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PAPE SE PLAN – Jan Spies 

 

Ou-oom Hendrik en sy drie seuns – Kolie, Hendrik en Izak was van die oudste 

inwoners in die omgewing.  Maar ou-oom Hendrik is deur sy drie seuns genoem 

“Pape”... en so was hy bekend aan almal.   

 

Oom Pape en sy seuns het selde ‘n hofsaak misgeloop op die dorp.  Hulle het die 

wet geken en is net oortref deur regters, magistrate, advokate en prokureurs.  

Daar was natuurlik minder wette in daardie dae maar oom Pape het vir hom ‘n 

wetboek aangeskaf en dit bestudeer van aanhef tot by “God behoede die 

koning”.   

 

Hulle het skynhof gehou waar oom Pape ALTYD die regter was, een van die 

seuns die aanklaer, die ander die verdediger en een die beskuldigde.  Hulle was 

later so bedrewe in dié dinge dat hulle met hofonderbrekings vir die aanklaer of 

verdediger gaan raadgee het oor wat hulle gemis het... of waar hulle ‘n fout 

gemaak het.   

 

Maar dit was of die noodlot hulle tart want eendag skiet Kolie ‘n gemsbok 

onwettig en die polisie betrap hom op heterdaad.   

 

Oom Pape belê “oefen” hofsittings dag na dag, week na week in oploop na die 

Kolie se saak, wat tot LAAT in die nag duur.  Maar... wanneer hy sy uitspraak 

lewer is dit elke keer:  “Nee, Kolie, Pape is jammer maar JY IS VAS.” 

 

Op ‘n dag besluit Pape om die saak uit ‘n heel ander kant te benader.  Hy’t 

geweet magistraat Daily se EIE karspore het op baie plase in die omgewing gelê 

waar hulle NIE hoort nie.  Hy self het ‘n draai gaan ry en daar tref ‘n gelukkie 

hom.   

 

Hy laat roep vir Kolie en gee hom duidelike instruksies.   

“Ry dorp toe.  Slaap in die hotel.  Vroeg oggend gaan jy na Magistraat Daily se 

huis.  Sê vir hom daar hang biltong aan ‘n swarthaakboompie in die vleitjie op 

Broes Kraal plaas.  Wys vir hom die mes met sy voorletters en van op... maar 

MOENIE dit vir hom gee nie.  Sê vir hom EK sal dit eendag vir hom bring. Gaan 

terug na die hotel en WAG.”   

 

Kolie het gemaak soos Pape gesê het en dit was net na agt uur toe die hofklerk 

uitasem aangehardloop kom by die hotel.  “Magistraat Daily wil jou DADELIK in 

sy kantoor spreek.” 

 

Kolie is na Daily se kantoor en dié draai nie doekies om nie:  “Ek sien jy moet 

vandag voor die hof kom oor ‘n ‘ou gemsbokkie’.  Nee wat!  Soms het mense 

wragtig geen oordeelsvermoë nie.  En, Kolie, sê vir Pape, dis reg oor die mes.”   

 

Toe Kolie by Pape aankom en nog voor die dagsê vra Pape al:  “Is jy vas of is jy 

los, Kolie?”   
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“Ek is los, Pape!” 

 

Toe lag ou-oom Pape.   

 

“Ja,” sê die ouman.  “Ek en Daily WEET op ons jare: die wet is een ding; die 

mens is ‘n ANDER.”    


