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Tydens ’n kuier op Lambertsbaai het ek ’n besoek aan die plaas 

Steenbokfontein gebring. Daar is die verhaal van die Sybille 

kleurvol oorgedra. Die geskiedenis het my diep geraak. My 

kortverhaal, “Die sjokoladekoek” wat in Vrouekeur verskyn het, het 

hier sy oorsprong gehad. Die Sybille se storie en veral die verhaal 

van Martjie, dogter van Dirk en Betjie Burger van Steenbokfontein, 

het my egter bygebly.  

Nou kan ek met dankbaarheid terugkyk. Martjie se Ingelsman 

is gebore. Alhoewel die verhaal meestal fiktief is, word heelwat 

feite net so in die verhaal opgeneem. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Die jaar 1901. Die 3 000 ton patrollieboot seil al nader aan die 

ankerplek by Lambertsbaai. Die vaart van Simonstad af was sonder 

enige voorval. Die bemanning kan vir ’n dag of twee by die basis op 

Lambertsbaai hulle landvoete vind voordat die Sybille weer op 

patrollie vertrek, terug Simonstad toe. 
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’n Novelle 
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“O, magtag, hierdie storm gaan vir ons moeilikheid bring. Die wolke 

is heeltemal te dreigend!”  

Luitenant Holland tuur bekommerd na die groeiende golwe. 

Die wind loei om die skip. Dreigende onweerswolke hang swanger 

op die horison en word vinnig deur die wind oor see en skip 

aangeblaas. 

Nog nooit het Jack Holland die weer by Lambertsbaai so gesien 

nie. Dit is nou eers Januarie, die winterstorms kom nog. Kaptein 

Williams en die res van die bemanning is nog aan land, maar hy het 

nie ’n keuse nie, hy sal moet anker lig. Die hawe bied nie genoeg 

beskerming teen die storm nie. Jack besef as hy die Sybille wil red, 

sal hy die diepsee moet in en vinnig ook!  

“Lig die anker!” Jack Holland se stem dra die erns van die 

situasie. 

“Luitenant, kaptein Williams is nog in Lambertsbaai. Wat ...?”  

“Ons kan nie vir hom wag nie, ons moet anker lig! Toe-toe 

waarvoor wag julle?” Sybille het ’n kans op oorlewing in die 

diepsee. Ons moet net geduldig wees, wag dat die storm uitwoed, 

flits die gedagtes deur Jack se kop. 

Kort voor lank is die Sybille op pad terug die diepsee in. Die 

bemanning bly dwarsdeur die nag paraat, oë gerig op die reuse 

branders, aangeblaas deur die stormwind wat om die Sybille breek. 

 

Teen tweeuur die oggend van 17 Januarie 1901 is die see 

uitgewoed. Die wind bedaar geleidelik. Waar Jack Holland op die 



dek staan, lyk die woedende see van ’n rukkie gelede nou weer 

soos dit altyd in Januarie aan die Weskus lyk. 

“Ons kan maar omdraai, dit lyk asof die storm bedaar het.” Die 

jong navigator se stem bereik Jack waar hy ingedagte voor die 

kajuitvenster staan. 

“Maak so.” 

Die Sybille is weer op pad terug Lambertsbaai se hawe toe. Net 

’n klein rukkie, dan kan hulle anker gooi. 

 

“Ek dink ons is van koers af,” dring tweede luitenant Pete 

Townsend se stem tot Jack deur. 

“Waarvan praat jy?” 

“Ek vermoed die sterk wind het ons van koers af gedruk.” 

“Hoekom is dit nie opgetel nie?” 

“Ek weet nie, maar dinge lyk nie vir my reg nie.” 

 

Harry Cayley beskou sy kompas noukeurig, fronsend. Hy kan nie glo 

wat hy sien nie. Die Sybille het, aangestoot deur die suidwaartse 

strome en die gure weer, van koers af gevaar. Hulle is ongeveer ses 

myl suid van waar hulle veronderstel is om te wees. In sy hart kom 

lê ’n stille vrees: Was hy onverskillig, onoplettend? 

“Harry, wat sien jy? Pete sê ons is van koers af!” Jack Holland 

se stem klap deur die nou doodstil stuurkajuit. 

“Ja, dit lyk so.” Hy draai in sy sitplek om. “vermoed die strome 

het ons van koers af gedwing, maar so min op ’n keer dat dit nie 

opmerklik was nie.” 

“Hoe ver is ons van koers af?”  

“Ongeveer ses myl, ek is jammer, maar dit was ...” 



Die skok van die stamp, gevolg deur onheilspellende kraak- en 

skeurgeluide, laat almal vinnig en grootoog na mekaar kyk.  

“Wat de donner gaan nou aan?” Jack Holland gryp na 

vashouplek. 

“Ons het ’n rif getref!” 

“Magtig! Reverse enjins – nóú! Ons moet van die rif af! Gaan 

bepaal skade; maak die bulk heads toe! Bodek, nou!”  

Die bevele word afgerammel. Jack Holland probeer sy stem so 

kalm moontlik hou, maar hy voel hoe paniek oor sy manskappe se 

veiligheid in hom opstoot. As hy hulle maar net veilig aan wal kan 

kry. 

 

Voete klap donderend soos die bemanning na die bodek storm. Die 

vraag is in elkeen se gemoed: Gaan ons lewendig hier uitkom?  

“Luitenant, moet ons probeer strand toe swem?” 

“Is jy laf, g’n mens sal dit oorleef oor hierdie rotse in die 

stormwater nie! Bly op dek!  

“Luitenant, ons het ’n man down,” kom die hortende woorde 

van nog ’n seeman. 

Jack volg hom na die aangeduide plek. Die figuur van ’n mens 

lê verwronge teen een van die kanonne. Hy is duidelik 

rondgeslinger en het sy laaste rusplek teen die kanon gevind, sy 

liggaam gebreek. 

Jack sluit sy oë vir ’n kort oomblik en laat sy kop in eerbied sak. 

Dan draai hy om.  

Ag Here, wees ons genadig in hierdie donker stormnag. Jack se 

stille gebed laat hom met ’n kalmer gemoed. 

“Luitenant, ligte in die verte!” 



“Boot onderweg van stuurboordkant!” Dankie tog, daar is hulp 

op pad. Na twee ure in hierdie gure weer sal land welkom wees. 

 

Kaptein John Williams kyk angstig na die Sybille terwyl die 

sleepboot probeer om so naby as moontlik te kom. Hy hoop nie hy 

het van die bemanning in die storm verloor nie! 

“Holland!” Williams se stem is skaars hoorbaar in die breek van 

branders en sterk wind. “Kan jy my hoor?” 

“Ja, Kaptein!” 

“Ons gaan die skootgidslyn oorstuur!”  

’n Klapgeluid soos ’n geweerskoot knal deur die nou rustiger 

nag. 

Twee seemanne volg die lyn en maak dit vas. Alles is nou 

gereed om die bemanning van die Sybille na die sleepboot oor te 

plaas. 

“Kalm, kêrel, nie so haastig nie! Beseerdes eerste!” Die 

beangste seeman word sagkens teruggedruk. Een vir een verlaat 

die manne die Sybille. Die sleepboot was betyds. 

 

Kaptein Williams, luitenant Holland en die hoofbootsman klim 

versigtig oor die rotse na die gestrande skip. John gaan met eerbied 

aan boord. Die skeepsklok, kommissievlag en skeepsdagboek is 

gelukkig ongedeerd. Terwyl hy en ’n paar bemanningslede die skip 

met die items verlaat, maal afskeidswoorde deur sy kop. Hy kyk vir 

oulaas oor die dek. 

“Ons het ’n lang pad gekom, Sybille. Dis tyd om te groet. Dit lyk 

my ek gaan sonder jou terug Simonstad toe. Jy het nie hierdie einde 



verdien nie, maar die rus kom jou toe. Vaarwel, Sybille,” sy stem 

wil-wil breek.  

Holland kyk vir oulaas rond. Die Bosun se skel fluittoon klief 

deur die lug, John en sy makkers gee ’n laaste saluut en draai dan 

hulle rûe op die Sybille. 

John klim gly-gly oor die rotse, weg van die Sybille af. Hy is 

dankbaar dat hy nie nog manskappe verloor het nie. Die Sybille is 

egter ’n ander storie. Vir die hoeveelste keer bedink hy die 

gebeure. Die afgelope twee dae het die kragtige seestrome en 

golwe haar ’n hele paar meter nader aan die land gestoot. Die rotse 

en riwwe het die Sybille se bodem stukkend geskeur. Die wrak lê 

nou naby die plaas Steenboksfontein, ongeveer drie myl suid van 

Lambertsbaai.  

John wil nie eers dink aan die gevolge van hierdie ongeluk nie. 

Dat dit ’n fout van sy manskappe blyk te wees, maak hom nog meer 

bekommerd. Daar sal beslis ’n krygsraad gehou word en hy weet 

nou al dat mense se loopbane in die weegskaal is. 

 

(Bestel gerus by ons aanlyn boekwinkel) 


