslik dit probeer vermy. Ek sou ook in hulle 

skoene. Daar is niks gemiddeld aan ons of ons metodes nie.

As vrywilliger (leer ek nooit nie?) was ek nie ongelukkig om te staan (met die 

res van my klas) en luister na die kompanie bevelvoerder ons in ware SAP TIN 

tradisie  verwelkom nie. "Manne" het hy gesê "hierdie kursus sal baie van julle 



vra en soos alle goeie dinge in die lewe is daar 'n prys om te betaal. In hierdie 

geval is dit sweet en bloed en seer voete. Luister na jou instrukteurs en doen jou 

beste en alles sal goed gaan. Julle is welkom hier. Ek vermoed egter daar 'n paar 

onder julle is wat nie heeltemal vrywillig hier is nie maar het gekom om gewig te 

verloor. Moenie bekommerd wees nie. Ons sal jou verlos van jou linksgesinde 

takhaar vetgat neigings en jy kan later vir my dankie sê." Sommer tuis gevoel.

Ons kit was oud

Die eerste dag het ons ons kit gekry wat bestaan het uit kamoefleer oorpakke, 

outydse seil  webbing, 'n slaapsak en 'n R1 geweer sonder 'n band met vier 

magasyne. Ons het seker gemaak dat die R1 skoon bly. Die skiet van loskruit 

patrone veroorsaak storings waaroor die instrukteurs (nie onredelik nie) vaderlik 

raak. Die R1's het ook  'n toestel aan die loop gehad wat maak dat dit loskruit 

patrone  outomaties  kon  vuur.  Die  moes  verwyder  word  met  die  afvuur  van 

skerppunt ammunisie. As nie het 'n groot vaderlike gesprek gevolg. Eet stelle en 

waterbottels is ook uitgereik en geteken voor. Die water bottels het almal 'n 

aluminium houer gehad waarin dit gestaan het. Die is gebruik as koffie pot en 

het ons gou geleer nie met ons lippe daaraan te raak nie. Vrek warm en brand 

blase. Gereeld paar woorde vroeg die oggend gehoor daaroor. Almal begin met 

jou ma se p (ek tik nie daai woord nie). Die het ek vooraf geweet en 'n plastiek 

beker saamgebring wat ek dink slim was. Ekstra tou ook om die seil "bivvy" vas 

te maak. Ek het gou geleer om die slaapsak hoog op my rugsak te dra. Nogal 

goed gewerk as 'n kussing wanneer jy teen 'n rots leun. Ander het dit onder 

hulle  rugsak geknip maar ek het nie van die  konstante gebons teen my gai 

gehou terwyl jy stap nie en in die plek stap jy die wêreld vol. Julle weet ek is erg 

kielierig.

Ons seil webbing (uit die Tweede Wêreld Oorlog en vanaf die weermag) is erg 

gehaat. Nogal dikwels die weermag se nuwes gewaardeur waar ons kon maar in 

SAP TIN Maleoskop moes jy die uitgereikte kit dra vir eenvormigheid (net reg 

ook). Die Rhodesiërs het aanhou sê "Manne, die helfte van wat jy dra is onnodig. 

Gooi dit weg en halveer dit wat oorbly." Hulle was reg gewees en jy hoef nie 

meer as wat absoluut noodsaaklik is saam te karwei nie. Na vyftien jaar van 

bosoorlog  het  hulle  geweet  waarvan hulle  praat.  Ek  was dankbaar  om hulle 

kennis in te neem maar die res nie so veel nie. Nie net is hulle uitlanders nie 



maar erger SAP TIN het ernstig vermoed het dat die Rhodesiërs 'n SAP TIN voet 

patrollie vermoor het vir propaganda-doeleindes. Die patrollie sersant se liggaam 

is  nooit  gevind  nie  en  die  hele  storie  baie  hartseer.  Die  nasionaliste  (wie 

anders?) het net toe Rhodesië die bosoorlog begin wen 'n wapenstilstand gereël 

vir  samespreking  oor  die  Victoria  watervalle  trein  brug  in  'n  treinwa  (hoe 

dramaties). Dit was deel van John Vorster se détente gemors wat paar jaar later 

die Inligtings Skandaal veroorsaak het. Daar het die terroriste verteenwoordigers 

hulleself versuip aan die drank en kon nie verder twak praat nie. Iets wat in my 

beperkte ondervinding dikwels met diplomate gebeur. Die SAP TIN patrollie is 

gevang en vermoor. Hulle was heeltemal te gerus en moes geweet het om nie 'n 

terroris  of  'n  nasionalis  te  vertrou  nie.  Ek  kan  jou  verseker  dat  ons  hierdie 

voorval onthou het toe Mnr Mandela vrygelaat is en 'n wapenstilstand tussen die 

partye totstand gekom het. Enigiets wat die nasionaliste gedoen het was verdag 

in ons oë. Ons was nie so dom en uit voeling met die werklikheid soos hulle 

gedink het nie. 

Ek wil dit sê en baie duidelik maak dat die "Rhodesiese aanval op die SAP TIN 

patrollie" nog nooit bewys is nie en die Rhodesiërs dit redelik ontsteld ontken. 

Die storie is dat die patrollie deur die Selous Scouts ('n Rhodesiese Spesmagte 

Eenheid) vermoor is om die wapenstilstand te laat skipbreuk ly. Verseker kon 

hulle dit gedoen het menende hulle het die vermoë gehad. Tog sou dit begin 

uitkom het met die jare en niks is ooit positiefs bewys nie. Ek weier om dit te glo 

maar baie senior SAP TIN offisiere het gewonder daaroor. Doen seker nogsteeds. 

Die hele affêre is tragies.

Daar is 'n boek wat ek kan aanbeveel aan enigiemand wat iets wil leer van TIN 

bedrywighede en dit  is  "Devils  Guard" deur Robert  Elford. Weliswaar is  daar 

spekulasie  of  dit  fiksie of  feit  is.  Een van die  revolusionêre taktieke wat my 

beïndruk het is die stille hinderlaag. Normale TIN leerstelling is die maksimum 

geweld in die kortste moontlike tyd in 'n hinderlaag wat beteken baie lawaai ook 

synde die idee is om die ouens lam te maak van skok. Kan dan langer vat om te 

reageer  en  doodgaan.  In  hierdie  boek  het  hulle  skerpskutters  met 

knaldempersgebruik om kontak te inisieer. Dit beteken die vyand se leiers sterf 

eerste en dan kom die masjiengewere wat ook knaldempers op het. Afgespeel in 

Frans Indo China en die Vreemdeling Legioen. Die skok effek van jou makkers 

wat  rondom  jou  begin  val  moet  erger  wees  as  die  lawaai  van  'n  gewone 



hinderlaag. Dis anders want alle  terroriste is goed opgelei  in teen-hinderlaag 

aanvalle. Ons ook. Maar dan moet jy weet jy word aangeval. Dit neem net 'n 

sekonde van  huiwering  om te  sterf.  Jy  kan as  vanselfsprekend aanvaar  dat 

(synde my skool se geskiedenis boffin) ek elke boek ek kon oor TIN gelees het 

en  wat  ek  lees  vergeet  ek  nooit.  My  kennis  was  omvangryker  as  meeste 

instrukteurs sin hoewel altyd minder as die Rhodesiërs.

'n Paar terugblikke

Ons generaals het die Maleisiese TIN beginsels met groot mislukking probeer 

toepas. Erger, ons het ons eie propaganda begin glo wat altyd fataal is. Enige 

idioot  kan  verstaan  dat  die  ouers  van  die  kinders  (jongelinge)  wat  by  die 

bevrydingsbeweging aangesluit het vir die weermag en polisie sal vertel hulle is 

ontvoer. Wat dink jy gaan die kind sê as hy dalk gered word? Dat hy vrywillig 

gegaan het omdat die politieke sisteem van so 'n aard is dat geen opgevoede 

mens dit kan verduur nie? Natuurlik nie. As hy dit doen gaan die polisieman hom 

arresteer en die (jy weet wat) uit  hom skop vir  sy takhaar neigings.  Ons is 

heeltyd vertel dat die jong mense ontvoer is. Heeltemal teen hulle wil. Arme 

goed. Snaaks genoeg het dieselfde ontvoerde jongmense gestem vir dieselfde 

ontvoerders  daarna.  Almal  het  seker  aan  die  Stockholm  sindroom  gely.  Ek 

wonder daaroor en ek dink ons moet vandag begin aanvaar dat die oorlog gewild 

was vir hulle ook. Logies kon hulle tog nie van Apartheid gehou het nie? Ek dink 

ons  was  bietjie  goedgelowig  om  die  minste  te  sê  en  dit  maak  sin.  Ons 

nasionaliste wou eenvoudig nie glo hulle verkeerd is en die res van die wêreld 

reg nie. Die siening is propagandisties na ons oorgedra.

Glo jy regtig jou "hearts and minds" pogings met die PB's suksesvol is wanneer 

die terroriste duisende mans en vroue in diens het? Moes dit nie daarop dui dat 

hulle  dalk  meer  gewild  is  as  wat  jy  gedink  het  nie?  Dit  moes  ons  wekroep 

gewees het maar dit was nie. Die rede daarvoor was ons eie sukses juis omdat 

ons soveel doodgeskiet het. Gedink dat ons uitstekende werk doen en in alle 

eerlikheid het ons. Nogtans is die oorlog verloor want ons het nie die politieke 

realiteite  aangespreek  nie.  Dis  natuurlik  iets  wat  slegs  deur  die  nasionaliste 

gedoen kon word en is vir baie jare nie gedoen nie vir redes wat ons reeds 

bespreek het. Daarna kon hulle nie vinnig genoeg hardloop en voete was nie. Ag 



siestog. Hoop die pensioen is dit werd. Jy weet 'n arm man kan darem nog 'n 

man wees en sy makkers in die oë kyk. 

Soos een oom vir my geskryf het - miskien verwag ek te veel van die armsalige 

nasionaliste. As mens in die geskiedenis krap is daar baie sulke gevalle onder 

politici. Ons dink aan Admiraal Darlan wat nie die Franse Vloot wou uitseil na 

Engeland in 1940 nie. Ja hy word ook deesdae en in die geskiedenis boeke sleg 

behandel. Party sê die Engelse was agter sy sluipmoord 'n paar jaar later. Wie 

weet? Het dit verdien ook as dit so is (die moordernaar is vinnig tereggestel voor 

hy kon praat). Mens kry net soveel kanse van God af om die regte ding te doen 

en te wys wat in jou steek. My probleem met die voetewasser is nie sy voet 

wassery nie - dis iets om te bewonder (ek het self anders begin dink) maar sy en 

sy gespuis se stilte direk na die tyd. Mens moet onthou die voete wassery het 

net gebeur toe die hitte op hom was. Ek is maar skepties. Om na die tyd by die 

TRC te tjank is te laat. Wat het jy gedoen die oomblik toe dinge uitmekaar val? 

Dis  my vraag en die  antwoord is  wat my aangaan "Gat  gekruip.  My manne 

verkoop om op 'n lekker vet pensioen te gaan. Daarna al my bevele probeer 

ontken ook. Kan maar tronk toe. Ek is onskuldig." Skande sê ek en skandelik sal 

dit wees in die geskiedenis. Tot in alle ewigheid sal die wêreld weet wat ons 

leiers was.

Die weermag het die idee dat hulle "kommunistiese ekspansionisme in Afrika" 

moes stop. Ek dink dis nonsens maar ek sê dit respekvol. Anders as baie ander 

lede het ek nie die weermag vaderlik gehaat nie. Dit is egter 'n idee wat geen 

logiese  bestaansreg  het  nie.  Wat  my  aangaan  as  'n  land  kommunisme  wil 

aangryp laat hulle dan die prys betaal vir hulle eie onnoselheid. Ons het geen 

reg gehad om in te gryp in die binnelandse probleme van ander lande nie. Nie 

terwyl  ons  self  die  wêreld  vertel  het  om  uit  ons  eie  binnelandse  probleem 

genoem Apartheid uit te bly nie. Die Bybel sê dat jy nooit die eerste klip gooi nie 

en die balk uit jou eie oog haal voor jy iets begin sê. Ons het nie die boodskap 

gehoor  nie  en  ek  wonder  of  die  dominees  vir  my  dit  kan  verduidelik?  Die 

nasionaliste het aan hulleself gedink as diep godsdienstige manne. Altyd op die 

voorste banke gesit en die helfte was nog teologie geleerd ook. Ons gedwing om 

te  bid  voor  en  na  alles.  Hoe  kon  hulle  dit  sover  verkeerd  gehad  het  tensy 

gierigheid en allerhande ander satan georiënteerde gedagtes 'n groot rol moes 



speel? Ons sal eendag sien hoe reg of verkeerd die gedagte is. Ek sien nogal uit 

daarna. 

Dit herinner my aan 'n prokureur wat gesterf het en 'n gemak stoel by die hekke 

deur die Apostel Petrus gegee is. Die was erg besorg oor hom. Synde die enigste 

een  wat  so  vereer  is  het  hy  gevra  waarom  die  bohaai?  Meegedeel  dat  sy 

rekenings wys hy het 1256 jaar gewerk. Moet baie oud wees. Takhaar neigings 

getoon soos die meeste van ons maar doen. Laat my dink aan Langenhoven se 

opmerking dat die helfte van die parlement lede klomp donkies is.  Na groot 

verontwaardiging  (soos  net  'n  nasionalis  kan  raak  as  die  waarheid  begin 

seermaak) het hy die stelling terug getrek. Die helfte is nie donkies nie. Ja wel.

Wat my aangaan moes die grensoorlog in 1974 gestop het en Suidwes oorgegee 

word  aan  kommunisme  as  dit  is  wat  hulle  wou  hê.  Daar  was  ook  geen 

noodsaaklikheid vir Operasie Savanna nie en is slegs gedoen omdat John Vorster 

groot meneer wou speel met sy simpel détente beleid. Die Afrika leiers wat hom 

gevra het om die aanval of inval te doen het hom soos 'n viool gespeel en sy 

naam (Suid Afrika) zot gemaak. As Angola of Suidwes dan kommunisties wil 

raak en dit is wat hulle een man een stem soek dan baie geluk. Vrek maar van 

die honger my ou. Dit is mos jou keuse. Nie ons probleem nie. Die mense het 

gestem.  Respekteer  hulle  keuses  selfs  as  jy  nie  saamstem nie  en  nooit  sal 

saamstem nie. Dit is wat genoem word demokrasie. Jy kan eenvoudig nie 'n 

teen-insurgensie-oorlog wen deur die doodmaak van terroriste nie. Duidelik dat 

die takhaar politici die beginsel nooit sal verstaan nie. Jy wen oorlog deur goeie 

regering sodat daar geen rede vir opstande is nie. Ek wonder hoeveel mans en 

vroue het gesterf het as gevolg van hulle gebrek aan gesonde verstand. Dis 

onverdedigbaar.

SAP TIN tegnieke

Ons  het  die  TIN  patrollies  en  bedrywighede  baie  ernstig  opgeneem.  Sou 

byvoorbeeld  op  en  af  spring  voor  'n  voet  patrollie  om te  luister  vir  lawaai. 

Enigiets  wat  teen  mekaar  kon  klap  en  lawaai  is  sorgvuldig  herverpak  of 

toegemaak. Selfde met iets wat blink. Aangesien bad seep kilometers ver geruik 

kan word (is so) het ons nooit gewas toe op patrollie. Goed gepong. Water is 

skaars in Afrika en kan vergiftig word. Dus is dit nie gedrink tensy die plaaslike 

inwoners dit eerste gebruik dit of vee spore by dit was. Selfs dan kan dit die 



mees verskriklike siektes bevat en eers deeglik gekook word. Die terroriste  het 

ook die slegte gewoonte gehad om die watergate te met lokvalle te bevark of op 

te blaas.

Met ons gewetenlose straat instinkte het ons die PB's fyn dopgehou. Ons het 

geweet as daar iets aangaan wat nie moes aangaan nie. Byvoorbeeld te veel kos 

wat meer as nodig is sou ons agterdogtig maak. Die manier waarop die vroue 

opgetree het en selfs kinders. Daar was een geval in Rhodesië gewees waar 

kinders hulle vingers in hulle ore gedruk het toe die polisie voertuie nader gery 

het. Ja paar landmyne gevind. Ons het ook geweet wanneer mense lieg selfs as 

nie duidelik (op die stadium) hoekom nie. Hierdie instinkte is deeglik gebruik en 

daar is geen verweer teen dit nie.

Ons het vure gemaak in die nag en die terroriste uitgenooi om ons aan te val. 

Kon dan die spoor volg die volgende oggend. Synde baie meer mobiel is dit 'n 

doodsvonnis. En ja ons het geweet van stilte op voetpatrollies en op ons eie 

spoor terug te gaan voor ons in 'n TB of tydelike basis in is vir die aand. Met 

(indien beskikbaar) Casspirs is lager getrek. Die snorkers is vaderlik uitgesorteer 

om op te hou met hulle takhaar neigings. Die Leër het die meer konvensionele 

pad  geneem  met  hulle  TIN  beplanning.  Die  Maleisiese  Beginsels  toegepas. 

Probeer om die plaaslike bevolking  te oorreed om inligting te gee met 'n erg 

mislukte "hearts and minds" oefening. Was geld mors. Miljoene kilometers op 

peloton vlak geloop wat genoeg geraas het dat almal hulle kon hoor binne drie 

myl te perd. Soveel toerusting verloor of weggegooi dat Koevoet sy aanvanklike 

toerusting so kon waardeur. (Hulle die Leër patrollies te voet gevolg en het alles 

wat hulle weggegooi opgetel en hulleself toegerus.) TIN is nie 'n blou en rooi lyn 

op iemand se kaart nie maar heelwat slinkser. Jy moes jou omgewing ken en 

verstaan. Daar is altyd tekens van terrorisme as jy weet wat om voor te soek en 

dit is polisie tegnieke om dit te doen. Wat dit moeilik maak is dat die terroris is 

nie van plan is om jou openlik aan te val nie. Jy moet hom identifiseer om hom 

vaderlik  te  kan  aanhelp  na  die  dood.  Hy  is  nie  'n  lafaard  nie  maar  'n  slim 

teenstander waarvoor ek baie respek het. Jy sal dieselfde taktiek gebruik indien 

die rolle omgeruil is.

Operasionele veiligheid het begin deur nie toe te laat dat enige PB in jou kamp 

kom nie en ek was dikwels geïrriteerd deur die wasgoed wassers en kombuis 



helpers in  ons sin.  Dit  is  so  eenvoudig.  Almal  en enige iemand wat  nie  jou 

uniform aan het nie is die vyand. In die stryd het ek gewoonlik verloor. Die spul 

is daar so maak vrede sersant. Dus eenvoudig in 180 grade ander rigting as wat 

ek wou gaan uit die basis beweeg en buite sig omgedraai. Nooit toegelaat in die 

radio kamers nie.

Water was altyd skaars in Afrika

Die  ingenieurs  het  geweet  van  ons  water  probleme  en  al  ons  Casspirs  het 

standaard met 'n 200 liter watertenk uitgekom (nie baie vir tien man nie maar 

beter as niks). Ons het geleer om dit te vul met skoon water voor elke patrollie 

en dat ek seker gemaak daarvan. Een bestuurder het vergeet om sy geweer op 

patrollie te neem en ek moes my Z88 vir hom leen vir die duur van die patrollie. 

Daar was geen vaderlike gesprekke daarna nie. Hom geken as 'n uitstekende 

man wat besig was om met die Casspir reg te kry en net eenvoudig vergeet so 

snaaks soos dit klink. Hierdie dinge gebeur. Kan jou sê dat water wat opraak op 

patrollie  is  onverskoonbaar.  Deur jou  maat  te  vra  vir  sy  water  is  nog meer 

pateties. Is net nie gedoen nie en jy leer so les net eenkeer. Dis vreeslik. Jy 

begin dagdroom oor 'n yskoue bier en dan enige f bier. Sal later water ook drink, 

koud of warm of lou warm, maak nie 'n f saak nie. Ah, om te drink tot jou pens 

vol is en jou tong minder droog. Jis ek wens die f instrukteur wil ophou sy f koue 

Coke voor ons drink. Begin die f ou nou vaderlik haat. Dis marteling my ou. 

Weet jy dit? Jou ma se p (ek tik nie daai woord nie) man. Konsentreer op iets 

anders. 'n F koue bier. Sug. Dankie adjudant - ek kry die f boodskap.

Die rokers het werklik gely omdat absoluut geen rook op patrollie toegelaat is 

nie. Die kan regtig kilometers ver weg geruik word. Rokers het altyd 'n kans 

gevat en met my wat nie rook nie is dit altyd geruik en 'n vaderlike gesprek het 

gevolg. Jy kan die stompie ook minstens 2 myl te perd ver sien in die aand. Die 

kuns van kamoeflering en breek van jou silhoeët is omvattend geleer.  Dit  is 

altyd  snaaks  om  die  Hollywood  weergawe  te  sien.  Arme  ou  het  'n  paar 

kamoefleer  strepe  oor  sy  gesig  en  niks  ander  nie.  Wat  van  jou  wit  hande? 

Agterkant  van jou  nek?  Die  lang  swart  stok  in  jou  arms wat  'n  geweer  is? 

Enigiets wat blink in teen-insurgensie draai in graniet uit en nie goud nie. Die 

graniet van jou grafsteen nadat ek die (jy weet wat) uit jou geskop het. Vaderlik 

natuurlik. Geen rede vir onaangenaamheid nie.



Ons het nooit gely met slegte kos nie. Anders as die weermag het vir ons 'n 

toelae (per diem) gehad om te koop wat ons benodig het. So het die adjudant-

offisier  na  die  naaste  dorp  gery  en  met  goeie  finansiële  beheermaatreëls 

(meeste het uitstekend gedoen synde gewoond aan armoede) het ons baie goed 

geëet het. Alle etes is aan tafel waar die senior lid by die kop gesit het. Dit is 

verwag om gebed te sê voor ete. Daarna het almal gehelp om skoon te maak of 

eerder die seksie op kampdiens het. Die swart lede het soos altyd in Apartheid in 

hulle eie kaserne geslaap maar die toerusting was identies. Swart en wit het 

dieselfde kos geëet vanuit dieselfde borde. Maak geen verskil aan ons nie en 

sommige van hulle het uitstekende kos gemaak. Veral pap en sous is iets van 'n 

spesialis  gebied by hulle  wat met groot trots vertoon is.  Ons het geleer  om 

mekaar se kulture te respekteer. 

'n Wit sersant het die duif gevang en geweier om enigiets met die Halaal teken 

op te eet "synde geoffer is aan  gode wat hy nie in glo nie." Dit was 'n probleem 

want die meeste kos het die Halaal en die Joodse merke op. Self gedink Apostel 

Paulus het die lankal terug bespreek as onbelangrik maar die ou wou net snaaks 

wees. SAP TIN het nie tyd gehad vir godsdienstige aapsterte nie en het hom op 

rantsoen pakkies (ratpacks) gesit. Die het hy geëet vir 'n week of twee voor hy 

besef het hy maak sy naam gat. Ons het ook begin om hom te nooi vir braaivleis 

en  dan  sy  ratpack  voor  hom neer  geplak.  Het  die  foute  in  sy  linksgesinde 

takhaar maniere wel besef en opgehou met sy nonsens. Moet daarop gelet word 

dat hy uit die Spoorweg Polisie gekom het en het nie die voordeel van die SAP 

Kollege gehad het nie. Verseker sou hy nie sulke truuks probeer het nie. Maar ek 

wil  iets  duidelik  maak.  Baie  van  my  vriende  het  by  die  Spoorweg  Polisie 

aangesluit en ek was op die parade toe hulle weer in die SAP teruggeneem is. 

Hulle is uitstekende ouens en 'n goeie polisiemanne met beter wapens as die 

SAP sin.  Byvoorbeeld  hulle  Uzzi  teen ons HMk gehad.  Ek weet  nie  waar  die 

bogenoemde een vandaan gekom het nie want hy was nie die normale nie. Ek 

het hoegenaamd geen probleem met hulle nie. Veral hulle Spesiale Taakmag 

was goed. Mooi kamoeflering ook gehad. Ek wens iemand in hulle geledere wil 'n 

boek skryf want hulle storie verdien om vertel te word. Baie avonture gehad wat 

gaan uitsterf. My pastoor in Nigerië was 'n eks-Taakmag Kolonel. So hard en 

sterk soos tien. Beter luister as die man oor God se genade begin praat voor hy 

jou vaderlik verplig om self uit te vind.



Een dag is ek genooi om saam met hulle op 'n trein te werk. Bietjie gewonder 

waarvoor maar nuuskierig genoeg is ek saam. Het my met 'n haelgeweer reg 

aan die voorkant van die lokomotief onder die koplamp geplaas. Nie seker wat 

ek veronderstel is om daar te doen nie maar dit was groot pret om die wêreld te 

sien verby flikker. Belofte aan myself gemaak dat as 'n ander trein op dieselfde 

spoor aankom ek gaan spring. Vrek koud gewees ook. Niemand sê dit hardop nie 

maar hulle het goeie wet en orde op die stasies en spoorweg lyne gehandhaaf. 

Niks van die nonsens van vandag het gebeur onder hulle vaderlike maniere nie. 

So ek wil niks hoor van stasie blompotte en wat nog nie. Dit was 'n groot fout 

om hulle by ons terug te plaas.

Die  rantsoene  was  goed  genoeg  vir  my.  Veral  die  "milkshakes"  was  lekker. 

Gedurende die  laaste  week van opleiding  het  ons 'n  tydelike basis  gebly  en 

"terroriste" op en af in die berge gejaag. Na 'n rukkie het die rantsoenpakkies 'n 

bietjie van hulle geur verloor. Het verwoed die blikkies tussen mekaar verhandel 

om op te maak daarvoor. Vreemd genoeg het ons rantsoenpakkies selde het 'n 

blik  oopmaker  gehad.  Moes  die  Switserse  Leër  messe  gebruik.  Is  mos 

(skandelik) bevark uit ons bajonette soos jy weet. Rantsoen pakkies was ook nie 

die  vries  gedroogde  tipe  nie  en  meestal  swaar  blikkies  maar  ek  kla  nie.  In 

daardie dae het ek die beste etes ooit op my klein sakgrootte oond gemaak. Die 

Rhodesiërs het ons aangeraai (met hulle Britse Leër agtergrond) om altyd kerrie 

of Tobasco sous in elke maaltyd te sit. Vir een instrukteur gesê ons nie deel van 

die Indiese Leër  is nie. Sy pa was 'n majoor in die Indiese Weermag so hy het 

dit baie snaaks gevind vir een of ander rede. Ek het altyd 'n punt gemaak om 

Engels met hulle te praat hoewel hulle Afrikaans aanvaarbaar genoeg was. Dit is 

nie uniek aan my nie tot hulle ergernis want hulle wou graag leer en om te leer 

moet  jy  die  taal  gooi.  Steeds  die  meeste  Afrikaners  sal  Engels  praat  met 

uitlanders as 'n manier om respek te betoon. Selfs al antwoord hulle in Afrikaans 

terug. Dis net goeie maniere.

Sjefs is gekies op gewig

SAP  TIN  het  opgeleide  sjefs  gehad  (hulle  moes  'n  spesiale  kursus  doen). 

Ongelukkig was daar te min van hulle. Nooit een gesien op die grens nie. Synde 

praktiese  mense  het  ons   eenvoudig  die  vetste  konstabels  (een  wit  en  een 

swart) gekies (lees beveel) om die sjefs te wees. Die teorie (heeltemal logies as 



jy my vra) is dat as jy vet is dan hou jy van eet. As jy hou van eet weet jy 

gewoonlik ook hoe om te kook. Hulle was nie altyd gelukkig hiermee nie maar 

het  soveel  keuse  as  'n  polisie  hond  gehad  in  wat  hulle  wil  of  nie.  In  alle 

eerlikheid,  hierdie  stelsel  het  goed  gewerk.  Geen  kos  is  verkwis  nie.  Was 

verstom wat  ek  gelees  het  in  sommige  van die  anti-oorlog  polities  korrekte 

boeke wat na 1994 geskryf is. Vermorsing van voedsel sou 'n ernstige vaderlike 

gesprek bring en hulle etes beter smaakvol wees ook. Soms het ons het beurte 

geneem in die  kombuis en as jy wou kon jy 'n spesiale  gereg maak en die 

manne het dan ook wonderlike kos gemaak. Baie van ons het daar aangekom 

met 'n paar resepte en dit is goed vir moraal om jou vrou of ma se spesiale 

gereg te eet. Ja ons het geweet hoe om te sorg vir onsself. Enige aap in bruin 

kan ongemaklik wees. Dit het ook tot allerhande interne grappe gely. Soos jy 

weet is ons sin vir humor anders.

Daai slang wat die hekwag geskiet in die boom bo ons koppe het my 'n idee 

gegee. Ek en 'n konstabel het die volgende dag my spesiale hoender à la King 

gemaak (ek gaan nog 'n kookboek skryf vir geskeide mans). Die spul het goed 

gevreet maar baie ondankbaar indien nie prontuit kommunisties begin raak toe 

die slang vel gevind is in die kombuis se vuilgoed drom na die ete waar ek dit 

geplant het. Kan jy glo? Tot vandag glo party nog hulle het die slang geëet. Dit 

is ook so dat slangvleis soos hoender lyk en proe. Hel, hulle het eers my arme 

konstabel  ondervra  vir  twee  ure  voordat  hulle  by  my uitgekom het.  Ek  het 

redelik genoeg uitgewys ek self die maaltyd geëet het en die slang nie 24 man 

kan voed nie. Ek is mos nie Jesus wat f brood kan breek en honger polisiemanne 

met niks voed nie! 

"Wat f niks beteken nie" volgens die hoof ondervraer wie 'n ervare speurder was. 

"Dalk hou ek van f slangvleis in my f kos. Dis nie dat hulle nie gesien ek kry 

geen f pos nie en is dalk op ander maniere nog vreemd ook. Dalk is dit hoekom 

ek nie f pos kry nie omdat ek f vreemde eetgewoontes het. Hulle weet ook uit f 

ervaring die Blitspatrollie is f otherwise om mee te begin. En waar is die res van 

die f slang anyway? Net sy f kop en vel is gevind op die misdaad toneel, te wete 

een drom langs die menasie." 



Op die  ou  end moes  ek  'n  eed  af  lê  op  my ma se  eer  (ek  was  nogsteeds 

vrouloos) dat dit inderdaad hoender is en nie die slang nie. Later gesê ek is 

Joods en eet nie slange nie maar die wou hulle ook nie glo nie. 

"Eerstens ons f weet jy is nie besny nie want ons het jou gereeld genoeg in die f 

showers gesien. Hmmm. En tweedens jou 'dogtags' sê jy is 'n vonkprop outjie 

(NG Kerk) soos ons. En derdens ons sien jou f bacon vreet elke oggend vir die 

laaste paar maande." 

My na drie dae uitgelos maar selfs toe is ek nooit weer in die kombuis toegelaat 

sonder onafhanklike toesig nie. Natuurlik was dit hoender maar selfs al was dit 

die slang sou dit nie so erg gewees het as wat met 'n naburige SAP TIN basis 

gebeur het nie.

Kyk ek kry die ouens nogsteeds jammer so sal onder geen omstandighede (nie 

eers op my sterfbed nie) die naam van die basis gee nie. Dis net te erg. Soos jy 

kan dink het die manne moeg geraak vir mekaar na 'n paar maande. Teen die 

tyd weet jy alles van hom en sy vrou en sy kinders en sy simpel stasie. Elke 

seksuele misdryf en ook dronkgat gewoontes van almal wat hy ken en wat die 

ken asook van wie hy gehoor het. Dus het ons 'n volley bal en veerpyle wedstryd 

teen 'n ander basis gereël. Behoorlik geoefen hoe om te bedrieg binne die reëls 

(ons wou wen) en die Saterdag-middag by hulle basis aangekom. Was reg om 

hulle te vaderlik bevark vir die kas bier wat op die spel geplaas is.

Het hulle egter heeltemal moedeloos en onsamehangend gevind. Tot die hekwag 

was gesuip en die luitenant het net na sy whisky gestaar en sy kop nou en dan 

geskud. 'n Geleerde man het hy ook nou en dan iets gemompel en die whisky 

begin uitspoeg. Eers het ons gewonder of iemand gesterf het maar vermoed dat 

dit nie kan wees nie. Soos alle SAP TIN basisse is ons goed geskool in die kuns 

van die onderskepping van almal anders se radio berigte (insluitend die Leër) 

sodat ons hulle spore kan gaan steel indien en waar ons kon. So ons het geweet 

niemand gesterf het nie.

Hulle het geweier om ordentlik te praat en gedrink met die behoefte van mense 

wat  iets  verskrikliks  het  te  vergeet.  Daarom  het  ons  in  broederlike 

kameraadskap aangesluit en saam begin drink. Dit is duidelik te sien dat iets 

afgrysliks met hulle gebeur het en ons was baie simpatiek. Na sewe ure van 



ononderbroke drinkery het die  waarheid begin uitkom. Hulle  het hulle  vetste 

konstabel die sjef gemaak soos SAP TIN tradisie vereis. Blykbaar het hy goed 

kos gemaak selfs al was hy diep teleurgesteld om nie 'n terroris te kan skiet nie. 

Hulle was jonk en aktief en hy so goed dat hulle gereeld gevra het vir "seconds." 

Die ou was heel in sy skik en inskiklik ook en altyd gesê "geen probleem mater -

dit is met f liefde gemaak. Help jouself." 

Wat hulle ook gedoen het want mens mors nie met f kos nie. Almal weet dat 

mens  dankbaar  moet  wees vir  die  staat  se  f  vrygewigheid  en  hulle  het  nie 

takhaar neigings oor kos nie. Maar toe ontdek hulle hom 'n wit sous gooi (of 

skiet is seker 'n meer akkurate beskrywing) in die kos as ekstra sous (of f iets). 

Dit het sy vriendelike woorde van "kos wat met f liefde gemaak is" 'n hele nuwe 

f betekenis gegee waarvan hulle uit f beginsel indien nie f mediese redes 'n f 

groot probleem mee het. 

Gevolglik  het  hulle  hom vaderlik  uitgesorteer  tot  sodanige  tyd  as  wat  hulle 

luitenant  gedreig  het  om  die  sjef  te  skiet  sodra  hy  klaar  die  k-k  uit  hom 

uitgeskop het. Synde 'n moord besig was om te gebeur het hulle die luitenant 

oorval (om hom te red van homself) en beurte gemaak om die sjef self verder 

vaderlik  te  skop.  Die  luitenant  voel  egter  erg  f  vaderlik  oor  die  aanval  van 

agteraf soos die f Filistyne van ouds en weier om met hulle te f praat hoewel 

hulle al f verskoning gevra het. 

Hulle was nog minder gelukkig toe 'n ander opgemerk het dat hy gedink het die 

kos proe bekend op een of ander manier. Hy is ook vaderlik uitgesorteer en die 

Kapelaan (op besoek) het beide beskuldigdes weg geneem vir hulle eie veiligheid 

voordat hulle verder kon wraak neem "wat f ongevraagd van die Kapelaan was 

wat duidelik nie SAP TIN verstaan nie en hulle begin dink is dalk 'n f liberaal in 

wording." 

Die luitenant het gesmeek om die twee takhare verder vaderlik te skop maar die 

Kapelaan wou nie hoor nie en gesê "hulle moet hulle k-k los en ophou soos 

takhare optree. Die seuns voel baie sleg oor die f misverstand." Hoe f dink hy 

voel hulle oor die aanranding?

Hulle  het  toe  'n  plegtige  bloed  eed  geneem  om  nooit  weer  die  voorval  te 

bespreek nie maar aangesien ons aangehou vra het het hulle besluit om hulle 



afgryslike voorval met ons te deel. Niemand kan so 'n kruis alleen dra nie. Dit 

was drie dae gelede en sedertdien drink hulle om te vergeet en om hulle monde 

met alkohol te was hoewel die takhaar eks-sjef gesê het dit was die eerste keer.

Die luitenant het ook gesê hy "is lewenslank geknou hierdeur want hy het die f 

oorskiet van die oorskiet een aand uit die yskas gewaardeur. Sal f nooit weer 

slaai kan eet nie. Enige wit sous maak hom f naar. Hoe te f gaan hy dit aan sy 

vrou verduidelik wat vir vreemde redes van f slaai hou en slaai sous wat f wit is 

in kleur as ons nie weet nie? En sy is 'n speurder en weet as hy f lieg en dan 

raak sy f moederlik sonder rede. So hy is geknou en ge f skend want hy gaan 

verseker f nie die waarheid vertel nie." 

* Bly om te kan skryf dat die luitenant en sy vrou nogsteeds getroud is..hy het 

my gekontak nadat die Engelse boek verskyn het. Sy het die waarheid uit hom 

uit gekry en dit baie amusant gevind tot sy ontsteltenis en moes ook 'n eed van 

stilte sweer. Hy vertel hy nooit sy vrees en suspisie met wit souse kon oorkom 

nie en elke keer as hy dit afwurg gee sy vrou hom 'n kyk wat hom van voor af 

ontstel dat hy nie die Kapelaan en die skenker doodgeskop het nie. Maar soos ek 

weet is dit net f takhare met liberale neigings wat kla.

Tot een van hulle twee polisie  honde het begin opgooi in simpatie en dis "f 

onregverdig om 'n arme f edele dier so te sien suffer."  Wie kan nie simpatie 

toon met so 'n onreg nie? Ons het lank genoeg  gebly het om hulle kroeg leeg 

drink voor ons weg is. Hulle het die wedstryde verbeur maar in hulle eie woorde 

"'n f gevoel ook" en aanhou drink. Net om seker te maak het ons niks geëet nie 

en amper gevrek van die honger oppad terug. Ook seker gemaak dat een van 

ons nou en dan sal inloer op die sjefs. Moet ook nooit vir my sê die kos is "met 

liefde gemaak nie". Hel, dis amper erger as die rum episode vir my. My huwelike 

erg skade aangedoen. Gelukkig praat Amerikaners nie in sulke terme nie.

Saterdag aande was braai tyd. Elke Suid-Afrikaanse man, ongeag van kleur of 

politieke oortuigings het 'n groot dunk van homself agter 'n rooster. Dit is en 

was 'n groot tradisie  waarvan alle vroue uitgesluit of eerder verskoon is (moes 

lank  verduidelik  aan my Amerikaanse  Patriot  wat  nie  baie  daarvan dink  om 

verskoon te word uit haar eie kombuis nie). 



Ek weet nie  waarom nie  maar wanneer ek naby 'n  vuur is  val  die  rook my 

onredelik aan en agtervolg my ook nog. Synde prakties georiënteerd het ek die 

gewoonte gehad om met my gasmasker aan te braai. Goeie oplossing wat nooit 

baie  aftrek  gekry  het  nie.  Selfs  kommunistiese  takhaar  kommentaar  deur 

jaloerse mense (wat nie eerste daaraan gedink het nie) uitgelok. Nogal gedink 

ek gaan aftree op my idee maar helaas was my tyd vooruit. Gestop daarmee 

want dit maak glo die kinders bang en lyk soos 'n gedrog. Sou gedink het 'n 

vreeslike gehoes en proes op die rand van die dood is erger. Amerikaanse vroue 

het vreemde idees.

Elke SAP TIN basis het 'n staande opdragte uitgereik dat ons teen Donderdag 

genoeg hout moes versamel het (van regoor ons area) vir Saterdag se braai. Die 

Engelse  het  hulle  tee  tye  en  ons  Afrikaners  het  ons  braai.  Geen  oorlog  of 

generaal gaan in te meng met dit nie en die oorlog het ook gestop in die tyd. 

Sou wreed gewees het om ons dit te ontneem. Daar bestaan nie so iets soos 'n 

boom wat ons nie kon omstamp met ons Casspirs nie. Het geleer om oor enige 

boom (wat lyk of dit ordentlike kole kan maak en ons nie vergiftig in die proses 

nie) te ry. As ons nie oor een kon ry nie as gevolg van sy takhaar maniere om te 

weier om kole te word het korteks lont beter gewerk as enige saag wat ek nog 

ooit gehoor het van. Baie doeltreffend en vinnig en hallo kole. So hout was geen 

groot probleem nie maar die boom mag dalk 50km van die basis af wees soos 

die ouens in die jare voor ons die tradisie  gehandhaaf het. Moes in elk geval 

skoon vuur akkers hê. Die boom (nou op die grond) is gesleep na die basis agter 

ons Casspirs. Dit is nogal 'n slim plan. Het die blare en slange en wat anders ook 

in die boom was laat af val. Kon ook landmyne aftrap wat altyd goed is vir die 

publiek. Prakties ook want daar is geen ruimte binne in 'n Casspir vir ons en die 

boom nie. 

As vermaak het ons dikwels 'n konstabel op die boom laat sit terwyl ons hulle 

sleep. Dit is groot pret en 'n ander variasie is om 'n matras te sleep waarop ons 

beurte geneem het om te surf. Soos verwag kan word het ons gereeld afgeval 

maar  is  nooit  te  ernstig  beseer  nie.  Dis  te  danke  aan  die  versterkings  wat 

geneem is voor, na en tydens die surf kompetisie asook goeie opleiding. Soms 

vergeet van die surfer en versnel tot ons normale topspoed in welke geval hy vir 

sy lewe vasgehou het. Nooit eers gedink daaraan om af te val nie wat jou wys 

dit was net aansit in die eerste plek. Bietjie stowwerige daarna en geneig om te 



wonder of dit werklik net 'n f misverstand is en of hy takhaar neigings moet toon 

deur  te  kla.  Meeste  het  net  wraak  geneem  deur  die  matras  of  boom  te 

sweepslag met die surfer wat dan nogal ver gerol het. Een ou het hom so vererg 

dat hy met sy dienspistool teen die Casspir se pantser staal begin skiet het. Iets 

wat my vaderlik ongelukkig gemaak het. Om patrone te mors is nie SAP TIN se 

manier van dinge doen nie en myne ook nie. Paar skote terug geskiet waarop hy 

sy takhaar neigings laat staan het en omverskoning gevra het vir sy onsportiewe 

gedrag. Moes hom eers vang want het begin toonklap toe ons op hom begin 

skiet het (in self verdediging). Verstaan nie sy denke nie maar hy was van 'n 

klein stasie in die Karoo en het ietwat sy goeie Kollege opvoeding begin vergeet. 

Dis  wat  skape  tel  aan  mens  doen.  Kan  dankbaar  wees  vir  my  vaderlike 

belangstelling.

Sodra ons in die basis gearriveer het met ons boom (nou 'n stomp van so tien 

meter lank) is die stomp met groot gejuig in 'n twee voet diep sloot gerol. Die 

dienskonstabel  moes  en  het  dit  brandend  gehou  met  'n  paar  honderd  liter 

helikopter  (Chopper)  brandstof  (fuel)  wat  elke  nou en dan bygevoeg is.  Die 

gevolge is goeie kole Saterdag aand en Sondag middag. Teen Maandag het ons 

begin soek vir 'n ander boom want Sondag is nie die regte dag vir so iets nie. 

Mens moet respek hê. Ek moet byvoeg voordat 'n boomliefhebber linksgesinde 

takhaar kla dat ons net bome gekies het wat reeds gesterf het. Ons hou nie van 

die rook van nat hout nie. Is gevaarlik ook.

Die een goeie ding oor SAP TIN opleiding basis Maleoskop is hulle kos. Ons het 

net twee etes per dag gekry maar wat was uitstekend en boonop genoeg ook. 

Ons het lekker geëet en iemand wat iets ander sê is 'n takhaar en het liberale 

neigings. Daarna het ons ons eetgerei in warm seepwater gewas. Dit het my 'n 

liefde vir skottelgoed was gegee wat baie mense verras. Weet nie waarom nie 

want dit is aangenaam om te sien hoe vuil skottelgoed skoon word reg voor jou. 

Terapeutiese sou ek sê. Veral as jy in die veld staan en na die natuur kyk.

Die water was nie altyd warm genoeg nie en 'n paar van ons het die afskuwelike 

onaangenaamheid universeel bekend as gyppo guts of diarree in haasman taal 

opgedoen. Dit is 'n verskriklike siekte. Veral as jy 'n oorpak aan het wat nie so 

vinnig soos 'n broek losknoop nie. Baie ongelukke was nie net 'n verleentheid nie 

maar het regtig gepong. Die oorpakke self  is net vir opleiding en nooit weer 



gedra  nie  en  ek  hoop  ordentlik  gewas  na  die  tyd.  Interessant  is  dat  die 

kamoefleer broek net met knope gewerk het (geen zip sluiter). Ek is nie seker 

wat die redenasie agter dit was nie. Seker maar te doen met die stof en modder 

en lawaai. Selfs die knope is gekamoefleer. Ek is seker as ons meer gekultiveerd 

was sou ons gedink het aan 'n beter naam vir die SAP TIN dans na die naaste 

boom of bos as die nood jou inhaal op patrollie. Dit is 'n gesig om te sien 'n ou 

sy kit en geweer en oorpakke in een aksie uit en af pluk voor sy knieë lam word. 

Dit  het  ook  geensins  rang  gerespekteer  nie.  Moes  deur  'n  takhaar  ontwerp 

gewees het. Oorlewing is iets vreesliks.

SAP TIN is baie militêre in sy weë en ons het die Rhodesiese (lees Britse) Leër 

tradisie  gevolg. Dus is 'n sloot gegrou (windaf hopelik) wanneer ons gestop het 

vir meer as 'n dag iewers. 'n Paar ondernemende konstabels (is daar een wat nie 

is nie?) het 'n struktuur gebou om nommer twee te doen. Die het eendag (van 

oorgebruik het hy gesê) inmekaar geval met hom reguit in die jy weet wat. Hom 

en sy makkers verban windaf van ons. LMG ook gegee want die LMG is altyd op 

die flank. Sou aanranding wees om iemand anders op die flank te gesit  het 

hoewel die LMG operateur erg suur was. Gelyk of hy kommunisties wou raak 

daaroor.

Ek onthou op my tweede bos trip het 'n maagvirus ons aangeval. Ja wreed en 

opsetlik en van agter af soos my ou Kollege sersant se f Filistyne. Nie minder as 

21 uit die 23 van ons is  hospitaal toe. 'n Dokter het gesterf (nie as gevolg van 

ons nie) of so het ek in die koerant gelees nadat ek begin dink het ek mag dalk 

oorleef en moet weet wat in die land aangaan. Dit was sonder grappies al te 

verskriklik met ons dubbeld gevou en nie instaat om enigiets af of binne te hou 

nie. Ek het gebid vir die dood daardie dag en die twee dae daarna sonder ophou. 

Nou ek weet mans is vol piep (ek is) maar regtig. Paar ouens moes op drup gesit 

word en het sweet kolle begin uitslaan. Sedertdien bedank ek God elke dag dat 

ek  nie  as  'n  vrou  gebore  is  nie  want  ek  sal  doodgaan  tydens  kraam  en 

ongelukkig  nie  vinnig  genoeg  nie.  Die  kreune  en  steune  was  iets  vreesliks. 

Verpleegsters het dit erg geniet en gelag. Takhaar neigings. Party was nogal 

aantreklik maar ons was nie op ons beste nie. Dokters is ook beter vangste as 

armgat polisiemanne (spot net).



Daar is 'n grap van 'n konstabel wat op sy maat afgesluip het terwyl die nommer 

twee  doen.  Het  die  ontlasting  gevang  met  'n  graaf  en  vervang  met  die 

ingewande van 'n dooie dier wat hy iewers gevind het langs die pad. Dit het die 

slagoffer  geweldige  stres  veroorsaak.  Gevra  om onmiddellik  hospitaal  toe  te 

gaan synde hy "die helfte van sy f ingewande uit gek-k het." Hy is ook ontwater 

en ylend binne sekondes daarna en wou die Kapelaan sien om hom te help na 

die poorte wat hy in die verte kon sien naderkom. Kon seker gebeur het. Baie 

ouens sit mos en rook en tuur die veld in tydens hulle bos k (jy weet wat). Is 

soort van tradisie vir hulle en net reg ook. Mens moet alles in die lewe geniet en 

'n toilet is een van die groot luukses in die lewe. SAP 1000 (toilet papier) ook.

Ek het ook gehoor van een wat sy einste sigaret in die gat onder hom gegooi 

het. Dit het glo die metaangas binne aan die brand gesteek. Blykbaar moes hy 

behandel word vir sy brandwonde tot die res se vermaak. Hoe verklaar jy dit die 

medic? Net nie vryf nie boet. Ja ek weet nie maar ek onthou 'n mediese dokter 

wat my kom sien het (in my regspraktyk voor ek vaderlik uitgeskop is). Was 

gedagvaar  deur  sy  pasiënt  en  lewenslange  vriend  van  universiteits  dae  af. 

Blykbaar het die pasiënt 'n vratjie (of iets medies) op sy gai gehad en moes dus 

op sy knieë voor die dokter staan sodat dit afgebrand kan word. Hande viervoet 

is 'n beter beskrywing nou dat ek daaroor dink. 'n Pligsgetroue man het die 

dokter vrylik medisinale alkohol op die ou se gai gegooi (vir ontsmetting) voor 

die aanvang van die delikate taak aan hand. Ongelukkig het die pasiënt 'n groot 

klomp  uie  gevreet  die  aand  te  vore  en  sonder  enige  redelike  waarskuwing 

(ongeskik as jy my vra) 'n indrukwekkende wind gelos. Op een of ander manier 

(daar is meer as een rede gegee) het dit vlam gevat met tragiese gevolge. My 

kliënt se wenkbroue is in die proses afgebrand en hy het agteroor geval van 

skok en sy ruggraat beseer of so was ons teeneis in elk geval (om die skade te 

beperk). Die pasiënt self se gat (en alles wat hang) het aan die brand geslaan as 

gevolg  van  die  te  mildelike  gebruik  van  medisinale  alkohol  en  hy  in  die 

wagkamer ingehardloop (kon sy vriend en my kliënt eerder gehelp het as jy my 

vra). Daar het die verpleegster hom geduik het (ek wou sê plat geduik het maar 

die  het  glo  'n  ander  betekenis)  en  die  brand met  koue  water  uit  die  yskas 

geblus. Blykbaar het almal vir hom gelag want sy broek was nog op sy knieë en 

sy waardigheid is aangetas en dus die dagvaarding want hy is bekend in die dorp 

as  'n  man  van  aansien  wat  nou  deur  'n  klein  en  fyn  meisiekind  van  'n 



verpleegster "getackle" is. Nie gepleit dat niemand juis beïndruk was met wat 

gehang het ook nie. Het die saak geskik en almal was weer soort van vriende 

nadat die stof 'n bietjie bedaar het of sal ons sê die vlamme. Ons het altyd na 

hierdie saak verwys as die Mirage saak (vlamgatte). Interessante punt wat ek 

gehoor het is dat Dassault, die man agter die Dassault Maatskappy (wat Mirages 

bou), 'n lid van die Franse Weerstand tydens die Tweede Wêreld Oorlog was en 

het hierdie naam as sy skuilnaam geneem. Na die oorlog het hy dit gehou en 

vandag weet niemand wie hy regtig is nie.

Stap is goed vir jou en pak donkies

Met die Onluste Kursus het ek het die buitengewone slegte geluk getref om in 

Charlie basis te wees wat ek nogsteeds haat want ons is onregverdig behandel. 

Nie  dat  ek  kla  nie.  Daar  was  heelwat  Rooinekke  in  die  peloton  wat  die 

instrukteurs vaderlik ontstel het. Hierdie keer is ons in Foxtrot basis wat tussen 

twee berge gebou is. Dit was splinternuut en bitter koud synde dit feitlik nooit 

son gekry het nie. Ons het die takhaar ingenieurs wat besluit het om dit daar te 

bou ernstig gehaat en gevloek dat die seewater hulle nie kon skoon kry nie. 

Goeie nuus is dat dit maar net ongeveer sewe kilometer van die skietbaan af is. 

Dit is 'n helse voordeel want ons het orals heen geloop. Nie dat jy loop in SAP 

TIN nie. Jy "stap patrollie en is f waaksaam terwyl jy dit doen ook. Wat te f 

bedoel jy jou voete is seer? Is nou maar f twaalf kilometer! Kom f onfiks hier 

aan  f  vet  gevreet  op  mama se  f  kos?  Ons  weet  hoe  om met  julle  takhaar 

neigings te werk en julle kan ons later f bedank vir ons vaderlike besorgdheid." 

Tuis gevoel.

Ek gee nie om om te stap nie. Hou in werklikheid daarvan maar die stap was iets 

anders. Altyd met soveel kit as jy nodig het of wat hulle jou sê om te dra. Jou 

geweer saam met jou sonder uitsondering. Ons voete het begin oppak en die 

medics (lees werklik wrede instrukteurs) het groot behae gekry om die blase 

stukkend te steek met naalde. Wat nog aanvaarbaar is onder opgevoede mense. 

Maar dan het hulle Mercurochrome of iets in die wond gespuit. Ek het nie woorde 

om jou te vertel hoe dit brand nie want dis te verskriklik om eers oor te praat. 

Het trane in my oë soos ek hier tik. Aanvaar my woord jy sal nooit weer kla oor 

'n blaas op jou hak of enige ander plek nie. Ek het sterk ouens sien huil vir hulle 

ma en 'n geweer om die f medic te skiet. Dinge wat die medic glad nie gehinder 



het  nie  en  erg  amusant  gevind  het.  Was  gewoond  daaraan.  Neem drie  fris 

konstabels om die pasiënt op die grond vas te druk tydens die mishandeling. 

Ding is dit het gewerk. Dit het ons blase baie beter gemaak en ja ons het die 

medics bedank vir hulle vaderlike besorgdheid. Die enigste ander raad is om jou 

voete deeglik te was en droog te hou. Veral tussen die tone en skoon sokkies te 

dra  elke  dag.  Indien  nie  sal  die  bloed  deur  die  seil  stewels  sypel  en  die 

instrukteurs 'n vaderlike gesprek met jou kry oor jou gebrek aan die versorg van 

jou voete. Dis takhaar neigings wat hulle goed weet hoe om vaderlik reg te stel.

Die verste wat ons gestap het is 45 km in een dag om ons fiksheidsvlakke te 

toets en die meeste het dit gedoen selfs al het die medics 'n goeie tyd vir die 

behandeling van ons voete daarna gehad. Die feit dat ons volledige kit met ons 

gedra het het nie sake verbeter nie en net om seker te maak ons nie te oneerlik 

is nie het ons die aand te vore geslaap langs die skietbaan. Dit sal 'n groot ou op 

'n perd of my Amerikaanse Patriot vat om my weer te kry om sover te loop in 

my lewe (sal gelukkig dood neerslaan by die 5de kilometer merk of so hoop ek). 

Daar was een mal luitenant wat 'n maraton atleet van groot faam was wie dit 

gehardloop het maar hy het niks behalwe sy R1 gedra nie. Die LMG ouens het 

daardie dag nogal vasgebyt. Wou paar help dra maar hulle raak kommunisties 

oor sulke dinge. Ander outjie het ses bakstene in sy rugsak ontdek na die tyd 

wat nie aan hom behoort het nie en hy was erg vaderlik daaroor. Nie gedink die 

aanranding is snaaks nie hoewel ons so gedink het. Darem later ook begin lag en 

wraak gesweer.

Een  van  ons  probleme  op  die  grensgebied  is  dat  baie  duisende  (indien  nie 

miljoene) van bevryde Afrikane graag  in Apartheid Suid-Afrika wou woon en 

werk. Die vryheid in hulle eie lande was ietwat teleurstellend en hulle het begin 

hongerly nadat die blanke boere seremonieel weggejaag is synde kapitaliste en 

rassiste te wees. Inderwaarheid wou die vark politici maar net hulle plase steel 

soos nou in Zimbabwe aangaan. Dit was nogsteeds baie beter in Suid Afrika as 

enige ander plek in Afrika tenspyte van Apartheid. So was dit nie ongewoon om 

spoor  op te  tel  waar  die  outjie  teen-spoorsny tegnieke  gebruik  om van ons 

ontslae te raak nie. Hy wou regtig nie teruggaan nie. Al wat dit beteken het was 

dat  hy  'n  terroris  was  gedurende  sy  eie  vryheidsoorlog.  Nie  te  sê  hy  wil 

noodwendig iets aanvang in Suid Afrika nie maar jy het nooit regtig geweet met 

wat  jy  te  doen  het  nie.  Dus  het  ons  voorsorgmaatreëls  geneem en paar  is 



geskiet net om seker te maak. Ons polisie agtergrond het baie gehelp om vas te 

stel of die gevange 'n terroris is of 'n man wat honger genoeg is om desperaat te 

wees. Die meeste is gedeporteer en dit was hard op hulle en op ons. Ons het 

geweet hulle sterf van honger oor die grens en dat ons hulle na erge toestande 

terug  stuur  maar  wat  anders  kon  ons  doen?  Ek  is  seker  dat  ons  blote 

teenwoordigheid die boere baie veiliger laat voel het en die terroriste baie meer 

versigtig. Dit is een van daardie catch 22 situasies waar jy so effektief is dat jy 

baie min terroriste het om te jag en dus word jy as oneffektief gesien deur die 

generaals  as  gevolg  van  die  gebrek  aan  lyke.  Wel  die  vraag  is  na  die  tyd 

geantwoord  toe  SAP  TIN  se  basisse  toegemaak  is  en  die  Leër  probeer  het 

(nogsteeds) om die grense te bewaak. Ons almal weet hoe sleg die werk gedoen 

word en dat xenofobie nou gebeur as gevolg daarvan. Dis waansinnig en die 

logiese gevolg van menseregte wat belaglik ver gevoer word maar nou ja, wat 

weet  ek?  Netnou  begin  ek  patrioties  klink  deur  te  sê  Suid  Afrika  vir  Suid 

Afrikaners. Soos julle weet het ek geen patriotisme meer nie.

Elke  SAP TIN basis  het  'n  helikopter  landingsarea en  dus het  ons  honderde 

gallon  helikopter  brandstof  gestoor.  Die  vlieëniers  het  egter  nie  altyd  die 

brandstof vertrou nie (ek sou ook nie) en dit getoets vir water en ander dinge 

(nooit my gesê wat nie) voordat dit in hulle tenks ingepomp is. "Chopper fuel" 

het 'n groot rol gespeel in ons lewens. Moes die ashoop elke dag verbrand en dit 

gebruik daarvoor. Die korrekte metode is om al die vuilgoed te versamel en in 

die gat te gooi wat spesiaal vir daardie doel gegrawe is toe die basis gebou is 

jare te vore. Dan gooi jy 'n paar liter oor dit en steek dit aan terwyl jy seker 

maak jy staan wind op. Jy sal dink dit is eenvoudig genoeg maar een dag  het 

twee Rooinekke van Durban (waar anders?) besluit om 'n "bonfire" te maak. Het 

hulle  herinner  aan  die  strand  of  so  was  hulle  verweer  tydens  die  vaderlike 

gesprek wat gevolg het. Hulle het 'n hele drom Chopper fuel (220 liter) in die gat 

gegooi en met 'n lont aangesteek terwyl hulle dekking soek agter 'n Casspir 

(hoekom nie  eerder  binne  nie  vra  ek?).  Die  daaropvolgende ontploffing  was 

skouspelagtige indien nie baie doeltreffend nie.  Het die ashoop in die lug op 

geblaas van waar dit geval het verspreid oor die bassis. Hulle die volgende week 

geneem om skoon te maak. 

Ons het 'n paar offisiere saam met ons gehad het om die kursus te herhaal selfs 

al was party ervare bosvegters. As offisiere moes hulle dit weer doen vir een of 



ander rede. Heelparty het dit nie snaaks gevind nie en wie kan hulle blameer? Ek 

moes ook die opknappingskursus ses keer herhaal (in 'n ry) want jy moes die 

opknappingskursus ondergaan elke keer as jy grens toe is. Die het omtrent 'n 

week geduur en is heel goed behandel. Ek verstaan dat die opknappingskursus 

nodig was vir sommige maar nie vir my nie. Het in totaal oor die 21 maande met 

SAP TIN spandeer. Later die instrukteurs soos lang verlore broers gegroet en 

hulle my met die opmerking dat my "Kolonel regtig f all van my hou nie." Ja wel, 

net jaloers gewees op my leefstyl.

Ons klere is ontwerp vir die Rhodesiese Bos Oorlog wat veel verder in die noorde 

plaasgevind het. Dit  kon eenvoudig nie die minus vriespunt temperature van 

Suid-Afrika hanteer nie. Die slaapsakke was ook nie naastenby warm genoeg nie 

en ons het regtig gebewe in die koue. Dit is altyd vreemd vir my dat dit nie na al 

die jare besef is nie. Ek sou nie graag wou dink daar ander redes was soos 'n 

nasionalis neiging van f jou nie. Op 'n stadium het ons begin dink aan saamslaap 

ter wille van oorlewing. Iets wat ek met my kielierigheid botweg geweier het. 

Koud kry is nie so erg soos 'n baardbek konstabel wat wil lepel lê nie. Later het 

ek my eie kamoefleer baadjie ontwerp wat eenvoudig bo-oor 'n siviele baadjie 

vasgewerk is. Dit was heerlik warm maar het 'n paar generaals laat frons synde 

buite regulasies. Dis beter om koud te kry en netjies te lyk terwyl jy verkluim 

(net reg ook). Ek onthou 'n paar woorde met 'n jong instrukteur oor dit. Het my 

hemp moue afgesny (netjies vasgestik ook - moes 'n vroue konstabel omkoop 

om te help) en hy wou iets daaroor sê. Op die stadium was ek egter 'n ervare 

Blitspatrollie sersant op my pad na die grens vir die sesde keer in die agtien 

maande. Het nie nodig gehad om twak van hom te vreet nie so hy het dit maar 

gelos voor ons te vaderlik kon raak. Dit moet gesê word dat die meeste (feitlik 

alle SAP TIN instrukteurs) hoogs ordentlike mense was. Hulle het altyd probeer 

om die opleiding sonder te veel onaangenaamheid uit te voer. Natuurlik was 

paar vaderlike gesprekke nodig maar dit was vir ons eie beswil. Ons gebrek aan 

fiksheid was 'n bekommernis en ek is seker dat indien een van hulle hier lees hy 

'n paar woorde het om by te voeg oor onfikse polisiemanne. Die onfikses het 

werklik gely want SAP TIN het nie enige tyd gemors nie. Óf jy hou by of 'n 

vaderlike gesprek het gevolg en aangehou volg tot jy fiks genoeg is. Ja k sal jy k 

boetie.



Opstote is maar deel van die opleiding en te verwagte maar SAP TIN het 'n 

Sjinese opstoot gehad waar jy met jou gai in die lug leun staan. Die is werklik 

uitputtend. Ook effens belaglik en ek het elke keer begin giggel. 'n Resep vir 'n 

vaderlike gesprek. Maar selfs dit is beter as die navolg van 'n Moslem sonder om 

dit te weet. Enigiets is beter as die Kollege wat 'n "eend loop" het wat nie vir 

opgevoede mense is nie. Behoort verbied te word deur die Geneefse Konvensie. 

Ek weet ook van 'n geval waar 'n SAP TIN instrukteur een van die kursusgangers 

per  toeval  raak  geskiet  het.  Hy  was  aan  die  Sjinese  opstote  doen  en  die 

instrukteur hom gewond in sy gai se linker wang. Geen groot ding nie. Hierdie 

dinge gebeur in  die  beste van families.  Was op ligte  diens  vir  'n week.  Net 

takhare kla. Instrukteurs het gereeld op ons en tussen ons geskiet om 'n punt te 

maak en selde ons raak geskiet. Dankbaar.

Die Blitspatrollie het altyd die radio's gedra

Dit het nie SAP TIN lank gevat om te besef dat hulle uitstekende seiners onder 

die  Blitspatrollie  lede  het  nie.  Wie  anders  het  meer  geweet  van  radio 

prosedures? So ons het gewoonlik het die lang afstand TR28 radio gedra omdat 

dit die swaarste is. Dis nou behalwe ons normale kit en indien nie dan die korter 

afstand A53. My nie gehinder nie want die radio is vasgemaak op my bors en ek 

het uitgepluis dit balanseer die rugsak op my rug uit. Nogal heel aangenaam 

gewees. Kon langs die offisiere stap en al die boodskappe herlei. Gemaak dat ek 

het geweet het wat aan die gebeur is en nie net saamploeter nie. Ook bestudeer 

hoe hulle die bevele gee en baie geleer. Net takhare kla.

Ongelukkig is die SAP TIN radios eks-Leër en het nooit so goed gewerk soos 

hulle  behoort  te  werk  nie.  Feitlik  nooit  gewerk  nie.  Ons  was  dikwels  so 

gefrustreerd dat ons dit begin gebruik het vir 'n plaat vir die Casspir se domkrag 

in sagte sand. Die het hulle gebuig soos 'n oorryp piesang wat 'n afgetrede Leër 

Seiner Kolonel  erg ontstel  het nadat ek die storie aan hom vertel  het.  Maar 

omverskoning  gevra  vir  die  storie.  Oom was regtig  vies  en  gesukkel  om sy 

gewone beleefdheid te openbaar. 

Meer  interessant  is  dat  die  radios  oorspronklik  vir  die  Portugese  Leër  in 

Mosambiek ontwerp is en toe die weghardloop (daar is geen ander woord nie) 

het die SAW dit oorgevat. Vir hulle tyd was die radios goeie tegnologie en het 

selfs  frekwensie  spronge  gedoen  ensovoorts.  Hulle  het  met  vreemde  en 



wonderlike antennas gekom wat in 'n boom gegooi kon word (en hoe te f kry jy 

dit weer af?) wat geen verskil gemaak het nie. Ding is hulle is meestal FM tipes. 

Moes mekaar sien om te werk. Ook op normale flitsbatterye gewerk wat ons 

rondgedra het. Die voertuig radios het egter goed gewerk het vir een of ander 

rede. Dit is slegs die draagbares wat twyfelagtig was. Seker die hoër lugdrade. 

My pa was 'n seiner toe hy diensplig in 1955 of daar rond moes doen. Hulle het 

kar  batterye  gedra  maar  was  ook  sterker  boer  seuns  as  ons.  Mens  moenie 

kommunistiese neigings kry nie en dankbaar wees vir die flits batterye wat ligter 

is. Jy kan altyd 'n dwarsgat konstabel met een in die ribbes gooi as hy nie jou 

handseine volg gedurende voetpatrollies nie. Dit is as 'n klip nie naby genoeg is 

nie en jou vaderlike gluur hom nie hinder het soos dit moet nie. Om hom te skiet 

sou te veel geraas maak. Die seiner in SAP TIN bassis is bekend as die Pronto 

(weet nie hoekom nie - dalk kan 'n leser my laat weet). Dit was duidelik dat ek 

as 'n Blitspatrollie sersant nooit weer die radio-operateur sou wees nie en altyd 

bevel oor 'n peloton sou he. Die punt is dat enigeen van ons kan die werk kon 

doen. Net reg ook.

Gelaai soos 'n pak esel in die Bybel met die TR28 radio was ek 'n bietjie in die 

gesig gevat toe hulle ook die MAG masjiengeweer vir my gee. Het begin wonder 

of die tradisionele haat in die Blitspatrollie deur jaloerse eenhede miskien 'n rol 

speel. Soos jy kan verwag ek het seker gemaak dat ek die instrukteurs se gesig 

onthou  en  toe  hy  'n  geleentheid  in  Pretoria  nodig  gehad  het  het  ek  het 

aangebied om hom op te tel in Romeo 4. Hy het sy aansluitingsvlug gemis. Ja, 

die lewe kan soms moeilik wees. Moenie soos 'n linksgesinde takhaar wees nie 

my ou. Sê net dankie al is jy drie f net ure laat. Moet dankbaar wees.

LMG (of MAG) operateurs is geneig om nooit  langer as vyf voet te wees nie 

want meer as dit en die MAG vou jou dubbeld. Heeltemal 'n ras op hulle eie wat 

almal die bose oog gegee het wie dit waag om te vra of hulle dalk 'n breek nodig 

het. Ongeskikte inmenging sê ek. Gehou van skiet ook en almal moes die MAG 

se ammunisie belte dra sodat hulle ordentlik kan skiet. Jy het nog nooit iemand 

hoor brul soos 'n MAG operateur wat "nog 'n ammunisie belt reg f nou" wil hê 

nie. Ek is oortuig my ou RSM was 'n MAG operateur vroeër in sy lewe en die 

ouens raak vaderlik ontsteld indien sy MAG nie gerespekteer word nie. Die dra 

van die MAG en die radio het regtig nie my langer raam gepas nie maar synde 



nie 'n linksgesinde takhaar nie het ek getrou genoeg dit saam met my gesleep. 

Almal die bose oog gluur gegee ook maar dit is standaard vir die Blitspatrollie 

wat 'n (jy weet wat) voel. Die Blitspatrollie is nie van plan om in te gee sonder 

om eers te sterf nie. Gaan net gegrynslag en gegluur (iets wat voor die spieël 

geoefen moet word). Het party keer teen Boleo op gewens ek is dood want selfs 

esels het ligter gedra. 

Ek moet sê die MAG is 'n pragtige wapen om mee te skiet. Die loop het wit warm 

geword en kon omgeruil word (sonder enige spesiale toerusting) binne 'n paar 

sekondes.  Iemand  moes  egter  die  ekstra  loop  saamdra.  Sou  sê  dat  die 

gemiddelde MAG operateurs is goeie Blitspatrollie materiaal in hulle arrogansie 

en het sy laaiers gedomineer met groot passie. Hulle was inderdaad moeilike 

manne op wie jy kon staatmaak want die MAG is die groot troefkaart in enige 

kontak. Ons het seker gemaak om genoeg lugspoor koeëls te laai. Gedurende 

die  nag skiet  oefeninge  is  dit  fantasties  om te  sien  hoe die  lugspoor  koeëls 

uitspoeg in 'n lang lyn van rooi laser strale. (Die terroriste het groen lugspoor 

koeëls  gebruik).  Absoluut  betroubaar  en  baie  akkuraat.  Gevoer  van  die 

linkerkant af wat beter is as die Sowjet-RPD wat ons ook mee opgelei is. Die een 

voer sy belt regs na links wat vreemd is. Die meeste Russe is regshandig so dit 

maak geen sin nie.

Dit word gesê dat 'n konstabel op 'n patrollie (in Rhodesië) was met slegs die 

loop van sy MAG wat uit steek in sy poncho. Kan seker wees. Wonder wat hy sou 

gedoen het as  hulle  'n  kontak met  die  terroriste  gekry het? Sy sersant  sou 

waarskynlik hom vaderlik vermoor het indien die terroriste dit nie eerste gedoen 

het nie. As gevolg van die storie het ek altyd seker gemaak ek sien die hele 

LMG. Net vir ingeval.

Na drie weke het die instrukteurs 'n haat 'n Rooinek konstabel gekry (weet nie 

hoekom nie) en my MAG aan hom gegee en sy R1 aan my. Ek was vieserig maar 

met die swaar radio nie ontsteld genoeg om die punt te betwis nie. Het begin 

langer patrollies stap en die MAG was nie meer so nuut dat dit my geamuseer 

het  nie.  Ek  het  een by  die  Blitspatrollie  gehad.  Arme ding  gevind  lê  in  die 

arsenaal. Verwaarloos en vergete. Saam geneem op patrollie om gesteelde karre 

te skiet maar ongelukkig nooit die kans gekry nie tot my diepe teleurstelling. Om 

met 'n MAG op 'n rusverstoring klagte aan te kom het gemaak dat almal hande 



skud en omverskoning vra vir  die sersant wat na hulle moes kom. Dit is  'n 

vaderlike gesprek op sy eie.

MAG operateurs het altyd op die flanke gestap en dit het my jare geneem om uit 

te vind waarom. Nie eens die Rhodesiërs my kon vertel nie. Dit het begin in die 

Eerste Wêreld Oorlog waar dit gevind is dat kruisvuur baie meer effektief teen 

soldate gebruik kon word as van direk na vore. Dit is oorgedra in die patrollie 

formasies in. Na bestudering van die patrollie formasies het ek besluit dat die 

MAG moet baie naby aan die voorkant wees waar dit vuuronderdrukking kan gee 

wanneer in 'n lokval gelei. Die res kan dan van die flanke aanval en die MAG as 

baken gebruik (of spilpunt). Die terroriste  het altyd die bevelvoerder, die radio-

operateur en die MAG operateurs eerste probeer skiet vir ooglopende redes. Dus 

nooit (lees selde) enige rang gedra op my kamoefleer uniform nie. Daar moes 

baie  gewees het wat  gedink het ek is  'n arrogante konstabel  maar dan wat 

anders verwag jy van Blitspatrollie  lede? Die res van die Mag het ons gelate 

genoeg  aanvaar  maar  nie  almal  nie.  Een  generaal  het  my  eenkeer  vaderlik 

uitgetrap oor ek nie my pet gedra het by 'n ongelukstoneel in Pretoria nie. Dis so 

maar ek was op my knieë besig om 'n sterwende man te help en die pet het 

afgeval tydens die proses. Hom net daar in hegtenis geneem vir die verhindering 

in die uitvoering van my pligte en het gesê om stil te bly voordat ek 'n vaderlike 

gesprek met hom het. Hy was geklee in 'n nagjurk (hallo? moes 'n nasionalis 

gewees het) en ek het nie geweet hy is 'n generaal majoor in die polisie is nie. 

Hom ook nie glo toe hy my dit vertel nie en 'n aanklag van valse voordoen as 'n 

polisieman bygevoeg. Soos jy kan dink was dit een helse ding. Veral toe ek uit 

beginsel geweier het om die saak te laat vaar en my advokaat familie begin 

nader sleep het.  Uiteindelik  die  is  die  saak onder die  mat  ingevee.  Ek is  'n 

formele waarskuwing gegee deur 'n baie verleë kolonel wat my na die tyd om 

verskoning gevra het. Het my weggehou van adjudant-offisier rang maar dit het 

my nie veel gepla nie. Reeds geloof in generaals in nagrokkies verloor en besluit 

om te bedank. Nogal groot behae gehad om hom te sien bloed sweet by die TRC 

jare later. Die lewe is baie ironies en ek loof God daarvoor. Was op die stadium 

by die menseregte prokureurs firma wat heelwat agtergrondswerk gedoen het 

met betrekking to die TRC. Moet darem ook sê die generaal het die TRC 'n toffie 

gedruk en manmoedig geweier om sy ouens uit te verkoop. Het groot respek vir 



hom daaroor. Nie gaan voete was en gat gekruip nie. Harde oom in sy aftrede 

ook.

Dit herinner my aan 'n grap in die weermag wat ek gehoor het. 'n Generaal is 

verwag om 'n inspeksie te doen of wat ookal generaals doen wanneer hulle nie 

op Blitspatrollie sersante pik nie. Om te verseker dat alles goed afloop het die 

RSM die hekwag streng instruksies gegee om op die uitkyk vir die generaal te 

wees. Hom ook te laat weet sodra hy kom sodat hy die kolonel kan inlig. Toe die 

generaal aankom het die hekwag vir hom gesê "jy is diep in die (jy weet wat) 

generaal. Die RSM is opsoek na jou."

Ek dink nie enigiemand kan betwis dat SAP TIN opleiding nie deeglik was nie. 

Teen daardie tyd SAP TIN het meer as 20 jaar ervaring in vier lande gehad. 

Asook die Rhodesiërs. Ons het alles geleer wat daar was om te weet oor TIN 

operasies.  Met die  MAG geskiet  terwyl  ons  lê  (mees gemaklikste)  en uit  die 

skouer (moet fris en kort genoeg wees). Selde uit die heup geskiet maar kon as 

ons wou  lus is vir 'n vroeë dood synde die instrukteurs baie te sê gehad het oor 

sulke kommunistiese maniere. Later is dit toegelaat.

Casspirs

Ek praat so baie oor die Casspirs so miskien moet ek 'n bietjie agtergrond gee 

oor hierdie merkwaardige voertuig. Soos jy weet toe SAP TIN betrokke geraak 

het in Rhodesië het daar 'n behoefte vir 'n landmyn bestande voertuig ontstaan. 

Die terroriste was lief om die te plant waar hulle kon met geen gevoelens tot die 

beskerming van burgerlike lewe nie. Die doel van terrorisme is juis dan om te 

terroriseer. Landmyne doen dit goed. 

Die nuwe voertuig moes ook koeëlvas teen die AK47 wees (wat maklik genoeg 

was om te doen synde dit stok ou tegnologie is). Verder wou SAP TIN die nuwe 

voertuig bedryf in ruwe terrein wat goeie 4x4 beteken het. Die weermag het niks 

gehad om te waardeur nie. Onthou dit was in die 1960's voor die Leër weer 

toegerus is in die laat 1970's. Eers het SAP TIN probeer om sandsakke op hulle 

Bedford  en  die  paar  gewaardeurde  Unimogs  te  pak.  Sandsakke  is  egter  'n 

Tweede Wêreldoorlog metode wat nie goed gewerk het nie selfs al was dit beter 

as niks nie. Water in die wiele het gehelp maar nogsteeds nie werklik beskerm 

nie. Toe is daar 'n voertuig uitgereik wat bekend is as die Hiëna wat op 'n Ford 



F250 onderstel  gebou is.  Dit  was die  eerste  poging tot  die  V-rompe om die 

landmyn ontploffing te laat weg skram van die insittendes. Daar is seile teen die 

kante gespan om die V-romp (groot geheim) weg te steek. Die Rhodesiërs het 

dik staal plate oor die wielboë van hulle Land Rovers gesweis en wat gewerk het 

tot 'n punt. Het lewens gered maar die ontploffing het die voertuig vernietig. Iets 

beters was nodig. (Lees Peter Stiff se uitstekende boek "Taming the Landmine" 

hieroor en terwyl jy besig is sy ander boeke ook. Is almal goed.)

In  laat  1979  het  die  WNNR   die  Casspir  operasioneel  bekend  gestel.  Dis 

nogsteeds in diens wêreldwyd en nogsteeds in 'n klas van sy eie. Die landmyn 

het glad nie die Casspir gehinder nie. Dit is doelbewus gebou met 'n bemanning 

van drie. Synde die bestuurder, sykant MAG operateur en bevelvoerder. Soms 

was die sykant MAG operateur en die bevelvoerder dieselfde persoon. Ideaal 

moet dit nie wees nie want die bevelvoerder is nodig om vuur onderdrukking en 

die radio's op dieselfde tyd te hanteer. Hy het net agter die bestuurder in die 

middel luik gestaan om te sien wat gebeur. Dit is inderdaad 'n wonderlike gevoel 

om daar te staan en rond te kyk. Ek was mal daaroor.

Die nuwe Casspir was relatief klein met ruimte vir tien (eintlik agt) man agter. 

Veral as die se gewere en rugsakke ingelaai is was dit redelik beknop. Daar is 

groot plastiek bokse (soos dromme) agter die bestuurder en sy MAG operateur. 

Die bokse kon en is gevul met ys om die bier koud te hou. Natuurlik was dit teen 

regulasies. Bo die bokse is die radios wat goed genoeg gewerk het. Die voertuig 

self staan hoog bo die grond wat nie 'n ontwerp fout is nie. Die hoogte is nodig 

vir beskerming teen landmyne en die vermoë om terroriste  in die savanna gras 

te  sien.  Asook goeie  rowwe terrein  vermoëns te  gee.  Die  klein  vensters  het 

aanvanklik uitsig beperk maar was voldoende genoeg om te ry in dorpe. Egter 

nooit oorspronklik ontwerp om in township te werk nie. Soos die interne situasie 

versleg  het  het  die  Casspirs  hulleself  begin  bevind  in  townships.  Behoorlik 

oorgeverf in die polisie geel met 'n blou streep in die middel. Dit is afgryslik lelik 

en deur die Onluste Eenhede gebruik. Volgens die nasionaliste lyk kamoefleer te 

militêr en dus die mishandelde geel Casspirs. 'n Sinnelose argument om mee te 

begin waaroor ons nog sal praat. Vreemde ding is dat die geel Casspirs baie 

meer vuur as die  paar  kamoefleer  Casspirs  getrek het.  Sommige sê dit  was 

omdat dit beter gesien kon word maar ek dink die kamoeflering lyk meer sinister 



en is  dus alleen gelaat.  Ons het dit  uitgebuit  deur  'n geel  een as lokaas te 

gebruik.

Die  gedurige  werk  in  townships  het  die  behoefte  aan  groter  kantvensters 

gebring. Dus het die Merk 2 weergawe groot kant venster gehad met 'n turbo 

diesel  enjin.  Die  Merk  1  is  sonder  turbo's  en  het  gesukkel.  Die  verskil  is 

merkwaardig. Dit het ook 'n effens skuins enjinkap gehad vir 'n beter sig na 

vore. Daar was nogsteeds 'n blinde kol so 2 meter voor die Casspir. Een middag 

het ek op top spoed (wat anders?) op 'n grondpad gery toe ek iets in die pad 

sien. Eers gelyk soos 'n swart kabel. Gewonder of daar skielik spietkops is en 

indien so is dit mos die ideale geleentheid om my spoed te meet. Besef egter toe 

dit is die moeder van alle swart mamba slange. Lê regoor die pad in die son en 

bak. Net daar besluit om dit dood te maak. In geval dat jy nie weet nie die swart 

mamba is waarskynlik die mees gevaarlike en aggressiefste slang in Afrika. Het 

groot respek vir dit. Dit kan 'n olifant vermoor as dit lus is en tensy jy langs 'n 

Afrika-olifant staan kan jy jou nie indink hoe groot hulle is nie. Massiewe diere. 

Stil ook want jy hoor hom skaars as hy rondloop. 

Ek het begin versnel en die konstabels (bo op die dak besig om die natuur te 

bewonder) het in die Casspir ingeval. Hulle het ook die swart mamba gesien. 

Soos gesê die sig voor die Casspir is beperk en toe die slang uit die oog verdwyn 

het ek gedink dat dit bye bye Mnr Swart Mamba is. Net reg ook want ons het 

van 'n skool gekom waar 'n swart kind vermoor is deur 'n mamba terwyl hy 

geloop het na die toilet toe. So nee ek voel glad nie jammer vir my pogings hier 

nie.

Hom egter gemis. Jy sal nie glo nie maar die volgende oomblik het dit bo die 

enjinkap (wat sewe voet van die grond is) verskyn en uitgeswaai om teen die 

groot kant vensters waar my knie is te pik. Gelukkig het die koeëlvaste vensters 

sy tande gebreek (ek hoop so). Kan nogsteeds sien hoe die gif teen die venster 

af hardloop. 

Daarom, as iemand jou vertel dat 'n swart mamba hom aangeval het en iemand 

binne-in sy kar  wat teen 100 km per uur beweeg kon pik beter jy dit glo. Hou 

jou vensters toe en die lugreëling aan is my leuse sedertdien. Nadat dit  het 

ongeveer 300 meter geneem het om te stop en terug te ry na die hinderlaag het 

ons gesien dat twee swart mambas die veld in seil teen groot spoed ook. Ek glo 



dat ons meer as 200 skote op hulle geskiet het voordat dit in die lang gras in 

verdwyn het. Is nou nog weg maar was eintlik verlig om hulle te sien seil. Kon 

onder die Casspir vasgesit het. Slange kan wegkruip in die enjin kompartemente 

van 'n kar of teen die as vasdraai. Ek onthou eenkeer by 'n padblokkade het 'n 

oom daar aankom en sy kar in 'n groot haas gelos en begin hardloop. Dink toe 

dit kan 'n bom wees en gereed gemaak om hom eers gou te skiet. Het egter 

geskree dat daar 'n slang onder die kar is. Moes hande en knieë kruip rondom 

die kar en een gevind vasgedraai rondom die dryfas. Aangesien dit beseer is het 

ons  dit  met  'n  haelgeweer  doodgeskiet.  Elke  nou  en  dan  lees  jy  van  'n 

werktuigkundige wat vir  sy lewe hardloop as hy 'n Land Cruiser diens en 'n 

gevaarlike slang val uit. Kyk maar op die internet. Dit bewys aan my dat selfs 

slange beter weet as om met Engeland se Wraak geassosieer te word. 

Soos jy weet het ek 'n vrees vir slange en die heel ergste is toe 'n boomslang 

binne my Casspir geval het. Die dag was ons op patrollie en onder 'n boom deur 

sonder om die slang te hinder of te vra vir sy onbeskofte takhaar neigings. Ek 

was weer die bestuurder en synde op 'n week patrollie is die Casspir redelik 

goed gelaai met slaapsakke ensovoorts. Die konstabels was nie op die dak nie 

aangesien die takke hulle kon afslaan en ek nie bekend is as iemand wat gaan 

stilhou net daarvoor nie. Het mos vaderlik gewaarsku ek gaan nie stop vir (jy 

weet wat nie).) Gewoonlik en die res van die tyd was almal bo-op die dak (is 

koeler). 

Het in die tru spieël die slang sien tuimel in die troep kompartement in. Soos 

gesê die is vol konstabels maar ek het die slang dopgehou. Dit was genoeg vir 

my om te ontsnap deur die oop luik bo my kop. Het die agt voet van die dak af 

geduik na die grond sonder om eers te twyfel (trots daarop). Casspir was nog 

aan die beweeg toe ek uit is en nou sonder sy bestuurder ook. Terwyl ek op die 

grond lê gaan die agterste deure oop en al oorblywende agt ouens is gelyktydig 

daaruit. Die sykant MAG operateur het eers nie besef wat aangaan nie maar in 

elk  geval  (net  om  f  seker  te  maak  sersant)  soos  'n  vuurpyl  deur  die 

bevelvoerders luik gegaan. Self van die dak geval (baie minder grasieus as ek 

wat gewoond is aan val synde lomp van nature). Dit het hom 'n paar minute 

geneem om sy wind terug te kry omdat hy bo op 'n miershoop geland het. Moes 

hom lawe.  Casspir  wat  nou slegs  een slang in  gehad het  het  teen 'n  boom 

vasgeloop en gevrek oor 'n honderd meter verder. Ek was verlig daaroor. Hoe 



verduidelik jy die verlies van 'n Casspir met al ons kit te danke as gevolg van 'n 

onbillike en wederregtelik aanval deur een boom slang. 

Dit is toe ons besef het ons kit en aanvalsgewere is binne-in die verlate Casspir. 

Wat natuurlik in Terrie land nie is wat mens wil hê nie. Na 'n impromptu rook 

breek bietjie taktiek bespreek wat om volgende te doen. Iemand het voorgestel 

dat ons dit met ons dienspistole skiet. Dit sou nie werk nie. Die koeël kan binne 

die  Casspir  se  staal  kante begin rondskram wat  gevaarliker  is  as  een boom 

slang. In werklikheid het dit glo gebeur met die weermag in 'n Ratel en 'n hele 

paar soldate is dood. Ja ek het my gewone holpunte gehad maar nogsteeds nie 

geweet wat dit gaan doen in die Casspir nie so dit is die laaste opsie.

* Ek weet nie of dit waar is nie maar verseker is ons vertel dat drie soldate dood 

is en nog vier gewond toe die R4 afgegaan het binne die troep kompartement. 

Niks van Ratels gehou nie synde op 18 ton heelwat meer indrukwekkend as ons 

Casspirs. Dis bekend dat die Ratels (wie hou van die Panzer om mee te begin?) 

klomp T55 tenks uitgeskiet het in Angola. 

Ons vrees vir boom slange is dat daar nie 'n bekende teenmiddel is as een jou 

byt nie. Toegegee dit gebeur nie dikwels nie want dit is 'n skaam reptiel en nie 

so aggressief soos die swart mamba nie. Sy tande is ook in die agterkant van sy 

bek  sodat  dit  nie  maklik  kan  byt  nie.  Ongelukkig  as  hy  jou  sou  byt  sal  jy 

doodbloei. Ek mag verkeerd wees maar dit is wat ons geglo het. Ook soos altyd 

geen slanggif teenmiddels of noodhulp kits gehad nie. Ons was die vergete bos 

ape wat die onmoontlike moes doen. Nogsteeds ons wou ons ons Casspir terug 

hê want dit was myle weg van die basis en ons het vir die voertuig geteken. 

Teen die tyd het die lae lugdruk alarm begin skree. Die kon ons stil kry deur die 

dak luik in te leun en die sleutel af te draai. In die tussentyd het my swart 

konstabels  ordentlike  knopkieries  uit  die  bome (wat  die  Casspir  omgery  het 

nadat ek die stuurwiel verlaat het) begin sny. Ook vir my gesê om te kyk hoe 

hulle die slang vaderlik opf-k want sekere dinge in Afrika moet vir swart mans 

gelos word. Hulle sal  ons twee wit outjies wys wie is wie. Staan net f  terug 

sersant en wees rustig. Ons het dus in die skaduwee van 'n boom gaan sit om 

die pret te aanskou. En ja ons het verseker die boom bo ons met groot agterdog 

bekyk voordat ons daar gaan sit het. Ook nie nodig gehad om lank te wag nie.



Dit  is  altyd  wonderlik  vir  my  om  te  sien  hoe  Zulu's  bevel  neem.  Hulle  is 

natuurlike leiers en het geen inhibisie om bevele te skree nie en altyd gereed om 

iemand vaderlik aan te spreek as die nie ore het nie en takhaar neigings toon 

deur nie te luister nie. Hierdie een is 'n groot  sterk man met breë skouers. Altyd 

geglimlag  oor  die  lewe  en  die  beplanning  van  sy  troue  met  'n  Zulu  vroue 

konstabel vir wie hy reeds tien beeste betaal het (dis beter as een krokodil sê 

ek). Hy het die voortou geneem en met 'n ander Zulu was hulle taktiek redelik 

eenvoudig. Al die kit begin uitgooi en soos hulle dit uitgooi begin die res slaan. 

Soos ek verwag  het het een van die ander stamme my Zulu per ongeluk (of nie) 

op die arm raak geslaan. Wat 'n boksgeveg / stamoorlog reg langs die Casspir 

veroorsaak het. Die boomslang is tydelik vergeet. Na 'n ruk het ek die onluste 

gestop en nadat hulle vrede gemaak het het hulle het die slang gevang en bo op 

'n ander een (ook bang vir slange) gegooi. Wat die boksgeveg / stamoorlog net 

daar hervat het. Die slang is geïgnoreer wie weggeseil het erg verontwaardig oor 

sy  behandeling.  Hierdie  keer  het  ek  hulle  laat  aangaan  (soort  van  gewoond 

daaraan teen die tyd) en my Zulu het gewen met 'n allemintige reguit linker op 

die ken. Onder mans is vuisgevegte nie 'n groot ding nie en tensy 'n takhaar 

geen harde gevoelens later nie. Hulle het weer handgeskut en vir mekaar begin 

lag. Swart mense bly nie lank kwaad nie. Dis totaal onnatuurlik vir Afrikane om 

nie respek te wys nie. 

Ek was net dankbaar om ontslae te raak van die slang en ons op ons patrollie 

voortgaan. Het uitgevind dat my Zulu 'n klip kan gooi twee keer so ver as wat 'n 

gewone mens (ons) kon doen. Hom vier handgranate gegee om te dra wat hom 

besonder trots gemaak het. Almal lip gegee rondom hom. Het ook na sy troue 

gegaan en sy pa, 'n speurder adjudant-offisier, ontmoet. Wonderlike mense.

Casspirs het met 225 liter diesel brandstof tenks gekom. Om dit te vul is soms 'n 

storie. Nie alle SAP TIN Bases het elektriese pompe gehad nie. Beste is om die 

hele seksie op te lyn en die handpomp hefboom te trek. So 300 keer is genoeg. 

Omdat die tenk prop hoog teen die wand sit moes die bestuurder van die dak 

hang om dit  vas te hou. Soms op sy kop geval maar die gebeur ook maar. 

Afhangend van jou spoed en terrein kon dit honderde kilometers op daardie een 

tenk gaan. Ding is wanneer 'n diesel enjin leeg loop is dit groot moeite om dit 

weer te bloei en te pomp tot dit vanself vat. Die reël is om vol te maak wanneer 

jy kan en kennis te neem van die km wat gery is. Na so 600 moet jy begin dink 



aan vol maak want die metertjies is nie honderd persent betroubaar op spoed of 

diesel tenk nie. Op enjin temperatuur was dit en op revs ook. Altyd in die groen 

gebly. Dit is vertrou.

'n Hele reeks Casspirs  is  gebou. Ons het die Duiker gehad om brandstof  en 

water vir die gevegsgroepe te dra. Vyf duisend liter. Dit is 'n lieflike voertuig met 

'n  enkelkajuit.  Dan  is  daar  die  Kwevoel  logistieke  voertuig  ook  met  'n 

enkelkajuit.  Ten  slotte  'n  tou  voertuig  of  die  Gemsbok.  Ons  het  hulle  almal 

gebruik en dit laat my dink aan 'n konstabel wat daarop aangedring het om 

saam te ry sonder om genooid te wees. Was in 'n Duiker en hy het in die middel 

agter  ons  gesit  (daar  is  net  twee  sitplekke.  Nou  alle  variante  het  vyf  ratte 

vorentoe met die donkie rat aan die linkerkant onder (soos 'n M reeks BMW). Die 

vyfde rat is waar vierde rat sou wees in normale karre. Op ons gewone topspoed 

begin die rathefboom vibreer. Die was ongelukkig teen sy binne been. Hom nie 

lank gevat om bo-op die dak te gaan sit nie. Baie vinnig en sonder om te groet. 

Ja ek het simpatie vir sy rooi gesig gehad en maar niks geseg nie. Is maar sleg. 

Was besig om blind te word dink ek. Bril gedra. Ek ook.

Die  briljantheid  in  die  ontwerp  is  nie  die  V-vorm romp nie  (daar  is  vroeëre 

ontwerpe daarop). Dit is die wiele wat nie onder die voertuig is nie is nie maar 

op die kant. Dit beteken 'n wiel kon en is opgeblaas en herstel binne 'n paar ure. 

Die  enjin  is  goed beskerm en het geen skade gely van die  ontploffings  nie. 

Tydens toetse het dit gestaan en luier en niks oorgekom van 'n drie dubbele 

landmyn ontploffing onder dit nie. Opening van die enjinkap was maklik genoeg 

want dit is met lugdruk opgetel deur 'n skakelaartjie te druk. Wanneer dit nie 

gewerk het nie is dit eenvoudig deur die hand opgetel sonder te veel probleme. 

Ons het die olie en water elke dag nagegaan. Het seker gemaak om minuut of 

twee te luier om die turbo te beskerm na gery is. Dit is absoluut altyd gedoen.

Hinderlae het baie in Rhodesië gebeur en daar is 'n scenario dat jou voertuig 'n 

landmyn aftrap. Sodra dit tot stilstand kom word dit aangeval deur die terroriste. 

Dis 'n probleem want as jy in die Casspir bly en terug skiet (solank dit regop 

staan) is jy redelik veilig. Maar 'n stilstaande Casspir kan deur 'n RPG uitgehaal 

word. Baie gedink wat om te doen as dit gebeur maar in werklikheid is dit baie 

selde en het nooit met my gebeur nie. Die terroriste  gebruik landmyne as 'n 

strategiese wapen teen konvooie en lyne van kommunikasie. Hulle is feitlik nooit 



naby wanneer hulle afgegaan nie. My idee was om op my instinkte staat te maak 

wat baie gaan afhang watter wiel afgeskiet is. My idee was ook om water in die 

bande te sit sodat dit die ontploffing kan afkoel en net die rubber afgeskiet word. 

Kan dus nog ry en uit die doodsakker kom. 'n Aanval op 'n Casspir selfs sonder 

'n wiel sou baie gevaarlik gewees het. Die polisiemanne is goed opgelei in teen-

hinderlaag  aanvalle  (aanmekaar  geoefen)  en  boonop in  'n  slegte  bui  vir  die 

landmyn  ontploffing  en  stelliglik  opsoek  na  wraak.  In  Owamboland  is  teen 

personeel myne gebruik om die Casspirs se wiele en ook spoorsnyers uit te haal. 

Dus is wiel omruiling tot 'n fyn kuns bemeester. Die Rhodesiërs het 'n goeie idee 

gehad van die sweis van 'n Claymore-myn teen die kant van hulle gepantserde 

voertuie. Die is afgesit in 'n hinderlaag. Ek is nie seker of ons dit ooit gedoen het 

nie. Het toestemming gevra wat botweg geweier is. Waarom weet ek nie. Dit het 

vir my sin gemaak. Doen nogsteeds. 

Baie  keer  sou  die  weermag sappeurs  die  paaie  vee  vir  landmyne met  hulle 

metaalverklikkers en die SAP TIN Casspirs verby hulle jaag  in wat genoem kan 

word 'n onbesorgde en onverskillige houding. As ons gewag het vir hulle sou ons 

nogsteeds langs die pad gestaan het. Dink nie hulle het ons ooit bedank nie en 

glad ook nie die stof van gehou nie. Nogal geproes en hoes. Gewoonlik na die 

tyd opgepak en basis toe gegaan "synde die f SAP reeds die pad gevee het." In 

elk geval dis wat hulle oor die radios laat weet het wat ons afgeluister het. Groot 

vermaak gegee sulke berigte. Dankbaar.

Die WNNR het besef dat die krag van die landmyn ontploffing (selfs met ekstra 

ladings) is baie minder as wat op 'n vlieënier is wat sy uitskietstoel gebruik. Dit 

is  wat  my aangaan  die  groot  deurbraak  en  eureka  oomblik.  Tot  op  daardie 

tydstip  was die  voertuie  sitplekke van metaal  met  'n  dun tapyt  dekking  om 

spinale  beserings  te  voorkom.  Ons  moet  onthou  dat  die  bemanning  (in 

teenstelling  met  die  vlieënier)  nie  weet  wanneer  om gereed  te  maak  vir  'n 

ontploffing nie. Die harde sitplekke het heelwat klagtes veroorsaak selfs al is die 

polisiemanne nie takhaar liberale nie. Die ding is dat dit die voertuie ongemaklik 

gemaak  het  wat  sleg  is  vir  operasionele  doeltreffendheid.  Daarom  is  'n 

gemaklike dik rubber tipe kussing stoel geïnstalleer. Die rubber het ons gebruik 

as die lewensredder baadjies in die water. Dryf goed genoeg om die gemiddelde 

konstabel bo die water te hou. Dit was natuurlik 'n nie-amptelike en onbedoelde 



voordeel.  Met die swemmery altyd seker gemaak dat ons nie die Rhodesiese 

patrollie na-aap nie.

Ek lees dat die top spoed ongeveer 80 km per uur was maar ek kan jou verseker 

dit  is  nonsens. Ons het gereeld  120km per uur  gery wat effens gevaarlik  is 

aangesien daar geen ABS-remme is nie en die voertuig nie maklik stop nie. Dus 

die  ratte  en  exhaust  briek  gebruik  wat  ook  nog  mooi  geklink  het.  Normale 

Blitspatrollie  vaardighede.  Ek  is  seker  dat  voormalige  lede  wat  hier  lees  sal 

beweer dat hulle 160 km per uur afdraand gery en ek glo hulle. Wat ek nooit sal 

glo  nie  is  die  dikwels  beweerde  top  spoed van  'n  polisie  vangwa in  afgeleë 

gebiede wat skynbaar vinniger is as enige Blitspatrollie kar wat ooit gebou was. 

"Jis sersant, die trokkie f sal die k (jy weet wat) onder jou f Blitspatrollie kar uit 

hardloop. Is op 'n f Woensdag gebou en getune deur my vriend (whoever) en 

spin in derde rat." Menigte kere het ek die storieverteller gesê "bring jou f Van 

en ek bring my XR6 (of GTi) en ons sal hierdie teorie van jou toets en jou naam 

gat maak ook. Jy sal my f vaderlik bedank na die tyd vir die les in fisika." Nooit 

opgedaag nie. My aanbod staan nogsteeds. Dis goed dat die ouens trots was op 

hulle  eenhede  en  stasies.  Ongeskrewe  reël  dat  niemand  van  buite  af  mag 

kritiseer nie en as hulle doen tender hulle vir  'n vaderlike gesprek oor hulle 

takhaar neigings in die lewe.

Een van die redes hoekom Casspirs bekend geraak het as 'n Kalahari Ferarri 

(haat die naam) is omdat die Casspir-enjin aangesit word met 'n druk-knoppie 

en nie met die sleutel nie. Die het net die ligte aangeskakel (besonder swak 

voorligte gehad) en elektriese krag gegee het op die instrumente. 'n Plat spyker 

is genoeg om 'n Casspir aan te sit. Ek het selfs 'n spesiale sleutel (spyker) gehad 

wat  ek  aan  'n  WP  (wit  fosfor)  handgranaat  ringetjie  en  'n  blik  oopmaker 

vasgemaak het. Jy het 'n kode 10 lisensie nodig om dit amptelik te bestuur. Iets 

wat die meeste van ons gehad het.

Die spieëls was groot en het baie gehelp in die verkeer. Ek sou verkies het as die 

spieëls elektries is want jy kan nie die venster afrol nie. Moes dus uitklim om die 

spieëls te stel. Heelwat geskree is benodig om die korrekte hoek te kry. Sodra in 

die posisie het hulle egter daar gebly tot geskiet of deur 'n boom getref. Daar is 

'n metode om die spieël te buig na die korrekte posisie as jy alleen was. Net 

naby genoeg aan 'n boom kom en druk dit so. Elke keer gewerk maar wat jy 



moes net onthou waar die wiele was. Die hoog gemonteerde agterste spaarwiele 

het ook nogal jou sig belemmer maar wat daarvan, ry mos vorentoe.

Die  romp is  eksoties  gebuig  teen  hoeke  wat  die  koeëls  laat  wegskram het. 

Heeltemal gepantser teen die AK47 of eerder die standaard AK47 koeëls. Daar is 

'n gerug dat die eerste Casspir ooit gebou is met die verkeerde staal aanmekaar 

gesit en nie gepantser nie. Dit moes groot verleentheid by die fabriek veroorsaak 

het toe die toetse wys dat die koeëls regdeur skiet. Ek het seker gemaak om 

myne te skiet met my R1 wat heelwat meer penetrasie gegee het as die AK47. 

Net om seker te maak die takhaar ingenieurs nie die fout weer herhaal nie. Ek is 

bly om te sê hulle het nie. Nogsteeds beter gevoel daarna. Ek het ook seker 

gemaak  om  nie  die  vensters  raak  te  skiet  nie.  Sou  moeilik  wees  om  te 

verduidelik  sonder  'n  terroris  se  lyk.  Toe  begin  'n  gerug  dat  'n  koeël  wat 

omgedraai is sou 'n holpunt sal penetreer. Dit ook getoets en die antwoord is 

negatief. Dit  het selfs minder skade as die gewone een gedoen. Ek dink die 

misverstand het begin as gevolg van 'n gebrek aan kennis oor die verskil tussen 

'n holpunt en 'n "shape charge" wat wel sal deurgaan.

Die veldryvermoë is  uitstekend en sal  die meeste selfs vandag nog verbaas. 

Maar daar was 'n ontwerp fout.  Dit  gaan in laestrek (low range) outomaties 

wanneer in 4x4 gesit word. Dit het dit baie stadiger gemaak selfs al is dit dan 

ook sterker as al  die beeste in Afrika. Donkie rat is regtig laag en nodig vir 

beheer op en af berge. Nogsteeds, 'n hoë strek vierwiel aangedrewe stelsel sou 

beter in sanderige toestande gewerk het. Ook baie beter brandstof verbruik gee. 

Dit het 'n agterste ewenaarslot as standaard wat gebruik kan word in vierwiel of 

nie. Soos alle militêre voertuie het dit genoeg instrument liggies en metertjies 

gehad wat iemand soos ek baie gelukkig gemaak het (dit vat nie baie nie). Ek 

onthou nog die groot rooi liggies wat aangaan wanneer vierwielaandrywing en 'n 

ewenaarslot aangesit is. Dit is die moeite werd om 'n Mercedes Gelande Wagen 

te koop vir die rede alleen. 

'n Probleem is die kragstuur wat afhanklik is van die enjin en as die enjin uitsny 

kon niks en niemand die stuurwiel draai nie. Dit is moeilik selfs op spoed en het 

groot krag vereis. Ek het eenkeer 'n enjin gehad wat uitgesny het net soos ek 

indraai by die SAP TIN basis. Regdeur die hekke en in die offisier se bungalow 

muur synde nie instaatwas om dit te draai nie (en nie te lus om te stop nie). Hy 



het sy gat af geskrik want hy was in sy bed besig om dinge te doen wat beleefde 

mense nie in die samelewing bespreek nie. Wonderwerk dat hy nie blind geraak 

het nie. Ek is seker dat hy geglo het dat ek probeer het om hom dood te maak. 

(Waansinnig, hy sou dood gewees het as ek die idee ernstig oorweeg het.) Hy 

was 'n plastiek polisieman van Polisie HK. Niks van hom gehou nie synde 'n 

idioot  op  sy  eerste  bos  trip  en  erger  'n  patetiese  leier  wat  groot  probleme 

veroorsaak het deur tjommie tjommie met paar konstabels (gabbas) te begin 

speel. Is die enigste keer dat ek gesien het sersante (en die adjudant wat in 

trane was daaroor)  gestop word om vaderlik  te  raak en dit  het  die  sisteem 

vernietig in 'n rekord tyd. 

Sy  enigste  roem is  'n  armsalige  BA graad in  niks  (algemeen).  Nie  beïndruk 

gewees met hom nie. Nog nie geleer om terug te sit en mooi te lyk sodat die 

sersante en adjudante die werk kan doen nie. Ironies genoeg het ek sy loopbaan 

gered een aand toe het hy so dronk geword het met sy gabbas dat hy nie bevel 

kon uitoefen nie en die kompanie bevelvoerder 'n onverwagte besoek gebring 

het. Ek moet erken dat ek buiten hom nie kan dink aan enige ander swak offisier 

in SAP TIN nie. Die meeste van hulle is ervare gewetenlose straat polisiemanne 

wat deur die range gekom het. Dit was nog altyd die SAP se grootste bate dat sy 

lede twee jaar op 'n rang moes deurbring voor bevordering enigsins moontlik 

was. Behalwe as die takhaar 'n BA graad in niks het nie en begin as 'n adjudant-

offisier. Groot fout gewees en daar was nooit so iets soos 'n 18 jarige tweede 

luitenant nie. Die ding is die SAP was nie soos enige ander beroep nie. Daar kon 

en is mense dood as gevolg van boeke kennis alleen. Jy leer die goed aan deur 

ondervinding alleen. Die gewetenlose strate is gewetenloos maar ook die beste 

leerskool.

Hy was so ontsteld dat ek besluit het ek 'n blaaskans nodig het voordat iets 

werklik  met  hom gebeur  en  ek  beskuldig  word  van  kuiken  moord.  Met  ons 

kompanie bevelvoerder (Durban Blitspatrollie) onderhandel en vrywilliglik al die 

riool verwydering op die verskillende basisse gaan doen. Ek het 'n wonderlike 

tyd  gehad soos ek saam met my Zulu konstabel  by  al  die  SAP TIN basisse 

aangekom het met 'n 5000 liter sleepwa toegerus met 'n suig pomp. Die pyp 

gehak en die Lister aangesit (soos 'n grassnyer). Al die riool in die tenk gekry en 

daarmee weg na die naaste plaas waar ons dit as bemesting versprei het. Boer 

oom en tannie was dankbaar en ons gewoonlik koffie of iets gegee vir die pad. 



Nie takhaar neigings nie daai boer mense. Het ook my Zulu ingenooi (of ek sou 

nie ingaan nie) en lank met hom gesit en praat in Zulu (vreemd want dit was 

Tswana wêreld). Die basisse self het ons soos koninklikes behandel. Ons was 

gewild omdat hulle sou gevrot het sonder ons dienste. Dankbaar wees.

Ek het seker gemaak om weg te bly vir dae aan een en skaars indien ooit die 

idioot weer gesien. Dit is tot een dag toe ek my eie basis gesuig het en die pyp 

vanself losgespring het of dit was my storie. Die idioot het kniediep in dit wat hy 

heeltyd gepraat het gestaan. Was nogal snaaks maar na 'n woordewisseling van 

formaat  geëindig het in ons, ek en my Zulu, permanent verban uit die basis en 

moes in die Casspir oornag. Moes egter begin gatkruip toe ons dienste weer 

benodig is en ek botweg weier om in 'n basis in te ry waar ek verban is. Dit het 

die saak na die kompanie bevelvoerder geneem en hy huis toe gestuur is toe die 

gabbageid uitgekom het (net reg ook - offisier moet mooi lyk en ons los om die 

werk te doen). 'n Ordentlike harde man het toe oorgeneem en vrede is herstel. 

Kan jou verseker  sy  gabbas het daarna erg gely vir  hulle  arrogansie  en die 

laaste  maand  omgebid  en  gereeld  getjank  in  hulle  slaap  soos  hulle  takhaar 

maniere  uit  hulle  gehaal  is.  Behoort  dankbaar  te  wees  sê  ek.  Groot  moeite 

gedoen.

Hy  was  amper  so  erg  soos  'n  ander  idioot  kaptein  wat  by  die  Blitspatrollie 

aangekom het om radios te toets en sy gewig wou rondgooi op die gewetenlose 

strate waar hy nog nooit tevore gewerk het nie. Is by die eerste kroeggeveg 

terug na waar hy vandaan gekom het geslaan. Wat hy gedink het is die Leër 

outjies (kort hare) was eintlik die ander skof op rusdae wat wou seker maak 

hulle het niks met hom te doen kry later nie. Hy is ordentlik getimmer. Moet 

egter  sê  dat  in  my  tyd  ek  regtig  bitter  min  (net  die  twee)  slegte  offisiere 

raakgeloop het. Die meeste was manne van staal.

Dit is 'n aangeleerde vaardigheid om doeltreffend uit 'n gepantserde voertuig te 

veg. Dit kom nie vanself nie en nou dat ek terug dink is ek van mening meer 

aandag daaraan geskenk moes wees.  Ek sou insluit  dat  die  lede binne-in  'n 

Casspir  sit  en  luister  na  die  koeëls  wat  afskram.  Maak  'n  lawaai  wat  mens 

onthou  en  ook  inmekaar  krimp  in  plaas  daarvan  om  terug  te  skiet. 

Vuuronderdrukking is die beste tegniek om RPG's van jou weg te hou. Is ook een 

helse geraas wanneer die lede begin terugskiet wat gewoonlik (altyd) bo uit die 



oop dak was). Die vuurwapen poorte is nooit gebruik nie en ek persoonlik het 

niks van hulle gehou nie. Kon oopgaan en 'n gat los waardeur terroriste koeëls 

kan inkom. Die probleem is  die koeël  dan gaan begin bons tussen die staal 

wande en groot amok maak.  Die Leërs sê dat dit nie die koeël is wat jy hoor 

wat jou vermoor nie. Ja dis so tensy jy oud (middeljarig) is en 'n hartaanval of 

iets kry. Enige koeël kan doodmaak.

Casspirs het geen kant of sy deure om in te klim nie (die ander variante het 

asook die heel eerste prototipe model). Mens het maar deur die agterste deure 

ingeklim. Die het klein vensters gehad en kon van die bestuurder af gesluit word 

met lugdruk as dit gewerk het. Die polisiewerktuigkundiges het nie al die pype 

verstaan nie (so glo ek). Die deure kan ook gesluit word met 'n groot staal bout 

indien  nodig  wat  net  reg  is.  Om die  agterdeure  oop  te  maak  terwyl  jy  op 

grondpaaie ry is fataal. Die stof is ingesuig in die voertuig in en mens het amper 

verstik. 'n Vaderlike gesprek sou volg met wie ookal die deur oopgemaak het. 

Ons het geleer hoe om uit 'n bewegende Casspir te spring. Die idee is dat die 

terroris dan nie aan die enjin (wat stop) sal aflei die polisiemanne op die grond is 

nie. Ja ek weet nie of dit sou werk nie. Dit is nooit in die praktyk gebruik nie 

want dit veroorsaak te veel slagoffers soos die polisiemanne (en hond soms) 

hom desmo-rs val. Daar is geen groot taktiek daaraan nie. Jy moet net "die f 

deur oopmaak en hardloop na agter en spring. Wat is daar meer te f seg? O ja 

probeer om nie op jou f gevreet te val nie. Maak soos rokkof konstabel." Nie dat 

dit saak maak of jy op jou voete of jou gesig val nie. Die patrollie gaan voort en 

synde die radios nie goed werk nie en die Casspir aanhou ry sal jy  slegs by die 

volgende RV punt kan kla oor jou verstuite enkels en plat gevalle neus. Wat jy 

hopelik al vergeet het teen die tyd so moenie 'n linksgesinde takhaar wees nie 

konstabel. Hou net aan loop en vertel jou storie aan die wie 'n (jy weet wat) 

voel. 

Ek het al gehoor van polisiemanne wat beweer het hulle regop gebly het na die 

groot sprong. Nog nooit ontmoet of een gesien nie. Hulle is almal die leuenaars 

of doen dit nie reg nie. Die hele oefening is om te sien wie die meeste kon rol en 

bollemakiesie  slaan  en  nog  leef.  Instrukteurs  wou  hulle  doodlag  en  ek  ook. 

Synde van nature lomp het ek nogal goed gedoen hiermee. Is 9 uit 10 gegee vir 

my landing wat hulle vyf minute lank laat lag het. Ding is jy moet ook gereed 



wees om jouself te verdedig en na paar minute moet jy maar opstaan en stelling 

inneem. Sou baie eerder net bly lê en wonder wie my gaan glo as ek sê ek het 

my doodgeval en is terug gestuur maar die Engel Gabriel / Apostel Wie Ookal 

dink ek kort 'n breek.

Die Casspir se pantser glas is vrek swaar. Wat dit was een van die SAP TIN se 

gunsteling  maniere  van  'n  praktiese  vaderlike  gesprek  te  hê  met  dwarsgat 

konstabels. Die moes dit ronddra wat regtig sleg is (daar was 'n paar van die 

glas vensters wat per toeval beskikbaar is synde afgeskryf). Alles probeer om dit 

verder te breek maar is onmoontlik want die glas lyk my het plastiek lae in wat 

dit vashou. Dit het 'n AK47 koeël gestop sonder enige probleme en het 'n groen 

tint gehad wat die son se effek op dit verminder het. Eendag by Maleoskop dit 

nogal ervaar.  Patrollie  geloop en volgende oomblik is  9 (miskien 4) Casspirs 

rondom ons en uit  die  bosse reguit  op ons af  en deur die  patrollie.  My gat 

afgeskrik en verskrik weggespring uit hulle pad uit. Iets geleer daai dag. Hoe dit 

moet voel vir die terroris en dit het my erg hoop gegee. Moes een outjie gaan 

vang na die tyd. Hy het begin hardloop en tenspyte van ons geroep nie terug 

gekom nie. Instrukteurs was vaderlik verergd maar ek verstaan sy skok. Casspir 

is millimeters verby hom en het nog "flashbangs" (skokgranate) ook op hom 

gegooi. Hom in 'n boom gevind na die tyd met sy oë toe.

Petrol bomme of Molotov cocktails het ons nooit bekommerd gehad nie solank as 

wat die vlamme buite bly. Deur vinniger te ry het dit gewoonlik vanself geblus 

na 'n  paar  sekondes.  Binne  in  kan  dit  probleme veroorsaak  en  dus  het  die 

voertuig brandblussers in gehad. Dit kon ook lede verbrand en jy kan aanvaar as 

'n oproermaker met 'n Molotov cocktail gevang of gesien is kon hy verwag om 'n 

vaderlike gesprek op die mees praktiese manier te kry. Veral as hy 'n rooi hemp 

dra. Meestal doodgeskiet.

Die swakste of grootste gebrek aan 'n Casspir is sy hoofligte wat baie swak die 

pad verlig in die aand. Ek sien op die internet die Indiese Weermag (wie die 

meeste Casspirs nou besit) het ordentlike ligte aan hulle Casspirs vasgebout. 

Ons het geen nagvisie  toerusting gehad nie hoewel ek een volledige stelsel via 

die weermag gewaardeur het. Dit het baie goed gewerk en ek het dit jaloers 

opgepas en botweg geweier om dit uit te leen of te erken ek dit het. Daardie dag 

ook 'n les geleer. Solank as jy bereid is om te teken vir iets gee die weermag nie 



om om ons te help nie. Agteroor gebuig en was baie vriendelik. 'n Bietjie in die 

steek gelaat gevoel deur hulle oortreding van 'n twintig jaar oue tradisie  en ons 

pret met waardeuring te ondermyn. Het onderteken as Kolonel KFC Sanders en 

verwag dat hulle iets gaan sê (geen range gedra nie) maar al wat gebeur het is 

dat  ek  gesalueer  is  daarna  (amper  vergeet  om terug  te  salueer  synde  nie 

gewoond daaraan nie). Die dra van geen rang nie en 'n Blitspatrollie houding 

help baie in die lewe. Kon nie glo dis so eenvoudig nie. Diep teleurgesteld oor die 

takhaar  neigings.  Mens  breek  nie  tradisie   nie.  Maar  vir  almal  gesê  dis 

gewaardeur om hulle reputasie te beskerm.

Die nagvisie  bril het die vrees van die Here in my seksie losgelaat wat agter in 

die donker moes sit sonder om te weet wat voor gebeur. Die Casspir het geswaai 

oor die donker pad want ek kon regtig mooi sien en al die slange raak ry (nie 

reggekry nie - dink hulle voel die trillings en gee pad). Dit het hulle see-siek 

gemaak en 'n afvaardiging (lees klomp geskree van agter af) na my om my te 

stop eksperimenteer met hulle mae. Jy kan raai wat my antwoord was maar ek 

meer simpatie gevoel nadat ek dit self ervaar het. Dis regtig naar as die Casspir 

briek en swaai en jy kan niks sien nie. Groot vertroue in jou bestuurder hê in 

sulke gevalle. Die bestuur en gebruik van 'n Casspir is groot pret en ek het dit 

baie geniet. Vir eenkeer het die weermag niks in vergelyking nie gehad nie. Het 

egter hulle (stewige) begrotings gebruik om honderde vir hulleself te koop. Nog 

erger het hulle die Casspirs in hulle sieklike bruin kleur geverf. Die voordeel is 

ons kon onderdele en wat ookal nodig is van hulle waardeur. Oor die res was ons 

redelike suurgat.

Hierdie  voertuie  is  (natuurlik)  'n  simbool  van  onderdrukking  vir  ons  nuwe 

regering. Hulle kon nie vinnig genoeg die Casspirs verkoop na 1994 nie. Indië 

soos  gesê  het  honderde  gekry  teen  omtrent  weggee  pryse.  Baie  slim  (soos 

takhaar politici  altyd is in hulle eie oë) want daar was niks om hulle mee te 

vervang nie. Die Mambas was glo 'n mislukking en moes herontwerp word tot 

die RG32 wat slegs die Amerikaners kan bekostig. Ons sien dieselfde Casspirs 

nou oor die hele wêreld vandag en ek dink met heimwee aan hulle. Nogsteeds 

besig om lewens te red. Hulle is in die vreemdste kamoeflering en sommige selfs 

toegerus met lugreëling. Word ook wyd erken as die inspirasie en die prototipe 

vir die Amerikaanse Marines se MRAP projek. In sy eie tyd was daar niks wat by 

dit kon kers vashou nie. Ek verkies om aan die takhaar politici se optrede na die 



tyd te dink as 'n kompliment. Dit moes hulle vreeslik gehinder het as hulle nou 

nog in vrees lewe.

Handgranate is pret

Een oggend het ons geweergranate met ons R1 in die rigting van 'n ou kar wrak 

geskiet. Omdat ek van die Blitspatrollie is het ek dit uit my skouer afgevuur. Iets 

wat nie vir almal beskore is nie. Dit skop soos 'n muil. Erg in die skoot in geleun. 

Vermoed dat die instrukteurs verwag het ek op my (jy weet wat) gaan sit soos 

die  vorige  outjie.  Het  besluit  dat  dit  op  geen  manier  sal  gebeur  nie.  Die 

geweergranaat self is 'n nuttelose wapen en nooit gebruik in die werklike lewe 

nie. Die Leër het genoeg RPG7s vir almal se gebruik gehad (nooit op die SA 

grense nie). Met die gooi van antipersoneel handgranate het ek uitgeblink. Het 

besonder  baie  gedink  (net  ek  alleen)  van  myself  as  'n  snelbouler  op  'n 

krieketveld. My taktiek was om direk (en slegs) te boul na of die kolwer se kop 

of sy kroonjuwele en kyk wat gebeur. Soos 'n bom gewerk as jy die kolwer die 

bose oog gee en gereël het vir die paaltjiewagter om ook die teken van die kruis 

te  maak  wanneer  jy  die  bal  vat.  Moes  ook  sommer  twee  tree  terug  staan 

(onnodig want ek was nie vreeslik vinnig nie) en die glip hardop vertel van die 

vorige week toe die kolwer iets slegs oorgekom het. In daardie dae het ons geen 

helms gehad nie en geleer om na die bal die hele tyd te kyk want natuurlik wou 

die ander span wraak neem op my pogings (net jaloers gewees).

Gelukkig het SAP TIN (altyd prakties) besluit die stywe arm boul beweging vir 

handgranate is vir Engelse takhare blah blah blah en nie meer gebruik nie. Jy 

kon gooi  soos  jy  lus is  solank jy  akkuraat  is  en nie  die  instrukteur  probeer 

vermoor nie. "Gooi net die f handgranaat konstabel en wag to ek skree dekking 

voor jy f plat val." Eerste die blou oefen granaat en dan die groen springstof een 

saam met die grootste instrukteur wat hulle kon kry. Het in 'n sandput gestaan 

terwyl hy met sy beste bose oog na jou gluur want dit was sy werk om ons 

veiligheid te verseker. Iets wat wel met 'n paar takhaar neigende konstabels 

gebeur het as hulle vries en die handgranaat laat val of regop in die lug ingooi. 

Ek kan dit glad nie verstaan nie. Was uitstekende pret. Die eerste ding is om te 

onthou  die  handgranaat  moet  vasgehou  word  op  'n  sekere  manier  (en  die 

enigste manier ooit as jy wil oorleef). Dan die pen trek in 'n draai beweging en 

beslis nie met jou tande nie. Die pret begin as jy dit gooi en staan en kyk waar 



dit geval het. Aangesien jy 3,5 sekondes (baie tyd) het voordat dit ontplof het jy 

daarna 'n geruime tyd dit beloer (dit begin rook) en op die laaste oomblik plat 

geval. Die ontploffing is dan oor jou kop. Ek het elke keer die teiken getref en 

moes later verbied word om te gooi en ander kans te gee. Vir almal my bose oog 

gluur gegee oor die ongeregtigheid want party ouens wou dit regtig nie doen nie 

en ek wou graag. Dit het 'n relatief klein ontploffing gemaak en ek was effens 

teleurgesteld. Ek hou van dinge wat ontplof en het natuurlike aanleg met dit. 

Hoe groter hoe beter.

Deel van ons teen-onluste opleiding was om dekking te neem as 'n hand-granaat 

op ons gegooi is. Die het behels om 'n paar meter weg te hardloop voor jy plat 

val.  (Net die  Leër  sal  daaraan dink om bo-op die  handgranaat  te  val  vir  sy 

makkers). Jy sal verbaas wees hoe ver jy kan hardloop in daardie sekondes. Ver 

genoeg  terwyl jy op dieselfde tyd brul "granaat" sodat jou makkers ook kan 

begin hardloop. Moet daarna plat val met jou voete na die handgranaat. Jou 

voete  is  netjies  saam teen  mekaar  om die  ou  kroonjuwele  te  beskerm (die 

getroude ouens is minder prakties hieroor as die ongetroudes, wonder hoekom?) 

Toe kom die moeilike deel en dit is om nie jou kop nie maar om jou bors te 

beskerm deur die vou van jou arms langs jou ribbekas. O ja hou jou mond oop 

vir die komende lugskok. Die skrapnel kan gestop word deur jou voete of arms 

wat nie regtig noodsaaklik is nie tensy jy doodbloei. Die opleiding is baie nuttig 

in stedelike terrorisme. Kan jou verseker ons was altyd gereed en op die uitkyk 

wat na ons gegooi word. Was darem gewoonlik net bottels en klippe en in een 

geval 'n gevriesde hoender tydens 'n huis moles in die Wilde Weste. Daar drink 

jy ook nie koffie nie al vra sy hoe mooi. Eendag 'n nuwe konstabel sien opgooi 

toe hy na die tyd besef het die melk was uit die klaagster se bors. So leer jy. 

Ervaring is iets wonderliks.

In TIN sou jy ook brul handgranaat en weg spring as jy kan terwyl jy nogsteeds 

skiet na wie dit in die eerste plek gedurf gooi het. Gooi van jou eie granate is 'n 

saak van groot kommunikasie om jou maats te waarsku dat jy dit gaan doen Ek 

onthou deel van ons opleiding en van elke opknappingskursus is wat ons "vuur 

en beweging" genoem het. Party het dit erg gevrees en met rede ook. Prakties 

beteken dit die vorming van 'n skermutseling lyn. Stap dan stadig vorentoe na 

die "vyandelike stellings" so 100 tree weg. Die instrukteur agter jou skiet met sy 

pistool in die grond in langs jou en dit is gesien as die begin van die oefening. 



Met die eerste skoot staan jy regop en skiet paar sarsies na die teiken voor jou 

en dan af na jou knie so gaan dit aan.  Met die gewone "buddy-stelsel" het een 

paar bly skiet terwyl die volgende paar vorentoe hardloop verby hulle en dan 

afgaan en skiet en so is dit herhaal. Kan jou verseker ons het groot sorg geneem 

om reguit vorentoe toe hardloop. Onthou vriendelike (daar is nie so iets nie) 

koeëls gaan links en regs verby jou. Jy kan verseker raak geskiet word (dis met 

skerppunt rondtes gedoen) en as jy oorleef sou die instrukteurs vaderlike met 

jou raak totdat jy wens jy eerder gesterf het. Wat ons wou hoor is 'n konstante 

afvuur en die MAG sou oopmaak wanneer 'n gebrek aan skote gehoor is (soos 

ons herlaai maar eintlik was daar altyd skote en een helse lawaai). Ek het seker 

gemaak ek het 'n goeie MAG operateur kry en hom met groot respek behandel. 

As 'n sersant het ek altyd beheer oor die skermutseling lyn gevoer (wat anders 

kan jy verwag van die Blitspatrollie? Ons beheer alles wat ons by betrokke raak). 

Wanneer jy naby die vyand kom het almal regop gestaan en skiet binne die 

stellings in. Dit is groot pret.  Op daardie stadium het ek gebrul soos my ou RSM 

en met beide arms gewys ek gaan 'n handgranaat gooi wat ek gedoen het. Die 

sou  ontplof  nadat  ons  self  platgeval  het  (maar  aanhou  skiet)  en  na  die 

ontploffing  beweeg  jy  nog  nader  al  skietende.  Daarna  terug  geloop  om die 

weggegooide magasyne op te tel. Dit sal gedoen word tot dit perfek is (net reg 

ook). Het jou buddy se webbing gegryp en hom vorentoe gesleep as hy aarsel of 

lyk of hy dalk wou vergeet watter kant is reguit vorentoe. Maak nie saak of 'n 

bos of doringboom in jou pad is nie. Jy gaan reguit deur dit. Het swart en wit 

met mekaar gemeng ook. Hulle moes maar leer om van mekaar te hou en saam 

te werk. Opleiding was dieselfde.

Ons het nooit by SAP TIN geleer hoe om bunkers en loopgrawe skoon te maak 

nie want dit is die weermag se werk. Aangesien baie van ons ex-weermag is het 

ons in elk geval reeds geweet wat om te doen. Dis nie vreeslik ingewikkeld nie. 

Behalwe  dit  het  ons  heelwat  ondervinding  in  die  bestorming  van  huise  en 

skoonmaak van kamers gehad (baie meer as die Leër). Om dit te doen waar 

gyselaars doodgemaak kan word is in my oë baie moeiliker.  Dit  is die groot 

verskil  soos ek te vore al  opgemerk het.  Gewetenlose strate  ondervinding is 

dodelik. Jy leer of jy bloei. Is so eenvoudig.

Die handgranaat wat ek die meeste respekteer is die wit fosfor (WP) een wat 

met 'n enorme respek behandel was. Dit het nie regtig ontplof nie (was stillerig) 



maar het chaos veroorsaak. Fosfor brand reg deur die slagoffer en jy moes bitter 

seker maak om dit te gooi en terug te hardloop weg van dit. In die nag het dit 

het  baie mooi in 'n verblindende wit vertoon. Ek onthou dat ek ses WP granate 

ontdek het in die arsenaal wat so oud was dat dit begin vloeistof uitlek het. Die 

Springstof  Eenheid het bloed gesweet om dit  te verwyder en het nie vir  my 

dankie gesê vir die werk nie. Hulle was byna (vreemd) kommunisties terwyl ons 

so ver weg as ons wat ons in ordentlikheid (sonder om bang te lyk) kon doen 

besig om hulle die lip te gee. (Sou nie dit gedoen het met 'n bom waar hulle 

konsentrasie  nodig  is  nie.)  In  elk  geval  hulle  is  daarmee  weg  en  het  dit 

opgeblaas. Behoort dankbaar te wees ook.

Ses gebruike van 'n kondoom?

'n Rhodesiese adjudant vra eendag "gee my ses gebruike vir  'n kondoom in 

TIN?"  Ons het verwonderd na hom gekyk terwyl hy aframmel "(1) as seine 

wanneer dit 'n lekker grootte op geblaas is. (2) Handskoene indien nodig. (3) 

Water  houer.  (4)  Om jou  dokumente  droog  te  hou.  (5)  Help  as  dryfmiddel 

wanneer 'n rivier oor steek en (6) die stof uit jou geweer se loop te hou." Die 

adjudant  moes  gedagtes  van  'n  skrywer  gekoester  het.  Het  altyd  sy  sinne 

geëindig met "Unwanted Child by FL Burst" wat ons laat glimlag het. Party bietjie 

langer gevat om die grap gevang. Veral die ouens van die Noord Kaap. Ek moes 

vertaal  waarna hulle te  lekker  gelag het.  Goeie mense.  (My pa was van die 

Noord Kaap.)

Ons het nagemaakte lug aanvalle geleer (radio prosedures) wat makliker is as 

wat dit klink. Ek in elk geval was gewoond  om met die polisie se lugvleuel nou 

en dan te werk so het geweet hulle is mal en mens moet mooi stadig en duidelik 

praat. Anders raak die vlieënier erg vaderlik en hang bo jou Blitspatrollie kar om 

jou die bose oog te gee asook paar tekens wat ek seker is vaderlik bedoel is. Die 

vlieënier self het altyd soos die Mafia se mo-r gelyk agter sy Ray Banns. Selfs in 

die  aand.  Koel  ouens.  Die  beheer  van  kontakte  uit  die  lug  het  'n  SAP  TIN 

spesialiteit geword (is gegrond gewees op die Rhodesiese Fire Force beginsels. 'n 

Lugmag Puma het daar aangekom en ons het geleer hoe om onsself in te laai en 

meer belangrik af te laai. Dit is groot pret op die vloer te sit met jou bene na 

buite en kyk na die bome wat verby gaan onder jou. Te gou geëindig met ons 

wat uit spring terwyl dit ten minste 120 (lees 6) voet van die grond af hang. 



Hulle het selde geland (bang vir landmyne) en ons het altyd uitgespring en 'n 

sirkel gevorm om dit te beskerm. Daarna het ons patrollies gevorm en begin 

vloek oor ons radio's wat nooit gewerk het nie. 

Ons het heelwat kaartlees oefeninge gedoen wat 'n vaardigheid is wat geen man 

maklik kan leer nie. Ons het 'n neiging om te glo dat ons weet waarheen ons 

gaan (weet mos vorentoe is altyd reg). Kaarte is vir takhare (absoluut nie - op 

die gewetenlose strate is kaartlees 'n groot ding gewees voor GPS). Hoeveel 

mans sal hulle vroue vra vir aanwysings? Is net nie in ons natuur nie en ons sou 

veel eerder verdwaal tot (ek vermoed) ons vroue se vermaak. Ek weet ek doen 

maar soos altyd erken ek ook ek kan nie twee dinge op dieselfde tyd doen nie. 

Alle vroue weet dit mos so behoort ook dit te vergewe. My Amerikaanse Patriot 

is 'n wandelende kompas. Ek moet net leer om te luister. Sy verdwaal eenvoudig 

nie. 

Kan  jou  sê  om  te  verdwaal  in  SAP  TIN  het  ernstige  gevolge  gehad.  Moes 

navigeer van waterpunt tot waterpunt en ek het 'n waardevolle les geleer. Die 

watertenk gevind en verwag om ons bottels te vul (wat jy altyd doen of dit leeg 

is of nie). Sommer die bottels leeg gedrink en selfs ons gesigte gewas want dit 

was warm. Die Rhodesiërs het ons gesigte en verbitterde taalgebruik erg geniet 

toe ons ontdek die watertenk bevat diesel  en nie water nie. Nog tien km in 

daardie hitte gestap na die volgende een. Ja adjudant ek het jou punt gekry en 

dit nooit vergeet nie. Skryf dit tot in my vervelige boeke 25 jaar later. Ek was 

nog nooit weer so dors in my lewe gewees nie. Gedroom van bier, warm of koud 

en later water.

'n Paar ouens (takhare in vermomming) het van hitte-uitputting flou geword. Al 

wat dit beteken is die vorming van 'n sirkel en om seremonieel en op bevel te 

urineer op hulle. Die sou hulle kern temperatuur afbring of in elk geval dis wat 

die grynsende instrukteurs ons geleer het. Is nie maklik om te urineer wanneer 

jy dit nie wil doen nie. Nog erger as die instrukteurs aanhou skree om dit te 

doen en nog f kyk ook wat mens eers afsit. (Dit is wat ek bedoel het by die 

bespreking van die erotiese film iewers toe ek gesê het 'n man is nie sirkus dier 

nie.) Gekonsentreer dat ek sweetkolle op my voorkop gekry het. Dink ek het 

myself skade aangedoen deur so te druk. Moes vir 'n nommer twee hardloop 

daarna. Die slagoffers het ons nie bedank nie en was redelik suurgat maar dit is 



blykbaar ook 'n simptoom van hitte uitputting en vaderlik verskoon. Soos die 

een Rhodesiër gesê het "jy sal f later ons bedank" en hy het toe hy agterkom 

wat gaan gebeur as hy nie sy takhaar neigings los nie. 

Ander konstabel wat ek weet vir 'n feit was net op 'n kort middagslapie het 

gelukkig  wakker  geword  toe  ons  die  sirkel  begin  vorm.  Sy  taal  was  so 

opvoedkundig  dat  ek  'n  paar  nuwe  woorde  geleer  het  om  te  gebruik  op 

haasmanne wat nie wil  pad gee vir ons flitsende blou ligte nie. Man, hy was 

goed. Het hom gevra om na die Blitspatrollie toe te kom (was 'n MAG operateur 

ook) wat hy dankbaar genoeg was om te doen. Moes net belowe (eed geneem) 

om nie oor die "f sirkel insident" te praat nie. Het ook nie. 

Die instrukteurs het ook met 'n grynslag wat ek nie vertrou het nie ons ingelig 

dat vars urine 'n goeie anti-inflammatoriese vloeistof is in noodgevalle. Darem 

nog nooit so arm gewees om dit te probeer nie maar goed om die kennis te hê. 

Moet dankbaar wees.

In die vyfde week het Maleoskop aan die brand geslaan. Synde winter was die 

gras dood en brande dikwels gebeur. Dus het ons vir twee dae groot pret gehad 

om  die  bosbrand  onder  beheer  te  kry.  Ons  het  uitgevind  waarom  die 

instrukteurs  so  vaderlik  geraak het  as  ons  ekstra  ammunisie  (ekstra  gewig) 

weggooi het terwyl op patrollie. Begin ontplof in die vuur wat ons laat duik het 

vir dekking. Dis egter wat die pret veroorsaak het. Veral op die mortier baan en 

die helikopter skietbaan. Groot ontploffings.

Ons was  gelukkig  genoeg  om opgelei  te  word  in  die  meeste  kommunistiese 

wapens en selfs die klank wat dit makliker gemaak het om te erken. Dit het my 

'n  lewenslange  respek  vir  die  ruwe  betroubaarheid  van  die  wapens  gegee. 

Daardie  takhaar  Russiese  ingenieurs  is  baie  slim  mense  wat  hulle  sisteme 

ontwerp het om 'n paar millimeter groter as die van NAVO te wees. Dit  het 

beteken  hulle  kon  NAVO  ammunisie  gebruik  maar  NAVO  kon  nie  hulle  s'n 

gebruik nie synde te groot. SAP TIN het mortiere gehad van die 60mm en 81mm 

tipe. Nee dit is nooit van die binnekant van 'n Casspir afgevuur nie. Die gemors 

lees ek die ander dag op die internet. Altyd iemand se pa se vriend se oom wie 

sulke twak skryf. Die Rhodesiërs het spesiaal geboude Unimogs vir daardie doel 

gehad (met sement vloere) en die Leër 'n Ratel  wat omskep is vir mortiere 

maar nooit Casspirs nie. Waansinnig wat jy lees op die internet.



Eerste ding met 'n mortier is om op te kyk en te sien of boomtak in jou pad kan 

wees. Sal nie net jou trajek ruïneer nie maar jou lewe ook hoewel die bomme 

eers 'n end weg van jou gevaarlik word. Die mortier kursus was 'n week lank en 

na die normale TIN kursus. Ek wou gaan maar is nie gekies vir een of ander rede 

(net jaloers gewees). Die mortiere het die gewone springstof, WP en beligtings 

rondtes tot groot effek geskiet. By die Suid-Afrikaanse grense het ek dit nooit 

gesien nie omdat dit so mengelmoes van teen terrorisme gemeng met TIN was. 

Was nie nodig nie.

Bosslaan

Eendag het die Rhodesiërs besluit om nog 'n punt te bewys. 'n Paar teikens is in 

die bos weggesteek minder as 10 meter weg en ons genooi om te skiet in die 

gebied in. Hulle wou sien hoe baie teikens ons kan tref. Ons het 747 skote (ek 

onthou die vliegtuig assosiasie) geskiet in twee minute en twee  teikens getref. 

Die res was te hoog en bo-oor hulle. Punt is jy moet laer skiet as wat jy verwag. 

Minder as ses duim van die grond af. Sal wel terroris se  enkels tref en van daar 

af is dit maklik genoeg. Groot les geleer. Onthou dit nogsteeds hoewel dit baie 

jare is vandat ek laas enigiets geskiet het. Het ook verkenningsvuur geleer. Ek 

kan verstaan hoekom want jy kan nie altyd die terroriste sien nie. Skiet dus paar 

skote  in  elke  bos  in  en  kyk  wat  uitval  of  opspring  of  ophou  na  jou  skiet. 

Interessante feit oor hierdie taktiek is dat Veldmaarskalk Rommel, laas gesien 

op die aanvaarding van die skandelike oorgawe van Tobruk, presies dit gedoen 

het die jaar voor Tobruk. Het beveel dat sy 7de Panzer Divisie in Frankryk (Mei 

1940) op elke bos en huis inskiet om seker te maak sy pantsers kom deur. Hy is 

amper gesien as 'n oorlog misdadiger vir die bevel. Was ook eerste by die see as 

gevolg van dit.  Derde beste generaal  van die oorlog na Montgomery en von 

Manstein bo hom maar wat weet ek. My Amerikaanse Patriot wil Patton ook op 

my lys sit maar ek is nie so seker nie. Ander bespreking.

Tweede ding is om jou in 'n sloot te laat loop met teikens wat opspring wat jy 

sou skiet met hulle dubbel-tap metode. Dis baie hard geoefen en sal slegs stop 

as jy die skietwerk ordentlik doen. Vet pret gewees. Instrukteur loop agter jou 

en bespreek jou tegniek na die tyd met jou wat vaderlike besorgdheid getoon 

het. Party het dit gehaat maar vir my was dit net lekker.



Konstante grensdiens het my deurmekaar begin maak. Die een oomblik ry jy op 

top spoed in die Blitspatrollie  in jou blou uniform en die volgende in 'n veel 

stadiger Casspir in kamoefleer. Dit is 'n moeilike oorgang. Net om terug te wees 

in die skares van 'n stad waar die ligte altyd gewerk het was iets groots. Ons 

was gewoond aan kragopwekkers op die grens. Die stop tien uur die aand en 

dan is dit donker. Of met jou eie badkamer vir so lank as wat jy wil sonder om 

bekommerd te wees oor die warm water. Of om in jou bed te slaap sonder om 

sorgvuldig te weet waar jou geweer is. Ek het geen klagtes nie want ek het 

regtig die tipe lewe geniet. Daar was geen trane by my as ek SAP TIN Transito in 

Pretoria aanmeld elke derde maand nie.

As 'n ongetroude sersant dink ek dat ek baie getroude sersante 'n guns bewys 

het deur heeltyd te gaan en waarom nie? Hulle het gesinne gehad en ek is alleen 

uit eie keuse. Dit is altyd snaaks om te sien hoe die ander lede daar aankom met 

hulle "kitbags" wat swaar gelaai is. Strompel stadig en geboë die basis in. Party 

keer moet 'n makker sommer help dra ook. Ek kan jou verseker dat 'n paar 

maande later het hulle gehardloop op volle spoed met dieselfde kitbag asof dit 

niks weeg nie. "Oppad huis toe sersant en f die res." Nou dat ek twee keer 

getroud was verstaan ek hulle gevoelens beter. Mens mis jou vrou en kinders 

wie  deel  is  van  jou  (soos  dit  moet  wees).  Op  daardie  stadium het  ek  niks 

verstaan nie en kon ook nie simpatiseer met hulle bekommernisse oor die huis 

nie. Gedink dis regte takhaar neigings. Het my nog meer vasbeslote gemaak om 

nie te ernstig of selfs erger (getroud) te word nie. Ek het gesien hoe fris manne 

trane afvee oor 'n brief wat nie kom nie. Of hulle hele gesigte en houding versag 

as die brief kom. Raak sommer stil en is in 'n goeie bui vir twee dae. Sy hond 

ook - hy sit eenkant en lees die brief vir hond en voer hom biltong wat sy vrou 

gestuur het. Moraal was nooit laag was nie. Glad nie. Vat 'n paar uur om nuwe 

vriende te ontmoet of herontdek want almal ken mekaar later. Dit is dieselfde 

vrywilligers (of k-kmakers) wat heeltyd grens toe is het 'n kameraadskap begin. 

Net daar besluit om elke terroris te straf (vaderlik natuurlik) vir die gedwonge 

afwesigheid van geliefdes. Ja k-k sal jy k-k vir jou linksgesinde neigings. Ek kom 

jou haal met die LMG en die LMG hy skiet f seer.

Die digters sê "afstand maak die hart sterker." Dink nie werklik so nie maar in 

elk geval. Daar was baie gerugte van hoe om ontslae te raak van die kinders om 

kwaliteit tyd met jou vrou te hê na terugkeer van die grens af. Geensins is ek 



van plan om die unieke metode hier te herhaal nie maar het te doen met die 

klop aan die deur en hardloop soos blits na die agterdeur. Of die gooi van 'n paar 

sent op die gras synde polisiemanne se kinders arm is en altyd opsoek is na paar 

ekstra sente en lank (genoeg) sal vat om verder te soek. Alles in goeie gees. 

Voormalige lede weet presies wat ek bedoel. Die goeie ou dae. 



Hoofstuk 7

Onluste en teen-stedelike terreur

Die bevrydingsbeweging se kern strategie om die land onregeerbaar te maak en 

die simpatie van die wêreld te wen deur dit te doen het ons probleme verskaf. 

Dit help nie mens probeer dit ontken nie. Met die simpatie gedeelte dink ek hulle 

het geslaag. Suid Afrika het die basterbrak van die wêreld geword. Muishond is 

'n beter woord. Apartheid is beskryf as "'n misdaad teen die mensdom" en dit 

was. Nie eens Nazi-Duitsland het soveel kritiek verduur nie. Nogsteeds het die 

nasionaliste nie wakker geskrik of hulle weë verander nie. Hoekom sou hulle? 

Die SAP is daar om hulle te beskerm. Lekker geslaap elke aand in hulle beddens 

en orrelpypies in die donker gemaak terwyl die SAP townships patrolleer. Kon 

hulle arrogansie bekostig. Suid Afrika kon egter nie.

Ten  opsigte  van  die  strategie  om  die  land  onregeerbaar  te  maak  het  die 

bevrydingsbeweging sleg misluk.  Die  SAP het altyd wet  en orde gehou selfs 

nadat hulle ontban is. Die verkiesing verspot maklik gewen het (wat wys hoe 

groot  steun  hulle  gehad  het  en  hoe  min  die  nasionaliste)  en  Mnr  Mandela 

oorgevat het op 'n ordelike wyse. Ongetwyfeld was daar tye in die townships 

waar alle  hel  los gebreek het en wet en orde vir  'n rukkie skaarser was as 

gewoonlik.  Die feite wys egter ook dat die SAP (soms met die hulp van die 

weermag) wet en orde herstel het. Elke keer. In die proses is baie swart mense 

doodgemaak. Daar is geen ander plek waar die SAP meer skade aan sy reputasie 

gekry het as tydens onluste nie. Op die grens kon jy nog iets romanties sien in 

soldate wat mekaar aanval. In onluste is dit burgerlikes teen die land se polisie. 

Dis een groot sirkel van geweld wat geen polisiemag polities kan wen nie. Deur 

die wette (vanaf die parlement) te handhaaf is die SAP verander in 'n instrument 

van onderdrukking met al die euwels wat daarmee saamgaan. Dis tragies.

Soos altyd was die plan baie eenvoudig. Maak die land onregeerbaar deur middel 

van terreur ('n ander woord vir terroriseer). Die maklikste teiken synde die doel 

die  metode  regverdig  is  om  die  swakstes  aan  te  val.  Burgerlikes  en  sagte 

teikens. Vermy die polisie en weermag te alle koste. Skole en ander regering 

geboue is afgebrand. Bomme geplant op burgerlike en (selde) militêre teikens. 

Baie  onskuldiges is  vermoor. Die vraag is  was daar enigiemand onskuldig in 

Apartheid Suid Afrika?  Was alle witmense nie daaraan skuldig om 'n algemene 



doel van die behoud van die nasionaliste te hê nie? Dis tog die logiese eindpunt 

van die "swart gevaar" mite en hoekom dit begin is in die eerste plek. Ek dink 

slimmer mense as ek moet dit probeer antwoord. Vir my is die tyd nie reg nie. 

Voel  nogsteeds nie net verraai  op klomp gebiede nie maar die woede is nie 

heeltemal uitgewerk nie. Geskiedenis sal leer.

Die terreur veldtog is gedoen deur die doodmaak en intimidering van almal wat 

gesien is as deel van die regering. Ouderdom was onbelangrik. Kinders van so 

jonk as 12 jaar oud is vermoor. Natuurlik ook op die mees barbaarse maniere 

ook want dis hoe jy vrees inboesem. Die bekende halssnoer-metode (necklace) 

is vanaf 1985 ingestel. Halssnoer beteken om 'n mens te ontvoer (nie een is 

vrywillig soontoe nie en jy kan ook nie vrywillig vermoor word onder die gemene 

reg nie wat logies is). 'n Motorband gevul met petrol is om die slagoffer se bors 

en arms gesit en aan die brand gesteek. Soms is die hakskeen spier afgekap om 

vlug te voorkom. Die slagoffer het tot 20 tot 40 minute geneem om te sterf. Baie 

wreed en heelwat kere deur die takhaar media afgeneem op video. Ons was 

altyd dankbaar vir die dodelike bewysse en dit goed gebruik in die hof want dit is 

as moord hanteer en die skuldiges is baie vaderlik hanteer. Vir jare daarna (nou 

nog soms) het die reuk van braaivleis my herinner aan hierdie slagoffers.  Eiers 

ook want hulle oë het van die hitte gebars en in 'n geel vloeistof teen die wange 

(erg verbrand) afgeloop. Dit is baie sleg vir alle betrokkenes om dit te sien. Ons 

ook. Dis waar jy die terroris agter so iets begin haat en dit persoonlik word. Nie 

dieselfde respek as vir 'n soldaat in eerbare slag nie. Glad nie.

Die woord "necklace" is berug gemaak deur een Winnie Mandela toe sy in 'n 

toespraak gesê " with our boxes of matches and our necklaces we will liberate 

this country." Ek het dit gesien in video's tydens opleiding. Haar passie vir haar 

saak het my beïndruk. Ook die feit dat die skare vir wie sy dit vertel het dit 

goedgekeur het  met  baie  applous.  Duidelik  was die  nasionaliste  verkeerd as 

hulle gedink het die onluste is nie gewild nie. Teen die tyd was dit ernstig. Dat sy 

nie doodgemaak is deur die Veiligheidspolisie nie is 'n wonderwerk want die SAP 

het haar regtig gehaat. 

Daar kan geen verskoning vir so 'n moord wees nie. Self indien die tye ander 

was en daar baie rede vir haat is en die saak bo verdenking. Geen twyfel by my 

dat baie saamstem met die idee nie. Winnie Mandela het glad nie na die oorlog 



dieselfde beloning gekry as wat baie ander minder bekende vegters gekry het 

nie. Sy is eintlik swak behandel. Dis nogal ironies maar dan net takhare kla soos 

jy weet teen die tyd. Ongelukkig begin hierdie metode nou terugkom as gevolg 

van die woede wat opbou oor swak regering en xenofobia.  Dis buite bestek van 

die boek maar raai wat? Die geskiedenis herhaal homself al weer en wat het ons 

geleer? Niks nie.  Grense is nogsteeds wawyd oop en Suid Afrikaners verloor 

hulle werk teenoor vreemdelinge. Moet ek voorspel dit gaan nog meer gebeur?

Terroriste was ook mense

Die terroriste het in Suid-Afrika via die grense onder valse name ingesypel. Hulle 

is baie selde indien ooit  in uniform (soos bedoel in 'n klassieke insurgensie). 

Hulle het gou besef (in Rhodesië en Angola en Owamboland) dat 'n klassieke 

insurgensie net teenproduktief sal wees. As SAP TIN die spore kry (en daar is 

altyd) sou ons hulle jag en hulle doodmaak. Sedert hulle geledere deeglik deur 

die  Veiligheidspolisie  gepenetreer  was  het  baie  gesterf  in  skietgevegte  met 

Veiligheidspolisiemanne. Soms is hulle voorgelê en ander kere gaan opsoek in 

hulle "veilige huise" in die buiteland en doodgeskiet. Die feit dat hulle byna nooit 

'n skietgeveg gewen het nie moes dit 'n moeilike lewe gemaak het. Ek bewonder 

hulle  vir  die  feit  dat  hulle  so lank aangehou het.  Die  vrees  wat die  SAP en 

veiligheidstak ingeboesem het is erg. Eendag met 'n vrou gepraat (haar man is 

'n kabinet minister). Die het my vertel hoe hulle heeltyd moes beweeg (selfs 

oorsee) in die vrees dat die boere kan arriveer. As 'n ma was haar grootste 

vrees  dat  haar  kinders  doodgeskiet  word  (kon  maklik  gebeur).  Tot  op  die 

stadium toe sy dit vertel het kon ek nie verstaan hoe dit van die anderkant moes 

gevoel  het  nie.  Tog  kan  jy  dit  jou  indink.  Die  SAP  was  een  van  die  mees 

gevreesde Polisie Magte in die wêreld vir 'n rede.

Die internasionale terrorisme kenners dink nie veel van die bevrydingsbewegings 

se pogings nie. Byvoorbeeld hulle rekord in vergelyking met die Moslems is swak 

en hulle oorwinnings min. Die punt is egter dit was nooit (van wat ek hoor - het 

klomp ontmoet) hulle idee om militêr te wen nie. Dit was eenvoudig onmoontlik. 

Hulle idee was die van hulle Rooi Sjina en Viëtnamese instrukteurs. Maak dit so 

moeilik dat die boere later moeg word en opgee. Presies wat gebeur het ook.

As  opruiende  toespraakmaker  was  hulle  uitstaande  want  hulle  saak  was 

uitstekend. Ek het dit gesê dit en doen nou weer vir die laaste keer. Apartheid 



was verkeerd en kan nie verdedig word nie. Die nasionaliste het probeer. Die NG 

kerk het probeer. Die professors het probeer. Die onderwysers het probeer. Die 

howe het probeer. Nie een het geslaag nie. Dit was verdoem om te misluk as 

gevolg van die reëls van natuurlike geregtigheid. Daar kon net een einde gewees 

het hoewel dit vinniger as wat ons gedink moontlik was gebeur het. Die natuur 

het 'n manier om 'n onnatuurlike toestand te herstel. Kyk na twee poele water 

wat met mekaar verbind is. Hulle bereik ewewig op 'n stadium en jy kan maar 

tien wette maak wat dit probeer voorkom. Sal nie slaag nie. Jy kan eenvoudig 

nie mense anders behandel en dink daar gaan geen gevolge wees nie al is jou 

bedoelings ook hoe goed. Dis hoekom hierdie BEE gemors nooit sal werk nie. 

Histories het dit misluk orals waar dit toegepas is en dit doen nogsteeds en sal 

ook altyd. Dis iets wat homself gaan uitwerk maar teen watter koste vra ek? 

Hoeveel  wit  gesinne  moet  nog  emigreer  voor  ons  besef  hoe  idioties  dit  is. 

Geskiedenis sal leer.

Tot ongeveer 1980 was die meeste polisiemanne nie opgelei in teen-onluste nie. 

Hulle is ad hoc opgeroep wanneer dit nodig was. Soos die onluste gegroei het en 

die nasionaliste meer desperaat geraak het het die behoefte ontstaan vir formele 

teen-onluste eenhede. Die is gestig onder SAP TIN en bekend gestaan as SAP 

Teen  Onluste  Eenheid  nommer  so  en  so.  Byvoorbeeld  nommer  ses  was  in 

Pretoria langs ons (ek dink so). Wat gemaak het dat ons hulle die "Simpel Sestig 

" genoem het tot hulle ergernis. Dink hulle het na die groot draf na ons verwys 

as "jou ma se p (ja ek skryf nie die woord nie)." Ek het geen idee waar die naam 

"Simpel  Sestig  "  vandaan kom nie  want  daar  was  honderde  lede  in  daardie 

eenheid.  Beslis  nie  sestig  nie.  Rym lekker.  'n  Ander  is  genoem die  "Dapper 

Duisend" en dan nog Eenheid 19 wat in my oë mal was. Hard en ervare en goeie 

drinkers. Die wêreld van hulle gedink en ek bedoel geen disrespek teenoor die 

Simpel Sestig  nie. Die ouens het 'n moeilike taak gehad om te doen. Iets wat 

hulle ook dan (tipies SAP) besonder goed vir baie jare gedoen het.

Ten spyte van hierdie toegewyde eenhede was die behoefte vir opgeleide lede 

altyd  groot.  Die  generaals  het  besluit  om elke  polisieman  op  te  lei  in  teen 

onluste diens en is opgeroep soos met grensdiens om te gaan help. Ek het die 

onluste  opleiding  (amptelik  genoem Onluste  en  Skare  Beheer)  gedoen as  'n 

kadet. Dit was so ver as opleiding gaan deeglik genoeg. Die probleem was dat 

ons as kadette hoegenaamd geen gewetenlose straat ondervinding gehad het 



nie. In die polisie is ondervinding alles. (Seker maar so met enige werk.) SAP 

TIN het die nuwe eenhede by hulle opleiding basisse by Maleoskop en Verdrag 

opgelei en verwelkom met hulle gewone professionaliteit. Die kursus is vir drie 

weke. 

Die situasie het so versleg dat baie kadette opgeroep is vir onluste diens tydens 

hulle Kollege tyd. Geen twyfel die kadette het dit baie geniet nie. Ek weet ek het 

elke aand gebid om onluste toe te gaan en terug te kom terug met slegs 'n week 

of twee voor uitpassering. Maar helaas, my gebede is nie beantwoord nie. God 

weet die beste en ek kla nie. Dis ook goed so, het later genoeg van onluste 

gesien in Tokoza. Linksgesinde takhaar neigings is nie vir my nie.

Die opleiding het soos jy kan dink het heelwat traangas behels. Is geskiet en 

gegooi en al die spesialis wapens gebruik in onluste is deeglik (wat anders?) 

behandel.  Onluste  Eenhede is  glad  nie  dieselfde  as  TIN eenhede nie  en het 

byvoorbeeld  waterkanonne  gehad.  Of  traangas  makers  asook  'n  rubber  koel 

masjiengeweer (nooit  ordentlik  gewerk nie).  Ons moes leer  wat om met die 

wapens te doen so die drie weke is intensief. Dikwels met die enkelskoot 37mm 

Stopper geweer geskiet. Die was aanvanklik baie kragtiger as nodig en instaat 

om die oproeriges te dood. Ek het eenkeer 'n klip getref sowat veertig meter 

weg en die klip is in twee gebreek. Kon dus verstaan dat mens dit in die grond 

voor die skare moet skiet en nie direk in hulle nie (ja die het ook gebeur). Later 

jare is die lading verminder. Die baton rondte het die plek ingeneem van die 

hout knuppels en was noodsaaklik vir ons eie veiligheid. Jy kon eenvoudig nie in 

'n skare van duisende plus instorm en klappe uitdeel  nie.  Sou jou insluk en 

vermoor. Daar is absoluut niks ooreenkoms tussen ons onluste en wat mense in 

Europa  of  Amerika  as  erg  beskou  nie.  Vind  hulle  probleme  nogal  kinderlik 

snaaks. Feitlik geen geweld teenoor ons nie. Baie van die Internasionale Polisie 

Assosiasie lede wat by ons aangekom het het ons vertel dis oorlogsones en geen 

plek vir die polisie nie. Ja wel, nogal gelag daaroor. Natuurlik het hulle glad nie 

SAP  TIN  verstaan  nie.  Interessant  die  Britse  outjies  was  geskok  en  die 

Amerikaners het gedink dis goeie werk.

Ons is egter die uiters belaglike Britse Polisie metode van die stamp op die een 

voet en slaan ons met ons knuppels teen skilde geleer. Vir watter doel weet ek 

nie. Het my herinner aan 'n Zulu Impi laas gesien by Rorke's Drift in 1879 wat 



dit gebruik het. Elke keer begin lag tot my spyt daarna wanneer 'n vaderlike 

gesprek gevolg  het.  Die  tegniek  in  Afrika  met sy kultuur  van geweld wat  is 

eenvoudig onnosel. Dit wys hoe uitvoeling met die werklikheid ons generaals 

was want dit kon dalk in die 1950's (toe hulle konstabels was) gewerk het. Toe 

kon hulle nog met sulke twak en nagemaakte vliegtuig aanvalle wegkom. In die 

middel 1980's in 'n brandende township? Kom net by my ou. Jy leef in 'n droom 

wêreld  en  probeer  jou  konstabels  vermoor.  Gee  hom 'n  koeëlvaste  Casspir 

(hoekom?) en verwag dan op uit die einste koeëlvaste Casspir te klim en die 

skare te storm. Dis erg snaaks en soort van om teen jou self te argumenteer 

sonder om dit te besef. Nooit goeie leierskap om dit te doen nie. 

Nogsteeds het ons dit met veel ywer (na my vaderlike gesprek) gedoen een 

helse goeie (lees ywerige) impi gevorm. Moet ook gesê word dat die instrukteurs 

self ongemaklik gelyk het. Die Britse Polisie Kommissaris weet dit nie (hoe op 

aarde kan hy synde nie 'n Afrikaan is nie en oningelig is oor Afrika?) maar daar 

is geen swart man wat bang is of sal raak vir die ritueel nie. Die stamp van 

voete en slaan teen die skilde is vir hom so natuurlik as asemhaal.  Hel, dis 

waarmee hy groot geword het en is van nature lief vir 'n stamgeveg gewees. Is 

goeie mense ook. Baie beter daarmee as ons. Dit is 'n "come on" en hulle het 

altyd die uitnodiging aanvaar en ons moes hulle dan skiet om onsself te red. 

Bietjie onregverdig seker. 

Ek kan jou inlig dat ten spyte van wat my oudste suster dink (sy is 'otherwise' 

om die minste te seg) dat ons nooit mekaar met klippe begin gooi het om te leer 

koes  nie.  Dit  het  natuurlik  met  inbegrip  van  die  minder  slimmes onder  ons 

gekom. Dis hoekom jy krieket speel op skool. Leer om te koes vir die onluste. 

Behoort dankbaar te wees. Alle Afrikane het 'n natuurlike aanleg met 'n klip in 

die regterhand. 

Sambokke het geklap

Ja wel. Die sambokke is by geleentheid gebruik om wit studente mee rond te 

jaag.  Veral  as  hulle  van  een  van  die  meer  liberale  Engelse  universiteite 

afkomstig was. Geen twyfel dat 'n paar goed bygekom is tydens die proses nie. 

Ons het  nie  omgegee om vaderlik  te  raak met  die  wit  linksgesinde  takhaar 

studente nie synde hulle ondraaglike is op die beste van tye en ons gereeld 

gevloek en vervloek het. Veral as een begin deur te sê hy is 'n regstudent was 



die kanse goed dat hy praktiese ervaring gaan kry. Behoort dankbaar te wees 

maar synde 'n takhaar was hy nooit nie.

Dit was dus met groot plesier dat die stormlope plaasgevind het. Ek sal egter 

altyd 'n wit meisie onthou en hoe sy gehuil het van pyn terwyl 'n konstabel haar 

met 'n sambok geslaan het. Dit was terwyl sy op die grond gelê het en eintlik 

geen gevaar vir hom was nie (sy sou ook nie 'n gevaar kon wees op haar voete 

nie - brose dingetjie). Jy ken my gevoelens op geseling.  Soos gesê skiet is 

darem meer menslik. Ek was magteloos om die aanvanklike aanval op haar te 

stop. Dit is op 'n senior offisier se instruksies maar met die derde hou kon en het 

ek ingegryp deur die konstabel op sy (jy weet wat) te skop en aan te jaag na sy 

volgende slagoffer. Sy is toe weg en my gevloek in 'n taal (tussen die trane) wat 

geen student behoort te weet nie. Haar maar laat gaan. Kan verstaan sy is half 

ongelukkig  met  ons  en  ons  vaderlike  maniere.  Die  konstabel  self  was  baie 

ontsteld maar ek het hom die bose oog gegee en hy het dit wyslik laat gaan 

want ek verwag dat my bevele onmiddellik uitgevoer word voor ek vaderlik raak. 

Daar  was  ander  om te  jaag.  Dit  mag  dieselfde  dag  gewees  het  toe  ek  my 

toekomstige advokaat vriend geskiet het met donshael. Ek weet dat ek 'n paar 

daardie dag vaderlik geskiet het. Hulle het met ketties en klippe teruggeveg. 

Was nie 'n groot ding nie. Baie gebeur. Hulle het die landsvlag verbrand en dis 

takhaar maniere wat reggeslaan kon word in ons oë. Landsvlag het jou niks 

aangedoen nie.

Die gebruik van sambokke is egter gou as 'n skare beheer manier gestop want 

dit het te veel slegte publisiteit gekry en tereg so. Soos jy kan dink is hale nogal 

erg want die konstabels is fris ouens en nie geneë om terug te hou nie. Dit is 

nog 'n misbruik van die SAP wat die nasionaliste moet verduidelik. Jy kan seker 

nou  begin  verstaan  dat  wanneer  jy  'n  sambok vir  'n  hoogs  gedissiplineerde 

(party  takhare  sê  gebrutaliseerde  maar  dis  nonsens)  konstabel  gee  en  hom 

beveel om iemand daarmee aan te val die kans goed is dat hy iemand daarmee 

sal aanval en nie sal ophou met sy aanval (tot hy beveel word om te stop) nie. 

Ek weet wat die wet sê oor bevele wat onwettig is (jy kan en moet weier) maar 

mense die bevele was nie onwettig nie. Hy is nie te blameer vir 'n stelsel wat 

hierdie tipe van gedrag aangemoedig het nie. Die vraag is wat het die aanval 

voorgeloop en dit veroorsaak. Wie se skuld is dit dat die meisiekind daardie dag 



so stukkend geslaan is en skaars kon loop? Hare? Nee. Die SAP konstabel? Nee. 

Parlement vol nasionaliste? Absoluut. Wie anders?

Met die sambokke weg is ons uitgereik met 'n meter lange plastiek knuppel wat 

ons 'n naam gegee het. Gaan nie dit herhaal nie maar is nogal beskrywend aan 

'n donkie se voortplantings organe. Heelwat dikker as 'n sambok het dit bene 

gebreek en makliker doodgemaak as die sambok. Nie te seker wat die ergste is 

nie. Met een loop die bloed en met die ander gaan jy dood. Knuppel is sekerlik 

meer menslik. Dalk het die nasionaliste probeer goed doen maar ek twyfel. Was 

alles net politiek en hoe hulle gaan lyk in die geskiedenis boeke. Groot toets 

gedop daarmee. Ons weet hoe hulle lyk. Lees enige van my boeke.

Stedelike terrorisme

Die een ding wat SAP TIN ons geleer het is  hoe om stedelike terrorisme of 

terreur te oorleef. Ons het elke truuk in die boek vanaf huis penetrasies, taktiese 

benaderings en die dubbel-tap skiet metode oor en oor geoefen. Natuurlik soos 

jy weet is dit ook elke dag op die gewetenlose strate gebruik. Hulle het ons 

geleer hoe om 'n verdagte kar van twee kante af te benader. Van agter af ook 

wat  die  standaard  Blitspatrollie  tegniek  was.  Geensins  is  dit  die  tegniek  op 

stasievlak nie. Ek was verstom toe ek die Blitspatrollie verlaat vir 'n kleiner dorp 

'n maand voor my bedanking in werking getree het.  Die laksheid (lees plein 

slegtigheid) van die stasie polisiemanne was iets om te sien. Afgryslik swak. Dat 

hulle nie aan diens dood is nie is slegs deur die genade van God. My opmerking 

dat ek wens een wil sterf sodat hulle kan wakker word het nie goed afgegaan 

nie. Weereens besef daar is 'n rede waarom die Blitspatrollie beskou word as 'n 

elite  eenheid  en  die  stasies  glad  nie.  Dit  is  nie  vir  almal  nie.  Nou  in  my 

middeljare verstaan ek dit en ek kyk met skok hoe die Blitspatrollie ouens verby 

my jaag en ek besef ek is nie wat ek toe was nie. Heeltemal ander uitkyk op die 

lewe ontwikkel en dink vaderlik hulle is mal. Nogsteeds op die stadium net voor 

ek ontslag gekoop het was dit plein slapgatgeit wat met 'n vaderlike gesprek 

reggemaak moes word. Maar wat doen jy wanneer die stasiebevelvoerder self 'n 

slapgat is met geen leierskap eienskappe nie? Jy gee op en begin regte swot. 

Probeer vergeet.

Buiten hulle geel (hoe aaklig) Casspirs het die Onluste Eenhede die meeste van 

die  vierwiel  aangedrewe  voertuie  gehad.  Dit  het  ongetwyfeld  die  Veediefstal 



Eenheid duur gekos synde hulle dit ook nodig gehad het om op die plase uit te 

kom. Dit is een van die probleme wat 'n Afrika Polisiemag het. Die paaie is sleg 

op die platteland en die voertuie nie 'n luuksheid nie maar noodsaaklikheid. Jy 

en die generaals sal baie verbaas wees om te sien oor watter die paaie en berge 

ons met ons normale voertuie gery het. Nood is nogal 'n groot gelykmaker. Nie 

eers ewenaarslotte gehad nie. Polisiemanne is praktiese ouens. Probeer altyd 

help.

In die laat 1980's is selfs die geel (hoe aaklig) Casspirs gesien as te militêr en 'n 

nuwe voertuig genaamd die Nonqai bekend gestel. Dit was nie 'n sukses nie 

maar heel mooi gewees op sy manier. Is vervang met die Njala wat steeds in 

gebruik is en nou in wit kleure geverf is asof dit nou 'n verskil maak. Herhaal die 

geskiedenis homself dalk? 

Presies wat met die Nonqai verkeerd was weet ek nie maar dit het baie laag 

gelyk vir my en sou gesukkel het in die townships. Die Njala is gepantser en 

spesiaal vir onluste gebou. Dit het 'n indrukwekkende klomp liggies en knoppies 

vir  die  bestuurder  gehad  (ek  het  die  eerstes  in  Tokoza  getoets).   Die 

bevelvoerder is aan die linkerkant het die polisie sirene, PA stelsel, radio's en 

kant kolligte  bedryf.  Dit  het selfs  lugreëling wat so goed gewerk het dat ek 

verkoue van dit opgetel het. Moes dit stukkend skop om af te sit (is op die dak). 

Aan die agter kant is twee hokke vir polisiehonde en die sitplekke so gebou om 

na buite te kyk deur groot koeëlvaste vensters. Dis baie duidelik dat daar diep 

gedink is in die ontwerp en doelgerig gebou was. 

Ons het dit sommer uit beginsel gehaat. Eerstens het dit gedurf om ons geliefde 

Casspirs  te  vervang  wat  nooit  vergewe  kan  word  nie.  Tweedens  is  dit  nie 

landmyn bestand nie. Nou ek is nie bewus van 'n landmyn wat al ooit ontplof het 

in 'n township nie maar ons was so opgelei om landmyn bewus te wees dat die 

idee  van  'n  nie-beskermde  voertuig  totaal  ongehoord  was.  Derdens  ook  erg 

getwyfel oor sy vierwielaandrywing vermoëns. In die township is baie paaie nie 

geteer  nie en modderig na Afrika reën storms asook riool wat daar gestroom 

het. Vasval in die modder kon 'n doodsvonnis wees soos ons goed geweet het. 

Dit is hoekom ons altyd twee Casspirs saam laat werk het. Die een kon en het 

die ander uitgesleep. Meeste Njalas is ook net in twee wiel aandrywing. Dit het 

ons  geensins  beïndruk  nie  en  met  'n  gewig  van  bykans  sewe  ton  het  hulle 



gereeld vasgesit. Op geen manier kon dit ry waar Casspirs ry nie (wat kan?). Dit 

is verder te klein om in rond te loop maar ten minste is dit makliker om in en uit 

te klim met sy skuifdeure aan die kante. Ek het nooit 'n geweer afgevuur binne 

'n Njala nie en gewonder of die geweer rook vinnig genoeg sal uitgaan. Anders 

as ons Casspirs was die 'n geslote voertuig wat my ook laat wonder het oor 

skokgolwe as iets sou ontplof.

Gou het die nuwe Onluste  Eenhede berug geword vir  die onderdrukking van 

betogings met aansienlike geweld.  Dit word nie vandag gesê nie maar dit bly 

die waarheid dat die meeste van die protes optogte gewelddadig geraak het. 

Nou vra ek. Wat dink jy gaan gebeur as 'n misdaad gepleeg word reg voor die 

SAP? Wat was die kanse gewees dat hulle gaan terug sit en sê "Ag wat dis maar 

ok." Geen en niks en dit is deeglik uitgebuit. Die protes aksies is ontwerp om 

polisie teen reaksie uit te lok. Is baie goeie taktiek ook. Die nuus media wat 

maar al te bly vir die foto's van polisie "brutaliteit." Dit skep lekker simpatie in 

die wêreld en wys nooit wat voor die polisie reaksie gebeur het nie. Al wat jy 

lees en sien is die lyke en gewondes na die tyd. Paar kerk leiers sal ook met 

ferm dog bekommerde uitdrukkings oor die verskriklike gebeure praat op die 

nuus. Dis hoe die media werk. Paar eksperte kry wat hulle politieke korrekte 

godjie ondersteun sonder om darem te ooglopend te lyk. Alles net om geld te 

maak.

Die SAP het selde tot nooit oproeriges geskiet sonder waarskuwing nie

Deesdae is daar baie wat van beter behoort te weet wat geneig is om te dink dat 

die skare daar rondgestaan het en die polisie dan opgedaag het en hulle wild en 

wakker begin skiet het. Dit kon seker gebeur het voor my tyd maar gedurende 

die 1980's het die polisie slegs na behoorlike waarskuwing begin skiet. Ek het al 

hoeveel keer in die boek (seker jy is al verveeld daarmee) gesê ons kon nie net 

skiet nie en dat die howe nie aan ons kant was nie. Hoekom bly dit uitkom? Dis 

hoe ons gevoel het oor die saak.

Die "behoorlike waarskuwing" reël is gereeld genoeg uitgedaag in die hof deur 

die linksgesinde takhaar regsgeleerdes en die offisiere het gou geleer om aan te 

pas. Hulle het dikwels agteroor gebuig om bloedvergieting te voorkom. Onthou 

dat elke dood ondersoek is as moord en nie elke polisieman is onskuldig bevind 

soos vandag geglo word nie. Dis absolute nonsens. Gaan kyk die tronk rekords. 



Ons is altyd geleer om die minimum geweld te gebruik. Tensy in doodsgevaar 

(wat  die  hof  sal  toets  na  die  tyd)  word  daar  nie  geskiet  onder  normale 

omstandighede nie en verseker nie met skerppunt ammunisie nie.  Die feit dat 

ons heeltyd wou dood maak en aggressief was is geensins te sê dat ons dit 

gedoen het nie. Die dissipline was te goed. Om 'n skare van 20 000 oproeriges 

op jou te sien afkom is iets anders. Ons het geweet uit harde ervaring dat om 

geïsoleer te word die dood beteken. Ook geweet ons is teikens en gehate. Dus is 

dit net dissipline wat erger bloedvergieting voorkom het.

Die enigste skare wat ons vertrou het is die hoogs gedissiplineerde Inkatha wat 

bestaan het uit Zulu krygers. Geweet hulle is nie van plan om ons aan te val nie 

en dit is 'n gesig om te sien hoe die duisende krygers hulle regimente vorm. Is 

dan daarna met hulle Indoenas (leiers) voorlangs verby ons. Dit is regtig  iets 

wat jy nie wil sien as hulle besluit om jou aan te val nie. Vreesaanjaend. Die SAP 

het Inkatha as vriende beskou (debiteerbaar of hulle werklik was of nie). Die res 

was nie gedissiplineerd nie en niks meer as 'n oproerige skares nie. Is dan ook 

so behandel.

Hoe is die SAP se dissipline uitgebuit vra jy? Wel kom ons neem die volgende 

voorbeeld wat aanmekaar gebeur het. Daar is 'n wet wat baie duidelik bepaal 

(vir logiese redes wêreld wyd) dat geen betoging nader as 'n seker afstand van 

'n hofsaal gehou mag word nie. Met elke hofsaak waar 'n terroris voorgekom het 

is die massas gemobiliseer (in terroriste taal) en aangery na die hofsaal om te 

kom ondersteun. Maak nie saak of die landdros dit verbied het of nie. Hulle doen 

wat hulle dink is nodig en f die res. Die SAP kon nie en sal nie toelaat dat die 

soort  gedrag  plaasvind  nie.  Meeste  kere  was  die  SAP  vroeg  daar  en  het  'n 

kordon rondom die hof  met doringdraad opgerig.  Dit  kon baie vinnig gebeur 

maar om dit op te rol is 'n ander storie. Daar is altyd 'n opening in die heining vir 

die skare om te ontsnap. Anders word hulle ingehok en kan nie weghardloop 

wanneer ons hulle sê om te maak soos rokkof nie.  Intussen bou die skare op en 

begin sing en plakkate swaai en dans (toi toi). Ja die media is ook van vroeg af 

daar om die pret te aanskou wat hulle weet gaan gebeur so seker as wat die son 

more gaan opkom. 

Uit  die  aard  van  die  saak  is  daar  nie  onmiddellik  begin  skiet  nie.   Met  die 

onderhandelinge het 'n vreemde verskynsel na vore gekom. Grys hare. Ek het 



dikwels  gesien  hoe  offisiere  met  grys  hare  tussen  oproeriges  rondloop  en 

behandel word met groot respek. Dit is iets wat ek in al my boeke sê. Afrikane 

respekteer ouer mense. Dit is iets wat vir ons natuurlik kom. Dieselfde offisiere 

het ons vaderlik gemaan om nie dit te probeer na-aap nie. Iets wat half onnodig 

was want ons was glad nie van plan om dit te doen nie. Gedink hulle koppe raas. 

Ons sou en wou net begin skiet en ophou tyd mors.

Na baie praat (tydmors want almal het geweet konfrontasie word gesoek) is 'n 

waarskuwing  gegee  word  oor  die  PA  sisteem.  Gewoonlik  iets  soos  (1)  die 

byeenkoms onwettig is en (2) hulle binne 'n redelike tydperk pad gee en (3) wat 

die redelike tydperk is en (4) indien nie, sal die SAP doen wat nodig is. Dis ook 

in meer as een taal gedoen en heelwat herhaal. Die redelike tydperk is ook nie 

blindelings gekies as tien minute soos een aapstert (seker hy is 'n takhaar met 

neigings en nie genoeg deur sy korporaal  vaderlik behandel nie) my probeer 

vertel het nie. Dit is fyn uitgewerk afhangend van hoe groot die skare is en ook 

hoe die terrein lyk en dan met drie gemaal net om seker te maak. Die SAP het 

vinnig in die howe geleer om nog verder agteroor te buig en seker te maak daar 

is plek vir die mense om uit die doring draad kamp te kom. Onthou dat die 

regsgeleerdes skatryk geword het uit die tipe sake en altyd opsoek was na een. 

Baie maal was hulle sommer op die toneel ook.

Indien nie na 'n redelike tyd weg is nie (altyd hulle gat daaraan afgevee om 

simpatie by die media te kry) sou ons doen wat nodig is om te doen. Dit klink 

dalk hard en dit is maar dit het wet en orde gehandhaaf selfs indien (soos ons 

takhaar vriende sê) deur die loop van 'n geweer. Ons het eintlik geen ander 

keuse  gehad  nie.  Die  geweld  van  ons  kant  af  het  ge-eskaleer.  Eers 

waterkanonne (indien die wind reg waai). Dan eers traangas, donshael, baton 

rondtes en heel laaste (selde genoeg) skerppunt ammunisie. Kyk bietjie prakties 

hoe 'n Onluste Eenheid seksie van tien man bewapen is. Dit vertel 'n storie wat 

geensins in twyfel getrek kan word nie. Twee sou met R1 gewere gewapen wees 

(dus 20% van die seksie het 'n wapen wat op langer afstand kan dood). Nog 

twee met Stoppers wat juis ontwerp is om  nie dood te maak nie. Die res met 

haelgewere wat slegs donshael patrone het wat ook nie kan dood maak indien 

reg aangewend nie. So waar is die groot gevaar vir die publiek? Natuurlik het 

almal dienspistole ook gehad maar die meeste het dit gesien as 'n laaste wapen. 

Logies synde jy 'n geweer by jou het. 



Haelgeweer en Stopper kan geensins so ver  skiet  soos 'n  R1 nie  en is  kort 

afstand wapens. Die R1 ouens het feitlik niks gehad om te doen nie en gewoonlik 

die Casspir bestuur of bevel gevoer (wel dan het jy baie om te doen). Ek is seker 

jy begin die punt verstaan. Die patrone is ook elke dag aan die einde van die 

skof getel en veral met die skerppunt ammunisie sou jy ernstig enige verlies 

moes verduidelik. Verder soos gesê was daar moord ondersoeke teen die lede 

wat die sneller getrek het en die offisier wat die bevel gegee het want geen 

konstabel  sal  (met  sy  opleiding  en  dissipline)  sommer  begin  skiet  nie.  Het 

geweet die howe en hoof bibliotekaris wag vir hom as hy sy vaderlik gesprek 

met sy sersant kon oorleef.

By SAP TIN op die grens het die seksies heelwat anders gelyk. Almal het R1 

gewere gehad. Een ou met 'n LMG en almal met handgranate en dienspistole. 

Logika moet wys die SAP nie van plan was om oproeriges te dood nie terwyl 

hulle absoluut die vermoë gehad het om dit te doen. Ek onthou dat my pa my 

altyd vertel het (tot my afgryse) dat dit gereeld in sy hof uitgekom het dat die 

oproeriges banger is vir die Leër synde hulle (1) opgelei is om dood te maak en 

niks anders nie en (2) slegs kon dood maak met die wapens waarmee hulle 

uitgereik was. Dit was dus vanaf die oproerige se oogpunt beter om die polisie 

aan te val. Ja jy kan dink my siening hieroor is ietwat kommunisties synde ek 

die gevreesde een wou wees maar my pa het geweet waarvan hy praat. Het in al 

die terroriste verhore voorgesit. Was iets van 'n spesialiteit  veld vir hom. Sy 

punt is ook bewys met die Bisho slagting van 1992 (hy was toe afgetree en ek 

op  universiteit)  waar  die  Ciskei  Leër  28  ANC  lede  doodgeskiet  het  en  200 

gewond het. (Ook een van hulle eie doodgeskiet op een of ander manier.) Ek 

onthou die radio uitsendings van die geval. Was oppad huis toe en dit is op 702 

direk  (lewendig)  uitgesaai.  Die  skote  in  die  agtergrond  was  R4  gewere  wat 

heeltemal anders klink as haelgewere. Het is sarsies geskiet wat ook wys op 

ongedissiplineerde troepe. (Anders sou die dubbel tap metode gebruik gewees 

het.) Geweet die teorie is bewys maar het heelwat meer dooies verwag. Was 

baie gelukkig gewees om net 28 lyke te kry.

Het  dit  altyd  gebeur  vra  die  takhaar  liberale?  Het  die  SAP  altyd  eers  met 

donshael  begin? Nee beslis  nie.  Met die  onluste  wat  vir  meer as dertig  jaar 

aangegaan het sal daar altyd 'n klein persentasie van die gruweldade wees. Die 

skuldiges is vaderlik hanteer soos die tronk rekords toon. Ook onthou dat totdat 



die Onluste Eenhede gestig is was dit ad hoc gedoen met wapens wat (soos die 

weermag) nie altyd geskik is om nie dood te maak nie. Teen die laat 1980's het 

elke onluste  peloton 'n videokamera gehad om die gebeure vas te vang. Dis ook 

dodelike bewysse dat ek reg is. Die kameras was vir drie redes. Eerstens om die 

SAP  te  beskerm  in  die  hof  synde  gereeld  gedagvaar  deur  my  toekomstige 

regsfirma  en  tweedens  vir  opleiding.  Die  derde  rede  was  om  die  leierskap 

element te identifiseer sodat die veiligheidstak iets daaraan kan doen. Vierdens 

natuurlik ons erotiese video (grap net). In my tyd was dit net nie meer moontlik 

om die oproeriges te skiet met die minagting wat dalk dekades voor dit kon 

gebeur het nie.

Persvryheid in Apartheid Suid Afrika het nie bestaan nie

Soos  jy  dalk  kan  dink was  die  vryheid  van die  pers  nie  die  nasionaliste  se 

prioriteit nie. Seker maar omdat hulle vrek bang was vir slegte publisiteit. Kyk 

hulle is darem manne van die kerk en geleerde ouens wat hulle orrelpypies in 

die donker maak. Net nie iets slegs van homself lees iewers nie wat vreemd is 

vir 'n politikus as hy daaraan dink. Wat goeds is daar om van mense te lees wat 

'n  eerbare  politieke  sisteem so  bevark  het  (ja  hoekom anders  het  dieselfde 

sisteem in  47 ander lande nie  tot  apartheid  gely nie?)  dat dit  gewelddadige 

onluste en terreur veroorsaak het. 'n Burger oorlog as jy dramaties wil wees en 

hulle eie volk in 'n tweede diaspora geplaas het waarvan dit nooit sal herstel nie. 

Die hele wêreld teen jou draai en jy haal jou skouertjies op en verklaar jy is reg 

en hulle verkeerd en neuk almal rond vir nog vier en veertig jaar. Daarna erken 

jy is eintlik verkeerd en hardloop vir jou armsalige pensioen en los jou manne 

om  maar  alleen  te  sukkel.  Ja,  wat  goeds  kan  daar  te  sê  wees  van  sulke 

papbroeke? Die voetwassertjies wat ons leiers was waarna ons opgekyk het. 

Geskiedenis sal wys.

Die  nuwe  Suid-Afrika  het  baie  te  danke  aan  daardie  linksgesinde  takhaar 

joernaliste wat aanhou publiseer het ten spyte van die onderdrukkende wette en 

vaderlike gesprekke vanaf die SAP Veiligheidtak. Hulle is dapperder ouens as ek 

en die enigste rede hoekom jy die boek kan lees want ek verseker jou dit sou 

verban gewees het in Apartheid Suid Afrika. Daar is bitter min onderdrukking 

van die pers (nogsteeds tenspyte van verwoede pogings). Gaan erger word maar 

die geskiedenis sal wys. Ek dink egter nie die ouens besef al hoe erg 'n joernalis 



raak wat dink hy 'n punt beet het nie. Sonder om hom dood te maak gaan hy 

doen wat hy doen en f jou ook. Is baie beginselvaste mense.

Ek het na die tyd 'n bekende swart joernalis ontmoet. Heel goeie ou gewees. 

Baie eerbaar en sterk geglo in wat hy geglo het. Nogal gelag oor die tyd toe ek 

'n traangas granaat in sy kar se verkoeler geskiet het. Die dag was hy baie 

ontsteld en so was die priester langs hom wat verskriklike taal gebruik het tot 

ons vermaak. Die oom het nie dikwels beheer verloor nie en was gewoonlik die 

stem van rede (nie in ons manier van dink nie). Niks van hom en sy rok gehou 

nie.  Gedink  ons  het  hom probeer  raakskiet  maar  soos  ek  hom  na  die  tyd 

verseker het. Dit was aspris mis. Dit is 'n wonderlike ding as voormalige vyande 

hande te skud en mekaar in die gevreet kan kyk sonder haat.

Daar is 'n baie sterk gerug dat joernaliste klomp jeugdiges betaal het om die 

polisie met klippe aan te val. Ek het geen idee of dit waar is nie. Ek is redelik 

seker as dit gebeur het en bewys kon word die joernaliste tronk toe gestuur sou 

gewees het. Sover ek weet is daar nog nooit een eers van so 'n misdaad eers 

aangekla nie. Ek het egter met my eie oë gesien watter wonderlike (lees slegte) 

invloed  die  media  op  'n  skare  het.  Miskien  sal  'n  paar  linksgesinde  takhaar 

sielkundiges  verstaan  waarom want  ek  doen nie.  Die  oomblik  as  hulle  daar 

aankom begin die pret en die onluste. Wat my aangaan is hulle die "derde mag" 

wat in elk geval 'n mite is om die omvang van die onluste te verduidelik. Ek 

meen die Apartheid nasionaliste het gedink dis vaderlik  ondankbaar om teen 

verdrukking te betoog. Dus moet iets anders dit aanjaag en aanstig want hulle is 

onskuldig.  Ah,  die  derde  mag!  Niemand  weet  daarvan  nie  en  daar  is  geen 

bewysse nie. Jy kan nie my vertel as die nasionaliste self onmin begin saai deur 

een kant teen die ander af te speel (was ook nie slim genoeg om dit te doen nie) 

dat dit die derde mag is nie. Is geensins dieselfde ding nie. Hierdie was ernstige 

komplot teorieë.

Onluste en nog meer onluste

Oppervlakkig was alles baie ordelik in Suid-Afrika en tensy jy die slegte geluk 

gehad het om in die middel van 'n protes optog  te wees het die gemiddelde 

man op straat geen werklike idee van die omvang van die opstand (onluste) 

gehad nie. Vir die meeste burgerlikes was die oorlog ver weg in die townships of 

die grens gebiede of iets genoem kortliks in die nuus. Met 'n behoorlike sedige 



gesig natuurlik en hoe die nasionaliste probeer om dit te stop. Geen rede tot 

kommer nie. Ons wen (het ook as gevolg van die manne in blou). Sommige mag 

'n bietjie gelag het of gefrons het wanneer die polisie studente rondjaag met 

sambokke maar in die algemeen was dit nie 'n groot ding vir wit Suid-Afrikaners 

nie. Jy het uiters selde of nooit Casspirs en konstabels op jou stoep gesien nie. 

Hulle was niks om te vrees nie tensy jy iets aangevang het.

Dit was 'n groot ding  vir ons. Onthou ons is die mense genoem in die nuus 

wanneer iets gebeur het. Ons was daar reg in die middel van alles. Ek het nie 

van onluste diens gehou nie en is net een keer vir 'n paar maande in Tokoza en 

omringende  townships.  Bietjie  ongemaklik  gewees  met  die  idee  van  die 

onderdrukking van mense wat dalk nie kommuniste en takhaar liberales is nie. 

Soos ek iewers gesê het as ek nie wit gebore was nie sou ek stelliglik self 'n 

terroris geword het. Die idee om die korporatiewe besigheid te help wanneer 

hulle beheer verloor oor hulle werkers as gevolg van hulle linksgesinde takhaar 

maniere was 'n bitter pil om te sluk. Veral nou dat hulle die opneergesiende SAP 

vir beskerming begin bedel het. Hulle arbeidsonrus moet nie 'n polisie probleem 

raak nie. Dit sal altyd lei tot werkers wat deur die polisie gedood word. Wie dink 

jy sal  dan geblameer word? Die raad van direkteure? Ja, vertel my 'n ander 

storie my ou. Ek is self 'n direkteur deesdae. Ek weet hoe "kom ons blameer die 

polisie" stelsel werk. Jy sit dan lekker terug en giggel terwyl die PR ouens met 

ewe sedige gesigte dieselfde polisie veroordeel wat jy geroep het om jou bas te 

red. Geskok. Hoe kan so iets gebeur het? Skande! Skande! Maar ek vra soos in 

Apartheid. Wie sit agter die polisie se optrede? Wie baat aan die einde van die 

dag? Wie weet nie hoe om met goeie bestuur sy werkers gelukkig te hou nie? 

Die polisie?

Dieselfde direkteure het ons gereeld genoeg gevra om eerder by die agterste 

ingang te stop (want die skande dat die bure om ons op hulle eiendom sien is 

net te erg). Dit het ons laat stilhou aan die voorkant en die blou lig aan los om 

aandag te trek. Sommer die sirene ook aangesit om die hek oop te maak. Die 

meeste gesinsgeweld wat ek ervaar het is met 'n ryk mense en nie armes nie. Ja 

die armes het allerhande ander dinge aangevang maar die familie eenheid is 

sterker as met die rykgatte. 



Jy sal verbaas wees wat gebeur agter die groot hekke en hoeveel mishandeling 

'n vrou sal opvreet vir geld en die BMW in die garage. Noem my sinies (hele 

klomp lesers het in die Engelse Boek) maar ek praat uit  bittere gewetenlose 

straat  ondervinding.  Menigte  keer  het  ek  met  die  slagoffers  gepleit  om  'n 

kriminele klag teen hulle mans te lê. Nie een wou nie. Almal het geweier en 

allerhande redes aangehaal wat neerkom op finansiële sekuriteit en vrees vir 

hulle kinders.  Ek kon en het soms 'n klag myself  gemaak maar sonder haar 

getuienis het die hof geglo dat sy in 'n kas vasgeloop het. Of van die trappe 

neergeslaat het (ja ons almal glo dit). Of watter nonsens haar man se takhaar 

prokureurs  ookal  uitgedink  het.  Dit  is  erg  hartseer  dat  mense  wat  mekaar 

liefgehad het op 'n stadium dit kan doen. Is ek nou outyds om te glo dat die 

eerste  beginsel  van  liefde  is  om  nooit  iets  te  doen  wat  sal  die  ander  sal 

seermaak nie? Moenie  vir  my sê "sy het dit  verdien nie  en dis  vir  haar  eie 

beswil." So 'n antwoord sien ek as 'n erkenning van skuld en voel genoop om jou 

vaderlik  reg  te  help  vir  jou  eie  beswil.  Jy  sal  na  die  tyd  dankie  sê  vir  jou 

opvoeding ook of dit sal aangaan tot jy dit doen. Dis tog logies dat iemand wat 

jou seer maak (op enige manier) nie ook kan lief wees vir jou nie. Dit is so 

eenvoudig. Enigiets anders wat jy dink is twak en nie oop vir verdere bespreking 

nie. 

'n Vrou wat bang is vir haar man se takhaar maniere is geboelie en mishandel 

want dis onnatuurlik. Dis hoe dit is. Die liefde is glad nie ingewikkeld nie en glad 

nie gebaseer op toneelspel nie. Jy kan nie jouself dwing om vir iemand lief te 

wees nie. Soos Bocelli sê dit vloei vanself soos water teen 'n berg af en vind sy 

eie pad. Baie eenvoudige beginsel.

Was nogal bly eendag toe die man sy vrou 'n oorveeg gee reg voor my. Kon en 

het  hom  net  daar  gearresteer  vir  die  pleeg  van  'n  misdaad  in  my 

teenwoordigheid.  Niks  veel  gebeur  met  hom in  die  hof  nie  (net  aanranding 

gewoon) maar ek het 'n gerug gehoor hy is (in die selle) deur 'n fris misdadiger 

(wat vroueslaners in beginsel gehaat het) ordentlik pak gegee. Ja ek moes 'n 

pakkie  sigarette  gaan  koop  vir  die  ou  se  moeite  as  beloning  nadat  ek  die 

getuienis gesien het. Ewig dankbaar vir sy gebrek aan takhaar maniere. Dat so 

iets nou kon gebeur? Nou ja hy was maar arrogant om mee te begin en seker 

die krimineel oom ontstel. Behoort dankbaar te wees vir sy opvoeding.



In die ergste gevalle het ons die dronkgat genooi om op die straat buite met ons 

te  praat.  Wanneer  hy  uitloop  het  hom  sommer  in  hegtenis  geneem  vir 

dronkenskap in die openbaar. Het die wettige reg om dronk te wees in sy eie 

huis.  Tipies  sou  hy  dit  wou  debatteer  en  ons  van  sy  eie  takhaar  maniere 

beskuldig. Presies wat ons nodig gehad het vir 'n vaderlike gesprek waarvoor hy 

ons nie wou bedank nie (bewys van sy takhaar maniere sê ek). Is soms moeilik 

om te verduidelik aan die hof hoe 'n dronk man jou kon aanval so ons moes 

redelik oordeelkundig wees met die vaderlike gesprek. Het egter teen die tyd 

goed geweet wat om nie te doen nie. Baie ervaring in daardie soort van ding. 'n 

Opgerolde koerant laat geen merke nie indien jy belangstel. Onthou net om sy 

bril  (wat kan breek of die vel sny) eers te verwyder. Ook verstommend hoe 

dikwels 'n dronkgat vroueslaner self in die seldeur vasloop.

Hoor my lied. As jou man of kêrel jou mishandel word asseblief wakker en maak 

'n einde aan die verhouding. Meisiekind, hy gaan nie verander nie. Nee mevrou, 

hy is nie siek nie. Dit is 'n linksgesinde takhaar verskoning en twak op die beste 

van tye wat deur takhaar prokureurs en sielkundiges uitgedink word wanneer 

hulle geen kans op meriete het nie. Ja my vriendin, die hof en die polisie kan en 

sal jou help. Hy sal nie die kinders kry nie en hy sal jou nie dreig nie en hy sal 

betaal in geld as hy geld het om te betaal. Hy sal selfs gatkruip daarna want hy 

is 'n gebore manipuleerder en nog 'n lafaard ook. Dis goed, hoe meer hy kruip 

hoe meer kan jy hom in sy (jy weet wat) stuur. Jy het baie regte maar jy moet 

besluit om dit te gebruik. Ons kan nie jou help as jy nie ons toelaat om dit te 

doen nie. Ons kan slegs jou dwing om te getuig as 'n kind betrokke is by die 

misdaad.  Of  hoogverraad.  Ons  het  jou  getuienis  nodig  en  dis  vrywilliglik 

(gewoonlik - ek wil nie regstegnies raak nie - lees asseblief my (gratis) boek The 

Circle of Lifevir meer details as jy lus is). Dis 'n moeilike wêreld daar buite en vir 

eenkeer sê ek nie kry 'n helmet nie. Dit is nie maklik nie en die lewe is nie 

regverdig nie. Dit is die een les wat ons geleer het op die gewetenlose strate. 

Alles  wat  sleg  is  tref  goeie  mense  want  hulle  maak  satan  kwaad met  hulle 

gebrek aan takhaar gewoontes. Het geen twyfel daaroor nie en dus oordeel ek 

ook nie.

Menigte maal het ons mishandelde vroue begelei en beskerm terwyl hulle hulle 

besittings gaan haal en baie hartseer is dit ook. Maar hulle het geen vrees gehad 

om  aangeval  te  word  nie.  Ons  was  in  die  bui  vir  vaderlike  gesprekke  en 
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heeltemal instaat om die (jy weet wat) uit die ou te skop. Polisiemanne beskerm 

die weerloses en swakstes wanneer nie misbruik word deur nasionaliste nie. Dis 

waarvoor hulle leef en dit laat hulle goed voel. Ek weet egskeidings is hartseer. 

Ja, ek verstaan dit want ek het self te veel keer persoonlike ondervinding in die 

veld opgetel. Dit maak werklik seer maar dit is beter as om mishandel te word. 

Egskeiding kan ook 'n nuwe begin wees en die pad wat God vir jou oorspronklik 

bedoel het.

Soms pret gehad met die oproeriges

Ek sou sê dat die meerderheid van die wit Suid-Afrikaners van my ouderdom het 

grootgeword  met  swart  kinders.  Ons  het  geen  spesifieke  haat  inmekaar  as 

kinders gehad nie. Met die nasionaliste se Apartheid stelsel sou dit egter totaal 

onmoontlik gewees het om nie uitmekaar te groei nie. Die lyne was getrek lank 

voor ek gebore is. Was aanvanklik verbaas oor die vlak van haat wanneer jy in 

die townships inry in 'n polisie Casspir en die kyke in jou rigting. Vinnig besef dat 

dit 'n gevaarlike plek is. Dat al die gerugte wat ons gehoor het die waarheid is. 

Asook  die  menigte  moorde  op  polisiemanne  in  die  verlede.  Duidelik  seker 

gemaak dat ons nie volgende is nie en dit is dit.  My tweede naam is "traai my" 

en kyk hoe ek jou vaderlik uitsorteer my ou. Gaan kla by die VN of wie ookal na 

jou  stories  wil  luister  want  jy  gaan nie  die  wet  breek voor  my en daarmee 

wegkom nie. Natuurlik die anderkant het dieselfde idee gehad. "Polisieman jou 

ma se p (ja ek tik nie die woord nie). Geen manier hoe jy my gaan domineer nie. 

Ek eet traangas vir ontbyt en het 'n mooi AK47 vir middag ete ook."

Dit is 'n sirkel van geweld wat begin het lank voor die middel en laat tagtigs 

waarin ons boek afspeel. Wat gebeur het is dat daar 'n optog is vir watter rede 

ookal.  Dan draai die optog lelik en raak onluste vir watter rede ookal. Dan begin 

die  polisie  die  onluste  vaderlik  aanspreek  en  'n  paar  oproeriges  moet  nou 

begrawe word. Die begrafnis is met volledige Afrika tradisie wat beteken een 

helse partytjie met baie toesprake en dit raak 'n politieke platvorm om te sê wat 

gesê moet word wat die begrafnis in 'n oproer verander. Die polisie is ook by die 

begrafnis om seker te maak dat wet en orde gehou word. Wat nie gebeur nie en 

gevolglik  raak  die  polisie  weer  vaderlik  en  volgende  week  is  daar  nuwe 

begrafnisse. So was dit totdat Mnr Mandela die siek sirkel gebreek het. Nogtans 

het ons redelik pret met mekaar gehad. Afrikane bly nooit lank kwaad nie. Dit is 



net nie in ons natuur nie want ons is baie geduldige mense wat hou van lag. 

Waar dink jy kom die woord "Afrika tyd" vandaan? Sien jy glimlag nou.

Ek onthou 'n skare langs 'n spoorwegstasie. In die tye was dit al byna 'n tradisie 

om trein waens aan die brand te steek. Waarom weet ek nie want  99% van wit 

mense het nooit op treine in Suid-Afrika gery nie. Die treine is feitlik slegs gebou 

vir die miljoene swart mense om by die werk en terug te kom. So om dit te 

verbrand is  net anargisme. Mense moes dan werk toe loop en wanneer laat 

gekom (hoe dan anders) is dan sommer afgedank ook wat gesinne erg laat ly 

het. Dit maak net geen logiese sin nie. Daar was ook niks verkeerd met die 

treine nie. Anders as vandag het hulle op tyd geloop en was skoon en netjies. 

Niemand is toegelaat aan die kant te hang of op die dak te sit nie en almal het 

kaartjies gehad. Die nasionaliste se briljante idee om die Spoorweg Polisie in die 

SAP in te korporeer het die trein aanvallers goed  gehelp. Die SAP het nie die 

probleme van die Spoorweg Maatskappy op enige manier ernstig opgeneem nie. 

Het ander dinge gehad om te doen en natuurlik het die sisteem daaronder gely.

Op hierdie byeenkoms het die skare begin toi-toi. Absoluut ontwerp om die wit 

polisiemanne  (wat  nie  naastenby  so  baie  ritme  gehad  het  nie)  vaderlik  te 

ontstel.  Ek  het  eenkeer  (vir  die  grap)  dit  probeer  en  byna 'n  ontwrigte  rug 

gehad. Kon skaars loop so dit het my nooit opgehou verbaas hoe sommige van 

die vetter mense dit kon doen nie. Vir ure lank ook. In elk geval. Begin om ons 

Afrikaanse musiek te speel deur die PA sisteem. Net daar opgehou om te toi-toi. 

Wonder dikwels of die musiek so sleg was of dat dit as onpatrioties gesien is. 

Waarskynlik beide. Ons het nogal slim gevoel. Bietjie kultuur geleer.

Die een ding wat nooit versuim het om groot woede in ons wakker te maak nie 

was  die  "black  power  salute"  en  die  woord  "Amandla"  net  daarna  wat  soos 

demone geskree is elke vyf sekondes. My laat dink aan Hitler se "Sieg heil." Was 

baie  lus  en  skiet  al  die  vuiste  af.  Natuurlik  nooit  gedoen  nie.  Ons  het 

selfbeheersing toegepas wat ons sweetkolle laat uitslaan het. Later steur jy jou 

eenvoudig nie aan dit nie en laat hulle voort neuk. Niks wat jy kan doen nie. 

Verstaan in elk geval nie hulle beledigings nie.

Fluitjies beteken onluste



Die klank van fluitjies en vroue wat die mees afskuwelike geluid maak (soos 'n 

lokomotief se stoom fluit) is die een ding wat ek bo alles van onluste onthou. Ek 

het dikwels gewonder of hulle dit iewers in die skool ge-oefen het of dalk privaat 

vooraf want  jy moes dit hoor om te glo. Onluste is altyd een helse gekabel van 

mense en bande wat brand. Deurmekaarspul. Die ontstellende deel oor onluste 

was dat ons nie kon onderskei wat kriminele dade en wat veronderstel is om 

polities gemotiveer te wees nie. Dus almal soos misdadigers behandel en laat die 

howe besluit. Dit word nie hardop gesê vandag nie maar baie meer dade van 

algemene misdadigheid het plaasgevind as politieke gemotiveerde misdade. Dis 

maklik  om dit  te  bewys  deur  die  TRC verslae  te  vergelyk  met  die  misdaad 

statistieke. Een groot verskil. 

Die tweede struktuur om verbrand te word was skole. Dit het die sogenaamde 

verlore generasie veroorsaak wat werkloos en honger vandag is. Dit is tragies 

want onderwys is die enigste manier om stabiliteit te verseker in 'n land. Daar is 

geen verskil tussen 'n swart en 'n wit kind in brein krag nie. Geletterdheid is die 

antwoord en die enigste antwoord. Ongelukkig word die standaarde so laat sak 

dat dit kunsmatig goed lyk. Ja hallo, wat het ek gesê gebeur wanneer jy dink jy 

kan iets kunsmatig of teen natuurlike geregtigheid doen? Geskiedenis sal leer.

Synde  Afrika  het  die  toordokters  vinnig  hulle  muti  begin  verkoop  (dis  nooit 

verniet nie) wat veronderstel is om polisie koeëls te stop. Ek het 'n teorie (synde 

die skool se geskiedenis boffin) dat die polisie op oproerige stamme met loskruit 

patrone of oor hulle koppe as waarskuwing baie jare gelede geskiet het. Dit het 

die idee en mite gevorm dat die polisie koeëls op een of ander manier gekoes 

kan word geskep. In ons eie onluste het ek gehoor van gevalle waar skares die 

polisie aanval terwyl hulle wegkruip agter papier bokse. Gedink dat die koeëls 

nie  sal  deurgaan  nie  synde  die  toordokter  dan  so  gesê  het.  Groot  fout  en 

partykeer permanente skade gely. Geen toordokter sal ooit erken dat hulle muti 

waardelose twak is nie. Tog het dit  probleme vir  ons swart lede geskep wat 

daaroor voel soos ek oor Zombies. Nie te seker dat die koeël gaan werk nie. Dis 

hoekom swart lede nooit alleen geopereer het nie. Wit lid voel 'n (jy weet wat) 

vir die toordokter en sy muti. Hy sal leer wat die LMG doen.

Histories weet ek dat net voor die Sharpeville skietery (1960) het die Lugmag 

die skares met hulle Vampire vliegtuie probeer bang maak. Op hulle geduik en 



weer  opgetrek.  Die  effek  waarvan  die  nasionaliste  vir  ons  kan  probeer 

verduidelik. Die skares het gou besef hulle is heel veilig en hulle (jy weet wat) 

daaraan afgevee. Dinge het hand uit geruk en toe die heining plat gestamp is by 

die Sharpeville polisie stasie het die polisiemanne begin skiet  en 69 gesterf. Wat 

dit weer by my punt bring. Hoekom so baie? Kyk na die wapens wat die polisie 

gebruik het op daardie dag. Sten submasjien gewere en .303 gewere. Bietjie 

anders  as  die  Onluste  Eenhede  wat  28  jaar  later  uiters  selde  skerppunt 

ammunisie gebruik het. Wat moet ons aflei van die feit dat die onluste gegroei 

het en die SAP se wapens om dit te bekamp meer menslik (minder doeltreffend) 

geraak  het  terselfdertyd?  Dis  logies  dat  die  SAP  dan  nie  voor  die  voet 

doodgemaak  het  nie  en  groot  selfbeheersing  aan  die  dag  gewys  het.  Baie 

interessant.

* Op daardie stadium in 1960 was die Lugmag baie nader aan die Britse RAF wat 

gereeld  (dis  in  die  geskiedenis  boeke)  die  kolonies  gebombardeer  het  om 

weerbarstige stamme maniere te leer. Dalk is dit waar die idee vandaan gekom 

het.

Die SAP het die publieke simpatie dekades voor 1985 al verloor

Die  nasionaliste  het  so  bang  vir  die  openbare  mening  geraak  dat  hulle  ons 

kamoefleer  uniforms  verbied  het  binne  die  townships.  Soos  ons  weet  is  die 

Casspirs ook skielik geel en blou (hoe aaklig) geverf om minder militêr te lyk. 

Ons het oorgeslaan na gewone blou velddrag uniform. Ek het dit al voorheen 

genoem en jy hoef nie slim te wees om te besef dat die uniform nie eintlik saak 

maak nie. Dis wat die manne in die uniform beveel is wat saak maak. Dis hierdie 

tipe denke van die nasionaliste wat hulle nog meer idiootagtig laat lyk het. Kom 

ons ontleed dit bietjie. Hulle het geweet (nie vermoed nie) dat indien die SAP 

beveel word om na die maan te gaan en die maanmannetjie te arresteer die SAP 

hulle Casspirs vol diesel sou maak en begin ry na waar die maan is met een stel 

boeie en die bedoeling om vaderlik die maanmannetjie te arresteer. Gevolglik 

het die nasionaliste (anders as wat staatsmanne doen) hulle mag misbruik. 'n 

Polisiemag moet baie versigtig aangewend word of dit word 'n instrument van 

onderdrukking. Hoe meer gedissiplineerd hoe versigtiger want soos ons gesien 

het  met  die  meisiekind  by  Wits  (wat  die  sambok  geproe  het)  is  dit  bitter 

gevaarlik om polisiemanne los te laat op die publiek met wette wat geen mens 



aan  gehoorsaam  kan  wees  nie.  Enige  idioot  kan  tog  dink  dit  gaan  groot 

probleme veroorsaak. Dit het ook. Ons ken die geskiedenis. My vraag is (soos 

altyd)  wat  het  ons  geleer  van  die  nasionaliste  af?  Suid-Afrika  brand  alweer 

(statistiek sê meer as in Apartheid Suid Afrika) soos mense oproerig raak vir 

munisipale dienste wat (wees eerlik) sedert 1994 in duie stort. Dit tragies en 

onnodig. Wat het geword van die hoop wat daar in die middel en laat 1990's was 

toe ons regtig gedink het ons gaan die wêreld wys wat Afrikane kan doen? In 

dertig jaar van nou af sal ons lees wat vandag se konstabels deur gaan en hulle 

boeke begin uitkom. Ek bid dat hulle minder kwaad sal wees met hulle regering 

as wat my generasie is.

Ons het redelik baie klopjagte vir dwelms en wapens gedoen. Interessant het al 

die plekke honde gehad en die spesifieke honde hou niks van wit mense nie. My 

probeer byt en is vrek geskiet. Ek dink dat ons honderde honde doodgeskiet het 

synde  erg  mishandel  en  half  dood  van  die  honger.  Mense,  tensy  jy  in  die 

townships gewerk het weet jy niks van armoede nie. Dit is 'n harde harde lewe 

en die mense het geen geld gehad het om bekommerd te wees oor diere nie. 

Slegs gegaan oor oorlewing. Ergste was die eks-resies perde wat ook verkoop en 

mishandel is om steenkool ensovoorts te trek met sere op hulle lywe. Op 'n 

stadium was ons met SAP TIN binne Bophuthatswana en is gevra om rondloper 

donkies  te  skiet.  Iets  waarvan  ek  niks  gehou  het  nie  tensy  die  dier  ly. 

Ongelukkig het paar konstabels begin om die donkies te skiet wat karretjies 

sleep (hulle was vol sere). Een helse insident veroorsaak. Sommer die eienaars 

ook met die swepe bygekom. Vaderlik vir sy eie beswil natuurlik.

Die  DBV het hard probeer om te help  maar was gereeld  weggehou met  die 

geweld. Selfs ambulans manne en brandweer moes begelei word en klomp wit 

dronkgatte  is  vermoor  wat  sjebeens  wou  besoek.  Die  swart  mans  was  nie 

gelukkig met hulle nie en het hulle stelliglik gevang met swart vrouens ook. Dis 

natuurlik nie 'n rede vir moord nie. Ek noem dit om die gaping tussen die groepe 

uit te wys. Tensy jy daar was sal jy nie die haat verstaan nie.

Ek het nie self gesien nie maar ek is vertel deur baie dat die terroriste 'n sloot 

dwars oor die straat gegrawe het. Dan dit bedek dit met sink plate en sand en 

vol diesel of petrol gegooi. Die Casspirs sal insak en die skare hulle aanval en of 

die sloot aan die brand gesteek word om die polisiemanne uit die Casspir te kry. 



Alle voertuie het in pare gery en mekaar uitgesleep en gehelp. Om te skiet op 

die polisie was alles deel van die pret. Het genoeg gebeur om ons binne die 

Casspirs  te  hou  en  nie  op  die  dak  nie.  Ander  meer  praktiese  rede  was  die 

terroriste taktiek om 'n kabel oor die pad te span wat die lid kan afgooi en 

ernstig beseer. Om dit te voorkom is soliede draadsnyers op die Casspirs vas 

gesweis. Het die draad losgebreek of afgesny. Moes ook die vensters beskerm 

met redelike stewige rooster draad voor die vensters. Is natuurlik onmoontlik om 

die koeëlvaste vensters met klippe uit te gooi maar dit kon skade kry wat duur is 

om te  vervang.  Alle  Onluste  Casspirs  het  ook  'n  verspotte  (nie  koeëlvaste) 

dakkie gehad om brandbomme te keer. Seker gemaak om my kop laag te hou 

synde  enige  koeël  deur  dit  kon  gaan.  Party  Casspirs  het  tot  sirenes  en  PA 

sisteme op gehad. Wys jou hoe prakties polisiemanne is en hoe die Casspirs 

aangepas kon word.

Een laat  middag net voor  donker  sit  ek in  my Casspir  en uitkyk na niks  in 

besonders nie toe die kant venster reg voor my neus kraak. Besef dis 'n terroris 

wat op ons geskiet het. Ons, nee eintlik reg op my. Selfs met al jou gewetenlose 

straat ondervinding is dit 'n vreemde gevoel wanneer jy verstaan dat die koeëls 

reg op jou afgekom het. Slegs die koeëlvaste glas is tussen jou en die beloofde 

1000  jaar  rusdag.  Verseker  begin  terug  skiet  want  in  die  skemer  kon  ons 

duidelik die AK47 sien blits. Dis waar die sinnelose vrae van die onbevoegde 

advokaat uitgekom het wat ons iewers bespreek het. Dit is vir my ironies dat die 

ou nooit die prokureur met die sersant in die getuie bank verbind het nie. Nogal 

dikwels met mekaar gewerk.

'n Taktiek wat ons geleer het is om te beweeg op voetpatrollies (nie baie nie) en 

die tekens van moeilikheid te lees. As jy begin sien dat die vroue en kinders huis 

toe gaan weet jy om uit die gebied te beweeg. Ook om nie styf teen  'n muur te 

staan nie maar ongeveer een voet weg. Weet nie hoekom nie maar  koeëls volg 

mure. Deur weg te staan is veiliger. Moes ook bitter versigtig wees as mens 

huise storm. Die koeëls kan regdeur die sink mure gaan en iemand anders tref. 

Soos oral begin skares vergader wanneer iets gebeur. Bitter vinnig ook. As jy 

opkyk  is  honderde  mense  daar  (nie  noodwendig  dreigend  nie).  Veral  by 

misdaadtonele  wat  dikwels  gerapporteer  is  want  nie  alle  probleem  in  die 

townships was terrorisme nie. Daar is en was baie misdaad hoewel die publiek 

gewoonlik geweet het wie die kriminele is. Anders as ons is daar nie agter hoë 



mure weggekruip nie. Die ouens het mekaar goed geken en ondersteun. Dis die 

sosiale  gedrag wat eie is  aan Afrikane. Jy weet almal  was woedend so paar 

maande terug toe die huidige president (Zuma) gesê het dat slegs witmense 

hulle oumas in tehuise sit. Hy was reg en dis nog onBybels ook om dit te doen. 

Kyk na ons geskiedenis as 'n volk. Dink jy oupa en ouma was in 'n tehuis vir 

bejaardes 80 jaar gelede? Nee, almal was op die plaas of waar ookal. Mense ons 

moet leer om mekaar te begin verdra en terug te gaan na wat vir ons gewerk 

het (ek bedoel nie Apartheid nie). As 'n volk het ons so baie om te bied. Waarom 

anders is ons so welkom in die buiteland?

Stamgevegte is nie terreur nie

Stamgevegte  was nog altyd 'n probleem in Afrika wat die polisie aangaan. Veral 

in die landelike gebiede kan twee kraale of stamme mekaar aanval.  Duidelik 

moes  ons  wet  en  orde  handhaaf  daar  ook  en  dit  het  op  die  plaaslike 

polisiemanne en die Onluste Eenhede geval. Dit is nie moeilik om te verstaan 

wat gebeur het nie. Die oorlewendes het ons vertel en daar was altyd diegene 

wat in die bosse in gehardloop het en kon oorleef. Synde hulle gewoonlik slegs 

tradisionele wapens gebruik het is dit nie so erg soos dit kon wees nie. Enigiets 

kon so geveg ontbrand. Towery ook. Selfs vandag nog  kan 'n bejaarde vrou 

gesien word as 'n heks. Word net daar vermoor en haar hut afgebrand. Hierdie 

dinge gebeur in Afrika en jy kan daaroor lees op die internet oor dit as jy wil. 

Sulke moorde is nie moeilik om te ondersoek nie. Die skuldige sien glad nie so 'n 

daad  as  moord  nie  maar  selfverdediging.  Hy  kan  soms  regtig  nie  verstaan 

waarom die wit polisiemanne hom arresteer nie. Die howe neem dit ag by vonnis 

oplegging.

Dit  is  nog  'n  rede  waarom  ek  die  opleiding  van  die  nuwe  SAPD  deur 

buitestaanders so absurd vind. Hulle het geen idee wat Afrika is en sal nooit 

weet  nie.  Om  'n  polisieman  (met  jou  knuppel  en  botteltjie  niespoeier)  in 

Manchester vir twintig jaar te gewees het beteken niks in ons gewetenlose strate 

nie. Jy sal meer geweldsmisdaad hier in een week sien as wat jy ooit in jou lewe 

daaikant gesien het en jy sal weghardloop ook. Die ou is nie 'n Afrikaan nie en 

weet niks van ons weë nie. Hoe kan dit anders wees en wat is so moeilik om dit 

te verstaan wonder ek? Natuurlik die omgekeerde is ook waar. Kan jy dink wat 



sou gebeur het as ons losgelaat is in Manchester? Dink die linksgesinde takhaar 

sal baie vinnig begin huil oor ons tegnieke. 

Met die Sokker Wêreld Beker was ek in Nigerië en 'n Engelse kollega verduidelik 

dat in ons tyd die sogenaamde sokker "hooligans" so vaderlik uitgesorteer sou 

word  dat  hy  terug  sou  swem Engeland  toe  terwyl  hy  smeek  vir  genade  en 

sommer sy hare ook afsny as welwillendheid gebaar terwyl hy swem. Dit het die 

Rooinek so ontstel dat hy sy planne verander het vir die Kruger Wildtuin (net vir 

ingeval die SAPD ook so voel). Was nogal trots op die reaksie gewees. Respek is 

goed.

Met die onluste wat by voortduur het het die stamgevegte polities begin raak. 

Iets wat ons duidelik kon sien in die wapens (AK47) en wie vermoor is (Inkatha 

en ANC leiers). Op een stadium het die Zulu nasie 'n boksgeveg met mekaar 

gehad.  Soos  die  mense  is  was  dit  erg  gewelddadig  synde  Zulu's  die  beste 

vegters is van enige stam in Afrika. As daar ooit 'n burgeroorlog in die normale 

sin van die woord in Suide Afrika was het dit in Natal plaasgevind tussen die laat 

1980's tot vroeë 1990's. Spesiale speurder eenhede is geskep om die honderde 

moorde te ondersoek waarby eks-Blitspatrollie lede betrokke was. Hulle het 'n 

moeilike taak gehad. Baie van die ou SAP TIN basisse is gebruik vir huisvesting. 

Ek dink dat die nasionaliste dit geniet het want dit was swart op swart geweld. 

Ons het nie  want  dit  was moeilik  om te beheer.  Selfs  die  Casspirs  en Land 

Cruisers het op party plekke gesukkel om deur die modder en berge te kom. 

Begin dink aan pak esels of kamele of iets. Gelukkig het die Lugmag en die 

polisie se helikopters goeie werk gedoen. Die hele gebeure was tragies.

Geweld is sleg vir mens

Net  na die  skietery hierbo  genoem het  ek begin  besef  iets  is  fout  met  my. 

Geïrriteerd begin raak (meer as gewoonlik) en heelwat meer vaderlik. Die jare 

van geweld  het  sy  tol  op  my begin  eis  sonder  dat  ek  dit  besef  het.  Synde 

vrouloos kon niemand my vaderlik waarsku dat my manier van dinge doen nie 

normaal is nie (sou ook nie geluister het na sulke takhaar kommentaar nie). 

Een aand 'n komedie saam met kollegas gekyk. Dit was baie snaaks. Gaan koffie 

maak (of bier aangedra) en met 'n skok besef dat my kollegas se oë dood is. 

Hulle oë is emosieloos en nie hulle gelag weerspieël nie. Ek was nog altyd instaat 



om die siel agter iemand se oë te sien. Dis 'n gawe wat ek nie van hou nie. Bid 

gereeld  dat  God  dit  weg  neem.  As  gevolg  hiervan  vermy  ek  om  diep  in 

vreemdelinge se oë te kyk en ek is seker baie dink ek skelmer is as wat ek is 

(glad nie). Wat ek sien is soms erg ontstellend vir my. Ek geniet dit nie want 

nadat ek die gebroke drome of selfs die dood sien voel ek verplig om te bid vir 

die persoon. Dit is in my bloed om die weerloses  te beskerm en te probeer help. 

Dus het die gebrek aan emosie my gepla. My kollegas is goeie en eerbare ouens 

bereid is om lewe en ledemaat te waag om die weerloses  te beskerm. Wat op 

aarde het met hulle verkeerd gegaan? Hulle is so oud soos ek. Middel twintigs en 

het  geen ander  lewe as  die  Weermag en SAP geken nie.  Erger  is  dat  hulle 

geensins kon besef wat ek gesien het nie. Net takhare kla my ou. Gee die bottel 

Klippies aan. Jy weet wat gebeur met mens wat te veel dink.

Nogsteeds hieroor gewonder die volgende oggend terwyl ek skeer. Kyk toe in my 

eie oë. Ook dood en verraai niks nie behalwe die bose wat nou en dan uitkom as 

ek vaderlik raak. Toe geweet ek het oorgegaan en iets geword wat satan laat lag 

van plesier en God net in stilte na my laat kyk. Daar was niks oor van my drome 

nie want ek het in niks meer belanggestel nie en ook nie gedink ek gaan die 

gewetenlose strate oorleef nie. Besef dit sou 'n lang reis na normaliteit wees 

(gaan nogsteeds aan). Ek het te veel lyke en misdaad tonele gesien. Te veel 

ervaar  en te veel keer vaderlik geraak en opgehou omgee wie doodgaan en wie 

leef. Is net nog 'n lyk en tegnies begin kyk oor wat dit veroorsaak het om self te 

leer wat werk en nie werk nie. Kan dit dalk self eendag nuttig vind. Om myself te 

beskerm het ek iets geword wat nie ek is nie. Waarskynlik was ek reeds dood in 

'n sekere sin.



Hoofstuk 8

SAP Honde Skool (Pretoria Wes)

Jy het regtig nodig om honde lief te hê om deel te wees van die Honde Eenheid. 

Die opleiding is  taai  en dit  is  een van die min kursusse wat jy kan pluk en 

vaderlik  weggejaag  word.  Dit  is  'n  vrywilliger  eenheid  en  die  geleiers 

psigometriese toetse ondergaan. Daarna moes jy ook seker maak jy doen jou 

werk deeglik of jy sal uitgeskop word. Hulle is lank gesien as die elite Uniform 

Tak Eenheid voor die Blitspatrollies en Spesiale Taakmag bestaan het. Soos die 

Blitspatrollie  reageer  hulle  eerste  en  almal  is  ervare  gewetenlose  straat 

polisiemanne voor hulle nog na die Honde Eenheid gegaan het. Dit is nodig want 

daar is meer medaljes vir dapperheid toegeken aan die polisiehonde as lede. Nie 

almal het oorleef nie.

In die SAP Honde Skool is 'n standbeeld van 'n lid en sy wolfhond op patrollie 

terwyl op grensdiens. As jy vaderlik dood geskop wil word is dit die plek om 

grappe te maak en te probeer snaaks wees. Dit is heilige grond en gewone lede 

nie welkom nie. Om daar te  staan is soos om in die kerk te wees. Beter jou pet 

ook verwyder en stilbly in herinnering aan die (te veel) geleiers en hulle honde 

wat die hoogste prys moes betaal. Daar is ook twee standbeelde (koper) honde 

by die ingang van die skool. Een is 'n bloedhond en die ander 'n wolfhond as ek 

reg onthou. (Ek is seker die standbeelde is saamgevat na die nuwe Honde Skool. 

Dit is verskuif sedert die 22 jaar vandat ek laas daar was.) Die ou Honde Skool 

het 'n tradisie met betrekking tot die koper honde wat ek nie hier herhaal nie 

maar  dit  het  te  doen gehad met  die  poleer  van sekere dele.  Asook om nie 

gevang te word nie want dit het die bevelvoerder erg ontstel. Hele skool moes 

gaan draf (honde ook) nadat iemand dit met Brasso bygekom het. Verstaan nie 

mooi  sy  ontsteltenis  nie.  Vir  my  nogal  mooi  gelyk.  Wel  bedeeld  my  ou.  Is 

natuurlik.

Na my eerste kennismaking met die wolfhond en die boom het ek seker gemaak 

om ver weg van polisie honde te bly. Dit was moeilik want hulle was orals waar 

ons was en het met die tyd die hond as 'n getroue dier begin sien. Nogsteeds 

seker gemaak om weg te staan en die geleier of hanteerder die bose oog te gee 

(niks gehelp nie) dat hy verstaan ek skiet hom eerste. Wel dit is die enigste 

manier want as jy sy hond skiet is jou kans om te oorleef minder as dit wat dryf 



op die bodem van die see. Is net goeie taktiek om hom eerste te probeer skiet. 

Die ouens is baie geheg aan hulle honde. Het geen sin vir humor daaroor nie en 

sal jou onmiddellik daarna vaderlik en permanent uitsorteer.

Die Honde Skool het 'n ryk geskiedenis en die eerste stap in die broederskap is 

gewoonlik via die patrolliehond kursus. Moet fiks en sterk en aggressief wees. 

Baie het die toets gedruip en huis toe gegaan met allervreeslikste stories dat die 

hond hom gebyt het ensovoorts. Die waarheid is dat dit nie vir almal is nie. Daar 

is  geen skande om dit  nie te maak nie.  Soos enige elite eenheid soek hulle 

absoluut net 'n sekere tipe ou en sal aanhou lede huis toe stuur totdat hulle kry 

wat hulle wil hê. Dit is die enigste manier maar het nare stories tot die gevolg 

gehad. Hulle is amper so erg soos die Blitspatrollie gehaat.

Hoe die stelsel gewerk het

Die  patrolliehonde  is  van  die  wolfhond  ras  en  hanteer  deur  lede  wat 

patrolliehond geleiers (of hanteerders) genoem is. Hulle is daarop geregtig om 'n 

klein ronde goue Honde Eenheid embleem op hulle uniform te dra. Dit is in die 

vorm van  'n  wolfhond  kop.  Vir  'n  nie  lid  om dit  te  dra  was  genoeg om 'n 

vaderlike gesprek te hê. In sulke gevalle het geweld byna altyd die vaderlike 

gesprek gevolg soos die (jy weet wat) uit die takhaar lid geskop is. Sommer 

gebyt  ook.  In  die  SAP  is  dit  met  dieselfde  respek  bejeën  as  die  Leër  se 

valskermvleuels. Daar is net iets spesiaal aan beide spesies.

Die patrolliehonde jaag misdadigers en het skares oproeriges sonder veel moeite 

in toom gehou. Niemand by sy volle verstand wou deur hulle gebyt word nie en 

dan kom die hond ook nog. Hond self is aggressief en altyd op die uitkyk vir die 

volgende  slagoffer.  Ek  weet  dat  ses  honde  twee  duisend  oproeriges  by 

geleentheid gestop het. Honde Eenheid het eenvoudig in die pad gaan staan en 

hulle terug gejaag. Beide, die lede en die honde, was besonder lief vir enige 

boksgeveg. Het altyd (ek bedoel altyd) vrywillig  hulp aangebied en dit is erg 

waardeer op die gewetenlose strate. Ek self was soms erg verlig as ek die honde 

hoor blaf wat mens nie net trots laat voel het nie maar ook ver laat wegstaan 

het. Hond is kleurblind en kon maklik ons ook vaderlik gebyt het as jy in sy pad 

kom.  Hulle  het  egter  altyd  nadergestaan  waar  boksgevegte  en  skietgevegte 

dreig of reeds begin het. Nooit gewonder of hulle sal help nie maar absoluut 



aanvaar hulle is daar. Lojaliteit op die gewetenlose strate is 'n baie groot ding. 

Buiten onsself en die Taakmag is geen ander eenheid so vertrou nie.

Ek kan nie sê dat ander eenhede ook bereid was om vaderlik te raak nie. Ons 

het eenkeer 'n vaderlike gesprek met 12 lede van die Spesiale Wag Eenheid 

gehad. Kan jy glo die het geweier om 'n polisievrou te help toe sy aangeval is 

deur 3 mans in hulle teenwoordigheid. Was te sleg (wou sê f sleg) om eers uit 

hulle voertuig te klim. Hulle rede om toe te laat dat 'n polisievrou voor hulle 

aangerand word deur drie bullebak takhare? Behalwe die voor die hand liggende 

banggatheid? Hulle kan nie in die hof verskyn as getuies nie want wie sal dan die 

nasionaliste beskerm? Wel, jy weet daar is nog so 900 van julle slapgatte op jou 

eenheid wat dit dalk kan doen. Ek wonder hoeveel rusdae ons spandeer het in 

die hof of dom vrae van prokureurs te beantwoord en beleefd te wees ook. Self 

wanneer  die  Kolonel  gebel  het  om te  sê  hulle  kort  'n  sersant  die  volgende 

oggend op die grens het niemand gekla nie. Balsak gepak en gegroet en nege 

maande later gehoor van erotiese films.

Die plastiek polisiemanne het ons veragting verdien deur die maak van sulke 

stellings. Gelukkig het 'n polisiereservis (een van ons duikers) verby gery en 

betrokke geraak met 'n paar goed gemik skoppe. Dis op hierdie toneel wat ons 

op  afgekom het  (per  toeval)  en  die  misdadigers  vaderlik  mishandel  het  op 

maniere wat hulle mammas nooit gedink moontlik is nie en dus ook nie aan hulle 

gedoen het vir hulle eie beswil as kind nie. Hulle het gesmeek en gesoebat om 

vergifnis en absoluut niks gekry nie. Dis die een reël van die gewetenlose strate. 

As jy ons aanval gaan ons jou vaderlik oortuig om jou takhaar maniere eerder te 

los volgende keer. Wees bly jy besoek nie die lykshuis nie en as jy doen is dit 

geensins die einde nie. Ons kom jou haal by Armageddon ook.

Jy kan seker verstaan dat ons daarna vaderlik op die plastiekes gedraai het om 

te  hoor  wat  te  f  hulle  storie  is.  Teen  die  tyd  (ons  het  dit  aan  ROMEO 

gerapporteer) was ander Blitspatrollie karre, die Honde Eenheid (soos altyd) en 

die polisievrou se speurder kollegas  ook op die toneel en die klomp slange het 

hulle self toegesluit in hulle bussie wat ons met traangas begin spuit het om 

hulle uit te haal vir hulle vaderlike gesprek. (Hulle kon nie wegjaag nie want was 

vasparkeer  en  so  by  so  sou  hulle  dan  eers  ge  (jy  weet  wat)  het.  Die 

oorspronklike takhare is agter in 'n Blitspatrollie kar en 'n fris speurder adjudant 



se kattebak gelaai waar hulle getjank het tot ons hulle vaderlik gevra het om op 

te hou. Is nou besig om die plastiekes uit te kry en hulle wou nie uitklim nie. 

Inderwaarheid sou ek ook nie.

Dit het 'n direkte bevel van ons luitenant en baie smeking van hulle gekos om 

ons te laat ophou en dit was nou dissipline op sy beste want ek het nog nooit te 

vore of daarna die luitenant so vaderlik ontstel gesien nie. Jy kon sien die man 

gaan deur diep waters en is bitter spyt dat hy op die toneel aangekom het en 

ons moes stop.  Die  polisievrou het 'n  toegeslaande oog en klomp diep  blou 

merke op haar arms en ribbes gehad soos sy haarself verdedig het. Moes haar 

terug hou om die plastiekes te skiet want sy was moederlik woedend. Het later 

bedaar en hulle is daar weg nadat ons hulle name gevat het en dit oor ROMEO 

versprei het as lafaards. Hoop hulle is goed geklap na die tyd in elke kantien 

waar hulle nie welkom is nie. Ek wil alles wat sleg is aan die hekwagte toewens. 

Die tragedie is dat nie almal van hulle so was nie. Baie het van hulle Eenheid het 

by die Blitspatrollie aangesluit en uitstaande lede geword. My oudste vriend is 'n 

klassieke voorbeeld. Dis verstommend en ek is dankbaar om te sê die enigste 

keer wat ek so iets beleef het.

Ons het 'n ooreenkoms met die polisievrou gesluit om ons asseblief te bel as dit 

lyk asof 'n boksgeveg sal  volg. Ons gee nie om om die ouens uit te sorteer 

namens haar nie. Sy het en sy is later met een van die Honde Eenheid sersante 

getroud (wie se hond die skobbejakke die meeste gebyt het). Was op die troue 

gewees. Hond verstaan liefde en lojaliteit. Beter as mense sou ek sê. 

Soos die patrolliehond geleier ouer en wyser geword het is die hond heropgelei 

of  eerder  addisioneel  opgelei  om  'n  springstofhond  te  word.  Dit  neem 

ongelooflike moed om 'n bom te soek en dan een te kry en nader aan dit te gaan 

om dit te ruik. Verseker jou die res van ons beweeg so ver as ons behoorlik kon 

wanneer die hond lê langs 'n voorwerp. Dis wat hy doen as hy dink daar is 

springstof in die voorwerp. Die wegstaan is darem nie net bangheid nie. Dis om 

ongevalle tot 'n minimum te beperk en hulle sou jou ook vaderlik wegjaag as jy 

te naby kom.

Dieselfde hond wat my so onredelik (as jy my vra) in die boom gejaag het het 

op 'n dag gaan lê teen 'n kar op 'n padblokkade. Probleem is selfs nadat die kar 

uitmekaar gehaal is vind ons niks nie. Het 'n vaderlike gesprek met die eienaar 



van die kar  gehad wat gesweer het dat hy onskuldig is. Soos jy weet is alle 

misdadigers en terroriste onskuldig is en hulle is uiters onregverdig behandel 

deur  die  polisie,  regter,  gemeenskap  en  hulle  mammas.  Die  ou  was  egter 

onskuldig. Na 'n ruk het ons vasgestel sy band stadig lek en die hond het dit 

opgetel.  Hy was dankbaar en het ons bedank en die hond 'n groot been uit sy 

slaghuis gebring. Nie alle burgers het takhaar neigings nie. Dit het gereën die 

dag en hy moes nog deur Stutterheim se kronkel paaie ry en kon maklik by die 

kranse afgeval het as die band hom op die verkeerde tyd gelos het. Daar is 'n 

gerug dat warm remvloeistof ruik soos springstof maar ek weet nie of die een 

waar is nie. Sekere springstof ruik na amandels as dit gesweet het binne in 'n 

pakkie. Is maklik genoeg om dit sien. Roep eerder die polisie en staan ver weg.

Een aand gaan 'n alarm af in 'n supermark. Die plek is groot en die maklikste 

(beste) metode is om 'n hond in te stuur. Hy sal die misdadigers uitsnuffel en in 

ons hande vir 'n vaderlike gesprek jaag. Maar die hond verdwyn. Los nog een 

wat ook verdwyn en die geleiers begin nou vaderlik opgewonde raak. Ek het 

visioene  van  die  spook  (laas  gesien  in  hegtenis  geneem deur  God  vyf  jaar 

gelede). Dus is ons in en het die plek bestorm. Vind die wolfhonde koue vleis 

vreet in die slaghuis afdeling. Die eienaar was baie goed daaroor en dit snaakser 

gevind as die geleiers wat tussen trane van verligting en woede was. Baie spot 

verduur van ons af (in goeie gees natuurlik).

Honde kan nie goed loop op 'n gepoleerde vloer nie en ons het groot pret met 

hulle  gehad soos hulle rond gly met verleë grynslagte op hulle  gevrete.  Het 

darem daarna twee misdadigers agter 'n Coke masjien gevang. Soos al voorheen 

gesê  Coke was bloed  weg sonder  probleme. Is  ook een helse  lawaai  as  die 

polisie hond vaderlik raak met die krimineel (of wie ookal). Verwoede gegrom en 

geblaf en getjank (deur die krimineel outjie wat gebyt word) en ook die geleier 

se geskree in die agtergrond. Dit is nie maklik om 'n polisie hond van 'n verdagte 

af te kry nie want hy is opgewonde en hou aan byt. Sal nie stop tot hy gesê 

word om te stop nie. Nogal baie soos 'n goeie konstabel op die manier nou dat 

ek daaraan dink. Die honde geleier moet hom fisies afruk en het gereeld self 'n 

paar happe gekry. Daar is nooit harde gevoelens oor sulke dinge nie synde die 

geleier en sy hond mekaar goed verstaan en besef dis nie persoonlik nie.



Ek het 'n weddenskap verloor toe ek gedink het ek instaat is om om regop te 

staan wanneer 'n wolfhond my aanval. Synde nog ietwat nugter was ek deeglik 

geklee  in  'n  beskermende  pak  (aap  pak  genoem).  Ongetwyfeld  het  die 

patrolliehond kursusgangers die gemeenste en grootste wolfhond hulle kon vind 

gaan haal (kommunisties as jy my vra). Ek het bietjie angstig gewag toe dit 

twee van hulle neem om die Breker van Baskervilles daar aan te bring. Hel, hy 

spring op en af en blaf en tjank gelyk uit dankbaarheid om my te kan byt. My 

kursus maats (hondemeesters) het my gerus gestel van die anderkant van die 

heining want ek het hardop gewonder of ek dit gaan oorleef en begin afskeid 

neem.  Aan die anderkant ek is eks-Blitspatrollie en weeg 118 kg. Ja ek nogal 

gedink ek het 'n kans totdat die wolfhond (onregverdig as jy my vra) tien voet 

weg in die lug gespring het en met geweldige spoed in my ribbes ingeduik het. 

Heeltyd  bytende  ook  sodat  ek  my  balans  verloor  het.  Selfs  toe  het  ons  'n 

boksgeveg van formaat gehad wat ek sleg verloor het. Moes maar betaal nadat 

hulle my gered het. Daar is geen woorde om die krag van 'n polisie hond aanval 

te beskryf nie. Dis regtig asof die wêreld op jou val en die vark van 'n dierasie 

hou net nie op nie. Net sodra jy dit regkry om hom vaderlik te begin verwurg 

begin hy meer byt en krap en spoeg en dan kom sy geleier en skop die (jy weet 

wat) uit jou vir jou takhaar maniere om sy hond te f ontstel. Jy kan net nie wen 

nie. Sy oë was ook gras groen wat erg steurend is as jou eie bose oog geen 

effek het nie. Of in die geval hom vaderlik kwaad maak. Dankbaar om te oorleef 

het.

Die opleiding van 'n polisie hond sal enige lid laat huil uit simpatie

Daar is 'n praktiese probleem om 'n patrolliehond in 'n springstofhond op te lei. 

Die  probleem is  bekend as  "aport."  Wat  dit  beteken is  dat  die  polisie  hond 

gedurende sy vorige lewe as 'n patrolliehond geleer is om al die bewysstukke op 

te  tel  en  na  sy  geleier  te  bring  (bloedhonde  doen  dit  ook  -  is  standaard 

opleiding). Stel jou voor dat 'n verdagte in lang gras hardloop en hy laat val iets. 

Daardie iets kan getuienis wees (byvoorbeeld die moordwapen of wat ookal). Die 

polisie honde is opgelei om dit op te tel met sy bek en te bring na die geleier. 

Onthou jy kan nie altyd die hond sien nie (dalk 'n boom of iets tussen julle) en jy 

kan  die  getuienis  mis.  Gewoonlik  kyk  jy  bo-oor  die  hond  se  kop  vir  enige 

beweging om die kriminele  of  terroriste eerste  te  skiet  voordat hy jou hond 

skiet.  Die hond self  het geen gepantserde baadjies gehad nie. Hond het ook 



geen vrees nie en verstaan nie die konsep nie. Wel polisie honde doen nie. Die 

aaklige basterbrakke wat my gereeld probeer byt in die straat sal dit nog eendag 

verstaan as my Amerikaanse Patriot my wil toelaat om vaderlik te raak en ophou 

sê dis net omdat ek 'n "African" is. In elk geval hulle het die getuienis opgetel en 

gebring en is altyd geloof daarvoor want 'n hond moet geprys word elke keer as 

hy  iets  goeds  doen.  Baie  soos  'n  goeie  konstabel  noudat  ek  daaraan  dink. 

Verstommend al die ooreenkomste.

Hoe ons 'n hond oplei om te verstaan wat "aport" beteken is nie iets wat ek hier 

wil openbaar nie. Enige hondeman weet egter presies waarvan ek praat en ek 

kan hulle sien saamstem met die besluit. Dis iets wat haasmanne nie verstaan 

nie en die honde liefhebbers sal lelike briewe stuur. Dis iets wat meer trane aan 

die geleier en die instrukteurs gee as die hond wie vinnig vergeet en vergewe. 

Myne het my meer as eenkeer probeer byt. Daarin geslaag om my voorarm te 

gryp in 'n oomblik van waansin. Het nie regtig gebyt nie en net begin terwyl ek 

het  hom  twee  bose  oë  en  bulderende  opdragte  gee  om  asseblief  met  die 

onaangenaamheid op te onthou voordat ek hom doodmaak. Tenspyte daarvan 

was my arm pot blou gekneus vir weke daarna. Hond het geweldige krag in sy 

kake. Ek was gelukkig want dis nie ongewoon dat hond jou raak hap nie. Na 

1994  is  daar  met  groot  skok  geskryf  en  nonsens  gepraat  oor  ons 

opleidingsmetodes. Te brutaal glo. Wel weet jy wat. Vir 80 jaar het dit goed 

gewerk tot die takhare begin inmeng het. Dis 'n aaklige aantyging ook want jy 

sal  nie  groter  diere  liefhebbers  as  Honde  Eenheidlede  kry  nie.  Niemand  het 

probeer om die hond te martel nie. Is die enigste en beste manier van opleiding 

en  die  rede  hoekom die  SAP Honde Skool  onder  die  top  drie  in  die  wêreld 

gereken is. Dit werk.

Sodra opgelei om bewysstukke op te tel is dit nie so maklik om hom te kry hom 

dit met rus te laat en net te gaan lê langs dit nie. Hond het nodig het om te 

verstaan  dat  die  optel  van  springstof  nie  aanbevole  is  op  enige  manier  nie 

(eintlik meer vir bomme - die springstof self sal niks oorkom nie maar kan hom 

vergiftig). Die Springstof Eenheid raak ook vaderlik ongelukkig as jy die bom na 

hulle bring. Dreig om jou te skiet as jy nader kom en nie f ore het nie. Maar in 

die begin het dit gebeur dat die hond die springstof optel en na sy geleier bring. 

Verwag dan 'n vryf op die kop soos altyd. Die geleier weet egter meer as hond 

van springstof. Begin hardloop in enige rigting weg van sy hond af. Hond dink dit 



is  'n speletjie  en jaag hom nogsteeds met die springstof  wat hy nou stewig 

vasbyt om te verseker dat dit nie uitval nie. Dit is 'n gesig om te sien hoe die 

geleier toonklap en skree oor sy skouer "foei los" wat goeie  Afrikaans is vir "Ek 

vra jou mooi. Los asseblief die springstof en hou ook asseblief op met wat jy nou 

doen. Ander gaan ek jou vaderlik uitsorteer en jy gaan dit berou." So ver as 

moontlik  terug  sal  'n  verergde  (soms geamuseerde)  instrukteur  beide  vertel 

"Hulle is liberale takhare maar nie te bekommer nie, blah blah blah." In alle erns 

dit het nie dikwels gebeur nie en is 'n gerug wat ons versprei het om hulle af te 

bring aarde toe. Die wolfhond lede was net so arrogant soos ons. Dit kon egter 

gebeur het want die storie sou nie vanself begin het nie.

Verlies van jou hond vir enige rede is erger as die dood. Die twee is nader aan 

mekaar as enigiets anders in hierdie wêreld. Miskien is jou vrou nader aan jou 

maar dis hoogs debatteerbaar. Hond is nooit kwaad vir jou nie en altyd bly om 

jou te sien. Selfs met 'n paar boksgevegte en vaderlike misverstande bly hy 

onvoorwaardelik lief vir jou. Ek onthou dat ek my hond hoor blaf het lank voor 

ek hom kon sien in hok. My geruik. Ek mis hom en is die enigste ding wat ek 

gemis het nadat ek weg is. Dit was nogal 'n probleem. Wanneer jy 'n offisier 

word  verloor  jy  jou  hond  outomaties  en  dus  het  menigte  adjudant  offisiere 

botweg geweier om bevorder te word. Die gevolg was dat die Honde Eenheid 

baie meer ervaring op die gewetenlose strate as enige ander eenheid gehad het. 

Hulle was oor die algemeen ook ouer en harder. Dis hoekom ek so bly was toe 

hulle by die vroue konstabel toneel (met die senior lid geskiet) opgedaag het. 

Hulle weet absoluut wat hulle doen en daar is niks op die aarde wat hulle nie kan 

byt, skiet of vaderlik reg klap nie.

As jy nie 'n honde liefhebber is nie sal jy nie die liefde kan verstaan nie. Jy mag 

dalk dink dis waansinnig (ek voel so oor takhare).  Natuurlik enige hond wat 

minder as vyftig pond weeg is nie 'n hond nie. Ek verafsku die afskuwelike klein 

keffers (moes seker maak ek spel die woord reg) wat probeer om almal te byt 

omdat hulle meesters dink dit oulik is. Hoor my lied. Dit is nie oulik nie en jy 

help nie sake deur die arme dierasie sjokolade te voer nie. Dis nie iets wat goed 

is vir hom nie. Maak hom so vet soos 'n vark wat hom erge siektes gee (vermoor 

hom stadig is 'n beter beskrywing en hy snork omdat hy versmoor). Of om die 

arme dierasie in 'n snaakse rokkie  te sit sodat almal vir julle lag. Jy mishandel 

jou  troeteldier.  'n  Hond  soek  'n  meester  en  nie  'n  menslike  speelmaat  nie. 



Dieselfde klein hondjie sal jou lyk een dag eet as jy nie versigtig is nie. Dis 'n 

dier. Nie 'n mens nie. Groot verskil tussen die twee spesies. 

* Ja jis die paragraaf het erge reaksie ontlok op die Engelse weergawe. Een 

tannie my vertel ek is onmenslik en 'n barbaar van formaat met vreemde idees 

wat  nie  tuishoort  by  opgevoede  mense  nie.  Duidelik  moet  my  Amerikaanse 

Patriot  gewaarsku  word  teen  my  Afrika  gewoontes  en  wat  is  haar  adres 

asseblief! Kyk ek haat nie jou hond of jou nie. Begin net onderskei tussen mense 

en diere en laat die brak 'n brak wees. Dis wat hy doen en deur God geskape om 

'n brak te wees.

Ek sou sê dat seker goed tagtig persent van alle honde nie instaat is om polisie 

honde te word nie want hulle het nie die mentaliteit daarvoor nie. Ons het honde 

gesoek wat niks vrees nie en slegs diegene wat instaat is om hulle te beheer te 

respekteer. Daarom is 'n hond volgens jou fisiese grootte aan jou uitgereik. Hoe 

groter die hond hoe die groter die geleier. Wel nie altyd nie maar die meeste 

kere. Soms kry die instrukteurs iets teen jou (sonder dat jy eks-Blitspatrollie is) 

en die kleinste outjie kry die grootste hond net om hom te toets. Myne was 

groot genoeg om  my my reg in die oë te kyk wanneer op sy agterpote gestaan 

het. Groot pote altyd op my bors gesit en my uniform vuil getrap tot almal se 

vermaak. Ons het mekaar mooi verstaan. Hy doen wat ek hom vertel om te 

doen  wat  asemhaling  insluit  of  ons  het  'n  vaderlike  gesprek.  Redelik  goed 

uitgewerk. Natuurlik kon geen opgevoede mens sy gevreet weerstaan nie. Almal 

wou sy kop vryf tot my erfenis. Is my hond en my voorreg so maak soos rokkof.

Ons het almal belê in 'n Ray Ban son bril. Rede is nie ons gewone arrogansie nie. 

Dis is eenvoudig nie moontlik om 'n hond te gluur tot hy wegkyk nie en as jy 

wegkyk kry  hy 'n  sielkundige  oorhand op  jou.  Hond moet  nooit  dink hy die 

oorhand het nie. Hy word beheer deur jou houding wat hy kan aanvoel. Hond 

weet as iemand bang is vir hom en raak meer arrogant. Een kyk moet genoeg 

wees om te verstaan dat 'n vaderlike gesprek sal volg as hy nie dadelik ophou 

met wat hy besig is nie. Sal verseker probeer om jou geduld te beproef. Dink nie 

daar is veel verskil tussen die opleiding van 'n hond en 'n kind nie maar wat 

weet ek in elk geval? Mense is geneig om met afgryse na my te kyk as ek dit sê 

en een tannie het my Amerikaanse Patriot moederlik teen my gewaarsku na sy 

dit  gehoor het.  Bly  nou maar deesdae stil.  Soos 'n kind word 'n hond nooit 



geskop of aangerand nie. Sulke optrede sal jou onmiddellik uitgeskop kry. In 

teenstelling met 'n kind sal 'n polisie hond die (jy weet wat) uit jou byt as jy dit 

probeer doen.

Aan die einde van elke kursus is 'n uitpasserings parade. Dit is plegtig en die 

"Hond se gebed" word gelees deur die Brigadier (bevelvoerder van die Honde 

Eenheid). Die res staan op aandag in volle uniform. Selfs die hondemeesters is 

daar in hulle Sondag pak en tot die 1980's 'n donker hoed. As jy ooit die kans 

kry om dit by te woon doen dit asseblief. Dit is die moeite werd. Ek die "Hond se 

gebed" aangehaal en as dit nie trane in jou oë bring nie het jy het geen hart nie 

en is 'n takhaar.

"A Dogs’ Prayer

Treat  me kindly,  my beloved  master,  for  no  heart  in  all  the  world  is  more 

grateful for kindness than the loving heart of me. Do not break my spirit with a  

stick, for though I should lick your hand between the blows, your patience and 

understanding will more quickly teach me the things you would have me do.  

Speak to me often, for your voice is the world's sweetest music, as you must  

know by the fierce wagging of my tail when your footstep falls upon my waiting 

ear. 

When it is cold and wet, please take me inside... for I am now a domesticated  

animal, no longer used to bitter elements... and I ask no greater glory than the 

privilege of sitting at your feet beside the hearth... though had you no home, I 

would rather follow you through ice and snow than rest upon the softest pillow  

in the warmest home in all  the land... for you are my god... and I am your 

devoted worshiper.

Keep my pan filled with fresh water, for although I should not reproach you were 

it dry, I cannot tell you when I suffer thirst. Feed me clean food, that I may stay  

well, to romp and play and do your bidding, to walk by your side, and stand 

ready, willing and able to protect you with my life, should your life be in danger.  

And, beloved master, should the Great Master see fit to deprive me of my health 

or sight, do not turn me away from you. Rather hold me gently in your arms as 

skilled hands grant me the merciful boon of eternal rest...and I will leave you 

knowing with the last breath I drew, my fate was ever safest in your hands." 



(Met dank) Beth Norman Harris

Onthou dit is nie net 'n polisie hond se gebed nie maar vir alle honde. As jy nie 

jou hond kan bekostig nie of nie tyd het om met hom te speel nie doen jouself 'n 

guns en moenie een kry nie. Veral ook nie dat hy nog kleintjies kry nie. Dis 

wreed. Een goeie dag gaan die polisie Honde Eenheid jou betrap waar jy jou 

hond mishandel en die vaderlike gesprek wat sal volg gaan jou tot beter insigte 

kry. Daar is niks in hierdie wêreld wat jou gaan red nie. Dis so seker as die son 

môre opkom. Moenie vir my sê dit is jou kultuur nie want slegs takhaar liberales 

het sulke kulture. As jy behandel wil word asof jy 'n linksgesinde takhaar is sal 

ons jou vaderlik reghelp in die lewe. Dit geniet ook. Is 'n edele dier wat edel 

behandel moet word. As jy die nie verstaan nie moenie een kry nie.

Jou hond is altyd nommer een

Die eerste ding wat jy leer by die SAP Honde Skool is jou hond kom altyd eerste. 

Dit het beteken dat hy eerste geëet het. Sy water of melk gedrink voor jy iets 

kry. As jy nie bereid is om te eet uit sy bakke nie is dit nie skoon genoeg nie. 

Dieselfde met sy hok. As jy nie daar wil slaap nie is jy 'n takhaar met liberale 

neigings wat nie bereid is om dit te skoon genoeg te maak nie. Jy kan seker 

weet dat die polisie honde word baie goed behandel. Hulle hokke en hulleself is 

silwer  skoon.  Net  die  beste  is  goed  genoeg.  Moet  verstaan  die  diere  is 

waardevol. Dit neem lank om hulle op te lei en eers opgelei gee hulle jare se 

goeie diens. Soos gesê is hulle die uitgesoekte elite. Nie jou alledaagse brak nie.

Die instrukteurs het gewoonlik groot pret om te sien wat gebeur tussen die nuwe 

hond en sy nuwe geleier (in opleiding) met die eerste ontmoeting. Baie van die 

honde is in die Honde Skool gebore (goeie teel program) en gewoond aan slegs 

hulle hokke. Spring op en af en grom om jou reaksie te toets. Jy loop eenvoudig 

sonder vrees die hok in en kruip soveel moontlik gat met die hond. Roep sy 

naam en begin met hom speel. Hy kan jou begin byt (gebeur gereeld) of miskien 

nie.  Selfs  al  doen hy sal  jy in die hok ingaan. Daarna is dit  'n kwessie  van 

vriende maak en die geestelike oorhand te vestig. Biltong (wyslik voor die tyd 

gewaardeur) help nogal baie. Hond hou daarvan. (Nog 'n ooreenkoms met 'n 

goeie  konstabel.)  Nie  een  van  die  honde  is  opgelei  nie.  Dit  is  wat  jy  doen 

gedurende  die  kursus  en  dit  amuseer  my erg  as  ek  hoor  hoe  Amerikaanse 

polisiemanne die bevele in Duits gee. Het hond klaar opgelei gekoop en weet 



niks  van  sy  opleiding  nie.  Ek  twyfel  oor  sy  vermoëns  maar  sê  niks  nie. 

(Amerikaans Patriot het 'n skerp regter elmboog as sy lus is.) Met die Irak inval 

het die  SAPD omtrent al  sy honde geleiers verloor.  Die  Amerikaanse privaat 

sekuriteit honde is opgelei in Nederland en die Amerikaners kon eenvoudig nie 

die bevele gee nie. Dus was die Afrikaners skielik baie gewild. Is nogal ironies.

Daar is 'n storie en ek dink dit is waar want ek het dit genoeg gehoor dat 'n mal 

luitenant in bevel was van die Honde Eenheid se TIN opleiding basis by Apping 

Dam.  Die  het  al  die  nuwelinge  gegroet  met  die  woorde  "Lads  you  are  all 

welcome here. I am your father, mother and in fact God on this course" (moes 

eks-Rhodesiër gewees het tenspyte van sy Afrikaanse van). Hy sou dan in die 

algemeen  praat  en  dan  sê  "chaps,  your  food  is  on  my  bakkie"  en  wegry. 

Wetende  van  hierdie  taktiek  (soort  van  tradisie)  sou  'n  paar  manne  op  die 

bakkie spring en die bokse afgooi. Moes dan self spring want die (mal) luitenant 

het nie stadiger begin ry nie. Binne die bokse is 'n dooie aap vol maaiers (ja 

moes  seker  maak  van  die  spelling  ook)  gevind.  Dit  is  'n  ou  Selous  Scouts 

keuring truuk en kon geëet word as baie deeglik gaar gemaak is. Slegs eenkeer 

want as dit eers afkoel sal dit giftig wees. Die polisie honde het hulle normale 

kos gekry wat die geleier gedra het saam met sy gewone kit.  Hond het nie 

omgegee om te deel met sy meester nie. Wat nie omgegee het om dit te eet nie. 

Samewerkings is altyd goed. Moet dankbaar wees en was.

Die luitenant (ek het dit gehoor) het ook gesê die SAP TIN Eenheid Koevoet het 

geen vuur dissipline nie en mors duisende rondtes te veel vir elke dooie terroris. 

Ek  wil  nie  betrokke  raak in  daardie  argument  nie  want  ek  respekteer  beide 

partye. Hy was 'n skerp TIN operateur en 'n briljante spoorsnyer en het geweet 

waarvan hy praat. Aan die anderkant die vuur is swaar om die RPG's weg te hou. 

Dis  interessant  hoe  die  tegnieke  aangepas  is.  Die  honde  boskursus  is 

gelykstaande gereken met eerste fase spoorsny. Baie erg. Die woord "Apping 

Dam" is genoeg om nagmerries te bring.

Bomme is soms gevind

Gedurende my tyd in die Blitspatrollie is ons geroep na Lugmag HK. Hulle het 'n 

verdagte pakkie gesien binne 'n (S-klas) Mercedes kar. Aangesien 'n redelike fris 

kar  bom ontplof  het   'n  paar  jaar  tevore  is  ons  soontoe  in  rekord  tyd.  Die 

Lugmag weerman (wat hulle ookal is - troep as jy lus is) het ons die kar gewys. 



Verseker genoeg het dit gelyk soos 'n pyp bom. Gelê op die agterste sitplek wat 

my laat wonder het. Terroriste het nie gewoonlik S- klas Mercedesse gery nie. 

(Dis nou behalwe die leiers in London.) Ook nooit 'n bom openlik so gelos vir 

almal om te sien op die agterste sitplek nie. Begin dink dat die hele kar dalk 'n 

bom is en die SAP Springstof Eenheid geroep. Hulle was maar te dankbaar vir 

die geleentheid en ons rofweg beveel om weg te staan en te bewonder wat hulle 

doen. Jy moet verstaan om 'n bom onskadelik te maak het alles te doen met 

bewystukke. Daar is gewoonlik klomp vingerafdrukke en (vandag) DNA op die 

bom. Die manier hoe dit gemaak is sê ook nogal baie aan ons. Daar is altyd 'n 

leidraad  of  tien.  Tenspyte  hiervan  het  my  gevoel  (deeglik  ontwikkel  in  die 

gewetenlose strate) my gesê dis nie ernstig nie. Die ooglopende foute was net te 

ooglopend en het nie ingepas met normale terrorisme nie. Tensy dit die moeder 

van alle dubbel bluf is.  Nietemin die Lugmag was in 'n paniek en ek moes een 

kolonel vra om stil te bly en asseblief van my misdaadtoneel te gaan voor ek 

hom arresteer en verneder voor sy eie mense. Kan jy glo die ou my met haat 

aankyk? Het egter geloop want daar is geen twyfel dat ek dit sou gedoen het 

nie. Mens kan nie op 'n bom toneel oor twak begin redekawel nie. Moet beheer 

neem en beheer is wat ons goed doen.

SAP bom deskundiges het die kans gevat en die kar venster gebreek om by die 

pyp bom te kom. Dit het die alarm laat afgaan wat nogal irriterend was. Na 'n 

rukkie het die eienaar aangekom om sy bul semen (gevries binne die pyp) op te 

eis. Ja wel so jy leer elke dag iets nuuts. Hy het net gelag het oor sy gebreekte 

venster en omverskoning gevra vir veroorsaking van ons ongerief. Natuurlik nie 

'n linksgesinde takhaar nie. Groot bees boer oom in die verre noorde. Ek het 'n 

punt gemaak om die lugman te bedank. Iet waaroor hy dankbaar was want paar 

Lugmag offisiere (nie een vlieëniers en nog vet ook) het hom die leviete begin 

voorlees omdat hy hulle tyd gemors het. Baie respek vir hulle verloor daardie 

dag. Swak leierskap getoon. Was nie die ouens wie ons op die grens leer ken het 

as vreesloos en mal nie.

Die Springstof Eenheid het die grap daarna gesien. Het egter aanvanklik bloed 

gesweet. Ek dink hulle was effens teleurgesteld. Het maar hulle waterkanonne 

en ander gereedskap weg gepak en ons geïgnoreer terwyl ons hulle ingelig het 

dat ons hulle mos gesê het dat die polisie honde niks uitgewys het nie.  Die 

kommentaar het gemaak dat hulle na ons met 'n bose oog begin kyk wat ons 



met ons gewone arrogansie terug laat gluur het. Kort voor lank het ons luitenant 

ons laat maak soos rokkof en hulle uitlos om te speel met hulle bomme. Is toe 

maar weg in  die  gewetenlose strate  in  met  slegte gevoelens.  Die  Springstof 

Eenheidlede is almal mal en ek het net die hoogste respek vir hulle. Het feitlik 

altyd die bomme onskadelik gestel en nooit gekla nie. Seker gemaak ons staan 

ver weg net vir ingeval.  Kas bier verloor toe ek 'n eks-Spesiale Taakmag offisier 

gewed het hy kan nie 'n kar wrak opblaas dat die skrapnel 'n 55 gelling drom 

omtrent twee honderd meter weg sal tref nie. (Ons was besig om ou springstof 

te vernietig.) Erg beledig deur my duidelike takhaar maniere en gebrek in geloof 

het hy sy C4 gestel en die hel uit die drom geskiet. Is nou nog verwonderd 

daaroor. Op die plek betaal ook. Daarna stil gebly en geleer wat ek kan wat nie 

so moeilik is nie. Vet pret.

Een  dag  is  'n  verdagte  pakkie  by  die  militêre  basis  Voortrekker  Hoogte  in 

Pretoria ontdek. Die weermag springstofhonde het langs dit gaan lê. Het ons toe 

geroep. Met die Lugmag insident nog in die geheue het ons eers die Honde 

Eenheid geroep voor ons die bom deskundiges weer hinder. Die se honde het nie 

gaan lê nie. Bietjie van 'n probleem synde beide kante hulle honde vertrou. Dit 

uitgesorteer met ons gewone praktiese oplossing deur die pakkie te skop totdat 

'n wekker uitgeval het. Die Leër outjies (en hulle honde) het begin weg hardloop 

met  die  eerste  skop.  Verseker  jou  dit  was  tot  ons  groot  vermaak  maar  ek 

verstaan dit heeltemal. As die rolle omgeruil was sou ek nie net gehardloop het 

nie maar die sokkerspeler geskiet het (vir poging to moord). Soos die honde 

geleier vir my daarna gesê het dat selfs as dit ontplof het sou hy beter af dood 

gewees het as om geloof in sy hond te verloor. Ek verstaan dit goed.  Jy moet 

regtig jou hond meer as jouself vertrou. 

Ek onthou 'n eksperiment wat verkeerd geloop het toe 'n paar hondemeesters as 

polisie spoorsnyers opgelei is. Het glad nie gewerk nie en daarna vertroue in 

hulle spoorhonde verloor. Dit het 'n rukkie geneem om te besef dat 'n spoorhond 

met sy neus en nie sy oë spoorsny. Hy kan maklik tien meter links of regs van 

die spoor (afhangende van die wind) wees terwyl die spoorsnyer die spore met 

sy oë volg. Dus het hulle mekaar begin misverstaan. (Sedert ek die boek geskryf 

het  het  ek  geleer  dat  die  Rhodesiërs  spoorhonde begin  beheer het  uit  hulle 

Alouette  helikopters  en  die  honde  tot  15km  in  'n  uur  kon  spoorsny  agter 

terroriste aan terwyl hulle alleen op die grond is. Julle kan daaroor lees in my 



(gratis) eBoek The Egg Breakers - Counter-Terrorism in Sub Saharan Africa as 

dit jou interesseer.)

Gee nie om of dit nie gewerk het nie. Dit was 'n goeie idee. Nog 'n idee wat ek 

gehoor het is om die hond en sy geleier per valskerm uit te gooi. Hy sal dan die 

hond onder hom laat  hang in midvlug. Dit is nie 'n groot ding nie. Standaard 

eintlik om jou kitsak onder jou te laat hang. Word gedoen sedert die 1940's so 

die  idee  was  goed  genoeg.  Hond  is  egter  nie  kitsak  nie  en  hierdie  metode 

vaderlik gehaat.  Begin om die geleier te byt voordat hulle laat val is (onder die 

geleier) en 'n lang tyd daarna op die landings sone aan te hou byt. Is maar terug 

na die helikopter infiltrasie.

Spoorhonde is die oudste van die polisie honde-familie en in diens gewees lank 

voor  die  wolfhonde  daar  aangekom  het.  Met  die  jare  is  agtergekom  dat 

Bloedhond gemeng met Dobermann die beste werk. Dit is die kursus waarvoor 

ek  daar  was.  Snaaks  genoeg  is  ons  hondemeesters  en  nie  hondegeleiers 

genoem nie. Geen idee waarom nie. Waarskynlik uit Engeland geërf. Die een is 

regtig nie beter as die ander een nie en werk goed saam. Die kursus is ses 

maande as ek reg onthou. Beteken baie stap en oefen. Interessant ook en ek 

dink nie dat dit moontlik is vir jou (die krimineel) om iets te doen met jou spoor 

wat sal maak dat die hond jou nie sal vind nie. Kan maar in water loop of op jou 

hande.  Om spoor  te  volg  wat  tot  48  uur  oud  is  en  vir  150  km ver  is  nie 

onbekend in die geskiedenis van die SAP spoorsnyer honde nie. Dit is soort van 

verwag. Word ook opgelei in die neem van vingerafdrukke en gips voetafdrukke. 

Terwyl  nogsteeds  onder  die  Honde Eenheid  het  honde meesters  nie  uniform 

gedra nie. Ook die reg gehad om "speurder" by te voeg aan die voorkant van 

hulle rang. Byvoorbeeld nou speurder sersant so en so . Ook uitgereik met twee 

honde en nie een nie want 'n hond word gou moeg om spoor te sny en dus 

heeltyd  afgelos.  Meestal  in  die  landelike  gebiede  gewerk  waar  die  honde se 

vermoë om die spoor te volg 'n groot bate is. Hulle is nie opgelei vir springstof 

nie maar kon synde hulle neuse besonder goed is. 

In my tyd is ons opgelei is om tien verskillende reuke te identifiseer en die hond 

maak net nie foute nie. As 'n opgeleide polisie bloedhond jou identifiseer as deel 

van 'n misdaadtoneel kan jy seker wees van 'n vaderlike gesprek om jou takhaar 

neigings te verduidelik. Anders as springstofhonde lê hulle nie op die grond langs 

https://www.smashwords.com/books/view/297869


jou nie maar met hulle groot pote op jou rug terwyl jy in 'n ry (met die ander 

verdagtes) sit. Om jouself te verdedig sal lei na vaderlike gesprek. Dis 'n erg 

nare ondervinding want die hond is groot en swaar en sweet deur sy bek wat 

dan op jou val. Begin nog blaf ook in jou oor. Dit alles is om jou mak te maak vir 

die bekentenis wat jy later sal gee (uit vrye wil natuurlik omdat jy jammer is vir 

jou takhaar neigings).

Hierdie honde is nie aggressief nie maar hulle kan wees. Hulle is die honde en 

weet hoe om diegene wat dit nodig het te byt. Het 'n natuurlike vermoë om dit 

te doen soos ek uitgevind het die paar keer toe ons 'n misverstandmet met 

mekaar opgetel het. Ek was regtig lief vir my hond. Hy was net so arrogant (op 

'n mooi manier) soos ek en ons het 'n goeie span gemaak. Jy kan my dalk nie 

glo nie maar die meeste honde het hulle meesters se eienskappe wat is die rede 

waarom die Honde Eenheid so versigtig is oor wat hulle in hulle geledere toelaat. 

Die hond het 'n natuurlike begeerte om te behaag en hy volg die leiding gegee. 

Jy sal dit altyd sien. As die geleier opgewonde raak tel hond dit onmiddellik op. 

Dis hoekom net bang mense (ek bedoel dit nie beledigend nie) deur honde gebyt 

word. Hond weet wie vaderlik die (jy weet wat) uit hom gaan skop as hy nie 

oppas nie. Polisie hond weet dit ook maar is geleer om in elk geval aan te val en 

f die res soos ons sê. Hy weet hy sal wen.

Die mees ervare lede van die Honde Eenheid is opgelei as 'n skaaphond geleiers 

om te  help  met  veediefstal.  Ek  voel  jammer  vir  hulle  want  hulle  het  meer 

gehardloop (myle ver) om hulle skaaphond te gaan haal soos die gejaag is deur 

die ramme. Die skaaphonde self is vol lewe en moes soms opgepas word deur 

wolfhonde. Veral waar hulle op dwelms en perlemoen stelers begin toesak het 

wat nog 'n spesialis kursus is. Sindikate belowe groot geld vir enigeen wat die 

honde kan vermoor.

Ons het 'n truuk gespeel op 'n skaaphond kompetisie wat die Skool aangebied 

het. Moes  die skape in die veld jaag sodat die volgende hond hulle kan gaan 

haal. Die skape was al baie mak en as bietjie slimmer was sou dit vanself na die 

kraal gaan. Dus seker gemaak om die mees onaangenaamste (en grootste) ram 

wat ons kon vind tussen die normale mak skape te sit  wanneer die nie-SAP 

honde probeer het nie. Hel, daardie ram het gedink hy is 'n berg bok gekruis 

met 'n gemsbok en die hele wêreld met 'n passie gehaat. Het die honde so ver 



weg gejaag dat ons nogsteeds op soek is na 'n paar. Soos jy weet dit is alles 

regverdig in die liefde indien nie by skaaphond kompetisies nie. Ram het my in 

'n  boom  gejaag  waar  ek  gebly  het  vir  'n  rukkie.  Daai  storie  van  gryp  die 

agterpoot is nonsens. Jy moet eers daar kom en aan die kop met 'n volle nelson 

greep werk glad  nie.  Een helse  geveg gehad wat  ek  sleg  verloor  het.  Wind 

amper  uit  gestamp (onregverdig  as  jy  my vra  -  ram het  vier  voete).  Moes 

toonklap boom toe.

Alle polisie honde het Magsnommers en is  die eiendom van die SAP soos 'n 

voertuig of 'n geweer. Dis baie moontlik dat hulle dan ook soos eiendom hanteer 

word. Byvoorbeeld jy kan half opgeleide honde (en andere) koop by veilings. 

Hulle is nogsteeds goeie honde maar nie goed genoeg vir ons nie. Mag dalk nie 

heeltemal die temperament hê nie. Lede van die publiek skenk ook honde vir 

opleiding  waarvoor  mens  natuurlik  dankbaar  voor  is.  Die  SAP  het  egter  'n 

spesiale teelprogram al sedert die 1930's en redelik gepla met watter bloedlyne 

toegelaat word. (Dis een helse ding as jou teef hond gedek word sonder polisie 

toestemming.)  Jong  vroue  konstabel  is  aangestel  om  met  die  klein  (SAP 

geteelde) hondjies op leibande in 'n winkelsentrums ensovoorts rond te loop. 

Maak hulle gewoond aan skares en geraas. Is egter op geen manier opleiding 

nie. Die werklike opleiding begin eers wanneer hy oor die ouderdom van drie 

jaar is.  Moet ook x-strale hê wat enige gebreke in sy heupe uitwys voor dit 

begin. Indien enige defek is gevind word is die hond verwerp. 

Hond is nie van nature fiks nie

Daar kan geen twyfel wees dat die honde die beste kos en mediese sorg ontvang 

het nie. Ons het selfs 'n melkery op die Honde Skool gehad vir vars melk elke 

tweede dag (anders gee dit wurms). Hulle het geëet wat hulle nodig het om 

gesond te wees. Moes uitvind (nie geweet nie) dat geen hond van nature fiks is 

nie. Ons het met hulle gaan draf wat fataal is vir 'n hond. Hy hou niks daarvan 

om by die mens te bly nie. Sy natuurlike aksie is hardloop vir paar honderd 

meter en wag dan. So kan hy myle ver hardloop. Vir ons doeleindes is hulle 

egter  op  gereelde  stap  en  draf  uitstappies  geneem.  Mens  kan  nie  'n  half 

opgeleide polisie hond losmaak en in die publiek in stuur nie. Is mos moeilikheid 

soek. Die het daartoe gely dat my hond stywe spiere begin ontwikkel het (soos 

'n mens). Die veearts het hom met iets ingespuit wat nie veel gehelp het nie. 



Selfs dan loop hy stadig en is in 'n vieslike bui vir twee dae tot sy spiere loskom 

en hy meer dier raak. Erger as dit was sy pote seer van al die stap want dit is 

maar soos oefening wat nie van nature daar is nie. Die is verhard deur dit te 

doop in 'n spesiale mengsel wat blykbaar verskriklik brand. Die oorsaak van vele 

boksgevegte gewees om dit aan hom te smeer. Kan nogal verstaan dat hy ons 

almal wou byt. Sy eie geleier is altyd die naaste aan die tande soos dit moet 

wees. Na 'n kort geveg het ons geslaag om al vier pote te behandel. Is nogal 'n 

storie. Moet hom roep en vashou en dan die pote in die mengsel indruk. Na die 

eerste een begin die boksgeveg want hy raak vaderlik ontsteld oor dit. Volgende 

dag het hy trane in my oë gebring toe hy gaan sit het en my elke klou (sonder 

enige  onaangenaamheid)  gegee  om  te  behandel.  'n  Hond  is  'n  wonderlike 

skepping. Ek het verduidelik dat die stof is buitengewoon dik is die dag en my oë 

'n bietjie irriteer. Niemand het gelag nie want dit is 'n groot ding as jou hond jou 

begin vertrou. Hulle het ook van die stof in hulle oë gehad. Is maar so met stof. 

Val meer as een ou gelyk aan.

Polisie honde word aan diens beseer (altyd een of ander oorlede krimineel wat 

snaaks  wou  raak).  Dus  is  'n  veearts  met  'n  ten  volle  toegeruste  kliniek 

beskikbaar  is  om  te  help  waar  en  wanneer  dit  nodig  was.  Die  veeartse  is 

wonderlike manne. Altyd besorgd en vinnig om besluite te neem wat die beste 

vir hond is. Kon hulle vertrou.

Enige misbruik of mishandeling van 'n polisie hond deur sy geleier sou sy einde 

gewees het alhoewel dit kon gebeur het in 'n uiters geïsoleerde gevalle. Ek kan 

nie sien dat die ander geleiers nie dit sal rapporteer of self sal ingryp nie. Hulle is 

eerstens honde liefhebbers wat 'n vreemde spesie is op die beste van tye. Die 

opleiding is taai genoeg is om die geleiers  namens die honde te laat tjank maar 

darem nie te dikwels nie. Slegs die aport gedeelte is sleg. Die res is net oefen en 

nogmaals oefen. Geen geleier gaan iets doen wat die hond kan seermaak nie. 

Het self gesien hoe geleiers botweg weier om die instrukteurs se bevele te volg 

tensy verduidelik waarom dit nodig was. Dit is nie 'n slegte ding nie solank dit 

nie ander defekte verberg nie. Dit is ook die enigste kursus in die polisie wat ek 

bygewoon het waar die instrukteur verhouding tot die  kursusgangers minder as 

10 tot 1 is. Hulle het probeer om te help waar hulle kan en ons met valk oë 

dopgehou om te sien dat dinge reg verloop. So ook die honde en ons is lank 

voor die amptelike gradering toets reeds gegradeer. Die rede hiervoor is dat ons 



op  daardie  dag  senuweeagtig  sou  wees  (logies  mens  wil  goed  lyk)  en  dit 

affekteer die hond. Natuurlik vergeet om die aan ons te vertel.  Baie slim en 

uniek aan die Skool.

Die eerste week het ons baie myle geloop met jou hond teen jou linker knie. 

Presies daar en absoluut nie op 'n ander plek nie. Nie een duim links of regs nie. 

In die Honde Skool is dit of reg of vaderlik. Dit is sodat jy hom kan voel (sy 

regter voorste skouer) selfs in die donker. Jy het geweet dat hy daar is. Dis 

verstommend hoe vinnig 'n hond leer om te doen wat jy wil hê hy moet doen. 

Ons het wurgkettings (choke chains) gebruik wat die hond verwurg as hy teen 

die leiriem begin ruk en pluk. Maar dit het ook absoluut onmiddellik gestop as hy 

ophou. Hond is glad nie mishandel nie. Kan jou meedeel dat om die wurgketting 

op  die  verkeerde  manier  aan  te  sit  is  beloon  met  die  Reservoir.  Daardie 

Reservoir is bo op 'n berg en dis heelwat moeite om soontoe te hardloop en 

terug (dikwels die geval).  Ek verstaan die rekord gehou word deur 'n swaar 

gewig  bokser  wat  die  kursus  gedoen het  in  die  vroeë 1970's.  Hy het dit  in 

minder as twintig minute gehardloop wat ongelooflik vinnig is (moes sy hond dra 

die laaste myl). Ek kon dit nooit minder as 35 minute doen nie maar ek nie 'n 

drawwer nie. Glo in Spreuke en daar is niks wat my jaag nie. Die kursusgangers 

is so gereeld soontoe dat daar 'n voetpaadjie gevorm is. Berg is redelik steil 

gewees. Wonder wat by die nuwe Honde Skool is. Dalk kan iemand my laat 

weet.

Die wurgketting het nooit enige skade aan die hond gedoen nie. Hond is slim en 

het vinnig besef dat die behoefte vir onaangenaamheid heeltemal op homself 

berus. As voorbeeld sal die hond verby jou loop van waar hy moet wees. Na 'n 

paar gewelddadige rukke en plukke wat hom agteroor laat val het is hy terug. 

Van toe af dood in sy spore gestop as ek is nie langs hom is nie en begin kyk 

waar ek was. Dit is die oulikste ding om te sien en ons was baie trots op ons 

honde. Dit is binne die reëls om goed bedoelde beledigings vir mekaar te gee. 

Eintlik as 'n kursus was dit meer 'n leerskool tussen professionele mense wat lief 

is vir honde. Glad nie soos die res nie. Baie meer doelgerig omdat dit vrywillig is. 

As jy nie hier wil wees nie maak soos rokkof.

Na 'n week of  so is  die apparaat werk begin waar die hond bo-oor en deur 

struikelblokke (met jou langs hom) geleer spring het. Almal het dit baie geniet 



en op dieselfde tyd het hy geleer om die verskillende opdragte van "sit, staan en 

lê"  na te kom. Dit is nie moeilik  om te leer nie en 'n lang tien tree leiriem 

genoem die "puppy line" het baie gehelp. Kon hom optrek of onder die kennebak 

klap dat sy kop lig (en sy gat sak) om te sit. Soos die kursus aangaan word net 

jou stem gebruik. Dit is waar die houding inkom. Dit is ook belangrik dat die 

hond jou vertrou. Het alles saam gedoen en maak baie seker gemaak dat hulle 

nie kan afval van die apparaat nie. Dit sou 'n katastrofiese verlies van vertroue 

bring wat vermy moes word.

Geleidelik het ons die honde opgelei in die ruik van wat ons wou hê hulle moet 

ruik.  Dis  groot  werk  en  behels  weke  lank  se  dubbel  gevoude  rug  met  baie 

geduld. Verbasend genoeg is dat die hond skielik verstaan en van toe af is dit 

maklik. Sodra hy weet wat jy wil hê sal hy dit doen. Die vertrou is daar want ons 

is  altyd  saam.  Ons  het  baie  myle  spoor  geloop.  Dit  is  opwindend  wanneer 

spoorhonde  die  spoor  vat  en  jy  hardloop  net  agterna.  Gewoonlik  in  die 

gewetenlose veld is die spoorhond reg voor en 'n dosyn meter agter kom die 

patrolliehonde en die res van die polisiemanne as hulle kan by hou (dikwels te 

onfiks). Sodra die verdagte gevind word sal die patrolliehonde vrygelaat word 

om hom te arresteer. Hulle het 'n interessante woord gehad vir dit. "Rimm hom" 

of so iets wat die wolfhond presies verstaan het. Selfs in 'n skare van mense sal 

hy slegs die een byt wat sy geleier uitgewys het. Soos jy weet sal ook net ophou 

byt op bevel. 'n Polisie hond is gevaarlik omdat dit slegs op bevel byt en nie 

omdat dit net byt nie. Dit is die groot verskil. Enige dom hond kan jou byt.  Is 

soort van sy natuur en die reg erken dit ook sedert Romeinse tye. Maar om aan 

te val slegs op bevel is briljant. Dit verg baie opleiding. Hond sal ook vaderlik 

inmeng indien hy voel sy geleier is ingevaar wat die rede is waarom ek jou gevra 

het om nie skielike bewegings naby aan een te maak nie. Jy sal spyt wees. Dit is 

immers 'n dier met dierlike instinkte en uiters lojaal aan sy meester. Die twee 

loop saam.

Wat  laat  'n  generaal  dink  hy  moet  'n  afgetrede  polisiehond  as  'n 

troeteldier aanhou?

Afgetrede polisie honde is gewoonlik altyd gekoop deur sy geleier om by sy huis 

af te tree en met die kinders te speel. Ongelukkig het 'n paar generaals ook 

hulle hande op die honde gekry en begin om hulle as troeteldiere aan te hou. 



Iets wat bitter gevoelens losgemaak het. Die hond verdien beter as dit in sy ou 

dag.  Tensy die  generaal  (of  wie ookal)  'n  eks-hondeman is  kan hy geensins 

vertrou word om met die  dier  te  werk nie.  Hy ken nie  die bevele  nie en is 

onseker. Party het ook inhibisies om bevele uit te blaf en die houding te hê wat 

die hondeman van nature het. Dit maak hond deurmekaar. Hy wil 'n meester hê 

wat hy kan vertrou. Hopelik sal die praktyk gestop word (ek het geen idee wat 

die SAPD doen nie).

* Dit gaan nogsteeds aan. Paar lede het my gekontak en hulle bitterheid daaroor 

uitgepreek. Persoonlik dink ek die hond moet 'n soort pensioen kry wat kos en 

mediese behandeling insluit tot die dag van sy dood.

In my tyd het die Honde Skool 'n vertoning span met opgeleide polisie honde 

gehad. Hulle het wonderlike dinge soos die spring deur ringe van vuur gedoen. 

Een het geblinddoek oor toue geloop wat my laat dink het hulle kan dalk boom 

klim ook. Ek is nie seker of dit nog bestaan nie maar as dit doen en jy kan 'n 

vertoning by woon doen dit. Dit is iets om te sien en te bewonder. Die honde 

doen normale polisiewerk wanneer nie by die vertoning nie so wees versigtig 

met  jou  bewegings  naby  hulle.  Dit  laat  my dink  aan  'n  gerug  wat  ons  erg 

geïrriteer het. Dit is dat ons polisie honde opgelei word om net swart mense te 

byt. Dit is nonsens. Hulle sal enige iemand byt as beveel word om dit te doen. 

Hond sien in swart en wit en kan glad nie kleur onderskei nie. Dis ook hoekom 

dit jou niks help om in skaduwee te staan nie. Hy sien regdeur dit.

Hulle is slim ook. Ek onthou op 'n misdaadtoneel waar 'n polisie hond 'n kardief 

oor 'n paar relings gejaag het. Net daar gestop en begin blaf. Kardief het dertig 

meter  na  sy  dood geval  want  dit  was  die  uitgrawings  vir  'n  kantoorblok  se 

fondamente. Het die brandweer 'n uur gevat om sy lyk te op te lig terwyl ons 

waarderend na hulle bergklim vaardighede gekyk het. Gewonder waarom hulle 

die  lyk  in  'n  draagbaar  sit  om  op  te  hys.  Ons  wou  die  tou  om  sy  enkel 

vasgemaak het en weggery het vir  40 meter.  Sou hom opgesleep het.  Baie 

makliker en dieselfde resultaat. Praktiese ouens.

Vir  so  lank as  wat  die  SAP bestaan  het  het  die  polisie  honde 'n  groot  deel 

gespeel in die bekamping van misdaad. Hulle doen nogsteeds en sal daar wees 

vir baie dekades om te kom. Daar is niks beter nie. Het ernstig gekyk na klein 

varke (pot belly) om vir dwelms te soek (Hollandse Polisie het party in diens 



gehad). Hulle kon egter nie tred hou nie. Die idee is toe laat vaar. Ook maar 

goed so. Kan jy jou indink wat die publiek se reaksie op polisiemanne met 'n 

vark aan 'n leiriem sal wees? Is nogal snaaks. Vark & Vark Ingeslote. Oink.



Hoofstuk 9 

Die einde het vinnig gekom

Op 2 Februarie  1990 is  Nelson  Mandela  vrygelaat  en  ons het  'n  addisionele 

misdadiger gekry om te hanteer. Dit was die verregses wat nou meer militant as 

ooit tevore geword het. Dit was 'n besondere slegte tyd vir ons sedert ons hele 

wêreld is onderstebo gekeer is. Wat reg was is nou skielik verkeerd en verkeerd 

is reg. Ons het gekyk na ons generaals vir antwoorde en niks gekry nie. Hulle 

was besig om papiere te verbrand en opsoek na pensioene. Ek veronderstel hulle 

wêreld het ook in mekaar getuimel en nou na 22 jaar het ek meer simpatie as 

toe. Aan die einde van die dag was hulle ook maar net pionne.

Ek was op die grens toe dit gebeur het - langs Botswana. Ons was verlore en 

verraai en kwaad. Het die oorlog verloor indien nie 'n enkele geveg nie. Geweet 

dit is die einde van die pad. Die meeste van ons was onder die ouderdom van 

dertig jaar en ons loopbane is verby. Ons het geen ander lewe geken nie. Direk 

na skool is dit al wat ons gedoen het nadat ons geantwoord het op die roepstem. 

Vir die res van ons lewens sou ons sukkel om in die "normale samelewing" aan 

te pas. Die is totaal vreemd vir ons en iets waarin ons nie wou wees nie. My 

kennis van geskiedenis het my laat glo (korrek soos dit uitgedraai het) dat ons 

sal soos die Duitse SS en Amerikaanse Suide behandel word. Niemand gaan ons 

bedank vir  ons opofferings nie en ons gaan altyd met skeptisisme aangekyk 

word.  Eintlik  was  ons gebrandmerk (nou nog)  as  "Apartheids  Polisiemanne." 

Verseker ook nie komplimenterend bedoel nie maar alles wat sleg is. Ek wonder 

hoeveel keer ek tussen die lyne gelees het om my ses jaar weg te steek op my 

CV as ek die werk wil hê. Dit maak jou bitter as jy toelaat dat dit jou hinder. Dis 

ook gewoonlik die Afrikaanse Firma's wat dit gedoen het omdat hulle die polities 

korrekte godjie  moet aanbid om te oorleef.  Verstaanbaar.  Mev Prokureur wil 

haar nuwe BMW ten all koste ry.

Ek het bedank en voltyds regte studeer. As 'n prokureur gekwalifiseer ses jaar 

later maar het weinig belanggestel daarin en is seremonieel uitgeskop paar jaar 

later. Ek het probeer om te vergeet sonder veel sukses. Deur die jare soos die 

waarheid na vore gekom het (oor die voetwassertjies) het my woede net gegroei 

soos jy waarskynlik gesien het in hierdie boek. Ons is vir die gek gehou deur die 

nasionaliste en het ons onskuld verloor. Dit sal nooit weer terug te kom nie en 



ek is hartseer dat ek geen gevoel van patriotisme of vertroue in 'n politikus ooit 

weer in my lewe sal hê nie. Dis net te gevaarlik. Daar is ook niks besonders aan 

my of my storie nie. Elke ander voormalige lid wat hier lees sal instaat wees om 

uit te brei op die boek en sy eie storie kan vertel. 

Die nasionaliste het hulle pensioene in ruil vir hulle verraad gekry en leef lekker 

daarop. Ons het aanhou veg as "huursoldate" in Afrika en Irak en Afghanistan. 

Maak  nie  saak  waar  jy  hierdie  dae  gaan  nie  jy  sal  eks-SAP  lede  (en  eks-

Weermag) kry wat die bevelvoerders is van die private militêre maatskappye. 

Hulle doen wat daardie onbevoegde organisasies genaamd die verenigde nasies 

nie kan of wil doen nie. Ek waarborg jou dat as jy jouself in 'n situasie bevind 

waar die VN betrokke is en jy moet beskerm word dat jy dit nie met hulle sal 

vind nie. Gaan eerder na die "huursoldate" met hulle Afrikaanse aksente wat jou 

met respek sal behandel en veilig hou.

Ons het heeltemal geregverdig in ons wrok gevoel toe Mnr Mandela in sy eerste 

toespraak as 'n vry man gesê het dat die gewapende stryd moet voortgaan. Vir 

ons gestink na nog 'n nasionaliste wapenstilstand wat die lewens van die SAP 

TIN patrollie in Rhodesië gekos het in die 1970s. Die gevoel is absoluut deur ons 

ou teëstanders gedeel. Baie oud MK veterane het my later vertel dat hulle 'n 

inherente vrees vir ons gehad het. Ons blote fisiese teenwoordigheid het hulle 

baie gespanne gemaak. Wyslik het hulle ook nie die nasionaliste vertrou nie. 

Deesdae  maak  ons  grappe  oor  die  ou  dae  en  verafsku  die  nasionaliste 

nogsteeds. Gelukkig is hulle besig om van die toneel te verdwyn soos hulle een 

vir  een doodgaan. Mag hulle nooit weer terugkom nie en ek wens dikwels hulle 

sal iewers maniere kry om stil te bly ook. Geen opgevoede mens stel in hulle 

opinies  belang  nie.  Hulle  is  wat  my  aangaan  ontbloot  as  die  lafaards  en 

tweegesig jakkalse wat hulle altyd was.

Daarom, toe duisende wit boere Pretoria vroeg 1991 beleër het, was ons nie 

naastenby so hard op hulle as  wat ons kon gewees het en sou gewees het voor 

1990 nie. Hulle het gedurende die nag aangekom en hulle voertuie neus tot stert 

rondom die sentrum van die stad parkeer. Daar het hulle geweier om te beweeg 

en vir 'n paar dae lank verkeer ontwrig en chaos veroorsaak. Tot watter effek 

net hulle kan verduidelik Ek kon nie toe of nou sien wat goeds dit gedoen het 

nie. Hulle eie leiers het hulle in die openbaar ontken en misken. Die sou die 



patroon word vir die volgende paar jaar. Die Afrikaner volk het sy manlikheid 

verloor saam met sy vrot leiers. Die rotte het begin om die sinkende skip te 

verlaat. Erger as dit vir ons (in die behoud van wet en orde) het die burgeroorlog 

by die voorstoep aangekom. Vir  die eerste keer moes wit  polisiemanne teen 

hulle eie mense staan. Elke belediging wat hulle na ons geskree het is nie net 

verstaan nie maar het seergemaak. Hierdie boere was nie 'n paar takhaar wit 

liberale nie maar ons eie bloed familie. Ons het nooit verwag dat hulle teen ons 

sal draai op nie. Hulle dogters is ons vroue. Hulle seuns is ons kollegas.

Dit was die laaste wekroep vir my. Dit is waar ek uiteindelik besluit om 'n werk 

wat ek lief gehad het te verlaat en weg te draai van die hele vrotspul. Dit is 

onmoontlik on 'n stelsel te verdedig wat onverdedigbaar is. Die nasionaliste het 

gewys  wat  hulle  is  en  dis  iets  waarmee ek niks  te  doen wou hê nie.  Hulle 

speletjies het bitter baie lewens gekos. Kan maar self eendag verduidelik. Ek stel 

nie belang nie.

Ons het nooit geslaap vir dae en nagte aan een nie en in 'n stadium het ek begin 

hallusineer van moegheid. Soos die geluk dit wou het was ons die nag aan diens 

voor die groot beleg en het nooit huis gegaan vir vyf dae nie. Ek onthou hoe die 

boere ons heeltyd gevloek en vervloek het asof ons iets te doen gehad het met 

Mnr Mandela se vrylating die jaar van te vore. Tenminste het hy homself soos 'n 

heer en Staatsman gedra en die leierskap getoon wat die voetwassers nie gehad 

het nie. 

Hierdie boere het verhoed dat hospitale bloed kry en dokters om te gaan werk. 

Nood operasies moes gekanselleer word en ek is seker 'n paar pasiënte gesterf 

het as 'n resultaat. Verseker is ambulanse gestop om deur te ry. Gerugte het dit 

dat  die  eskort  klubs  goeie  besigheid  met hierdie  getroude boere bedryf  het. 

Beslis het 'n speurder het my daarna vertel  van die  aansienlike toename in 

tjekbedrog wat hy ondersoek het.  Seker probeer uitwriemel  uit  die getuienis 

daarna en die tjeks gestop. 

Daar was darem een generaal wat probeer het om iets te doen. Hy was deel van 

SAP  TIN en  het  'n  reputasie  van  'n  harde  man  gehad  onder  die  beste  van 

omstandighede.  Die  mal  Portugees  laas  gesien  met  die  oor  af  snyery 

dreigement. Hy het beslis nie gelyk soos 'n generaal nie synde fiks met breë 

skouers. Elke ander generaal wat ek ooit gesien het is vet en haat die wêreld vir 



een of ander rede. Hulle het nooit geglimlag nie en aan 'n kort man sindroom 

gely as jy my vra. Hierdie een is egter 'n leier en die enigste leier op daardie 

rang in die SAP waaraan ek kan dink. Ek het hom met heelwat bedenkinge op 'n 

afstand dopgehou want hy is die soort man wat sy manne in die hel in (en terug) 

sal lei met satan onder arres bedelend vir genade. So toe hy sy manne en ons 

beveel om die boere verwyder (vir 'n ambulans) het ons gespring vir die kans 

om vaderlike  gesprek  af  te  dwing.  Die  boere  het  weggehardloop  na  'n  kort 

boksgeveg  en  getjank  oor  vuilspel  in  ons  gewetenlose  straat  maniere.  Dink 

regtig nie dat hulle gewoond was om terug geslaan te word op hulle plase nie en 

ons aanval moes as 'n skok gekom het. Daar is baie gerugte daarna oor wat sou 

gebeur het as hulle op ons begin skiet het want hulle was gewapen met jag 

gewere. Die antwoord is eenvoudig. Ons sou hulle voor die voet doodgemaak 

het. Daar is geen manier hoe die vet ooms ons maniere sou kon leer op ons eie 

strate nie. Kyk maar wat het 'n paar jaar later in Bophuthatswana gebeur! Dit 

sou baie erger gewees het teen die SAP wat veel meer vermoëns gehad het as 

die  Bophuthatswana Polisie.  Ons het hulle  voertuie  uit  die  pad gekry en die 

ambulans is deurgelaat (met 'n ou tannie agter in).

* Verwys na die regses wat die "onafhanklike Staat" van Bophuthatswana binne 

gegaan het vir redes wat vandag nog duister is. 'n Skietery het begin tussen 

hulle en die Bophuthatswana Polisie en drie is tereggestel nadat hulle oorgegee 

het. Dit was op televisie uitgesaai en het die land geruk. Baie tragiese tydperk in 

ons geskiedenis.

Ek is nie bewus van enige ander optrede teen die boere nie en ons is gewalg met 

ons leierlose generaals. Die polisie lugvleuel moes toe bloed en dokters na die 

hospitale teen groot koste vlieg. As net die helfte van 'n kans gegee is sou ons 

dit uitgesorteer het. Ja 'n paar kon in die proses gesterf het maar hulle sou ons 

bedank het na die tyd vir die les om hulle takhaar maniere by die braaivleis vuur 

te los. Ek wonder vandag of die groei in die militantheid van die verregses nie 

momentum gekry het van daardie beleg af nie. Toe hulle besef het ons is geboei 

en nie toegelaat om hulle so hard te behandel soos ons met swart betogers sou 

doen nie. Hoeveel lewens het dit in die volgende paar jaar gekos? Dit is nog iets 

vir die nasionaliste te beantwoord.



Ek het dit al voorheen gesê en sal dit nou tenslotte herhaal. Ten spyte van al die 

beskuldigings van brutaliteit (en daar was baie) het die SAP wet en orde gehou 

vir Mnr Mandela om 'n nuwe land te bou. Die SAP het nie weggehardloop nie en 

wat daarna gebeur het is nie die SAP se skuld nie. Regdeur die goeie en slegte 

tye was die manne in blou daar om te help en ja, soms vaderlik te raak. Hulle 

was getrou aan hulle tradisies tot die einde toe.

Dit is nie 'n slegte nalatenskap nie.

Einde van die boek

Foto's

Hierdie  uitgawe het 'n  paar  foto's  in  op die  lesers se  aandrang.  Kopiereg  is 

voorbehou aan myself.

Op die grens iewers in SAP kamoefleer drag

SAP Honde Skool



Casspirs op patrollie - LMG loop in voorgrond

Pretoria Blitspatrollie Ford Siera XR6

Op die grens iewers - sien die veelrassigheid van SAP TIN
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history of the SAP for those following us. Our motto is "to preserve the past 

without living in the past." See you there!

Extracts from K's eBook  The Egg Breakers - Counter-Terrorism in Sub 

Saharan Africa

On Embassy security I wish to point out it is indeed necessary and attacks do 

happen and we all know of the unfortunate Libyan incident and others before 

that.  So yes it must be taken seriously. My concern is the lack of access to what 

is known as a "walk in" source. In other words a guy who has information you 

need but cannot get it to you. Yes there is the websites and telephone hotlines 

but please remember that the typical  terrorist lives amongst simple folk who 

may not have access to such means of communication. Thus he cannot warn you 

and his only other option is to approach his own security organs which do what? 

It gives you second hand information you cannot verify and the edge of the local 

boys over you. You lose both ways and most often the source will simply shrug 

and walk away.

It also creates a bad impression, one of fear, to hide all  the time inside the 

Embassy walls. I often hear you being ridiculed because of it and it is said the 

terrorist explains it as simple cowardness combined with the stigma of the social 

elite  enemies  of  the  people  you mix  with  all  the  time.  It  is  not  doing  your 

credibility any good.

Your carrot in aid money is a wasted resource

The carrot you use is always aid money in whatever form or shape for we are 

talking collectively and not of any specific fund. It includes the well-known NGO's 

that follow soon afterwards and undoubtedly are full of honourable long haired 

liberals (and others) trying to make a difference. Hence we have every NGO 

racket and scam known to man operating here with your tax payer money for 

most do not really have private funding. If they did there would be no need for 

pressure groups in Washington and no fancy offices either. It is always amazing 

to me to see how the volunteer workers are abused into miserable conditions 

whilst the fat cats sit in their luxury offices at home. Worst is they don't even 

realise why we smirk about it.
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Research for a previous book showed me that 90% of the money is used for 

administrative purposes. Being long haired liberals I doubt if they would anyway 

be willing to give you information on terrorism. Normally for such people their 

own country's safety is much less important than to be seen to be a goody two 

shoes. I pray I am wrong in my observation.

Money creates resentment

Money never plays a major role in source gathering operations as some think. 

Most defectors or informants have other motives far beyond money though we 

cannot deny that money can buy whatever else you need. The informant should 

be rewarded financially but you know that if money is his first consideration then 

you have a bad source that may lie to you to get more money. Worse is he may 

take money from the other side also having already proved he has a price.

Flashing money attracts attention and annoys the rest of the players who simply 

don't have your budgets and resent it. They will sell you the wrong information 

for they know you cannot possibly cross check what you get and they know you 

will pay handsomely as the stories of bags full of cash reached us. We know it is 

happening  and  happened.  You  are  not  doing  yourself  any  favours  with  this 

attitude of "look what I can buy." Money to a source is a reward. Not a way of 

buying a soul. Arrogance will bite you.

Why your aid money is working against you

You are undermining your own counter-insurgency doctrines. The whole doctrine 

of counter-insurgency (which encompasses counter-terrorism) is based on two 

non-debatable legs which are so important that without both you will lose the 

war and it would be better for you to then withdraw to where you came from.

The  first  leg  is  non-corrupt  leadership for  the  people  by the  people.  The 

theory is that the Military can buy time (unfortunate word choice) for the fat 

politicians to sort their nonsense out so that the Military may withdraw. In other 

words, to govern in such a way that the terrorist will receive no further support 

for his cause or his cause disappears all together. Obviously so will he. Being a 

minority without a cause open for betrayal which is what you want. This actually 

happened with the so called "Weatherman Movement" in your own country so in 

practise  this  is  indeed  possible  but  only  if  the  government  you  support  is 



genuinely  legit.  But  you  don't  usually  support  legitimate  governments. 

Historically you supported corrupt government in Africa and still do which sends 

all kinds of wrong messages.

We think of Mobutu Sese Seko in Zaire (now called the Congo again). We think 

of Idi Amin in Uganda. We think of almost every other country in Africa with a 

military president or one with despotic notions which you supported for reasons 

we fail to understand. At the same time you failed to support Biafra and before 

than Katanga both of which was pro-democratic and Western orientated with no 

Apartheid or anything negative. What message do you think that send to us? 

That you simply don't care? Or that you don't practise what you preach? Or that 

you are incompetent?

Make your choice for we believe all of those reasons. What else can we think? At 

least  with  the communists  we knew what they want.  Same with the Muslim 

radicals! We know what they expect from us and what their version of paradise 

is. With you we have no idea for you speak something and do something else 

when push comes to shove. We don't understand you.

You will not be able to show me one country with an Al Qaeda problem in Africa 

which has non-corrupt leadership for the people by the people which is what you 

say you want to see. I say there is not one and still the West pumps billions of 

aid dollars to them for what reason? I really fail to understand why you would 

want to do business with people on governmental level who are open to bribery 

(another word for aid money). Surely they are not the type of people you wish 

to  be  associated  with?  Remember  you  are  quick  to  say  we  associate  with 

terrorists.  Well  my dear reader,  why should we not say then you associates 

yourself with corrupt governments and thus make yourself part of the problem 

and not the solution? Do you not understand how that damages your reputation 

and create disrespect amongst ordinary folk towards you? The folks who have 

the knowledge you so desperately need.

Then again then you would not know this for you listen to your ambassadors (all 

long hair liberals) who get their information from where? Their counterparts in 

the local government! And if not from them then from the receivers of the aid! 

Do you really think these sources will tell you the truth and then have to work 

for a living instead of taking you for a ride? Perchance they may be benefiting 



from your kindness and as such have an excellent reason to tell you what you 

want to hear so that the money taps are kept open. After all they were playing 

you since the 1960s and it is sort of a way of life by now.

Business as usual as we call it with much bitterness.

Let us test what I say in real life. At that wonderfully incompetent organisation 

called the United Nations, did these countries support you? Or did they uniformly 

condemned you and paid lip service to your request in the form of information to 

save your citizens lives? I think we know the answer to that one for we regularly 

change  channels  when  we  see  the  bizarre  attacks  on  you  with  boring 

consistency. And you just sit there taking it which tells us Africans you may not 

be  as  strong  as  you  would  like  us  to  believe  you  are.  Either  that  or  your 

manhood is corroded and you cannot be respected. Both of which does not make 

you a winner in our eyes. Then why should we make ourselves vulnerable to 

your cause?

How many of the begging third world nations supported your war on terrorism 

the way Mr Blair  and the UK did. A country which suffered much abuse and 

terrorist  attacks  because  of  their  support  and loyalty  towards  you,  a former 

colony,  through  the  years  and  will  do  so  for  the  foreseeable  future!  Clever 

people say that a man's actions speak louder than his  words and it  is  true. 

Anything which is not deeds is academic cr-p. Let us not close our eyes for the 

sake of political correctness when it comes to your survival.

Are you that naive to believe the money and aid is not (mostly) stolen and that 

third world aid is nothing but a scam? How much more evidence do you need 

before you realise you are taken for fools and worse. As I said in one of my 

other books (Your Worst Enemy) show me the infrastructure which your aid built 

in  the  last  60 years? There is  nothing  except  swollen accounts  in  Swiss  (or 

other) banks and worse I think in many cases the aid is used against your own 

Armed Forces and citizens.

I know how violently we in the Armed Forces turned on the super pop group 

ABBA (my favourite) when we heard a rumour that some of our terrorists were 

found with food donated by them. We reacted even worse when we found out 

that probably the best album in the 1980s, U2's The Joshua Tree, donated the 
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South African royalties to our enemies and banned the album immediately. Of 

course both these groups supported freedom fighters from their viewpoint and 

no-one is denying that Apartheid was indeed a crime against humanity or their 

right to do so. I am merely using this as an example on how aid can end up in a 

place with which your constituency may not agree with. Also the time honoured 

point that one man's terrorist is another's hero.

Now the big question which you don't seem to understand. What message does 

it send to a nation, not the fat politicians, when you blindly pump money into the 

select few only and then keep on increasing it? Think about this for that is the 

root cause of your lack of sources on ground level even though you may not 

want to hear it and you want to believe you are doing good. Africans support a 

winner and a hand wringing fool who is easily parted with his money for decades 

is really not seen as a winner but an idiot to be abused. They laugh at you as 

being weak and nothing but an ATM (the actual name Nigerians refers to Ex-Pats 

- automatic teller machine). The saying is "well if you want to give me money I 

will take as much as possible." Who can blame anyone for such an attitude?

This is one argument you cannot win for if you know or suspect you aid money is 

stolen or let us be nice and say abused then why do you not rectify the situation 

as any honourable man will do? Your lack of action in this regard means two 

things to us. One, you are too scared or corrupt yourself to stop it and two; you 

shrug and say "well different standards apply in Africa and it is the way it is."

The second answer is designed to cause resentment to us for it shows racism 

and moral cowardness and a serious failure of leadership on your part. We are 

waiting for the day that you will say "yes we are as strong as we look and you 

will not take us for fools any longer." Such a view will be greatly respected for 

Africans respect a strong man. Always did and always will.  I say in my book 

Tricks of Trade - Memories of a Rogue Lawyer do not relax your standards in 

Africa for there is no need to do so. Yes we have our poor which are very poor 

indeed but we also have lawyers, doctors, universities and infrastructure which 

in some fields are better than yours. For example our human rights culture is 

much more advanced than yours in terms of labour laws and equality for the 

sexes as we recognise same sex marriages in law.
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On this subject we also had sceptical views on homosexuals as a security risk 

and  then  realised  that  the  only  reason  why  they  were  a  security  risk  was 

because of the social stigma attached to it making them vulnerable to blackmail. 

The stigma (in law anyway) disappeared when the law was adapted to stop the 

discrimination. And you know what, the world did not stop turning and nothing 

much happened except a few jokes on why they also got divorced which I am 

not putting in writing. Seems like the prophets of doom were once again wrong 

in their predictions and (gulp) the long haired liberal's right! Religion has no 

place in law and it is a matter of time before the rest of Africa follows our lead.

In most African countries the death penalty is scrapped from the law books and 

the list goes on and on. Medically the first heart transplant ever was done in 

South Africa in 1969 already and you inherited our landmine technology to save 

your soldiers and aid workers. On other military equipment our G5 howitzers is 

still the world leader and it would be silly to believe its extended range is only 

59km. That is for the export versions.

Technology wise we used frequency hopping radios in the 1970s already and our 

locally adapted Kfirs (Cheetah) outflew the much vaunted F15 Strike Eagle on 

exercises. There are many more samples but let us not get side-tracked. Hear 

what I say to you for I speak from experience as cross- jurisdictional expert 

when it comes to standards in Africa. The moment you pay a bribe (relaxing 

your standards) you opened yourself to continuous blackmail in the future. We 

Africans  respect  a  man  who  says  no  way  and  stick  to  his  principles  and  I 

guarantee  you  at  some stage  your  reputation  will  be  such  that  you  will  be 

respected and the pressure will stop. Give in once and we will take the whole 

arm never mind your hand. We see that as weakness to exploit.

Why do you arm your friend's enemies?

I  often say in my books that Africans respect grey hair above all.  With that 

comes loyalty. So it puzzles us beyond belief when you start giving sophisticated 

weapons to countries against the wishes of your oldest friends.

As  an  example  (and  I  don't  particularly  dislike  the  Egyptians  one  way  or 

another) you recently gave Egypt aid in the form of F16 fighters and I suppose 

training how to fight with it. I read that Abram's tanks (almost as good as the 



Leopard 2) are part of this process and hundreds of millions of dollars in aid. In 

this case you cannot even say "well they bought it and it kept American jobs" for 

it is given for free as far as I understand. The Egyptians are not paying one 

dollar for it but the American tax payer who is already under pressure (don't 

dare to deny the obvious) is paying for another nation's military. How nice is 

that now?

Every night we see on the news grey haired men with concerned faces speaking 

in serious tones about your record levels of debt (made to save us whilst being 

the world's policeman) and we worry that you crash again as you did in 1929 

and 2008 for that will bring us down with you. We pray for your leaders and 

rejoiced when a black man became president. And then you just carry on to give 

billions away including sophisticated weapons to a nation who is a sworn enemy 

of your only true ally in that region called Israel. 

How is that possible that you cannot understand you need to survive for us to 

survive? You have that responsibility on you for when you sneeze the rest of us 

get  bronchitis.  Take  your  money  and  heal  your  own  citizens  we  say.  It  is 

understandable and no reasonable man will condemn you for such wise action. 

The  common  African  Joe  doesn't  see  your  money  anyway.  It  makes  no 

difference to us but it does anger us to see you being taken for fools. We looked 

up to you once as the Land of the Free and now we wonder if you are the land of 

the  fools?  Intellectually  we  understand  that  your  intentions  are  good  and 

honourable. That cannot be denied as is not denied. Aid is occasionally needed 

and much appreciated but aid given willy-nilly without regard to the return on 

investment is irrational and is pro-longing your war on terrorism. You cannot 

afford to do business as usual anymore.

Verily, I don't understand politics and am glad I am a simple fellow for I would 

hate to try to explain this line of thinking which proved disastrous right from the 

beginning  when  President  Roosevelt  decided  to  trust  Stalin  and  expecting 

nothing in return as a sign of good faith during the Second World War. Yeah, we 

know how that one turned out and I am not belittling Mr Roosevelt before you 

get  upset  for  I  admire  all  U.S.  Presidents  as  being  very  exceptional  men. 

Regarding Mr Roosevelt there is much evidence that he woke up to the nature of 

the beast in the end and even more suspicion of a communist spy inside his 



personal advisors who may have influenced him in the beginning. He was also a 

very ill  man at that stage. I wish however that the Russian Historians will at 

least acknowledge that America's contribution to the war effort did play a major 

role in their victory over Nazi-Germany. It is a grave injustice to ignore it.

I ask myself. What is the worst what can happen when you get this aspect of 

abused aid under control? When you say "right guys, from now on no money 

unless..." Experience at very high level in African governments tells me you will 

have them begging you for money which places you in a very strong position to 

bargain to the best return on investment possible. I would say that would lead to 

a very agreeable treaty (for once) to your electorate and will change the face of 

Africa  for  the  aid  will  be  used  where  most  needed  for  everyone  involved 

including you in times of emergency.

I  say  again,  there  is  nothing  which  angers  the  common  African  more  than 

corruption for the few chosen ones. You can easily become a hero by cutting out 

the NGO's and government interference and doing it yourself.

Did  this  happen  before?  Yes,  who  do  you  think  build  and  operated  the 

Panama Channel for the benefit of all mankind? A fat NGO from Washington DC? 

The Panama government perchance? No Sir, it was the U.S. Military who has a 

reputation to get things done properly when allowed to do so. They got stuck in 

and  the  world  benefited  then  and  they  benefit  now.  Then  you  decided  for 

whatever  reason to relinquish your control  in  1979 (only physically  done 20 

years later).

Extracts from K's free eBook Your Worst Enemy

Tactics like above (all  legal and just business as usual) more often than not 

leads to the original  shareholder being bought out at a very fair  price really 

quickly  to  get  rid  of  him and  his  new biker  mate.  This  happens  where  the 

shareholders contract does not provide the right of first buying of shares to the 

original shareholders. Something which is standard in our contracts as it should 

be in all shareholder contracts. As with your relationship with your worst enemy 

you always consider the divorce proceedings first.

It must be said that this happens more often in private companies and not with 

your worst  enemy as  such.  Their  lawyers  are  not  exactly  inexperienced and 
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know these tricks. Still, as a shareholder you can ask awkward questions even if 

only to be obnoxious. You may even be escorted out of the meeting by security 

if  they are really irresponsible for it  will  make a wonderful  story in the local 

newspapers and start a rumour they have indeed something to hide. You may 

now have a claim against your worst enemy for your injuries and loss of dignity 

etc. No bank likes bad publicity for obvious reasons. It is the worst thing ever to 

them  and  they  act  with  great  decisiveness  through  their  lawyers  and  spin 

doctors when it happens. Remind me again who acts like that when people say 

things they don't like? Spoiled brats perchance?

The thing is that legally, as long as what you publish is the truth and in public 

interest or already public knowledge their chances of winning a libel case against 

you (or me for this book) are less than zero and the publicity you gain for your 

cause is tremendous. It is a home goal in all senses of the word. I for one am 

more than willing and able to defend all my views in all my books in court.

Another good clause which is standard with our contracts is to make the share 

value for the first year on a new venture rated zero. Why? Simply because I got 

bitten  when  I  was  younger  when  my  clients'  business  partner  (fellow 

shareholder) decided to leave after a few months and offered his shares at a 

ridiculous price to him! He either had to buy it or end up with a shareholder he 

disliked  even more.  He  also  (worse)  lost  his  former  business  partners  skills 

which was essential to the business. Accordingly we took the third option and 

liquidated  the  company  and  started  again  with  someone  else  tied  in  and 

understanding loyalty. That was not the best legal option but the only practical 

one.

Stocks and shares are the same animal in simple terms. Just different wording 

depending where in the world you are! I can tell you from experience that listing 

your company is the easiest and safest way to borrow big money. The dreadful 

thing is the original owner (entrepreneur) can lose control and in fact does for he 

is now subjected to other laws and rules than what he was used to. That is not 

good for his business and sometimes the original owner buys all the shares back 

and de-lists the company at enormous expense to him. I believe that the Sir 

Richard Branson of the Virgin Group did that a few years ago.



As you can imagine it is vastly expensive to list a company and lawyers make 

good money from it. Deservedly so I say. It is a lot of work. Many times shares 

are offered instead of full fees which may or may not be a good investment. I 

refused once and walked away reasonably untouched when it folded. Money in 

your pocket is always better is my motto. Other times I lost out. That is life.

Not all listed companies are successful for you (the investor) are buying into an 

idea and nothing else. The listing company is  usually  nothing but a myth in 

recoverable  financial  terms.  I  guarantee  you  that  legally  very  few  listed 

companies owns anything physical of value. The assets you see like aircraft or 

ships are all leased thus transferring the risk from the operating company to the 

asset owners. Listed company's tend to be the owners of nothing except their 

name and shares which may or may not be bulls-t when (not if) the fan hits (you 

know what).  That  fancy high rise  tower with  their  name so proudly on it  is 

registered in an offshore tax haven company. Same with the shopping malls and 

other  assets they point  out  so proudly  as being the owner.  Their  subsidiary 

companies  may  be  the  owner  but  they  are  not  in  law.  Half  the  time  the 

subsidiary also owes so much money on the assets that it is useless to sell.

Your worst enemy however must have by law a certain percentage of cash as 

security against losses. It is never enough and Mr Average Joe always takes a 

loss and you see it on television every now and then. The reason being that your 

money is not really kept in a safe somewhere and given back to you on your 

request called a withdrawal or transfer of funds in real life! In simple terms it is 

mixed with the rest of the tens of thousands deposits and loaned out to whoever 

or invested wherever. No Bank in the world will survive if everyone withdraws 

their  money at  the  same time even if  they complied  with  all  the  rules  and 

regulations on liquidity. Your money is not safe with your worst enemy when 

(not if) it crashes and you would be lucky to get 25% of it back. Often it is even 

less.

Yes I know the Government (in some countries - not all) guarantees deposits but 

it is usually limited to 30g or whatever. It is not an open guarantee without any 

limits on. People are wiped out like that. Some commit suicide for after the crash 

the liquidators tries to sell assets to recover you money but as you know they 

then discover that the assets are in other companies. Even if you are able to 



legally lift the corporate veil (which is rather difficult in law) you routinely lose 

out  very  heavily.  Only  the  liquidators  make  money  in  a  sequestration  or 

insolvency. Liquidators of course are mostly specialist lawyers.

Lifting the corporate veil

Lifting the corporate veil is explained by understanding that the company is a 

legal entity entitled to act on its own and thus be sued on its own without the 

shareholders being held responsible for what the company does or does not do. 

In simple terms the debts of the company are the company's debts and not the 

shareholders. The same with assets if any! You know what happens. The assets 

are put in a separate company and we will discuss it in greater detail later on 

where we look at your structures to safeguard you against your worst enemy. 

Simply we use their own structure model against them in your own portfolio.

Lifting the corporate veil is to get to the shareholders and sell their possessions 

for the debts of the company. As said the courts will not easily agree to this 

unless recklessness and criminal intend was involved. But how do you prove the 

difference between a rash business decisions and a reckless one? What generally 

happens is the Government hammer them with tax evasion and other laws but 

that does not assist you to get your money back. The only advice is to spread 

your risk as my clients do.

My richer  clients  invest  in  physical  things  rather  than bank balances  though 

theirs are substantial for cash stays king despite the cr-p your worst enemy tell 

you.  They  also  say  they  enjoy  the  finer  things  in  life  which  is  the  logical 

extension of our first rule to pay you first. They contend (correctly) that driving 

luxury cars will protect them in a crash or high jacking attempt since some are 

armoured. They are that important to themselves and only rightly so.

They spread the risk around the biggest and most well-known your worst enemy 

with the very highest credit  ratings and will  not even look at regional banks 

whatever the incentives to do so. For such operators they are at heart actually 

very conservative (hope they don't  disagree too much with this  assessment) 

simply because all of them graduated from the school of hard knocks. Most was 

sequestrated at some time. 



Most of my clients have (so they say) stacks of gold bars somewhere except the 

Chinese who is buying silver for some reason. When asked why they just grin so 

obviously they know something we don't know. I do know it is rumoured on the 

Internet and in Africa for years now that silver will replace the gold standard in 

the future. I also know that very polite Chinese gentlemen are buying all the 

silver and copper mines in Africa. They are not interested in gold mines which 

say something to me and I cannot afford gold anyway.

The point is your exposure should always be minimised. Remember that saying 

of not keeping your eggs in one basket? It is good advice in any language. In 

law or rather banking terms it is called your portfolio. It should be balanced and 

I am not the one to explain to you how. There are many good men doing this for 

a  living.  Keep  in  mind  though  that  any  asset  which  is  used  as  security  or 

collateral is in danger to be sold (given is a better word) to your worst enemy. 

Never ever sign surety and always ring-fence assets.

I  read  a  wonderful  book  the  other  day.  The  Memoirs  of  General  William T 

Sherman to be specific. Yes the famous Union General and it is probably not 

well-known that he left the Army before the Civil  War and became a banker 

(note not a bankster) in California I believe. Now I say this often to my American 

Patriot and in my other books that I have yet to read more honourable accounts 

of warfare and men in my life. Keep in mind I am not an American with any 

uncalled  for  patriotic  notions  on  Union  Generals.  Besides  this  my  American 

Patriot is a Southern lady by birth!

I read many hundreds of military history books in my life (my library holds about 

2000 last time we counted) and never did I find that much honour as in those 

Civil War Generals of both sides. They were young men too in case your history 

teacher failed to inform you. Generals Sherman and Grant were in their early 

forties when they became famous. Generals Schofield and (Stonewall) Jackson in 

their thirties which makes their actions so much more remarkable in my view! 

They were men amongst men. 

The reason for my digression to the Civil War is simple. At one stage the Banker 

William T Sherman had to pay his deposits out because another Bank failed and 

a general rush of withdrawals took place. (Obviously our forefathers also knew 

who  their  worst  enemy  was  and  forgot  to  tell  us  or  your  worst  enemy 



suppressed the news somehow.) Fact is he paid every single withdrawal. Not 

one person could point fingers and roar for a wash basin full of water to wash 

the future Generals' hands. Can there be more honour in that kind of behaviour? 

I am astonished by American History in general and if you want to know why 

read Presidents Lincolns Gettysburg speech.

Why  do  we  then  not  see  this  type  of  standards  today?  What  went 

wrong?

Historically speaking no-one trusted your worst enemy which is proved by the 

many laws enabled through the years to keep them under control. They are the 

most regulated business in the world and you should think they would keep 

inside the rules but as we know from what we see on the news it  does not 

always work that way in real life.

What does this tell us? Simply that a bank is a myth, a piece of paper with a 

number on it in the company registration office. It is the people inside who are 

the bank and they are the ones using the legal entity call bank x for whatever 

purpose they have in mind. Mostly legal it must be said. Most banks are not run 

by crooks and other wankers and this is not what this book is about. We are 

saying  to  banksters  stop  your  inhuman  behaviour  in  treating  defaulters  as 

something akin to satan. We are not saying you are evil and should not be in 

business for we saw that your worst enemy can be useful. Still, they hide behind 

the corporate veil  to  say it  is  your  worst  enemy doing this  or  that  and not 

themselves. Or bank policy or whatever nonsense they come up with and sell to 

the public. If you accept a bank is run by people and not really a super computer 

then it blows away their silly defense of "computer errors and red tape." There is 

no such thing. It is Mr I am the big bankster who makes the decisions as with 

everything else in life.

So what you ask. We knew that before we started with our book. Sometimes it is 

the Pretty One with the fake smile. You know that already. Why mention it then? 

Merely because it means legally  Mr I am the big bankster can be sued for his 

wrongful deeds and feel the heat for a change. He has nothing to hide behind 

except a legal fiction for which he acts. It may sound terrible but we always 

advise our clients to go after the man also and turn the heat on him personally 

based  on  precarious  liability  where  possible.  Destroy  his  life  as  he  tried  to 



destroy yours and even if you lose in court he sweated for a while. Naturally it is 

just business and not personal. 

Your worst enemy always sue you and whoever stood surety for you. Always! 

Thus you sue your worst enemy for it has the money to pay you should you win 

and the men who caused the delict and let him explain the "computer error" or 

"bank policy" to the court. I am sure they will be vastly amused and so will you.

We spoke about the Pretty One who signs the contract  with you before and 

presumably she signs on behalf of your worst enemy. I explained how they could 

not understand the legal difference between an attorneys trust account and the 

account of a trust. Now let me take that deplorable lack of knowledge further to 

our advantage. According to the legalities of the Consumer Protection Act they 

need  to  explain  to  you  what  the  contract  means  in  a  language  which  you 

understand. As you know I also said that no-one including me really understand 

the terms and conditions and Latin phrases which makes it sound so good. I do 

foresee then that it will be very possible to call that Pretty One to court and ask 

her to explain the finer details on the contract and that she will fail miserably.

What does that mean to you? A lot actually for now you proved to the court that 

she is incapable of explaining the finer contract details and thus you probably 

(on  a  balance  of  probabilities)  could  not  and  did  not  understand  what  you 

signed. Your version of events now starts to make sense. This may destroy their 

claim against  you and yes  it  is  tough on the Pretty  One but  then it  is  just 

business as usual you know.  She does not mind when you are called to court to 

explain  whatever  questions  they  have.  Get  a  helmet  Pretty  One.  It  is  just 

business as usual. Blame the one who called me in the beginning of this book.

Your worst enemy may then try the legal defense of ultra vires which is where 

they say that the Pretty One exceeded her powers by signing the agreement and 

throw her to the wolves. It is mostly obsolete now and they will have a terrible 

time in proving that to the court. These days the general idea is that if someone 

signs  on  behalf  of  a  company  he  was  fully  authorised  to  do  so.  Thus  the 

company is bound to whatever stands in that contract and the contract was not 

properly explained as required by law. How pathetic to play the blame game to 

begin with I say!



I  can tell  you though that the state  is  most definitely  bound by ultra vires. 

Anything they do which is beyond their specific powers will be challenged but 

that is an entirely different book which I will not be bothered to write.

Your worst enemy will probably say you had the right to consult your attorneys 

before signing which is true but does not take away their  deplorable lack of 

knowledge which they claim to be experts on. The court will not take kindly to 

this which is in your favour.

One thing I fail to understand is that all of your worst enemies have essentially 

the same percentage rates. How is that possible? Surely that shows a lack of 

competition between them and any kind of monopoly is prohibited by law for 

that very reason. In American this would be called  anti-trust  laws whilst  we 

know it as  competition law. I believe that they are investigated now and then 

and as said in law they are vulnerable for they need to act with cleaner hands 

than most businesses.

The  counter  argument  they  love  to  use  is  over  regulation  makes  good  old 

fashioned competition (to your advantage as the consumer) virtually impossible 

and the law gives them almost no leeway to change interest's rates. I say be 

creative for why then charge the maximum allowed all the time?  Experience 

tells me there is quite a bit they can do but it is not for me to give them free 

advice. As you know my legal consultancy refuses out of principle to act for or 

with your worst enemy so I will keep my ideas secret. What do I know anyway?

The other peculiar thing about your worst enemy is calling themselves financial 

institutions which I am tempted to believe is solely to regain some credibility 

with the ordinary folk. Even the Swiss banks took serious knocks the last few 

years. First it was alleged (I have no idea if it is true or not) that they have 

millions of executed (Holocaust) Jews money which they are refusing to pay out 

to the children and then they suffered enormous losses with rogue traders in 

London. Some of the biggest banks (other than Swiss) even laundered terrorist 

money if the news is to be believed.

How is this possible? I ask again what went wrong.

As an forensic law expert I can tell you that legally any bank caught with money 

laundering will face severe (hundreds of millions) in fines and (we hope) a few 



banksters in jail. As nice at that sounds it is a home goal for they will only use 

your money to pay for the fine and as we saw recently it just means another 

golden handshake with your money to the offenders.

What made them so arrogant when it comes to defaulters?

I believe it is the power of money. Ironically it is not even their own money for it 

is your money (deposits) which they play with. We saw how the system works 

and it is not nice reading. They make their money by enslaving you in loans. 

They act  without  any sense  of  known human decency and hide behind  spin 

doctors and lawyers. Let us not forget the red tape and computer error myths in 

this regard which is the second reason why the act the way they do. They feel 

they will  be able to hit out through their lawyers and hounds from hell  with 

impunity. It is as a phycologist friend explained to me the same when road rage 

happens. You feel immune in your car and removed from reality and thus much 

more obnoxious than what is good for you.

Ironic to me is that your worst enemy fire their staff every now and then for 

whatever reason and obviously it is sad when that happens. As said before it is 

good for the share price if nothing else. Consequently the loyal henchmen are 

not even safe from the same fate which overtakes their victims. They have no 

more rights under labour law than you or me and being salary drawers their job 

security is non-extent and they are also enslaved in company loans etc. The only 

real job security is to have your fate in your own hands meaning to create your 

own income. As long as you work for someone you are exposed! Look what the 

American sequesters did to thousands of workers!

I don't really care what the reason is why your worst enemy behave as they do 

but it must stop. A poor man is still a man with legal rights. He is not something 

akin  to  satan  to  be  hounded  and  humiliated  at  will.  You  will  receive  the 

treatment you dish out in life. It says so in the good Book.

Extracts from K's free book The Circle of Life

Engagement to be married or betrothal

https://www.smashwords.com/books/view/289123


It is rather nice to ask your better half for her hand in marriage and is known as 

being  engaged  or  betrothal  if  she  agrees.  Should  she  refuse  it  is  known 

collectively as  the great escape or  the day you embarrassed yourself (joke). 

Seriously,  you cannot  claim any  compensation  because  a  woman refused to 

marry you. And whilst you may plan the big question to the last detail the law is 

not as bothered with it  as much as you may expect.  In law it  is  simply an 

understanding between two people to get married in the future and live as man 

and wife in the fullest sense of the word together under one roof facing life as 

one.

You don't need her parents' permission unless she is a minor and if I may say so 

you better not ask me unless you want see if you can outrun my shotgun pellets. 

Wait until she is of age and able to make her own decisions. If you then ask the 

parents you do so out of respect only and not because the law tells you to do so. 

Discuss this with your fiancée to be for I find many modern women do not take 

kindly to the idea of being given away as an item.

There is nothing to say you need to be on your knees or have a ring ready. That 

is just a custom but it may be cheaper to buy the ring yourself rather than let 

her choose it (joking). Nothing in law says you as the man must buy the ring 

anyway. She can also do so if you happen to be broke.

The engagement does not need to be in writing though it  sometimes is and 

known  as  an  engagement  letter.  Not  very  original  that  is.  Some  have  an 

engagement agreement which is a full contract but note an engagement contract 

is not the same as an antenuptial agreement which we will deal with later. It 

only states that the parties wish to marry in the future and deal with property 

issues. It cannot be enforced which is why it is seldom used and you cannot 

have penalty clauses in this type of contract like for instance stating if you don't 

marry me by next week Wednesday you pay me 100 dollars a day penalty. That 

would be against the morals of the public at large. All in all such a contract is 

rather useless.

Keep in mind that when I say man I also mean woman and these days same sex 

marriages are allowed in many parts of the world including South Africa but not 

under the Marriage Act. That is done under the Civil Union Act as the Marriage 

Act does not recognise a marriage as anything else between man and woman. 



Consequently  with  the  Civil  Union Act  gays  and lesbians  can  also be legally 

married. Not all consider homosexuals to be animals as one African dictator put 

it so inelegantly recently. For myself I believe in marriage between man and 

woman only but I do not discriminate or judge. Their problems in life should be 

between them and God and I know my opinion is of no relevance. Whatever 

their sexual orientation they stay humans and quite nice people also. Don't mix 

religion with law. It is wrong to treat some different than others without good 

reason.

I read that during colonial times in North America betrothal was seen as a trial 

marriage which would or could if you wish only go forward to marriage if a child 

is conceived. Honestly I am not sure about the reason for this attitude and not 

at all what I expected from a country as puritanical as America. It is not my idea 

of American public morals which I learned by reading Westerns up to the age of 

nine and then switched to History proper. I think that even in todays enlighten 

society, this would be frowned upon.

I suspect in some countries deflowering a virgin in a trial marriage may be a 

crime if not a delict. Most certainly, in recent years, we had a case where a 

fellow married a virgin whilst knowing he is still married to another woman and 

he was hammered in both the civil and criminal courts. The law does not take 

kindly to such behaviour as it is presumed in law that a woman's virginity is a 

serious matter (as it is and should be) for once broken it stays broken even if 

physically repaired.

It is also well-known in law that a woman with children is a lesser "catch" than 

one who is a virgin but I expect that this will be challenged under the equality 

laws.  The amounts given as compensation differ  drastically  between the two 

when it  comes to seduction awards. Not sure it should be on the law books 

anymore.

The legal consequences of being engaged

The effect of being engaged is to marry at some stage in the future with the 

person you are engaged to. Besides that there is not any other legal effect which 

binds you to celibacy or anything in that nature. In law all woman not married is 



presumed to live a celibate life anyway. Since this comes from the Romans with 

their well published orgies I find it ironic. 

Note please that being engaged does not take away a woman's right of refusal 

to have sex. You have no automatic right to act like a beast. Nor do you share 

your estate yet and you have no special rights to his. If he dies without you in 

his will you will inherit nothing. Thus I always recommend changing your will and 

policies the moment that you become engaged. 

The  problems arise  when you break  that  promise  to  marriage  without  good 

reason. At least you cannot be forced in law to marry anyway which was the way 

it was up to 1838 in England. As you can imagine that led to a lot of abuse!

The legal formalities to become engaged

It is important to note that you must be sane to become engaged. Many points 

out that this is indeed a contradiction of terms but let us not be nasty. I believe 

in  marriage  and  love  and  so  should  you.  Being  with  your  soul  mate  is  the 

ultimate high and best of all, free and forever and two weeks.

Obviously someone who is drunk or in a coma cannot enter into a legal contract! 

Nor  can  someone  who  is  feeble-minded  for  obvious  and  fair  reasons.  Also 

persons within the prohibited degrees of relationship may not marry each other 

which are blood family in simple terms like brother and sister or father and 

daughter. As a general rule we prohibit the direct line of ascendants to marry 

each other and thus they cannot be engaged either.

Being of the right age is dealt with more under marriage where it differs from 

country to country but most are fixed at about 15 years of age for the female. In 

South Africa, if you are less than 15 years old and female or 18 years and male 

you will need the consent of the Minister of Home Affairs to marry  AND your 

parents meaning BOTH of them. In fact, under 18 (the maturity age) means 

your parents must always agree and if they refuse you may approach the High 

Court who acts as the father of all minors for permission.

I assure you though that our courts are conservative and unless you can prove 

that  it  is  in  your  best  interests  or  your  parents  unreasonable  (read  very 

unreasonable) this will not be given willy nilly. In case you carry on regardless 



the marriage may be dissolved afterwards but we will speak about that under 

divorce later on.

So what happens when a minor promises to marry when she is of age to do so 

and when she comes of age she refuses? In law all promises to marry made by 

minors are voidable at the option of the minor meaning she can decide if she 

wants to go forward with the marriage or not. Bizarrely enough a minor may sue 

on such a promise but may not be sued. She may even make a new promise to 

someone else and that is the way it will be.

Being pregnant is no reason in law or otherwise to get married but it was not 

always  like  this  and  in  some  cultures  that  would  be  enough  reason  for  a 

marriage. It was a practical problem for under Roman law an illegitimate child 

could not inherit nor be entitled to his father's name. This meant wars in the old 

days as the Kings' illegitimate offspring decided to take fight for their inheritance 

as happened often in history causing civil wars and worse. These people were 

called "bastards" and at one stage were seen as that even if the parents married 

afterwards. Under equality of the law I am glad to say this is something of the 

past in most countries. Unfortunately the child and his mom may still be treated 

like something akin to satan by the community. We tend to throw stones quite 

quickly and it is very wrong.

You simply cannot in law be engaged to more than one woman at the same time 

or whilst  you are already married. This will  be in all  countries which do not 

support bigamous relationships. In effect the second marriage or engagement is 

void under law but then the universal law of partnership comes in and we will 

look at that in some detail. It is the same as where you live together. It has far 

reaching effects on your estate and is known as the common law wife principle.

Why it is so important to understand what is meant with an engagement 

to be married?

Let me explain that getting engaged to marry is a contract in law but oddly 

enough it cannot be enforced if one party wants to walk away from it. Being 

forced to marry against your will would be against the good morals of the nation. 

It  can never be.  Thus some law professors refer to it  as "semi-binding."  To 



marry legally both parties must be willing and able. There is nothing wrong with 

such a system and an example how neutral the law is.

As said there is no prescribed way in law in how to ask a woman to marry you 

but for long haired liberals it may involve two weeks of nonstop begging. Candle 

light dinners and being on your knees also help I suppose and through the ages 

many traditions arose around betrothal which are not in the law books as such 

meaning  it  is  not  required  in  law  to  fulfil  before  the  legal  effects  of  an 

engagement comes into being. Let me explain.

A ring may be given to the woman (usually is) who wears it on her left hand 

fourth finger which is seen as the reserve for a wedding ring. It does not matter 

if it is gold or silver or even rope but the  intention does. In law, if a woman 

accepts a ring and wear it in public on her left hand fourth finger it is very strong 

evidence that she agreed to be married in the future to the person who gave her 

the ring. If she then refuses the fiancé may claim damages from her and usually 

she must return the ring and that is called breach of promise or just breach. Nor 

does the law care if the ring has diamonds or emeralds in it. As you can see it 

has only evidential value on what the parties decided on.

Fascinatingly,  that specific ring finger is used because our Roman forefathers 

believed it contained the "vein of love" which goes straight to a womans heart. 

Before them the ancient Egyptian physicians believed that the same finger has a 

nerve to her heart. Apparently our Western way of exchanging rings started in 

again in 1477 when Maximilian the First gave Mary of Burgundy a diamond ring 

symbolising their relationship. 

* She died at the age of 25 when she fell of her horse or the horse on her. It is 

tragic but I understand he married again quite soon after that.

The left hand ring finger is not the tradition in continental Europe where the 

right hand is seen as the place for the ring. I suppose all arteries go to the heart 

anyway if you want to be unromantic. I could not find anything on what happens 

when the woman does not have a ring finger because of accident or defect.

In other  countries (Argentine apparently)  a serious  relationship  is  celebrated 

with a silver ring, then a gold one at the engagement and finally a diamond ring 

at the actual wedding.



In  Nordic  countries  I  understand  that  both  men  and  women  wear  an 

engagement ring and in Brazil they switch from right hand to left hand at the 

wedding. Some have a separate engagement ring and wedding ring later but 

really it is all symbolic. None of this is of interest for the law. It is only interested 

in what the intention of the parties was. That is the question and bottom-line is 

that you don't even need a ring to be engaged to marry. When you ask and she 

agrees and the two of you are legally able to marry then you are engaged. It 

does not give you any real rights though as with marital rights which we will look 

at later. For instance a medical man would be quite within his rights to refuse to 

discuss any medical condition relating to your fiancé to you. If I may be brutally 

frank, you are not family yet!

I could not find anything in law stating that a woman is not allowed to ask a man 

to marry her and it can happen anytime. Not only on 29 February as is tradition 

in our part of the world. My research also tells me that refusal from the man 

meant he had to buy her twelve pairs of gloves to hide her empty (of a ring) 

finger or a new dress. She may choose.

She  cannot  sue  you  for  refusing  to  marry  her  but  we  did  have  a  thought-

provoking case in Apartheid South Africa where a black man proposed to a white 

woman. The law in those days was not neutral and it was a crime for different 

race groups to have intercourse or to marry. In truth it was impossible under law 

to  do  such  things.  He  was  arrested  for  crimen  injuria  I  think  (criminal 

defamation) but I believe he was found innocent.

You  must  understand  the  Apartheid  laws  were  not  based  on  anything  but 

farming principles and the Bible. You can read about it in my book Mean Streets 

- Life in the Apartheid Police.  The argument was that the animals on a farm 

don't mix with each other so why should humans? There is no way is this world 

that that system can be defended.  It  was a crime against  humanity and an 

example of what happens when an artificial imbalance is created.

If you lose your ring it does not mean you stop being engaged. You can only 

legally stop being engaged if you break the engagement or with death of one or 

both of the partners at the same time which is called commorientes in law. We 

always presume the man, being bigger and stronger, took longer to die than the 

wife. With death the engagement stops automatically. You cannot marry a dead 



person because of the lack of consensus for one. Nor can you marry anything 

which is not human (it happens that you see an idiot "marrying" his bike or a 

woman her dog).

It is not possible to stop an engagement by doing nothing even though in our 

customary law the husband may refuse to eat his wife's food and that may be 

seen  as  divorce.  The  point  is  the  law  being  neutral  wants  to  make  logical 

deductions  on  your  behaviour.  There  must  be  no  room for  doubts  on  your 

intentions. You have to show what you mean in a practical way. The same is 

true in reverse. If a woman takes her ring off and throws it at her fiancé it is 

very strong evidence that she does not wish to carry on with the engagement 

and the subsequent marriage. Clearly she may also just give it back or send it to 

him by mail or messenger. No need for unpleasantness.

Returning gifts is also strong evidence that the marriage is off. Not making any 

arrangements for the wedding may be indicative but note that there is no time 

limit on engagements before tying the knot so to speak. It may be a few hours 

or decades. The law simply does not prescribe a time but the dirty looks from 

your future mother in law may indicate that the time is near.

This  was not  always the case because under Roman law a widow could not 

legally be married within one year of her husband's death (did not need to be 

actually dead - if captured as a prisoner of war he was considered dead). This 

was to ensure that any children to be born be borne within that year so that no 

arguments could follow afterwards on whose children it were. This is not the 

case  today.  A  widow  can  marry  when  she  pleases  though  of  course  the 

community may frown on a hasty marriage the law does not prevent that at all. 

Clearly a widower could also marry whenever he could find a new wife.

As  always  with  law no  coercion  is  allowed.  I  remember  a  case  in  the  19th 

century where a woman was rescued by a sailor after being shipwrecked. Before 

he would allow her into his boat she had to agree to marry him which she did. 

This  was not seen (correctly)  as binding on her and he failed in his  bid  for 

damages when she told him afterwards to take a hike. He probably went to 

Australia and it caused quite a scandal.



Extracts from K's  free eBook  Tricks of  Trade -  Memories of  a  Rogue 

Lawyer

What is so special about law that no one can afford it? 

I keep on saying no-one can afford a lawyer and that is an injustice in itself for it 

means  unequal  treatment.  Why are  lawyers  so  expensive?  There  is  no  real 

reason besides an imperfect system in my eyes if not greed in certain cases.  I 

understand the principle of professional men and charging fees. I understand the 

many years of study to become a legal expert but still something is wrong.

Let  me  explain  in  a  general  way  how  lawyers  (by  which  I  include  all 

professionals) work and I can hear them howling in outrage in the background 

for it is not all of them. Let me rather say the unscrupulous ones and it happens 

a lot despite the frequent denials from the law Society which no-one believes 

anymore. It also very hard to verify so you have to take my word for it as no-

one will admit to such behaviour for obvious reasons.

Padding

Any Law Office has different grades from partners (directors) to associates to 

professional assistants to secretaries. All must and want to be paid at the end of 

the month which is normal commercial  business and not to be wondered at. 

Someone has to pay for the fancy offices and original  portraits  and genuine 

coffee. It is presumably not for free and that someone is you, the client.

The bigger the law office the more money is needed to survive.  That is logical. 

All the lawyers regulate themselves with nice high sounding phrases to limit the 

fees allowed to charge but there is (always) a loop hole. In South Africa you 

have three different fee scales agreed to by all attorneys. The first two is limited 

to which court is applicable, that is the Higher Courts and Lower Courts and is 

limited to a specific rate which can be charged to your client. And then the loop 

hole to make more money. The so called “attorney and own client” scale which 

means  charge  whatever  you  will  get  away  with  in  normal  non-legal  English 

despite the different explanations from the law Society in this regard.

Let me explain what happens in practise. A legal letter which could be written on 

one page swiftly becomes ten or twenty pages. Why? Because the lawyer gets 
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paid per page written or per word and they count it which is easy with modern 

computers. Thus you find the most wonderful phrases and words flowing in an 

elegant way quoting legal sections and other parts of previous letters to create 

as much pages as possible. It really looks impressive to the untrained eye but is 

utter rubbish in the sense that it is totally unnecessary information.

Further the letter will be signed by the partner but in fact he was not the one 

writing it but he would have (I hope) read and agreed with it. It was drafted by 

a much junior professional assistant who booked his time against it. And so does 

the next one and the next one and the next one. Everyone cashes in on that one 

letter for everyone looked at it and made a small adjustment or not. Does not 

matter for it is time spend and time is money and thus charged to you, the 

client.

This technique is called “padding” and you will find my letters to be extremely 

short and to the point so that this cannot happen. I simply don’t believe in long 

boring explanations for it is not in my nature and never padded anything in my 

life. I think to pad a letter (or any legal document) for more fees is unfair to you, 

the client.

Paper wars

Some will even start a flood of letters to create more fees. This is called a “paper 

war” and very difficult to prove for it looks like diligent work and caring as well. 

And yes I am sarcastic when I say just look at the effort made by him for his 

client.  He  must  be  a  very  hardworking  fellow to  take  such  care!  Yes  I  am 

sarcastic. His work is to chase money which is not the same as chasing Justice 

though it may be the end result.

The problem here is twofold. One it only takes one idiotic lawyer to start it. And 

two, everything in law must be answered or denied or it will stand as the truth. 

So you have no choice but to answer the silly letters and answering creates 

another letter in return etc. Each letter answered cost you the client money. It is 

a nice merry go round which will only stop once sense returns and no-one will 

convince me that fees don’t play a role or that some just happen to like writing 

boring letters with no real substance to them.



Only once in my life, as an article clerk, did I hear a senior partner call another 

senior partner and tell him to “stop his nonsense and his paper war." Thus the 

fees generate a life of its own which is unfair to you.

Rubber stamps instead of personal attention

We find that a secretary rubber stamps the attorneys signature on letters and 

even summonses. What right does he then have to charge for the work he did 

not do I ask? Or they have one standard letter which is copied by the hundred 

and sent to the debtors on behalf of the creditor (client).

Why do I mention this? Because you will note some of these letters are not even 

signed for even the signature is copied. Only the date and named is changed. 

Still,  they want and demand full fees for such work from you, the client who 

does not know any better and defend themselves by pointing out the original 

letter was signed and time spend drafting it and it is just about efficiency etc.

I saw this even on court summonses also which should make them defective if 

you know enough to take a stand on it. Most don’t so they get away with it. This 

type of behaviour and business practises is to me rubbish. You the client pays 

for personal attention and worse, you think you actually get personal attention 

from a qualified man who you don’t mind paying because of his experience. Do 

you really want to pay the same money to an unqualified legal secretary? I think 

not.

How many times did you sit in the consulting room and it is rather obvious that 

the lawyer did not prepare for your case and sit there reading your file in front of 

you? That is the ultimate disrespect but is happens all the time.

Now multiply  the  above and see why they can afford  the  nice buildings.  Of 

course it will be denied and said, “Yes there may be a few horrible ones who do 

this type of thing but we have systems in place where you can complain about 

your legal bills and we don’t condone it either." How many complain and how 

many are punished for this I wonder. Why do I need to write this in a book? Why 

do my clients complain about this all the time when we first meet? Why is the 

system / red tape of such a nature that no-one wants to complain?



* We talk about the shenanigans of banksters and debt collectors in great detail 

in  my  free  eBook  Your  Worst  Enemy.  A  book  which  I  am  proud  to  say  is 

downloading by the tens of thousands. It will show you your legal rights when 

your worst enemy (your bank) comes after you as they will  if  you miss one 

payment. The legal relationship is one of "sincere mutual distrust" never mind 

what they say. It is all in the book!

Overreaching

In Africa the legal system works in US Dollars (for foreigners) and thus you need 

to establish the fees in writing before giving the instruction. As far as we are 

concerned  a  foreigner  has  the  money  to  spend  lavishly!  After  all  we  are 

professional men and used to charging good money for services rendered. That 

is not the scam for no one denies the right to charge reasonable fees. Even the 

good Book says the worker is entitled to his wages as he earned it. However, 

since the US dollar is worth many times the local currency the worker in this 

case makes millions and the client don’t even realise it. He thinks, “Well it is 

expensive but it is the same as my New York lawyers and besides this is in a 

different country etc.”  Sir, let me explain to you. They should not charge you 

more than what a local is charged for the same work. To do otherwise is to take 

advantage of your good nature and called “over reaching."  There is enough 

money for everyone without doing this. It is not a fair wage to charge you in any 

other currency but the local one.

This is a scam in my eyes and not fair to you either. The law and the efforts are 

the same. Why should the currency then be different and in fact the price 10 

times (to the ZAR) more?  No way has this made sense to me even if you are a 

rich man. The answer is to get the fees in writing and do a bit of research.

Contingency fees or to work on risk

Let us talk about risk or working on contingency fees. This is allowed in Africa 

but you will not easily find a lawyer in Africa (including South Africa) willing to 

take any real risk for his client for unlike America and elsewhere if you lose a 

civil  court case you will pay the victors legal fees which may be millions and 

often destroy the losing client financially.



If I say you I mean you the client. Not the lawyer though he may in extremely 

rare cases be ordered to pay the wasted costs. I heard of such cases but never 

saw it in real life. Even if you win you still need to pay your lawyer. This may be 

reduced if the other side actually pay but many times it turns out to be a man of 

straw. So you, the client, just cannot win. Rather settle it and limit your risk but 

we will get to that too.

I never work on risk by the way. My view is that I am running a business same 

as you. Why should I take the risk and I must warn you against anyone who is 

willing  to  do  so.  It  is  not  the  norm  and  sometimes  may  be  born  out  of 

desperation which is always a bad way to start.

The system failed to prevent summonses

As said  it  is  a  risky  business  to  sue  without  excellent  cause in  Africa  for  it 

reduces the amount of summonses being issued in theory.  It is not working 

though. The amounts of summonses are climbing every year and now it is not 

uncommon to wait five years before you get a court verdict.

Justice delayed is Justice denied or so say the long hair liberals. There is of 

course  a  big  element  of  truth  in  this  statement  and  it  is  indeed  abused 

sometimes. We hear of men awaiting trial spending years in jail for they cannot 

afford bail. That is not Justice and never will be.

There is no such thing as bail bonds in the American sense of the word here. You 

pay for yourself or get a mate to help if you can’t. Otherwise you stay in jail and 

it is an unfair system but what else can the law do? There are case law stating 

that bail should not be artificially refused by making the bail amount too high 

but our people are poor and what may be easy money to some is life and death 

to most.

Delay and postpone

That is another tactic lawyer’s use. Delay and postpone as much as possible in 

the hope that your opponent run out of money or that you give up. Thus we find 

appeals to higher courts for no other reason than time wasting and of course 

creating excellent fees.  Whenever a lawyer takes a technical defense you can 

bet your last penny that he has no case on merits. Meaning he is looking for a 



way out since his client is guilty. That by the way is allowed and part of the 

game.

It must be said that in our legal system you sometimes need permission from 

the Judge to lodge an appeal. Refusal will lead to another court case wasting 

even more time. We try to overcome this by ensuring an Arbitration exit in your 

contracts and to enforce them. That is the new way and it works very well. No 

contract  should  be without  it  and it  must  be binding  on the  parties.  In  the 

alternative settle the matter before wasting time and money on the courts. As 

said somewhere we try to minimise court time to zero.

I firmly believe that law is way too expensive in Africa (including South Africa) 

and unfair towards the client. I really have no idea how it can be turned around. 

Insurance and big corporates will make it more expensive and out of reach of 

the common man. It can also be correctly said to be a business and a business 

needs money to survive. Surely no-one denies a fair wage for a fair days work. 

Just make sure you know what you get into.

Article clerks do not need to be treated like humans

I have no doubts that the article system is abused by some lawyers to gain 

cheap labour which they otherwise would not have had. This view I am willing to 

defend in any court of their choice if they want to run the risk of exposure and 

public humiliation. I am sure that I will  receive many thousands of affidavits 

from former article clerks to back me up. Once again I must say this is not 

everywhere  and  not  all  lawyers  treat  their  slaves  inhumanely.  There  are 

apparently good ones too for I heard of them.

It is a system we inherited from the British Colonial times and comes down to a 

legal graduate working for an existing law office to “learn” the trade. I think in 

America it is called Internship but I am not sure. Perhaps someone can tell me 

for I would like to know.

Whilst  it  started  off  as  a  good  idea  it  became  nothing  but  a  form  of 

institutionalised slavery in my eyes. My experience (and I am not alone saying 

this even if no-one else is willing to write it down) is that you learn nothing and 

are  abused  as  cheap  labour.  Conservatism  &  tradition  is  very  much 

counterproductive if slavishly followed and the articles system is indeed abusive.



Where else have you seen graduates work for less than the minimum wage (it is 

not regulated and the pay vary in the extreme) because they are forced by law 

to do so? Advocates doing their version of articles called pupil ship is not paid 

even one cent but they are expected to entertain  and pay membership fees 

towards the bar council for the privilege to be treated like a slave. At least their 

misery  is  only  six  months  and  ours  one  year  or  two  years  or  even  more 

depending on qualifications.

In the legal community there exists an unwritten rule that the more senior of the 

two lawyers will pay for the drinks or dinner. Obviously the senior because he 

should have more money to do so but you may be sure that you, the client, will 

in  some  way  make  up  for  our  expenses.  That  is  also  an  unwritten  rule. 

Advocates needs the attorneys to send them work so they end up paying almost 

as a matter of course. This system at least works well in practise.

Worse  than  the  lack  of  a  decent  salary  the  article  clerks  are  made  to  feel 

inferior. Unlike the advocates they have no fancy title to impress the secretaries 

with. I saw a very bright female candidate forced to clean the kitchen because 

she is female. She is still angry about it and asked me to spit in the mugs she 

being ladylike and me not (enjoyed it too). Or the male clerks forced to clean 

carpets after hours because they are cheap labour. Or refused entry to the lifts 

and take the stairs because the lifts are for clients only and not lowly article 

clerks. Or walk around for one year being a glorified mail man delivering and 

serving pleadings. And let me not even start on that wonderful skill which every 

article clerk obtained and that is making photocopies by the million. If it was not 

so pathetic and inherently wrong it would be funny.

The main excuse used by the perpetrators called senior partners is that articles 

are what you make of it!  That is so obvious nonsense that it  defies reason. 

Articles are what the law office makes it via the senior partners. The article clerk 

has neither say nor any rights in it. Some are lucky and some not. That is life. 

But all has to follow the stupid rules and stick it out.

Then why put up with such cr-p? Simply because you have no choice! If you 

don’t  or rock the boat by complaining you will  not qualify as an attorney or 

advocate and the system will work you out. I saw it happen. No doubt, even 

after all these years I am still angry about it. I have not forgotten nor forgiven 



the insults which indeed were uncalled for between civilised men. It is of course 

only a coward who insults someone unable to return the insult.

I ask you. Is this the way to treat legal graduates or any other employee for that 

matter? I think not. One of the tests at my consultancy is to note what a new 

associate does when a woman enters the room. He better stand up and be polite 

or he is out. We Africans are respectful people and the traditions must be kept in 

this  regard.  I  often tell  my overseas clients  it  is  rude not to  ask  about the 

weather before getting down to business. We are from an agriculture Society 

and always ask about the rain before commencing on less serious things like 

business.

This treatment of article clerks leads to a lot of frustration if not outright hatred 

as you may gather and is one of the ways how the system is abused. I assure 

you my old article law firm did not receive a single instruction from me after I 

left. Nor will they ever receive an instruction from me but their opposition across 

the street did well from my instructions. During the years I cost them hundreds 

of thousands of lost income by supporting the law office next door. So it is not 

even clever business to be nasty to your article clerks and shows the supreme 

arrogance which came with such behaviour.

I am very suspicious of anyone who says he enjoyed his articles and avoids him 

also  for  being  of  an  unsound  mind  if  not  a  (you  know)  what  creeper.  The 

publishers made me take the anatomy part out but you know what I mean. It is 

always a good skill to be able to read between the lines even if not a legal man.

The sooner we get rid of this article system the better off this country will be for 

it  is also impossible for many law graduates to find legal articles in the first 

place. It is inherently an unfair system which does not belong in modern Society 

and with the law schools in place it is unnecessary and outlived its usefulness.

Of course it will never happen. After all it took a Civil War to get rid of slaves in 

America. I studied that war and its causes being a history boffin. Let me tell you 

I  have  never  read  more  honourable  men  in  my  life.  Just  look  at  President 

Lincolns  Gettysburg  speech  which  is  almost  of  no  length  and  summarise 

everything you need to know about democracy. That is what life is about. The 

search  for  Justice  and the  Americans  it  must  be  said  obtained it.  For  some 



reason my American clients find this paragraph hilarious but they miss the point! 

For us who look towards the Land of the Free the view is much different. We still 

endure what you got rid of in 1774 and 1865.

We will not as long as we cling to colonial times and traditions. We did not even 

had the guts to tell our colonial powers cheerio as America did and created real 

democracy two hundred years before the rest of Africa.  That will  always be 

amazing to me and a sense of wonder is as great as the first time in a university 

library and you feel the incredible knowledge around you.

* There is a new Act coming out (soon I hope) which will abolish the legal slave 

trade in article clerks in South Africa. It will open the doors to many and is only 

a good thing. Wherever a closed club is you will find abuse or so I believe.

End of Extracts.


