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Chloe skrik en gryp sy hand weg. “Pasop Hunter! 

Moenie met jou kaal hand daaraan vat nie. Dit is uiters 
giftig!”  
 
Hunter is verbaas. “Werklik, Chloe, kan dit so giftig 

wees?” 
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“Ek is Nico de Jager, ‘n lid van ‘n internasionale 
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ontvoer want u het hulle twaalf jaar gelede ontduik.” 
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“Dis maklik vir jou om te praat,” vererg sy haar 
en klad haar gesig met die handdoek. “Kyk of jy die 
bal verby die lang lummel kan kry, dan praat ons 
weer.” 
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Vasgevang 
Deur Anton Pan 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
’n Geheim in die Diepblou 
 
Chloe sit haar hande op haar heupe. Haar oë blits. 
 
“Jy het my belowe dat jy en Ronnie julle twak sal uitsorteer 

maar jy het net bollie gepraat! Ek het Susan gevra hoe dit hier 
gaan en ek hou nie van wat sy my vertel nie! Julle deel nie eers 
dieselfde tafel nie en sy moet selfs boodskappe oordra! Ek het 
haar gesê sy moet my op hoogte hou en indien julle aanhou 
met hierdie twak, gaan ek nie terugkeer nie en net die 
werkswinkel Maandae besoek. Ek geniet in elk geval my 
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plekkie baie want daar hoef ek nie oor julle nonsens worry 
nie.” 

 
Leo lyk uit die veld geslaan. “Ag nee, kom nou Chloe, 

moenie jou staan en laf hou nie. Jy is die koningin van hierdie 
paleis.” 

 
“Ja, en julle tweetjies wil altwee so graag die koning wees.” 
 
Susan onderbreek: “Middagete is gereed. Leo, sal jy vir 

Ronnie en die besoeker gaan roep terwyl ek solank die tafel 
dek?” 

 
Hunter het intussen daarin geslaag om al die onderhoude in 

Ronnie se werkswinkel af te handel en almal sit aan by die 
etenstafel. Hunter kyk uit op die tuin en Chloe sit aan die 
oorkant van die tafel met haar twee probleemkinders aan 
weerskante van haar. Die skuifdeure is oop en die voëltjies 
baljaar tussen die plante en boompies rondom die swembad. 

 
Hunter smul gulsig aan die ete. “Susan se kos is fantasties, 

Chloe.” 
 
Hy lig sy vurk en wys na die tuin. “Clea was darem ’n 

besonderse tuinier. Wie sien nou om na die tuin? Dit lyk nog 
net so indrukwekkend soos altyd.” 

 
Chloe glimlag en antwoord rustig. “Dit is Leo, Hunter, hy het 

werklik groen vingers. Alles wat hy aanraak en in die grond sit, 
wys ongelooflike resultate. Die plaas floreer vandat hy 
oorgeneem het by Tony drie jaar gelede.” 
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“Dis maklik vir jou om te praat,” vererg sy haar en klad 
haar gesig met die handdoek. “Kyk of jy die bal verby die lang 
lummel kan kry, dan praat ons weer.” 

“Ek gee net raad. Hy is op `n skelm manier hier gepos. 
Jy moet hom wen, ons maak staat op jou. Wie weet wat kan 
gebeur as jy hierdie pot kan wen? Jy sal baie druk op hom 
plaas want alles hang dan van die beslissende laaste pot af. Jou 
houe sal baie akkuraat moet wees anders gaan hy jou bly 
afsny!” 
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spel nooit gaan ophou nie, verras hy haar met `n harde 
aanvallende hoekhou. Vervlaks, sy het nie `n kat se kans teen 
hierdie hou nie. Hy het net gewag tot sy gewoond geraak het 
aan sy diep dryfhoue, toe mislei hy haar asof hy weer gaan 
dryf, maar slaan die bal hard in die kantmuur in sodat dit 
doodval in die voorste teenoorgestelde hoekie. Anton wen die 
eerste pot: 15 – 13. 

Sonnika besluit om alles uit te haal om te wen. Sy moet 
keer dat hy nie te ver voorloop nie en moet die volgende pot 
wen. Hulle speel die beste uit 5 potte. En toe Anton nie betyds 
op die T is nie, is dit haar beurt om hom te mislei. Sy maak 
asof sy `n harde dwarsbaan gaan speel, maar verras hom met 
haar eie aanvallende hoekhou en Anton moet toekyk hoe die 
bal doodval in die teenoorgestelde hoekie. Sy wen die 
volgende pot en maak dit gelyk: een pot elk. Wouter is dadelik 
by om haar geluk te wens en raad te gee.  

In die derde pot is Anton net op die regte tyd in posisie. 
Hy verras haar deur sy taktiek te verander en trek haar in die 
agterste hoekies in, neem die T vinnig af en sny gereeld haar 
lughoue af en wen die pot te maklik. Anton loop voor 2 teen 1. 
Vervlaks, die mansmens lees haar soos `n boek, dink sy 
omgekrap. Sy sit en vee die sweet met `n handdoek van haar 
gesig af. Wouter kom staan voor haar, daar is weerlig in sy oë. 

“Sonnika, Anton gebruik sy lengte en weet net waar jy 
jou lughoue gaan speel. Jy sal jou patroon moet verander. Ek 
stel voor jy dryf die bal soms wanneer hy dink jy gaan jou 
gewone lughou speel. Jy moet die volgende een wen anders is 
dit 3 teen 1 en dis neusie verby. Hulle wen dan die liga. Dis 
nou of nooit, meisiekind.” 
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“Ek sal graag na ete so bietjie die tuin van naderby wil 
waardeer. Sal jy my gids wees, Chloe? Dit is werklik ’n 
kunswerk.” 

 
“Leo sal ’n baie beter gids wees, Hunter, hy weet waarvan hy 

praat.” 
 
Leo maak verskoning. “Jammer, Hunter, maar ek is nogal 

haastig. Ons is besig met iets wat ons moet klaarkry voor 
sononder en ek het nie baie tyd nie. Ek sal verkies dat jy my en 
my werkers direk na ete sien en dan kan Chloe jou eerder die 
tuin na die tyd wys. Goed so?” 

 
Hunter kyk op en bestudeer Leo vir ’n rukkie voor hy 

antwoord: “Geen probleem nie, Leo, ek is seker die bestuur 
van hierdie plaas hou julle baie besig. Ek verstaan heeltemal.” 

 
Hulle het ’n gesellige tydjie rondom die tafel. Ronnie en Leo 

vertel aan Hunter van hulle aktiwiteite op die plaas. Leo praat 
oor die interessante, seldsame voëltjies wat die tuin deur die 
opening in die dak kom besoek en Hunter stel hulle gerus dat 
Chloe haar plek beveilig het. 

 
Hulle is net van plan om op te staan van die tafel af toe Leo 

vir Chloe ernstig in die oë kyk. 
 
 “Chloe, mevrou Kennedy het my vertel dat daardie plekkie 

van jou ‘n regte spookhuis is. Niemand kon glo langer as ‘n 
week daar bly voordat hulle vlug nie en hulle was almal mense 
wat nie glo aan bonatuurlike dinge nie. Ek ken jou maar alte 
goed. Jy is verskriklik hardkoppig. Jy sal vasberade probeer 
voorgee daar is niks fout nie, maar intussen lewe jy in vrees 
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daar alleen in die gramadoelas. Is jy seker jy is okei daar? Kyk 
in my oë. Ek sal sien indien jy iets wegsteek.” 

 
Chloe sit haar stoute dogtertjie gesiggie op. “Stoute apies, 

Leo.” 
 
Leo frons verward “Wat ..?” 
  
“Stoute apies kruip weg in die vrekhoë bloekombome diep in 

die woud. Niemand weet eers van hulle bestaan nie, behalwe 
Robert, die opsigter. Hulle kruip weg vir hom want hy skiet 
hulle indien hulle te mak word. Nou kom die duiweltjies uit in 
die middel van die nag en probeer hulle geluk en jaag al die 
liggelowiges soos jy op hol.” 

 
Leo lig sy wenkbroue. “Ek vind dit moeilik om te glo dat 

hulle daarin kon slaag om alle vorige huurders te verjaag.” 
 
Chloe trek net haar neus op in ‘n frons. “Robert het hulle vir 

my gewys. Daar bó in die hoogste boomtoppe koekeloer die 
karnallies vir my en dink ek gaan net so onnosel wees om die 
hasepad te kies.”  

 
Sy steek tong uit en dan skud sy haar kop heen en weer. “So, 

wê!” 
 
Leo weier om bes te gee. “Ek dink nie Kennedy vertel ons 

alles oor daardie plek nie. Toe ek jou daar besoek het, het my 
hare gerys. Die plek gee my die koue rillings. Ek is seker daar 
gaan snaakse dinge aan en jy steek iets weg. Dit is hoekom jy 
nou so vertoning opsit soos ‘n stoute tienerdogtertjie.” 
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boog en Anton sien dis te goed en akkuraat om af te sny. Hy 
sukkel om dit uit die hoekie uit te skep en speel `n swak 
terughou. Sy is gereed voor die T vir `n swak hou, skiet 
vorentoe en speel die perfekte, sagte, egiptiese valhou wat 
doodval in die oorkantste voorste hoekie. Anton stop dood op 
die T en besef dis `n mors van tyd om eers te probeer want die 
bal is dood.  

“Hou hom daar, meisie,” skree Wouter. “Hy dink hy kan 
jou afsny, maar hy ken nie jou giftige, sagte dien nie. Wat `n 
rugbreker!” spot hy.  

Sonnika dien weer dieselfde van die anderkant en weer 
eens is dit dieselfde storie. Die bal is dood en sy voel die 
verligting, want sy is reeds 2-0 voor. 

Anton sweet. Hy verstaan nou waarom die ouens haar 
nie kan wen nie. Dis die dekselse kort rompie. Hoe kan `n man 
kophou as sy hier reg voor jou vastrap, die rompie oplig en 
haar ronde boudjies uitsteek? Ruk jou reg ou, baklei hy met 
homself, kyk verby die sonbruin bene, die uitlokkende swaai 
van haar heupe en konsentreer op die bal. 

Sonika haal alles uit om die selfversekerde mansmens te 
wys waartoe sy in staat is. Sy fokus op die bal en slaan sekuur 
`n hoë dien. Anton kry dit egter reg om die bal met beperkte 
spasie van die muur af met `n sagte hoë vlughou te speel en 
tref die voorste muur akkuraat en hoog genoeg sodat die bal 
hoog langs die muur na die agterste hoekie trek. Hy skiet 
vinnig agterom en neem die T van haar af.  

Die res van die tyd jaag hulle mekaar, nou om en weer 
agter toe. `n Paar spelers van die ander spanne wat ook liga 
speel die aand, drom om die baan saam om te kyk.  

Sonnika se houe is akkuraat en sag en Anton gebruik 
meestal diep, harde dryfhoue. Net toe dit vir haar voel of die 
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“Sonnika, ek het nie verwag om vanaand met so `n 
pragtige meisietjie mee te ding nie.” Haar bewegings stol vir `n 
oomblik. Die betowering van die manstem agter haar bring 
haar hart in beroering. Sy buk en vroetel onnodig met die veter 
van haar tekkie. Sy is niemand se meisietjie nie, vies sy haar. 
Sy is g`n klein nie; dis hy wat so onmenslik groot is. Sy hou 
niks van die grootmenere wat van bo af op jou afkyk nie.  Dis 
waarom sy altyd hoëhakskoene dra as sy saam met een gaan 
uiteet of fliek. Sy weet ook nie waarom die lesers groot helde 
verkies nie. Hier staan sy nou soos `n piepbang kuiken in 
tekkies en bewe voor die grootste uitdaging van haar lewe. 

 Help! Vanaand gaan sy `n gek van haarself maak! 
Miskien moet sy voorgee haar blindedermpie gaan enige 
oomblik bars as sy nie dadelik by `n  hospitaal uitkom nie. Kyk 
net hoe nuuskierig wag almal om te sien hoe lank dit haar gaan 
neem voor sy inkonk! 

“Jou span het my uitgedaag.” Hy klink geamuseerd. 
“Die manne sê my nie een van hulle kan jou wen nie. Jy maak 
`n man se kop glo so deurmekaar dis onmoontlik om op die bal 
te fokus. Dra jy aspris die sexy, kort rompe? Dit gee jou `n 
onregverdige voorsprong bo hulle.” 

Verontwaardig soek sy na woorde, maar sy skewekop- 
bewondering bring haar innerlik in beroering. Verlam haar 
tong. Hy onderskat sy dinamiek. Sy kan net sowel hensop, 
vanaand gaan hierdie man die vloer met haar vee. 

“Time! Komaan julle twee,” jaag Wouter hulle aan.  
 Sonnika se maagspiere trek gespanne saam. Sy lig haar 
kop met uitdagend op en loop vol bravade na die baan. As haar 
arme ou beentjies net nie so rittel en beef soos gestolde jellie 
nie. Nadat hulle die bal warm geslaan het, wen sy die val van 
die raket en kan begin afslaan. Sy slaan af met `n hoë, sagte 
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“Jammer om jou verwagtinge heeltemal te verongeluk, Leo, 
want ek gaan nie uitfreak vir nonsens en terughardloop plaas 
toe en in jou arms kom val nie.” 

 
Sy hoor Ronnie giggel van lekkerkry agter haar want hy 

geniet natuurlik haar vertoning terdeë en Leo gluur hom 
dreigend aan. 

 
Chloe kyk om. “Kom nou, Ronnie, moenie dit invryf nie! 

Gaan julle nooit weer die geslypte byle eenkant laat lê nie?” 
 
Ronnie glimlag gelukkig en knipoog speels vir haar. “Daar is 

net een Chloe Eastwood en niemand mors met hierdie meisie 
nie. Dis vir seker!” 

 
Hunter en Leo begin hulle onderhoud sommer net daar by die 

tafel terwyl Ronnie en Chloe Susan help om die tafel af te dek 
en die vuil skottelgoed en oorskiet terug te neem kombuis toe. 
Susan weet hulle hoef dit nie te doen nie, maar sy sê nie ‘n 
woord nie, want stilletjies bring hierdie oomblik diep 
herinneringe terug wat hulle drie saam koester. Daar is ‘n 
skottelgoedwasser maar hulle ignoreer die masjien en Ronnie 
en Chloe begin saam die skottelgoed was soos in die ou dae. 
Ronnie was en sy droog af terwyl hulle elke oomblik daarvan 
geniet en gesels oor die nuutste skeppings waarmee Ronnie 
besig is. 

 
Sy dink vêr terug toe hulle tieners was. Ronnie was nog altyd 

die broer wat sy nooit gehad het nie en sy die suster wat hy 
nooit gehad het nie. Toe word hy uiteindelik tóg soos haar 
stiefbroer met die verloop van tyd want dinge het net so 
uitgewerk. Hy was nog maar 10 jaar oud toe sy vader oorlede 
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is. Sy ouer 16-jarige broer het toe noodgedwonge sy pa se rol 
oorgeneem. Sy moeder het kanker onder lede gehad en dit het 
uiteindelik sy ouer broer geforseer om die skool te verlaat en 
vir ‘n appel en ei te begin werk. Intussen het Chloe en Ronnie 
goeie maatjies geword op skool en sy het Ronnie uitgenooi om 
naweke oor te bly op die plaas.  

 
Ronnie se broer het egter kortpad begin kies om meer geld 

huis toe te bring en uiteindelik gebots met die gereg. Toe 
Ronnie sestien jaar oud was, is sy moeder oorlede en sy broer 
in die tronk. Uiteindelik het hulle alles verloor, insluitende 
hulle huis en Tony en Clea het hulle oor hom ontferm en hy het 
ingetrek op die plaas. Ronnie het so vêr haar kennis strek, alle 
kontak met sy broer verloor nadat hy uit die tronk ontslaan is.  

 
Ronnie was altyd baie handig en het Tony gehelp om die 

voertuie in stand te hou en allerlei herstelwerkies te doen op 
die plaas. Tony was baie beïndruk met sy skeppings wat hy 
vanaf die houtwerkklas aangedra het. Tony gee hom toe ‘n 
kettingsaag en sê hy moet kyk wat kan hy met die baie bome 
op die plaas aanvang. Toe Tony weer sy oë uitvee, het Ronnie 
‘n saagmeule gebou van masjiene wat net rondgestaan het op 
die plaas. Hy het planke en balke begin saag en gedroog. Hy 
verras toe vir Tony met ‘n unieke sitkamerstel wat hy 
aanmekaargesit het. 

 
Chloe en Hayley was vriendinne op skool en hulle was saam 

so beïndruk met sy werk dat hulle die laaste jaar op skool die 
idee gekry het om ‘n meubelwinkel op die dorp te begin. Binne 
twee jaar het hulle die lening wat hulle by Tony aangegaan het, 
afbetaal. Die werkswinkel op die plaas en die meubelwinkel in 
die stad is nou ’n winsgewende bedryf met unieke meubels. 
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 “Nommer een teen wie jy gewoonlik speel, het kamstig 
`n besering opgedoen en hulle sou iemand anders in sy plek 
stuur. Ek dink dis `n skelmstreek van hulle om nommer een te 
vervang, want Daan kon jou nog nooit wen nie.”   

Hy trek haar eenkant toe. “Vanaand is dit maak of breek 
tussen ons en hulle. Sonnika, onthou, met jou het ons `n kans 
om die liga te wen. Dis tussen ons of hulle vanaand. ” 

“Kalmeer Kaptein. Moenie jou so opwerk nie, volgens 
jou het ons klaar verloor,” berispe sy hom. Anton moet `n 
goeie speler wees as Wouter glo niemand het ’n kans teen hom 
nie. 

“Meisiekind, ons span maak staat op jou vanaand. Anton 
is `n veearts en ’n boer, hy het nie tyd om gereeld te speel nie, 
maar jy ken nie sy harde houe en taktiese spel nie.” 

Sy steek geskok vas toe sy woorde vir die eerste keer tot 
haar deurdring. O, vrek! As sy vanaand teen Anton moet speel, 
dood sy op haar voete. As hy met daardie ongelooflike lyf wat 
onder die T-hemp bult in `n kortbroekie voor haar gaan 
rondspring, gaan haar hart dit nooit maak nie. 

“En nou? Hoekom lyk jy so verskrik? Moenie vir my sê 
jy`s bang nie?” 

“Bang … ek?”  Sy gee `n gedwonge laggie en rits haar 
sak oop om die raket uit te haal. Gelukkig kan Wouter nie haar 
hart hoor kerm soos `n afgeleefde rammelkas wat bergop 
sukkel nie.  

“Ek gaan spiere losmaak,” ontwyk sy sy fronsende blik 
en loop na die muurbalbaan. Sy moker die bal moedswillig 
hard teen die muur om haarself op te werk teen die reus met 
wie sy verplig is om kragte te meet. 
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Hart sonder remme – 5 
Deur Mattie Pansegrouw 
 

 
 

“Naand kêrels. Sonnika, kom ons gaan in,” groet Wouter en 
met sy arm besitlik om haar skouers, stoomroller hy haar by 
die deur in. Binne boor sy donker oë in hare.  

“Anton het nie gras onder sy voete laat groei nie. 
Wanneer het julle ontmoet en hoekom weet ek nie daarvan 
nie?”  

“Hy het my nie gegryp en verslind soos jy voorspel het 
nie,” spot sy en wikkel haar onder sy arm uit. Sy hou nie van 
sy besitlike houding nie. Hy was ongeskik met sy vriend. 

“Dis nie nou tyd vir grappies nie. Dis `n ramp. Anton het 
`n sportsak by hom en dit beteken net een ding.” Hy kyk rond. 
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Die plaaswerkers het ook nou ‘n daaglikse werk. Nuwe bome 
is aangeplant om die bome wat in meubels verander het, 
mettertyd te vervang. Chloe dink terug aan Susan se 
beskrywing. Ronnie is werklik ‘n Palestyn en Leo is sy 
Israeliet. 

 
Hunter kom by die kombuis in. “Baie dankie, Susan, jou kos 

is werklik besonders. Chloe, ons is klaar met die onderhoude. 
Jy kan my nou die tuin gaan wys indien jy gereed is.” 

 
Susan glimlag. “Dankie, ek sien julle is so te sê klaar. Ek sal 

regkom verder en, Ronnie, die meubels wag.” 
 
Chloe wys aan Hunter die interessante plante terwyl hulle om 

die swembad loop. Hunter is baie beïndruk met die seldsame, 
wye verskeidenheid inheemse en uitheemse plante. Hy stop by 
elke spesiale kleur en vorm en inspekteer dit van naby. 

 
Chloe vind dit snaaks. “Ek is verras dat jy die soort ding 

waardeer, Hunter.” 
 
“Chloe, ek het nie ‘n groen pinkie êrens aan my nie en alles 

wat ek plant, vrek. Ek het geen geduld om eers te probeer 
teken, skets, skilder of vir enige kuns nie. Dit is hoekom ek die 
sorg en detail van ‘n kunswerk so waardeer en hierdie tuin van 
jou ma is ‘n besonderse kunswerk. Ek moet egter sê, die 
asemrowendste kunswerke wat ek ervaar het, was die pragtige 
sonsondergange tydens die oorlog in Angola en Namibië.  

 
“Soms gedurende die reënseisoen is die lug skoon en blou 

maar dan dryf daar ‘n digte reeks donderwolke in oor die 
horison. Indien die tydsberekening net reg is, lyk dit soos ‘n 
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reuse bergreeks wat in die lug dryf. Die son verhelder die 
bokant in verblindende sneeuwit. Maar, Chloe, dit is nie 
hierdie eina wolkies wat jy hier kry nie. Dit strek vêr in die 
hemel op en is verblindend sneeuwit en pragtig. Maar wanneer 
die son ondergaan oor die sneeuwit drywende ‘bergreeks’, 
verkleur dit die wolke. En soos die son verander van ‘n wit na 
’n geel na ‘n oranje en dan na ‘n rooi bal in die lug, verander 
die kleure. Die wolke en die landskap verkleur rondom ons. 
Ons sit daar in die middel van ‘n dinamiese, driedimensionele 
kunswerk wat net op daardie oomblik bestaan en deur niks 
vasgevang kan word nie. 

 
“Chloe, ek en Tony het dikwels onder so sonsondergang net 

stilgesit en daardie oomblikke saam ingedrink. Tony het 
gewoonlik sy Rum en Maple pyp opgesteek en ek kon sien hy 
peins oor die plaas daar vêr onder in die states.” 

 
Chloe kyk met verwondering na Hunter. “Jy moet my nog 

vertel van julle ervaringe gedurende die oorlog, Hunter.” 
  
Hunter kom tot stilstand voor ‘n pragtige plant met diepblou 

blomme wat sy aandag trek in die skadukant van die tuin. “Wat 
‘n interessante, pragtige plant is hierdie? Dit is so sterk blou, 
dit is beslis uitheems?” Hy reik uit om daaraan te vat. 

 
Chloe skrik en gryp sy hand weg. “Pasop Hunter! Moenie met 

jou kaal hand daaraan vat nie. Dit is uiters giftig!”  
 
Hunter is verbaas. “Werklik, Chloe, kan dit so giftig wees?” 
 
“Hulle noem dit Monkshood. Clea moes die saad invoer en 

sorgvuldig te werk gaan sodat dit hier groei. My ma was mos 
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“Ek was in elk geval in ‘n benarde posisie en sou sukkel om 
werk te vind. Ek het skuldig gevoel omdat my vrou, my seun 
en my skoondogter die spanning aangevoel het. Die 
maatskappy vra my toe om ons almal se gesertifiseerde 
identiteitsdokumente en paspoortfoto’s te pos en hulle 
reisagentskap sou alles vir ons reël. Ons kry toe ‘n verrassing 
toe ons paspoorte en visums, die retoer vliegkaartjies en 
akkommodasie by vyfster hotelle saam met die twee weke toer 
van die reisagentskap, alles klaar betaal, deur die pos arriveer 
en hulle het ook ‘n reuse bedrag sakgeld in my rekening 
inbetaal. Ek het binnelandse sake toe gegaan en hulle het deur 
die dokumente gegaan en bevestig dat alles in orde is. Ek, my 
vrou, my seun en skoondogter, en Martie, hul eenjarige 
babatjie, vlieg toe na Indië waar ons die lieflikste vakansie 
saam geniet het.” 
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aan die projek. Ons was ook goed bevriend en ek het in my 
opgewondenheid my ontdekking met haar gedeel. Ons het dit 
later saam na werk in die kroeg gevier want dit was 
baanbrekerswerk.  

 
“Later daardie aand toe ek gaan slaap, het ek ‘n nagmerrie 

gehad. In my droom het ‘n organisasie my genader en die 
kennis by my gekoop. Ek was oornag ‘n multimiljoenêr en het 
my eie eiland gekoop. Maar toe ek eendag weer op my skuit 
klim en die vasteland besoek, vind ek verlate stede en dorpe 
vol lyke. Die organisasie het my kennis gekoop en ’n 
biologiese wapen geskep wat so vinnig versprei het dat dit die 
res van die mensdom verwoes het. 

 
“Ek kon nie verder slaap nie en het teruggegaan en daardie 

aand alle leidrade van my ontdekking verwoes. Die volgende 
dag was Elize baie ontstoke en na ‘n hewige rusie het sy my 
uiteindelik aangegee. Ek was skuldig aan kontrakbreuk en 
moes bedank en is terug Suid-Afrika toe om oor my weg 
vorentoe te besin. Die Duitse maatskappy het my verkla by die 
raad en ek sou nie maklik weer ‘n kontrak kry en met my 
navorsingswerk as viroloog kon voortgaan nie.  

 
“Toe kom daar ‘n aanbod vanuit Indië van ‘n maatskappy wat 

my twaalf keer my normale vergoeding aanbied vir ‘n 
navorsingsprojek. Hulle het voorgestel ek bring my hele gesin 
saam. Hulle sal vir ons reis en die luuksste vakansie van twee 
weke by die duurste hotelle betaal of ek die posisie aanvaar of 
nie. Die onderhoud sou aan die einde van die vakansie gevoer 
word en dan sou  ons saam besluit of ek dit aanvaar of nie.  
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mal oor blou en kyk net hoe besondere blou is hierdie blomme. 
Sy het ons almal gewaarsku om nie aan die plant te vat nie en 
het altyd handskoene gedra wanneer sy dit moes hanteer. Daar 
is glo ‘n Suid-Afrikaanse tuinier oorlede in Engeland nadat hy 
net teen die plante geskuur het terwyl hy daar in ‘n tuin gewerk 
het.” 

 
Hunter peins skielik en herkou aan die naam. “Monkshood, 

baie interessant. Ek het al voorheen die naam gehoor. Ek 
probeer nou net dink waar?” 

 
 
Vervolg volgende week uitgawe 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Die Skrif van Onheil 
Deur Anton Pan 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 

 
 
Die Kontak 
 
Die jong meisie glimlag agter die kasregister. “Môre, oom is 

weer vroeg hier vir u ontbyt soos elke Saterdag. Waar is u 
kleindogter dan? Ek sien u kry net een ontbyt vanoggend?” 

 
Professor Johan de Ridder antwoord haar glimlag met sy eie. 

Hy het al voorheen gesien haar naamplaatjie wys Jasmine. 
“Blommetjie, jy het altyd so ’n pragtige glimlag. Ek het Martie 
al by haar skool afgelaai voordat julle oopgemaak het. Sy het 
pap geëet en het ‘n kosblikkie vir middagete want sy is die hele 
oggend by haar skool bedrywig. Hulle maak gereed vir ‘n 
konsert. Sy is in ‘n verhoogstuk en gaan ook ‘n klaviersolo 
lewer gedurende die konsert.” 
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Waarmee is hierdie mense besig, Professor? Wat het met julle 
gebeur twaalf jaar gelede? Waar is u seun en skoondogter? 
Hulle is steeds vermis.” 

 
Johan skud sy kop moedeloos en sug diep en dink eers ‘n 

bietjie in stilte voor hy uiteindelik antwoord: “Wie het almal 
verdwyn waarvan julle weet, Nico?” 

  
Nico maak sy skootrekenaar oop en skuif dit voor Johan in. 

“Dáár Professor. Gaan deur die lys. Miskien herken u sommige 
van hulle.” 

 
Johan gaan stadig deur die profiele en ‘n interessante basiese 

veld van kennis begin vorm aanneem: virologie, 
nanotegnologie, genetika en ingenieurswese. Hy vind viroloë 
waarmee hy destyds saamgewerk het en herken ook baie ander 
wetenskaplikes. Hy skuif die skootrekenaar terug na Nico. 

 
Hy kyk hom in die oë. “Nico, ek was besig met eksperimente 

gedurende my navorsing vir ‘n Duitse maatskappy. Gewoonlik 
wanneer ‘n mens die eienskappe van ‘n spesifieke virus wil 
oordra aan ‘n virus wat aan ‘n ander genetiese familie behoort, 
slaag dit nie. Ons navorsing het metodes gesoek om hierdie 
probleem in die laboratorium te oorbrug. 

 
“Een oggend kom ek by die werk en nadat ek deur die 

resultate van die vorige dag gewerk het, ontdek ek ‘n tegniek 
waarmee enige virus lugdraend gemaak kan word, maak nie 
saak aan watter familie dit behoort nie. Ek het ‘n metode 
ontdek wat enige virus net so hoogs aansteeklik soos die 
griepvirus kan maak. Ek was ongelukkig nie alleen op daardie 
oomblik nie. Ek en Elize Ezkariot was besig om saam te werk 
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oomblik is dat hulle nie weet van ons nie. Hulle gebruik 
meestal u slimfoon om u te volg en af te luister, Professor. 
Hulle is uiters professioneel en tegnologies besonder goed 
toegerus. Moenie afwyk van u roetines nie en met niemand 
hieroor praat nie. Ons kon hulle tot dusvêr nog glad nie 
opspoor nie, maar weet net van hulle. Dit is belangrik dat hulle 
nie onraad vermoed en weet van ons nie. Dit is die rede 
hoekom ons hier in isolasie ontmoet in die park en met behulp 
van  hierdie boksie praat. Op hierdie manier kan ons ongesiens 
saggies praat en mekaar duidelik hoor terwyl die radio verhoed 
dat hulle ons gesprek kan versterk en inluister. Ek moet dankie 
sê vir u goeie samewerking. Dit was wys van u om te kom.  

 
“Professor, Interpol het agtergekom baanbreker 

wetenskaplikes met hulle nabye families het gereeld verdwyn 
oor ongeveer twintig jaar en het ‘n spesiale taakspan 
saamgestel om dié verskynsel te ondersoek. Ons het later 
gesigherkenningstegnologie ontwikkel by doeanepunte om uit 
te kyk of enige van hierdie verdwene kundiges hul verskyning 
maak. Verlede week land daar toe ‘n span toeriste vanaf Indië 
in die Baai en baie van hulle is van hierdie verdwene kundiges 
met nuwe identiteite. Ongelukkig het hulle weer dadelik 
heeltemal verdwyn voor ons kon kontak maak met enigeen. 

 
“Ons het toe probeer uitvind hoekom hulle nou juis hier in 

Port Elizabeth is. Ons gaan toe weer deur die name van 
kundiges wat verdwyn het en vind u en u familie was ook 
vermis maar u het op ‘n onverklaarbare wyse vanuit nêrens 
weer u verskyning hier in Suid-Afrika gemaak en gee tans klas 
as professor in filosofie aan die universiteit. Tóg was u 
destyds, toe u verdwyn het, nog ‘n baanbreker viroloog? U het 
verdwyn nadat u saam met u familie na Indië gereis het. 
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“Magtie, sy is nie net pragtig nie! Sy klink baie talentvol ook, 
Oom.” 

 
Johan glimlag trots. “Blommetjie, jy noem my al weer ‘oom’. 

Ek gaan jou begin ‘tannie’ noem indien jy daarmee aanhou.” 
 
Jasmine bloos en kyk na die aantreklike, stewige, 

middeljarige man wat langs Johan wag om volgende gehelp te 
word asof sy ondersteuning soek terwyl sy verduidelik. “Ek 
wys maar net respek, Oom.” 

 
Johan byt terug. “Goed dan, tannie Blommetjie, ek verstaan 

tannie ...” 
 
Die man knipoog vir haar. “Jasmine, noem hom sommer op 

sy titel ‘professor’.” 
 
Jasmine is onthuts. “Haai ek het nie geweet u is ‘n professor 

nie, jammer oom Professor!” 
 
Johan frons. “Ag nee, tannie Blommetjie, dit is nog erger. Jy 

is nie my student nie.” 
 
Johan kyk verras na die vreemdeling. Wie is die man? Hy 

vergeet nooit ‘n gesig nie, maar hy ken die man glad nie. Hy 
voel skielik ongemaklik en neem die kardoesie 
kruideniersware wat sy vir hom gereed het. “Tot siens tot later, 
tannie Blommetjie.” 

 
Hy loop haastig weg maar by die ingang van die Spar trek 

iemand hom terug aan sy arm en hy kyk vas in die oë van die 
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man wat sy titel verklap het. “Professor Johan de Ridder, u het 
u kwitansie by die kassier vergeet.” 

 
Hy hou ‘n kwitansie vir hom en Johan sien daar is geskryf op 

die agterkant van die kwitansie wat hy vir hom aangee. Hy kyk 
met ‘n vraag na die man wat sy kop effens knik as 
aanmoediging om dit te neem.  

 
“Dankie.” Hy neem dit haastig en loop vinnig uit en klim in 

sy Toyota Camry en lees die boodskap angstig.  
 
Ag nee nie verdomp weer nie! “Hulle is hier vir jou, 

professor, u word orals gevolg en afgeluister. Gooi die 
boodskap weg en praat met niemand. Ontmoet my nou by u 
gunsteling plekkie waar u en Martie gereeld saam verkeer in 
Setlaarspark, ek is julle enigste hoop. Gou, voordat dit te laat 
is!” 

 
*** 
 
Johan is nou naby aan die piekniekinham tussen die plante 

voordat die voetpad om die draai steil klim na die boonste deel 
van Setlaarspark. Dit is waar hy en Martie elke mooiweer 
Saterdagoggend by die reuse boom piekniek hou. Daar is ‘n 
sementtafeltjie waar hulle skaak speel met die rustige geluide 
van die voëltjies in hulle ore. Hy wonder hoe die man dit weet? 
Die spanning knaag aan sy maag want hy kan maklik in ‘n 
strik loop! Hy dink terug aan die man in Spar. Die man het 
suiwer Afrikaans gepraat en hy het gehou van sy eerlike, oop 
gesig. Hy was nie ‘n uitlander nie, maar wat as sy eerste 
indrukke verkeerd was? Wat as die man ‘n huursoldaat is wat 
deur dieselfde mense gehuur is wat destyds sy lewe verongeluk 
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het? Daardie duiwels het hom waarskynlik opgespoor na 
soveel jare. Dit is al wat daardie boodskap kan beteken! Hy 
moet net vorentoe en die man ontmoet. Hy moet net vashou 
aan die hoop dat daar iemand is wat hulle kan help. 

 
Johan hoor ‘n radio speel soos hy nader kom aan die plek. Hy 

voel ‘n bietjie beter toe hy hoor dit is Radio Sonder Grense. Hy 
kom tot by die inham en daar sit die man by die 
piekniektafeltjie met ‘n draagbare radio en ‘n skootrekenaar 
voor hom. Die man wys met sy wysvinger voor sy mond Johan 
moet stilbly toe hy hom gewaar. Hy staan op en kom staan 
voor hom terwyl hy sy slimfoon uithaal en daarna wys en dan 
na Johan en hy besef die man wil sy slimfoon hê en haal dit uit 
en hou dit vir hom. 

 
Die man neem sy slimfoon en sit dit net daar op die gras neer 

en wys Johan moet hom volg. Hulle gaan sit by die tafel en die 
man draai die radio effens harder. Dan haal hy ‘n boksie uit sy 
binnesak en sit dit tussen hulle neer voordat hy twee oorfone 
met mikrofoon toestelletjies inprop, die een vir Johan gee en 
die ander self opsit.  

 
Sy stem is skielik helder en duidelik in Johan se ore terwyl 

die man ‘n volumeknoppie verstel. “Kan jy my hoor, 
Professor?” 

 
“Ek hoor jou. Wat is aan die gang? Wie is jy?” 
 
“Ek is Nico de Jager, ‘n lid van ‘n internasionale taakspan 

wat die mense ondersoek wat hier in die Baai geland het en ons 
vermoed hulle maak gereed om u te ontvoer want u het hulle 
twaalf jaar gelede ontduik. Ons enigste troefkaart op die 


