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“Ek skryf omdat skryf ook ’n manier van praat is.”
– Willie Esterhuyse, Geagte Jahwe
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k het vir Prof ’n storie om te skryf.” Sy het sonder meer
voor my lessenaar kom staan. “’n Novel,” het sy gesê en
ek het daarop gekonsentreer om nie in haar oë te bly staar
nie. “’n Novel oor my ma se mense.” Die lang, blonde hare het
reguit langs haar oop gesig af gehang tot op die nousluitende
swart langmoutrui. Die rompie met die Skotse motief was te
kort vir die winter, al was die dag een van daardie heerlike
Hoëveldse songeskenke. Daarom konsentreer ek liewer op
haar oë en die egalige spierwit tande. Sover ek kan sien, is
daar geen grimering of oorbelle of opgesmuktheid nie en ek
onthou die versreël, alles wat getooi is lieg.
Toe gaan sit sy en begin vertel.
Laat ek net eers sê, Katryn Coetzee is nie die eerste een
wat met ’n storie by my aankom nie. Elke mens dink mos
hy of sy het ’n roman. Tog luister ek, want met soveel dood
en ellende in een familie, het ek gou besluit, moet daar ie
wers ’n storie wees wat geskryf kan word. Gelukkig lewe die
mooie Katryn nog om dit vir my te vertel, al klink haar storie aanvanklik vir my net na die buitelyne van ’n jongmens
se oorsensitiewe emosies, die projeksie van haar woede oor
die vernedering van die delwer se vrou, die delwer se dogter
en die delwer se kleindogter, die voorvroue van die pragtige
mens wat ongenooid voor my kom sit het.

hans du plessis

7

Sy is laatmiddag eers uit my kantoor uit, dit was al skemer.
“Dis koud buite,” het ek gesê en selfs gewonder of ek nie
moes aanbied om haar na haar blyplek te neem nie. “Het jy
nie ’n jas nie?” het ek agter haar aan gevra. “Nie dat jy nie
mooi aangetrek is nie,” het ek bygevoeg omdat my opmer
king na kritiek kon klink.
In my kantoordeur het sy omgedraai, reguit vir my gekyk
en gespot. “Klere, my liewe Professor, is nie net ’n bedekking
van die liggaam nie, dit is die papier waarin ek my persoonlikheid verpak, ’n jas sal my nie pas.”
Toe is sy vort en ek moes konsentreer op die storie wat
sy my begin vertel het. Daarom maak ek toe ’n omslag, Nuwe
roman, oop en skep ’n lêer Katryn Coetzee. Al het ek toe niks
geweet nie, het ek daar en dan besluit om meer uit te vind.
Eendag, lank, lank gelede was daar ’n delwer en sy vrou, Amléth, wat glo van Skotland af Miersehoop toe gekom het om
te kom soek na ’n diamant so groot soos ’n skaap se kop.
Katryn sê die mense beweer die Skot het inderdaad ’n baie
groot diamant gekry, maar tot vandag toe weet niemand of
dié storie waar is nie, of wat van die diamant geword het nie.
Katryn vertel my ook dat die delwer se dogter Cathy Murray die Noordwes-Hoëveld gehaat het, en dat die delwer
se kleindogter Katrina, gebore Deysel, dit is nou Katryn se
ma, die Hoëveld vandag nog haat. Katryn sê syself het die
Hoëveld nie juis geken nie, totdat ek haar dit, ná vele intieme
gesprekke, kon gaan wys het.
Asof ’n mens in jou kar kan klim, ’n entjie ry en dan sê:
“Sien jy nou, hier is die Hoëveld.” Nogtans het ek haar kom
wys waar Miersehoop en Varkensfontein is.
As Katryn my iets vra, doen ek dit – omdat dit Katryn
Coetzee is wat my vra.
Die delwer se dogter Cathy, vertel Katryn, is vroeg in die
twintigs van die vorige eeu gebore, glo teen die einde van die
winter, en die delwer se kleindogter, Katryn se ma Katrina,
is nader aan die middel van die vorige eeu, en ook aan die
einde van ’n strawwe winter, gebore. Dit moet erg wees, want
ons Hoëveld se winters is nie sommer net gewone winters
nie, veral nie destyds toe daar nog nie oral elektrisiteit op die
plase of op die delwerye was nie. Veral nie toe delwerytjies
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soos opslag op ’n wenakker in ons deel van die Wes-Transvaal begin opkom het nie.
Katryn sê haar ma sê altyd háár ma het glo na ’n nat
somer verlang soos ’n weggooikind na ’n kombers. Hoeveel
somers oerouma Amléth hier was voordat sy dood is, weet
ek nie, maar dit kon nie te baie gewees het nie.
Aanvanklik het ek nie mooi verstaan wat Katryn bedoel
nie, want ek het eers later, toe ek haar beter leer ken en sy my
die saga van die delwer se vroulike nasate vertel het, daaruit
begin sin maak. Eers toe ek agterkom dat die delwer eintlik
Katryn se oupagrootjie was, wat sy self nooit geken het nie.
Sy het die verhaal ook maar nou eers by haar ma gehoor.
Omdat Katryn my kom vra het om die vroue van Varkensfontein se storie te skryf moes ek self weer terugdink aan my
kinderjare op Miersehoop.
Dit is ook nou nie dat Miersehoop ooit regtig ’n dorp was
nie – dit nou nog nie is nie. Die stasietjie, waar net melkkanne op- of afgeklim het, is nou nog daar, maar die ou
poskantoortjie bestaan lankal nie meer nie. Deesdae is dit
nog net die stasie en Ronnie se winkel, wat vandag nog na
paraffien en blouseep ruik. Verder weg van die stasie af was
Miersehoop se skool, waar ek self in die skool was, en dit is
nou nog daar, maar iemand het die sinkplate van die dak af
gesteel. Hier en daar is daar nog ’n venster met ’n ruit wat
blink soos ’n geel diamant.
Ek ken die Hoëveld, want oupa Piet was inspekteur van
onderwys in Wes-Transvaal en Miersehoop en die delwerye
was deel van sy kring. Pa was later die hoof van die plaasskool op Miersehoop, toe nog ’n eenmanskooltjie. Destyds
toe hy begin skoolhou het, het hy my vertel, was daar twaalf
kinders van graad een tot standerd ses in een klas voor
hom. In my laerskooldae was ons darem al iets in die dertig
kinders in die skool.
Op ander delwerye was daar in Oupa se tyd ook skooltjies
vir die delwerkinders.
Miskien het oupa Piet van die vroue van Varkensfontein
vertel, want hy was ’n storieverteller en hy het toe al op die
Hoëveld skoolinspeksie begin doen, nog voor my pa gebore
is.
Miersehoop lê in die ou Wes-Transvaal, daar waar dit
blom tussen die bantoms, waar dit wyd is en ’n mens nog
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in ’n droom kan glo. God het geen berge of bosse oorgehad
toe Hy dié land moes maak. Toe het Hy net die vrede en ’n
duisend duiwe hier gelaat.
“Waar die somer jou onder skreiende applous van sonbesies na die Ceylon van ’n karige karee verban,” sê oom
Bêrend van Muiskraal altyd.
“Waar die winter, soos ongeërgde bure, jou verneder en
liefdeloos kaal buite in die swartryp los,” het die delwer se
dogter volgens Katryn se ma op ’n keer gesê toe sy oor die
Hoëveld gepraat het. Katryn se ma was toe nog klein, maar
sy onthou dat haar ma begin snik het. Sy het selfs gevloek,
iets wat sy normaalweg nooit gedoen het nie. Daarvoor was
haar aangebore Skotse ordentlikheid volgens oorlewering
nog te sterk.
Ek ken ons deel van die Hoëveld van kleins af. Vlaktes
gras, kol-kol soetdoring en hier en daar ’n vergaderinkie taaibos. Wag-’n-bietjie, soos die Godsbesluit, lowergroen en blink
van blad, treurwilgers en witstinkhout op die rivier se wal.
Ek onthou die herfs se goue genade en dat die lente meer
is as net ’n metafoor, veral as die piet-my-vrou vroeg Oktober
een oggend uit die bloute roep. Ek onthou hoe kiewiete in die
donker kla, en koringvoëls wat middeldag soos dronk studente in soetdorings kerjakker.
Oupa Piet het altyd gesê hy onthou vaagweg delwers wat
soggens pik en graaf oor die skouer kleims toe stap om soos
rysmiere in die gruisgrond te grawe op soek na geluk so groot
soos ’n skaapkop, net om in die vaal skemer kop omlaag
terug pondok toe te slons om te rus om môre weer deur die
hoop te sif. Min het ryk geword, baie arm, maar, soos Oupa sê
die Woord sê: “‘Die een met baie het nie te veel gehad nie, en
die een met ’n bietjie, nie te min nie.’
“Ou Paulus het nie van ons Hoëveld geweet nie,” het
Oupa dan altyd met sy skamper glimlag bygevoeg.
Ek haat nie die Hoëveld nie, seker omdat ek hier gebore is
en die ou delwerye teen daardie tyd eintlik al net ’n vals verslag van rykdom was. Die meeste kleims was al toegegroeide
beloftes. Hier en daar het ’n nuwe soort delwer uit ’n karavaan
dag en nag met bekêkters en meganiese siwwe plek-plek die
aarde weer in kom dolwe tot op die riewe waar pik en graaf
destyds nie kon bykom nie. Eintlik, tot vandag toe, is ons delwerye niks meer as ’n ryk gerug in donker kimberliet nie.
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Die rivier luier vandag nog in lui kronkels tussen fluitjiesriet en onder wilgers deur totdat dit verder suid, hier anderkant die dorp, in die Vaal invloei.
Daarom ken ek die witstinkhout se liggroen suis in die
somer en ek vat sy takke soos stokkerige oumenshande in
die winter. Ons het die duiker en die springhaas se lêplek ge
ken. Ek hoor nou nog die hadidas wat gillend skrik en ek weet
wanneer fisante wakker word en hoe laat ’n tarentaal bed
toe gaan. Ek weet hoe bloekombome ruik en na bye klink en
ek het geweet watter mense skemeroggend van die statte af
werf toe kom. Ek onthou die somerson vroegoggend oor die
gatsrant en die geel middag in die weste.
Ek verstaan die bros boodskap van die wind deur ryp mie
lieblare en ek kan die eerste reën ruik nog voordat dit in September val. Ek verlang laatmiddag na stronke in die donkie se
gat. Miskien is ek ’n wintermens, want daar is niks wat vir die
somer help nie. Die winter vlug vir ’n jas, soos wat ons kleintyd vir die kommandovoël gevlug het as sy haar vlerke uitdagend oopsper soos ’n los baadjie en jou stormloop as jy naby
haar kuikens kom. As ons by die huis uitasem gaan vertel het
hoe die voël ons jaag, het Ma net gesê sy wens mense kon
ook so erg oor mekaar wees, en dan het sy gewoonlik bygesê
dat dit is wat die profeet Amos bedoel waar hy sê ons verkoop
arm mense oor ’n paar sandale. Nou eers begin ek verstaan
waarna sy toe verwys het
En ek onthou die seisoene, en wonder agterna of hulle
mekaar regtig so getrou opgevolg het; die koue wat in jou
murg in klim of die hitte wat taai onder jou arms opdam,
sonder dat die koue of die hitte na die seisoen gevra het. Dit
is net partykeer skielik daar op die verkeerde tyd.
Dis hier op ons Hoëveldse delwerye waar die delwer se
dogter destyds, lank voor my tyd, op ’n droë wit wintersdag
gebore is.
Ek het die Murrays self nooit geken nie. Pa ook nie, maar
hy het gesê die mense sê hulle kon nooit by die Hoëveld aanpas nie. Die ou delwer het glo gesê hy wil net die skaapkop
uitdelf, dan gaan hy terug Skotland toe, al was hy glo net so
arm in Skotland.
Die mense sê die Skotte het nooit ingepas nie, vir hulle was
die geel glo te veel, die groen te min, om van die eenvoudige
kultuur nie eens te praat nie. Soos wat ek die Skotse vrou se
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nageslag naspeur, verstaan ek al hoe beter wat Calvyn bedoel
het toe hy gesê het as die hemel ons vaderland is, wat is die
lewe op aarde anders as ballingskap? Die verhaal van die drie
vroue en die meisie in die delwer se stamboek klink vir my al
hoe meer na ’n verhaal van vreemdelingskap.
Seker dié dat die delwer se dogter die Hoëveld gehaat het,
en die delwer se kleindogter dit nou nog haat.
Die delwer se dogter Amléth Catherine Murray is op 12
Augustus op Varkensfontein gebore. Lank voordat ek gebore
is, en nog voordat my pa hier kom skoolhou het.
Wat ek van die Murrays weet, weet ek van karige hoorsê.
En natuurlik uit dit wat Katryn my vertel.
Daar was in my jare nie meer een enkele Murray op
Miersehoop nie. Ek kon nie eens iemand kry wat hulle regtig
geken het nie. Dit was al asof daar nooit enige Murray in die
hele Miersehoop-distrik was nie. My oupa Piet het meer geweet, maar ek het al vergeet wat hy ons vertel het. Plaas ek
dit neergeskryf het, of dit opgeneem het. Nou is dit te laat,
noudat ek die Murray-vroue se storie vir Katryn moet skryf.
Wat ek van die oumense van Miersehoop weet, moes
ek aflei uit hoorsê en uit wilde oorvertellings, verhale wat
oumense my vertel het en wat hulle weer by oumense gehoor het. Verhale met voete, want op ons wye Hoëveld het
stories meer as twee voete, want hulle loop terselfdertyd in
meer as een windrigting. Dit is seker hoe ’n storie ’n mite
word. As jy my vra, is ’n mite ’n narratief waarin dit moeilik
is om feit en verdigsel van mekaar te onderskei. Selfbeeld is
dan seker die narratief wat jy van jouself vertel en kollek
tiewe identiteit is die mites wat ’n volk oor homself glo.
Maar ek dwaal af.
Die Skotse delwer, Katryn se oupagrootjie Angus Murray,
is weg toe sy vrou Amléth dood is. Katryn se ouma Cathy was
nog maar bitter klein. Die delwer het alleen nie verder kans
vir die delwery gesien nie, en hulle sê hy is sonder sy dogtertjie weg. Waarheen, weet niemand nie, asof hy nooit op
Miersehoop was nie. Seker terug Skotland toe, sê die mense.
Daarom het Cathy Murray ook nie veel oor haar Skotse ouers
gepraat nie.
Hoeveel diamante die ou gekry het, weet niemand nie,
maar die storie dat hy ’n grote iewers gelos het, loop nou
nog die Hoëveld vol. Glo gesê dat dit al is wat hy vir sy dog-
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tertjie kon nalaat en dat sy dit moet erf wanneer sy eendag
gereed is om op haar eie voete te staan.
Dis ook nie dat Katryn haar ouma Cathy geken het nie,
want die welsyn het Katryn se ma weggevat toe sy iets soos
tien of twaalf jaar oud was.
“Swaarkry, lyk dit vir my,” het Katryn gesê toe sy ’n paar
maande gelede die middag ná die honneursklas onverwags
in my kantoordeur kom staan het. “Swaarkry is ’n Skotse gewoonte.”
Al wat ek toe van Katryn geweet het, was dat sy mejuffrou A.C. Coetzee is, en dat sy ’n briljante student is. Verder
het ek haar voor daardie middag nie geken nie. Natuurlik
het ek in die klas al gesien dat sy blond en mooi is. Met oë
so blou soos die Hoëveld se winterhemel. Verder het ek nie
gedink nie, want ek ken die universiteit se onnosele reëls
oor ’n verhouding tussen dosent en student, en ek sien tog
nie kans vir ’n klag van teistering nie. Maar, moet ek erken,
dit was ook voordat ek en Katryn mekaar beter leer ken het.
Van die delwer se kleindogter, Katryn se ma, het ek later
besef, weet ek ’n bietjie meer, want ek het onthou van die
arme Deyseltjie, wat eintlik Murray is, waarvan Pa ons vertel
het. Die een wat weeshuis toe is omdat Dors Ferreira hulle
lewe verwoes het.
Van die Minnaars en die Deysels se mense kon ek min
opspoor, van hulle is vandag nie een meer op Miersehoop
nie. Miskien weet ek op grond van my navorsing nou meer
van hulle as wat Katryn of haar ma Katrina Coetzee weet,
want ouma Cathy het self glo nooit oor haar stiefma gepraat
nie. “Mens praat nie oor sleg nie, want dan nooi jy sleg uit
om te kom sit, en wie wil nou met sleg sit en kuier?” het
ouma Cathy volgens oorlewering glo gesê.
Ek het die storie van Katryn se familie toe maar so lappie
vir lappie gelas, soos ek Ouma ’n lappieskombers sien las het.
Miskien meer soos wat my ma op haar oudag ’n kwilt
maak.
Wat ek wel vir seker weet, is dat Cathy Murray op Miersehoop se delwery gebore is, en dat sy, volgens oorlewering,
die Hoëveld gehaat het.
Oor die delwer se vrou Amléth, en die delwerye moes ek,
soos ek gesê het, gaan nalees en rondvra by die ouer mense.

