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ULTIMATUM AAN DIE KOLONEL 
 
Dit is of die hitte deur hulle kom, al staan hulle hier en 
koud kry. Hulle weet wat dit beteken. Hulle weet wat ’n 
snelmars deur die Sahara beteken. Duparne sal hulle dryf 
soos slawe. 
 
Die rede hiervoor? Hulle weet nie. Dalk is daar ’n goeie 
rede, dalk is daar geen rede nie. Hulle weet nie. Later sal 
hulle wel uitvind wat die rede is vir hierdie helmars na die 
fortjie wat op die verste uithoek van Frankryk se 
gesagsterrein in Marokko geleë is. 
 
53. Die verdwyning 
 
Chloe wil nie op heterdaad betrap word nie en hulle so 
lank as moontlik ontduik. Tóg weet sy hulle sal 
waarskynlik môre teen daglig spoorsnyers inspan en alle 
spore analiseer en die spore behoort vir hulle ’n goeie 
prentjie te skets. Dit is nie ’n kwessie óf die kolonel die 
stukkies van die ontsnappingslegkaart uiteindelik 
aanmekaar sal sit nie, maar eerder hoe vinnig hy dit sal 
doen en sy wonder wat die kolonel omtrent hulle verraad 
gaan doen.  
 
Hoofstuk 31 

“Vandat ons hier op die plaas is, hou jy my op `n 
afstand. Hoe moet ek weet dat dit nie weer sal gebeur as 
ons getroud is nie? Nee Anton, ek dink jy moet eers seker 
maak hoe jy werklik oor my voel. Ek weet jy begeer my, 
maar het jy my werklik lief of voel jy net fisiek tot my 
aangetrokke?” 
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Hoofstuk 2 
 
ULTIMATUM AAN DIE KOLONEL - DEEL 2 
 
Hulle staan nog so gebukkend na die oog en soek op die 
harde klipvloer, toe sersant Duparne sy verskyning maak. 
 
Nou, die meeste mense het al sersante teëgekom. Party van 
hulle is omgekrap. Maar die ergste wat ’n sersant in ’n 
gewone leërmag aanvang, kom nog nie naby die dinge wat 
sersante aanvang wat in die Legioen opgelei is nie. 
Duparne is een van die redes waarom moeders huil oor hul 
verlore seuns. Hy is nie besonder lank nie en nie besonder 
indrukwekkend nie, maar as ’n mens ’n stuk dinamiet 
genoem kan word, dan is hierdie Duparne ’n stuk 
dinamiet. Daar word oor hom gefluister. Daar word gesê 
dat hy uit die Franse leër gegooi is omdat hy so wreed was 
teenoor sy manskappe. Dit kan ’n mens wel glo as jy 
hierdie tiran van die parade-terrein en die slagveld al in 
aksie gesien het. 
 
Op hierdie oomblik staan hy daar in die deur van die 
kaserne, stil en bedaard, soos ’n kwaadwillige skaduwee. 
Hy vat liggies aan sy swart snorbaardjie, wat altoos met 
die grootste sorg gekap word, sodat dit net ’n dun, 
woedende strepie is. Dit lyk of sy streng gelaatstrekke uit 
harde hout of uit marmer gekap is en dit lyk of sy gesig net 
so gevoelloos is asof dit uit klip gehou is. Hy hoef nie eens 
’n bevel te gee nie. Dit is heeltemal onnodig. Net sy blote 
teenwoordigheid is genoeg om die 120 manskappe op 
aandag te bring asof ’n Veldmaarskalk van die Franse leër 
skielik hierdie kaserne binne gestap het. 
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hoorafstand. Ouboet het aangebied om die voordeur te 
blokkeer en Tom is op sy pos by die ander uitgang.” 

Hy is verlig toe hulle buite kom. “Ons moet 
agterom, Thomas het gesê hy het my motor agter onder `n 
boom parkeer.” Hy soek in sy sakke en frons. Behalwe `n 
sakdoek en sy portefeulje is sy sakke leeg. 

“Waarna soek jy?” 

 

Laaste hoofstuk uitgawe 54 en dan begin Die Wraak is 
myne! 
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Nadat hulle die dansbaan geopen het, word Anton 
haastig. Hy onthou van sy baadjie wat oor die stoelleuning 
gehang het en trek dit aan. “Kom, ons groet.”  

Toe hulle by Sonnika se ouers kom, gee haar ma vir 
haar en Anton `n drukkie. “Geluk, jy is nou ons seun en 
my dogter is mevrou Sonnika de Ridder.”  

Sonnika, gee haar sluier vir haar ma en tel haar 
handsak op. “Dankie dat ma my handsak vir my gehou 
het.” 

Sy soen haar pa en Anton groet hom met die hand. 
“Geniet julle vakansie in Suid-Afrika.” 

Wouter keer hulle voor. ”Kom, staan net gou by die 
bruidstafel vir die laaste foto, draai om en kyk na die 
muur. Dis my trougeskenk aan julle.” 

Sonnika kyk verras na twee groot geraamde foto`s 
teen die muur. Wouter het dit op die strand van hulle 
geneem. Op die een lig Anton haar op die perd en op die 
ander een ry hulle laggend weg. 

“Anton, hoe kon ons dit misgekyk het? Baie dankie 
Wouter, dis `n kosbare geskenk.” 

Anton skud sy hand. “Ek stem. Dankie ou maat, 
maar as ek geweet het jy gaan al my skandes uitblaker, het 
ek jou nooit gevra om ons sermonimeester te wees nie. 
Verskoon ons, die wapad roep.”  

Hy vat Sonnika se hand. “Kom, ek vertrou nie vir 
Wouter nie, ek is seker hy en my neefs voer iets in die 
mou,” fluister hy toe hy seker is Wouter is buite 
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Hy loop in die middel van die slaapsaal op en kyk na die 
kooie wat weerskante van hom langs die mure ingeryg 
staan. Sy klein, bitsige ogies spring rond asof hulle op 
veertjies sit. Hy gaan staan stil voor die kooi van manskap 
Kaproeski. 
 
Kaproeski is ’n wit Rus. Toe hy nog baie klein was, het hy 
saam met sy ouers vir die Rewolusie gevlug. Hy kan sy 
geboorteland skaars onthou, maar hy is lief om daaroor na 
te dink. Op sy kombers lê ’n paar verbleikte portrette van 
sy geboortedorp naby Odessa. Duparne staan lank na 
daardie portrette en staar. Die Rus roer hom nie en wyk 
nie terug nie. Hy staan net daar en kyk strak voor hom uit, 
sy groot liggaam gespanne en bewegingloos. Dit is die 
soort spanning wat aan ’n mens se senuwees knaag. 
Hierdie is ’n stilte wat nie kan voortduur nie. Iewers moet 
dit breek en dalk ’n ontploffing veroorsaak. 
 
Die spanning word verbreek toe Duparne skielik sy 
skouers optrek en dan vinnig omswaai om verder in die 
slaapsaal af te loop. 
 
Met die swaai van sy liggaam, swaai sy blou en wit 
militêre mantel wyd om sy liggaam. Die mantel swaai oor 
die kooi waar Kaproeski se portrette lê. Die portrette word 
van die kooi afgeruk en hulle val voor Duparne se voete. 
Hy kyk nie na hulle af nie, maar hy stap oor hulle. Op een 
na word hulle almal onder sy swaar stewels verkreukel en 
bevuil. 
 
Kaproeski word eers bleek en dan weer wit in sy gesig. Hy 
kyk af na die verwoesting onder sy portrette. Sy onderlip 
begin spring asof ’n elektriese skok deur sy liggaam gaan. 
Hy beweeg vorentoe asof hy sy portrette wil optel. Op 
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daardie selfde oomblik swaai Duparne om. Kaproeski is ’n 
goeie soldaat. Toe Duparne beweeg, verstyf die Rus weer 
en hy staan daar soos ’n koggelstok, so orent en so stil. 
 
Duparne staar na die Rus met dieselfde dodelike 
konsentrasie as die van ’n geelkapel wat ’n padda betower. 
 
“Jy het beweeg, manskap Kaproeski?” 
 
Duparne se stem is so sag en so glad soos ou wyn. 
Partykeer kan sy stem so wees. Partykeer kan hy weer 
skreeu dat dit smaak ’n mens se oordromme skeur. 
 
Kaproeski antwoord nie. Hy weet beter as om dit te doen. 
Wat hy ook al antwoord, reg of verkeerd, dit kan hom vyf 
dae onder die paksaal kos. 
 
“Jy is glad te begaan oor daardie verspotte portrette. Jy is 
sag van onnodige herinneringe, mon ami. Maar ek hou jou 
fyn dop, manskap Kaproeski...” 
 
Duparne stap na die einde van die slaapsaal. Vir ’n kort 
mannetjie maak hy lang treë. ’n Mens kan voel hoe dat die 
spanning verslap. Hulle voel dit almal. Almal voel dit, 
behalwe Kaproeski. Hy is van niks bewus nie, behalwe sy 
vernielde portrette en sy versengende haat vir hierdie 
sersant. 
 
Duparne draai om en kyk na die twee, lang rye 
manskappe. Party het hul jasse aan. Andere is kaal bolyf, 
want hulle het nie hierdie besoek verwag nie. 
 
Hierdie is ’n snaakse kaboedel. Hulle kom uit baie lande. 
Party is dapper, andere is nie so dapper nie. Hulle praat 

 23 

dis jy ... dis jy 

jy groei in my 

jy blom in my 

waai, swaai, draai  

dis ... jy 

in die wolk  

in die son 

jy groei in my 

jy blom in my 

waai, swaai, draai 

dis jy 

net jy 

vir my 

jy ...” 

Met roosblare in hul hare ry hulle Sonnebaai toe 
waar die fotograaf foto`s van hulle langs die strand neem 
en voor haar tent met die tuintjie. By die saal verbeel 
Sonnika haar sy is in feëland toe sy saam met haar 
aantreklike prins hand aan hand onder `n boog geel en wit 
rose deurloop. 



 22 

“En Ouboet se laaitjie, die strooijonker en sy suster, 
Olivia, die strooimeisie. Die tweeling sal nie beskikbaar 
wees nie, hulle is te skaam.” 

Sonnika lag. “En Wouter, die seremoniemeester. 
Hoe`s daai?” 

“Dis moeilikheid soek, maar ons skuld hom. Dink 
net watter avontuur gaan dit wees om deur die land te toer, 
sonder om vooraf plek te bespreek. As die plek ons nie 
geval nie, ry ons verder?” 

“Ek gee nie om solank ons net saam is. Anton, ek 
moet terug gaan. Ek moet reëlings met Wouter tref. Die 
beste sal wees om die woonwa te verkoop en ons moet bly 
plek vir my ouers bespreek.”  

Toe Sonnika in `n wasige wit trourok aan haar pa se arm 
in die paadjie afloop, weet sy haar droom het waar 
geword. Die bruidegom wat vir haar voor die preekstoel 
wag is nie `n denkbeeldige held nie. Hy is `n onverskrokke 
veroweraar. `n Man sonder remme. 

Toe sy langs hom staan is haar hele wese gefokus 
op hom. Dan eindelik breek die groot oomblik aan toe 
dominee Malan sê hy mag sy bruid soen. Anton soen haar 
talmend en los haar eers toe Ouboet hom met `n kuggie op 
sy skouer tik en sy kitaar vir hom aangee. Sonnika bewe 
van opwinding toe die eerste trilling van die kitaar opklink 
en Anton se diep stem in die kerkgebou vibreer. 

”Die wolk kantel 

die son val 
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baie tale. Daar is ’n treffende uiteenlopendheid in hul 
liggaamsbou. Hulle het net een eienskap in gemeen en dit 
is dat die meeste van hulle vir iets gevlug het en in die 
Legioen kom skuiling soek het en hulle is almal so 
roekeloos en so hard soos staal. 
 
Hierdie keer kom Duparne se stem soos die slag van ’n 
voorslag deur die stil lug. 
 
“Parade oor vyftien minute!” skreeu hy byna. “In volle 
gevegsmondering!  
 
Attendez! Ons gaan na Fort Ney! Ons sal op snelmars 
beweeg, julle rotte! Ons sal drie uur mars en tien minute 
rus. Comprendezvous? Fort Ney is ’n heerlike vooruitsig, 
nie waar nie, julle gespuis?” 
 
Dit is of die hitte deur hulle kom, al staan hulle hier en 
koud kry. Hulle weet wat dit beteken. Hulle weet wat ’n 
snelmars deur die Sahara beteken. Duparne sal hulle dryf 
soos slawe. 
 
Die rede hiervoor? Hulle weet nie. Dalk is daar ’n goeie 
rede, dalk is daar geen rede nie. Hulle weet nie. Later sal 
hulle wel uitvind wat die rede is vir hierdie helmars na die 
fortjie wat op die verste uithoek van Frankryk se 
gesagsterrein in Marokko geleë is. 
 
Toe Duparne by die deur uit verdwyn het, staan hulle nog 
’n rukkie woordeloos en stokstyf, asof hulle nie meer kan 
verslap nie. En dan, meteens, word die stilte verbreek en is 
dit soos die gedrag is by die Toring van Babel soos hulle 
aantrek, hul wapens in orde bring en hul waterflesse, hul 
kosbare waterflesse volmaak. Hierdie waterflesse is 
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belangrik. Hulle hou die enigste water wat jy gaan drink 
totdat jy by jou bestemming aankom, tensy jy op pad ’n 
oase raakloop en dit is in hierdie deel van die woestyn baie 
onwaarskynlik. 
 
Joos breek sy pak kaarte in ses kleiner pakkies op en in 
elkeen van sy ammunisiesakke steek hy ’n pakkie. Hulle 
pas mooi agter die patroonknippe in. Hy het hulle al 
vantevore so vervoer en niemand het uitgevind nie. Hy 
hoop niemand sal hulle hierdie keer daar vind nie, want 
dan sal die wêreld skeef draai vir hom. 
 
Joos is nie van plan om iewers heen te gaan sonder sy 
speelkaarte nie. Vir hom is so iets onbehoorlik, net asof hy 
sonder broek in die openbaar beweeg. 
 
“Ek het geraai waarom ons hier van Dini Sadazi af 
weggeneem word, maar ek het nie gedink dit is omdat ons 
weer na Fort Ney moet gaan nie. Magtag, ons het net ’n 
maand gelede van daardie nes af teruggekom!” kla Joos. 
 
Neels brom en Org ook. Org het uiteindelik sy oog in 
hande gekry en is besig om dit weer in te druk. Hulle 
onthou hoe dit gegaan het toe hulle laaste in Fort Ney 
diens gedoen het. Hulle onthou die vernietigende dae van 
hitte en eensaamheid in hierdie, een van die laaste 
buiteposte van Frankryk. Hierdie buitepos staan op die 
grens van die Bormoen-gebied. 
 
Dit is die ene gewerskaf en gewoel hier in die slaapsaal. 
Hulle rol hul komberse op. Hulle maak hul rugsakke 
gereed. Pakkies sigarette word in sakke weggebêre. 
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Hy druk haar liggies agteroor op die bed, buig oor 
haar en soen haar met honger passie. Sy kyk op in die 
smeulende oë. “Jou dierbare mansmens, ek het verskriklik 
na jou verlang.” 

“Sal jy asseblief met my trou as jou ouers hier is?” 

“Ja, Anton de Ridder, jy is die enigste man vir my.” 

“Anton! waar is julle?” roep tannie Frikkie uit die 
sitkamer. “Die fliek het begin en dis 007.” 

“Watter man wil nou fliek kyk, as Eva besig is om 
hom te verlei?” brom hy. 

Sy stoot hom laggend weg. “Nee, kom, dis veiliger 
om te kyk hoe ander dit doen.” 

Hy hou haar aan haar arms terug, kantel sy kop en 
bekyk haar. “Hierdie lekkergoed kardoesrokkie van jou 
doen iets aan my. Ek en Ouboet kon nooit wag dat ma van 
die winkels kom nie. Ons was nuuskierig om die lekkers te 
sien en te proe wat sy in die kardoesie vir ons wegsteek 
nie.” Haar sinne duisel. Oral op die paadjie waar sy oë oor 
haar loop, stook hy vure. Haar oë smelt in syne by die 
bewuswording van hom as man. Haar ander helfte, haar 
Adam. Eers toe tannie Frikkie die tweede keer roep, kom 
hulle in beweging.  

Na die fliek, sit Sonnika by die tafel en skryf. 
“Goed, ons kry `n huweliksbeplanner en ons het besluit op 
`n oggendtroue met ontbyt. Jy in `n snyerspak en ek in `n 
wit trourok sonder `n sleep. Waar pas ons jou peetkinders 
in? Poppie is die blommemeisie ....” 



 20 

 
Hoofstuk 31 

 

Onverwags glip sy arms om haar. Sy giggel toe hy haar 
met sy stoppelbaard in die nek kielie. “Nee, Anton, hou 
op,” soebat sy. Toe sy slap gelag in sy arms hang, draai hy 
haar om en soen haar dat haar kop soos `n klimtol spin. 

“Ek is lief vir jou. Ek vrek oor jou. Dit was jou pa 
wat my gebel het. Ons kan begin om `n gastelys op te stel. 
Jou ouers is volgende maand hier, dan word jy eindelik 
myne.” 

Sonnika staal haar teen sy vurige aandrang en druk 
hom effens weg “Hoekom het my pa nie vir my gebel 
nie?” 

“Seker omdat ek hulle so klaend bel om te hoor 
wanneer hulle kom sodat ons twee kan trou.” 

“En jy het sommer aangeneem dat ek sal instem?” 

“Maar ...?” 

“Vandat ons hier op die plaas is, hou jy my op `n 
afstand. Hoe moet ek weet dat dit nie weer sal gebeur as 
ons getroud is nie? Nee Anton, ek dink jy moet eers seker 
maak hoe jy werklik oor my voel. Ek weet jy begeer my, 
maar het jy my werklik lief of voel jy net fisiek tot my 
aangetrokke?” 

”Is dit wat jy gedink het? Jy sal nooit weet hoeveel 
wilskrag dit van my veg om jou te weerstaan nie. Weet jy 
wat doen jy aan my? Vervlaks, kom ek wys jou.” 
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Goedjies van lank gelede word in gaatjies ingeprop omdat 
hulle sentimentele waarde het. 
 
Dan begin hulle in groepies uitskuifel na die maanverligte 
paradeterrein. 
 
Duparne wag reeds daar op hulle. Hy fluister byna die 
bevel en Kompanjie Een vorm gelid in drieë. Instinkmatig 
kom hulle agter wat hier aan die gang is. Hierdie is ’n 
geheime beweging. Bevele word sag gegee en daar is geen 
dril vooraf nie. Daaroor is hulle baie dankbaar. 
 
Hulle wag nie lank voordat kaptein Monclaire sy 
verskyning maak nie. Hy kom vinnig van die 
offisiersmenasie af aangestap, met sy “skaduwee” die kort, 
gesette luitenant L’Ame op sy hakke. 
 
Dan is daar weer ’n paar kort, sagte bevele, wat vreemd 
oorkom. 
 
Die volgende oomblik marsjeer hulle, met hul gewere oor 
hul skouers gehang, uit in die nou straatjies van Dini 
Sadazi en ooswaarts die woestyn binne, in die rigting van 
Fort Ney. 
 
Slegs hier en daar kyk nuuskierige Arabiere deur die 
vensters van hul pondokke. Hulle kan nie raai waarheen 
die kolonne nou op pad is nie. 
 
Vervolg volgende week in uitgawe 54 
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foto deur Racheal Lomas @maven_designs 
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Voorbladfoto deur Jernej Graj @jernejgraj 
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padblokkades tot by PE ontduik en dit dan regkry om 
betyds in die skuiling te kom vóór die plaag uitbreek. 
 
Chloe wil nie op heterdaad betrap word nie en hulle so 
lank as moontlik ontduik. Tóg weet sy hulle sal 
waarskynlik môre teen daglig spoorsnyers inspan en alle 
spore analiseer en die spore behoort vir hulle ’n goeie 
prentjie te skets. Dit is nie ’n kwessie óf die kolonel die 
stukkies van die ontsnappingslegkaart uiteindelik 
aanmekaar sal sit nie, maar eerder hoe vinnig hy dit sal 
doen en sy wonder wat die kolonel omtrent hulle verraad 
gaan doen.  
 
Dit is eintlik jammer; want tot dusvêr het sy baie goed met 
hom klaargekom. 
 
Vervolg volgende week uitgawe 54 
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53. Die verdwyning 
 
Kaptein Dexter, die leier van die voetsoldate, voel aan die 
deur van die stoorkamer en vra vir sersant Moore: “Was 
hierdie deur vroeër vandag gesluit toe jy kom ondersoek 
instel het?” 
 
“Ja, Kaptein.” 
 
“Ons het nie die reg om die deur oop te skop en seker te 
maak hier skuil niemand nie. Netnou krap ons die kolonel 
om wanneer ons die eienaars ontstel.” 
 
Hulle hoor ’n stem: “Wat is hier aan die gang?” 
 
Hy kyk om en sy flank lig hom in. “Dit is een van die 
eienaars, Kaptein.” 
 
Ronnie kom deur die oop roldeur aangestap. “Watter 
voertuig het hier uitgejaag en hoekom is hierdie deur oop, 
weet julle wat aangaan? Ek hoop nie ons het diefstal gehad 
hier onder die weermag se neuse nie.”  
 
Hy maak asof hy loer om te probeer vasstel of die stoor se 
deur nog gesluit is. “Daardie stoorkamer is vol 
waardevolle plaasvoorraad. Is daardie deur nog gesluit of 
is dit oopgebreek?” 
 
Dexter antwoord: “Dit lyk nie asof hier ’n inbraak was nie, 
die deur is nog gesluit. Wat het jy gesien?” 
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“Ek dink ek het ’n voertuig uit hierdie rigting gehoor jaag 
en toe ek deur my kamervenster uitkyk, sien ek ’n 
stofwolk en ligte soos dit vanaf die plaaswerf wegjaag. Ek 
het vermoed dit het uit die skuur se rigting gekom. Ek het 
ondersoek kom instel en toe vind ek die agterste roldeur 
oop. Wat de joos is aan die gang? Het julle die roldeur so 
oop gevind?” 
 
“Ja, die roldeur was oop.” Dexter wys na geslote 
stoorkamer. “Kan jy daardie stoor vir ons oopsluit sodat 
ons daar binne kan kyk? 
 
“Ek het vinnig uitgehardloop hierheen en nie die sleutel 
saamgebring nie ek sal dit eers moet gaan haal, maar ek is 
seker indien dit nog gesluit is, het niemand daar ingebreek 
nie. Ek verstaan nie hoekom is die roldeur oop nie, want 
die res van die skuur was tog leeg en daar was geen 
voertuig hier binne nie. Dit maak net nie sin nie! Die 
enigste waardevolle goed is in daardie stoorkamer 
toegesluit en jy sê dit is nog gesluit?” 
 
Morrison se stem kom dringend en duidelik vanaf die 
rugpak van die draer van die radio: “Windhond, kom in. 
Het julle enigiets wys geword, oor?” 
 
Dexter neem die mondstuk vanaf die radiodraer se rug. 
“Windhond hier, die plek is leeg, Kolonel, geen spore hier 
nie, oor!” 
 
“Kaptein, kry al jou troepe in al drie Kaspers en kry julle 
gatte op die plaaspad, oor.” 
 
 “Reg so, Kolonel, die Windhonde is op pad, oor.” 
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Chloe glimlag en gee haar ’n stywe drukkie. “Ag siestog, 
skattebol, jy is so oulik! Moet net nie iets oorkom nie, 
asseblief. Wees tog baie versigtig en sorg dat julle almal 
oor ’n maand weer in een stuk terugkom tot hier by ons. 
Gaan nou asseblief!”  
 
Kadin los haar en hardloop vinnig na die bussie wat Nico 
reeds aangeskakel het.  
 
Chloe loop agter die bussie aan tot dit deur die 
plaasheining ry en sy staan en kyk hoe dit veilig op die 
deurpad klim, hoe die ligte aankom en dit begin wegry. Sy 
staan en luister na die enjin en hoor hoe dit veilig vêrder 
wegry voordat sy omdraai en weer terugloop tot by die 
groot boom waar die bussie gestaan het. Sy neem die 
hondefluitjie wat om haar nek hang en blaas. Sy haal die 
sak van haar rug af maak dit oop en trek ’n stewig 
toegebinde vyf liter plastieksak vol water uit haar rugsak 
en sit dit voor haar neer en staan en wag geduldig.  
 
Die honde gaan nou skielik rigting verander van wes na 
oos en daar is teen hierdie tyd sekerlik voetsoldate op 
hulle spoor. Daardie soldate se hoofkwartier sal hulle eers 
moet waarsku dat die seine van rigting verander het wat ’n 
bietjie tyd sal koop. Dit gaan ’n rukkie neem vir die honde 
om by haar uit te kom aan die oostelike kant van die 
plaashek, maar sy is gereed. Nico-hulle sal reeds 
kilometers van die plaas af weg wees teen die tyd dat die 
helikopter en die soldate hier aankom. Die fopspel het 
gewerk en die eerste fase van Operasie Kopsmokkel is 
suksesvol. Nou vir die tweede deel van die operasie: sy, 
Hunter en Jane en die honde moet nou terugkom by die 
basis sonder om uitgevang te word en Nico-hulle moet die 
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kom geleidelik tot stilstand voor sy omdraai en met hulle 
praat. “Ons is hier, mense.” Sy wys met haar flitslig in die 
rigting van ’n groot boom en hulle sien die bussie wat Lyle 
vir hulle onder die boom versteek het. 
 
Chloe gee instruksies: “Die sleutel is in die slot, Nico. 
Hunter het gesê jy moet die nagvisie wat hy vir jou op die 
bestuurder se sitplek gelos het, gebruik om eers sonder 
ligte tot by die deurpad uit te ry. Hy is bang die helikopter 
sien die ligte en verklap ons strategie. Daar is ’n kort 
stukkie bospad en dan sal julle die opening in die 
plaasheining vind. Ek gaan eers kyk en seker maak julle 
vertrek veilig voor ek die honde na hierdie suidoostelike 
deel van die plaas gaan lok. Sit eers die bussie se ligte aan 
wanneer julle heeltemal in die pad ingedraai het en wees 
versigtig vir aankomende verkeer so sonder ligte. Maak 
seker die pad is stil voor jy indraai. Kom roer julle sterre! 
Ek hoop ons sien julle almal weer oor ’n maand. Alles van 
die beste! Tjeers!” 
 
Sy gee elkeen ‘n vuis soos hulle vinnig verby haar beweeg 
na die bussie toe maar Kadin staan net vir haar en kyk. 
Toe almal verby is, kyk Chloe vir haar. 
 
“Wat is fout, Kadin, ons moenie tyd verspeel nie! Hoe 
vinniger julle hier wegkom, hoe beter! Voordat die kolonel 
miskien agterkom wat is aan die gang. Gaan nou!” 
 
Kadin ignoreer haar en kom vinnig vorentoe en omhels 
haar passievol: “Dankie, Chloe, en dra ons waardering oor 
aan Ronnie en Lyle. Julle is die wonderlikste mense en is 
so onselfsugtig; dit is moeilik om te verstaan.” 
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“Sien jou later” Dexter klap Ronnie op sy skouer en hulle 
drafstap in gelid deur die oop roldeur die donker nag in. 
 
Ronnie maak die roldeur toe en maak die agterdeur na die 
woud oop en loer buite rond. Hy hoor Jane haar kode 
vanuit die woud fluit dat dit veilig is en maak die deur 
weer toe voor hy teruggaan na die stoorkamer en aan die 
deur klop. “Dis veilig, Chloe.” 
 
Iemand sluit van binne oop en Chloe kom uit met ’n 
groterige sak op haar rug en die agt voortvlugtendes. 
 
Ronnie gee haar die vuis en hulle lei die mense vinnig tot 
by die agterdeur. “Belowe my jy gaan baie versigtig wees, 
Chloe. Kom in een stuk terug, asseblief.” 
 
Chloe maak die agterdeur oop en loer na buite. Die donker 
woud lyk stil en op die oomblik baie aanloklik vir haar. Sy 
kyk terug, maak die deur wyd oop en wys hulle moet kom.  
 
Sy glimlag vir Ronnie. “Sien jou later, my swaer.” 
 
*** 
 
Heinrich is besig om na die bewegende kolletjies op sy 
skootrekenaar te kyk. Die groen kolletjies is Bloedhond, 
die twee agente in die jeep. Die oranje kolletjies is 
Vlermuis, die helikopter. Die pers kolle is Windhond, die 
voetsoldate. Die agt rooi kolletjies wat so saam gegroepeer 
is, is die voortvlugtendes in hulle voertuig.  
 
Hy skree dringend oor die radio: “Bloedhond, stop en 
draai om! Hulle het met ’n bospad afgedraai en is die 
woud in en julle is verby hulle. Draai om en jaag terug! Ek 
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sal sê waar om uit te kyk vir die bospad wat aan jul 
linkerkant sal wees. Maak gou! Dit lyk asof hulle voertuig 
nou tot stilstand gekom het. Hulle gaan moontlik opbreek 
in groepe of miskien van hul bande ontslae raak, oor.” 
 
Morrison kom haastig en uitasem by die kantoor ingebars. 
“Windhond, ek soek Kasper 1 en 2 so vinnig moontlik by 
die plaashek en wag daar! Heinrich sal vir julle aandui 
waar julle ’n lyn moet vorm en alle toegang na die deurpad 
afsny. Kasper 3, julle volg Bloedhond. Maak ’n afsnylyn 
en jaag hulle in van agter. Heinrich sal die punt aandui 
waar hulle afgedraai het en met ’n bospad in die woud 
verdwyn het, oor.” 
 
Skielik versprei die rooi kolletjies en Heinrich waarsku 
dringend. “Hulle breek heeltemal op en beweeg nou as 
individue. Ons gaan binnekort agt posisies hê om te volg. 
Vlermuis, kom in.” 
 
Haasbroek se stem kom oor die radio. “Vlermuis hier. 
Hulle is nou in ’n baie ruie en heuwelagtige deel van die 
woud vol hellings, dus sal julle te voet moet volg. Die 
bome is vrek hoog en ruig en dit is donker. Ons het nog 
geen teken van hulle gewaar nie. Ons vind ook nie die 
ryding waarmee hulle weggejaag het nie, oor.” 
 
Morrison skree in sy mondstuk. “Verdomp! Bly hang en 
soek! Julle moet een of ander tyd van hulle in ’n opening 
in die woud raaksien! Iets is nie pluis nie; ek kan net nie 
my vinger daarop plaas nie.”  
 
Morrison sien dit lyk asof die rooi kolletjies almal in ’n 
suidwestelike rigting beweeg in die rigting van die 
deurpad. “Windhond 1 en 2, wag by die plaashek. Ons 
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gaan julle waarskynlik wes van die plaashek ontplooi met 
die heining langs. Hulle is op pad in daardie rigting, oor.” 
 
Die Windhonde bevestig kort na mekaar dat hulle gereed 
is.  
 
*** 
 
Chloe het solank vir elkeen ’n flou LED-flitsliggie gegee 
wat hulle op hulle koppe dra en het hulle in ’n spesifieke 
volgorde gerangskik sodat hulle soos eendjies in ’n ry op 
haar hakke volg van die stadigste en swakste tot die 
vinnigste en sterkste. Kadin volg eerste versigtig voetjie 
vir voetjie reg agter Chloe en wonder wat dra sy in daardie 
groot sak op haar rug. Dit klink soos vloeistof wat in haar 
rugsak skud wanneer sy vinnige bewegings maak. Kadin is 
nuuskierig maar sy moet konsentreer om by te bly want 
Chloe beweeg so rats en vinnig soos ’n kat in die bos en sy 
skyn haar liggie reg agter Chloe se hakke en moet soms 
vinnig reageer of sy slaan neer oor ‘n skielike stomp of tak 
waaroor Chloe rats beweeg. Dan moet sy skielik vassteek 
en weer sukkel om by te kom.  
 
Kadin wonder oor hierdie beeldskone, kortgeboude, jong 
dame. Sy is so selfversekerd. Sy hanteer daardie reuse 
honde so effektief sodat hulle presies doen wat sy hulle 
beveel. Kadin kan nie glo die eienaars van die plaas help 
hulle so toegewyd nie. Hulle is so onselfsugtig. Sy wens 
sy kan vir hulle dankie sê, maar alles gebeur so vinnig. 
Daar is net nie ’n geleentheid nie. 
 
Kadin het net begin bekommerd raak dat sy nie meer gaan 
volhou nie en vir Chloe sal moet skree om stadiger te stap, 
toe Chloe se pas verlangsaam en sy stadiger beweeg. Sy 
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