
Vasgevang 28 Die Risiko 
 
 
Sy neem die glas by hom oor en hy skink sy eie, sit die bottel neer en 

instinktief bots hulle glase vir ‘n heildronk wat hy sommer net daar 
aankondig. “Laat vanaand die eerste aand wees van die res van ons 
lewens!” 

 
Chloe giggel sarkasties vir sy heildronk en hy kyk haar verontwaardig 

aan. “Wat?” 
 
“Jy is snaaks, dokter Isaac Horn.” 
 
 
Die Skrif van Onheil 27 Die Kontrak 
 
 
“Sy is die rede hoekom ek daardie tyd heeltemal van die radar af 

verdwyn het en terug in Suid-Afrika alles stilgehou het en van beroep 
verander het. Martie is die rede hoekom ek nou hier by jou is. Jy is my 
enigste hoop indien dit waar is dat daardie duiwels hier is vir ons.” 

 
 
Hart sonder remme 6 
 

 
Sy ruk haar op. “Goed Kaptein, ek hoor jou hard en duidelik.”  

 
Sy is nie nou lus vir sy gekarring nie, sy is moeg. Kapot. Sy rits 

haar sak oop en laat amper die bottel water val toe sy in Anton  se intense 
blik vaskyk. Hy staan rustig oorkant haar teen die muur aangeleun en flits 
`n spierwit glimlag na haar. Haar hart plons in haar tekkies. Hy is 
gemeen. Hy is natuurlik bewus dat sy geen verweer teen sy verwoestende 
aanslag op haar emosies het nie en buit dit uit. Hy is mos daarop uit om 
vroue een vir een om te klits. Vandaar die vyf kinders, werk sy haar 
doelbewus op. Sy moet hom wen en sy sal! 
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kan haar hart hoor klop of is dit syne wat so woes tekere gaan 
in sy kuiltjie? 

 
“Dis laat, ek moet seker loop,” besluit hy heelwat later. 

Sy been raak aan hare toe hy regop kom. “Ek wou net kom nag 
sê. Lekker slaap. Jy verdien `n goeie rus na jou goeie 
vertoning.” 

 
“Nag, Anton.“ Soos `n sjampanjeprop wat afskiet, 

ontsnap die spanning uit haar toe hy uitloop. Sy sak met `n 
snak na asem agteroor op die stoel. Hoe is dit moontlik?  
Anton de Ridder het net met die kyk in sy oë, haar wêreld 
onderstebo gekeer. Maar van hierdie oomblik af is sy 
slaggereed vir hom. Sy sal haar nie weer so maklik laat 
oorrompel nie. 

 
*** 

  
“Hallo, ek is Bienkie.” Sonnika kyk verras na haar swanger 
buurvrou oorkant die straat en loop nader. Sy is pragtig, haar 
groot grys oë laat Sonnika dink aan `n nuuskierige nagapie. 
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die spel in haar hele lyf. Dis `n lekker moeë gevoel. By die 
woonwa langs haar is twee mans besig om vis te braai. Sy hoor 
hulle lag en gesels en die volgende oomblik staan Anton by 
haar in die tent.  

 
“Mag ek?” vra hy met sy hand op die stoelleuning langs 

haar. 
 
“Ja, sit gerus. Die ouens langsaan is vroegoggend hier 

weg met visstokke en nou vier hulle fees. Dis wat vir my so 
lekker is van die plek, almal is in `n vrolike 
vakansiestemming.”   

 
Sy bloos. Ai tog, sy babbel altyd as sy senuweeagtig is. 

Sy sal liewer  nie waag om vir hom koffie te maak nie, sy sal 
alles uitstort. 

 
“Jy sal die stilte op Nuutbegin geniet. Jy moet eendag 

saam met my plaas toe gaan.” 
 
A … hier kom dit wat Wouter voorspel het.  In jou 

drome ou, ek is nie jou kinderoppasser nie. “Nuutbegin?” 
wonder sy hardop. “Ek is seker daar`s `n storie agter die 
naam.” 

 
“Jy`s reg. Die plaas was baie verwaarloos toe ek dit 

gekoop het. Die huis was in `n haglike toestand, ek moes dit 
restoureer, maar dit was vir my `n uitdaging. Daarvandaan die 
naam, Nuutbegin.” 

 
Sy is te kortasem om te reageer. Hy het skuins gedraai in 

die stoel om na haar te kyk. Sy oë speel met hare en sonder 
aanraking of woorde trek hy haar nader na hom. `n Gespanne 
stilte het onverwags tussen hulle ingesluip. Sy verbeel haar sy 
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28 – Die Risiko 
 
Op pad terug verseker Hunter vir Chloe dat hy verstaan 

hoekom sy nie kan glo dat enige van die plaasmense haar lewe 
bedreig nie. Dit is duidelik dat almal versot is op haar en hy 
kan ook nie insien dat enige van hulle haar ooit wil leed 
aandoen nie. 

 
Isaac se BMW staan reeds voor sy blyplek toe hulle daar 

aankom. Hy is seker reeds besig om die aandete voor te berei. 
Hunter wil more-oggend sodra dit lig word, George toe. Toe 
hy wegkyk op pad na sy motor, steek Chloe haastig ‘n rol 
R200-note in sy broeksak. Hy steek vas net voor hy in die 
Mercedes klim en haal dit uit om te sien wat sy aangevang het.  

 
“Goeiste Chloe! Moenie jou laf hou nie! Dit is hopeloos te 

veel!” 
 



“Vat, anders fire ek jou!” 
 
Hunter glimlag en skud net sy kop. “Belowe my jy gaan op 

jou hoede wees, meisie.” 
 
“Ek belowe, ek sal regtig Hunter.” 
 
Chloe gaan klim dadelik onder die stort voor sy later voor 

haar klerekas staan en half besluiteloos wonder wat sy moet 
aantrek. Sy vermoed die man beplan iets romanties en sy 
wonder of sy daardie gewaagde aandrokkie en hoë hakke moet 
probeer. Hayley het dit op haar verjaarsdag vir haar gekoop en 
dit het baie oortuiging gekos voordat sy uiteindelik toegegee 
het want sy dra nooit rokke of grimering nie. Hayley het selfs 
die regte grimering daarmee saam gekoop en haar saamgesleep 
na haar woonplek waar sy haar gewys het hoe om te grimeer 
want sy het gesê daar gaan ‘n dag kom dat die regte man oor 
haar pad gaan kom en dan sal sy daardie kombinasie nodig hê 
om sy voete onder hom uit te slaan.  

 
Nee, daardie rokkie is hopeloos te gewaagd vir vanaand maar 

wat gaan sy aantrek? Wat as hy uitgevat is en sy kom in haar 
gewone tomboy drag daar aangedrentel? Dit sal nie deug nie! 
Sy besef skielik sy het net daardie een rokkie want sy is altyd 
in ‘n broek en hemp geklee! Hierdie is ‘n groter probleem as 
wat sy verwag het. Sy het nog nooit eers daaraan gedink nie. 
Sy is glad nie gereed vir die mansmenswêreld nie. Verdomp! 
Wat nou?  

 
Chloe ruk toe haar slimfoon haar uit haar diep bepeinsing 

wakker skud. Sy gryp dit en sien dit is Isaac wat bel en dit is 
reeds 7:30. Daar is net ‘n halfuur oor. Sy is ‘n bietjie 
verbouereerd en sy wonder hoekom sy so voel.  

.  

toevallig hier en was gerieflik beskikbaar. Dit was `n gekonkel 
om Daan te vervang,” verbreek Wouter die oomblik van 
gedeelde opwinding tussen haar en Anton. 

 
Sy sien hoe Wouter na hul hande kyk en trek haar hand 

onwillig uit Anton s’n. Sy ignoreer hom en draai na Anton. 
 
“Dankie, dit was opwindend om met jou kragte te meet. 

Ek het dit geniet,” sit sy Wouter soos `n stout kind op sy plek.  
 
Sy vang Anton se geamuseerde blik op haar en Wouter 

en loop vinnig weg om te gaan stort. Sy sou graag terwille van 
haar span wou wen, maar dit was `n uitdaging om vir die eerste 
keer teen `n man met soveel woema te speel. Sy voel die hitte 
van die harde spel nog uit haar straal. Dis die taaiste wedstryd 
wat sy nog ooit gespeel het. Sy voel uitgeput, maar 
oorheersend is daardie tipiese gevoel van vrede. Daardie vrede-
met-die-wêreld gevoel wat net die nadraai van `n oordosis 
adrenalien na `n tawwe stryd op die muurbalbaan jou kan gee. 
Dit herinner haar weer eens hoekom sy so lief vir hierdie spel 
is. Mansliga maak dit nog veeleisender en lekkerder en 
vanaand was eintlik vrek lekker. 

 
Die res van die aand ignoreer sy Wouter en kuier lekker 

saam met die besoekende span. Gelukkig het sy besluit om nie 
weer vanaand saam met Wouter te ry nie. Toe sy later groet, 
maak Anton verskoning, tel sy sak op en loop saam met haar 
uit.  

 
“Ek kan net sowel agter jou terugry, ons is mos amper 

bure.” By die woonwapark, druk hy liggies op sy toeter en 
draai agter haar by sy staanplek in. 

 
`n Rukkie later sit sy rustig in die tent, besig om 

introspeksie te doen oor die aand. Sy voel nog die nadraai van 



 
Moenie so gou opgewonde raak nie, dink sy. Die 

mansmens gaan die vloer met my vee in die laaste pot. Hy is 
uitgeslape en doelbewus daarop uit om haar bloeddruk op te 
jaag. Hy wil haar ontsenu sodat sy foute maak, vervies sy haar. 
Sy moet onthou hy is `n pa met vyf kinders en hy is definitief 
nie ouer as dertig nie. `n Kind elke jaar wil gedoen wees, werk 
sy haar opsetlik op. Die ma van sy kinders is dood of sy het die 
pad gevat. Sy hardloop seker nou nog, die arme ding. 

 
Met haar verdedigingsmeganismes vol aangeskakel, 

loop sy na die baan. Gereed vir die stryd. Die laaste 
beslissende pot volg. Die een oomblik is sy voor, dan is Anton 
voor. Hulle eindig 14 elk. Nie een van die twee kan twee punte 
inpalm om voor te kom nie. Dis later al 21-20 en Anton slaan 
af. Dis wedstrydpunt vir hom. Die bal tref die groef en skiet 
onspeelbaar grondlangs uit. Anton wen. 

 
Sonnika se asem jaag. Haar hart gee `n paar flou 

skoppies en gaan lê. Stilte hang soos digte mis om haar. Toe 
versplinter die spanning soos glas wat breek en almal begin 
tegelyk praat. Die klank van stemme weergalm in haar kop. 

 
“Dis net `n gelukskoot,” brom Wouter en gryp sy kop 

vas. Sonnika ignoreer hom. Haar hart tel weer spoed op toe sy 
na Anton loop en hom `n handdruk gee. “Baie geluk,” glimlag 
sy en kyk op in sy glinsterende blou oë. Toe sy hand hare 
stewig vasvat, duisel haar sinne. Dis die gebruik om vir die 
besoekende span `n drankie te koop en kos te gee na die tyd. 
Sy kan nie anders as om vir Anton te nooi nie. “Kan ek vir jou 
`n koue bier koop as ons klaar gestort het? En as jy lus is, bly 
en eet saam met ons.” 

 
Voor hy kan antwoord, staan Wouter langs haar. 

“Sonnika, ek glo nie die beseringstorie nie. Hy is net te 

 “Hallo Isaac, hoe gaan dit daar oorkant? Het jy my gebel om 
te sê jy het die kos verbrand?” 

 
“Ek wil jou in ‘n mooi rokkie sien vanaand want jy dra altyd 

daardie verdomde tomboy plaasmeisiegemors. Sê net as jy nie 
‘n rok het nie, dan gaan koop ek nou sommer vir jou een saam 
met die regte paar skoene.” 

 
Die verpestelike vent! Is daar enige grense aan sy blatante 

arrogansie! 
 
 “Jy sê nie eers: Hallo Chloe, hoe gaan dit met jou nie! Jy val 

sommer met die deur in die huis en kritiseer my kleredrag 
prontuit! Jou vermetele kaatjie van die baan! Die volgende hou 
tref netnou ‘n baie sensitiewer en strategiese plek, Dokter. Pas 
op!”  

 
Isaac lag lekker aan die ander kant. “En as ek baie mooi vra 

soos ‘n stroopsoet seuntjie? Chloe, ek wou jou in ‘n rokkie 
gesien het vanaf die eerste dag wat ons ontmoet het. Asseblief 
Chloe, ek vra tóg so mooi asseblief toggie-toggie.” 

 
“Hou jy jou nou koggelmandertjie? Dit klink my jy is besig 

om my siel te probeer uittrek. Ek ruk nou-nou jou stertjie 
morsaf as jy nie pasop nie, mannetjie!” 

 
“Ek is ernstig Chloe, ek sal een koop. Kom ek los alles, dan 

gaan koop ons gou een.” 
 
“Om die waarheid te sê, Isaac, ek staan nou juis hier en 

wonder wat ek moet aantrek toe jy my bel maar dit klink 
skielik gevaarlik dat jy my in ‘n rok wil hê. Ek wonder of ek 
nie my pistool iewers moet versteek nie?” 

 



Isaac skaterlag weer lekker. “Hunter dink jy is gevaarlik 
genoeg kaalhande. Ek glo hom, hy is immers ‘n speurder en ‘n 
oorlogsveteraan en ek wil beslis nie my manlikheid verloor 
nie.” 

 
“Ek is bly jy besef met wie jy te doen het. Okei, Isaac ek het 

‘n antieke rok wat ek by my oumagrootjie se grootjie gekry 
het. Die kleure het verdwyn van ouderdom maar hulle noem dit 
‘n rok. Hulle sê dit kom uit die 18de eeu.” 

 
“O, my genade …” 
 
“Tot siens, Dokter, sien jou binnekort by jou voordeur.” Sy 

knip sy draadjie net daar kort. 
 
Sy droog haar hare vinnig en kam dit reg. Sy gryp die 

gewaagde rokkie uit haar kas en trek dit oor haar en bestudeer 
haarself in die vollengte spieël terwyl sy in die rondte draai. 
Chloe rek haar oë verbaas want sy kan haarself byna nie 
herken nie. Hayley het die perfekte grootte gekies. Die swart 
satyn span styf oor haar soos ‘n tweede vel. Sy kyk na die hoë 
spleet in die sy en beweeg haar been en elke kurwe van haar 
bobeen wys gevaarlik hoog tot by haar heup. Haar borste lyk 
ekstra vol en rond en steek mooi af teenoor haar dun 
middeltjie. Hulle is eintlik hopeloos te veel ontbloot en die 
rondings wys aanloklik. Sy draai en is verbaas hoe die rok haar 
vol boudjies en die kurwes van haar bene en soepel heupe so 
goed beklemtoon. Haar skouers is kaal behalwe vir die fyn, 
eina toutjies en verder is haar rug kaal tot waar die rok oopsplit 
net bokant haar boude.  

 
Sy glimlag. Hayley het regtig ‘n baie stoute streek in haar. Sy 

onthou hoe in haar noppies Hayley was toe sy daardie dag die 
rok aangepas het. Chloe wou dit met alle geweld weer uittrek 
en teruggee want dit was heeltemal te uitlokkend, maar Hayley 

“Sterkte, Sonnika! Nog 2 potte om te gaan!” skree 
iemand om haar aan te spoor deur te insinueer dat sy hierdie 
pot gaan wen. Dit moedig haar aan om harder te konsentreer. 
Sy moet fokus. 

 
Ander moedig Anton aan. “Ou grote, wys haar wat in 

jou steek.” 
 
Dis nou of nooit, dink Sonnika. Sy en Anton ken elke 

triek in mekaar se boek. Hulle jaag mekaar rond. Elke punt 
word `n taai stryd. Die spanning bou op. Hulle spanmaats klap 
hande en moedig hulle aan. “Komaan Witkop, wys hom wie`s 
baas!” hoor sy Wouter skree. 

 
Sy besluit om haar taktiek te verander, sy moet hom 

verras met harde dryfhoue om sy ritme te verbreek. Hy lees 
haar sagte lughoue te goed. Sy voorspel wanneer hy sy harde 
voorarmdryfhou gaan slaan en gebruik dan sy krag saam met 
haar eie en verras hom met `n harde dwarsbaan dryfhou wat 
doodval in die agterste hoekie. Sy wen die volgende pot en 
maak dit gelyk: 2 elk. Wouter en sy span raak histeries. 

 
“Ek het jou onderskat, jy speel meesterlik,” prys Anton 

en wag vir haar om voor te loop. 
 
Binne in haar gloei `n vonkie. “Dankie. Jy is self `n 

gedugte opponent.” 
 
Sy warm blik hou hare gevange. “Ek hou van `n 

uitdaging, veral as daar so baie vir my op die spel is,” fluister 
hy intiem, knipoog en staan beleefd weg toe haar spanmaats 
haar aandag opeis.  

 
“Meisiekind, wys hom wat in jou steek,” moedig Wouter 

haar aan. 



 
Hart sonder remme - 6 
Mattie Pansegrouw 
 

 
 
Sy ruk haar op. “Goed Kaptein, ek hoor jou hard en duidelik.”  

 
Sy is nie nou lus vir sy gekarring nie, sy is moeg. Kapot. 

Sy rits haar sak oop en laat amper die bottel water val toe sy in 
Anton  se intense blik vaskyk. Hy staan rustig oorkant haar 
teen die muur aangeleun en flits `n spierwit glimlag na haar. 
Haar hart plons in haar tekkies. Hy is gemeen. Hy is natuurlik 
bewus dat sy geen verweer teen sy verwoestende aanslag op 
haar emosies het nie en buit dit uit. Hy is mos daarop uit om 
vroue een vir een om te klits. Vandaar die vyf kinders, werk sy 
haar doelbewus op. Sy moet hom wen en sy sal! 

 
Toe sy regop kom, verbeel sy haar sy kan die spanning 

in die vertrek voel vibreer. Die optrek van asems, opgewonde 
gefluister. 

 

wou niks weet nie. Sy het die regte paar skoene vir haar gekry 
wat die rok komplimenteer. Dit is dun, hoë hakke wat met eina 
toutjies haar kaalvoete daarop vashou. Sy sal versigtig moet 
trap en balanseer op hierdie dun hakkies. Sy hoop nie sy gaan 
val op pad na Isaac toe nie.  

 
Chloe gaan sit voor die spieëlkas en grimeer haar. Dit is nog 

‘n ding wat sy nooit doen nie maar gelukkig het Hayley 
daardie dag ook daarvoor gesorg. Hulle is van die klere- en 
skoenwinkels reguit na Hayley se huis waar sy haar gewys het 
om net reg te grimeer om die aandrok en skoene te 
komplimenteer.  

 
Chloe glimlag vir haarself in die spieël want sy het so pas 

besluit sy gaan daardie slim meneer se voete onder hom 
uitskop. Sy gaan die verwaande vent uitboul vir ‘n eendjie en 
sy paaltjies omskop. Miskien slaag sy daarin om sy arrogansie 
vir ‘n paar dae te tem.  

 
Chloe klop aan die voordeur. Die deur gaan oop en daar staan 

die slim meneer soos ‘n standbeeld in ‘n deftige mosterd hemp 
en donkerbruin broek met interessante fyn patroontjies ingebed 
in die materiaal. Dit lyk asof dit vrek duur moet wees. Hy sê 
nie ‘n woord nie maar staan doodstil en stomgeslaan en beskou 
haar stadig van kop tot toon asof hy gehipnotiseer is.  

 
Sy kom vorentoe en waai met haar hand heen en weer voor sy 

gesig. “Hallo. Aarde, hier is dokter Isaac Horn. Is jy nog met 
ons?” 

 
Hy sê nie ‘n woord nie en net sy kop en oë beweeg soos hy 

elke beweging van haar dophou en dit is duidelik dat hy hom 
skaamteloos verlustig in elke kurwe. Sy stamp hom skielik met 
beide hande voor sy bors sodat hy vinnig moet terugtree om te 
verhoed dat hy op sy sitvlak beland. 



 
 “Haai! Skrik nou wakker en kom by!” 
 
Hy lyk nog steeds totaal dronkgeslaan. “Ek weet nie wat om 

te sê nie, behalwe hulle het buitengewone goeie smaak gehad 
in die 18de eeu! Hulle het beslis geweet hoe om elke faset van 
‘n vrou se seksualiteit te beklemtoon!” 

 
“Dokter Isaac Horn! Ek is seker jy sien daagliks vroulike 

liggame. Moenie nou voorgee dat dit iets heeltemal onbekends 
is nie.” 

 
“Nog nooit in my lewe het ek op so spesiale weergawe 

afgekom nie!” 
 
“Wel gaan gerus voort om jou seldsame weergawe te 

bestudeer solank jy net jou afstand hou want jy is hopeloos te 
onvoorspelbaar.” 

 
Hy wys na ‘n gemaklike sagte, ligbruin, rusbank van leer 

voor die kaggel waarin daar ‘n paar stompe brand in die groot 
snoesige sitkamer. “Maak u asseblief tuis op daardie rusbank, 
skone dame.” 

 
Chloe kry die gevoel hy bly aspris agter omdat hy hom nog ‘n 

bietjie langer aan haar kurwes wil verlustig. Sy laat hom toe 
terwyl sy so grasieus as moontlik wegsak in die sagte rusbank. 
Daar staan twee skraal wynglase en wag met ‘n bottel Cold 
Duck vonkelwyn reg voor haar op die koffietafel. Op elke punt 
van die tafel komplimenteer flikkerende kerse die lig wat van 
die kaggel uitstraal. Die sitkamerligte is byna geheel en al 
verdoof sodat die geel kers- en kaggellig ‘n romantiese 
atmosfeer skep. 

 

vroeër vlug terug te reël. Iets het my gejaag om net daar weg te 
kom.” 

 
Nico rek sy oë. “Dinge het toe seker by die lughawe begin 

skeefloop, nie waar nie, Professor?” 
 
Hy skud sy kop moedeloos. “Ek wens ons het liewer hier 

gebly en is nooit Indië toe nie dan was Elizabeth, Johan en 
Tanya miskien nog met ons.” 

 
 Hy bly ’n oomblik stil en praat dan vinnig: “Dinge het al 

skeefgeloop op pad lughawe toe. Ons het nooit eers daar 
uitgekom nie!” 
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klousule wat gestaaf het dat nuwe inwoners van die dorpie ‘n 
persoonlike onderhoud met die stigter van die organisasie sal 
voer, van aangesig tot aangesig, voordat hulle in alle erns sal 
vestig, maar daar was niks oor die kontrak breek nie. Alles het 
gedui daarop dat enige inwoner net sy geld kan vat en loop 
indien hy wou. 

 
“Ek tel toe die telefoon op en skakel die nommer wat Elize 

my gegee het en vra haar wie is hierdie stigter van die 
organisasie wat ons persoonlik sal sien voor ons intrek. Sy het 
gesê ek hoef nie daaroor bekommerd te wees nie, dit is maar 
net ‘n tradisie. Ek vra toe hoekom sy my vraag probeer omseil. 
Wie is hy? Wat sy tóé gesê het, het my baie agterdogtig 
gemaak! Sy sê hy is die man wat almal se oë oopgemaak het en 
hulle ’n gesamentlike doel gegee het wat hulle een 
onafskeidbare familie maak. Nadat ek afgelui het, het ek 
teruggedink aan daardie dag toe ek die gevaarlike kennis 
bekom het en die nagmerrie wat ek gehad het daardie aand en 
ek het net die gevoel gehad my onderbewussyn gaan dinge vir 
my weer duidelik maak. Sou ek deurslaap sonder voorval, sou 
ek saam teken die volgende oggend. 

 
“Daardie aand kry ek die verskriklikste nagmerrie. Ek wil jou 

nie nou die hele ding vertel nie, maar dit was ‘n waarskuwing 
en alles was vir my die volgende oggend so duidelik soos 
daglig. Ek het nie die kontrak nie geteken nie, maar net daar in 
ons hotelkamer gelos en besluit ons moet die organisasie 
onverhoeds betrap en stilletjies wegkom deur so vroeg 
moontlik op die lughawe te kom en ’n vroeër vlug probeer reël 
terug Suid-Afrika toe en verdwyn voordat hulle daarvan bewus 
word.  

 
“Elizabeth, Johan en Tanya was erg ongelukkig maar 

uiteindelik het ek hulle so half-half oortuig iets is nie pluis nie 
en ons is dadelik met ‘n taxi lughawe toe en het probeer om ‘n 

Daar is ‘n dik, bruin mat wat die meeste van die wit, bloekom 
plankvloer bedek. Die mure is van stompe en die plafon van 
dennehout behalwe die soliede klipmuur reg voor hulle waar 
die kaggel warm brand. Sy voel die hitte van die vuur liggies 
oor haar streel. Die kontrole van die ‘surround sound’-
klankstelsel asook die satellietdekodeerder is op ‘n platform in 
die klipmuur bokant links van die kaggel. Daar is ‘n reuse 
platskerm-TV bokant die platform. Chloe is dankbaar hy het 
nie die TV aangesit nie, want dit sou net die romantiese 
atmosfeer bederf. Sy kyk rond en sien Bose luidsprekers reg 
rondom hulle en sy wonder waar hy aan hulle gekom het want 
sy het nog nooit sulke luidsprekers gesien nie. 

 
Isaac sak langs haar in die rusbank neer en sy besef daar is 

min spasie tussen hulle. Hy tel iets op vanaf die tafeltjie langs 
hom. Dit lyk soos die afstandbeheer van die klankstelsel. Sy is 
onmiddellik verras deur sy keuse en die duidelike stem van 
Michael Franks wat haar omring terwyl ‘The Lady wants to 
Know’ begin.  

 
Isaac lyk in sy skik. “Ek is dol oor hierdie plek. Hulle het dit 

eers later gebou. Dit was nie hier tydens my jong dae toe ek 
partykeer hier gekuier het nie.” 

 
Chloe stem saam. “Dit het soveel atmosfeer en is so snoesig. 

Ek is self mal oor jou plek. En jou keuse van musiek is perfek. 
Ek is aangenaam verras, dokter Isaac Horn. Selfs jou klere jel 
in met die plek.” 
 

Hy glimlag tevrede. “Ek is so dankbaar die skone dame voel 
tuis.” 

 
“Indien jy aanhou met ‘die skone dame’ sal ek hou by ‘dokter 

Isaac Horn’.” 
 



“Dan noem ek u prinses.” 
 
“Hou dit eenvoudig: Chloe of jy of jou.” Sy stamp hom 

skielik hard teen sy skouer. “Haai! Skrik wakker, dit is ekke!” 
 
“Eina, dit is seer!” 
 
“Jy is seker nie ernstig nie!” 
 
“So ernstig soos daglig!” 
 
“Jy is ook maar ‘n regte sissie agter daardie selfvoldane 

houding. Dit lyk asof jy maklik kneus.” 
 
“Miskien is ek net nie gewoond aan beeldskone, magiese 

dames nie. Hulle vang ‘n mens heeltemal onkant.” 
 
“‘Magiese’? Wat ’n snaakse woord.” 
 
“Pragtige, mooi, elegante, aantreklike, aanlokkende, 

skokkende, lieflike, betowerende, manjifieke ...” 
 
“Stop! Jy probeer my beïndruk met jou woordeskat; dit is 

heeltemal onnodig!” 
 
“Nee ek probeer net woorde vind wat jou kan beskryf maar 

skiet tekort keer op keer want elke keer dink ek aan nog iets 
wat ek sukkel om te beskryf!” 

 
“Jy is gevaarlik, meneer, ek wonder wat is jou onheilige plan 

met my hier vanaand presies?” 
 
“Ek het die aand deeglik beplan; dit is waar, maar die 

oomblik toe ek die deur oopmaak, vlieg al my plannetjies by 
die venster uit en het ek heeltemal vergeet van al my planne.” 

 
Nico is verwonderd. “Dit klink te goed om te glo, Professor. 

Ek verstaan nie. Wat het dan verkeerd geloop?” 
 
“Ons is weer afgelaai by ons hotel waar ons die geleentheid 

sou kry om vir oulaas die kontrak in detail na te gaan. Ons kon 
daaroor slaap maar ons moes die volgende oggend besluit. 
Elizabeth, Johan junior en Tanya was baie opgewonde en het 
klaar geteken nog voor hulle ingekruip het, maar ek wou eers 
daaroor tob. Die chauffeur sou ons kom optel na middagete en 
deurvat óf lughawe toe óf na Ronald met ‘n getekende kontrak 
deur ons al drie. Sou ons teken, sou ons as ‘n familie intrek en 
ons nuwe lewe saam begin.” 

 
Nico lyk uit die veld geslaan. “Professor, alles klink so goed. 

Hoe het dit gekom dat jy nie die aanbod aanvaar het nie?” 
 
“Sesde sintuig, Nico, ek het nog altyd op my sesde sintuig 

staatgemaak met alles wat ek doen en iets was net nie vir my 
pluis nie. Ek het nie die geheimhouding vertrou nie. Daardie 
plek was heeltemal te afgesonderd van die res van die wêreld 
en kon maklik in ’n tronk verander. Tóg, al die families het so 
gelukkig gelyk, maar iets het my gepla en ek kon net nie my 
vinger daarop plaas nie. Ek het besef my instink waarsku my 
en nog elke keer as ek nie na my instink geluister het nie, het 
dinge lelik skeefgeloop. Hulle was te haastig dat ons moet 
teken. Ons is net daardie een geleentheid gegun. Hoekom wou 
hulle ons so vinnig intrek en deel maak van hulle familie?  

 
“Wat was die houvas dat geeneen van hulle daardie plek wil 

verlaat nie. Was daar nie miskien ‘n familie wat kop uitgetrek 
het en vir ons weggesteek word nie, en indien dit die geval is, 
wat het van hulle geword? Ek het die kontrak bestudeer vir 
enige klousule oor kontrakbreuk wat ‘n houvas op ons kon 
wees maar kon niks vind nie. Daar was net een snaakse 



hoogs beïndruk met die mense. Hulle was van verskillende 
nasionaliteite, oortuigings en vakgebiede maar tog kon ek sien 
daar was ‘n sterk band tussen hulle. Die meeste van hulle het 
ook nabye familie gehad wat hulle eie werk gedoen het in die 
dorpie net soos Johan en Tanya dit sou doen. Elke familie het 
saam in hul eie woning aan die binnekant van die hoë muur 
gewoon en hulle het almal baie gelukkig voorgekom. 

 
“Almal het uitgesien dat ons deel van hulle familie sou word 

en ons het daarna van hulle wonings teen die grensmuur 
besoek waar hulle in isolasie van die res van die wêreld lewe. 
Hulle het ‘n supervinnige, gratis internet en die beste rekenaars 
en toebehore wat hulle lewe gemaklik maak met huishulpe wat 
hulle wonings aan die kant hou, klere was en na die kinders 
kyk. Ons was verbaas oor die luuksheid en ruimte wat elke 
familie gehad het.  

 
“Daarvandaan is ons saam met een van die navorsers en sy 

familie wat ons rond gewys het in die dorp. Sy vrou was ook ’n 
huisvrou en sy en Elizabeth het dadelik gekliek. Sy het haar 
ingelig daar is baie aktiwiteite wat die huisvrouens saam 
geniet. Hulle het byvoorbeeld: ‘n boekklub en ‘n kunsskool en 
beoefen baie stokperdjies saam. Niemand in die dorp gebruik 
geld nie, maar pak net die kruideniersware of toebehore en wat 
hulle ook al wil gebruik, in. Hulle gaan sien konserte en flieks 
gratis wanneer hulle die tyd het. Hulle het selfs ‘n sportsentrum 
met alles wat jy nodig het en ‘n kunsmatige strand en ’n 
pretpark en hulle speel muurbal, tennis, krieket, sokker en 
watter sport ook al en kompeteer teen die res van die wêreld 
deur toere. Hulle het hulle eie hospitaal, apteek en mediese 
sorg, ook gratis, terwyl ‘n reuse salaris in hulle rekeninge 
inbetaal word waarvan hulle nooit eers ‘n sent gebruik nie, 
want alles is verniet in die dorpie, insluitend die verblyf. Hulle 
kan ook die dorpie verlaat sou hulle wou maar dit gebeur nooit 
nie want hulle verkies die veiligheid en gerief.” 

 
“Dit lyk my ek het jou uitgeboul?” 
 
“Jy het my gesloop.” 
 
“Ek begin dink dat ek werklik ‘n gevaarlik effek op jou het. 

Wie weet, netnou pleit jy onskuldig en gee my die skuld vir al 
jou sondes vanaand?” 

 
“Ek het dit besef daardie eerste dag toe ek my oë oopgemaak 

het daar in jou sitkamer, want jy het ‘n hipnotiese effek op my 
gehad reg vanaf daardie oomblik af en dit word elke sekonde 
erger.” 

 
Chloe draai en kyk hom reg in die oë. “Fokus op die punt van 

my neus met albei oë.” 
 
“Wat?” 
 
“Kom nou, ek wil daardie blou kykers van jou gefokus sien 

op die punt van my neus sodat hulle nader aan mekaar trek.” 
Sy gaan oor in ‘n fluistering. “Mooi so, fokus daardie kykers 
reg op die punt van my neus.” 

 
Skielik skree sy uit volle bors met ‘n wildekat gevreet. 

“Girrr!” 
 
Hy ruk sy kop verskrik weg. “Is jy kêns?” 
 
“Ek probeer jou net uit jou beswyming kry!” 
 
Isaac buk vorentoe en neem die Cold Duck. Hy vat die prop 

stewig in sy regterhand vas en die nek in sy linker en draai met 
brute krag die prop heen en weer tot dit los pop maar keer die 
vonkel deur die prop stewig voor die opening te hou en 



geleidelik skiet te gee tot die vonkel belangstelling verloor om 
te ontsnap. Hy lig haar glas skuins en vul haar glas tot bo 
sonder om die vonkel te versteur. 

 
Chloe is beïndruk. “Jy ken jou storie, dokter Wynkop.” 
 
Isaac glimlag vir haar sarkasme. “Hier! ‘n Bietjie vonkelwyn 

vir die aptyt want hulle sê mos: ‘honger is die beste kok’.” 
 
Sy neem die glas by hom oor en hy skink sy eie, sit die bottel 

neer en instinktief bots hulle glase vir ‘n heildronk wat hy 
sommer net daar aankondig. “Laat vanaand die eerste aand 
wees van die res van ons lewens!” 

 
Chloe giggel sarkasties vir sy heildronk en hy kyk haar 

verontwaardig aan. “Wat?” 
 
“Jy is snaaks, dokter Isaac Horn.” 
 
“En jy is manjifiek, my prinses! Ek voel so geëerd in jou 

teenwoordigheid.” 
 
Hulle kyk mekaar hoogs geamuseerd aan en dan daal sy oë en 

fokus op haar lippe. “’n Mens vind so ’n wye verskeidenheid 
lippe.” 

 
Sy hoor die klankstelsel verander die musiek en weereens is 

sy aangenaam verras met sy keuse. Francois Hardy begin ‘Find 
me a Boy’ in haar seksie, Franse aksent sing. Sy kyk hom 
agterdogtig aan en probeer uitwerk waarheen is hy op pad van 
hier af. Sy oë is egter vasgenael op haar lippe. 

 
“Regtig, Dokter, was dit deel van jou mediese opleiding? 

Moes jy die mens se lippe bestudeer? Ek hoop jy het jou toetse 
geslaag.” 

sekuriteitsopening en binne sien ons die plek is soos ‘n fort 
gebou. Dit is ‘n hoë muur wat ‘n dorpie skei van die res van 
die stad met wonings reg rondom aan die binnekant van die 
muur. In die middel is strate met winkels, sportsentrums en al 
die goed wat jy in ‘n stad sou nodig kry. Die plek het ons 
eindeloos gefassineer. Dit was ‘n totaal afgesonderde dorpie in 
die middel van die stad. 

  
“Ons is toe na ‘n kantoorgebou in die middelste gedeelte van 

die dorp waar ons, Ronald, die leier van die navorsingspan 
ontmoet het. Ronald wou toe weet of Elizabeth belangstel in ‘n 
werk maar ons het vooraf besluit sy gaan huisvrou wees. Hy sê 
toe baie van die manne waarmee ek gaan saamwerk, het ook 
huisvrouens. Ronald stel Johan junior en Tanya voor aan 
verteenwoordigers van die maatskappy wat net daar ‘n 
deeglike onderhoud met hulle gevoer het. Hulle wou weet 
waarin hulle belangstel en wat hulle huidige beroepe was. 
Beide was destyds onderwysers maar Tanya het vir eers 
onttrek omdat sy al haar aandag aan Martie wou skenk en 
finansieel het hulle baie gesukkel met net een broodwinner. 

 
“Hulle is toe net daar onderwysposte aangebied teen 12 keer 

hul huidige salarisse en gevra of hulle sommer dadelik die 
skool wil besoek waar hulle sal onderwys gee. Hulle is soontoe 
terwyl ek agtergebly het saam met Ronald en Elize. Later 
daardie aand, terug by die hotel, het die kinders ons ingelig dat 
hulle hoogs beïndruk was met die leerlinge waarmee hulle sou 
werk. Dit was duidelik dat die kinders baie respekvol was en 
uiters intelligent. Hulle was baie opgewonde. 

 
“Ronald bestuur die navorsing in lyn met die maatskappy se 

oogmerke. Ek het detail verlang van presies wat hierdie 
oogmerke was maar hy en Elize het die onderwerp op ‘n 
subtiele manier bly ontwyk. Daarna het ons ‘n middagete 
geniet saam met die hele navorsingspan, en ek moet sê, ek was 



 
“Presies!” 
 
“Dit moes ‘n ongemaklike situasie veroorsaak het.” 
 
“Inteendeel, sy het my nederig om verskoning gevra want ons 

was sulke goeie vriende. Sy wou opmaak want ek sou nie 
maklik ‘n nuwe posisie vind nie, veral nie ‘n posisie wat goed 
sal betaal nie. Toe die maatskappy haar dus genader het om 
dieselfde navorsingswerk as wat ons vir die Duitse maatskappy 
gedoen het teen 12 keer haar huidige salaris te doen, het sy aan 
my gedink en wou vergoed vir wat sy my aangedoen het. 

 
“Nadat sy ‘n paar maande reeds in diens van die maatskappy 

baie gelukkig was en sekerheid gehad het, het sy hulle vertel 
van my. Sy het geborrel van opwinding oor die 
baanbrekerswerk waarmee hulle besig was. Ek gaan saam met 
verskeie wetenskaplikes werk wat die wêreld vêr vooruit is. Ek 
vra toe wat van my penarie by die mediese raad. Sy sê toe dit is 
nie ‘n probleem nie, want die rede hoekom hulle so vêr vooruit 
is, is juis omdat hulle werk hoogs geheim is en hulle hul nie 
laat vaspen deur die wêreld se reëls en regulasies nie. 

 
“Ek wou weet presies waarmee hulle besig is en wat die 

maatskappy se visie is. Sy verduidelik toe dat ek eers goed 
betrokke moet wees by die navorsing voordat ek dit werklik 
ten volle sal begryp want dit is revolusionêr. Sy kan my 
verseker dat die span kundiges waarmee ek gaan saamwerk, 
goed van inbors is en soos een familie ten volle glo in die werk 
waarmee hulle besig is.”  

 
“Wat het toe gebeur?” 
 
“Ons stop voor ‘n reuse, ronde gebou of muur met geen 

vensters nie wat blokke vêr strek. Ons gaan binne deur ‘n 

 
Sy oë dwaal nie vir ‘n oomblik of knip nie eers nie, maar bly 

vasgenael op haar lippe. “Ja, ek moes in detail en het vol punte 
gekry vir my prakties. Jy kry die te wye, te smal, te dun en te 
dik lippe.”  

 
Hy beweeg onbewustelik stadig nader aan haar soos ‘n 

roofdier tot hulle mekaar byna aanraak met hul neuspunte. Sy 
beweeg nie weg nie en voel die warmte van sy nabyheid 
wanneer hy voortgaan: “En dan kry jy daardie buitengewone, 
besonderse, onweerstaanbare lippe.” 

 
Chloe voel skielik ‘n warmte van binne in haar opstoot en uit 

haar hele wese uitstraal sodat dit haar duiselig laat en haar 
asemhaling affekteer en sy hoor haarself herhaal terwyl sy 
smag na sy aanraking. “Buitengewone, besonderse, 
onweerstaanbare ...” 

 
Hulle neuspunte raak liggies en skielik kyk sy oë vas in hare 

en hulle is ekstra blou. “Hierdie lippe hou my wakker saans 
want hulle is te seksie om uit te los. Ek brand om hulle te 
verken op elke moontlike manier en enigiets anders voel soos 
‘n mors van tyd.” 

 
Sy kan nie meer haar asemhaling beheer nie en hoor hoe haar 

asem jaag van opwinding toe sy beheer verloor. Die 
duiseligheid maak haar lam en haar hele wese smag dat hy haar 
oorweldig met sy manlikheid. Dit is asof die wêreld verdwyn 
en niks bestaan behalwe hierdie oomblik nie. 

 
Skielik neem hy die risiko en hulle lippe maak kennis. 
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27 Die Kontrak 
 
Nico vra nuuskierig. “Professor, u het nooit aan enigiemand 

vertel wat van u vrou, u seun en skoondogter geword het nie en 
het hulle nooit as vermis aangegee nie?” 

 
Die professor frons en dit lyk asof die woorde seermaak toe 

hy antwoord. “Ek het hulle almal verloor daar in Indië in ‘n 
wilde jaagtog in ‘n poging om te probeer wegkom. Net ek en 
Martie het oorleef en ek het met haar verder weggehardloop. 
Gelukkig het ek by net die regte ashram ingeglip waar 
gelowiges ons twee jaar versteek het want die organisasie se 

web was orals. Ek het daar direkte onderrig gehad by ‘n swami 
en het klassieke Sanskrit en ‘n ryk kennis van Vediese kultuur 
opgedoen. Uiteindelik is ons uitgesmokkel via die ISKCON 
beweging. Ek was vermom as ’n swami en Martie as die 
babatjie van ‘n ISKCON vrou in die groep wat uiteindelik 
Suid-Afrika toe gereis het.   

 
“Jy moet weet, ek sowel as my vrou, Elizabeth, asook Tanya, 

my skoondogter, het al drie wees grootgeword; dus was hulle 
my enigste familie. Ons was baie geheg aan mekaar. Verstaan 
jy nou hoekom Martie my alles in die lewe is. Sy is die enigste 
familie wat ek oor het. Sy is die rede hoekom ek daardie tyd 
heeltemal van die radar af verdwyn het en terug in Suid-Afrika 
alles stilgehou het en van beroep verander het. Martie is die 
rede hoekom ek nou hier by jou is. Jy is my enigste hoop 
indien dit waar is dat daardie duiwels hier is vir ons.” 

 
“Dus het alles goed gegaan met die vakansie en julle het geen 

onraad vermoed nie? 
 
“Ons is soos konings behandel. Ons het deur Indië gereis met 

‘n spesiale toergroep. Die gids het ons soveel geleer van die 
verskillende kulture en gewoontes van die mense daar. Die 
hotelle waar ons aangebly het, was vyfster. En toe is ons weer 
terug in die stad waar ons geland het en weer sou vertrek en die 
dag van die onderhoud het aangebreek. ’n Chauffeur het ons in 
‘n luukse limousine kom haal en raai wie verras my en sit agter 
saam by ons op pad na die onderhoud?” 

 
“Nee, ek sal nie weet nie?” 
 
“Elize Ezkariot!” 
 
“Die oudkollega wat jou aangegee en jou penarie veroorsaak 

het?” 


