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Hoofstuk 1 
 
ULTIMATUM AAN DIE KOLONEL 
 
DEEL 1 
 
Dini Sadazi? Dit is nou ’n plek wat deur die duiwel klaar 
gemaak is. Dit is nou nie juis ’n plek waarheen ’n mens uit 
jou eie wil gaan nie. Niemand gaan daar woon nie. Maar baie 
gaan daarheen om te sterf. Dit is net soos die plek is. Daar 
woon sowat 5 000 Arabiere en Dini Sadazi is op die 
landkaart net ’n vlieëkolletjie op die suidoostelike uithoek 
van die Sahara-woestyn. Daarby is dit die vooruitgeskowe 
hoofkwartier van die Derde Bataljon van die Tweede 
Regiment van die Franse Vreemdelegioen. 
 



Bedags bak die son asof hy jou haat. Jy sweet totdat jy nie 
meer kan sweet nie en dan dwaal jy rond soos ’n ontwaterde 
aartappel. So is dit totdat dit aand word. Dan voel dit weer of 
jy kan verkluim, asof die helder maan uit die lug bo die 
Yssee skyn. 
 
In hierdie verderf is dit net die vlieë wat jou liefhet. Hulle is 
so lief vir jou dat hulle jou aanhoudend probeer opvreet. 
Vroeër of later gee hierdie liefde van die vlieë jou ’n koors en 
dan lê hulle jou sewe voet diep onder die sand van die 
woestyn weg en die wêreld vergeet van jou. 
 
Moet egter nie ontmoedig word nie. Hierdie Dini Sadazi kan 
ook ’n interessante en aksievolle plek wees. 
 
En juis op hierdie oomblik is dinge aan die gebeur in hierdie 
ellendige dorpie. 
 
Dit is nege-uur in die aand. Dit is die tyd wanneer dit smaak 
of die dag se sweet op jou rug aan die ys is. Die afgelope drie 
uur al moet die bataljon die kaserne hou. Die bevel het ewe 
skielik gekom. ’n Groep onderoffisiere het die soldate gaan 
bymekaar maak. Hulle het hulle uit kafees, uit die smal, 
stinkende straatjies en uit die lawaaierige markte bymekaar 
gekom. Sedertdien is nie ’n enkel uniform van die Vreemde 
Legioen buite gesien nie. 
 
Die Arabiere hou nie hiervan nie. Die ou wat daar by die 
mark sy arms staan en swaai asof hy ’n openbare vergadering 
toespreek, het byna ’n gooimes met ’n dun lem aan ’n 
Spaanse Legioen-soldaat verkoop, toe die bevel kom dat die 
soldate na die kaserne moet terug. En daardie meisie wat by 
die venster uithang, was net lekker aan die gesels met ’n 
Duitse soldaat, toe die bevel hul aangename samesyn 
onderbreek het. Alles het net lekker begin vlot loop. 
 
Hierdie soort ding het nog nooit vantevore gebeur nie, altans 
nie so ver die meeste inwoners weet nie. Dini Sadazi is ’n stil 
plekkie. Die afgelope twintig jaar was daar nog nooit een 
maal ’n noodtoestand nie. Party meen dat die Legioen gaan 
maneuvers hou. Andere meen weer dat iemand in die kaserne 
doodgeslaan is. Die meeste plaaslike Arabiere het hul teorieë, 



maar nie een daarvan is reg nie, want hierdie ding wat 
vandag gebeur het, is baie erger as wat hulle hulle verbeel. 
Die kolonel blaf. 
 
“Bluf? Dit kan wees, maar ek mag nie die risiko loop nie. 
Fort Ney is baie swak beman. Daar is geen alternatief nie. 
Die garnisoen daar moet onmiddellik versterk word Dalk sal 
dit nie lank duur nie, maar ons moet versterkings stuur totdat 
ons weet wat hierdie ellendige El Dowla in die skild voer, as 
hy ooit iets in die skild voer.” 
 
Kolonel Ribrun vee met sy hand oor sy kort, gryserige hare 
en dit is ’n gebaar van kommer en wanhoop. Dan vroetel hy 
weer met papiere op sy skryftafel. Hy is bekommerd, hy is 
onseker en hy is verward. Hy skaam hom meteens oor hierdie 
blyke van senuweeagtigheid, want ’n soldaat met sy status en 
sy ondervinding moet geen emosie voor ’n ondergeskikte 
verraai nie. Hy behoort dit nie te doen nie, selfs nie in die 
geselskap van ’n senior kompanjie-offisier, soos kaptein 
Monclaire nie. 
 
Hy kan sy gevoelens egter nie wegsteek nie. Hy is dankbaar 
dat Monclaire baie jare lank saam met hom soet en suur 
verduur het en dat hy vertrou kan word om nie te gaan stories 
maak nie. 
 
Monclaire staan en kyk na die groot landkaart teen Ribrun se 
kantoormuur. 
 
“Die fort is tagtig myl hiervandaan. Dit kan met ’n snelmars 
in twee dae bereik word,” sê Monclaire. 
 
Eers lyk dit of Ribrun nie hoor nie. Hy sit en staar na die 
stukkie papier in sy hande. Die boodskap daarop is in Frans 
geskryf. Dit kom egter van ’n Bormoen Arabier. Dit is 
geskryf deur El Dowla self. Dit is kort en dit is beleef. Dit 
laat dit nog slegter lyk. Die nota wys daarop dat Fort Ney in 
Bormoen-gebied geleë is. In die nota maak El Dowla daarop 
aanspraak dat slegs een ooreenkoms gemaak is vir die 
besetting van Fort Ney deur Franse troepe en dit is ’n 
woordelikse ooreenkoms wat sy vader jare gelede met die 
Franse owerheid gemaak het. Nou dat sy vader egter oorlede 



is, erken hy wat El Dowla is, geen sodanige ooreenkoms 
meer nie. 
 
Ribrun staar aanhoudend na die stukkie papier waarop die 
eenvoudige boodskap geskryf staan. El Dowla eis dat die fort 
onmiddellik ontruim moet word. Word dit nie gedoen nie, 
behou hy die reg om teen die garnisoen op te tree soos hy 
goeddink. 
 
Die kolonel sit en wonder of een kompanjie voldoende sal 
wees om Fort Ney te gaan versterk. Dit sal die sterkte van die 
garnisoen op drie kompanjies te staan bring. Dit is nie juis 
baie vir ’n fort wat in die nood is nie. Hy sit en wonder of hy 
met die streeksbevel in Algiers in verbinding moet tree. Dan 
hoor hy Monclaire se laaste woorde... Hy sê. 
 
“Dit is die geval. Ons het Fort Ney in die verlede altyd binne 
twee dae bereik. Dit beteken dat ons in gevegsorde sal moet 
beweeg. Die manne kan geen swaar voorrade saam neem nie 
en ook geen swaar wapens nie. U weet wat dit beteken?” 
 
“Dit beteken ’n groter aanslag op die voorrade van die fort,” 
sê Ribrun. “Meer kos en water sal nodig wees. Die ekstra 
manne sal nie lank daar kan bly nie tensy ons voorsiening 
kan maak vir ekstra voorrade vir die fort. Dit gaan baie 
moeilik wees om die lewensbehoeftes aan te vul, want ons 
het hier maar self nie veel nie.” Kaptein Monclaire knik. Hy 
meen dat die kolonel besig is om kleingelowig te word. Dalk 
is die kolonel aan oud word. Dalk is hy al te lank in hierdie 
versengende hitte van Dini Sadazi, met nie genoeg om te 
doen nie. 
 
Die Arabiere dreig maar dikwels, maar hierdie El Dowla is 
anders as die meeste ander hoofmanne. Hy is ’n hoogs 
geleerde man. Hy het aan die Franse Sorbonne gestudeer en 
hy het baie sterk opvattings oor Arabiese onafhanklikheid. 
Die Franse het hom aan die Sorbonne probeer “sagmaak,” 
maar hul pogings het net die teenoorgestelde uitwerking op 
hom gehad. 
 
El Dowla is wreed soos ’n duiwel en snaakse verhale is al oor 
hom vertel. Die meeste van hulle is egter seker nie waar nie. 



Kolonel Ribrun staan op. Dit lyk of sy twyfel nou agter sy 
rug lê. 
 
“Jy sal om tien minute voor middernag vertrek. As ons 
gelukkig is, sal dit beteken dat jy al ’n paar uur aan die gang 
sal wees, voordat ’n boodskap moontlik na El Dowla gestuur 
word. Dit is noodsaaklik dat hy so min as moontlik van ons 
bewegings agterkom. Hierdie ultimatum verontagsaam ek 
sonder meer.” 
 
Hy reik kaptein Monclaire die hand. Die kaptein neem dit in 
syne en sê sagweg. 
 
“Moenie u bekommer nie, mon colonel. As hierdie Bormoen 
hulle verspot wil hou, sal ons weet hoe om met hulle te 
werk.” 
 
Diep in sy binneste is die kolonel ’n sentimentele man. Hy 
kyk na Monclaire se blas, maer gesig. Daarmee kry hy ’n 
snaakse gevoel, ’n gevoel dat hy hierdie soldaat van Frankryk 
nie weer in die lewe sal sien nie. Dit veroorsaak ’n knop in sy 
keel en in hierdie oomblik wonder hy of hy nie al bietjie te 
oud geword het vir hierdie soort bestaan nie. Dalk was hy al 
te lank in hierdie verderflike plek. 
 
Opeens sê hy. “Adieu, mon ami... Wees versigtig. Frankryk 
kan nie sy beste soldate prysgee nie.” 
 
*** 
 
Joos Janse gooi sy swaar jas om sy skouers. Die meeste 
soldate van Kompanjie Een het al dieselfde gedoen, want 
terwyl hulle netnou nog in die hitte versmag het, voel dit nou 
alweer soos ’n winteraand op die Transvaalse Hoëveld. Hy 
loop na die kooi langsaan. Daar sit Neels Bredenkamp en Org 
Ochse. Neels sit en vertel van ’n boksgeveg wat hy een keer 
gehad het voordat die Tweede Wêreldoorlog hom na Noord-
Afrika geneem het. Neels gesels die meeste van die tyd oor 
boksgevegte wat hy gehad het. Veral vertel hy graag hoe dat 
hy een keer drie rondes uitgehou het teen een van Suid-
Afrika se beste swaargewigte. 
 



Neels sê. “Ek het gou uitgevind dat dit nie betaal om daardie 
duusman se regtervuis te probeer keer nie. Ek het uitgevind 
dat hy deur jou hand slaan, as dit al is. En weet julle wat? 
Toe ek eers vir daardie regter padgee, toe kan hy my nie meer 
aanraak nie. Later het hy gesê dat ek my net so moeilik laat 
raak slaan as ’n skoenlapper.” 
 
“Ek skat enige man is moeilik om raak te slaan as hy die hele 
tyd weghardloop,” breek Joos in. 
 
Neels kyk vinnig op. Die lig van die olielamp weerkaats op 
sy verbasende blink pankop. 
 
“As jy nie in my kraal was nie, het ek nou jou bakkies skeef 
gedruk,” sê Neels. Hy roer sy skouers om sy woorde te 
benadruk. Hulle is groot, hoekige skouers. Dit is die soort 
skouers wat ’n mens aan die skof van ’n groot os laat dink, 
want Neels is ’n groot man. Hy is groot soos ’n boom. 
 
Neels is die soort man met wie ’n mens nie skoor soek nie, 
altans nie as jy jou bas nie beskadig wil hê nie. 
 
Joos is egter nie ’n man wat hom veel aan sy eie bas steur 
nie. Hy het ’n soort van blinde dapperheid. Pleks dat hy tru 
staan, klap hy Neels hard op sy rug. Dit smaak of hy met sy 
hand op ’n groot vat slaan. 
 
“Jy is sommer ’n grootbek,” sê Joos. “Die ou mense sê dat as 
’n man eers pan geword het, die krag uit hom uit is.” 
 
Neels maak sy keel skoon en staan stadig op en sy massiewe 
liggaam troon oor die res. Joos roer hom nie. Hy staan net 
waar hy staan. Hy het sy duime in sy lyfband gesteek en hy is 
so koel soos ’n komkommer. Hy weet al hoe om met hierdie 
reus te werk, veral as hy kwaad is. 
 
Joos praat stadig. 
 
“Hulle het my weer vertel daardie duusman waarvan jy praat, 
het met die linkerhand geslaan soos ’n muil skop. Wat het jy 
daarmee aangevang?” 
 



Vir Neels is dit genoeg as ’n mens net die minste 
belangstelling in sy boksvermoë stel. Daarom verslap sy 
groot liggaam. Hy voel nie meer lus om Joos met een 
opstopper plat te slaan nie. Hy wil veel eerder oor sy 
boksondervindinge gesels. 
 
“Daardie is alles bog,” sê Neels. “Natuurlik kon hy met die 
linker ook slaan, maar...” 
 
Hierdie keer breek Org in. Org is die soldaat met die meeste 
ondervinding van die drie. Hy het sy een oog verloor in ’n 
skermutseling met die Rifi-stam. Dit laat hom die meeste van 
die tyd ongemaklik voel. Gelukkig is dit sy linkeroog sodat 
hy nog kan skiet en hy is een van die beste skutters in die 
hele Legioen. Nogtans laat dit ’n man ongemaklik voel as jy 
net een oog het. 
 
Toe hy dus een keer in Algiers was, het hy vir hom ’n glas-
oog gekoop. As hy nie so vol wyn was toe hy die oog gekoop 
het nie, sou hy bepaald beter gevaar het. Org se werklike oog 
is bruin. Maar die een wat hy gekoop het, is helderblou. 
Daarby pas hierdie glas-oog nie mooi nie. Dit het die 
gewoonte om uit te val en op hierdie einste oomblik het dit 
weer uitgeval. 
 
“Ek wens julle vuilisse wil ophou babbel,” sê Org. “Ek het 
dit verloor...” 
 
Hulle weet wat dit beteken. Org verloor net altyd een ding en 
dit is sy oog en dit is ’n saak van eer dat hulle moet help 
soek. 
 
Dit kan ook nie anders dat Org gedurig op soek is na sy glas-
oog nie, want nie alleen is hy baie gek daarna nie, dit het hom 
ook ses maande se soldy gekos. En in Kompanjie Een is daar 
nie baie kalante wat iets besit wat hulle ses maande se soldy 
gekos het nie. 
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52. Operasie Kopsmokkel 
 
Morrison knik beïndruk terwyl hy die reuse honde vanaf die 
veilige kant van die draad bewonder. 
 
 “Chloe Eastwood, jy verras my om elke hoek en draai. Ek 
moet sê, ek het nie eers hieraan gedink nie. Dit is absoluut 
briljant. Ek hoop net julle weet wat julle doen want die goed 
lyk besonder gevaarlik en daar is nou tien van hulle. Ons het 
nie ’n keuse gehad as om hierdie hokke so vinnig vir julle op 
te rig nie. Tien boerboelhonde wat as ’n groep opgelei word 
om enige indringers uit te snuffel en vas te pen! Dan kan ons 
span met gesigsmaskers op met veiligheid beweeg en die 
indringers eers na die kwarantynselle toe neem. Die honde 
kan nie aansteek nie of die virus van hulle na ons oordra nie. 
Ons hoef net ’n antiseptiese middel agterna oor hulle pels te 
sproei en hulle is weer veilig. Dis net absoluut briljant!” 



 
“Ek lei op die oomblik vir Jane saam met die honde op en 
ons het reeds goed gevorder. Ons het vandag baie tyd saam 
met hulle in die veld deurgebring en hulle ingeoefen. Ek 
moet u eendag wys; die instink van ’n boerboel is om ’n 
vreemde hond te domineer deur hom op die grond neer te 
druk met sy groot bek om die hond se nek terwyl hy oor hom 
staan. Ek lei hierdie honde op om dieselfde met mense te 
doen. Ons bring ook lede van die gemeenskap deur die loop 
van die dag sistematies na die hokke en maak die honde so 
geleidelik gewoond aan ons mense, maar ons gaan hulle leer 
om onbekende mense van buite te wantrou en te domineer.  
 
“Ek en Jane gaan hulle vanaand teen donker op ’n nagtelike 
oefensessie neem deur die digte bloekomwoud. Ek moet 
dankie sê vir julle samewerking om so vinnig vir ons hierdie 
hokke op te rig en gehelp het om die honde aan te skaf deur 
dubbel vir hulle te betaal by die naburige hondeteler. Ons sou 
dit nie sonder julle kon doen nie.” 
 
Morrison skud sy kop verdwaas. “Bliksem! Ek sal moet leer 
om versigtig te wees vir jou. Jy is vol gevaarlike verrassings! 
Ek wonder net hoe beheer jy die honde so effektief?” 
 
Chloe wys vir die kolonel die fluitjie wat om haar nek hang. 
“Ek het oor die jare geleer deur my eie twee boerboeltewe op 
te lei met ’n skaaphondfluitjie. Ek het die tegniek vervolmaak 
met Batista en Buddy. Dit is nou makliker om die 
bykomende agt jonger honde op te lei want hulle volg my 
veterane Batista en Buddy se voorbeelde en volg so ons 
instruksies. Ons gebruik hierdie skaaphondfluitjies om die 
honde selfs oor baie ver afstande te beheer. Nog ’n voordeel 
is dat wanneer ek dit blaas, hoor slegs die honde dit, want die 
frekwensie is te hoog vir die menslike oor maar die honde 
hoor oor ’n baie groot afstand my instruksies. Ons en die 
honde verstaan die kodes soos ’n spesiale taal waarmee ek 
met hulle praat.” 
 
Morrison skud sy kop verdwaas en gee haar sy vuis. “Waar 
kom jy aan alles, Chloe Eastwood? Ek is werklik dankbaar 
dat jy saam met ons gaan werk in die toekoms.” 
 



“Moenie vir Jane weggooi nie. Sy leer werklik baie vinnig en 
verder help sy my man, dokter Isaac Horn, met die inrig van 
ons apteek en maak my fiks met hokvegtegnieke. Dankie, dat 
u die veldkliniek, teater en ambulans vir my man 
georganiseer het. Hy is baie dankbaar daarvoor.” 
 
*** 
 
Rene beantwoord die klop aan die voordeur en maak oop. 
“Hallo Michael, het julle julself goed ingerig daar oorkant?” 
 
“Ja, ons het, Mevrou. Dit lyk my julle het ook julle dinge 
goed agtermekaar hier. Is julle krag ook alreeds aangelê? 
Hulle het glo die sonpanele, windturbines en die batterybank 
en die kragopwekkers ook gereed sodat ons gemeenskap 
voorbereid sal wees wanneer die nasionale kragnetwerk die 
gees gee. Daar is ’n klomp dieseltenks ook aangery wat ons 
glo lank aan die gang sal hou so tussen die son- en windkrag 
deur.” 
 
“Ja, Hannes Haasbroek en sy span het dit ook reeds hier 
aangelê. Hulle is so effektief. Dit is moeilik om te glo alles is 
reeds gereed. Hulle beplan glo om Vrydag met die hoë, 
geëlektrifiseerde, ogiesdraad omheining te begin reg rondom 
ons basis en daarna gaan hulle begin met die wagtorings.” 
 
“Waar is Kadin en Jack?” 
 
“Kom in. Ons het nou net klaar geëet, hulle sit nog aan tafel 
hier in ons kombuis. Dit voel nog snaaks en vreemd, veral 
omdat ons alles op skuld gedoen het en dit nie gaan 
terugbetaal nie. Ek voel half skuldig. Dit voel net nie reg nie. 
Dink nou net in watter gemors ons gaan beland indien die 
plaag nooit kom nie.” 
 
Rene lei Michael deur hulle mobiele huis na die eetvertrek 
waar Jack en Kadin nog aan tafel sit en Kadin glimlag verras: 
“Michael!” 
 
“Hallo, Kadin en Jack, gaan dit goed?” 
 
Jack wys na ’n stoel oorkant hulle: “Kom sit.” 
 



Michael trek die stoel uit en hy gaan sit en terwyl hy met sy 
vinger voor sy mond wys hulle moet niks sê oor wat hy 
volgende doen nie, haal hy ’n notaboekie uit sy binnesak en 
sit dit voor hulle neer. Al drie knik dat hulle verstaan en hy 
wys Rene moet saam met hulle lees. Rene gaan staan agter 
hulle en hulle begin lees. Michael praat voort asof hulle ’n 
normale gesprek handhaaf: “Dit is Woensdag en almal is 
reeds gevestig. Ek het nooit gedink ons gaan dit so vinnig 
regkry nie.” 
 
Jack speel saam en hou die gesprek aan die gang terwyl hy 
tussendeur saamlees. “Ja, die Morrison-vent is nou wel 
ongemanierd, maar hy is baie effektief Ons sou nooit alles so 
vinnig kon doen sonder hom nie. Net jammer hy vertrou ons 
nie. Hoekom dink jy is hy so agterdogtig?” 
 
Hulle lees intussen Michael se brief terwyl hulle mekaar aflos 
om die gesprek aan die gang te hou.  
 
“Die professor het gesê hy het in die toekoms ingekyk en die 
beste uitkoms is dié een waar ons tien saam in die fort 
oorleef, maar dit is julle keuse of julle vanaand saam met ons 
gaan of nie. Hulle hou ons dop en luister in via ons 
gewrigsbande, maar Hunter dra nie ’n band nie en het 
intussen met Chloe, Ronnie en Lyle gereël en hulle wil ons 
help om hier weg te kom vanaand. Ons gaan agtuur vanaand 
bymekaarkom in die skuur en maak asof ons ’n geestelike 
vergadering hou en hulle gaan ons van daar uitsmokkel en 
julle moet nou besluit of julle wil saamkom. 
 
“Nico wil net waarsku baie kan verkeerd loop. Daar is baie 
risiko’s aan verbonde; dus moet julle baie mooi dink. Nico 
vertrou majoor Hunter want hulle het baie gevaarlike 
operasies gedurende die bosoorlog suksesvol deurgevoer. 
Julle moet egter die volgende in ag neem voor julle besluit: 
Hunter sal die kolonel suksesvol moet fnuik en ons betyds op 
die nasionale pad moet kry voordat die kolonel besef ons is 
nie meer op die plaas nie, want hulle sal dadelik ons weg na 
die nasionale pad afsper met voetsoldate. Nico sal ons dan 
verby padblokkades tot in PE moet kry. Alhoewel die 
professor ons gaan nodig hê en waarskynlik vir ons sal 
oopmaak wanneer ons daar gaan arriveer, is dit nie ’n 
uitgemaakte saak nie, want hy is aan die okkult se genade 



uitgelewer. Die grootste risiko is daardie oomblik wanneer 
ons voor die 666 muur gaan staan want dit gaan ’n 
dobbelspel wees. Ons gaan nie heeltemal seker wees hy gaan 
oopmaak nie en dan moet ons wag want Morrison sal ons 
toegang tot die kleinhoewe met soldate afsper. Die soldate 
sal egter betyds moet terugvlieg sodat hulle betyds terug sal 
wees op die plaas voor die plaag toesak. Dit beteken dat ons 
op die laaste nippertjie sal moet wag dat hulle eers vertrek 
voordat ons kan inbeweeg na die fort. As die professor nie 
daar binne is om oop te maak nie, is ons verlore. Moenie sê 
julle is nie gewaarsku nie. Dink mooi voor julle besluit.” 
 
Rene reageer intussen: “Ja, ek wonder hoekom is die kolonel 
so paranoïes. Ons is tog almal hier. Hulle kan nou net sowel 
hierdie gewrigsbande verwyder, maar hulle gaan dit seker 
eers doen ná Vrydagaand nadat die plaag toegesak het en ons 
hele gemeenskap hier vaskeer.” 
 
Michael praat nou: “Ek is eintlik hier om julle uit te nooi na 
’n geestelike samekoms vanaand agtuur in die skuur. Ons 
groepie van agt wat van die begin af saam is, gaan daar 
bymekaarkom en ek gaan Krishna vra om ons gemeenskap te 
beskerm gedurende hierdie moeilike tye wat voorlê. Gaan 
julle kom?” 
 
Jack knik terwyl hy na homself wys maar skud sy kop heen 
en weer terwyl hy wys na Rene en Kadin. 
 
Kadin frons en skud haar kop woes om aan te dui sy stem nie 
saam  nie. “Ja, Michael, ons gaan jou beslis daar sien 
vanaand, nè pa en ma?” 
 
Rene kyk vir Jack en wys met ’n sirkel om hulle al drie aan te 
dui en dan knik sy haar kop op en af.  “Gaan ons, my man?” 
 
Jack peins so rukkie en dan knik hy selfversekerd. “Beslis 
Michael, ons kry julle daar agtuur vanaand.” 
 
 
*** 
 
Kadin en Billy hou mekaar se hande styf vas hier waar die 
volledige agttal in ’n kring in die skuur staan en sing. Die 



heuningroos wierook wat Michael brand, laat Kadin vêr 
terugdink na die tyd toe sy en Billy die Krishna tempel 
besoek het op soek na ’n antwoord op die Sanskrit in die 
boekie. Michael sing en slaan die driehoekie en hulle herhaal 
die Sanskrit lomp agter hom aan net soos daar in die tempel 
en hy wys hulle moet staan en hande hou terwyl hy na die 
agterkant van die skuur loop. Hy klop, tussen die ritme wat 
hy op die driehoekie handhaaf en sy gesing, saggies aan die 
stoorkamer se deur agter in die skuur en loop dan terug na die 
groepie. 
 
Die deur word van binne oopgesluit en Kadin rek haar oë 
verbaas wanneer Ronnie en Chloe inkom. Hulle hoor ’n 
effense geluid in die agtergrond en Kadin loer oor Nico se 
kop en sien die elektriese motorhuis se deur is besig om daar 
oop te rol. ’n Koel luggie kom groet hulle nou vanaf die 
woud wat net hier agter die skuur by daardie agterste roldeur 
begin. Chloe loop na die roldeur terwyl daar ’n vervoerwa 
agteruit by die skuur intrek en staan en luier. Sy maak die 
skuifdeur van die vervoerwa oop en tot Kadin se verbasing 
kom sy aangestap met een van die boerboele wat haar 
gehoorsaam volg. Nou weet sy hoekom het Jane hulle elkeen 
kom haal en hulle en die honde gewoond gemaak aan mekaar 
vroeër vandag. Die hond lyk so kalm en gehoorsaam en volg 
op Chloe se hakke en gaan sit agter hulle gereed. Dit is ’n 
snaakse oomblik hierdie met die monster van ’n hond wat so 
gehoorsaam agter hulle sit en na hulle groepie kyk wat in ’n 
kring saam hande hou en agter Michael aansing. 
 
Ronnie kom vorentoe met ’n knipper in sy hande wat lyk 
soos ’n tipe snoeiskêr met arms wat lank uittrek en hulle 
maak die kring oop vir hom. Hy kom staan voor Kadin en lig 
haar arm met die gewrigsband en knip vir haar oog. Kadin 
glimlag en hou haar arm reg vir hom en hy draai haar hand 
sodat haar handpalm na bo wys en trek die arms van die 
knipper uit. Chloe bring die hond na Ronnie in die middel 
van die singende groep mense en haal die hond se nekband af 
en hou dit gereed vir Ronnie. Ronnie glip die skerp 
knyplemme in posisie en knip vinnig Kadin se gewrigsband 
los. Hy hou die band nog vas om haar gewrig en gee die 
knipper vir Chloe aan. Ronnie trek kabelbinders uit sy sak en 
trek dit onder haar armband deur. Hy neem die hond se 
nekband by Chloe en dan trek hy die hond se nekband vas 



aan haar gewrigsband voor hy vinnig die band van haar arm 
verwyder en dit om die hond se nek sit en met nog 
kabelbinders vastrek en dan die nekband stewig vastrek om 
die hond se nek. Chloe neem die hond terug na die vervoerwa 
en bring die volgende hond en so word almal se 
gewrigsbande nekbande om die honde terwyl hulle aanhou 
saam met Michael sing. 
 
Toe die laaste hond gedoen is, maak Chloe die skuifdeur van 
die vervoerwa toe en die vervoerwa verdwyn na buite en 
Ronnie gee die knipper vir Chloe en verdwyn ook by die oop 
roldeur uit. Hulle hou op sing en Chloe lei die groepie die 
stoorkamer binne en sluit weer die deur van binne. 
 
Chloe verduidelik: “Daardie honde is groot genoeg sodat 
hulle polsmaat ooreenstem met dié van mense en sal die ou 
wat die gewrigsbande monitor, goed flous en laat glo julle 
dra nog die goed. Hunter gaan hulle probeer bluf en die 
taakspan eers goed op ’n dwaalspoor lei want hulle gaan nou 
glo julle jaag op die oomblik weg in daardie vervoerwa. 
Ronnie sal ons kom roep wanneer dit veilig is om hier uit te 
gaan voordat ek julle in die teenoorgestelde rigting deur die 
woud wat hier agter die skuur begin, gaan neem deur ’n 
opening in die plaasheining tot by die bussie wat Lyle vir 
julle in die bos naby die nasionale pad versteek het. Ek gaan 
julle tot daar neem voordat ek saam met Hunter die mense 
gaan besighou met ons honde en Jane sal die honde weer 
terugbring na hulle hokke.  
 
“Nico en Francois sal julle verder neem tot in Port Elizabeth, 
maar nou moet ons eers stilbly en wag want hulle sal kom 
ondersoek instel en seker maak hier is niemand nie. Hulle het 
vroeër hier kom snuffel voor julle vergadering en hierdie 
stoorkamer was toe ook gesluit en hopelik sal hulle aanneem 
hierdie is nie ’n wegkruipplek nie en die seine van die 
armbande volg. Ronnie gaan ook kamma kon kyk wat 
aangaan en maak asof hy ook wil weet hoekom die 
vervoerwa hier uitgejaag het. Hy gaan hulle aandag aftrek en 
sal hulle bluf en hopelik sal hulle vertrek en hy sal ons dan 
die teken kom gee sodra dit veilig is om die woud binne te 
gaan. Dus; van  nou af nie ’n geluid meer nie! Indien iemand 
miskien op die verkeerde oomblik wil nies, lig net dadelik die 



punt van jou neus op en haal hard asem deur jou neusgate en 
die nies sal weggaan, oukei?” 
 
Hunter jaag agter by die skuur uit oor die werf verby die 
plaashuis. Hy is dankbaar daardie roldeur aan die agterkant 
grens aan die digte bloekomwoud want dit gee hulle 
wegkomkans. Jane het haar versteek met ’n verkyker en die 
skuur dopgehou terwyl hy en Chloe die honde en vervoerwa 
gereed gekry het in die woud. Dit lyk vir Hunter die taakspan 
vertrou te veel op hulle gewrigsbandtegnologie en hy is 
dankbaar dit was nie nodig om van ‘n brandwag ontslae te 
raak nie.  
 
Hunter jaag nou met die agt honde by die werf uit met die 
grondpad langs wat van die plaas na die deurpad lei. Hy sien 
uit die hoek van sy oog beweging daar oorkant waar die 
taakspan hulle eie mobiele hoofkwartier het. Daar kom twee 
manne uitgehardloop en spring in die jeep wat hulle gebruik 
om orals op die plaas mee rond te ry. Hunter is tevrede met 
sy voorsprong want hy verdwyn nou reeds om die draai teen 
die tyd dat die jeep begin beweeg. 
 
Heinrich se stem kom dringend oor Morrison se radio in die 
kamer wat Chloe vir hom in hulle plaashuis afgestaan het. 
 
 “Kolonel, kom in! U was reg, hulle het ons probeer bluf met 
die geestelike twak en is besig om met die plaaspad weg te 
jaag! Marco en Alex is besig om hulle met die jeep te volg. 
Haasbroek is op pad na die siviele helikopter met ons loods. 
Kom u gou na die beheerkamer, Kolonel?” 
 
Morrison skud sy kop vies. “Die bliksems! Ek het vermoed 
hulle voer iets in die mou. Het ons nog polsslae of het hulle 
die armbande verwyder?” 
 
“Elkeen wys nog ’n polsslag, Kolonel. Hulle is almal in een 
voertuig wat op die oomblik deurpad toe jaag!” 
 
“Wat? Dit is snaaks dat hulle nie die goed probeer verwyder 
het nie! Wat gaan dit hulle tog baat? Ek kontak gou ons span 
voetsoldate om seker te maak daar is niemand in die skuur 
nie. Hulle het vóór die vergadering vir my ook die plek 
deurgekyk. Hou die jeep en die helikopter solank op hoogte 



van hulle posisie. Ek verstaan nie hoe hierdie mense kan dink 
dat hulle met die gewrigsbande gaan wegkom nie! Iets is nie 
pluis nie!” 
 
“Miskien is hulle net desperaat, Kolonel, en weet hulle nie 
die gewrigsbande is redelik maklik om te verwyder met ’n 
sterk knipper nie, anders as die enkelbande van die 
tradisionele huisarresstelsel. Ek dink ons moes eerder 
enkelstelsels gebruik het. Dit is baie moeiliker om daardie 
goed te verwyder.” 
 
“Die gewrigsband is nie so lomp en ongemaklik nie en 
Haasbroek het my verseker die gewrigsband aan die arm is 
beter want ons gaan reeds ’n bietjie vêr met die skending van 
hulle menseregte. Haasbroek het my verseker ons sal dadelik 
weet indien hulle die goed verwyder en hulle dan in elk geval 
heel betyds kan aankeer. Ek hoop hy was reg, Heinrich. Is jy 
seker hulle het nog die goed aan?” 
 
“Vir seker, Kolonel. Hulle is almal bymekaar in daardie 
bussie. Elke polsmaat registreer steeds in ooreenstemming 
met dié van ’n mens en almal wys nog. Ek kan nie dink hoe 
hulle dit sou kon namaak nie. Die meeste diere het in elk 
geval ’n baie vinnige polsmaat. Ek vermoed hulle gaan 
probeer om iewers te kom waar hulle gaan opbreek in groepe 
en op daardie wyse ons aankeerpoging probeer ontwrig. Ons 
moet hulle probeer keer vóór dan, maar ek is seker ons sal dit 
regkry terwyl hulle nog op die plaas is en ons het genoeg 
voetsoldate om hulle af te keer voordat hulle die deurpad 
bereik.”  
 
“Goed, ek stuur gou die voetsoldate om seker te maak die 
skuur is leeg voordat ons hulle ook met een van daardie Suid-
Afrikaanse Kaspers gaan ontplooi. Neem solank beheer oor. 
Ek is binnekort daar by jou.” 
 
Hunter trap die remme en verminder spoed sodat hy by ’n 
negentig grade bospad kan indraai en dan skakel hy die ligte 
af. Hy laat val sy nagvisiestelsel en volg die bospad met 
behulp daarvan die digte bloekomwoud binne. Hy kyk in sy 
truspieëltjie en sien die ligte van die jeep wat aangejaag kom 
en hy ry dieper die woud in soos hulle by die bospad 
verbyjaag. Sy plan het gewerk! Die ouens gaan eers ’n hele 



entjie verbyjaag voordat hulle via hulle hoofkwartier en die 
helikopter teruggelei sal word na dié deel van die woud waar 
hy nou met die honde inry. Hy gaan nou vêr genoeg inry en 
dan die honde vrylaat en dan sal die volgende fase van 
Operasie Kopsmokkel in volle erns afskop. 
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Hoofstuk 30 

 

Vroeg die volgende oggend, sien Sonnika tannie Frikkie met 
haar fiets by die stoor uit kom. “Kan ek saam met tannie ry, 
ek het my fiets saamgebring?” 

 



“Is die spoggerige Gaint joune? Nou, kom, laat ons weg 
wees.” 

Anton kom by die voordeur uit. “Julle moenie te ver ry 
nie, dis nêrens meer veilig nie.” 

Dis skemer in die stoor en toe sy omdraai met die fiets, 
staan hy voor haar en versper haar weg. Sy wens hy was nie 
so groot en dodelik aantreklik nie. Dominee Malan het nie 
besef waaraan hy hulle twee blootgestel het nie. Vandat hulle 
by die voordeur ingestap het, is sy akuut bewus van die 
spanning wat tussen hulle vibreer. 

Hy vat die fiets by haar en sit dit neer. “Kom hier, 
eindelik is ons alleen, jy het my nog nie more gesê nie.” 

Sonnika gooi haar arms om sy nek toe hy haar styf teen 
hom trek en haar soen. Hy los haar toe tannie Frikkie haar 
roep, vat die fiets en stoot vir haar uit. “Ek wens ek kon by 
jou bly, maar die werk wag.” 

Hy staan langs sy motor en kyk hulle agterna toe hulle 
wegry. 

Sonnika het nooit verwag dat Anton so besig sal wees 
nie. Op Sonnebaai was hulle elke dag bymekaar. Sy was 
teleurgesteld toe hy die eerste aand op die plaas ure lank met 
sy plaasvoorman in die studeerkamer gesit en beraadslaag het 
en daarna saam met die man in die bakkie weggery het. Sy 
was al in die bed toe hy terug gekom het. Hy het aan haar 
kamerdeur geklop, maar sy het voorgegee sy slaap, vies 
omdat hy weg is sonder om haar te sê waarheen hy gaan. 

Sy was nog nooit in haar lewe besitlik nie. Sy het 
begrip dat hy baie besig is, hy is veearts en is terselfdertyd `n 
boer, maar kan nie help om afgeskeep te voel nie. Soggens na 
ontbyt ry hy na sy spreekkamer in die stad. En soms word hy 
na ure uitgeroep vir `n noodgeval op `n naburige plaas. Sy 
kan nou verstaan hoekom sy familie bekommerd was dat hy 
hom sal uitbrand en aangedring het dat hy met vakansie gaan. 

Sy is bly Dominee het voorgestel dat sy saam met 
Anton plaas toe kom om seker te maak of hulle bereid is om 
mekaar ruimte te gun. Sy was bang hy sal ontevrede wees as 



sy heeldag sit en skryf en nou is sy die skuldige een. Die 
ontevrede een omdat die lewe saam met hom op die plaas 
haar ontnugter het. Sy het baie tyd om te skryf, maar haar 
hart is nie meer daarin nie. Sy verlang na die man wat haar 
vurig die hof gemaak het. Hy behandel haar soos `n prinses 
en wanneer hy nie besig is nie, draf of swem hy saam met 
haar, maar hy vermy fisieke kontak. 

Saterdag hou hy met sy viertrek voor die stoep stil. 
“Kom, ons ry veld toe. Ek het nog nie eens die plaas vir jou 
gewys nie.” 

Tannie Frikkie wys vir hom vinger. “Anton, onthou jy 
het `n meisiekind by jou, jy ry nie weer so rof met daai 
bakkie nie, gehoor.” waarsku sy. 

“Dis nie nou `n noodgeval nie, Tannie.” Hy knipoog vir 
Sonnika en hou die deur vir haar oop. Sy verwonder haar aan 
die veld en die diere. Sy klim opgewonde uit toe hy langs `n 
kampie stilhou waar perde wei en leun teen die hek. 

“O, die gitswart hings is pragtig.” 

“Hy en die bruin een langs hom behoort aan `n vriend 
van my, Ben Msisisi. Hy bring sy seuns elke tweede Saterdag 
om te kom ry. Die ander is myne, ek soek `n spierwitte. Kan 
jy perdry?” 

“Nee, ek ry liewer saam met tannie Frikkie op my fiets, 
dis veiliger. Ek geniet haar geselskap, ek wens ek kan haar 
oral saam met my in my handsak dra.” 

Anton skaterlag en trek haar in sy arms in. Sy leun 
verras teen sy warm lyf aan. Haar hart blom oop toe hy aan 
haar mond knibbel, maar voor die soen kan verdiep, los hy 
haar. “Dis etenstyd,” sê hy met `n gejaagde intonasie. 
Parmantig lig sy haar kop, loop sy na die bakkie en klim in. 
Sy stoom. Sy wonder wat hy sal doen as sy hom gryp en soen 
dat hy steier? 

Sy is steeds omgekrap toe hulle Sondagoggend na kerk 
op die plaas kom. Sy glip by die agterdeur uit en slaan `n 
koers in. Dis Anton se skuld dat sy weer gesukkel het om te 
konsentreer op die preek. Hoe kon sy, styf vasgedruk teen sy 



groot lyf op die bank? `n Meisie wat dit regkry sonder dat 
haar brein uithaak moet nog gebore word. Sy is seker hy het 
aspris die bank gekies met net genoeg sitplek vir een persoon. 
Hy is `n sondige verleiding in die kerk. 

By die bome steek sy vas toe die nostalgiese 
kitaarklanke hoor. Nuuskierig loop sy nader, toe sien sy 
Anton. Hy leun met `n kitaar teen `n boom, een voet op `n 
groot klip. Hy sing `n onbekende liedjie vol verlange. 

“Ek het vasgeval  

in jou donker  

in jou pyn 

maak oop vir my  

ek wil jou hê 

ek wil jou vat vir my…” 

En soos die rammeling van donderweer raak sy stem 
geleidelik weg met die versugting. 

“maak oop... maak oop vir my...” 

Toe hy onverwags opkyk, soebat sy soos `n kind. 
“Moenie ophou nie.” 

Hy glimlag verleë. “Ek werk nog aan die liriek, maar 
omdat jy so mooi vra belowe ek om eendag vir jou die liedjie 
te sing wat ek vir Ouboet se dogtertjie geskryf het. Olivia, 
was die eerste baba wat ek in my arms vasgehou het. Dis `n 
huppel, lekkerkry liedjie van `n rondomtalie dogtertjie wat 
met swaaiende armpies oor die veld dartel.” 

“Sing dit nou, ag toe.” 

Sy verleë laggie ontroer haar. “Dit klink so,” paai hy en 
geboei staar sy na sy vingers wat met verbasende vinnige 
tempo aan die kitaarsnare pluk. 

“O, dis so mooi.” Sy begeer om hom aan te raak en 
sonder dat sy beheer daaroor het, reik sy uit na hom. Hy lig 



die kitaar van sy skouer af, sit dit neer loop nader om haar 
halfpad te ontmoet. 

“Meneer!” Die oomblik versplinter soos glas wat breek, 
toe hulle die huishulp hoor roep. “Die buurman het gebel, sy 
hings is beseer.” 

Anton raap sy kitaar op en gryp Sonnika se hand. 
“Kom, ons moet hardloop.” 

Hy lyk moeg toe hy terug kom en neem dankbaar die 
blikkie bier by tannie Frikkie. “Dankie, Tannie. Die perd het 
in `n molsgat getrap en sy been beseer. Dis gelukkig nie 
ernstig nie. Kom ons gaan eet voor die fliek begin.” 

Sonnika voel afgehaal toe hy na ete oorkant haar op `n 
stoel gaan sit, in plaas van langs haar op die bank. Sy het 
nooit gedink sy sal sy vurige toenadering so mis nie. 

Hy staan op toe die foon in sy studeerkamer lui en met 
`n verskoning loop hy uit om die oproep te beantwoord. 

“Sonnika,” fluister tannie Frikkie met blinkoë. “Dis die 
eerste keer dat ek `n man met sy oë sien vry.” 

Gmf, as hy maar wou vry, sug sy en staan op. “Tannie, 
roep my asseblief as die fliek begin, ek gaan `n draai loop.” 
In haar slaapkamer gaan staan sy voor die klerekas. Moet sy 
haar klere inpak en Anton vra om haar terug te neem? Drie 
weke was lank genoeg om mekaar beter te leer ken. Dit gaan 
nie werk nie. Hulle is nie meer gemaklik in mekaar se 
geselskap nie en sy kan nie meer die spanning hanteer nie. Sy 
weet nie hoe om Anton se veranderde optrede te interpreteer 
nie. Hy praat nooit meer oor die troue nie. Het hy ontdek hy 
is net fisiek aangetrokke tot haar en is dit waarom hy so 
meesterlik daarin slaag om hom te beheer? 
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