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VOORWOORD 

Ek vertel vir myself al stories vandat ek my 

verstand gekry het. Ek vermoed selfs vroeër. 

Vreemd genoeg het ek nooit ŉ inkstem gegee 

aan dit wat binne my draai, aanklop, vorm en 

vra nie. Totdat ek ŉ Facebook-rekening 

geopen het en die stories ŉ landingstrook op 

sosiale media gekry het. 

Wanneer ŉ ervaring homself met woorde 

begin vorm en hy in sinne begin stap met my 

hartsnare wat die leisels hou, word ŉ storie die 

lewe gegun. Hy vaar vanuit my binnewêreld die 

lugruim in waar hy son kry en almal wat wil, sy 

spoor kan vat. Mense se positiewe reaksie op 

my skryfsels, die oproepe en aanmoediging is 

die rede vir hierdie bundel. 

Kuier saam met my in die Boesmanland, 

die Karoo en Namibië. Ontmoet wonderlike 

karakters en ervaar saam met my die ritme en 

die grasie van die natuur, die mens en dier. 

Elke storie is die reine waarheid met hier en 

daar ŉ naamsverandering om identiteit te 

beskerm, waar nodig. Met die uitsondering van 

enkeles, is al hierdie skryfsels voorheen op 

Facebook of op my blog, Doldaisy, gepubliseer 

of tydens my verhoogoptredes vertel. Die 
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Namib 100 skryfstukke is gedurende Maart 

2021 deur LitNet op Facebook gepubliseer. 

Dankie dat julle aanhou vra het vir ŉ boek; 

julle het my die moed gegee om hom vry te 

laat. Hierdie bundel is vir elke mens en dier en 

bos wat die versugting na water ken en telkens 

opstaan uit ŉ droogte. Van watter aard ook al.  

 

Met liefde, 

Marika  
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Ek, Sara Louw 

 

Een oggend in 2004, bel Anton ons vriend en 

prokureur op Beaufort Wes, vir Jannie en vra 

of hy nog steeds ŉ plaas in die Karoo wil koop. 

Ja, sê my gade, hy wil. Dis net dat hy nie juis 

geld het nie. Nee, sê Anton, daar is ŉ plaas op 

veiling in Carnarvon. Hy wil weet of hy namens 

Jannie moet gaan bie. 

Jannie bel vir Gawie. Gawie is ons swaer 

en hy bly sy lewe lank in Vanwyksvlei en 

Carnarvon; hy is met een van Jannie se 

susters, Tyna, getroud. Hy werk vir die 

Wolraad, maar hy wil eintlik eerder boer. Hulle 

koukus en kom ooreen op ŉ prys wat hulle 

reken die maksimum is wat Jannie per hektaar 

behoort te betaal. Jannie laat weet vir Anton − 

en ek weet van alles net mooi niks ...  

 

ŉ Week later trek Jannie een oggend so ŉ 

belaglike pull-overtjie in skakerings van beige 

aan, een wat sy ma vir hom nog in standerd 

ses van sybokhaar gebrei het. Ek weet wragtig 

nie hoe hy nog die ding aankry nie en ewe 

sarkasties sê ek vir hom: “Oe, hoe lyk jy nou 
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nes ŉ plaasboer uit die vyftigerjare. Vandag 

koop jy seker ŉ plaas.”  

Teen negeuur die oggend bel hy my en sê 

dat hy ŉ plaas gekoop het tussen Vanwyksvlei 

en Kenhardt, onder Verneukpan. Dit was wat 

my betref moertoe, die ewige niks in, en ek wip 

vir my só erg dat dit Jannie ŉ volle jaar vat om 

my op daardie plaas te kry.  

 

So kom ons toe een aand in April, presies ŉ 

jaar later, op Holboordskolk, die plaas in die 

Bo-Karoo aan. Hy lê nader aan Vanwyksvlei, 

maar hy val onder die Kenhardt-distrik; so vir 

my is dit maar net Boesmanland. Ons verdwaal 

só op pad plaas toe dat ons op ŉ ander plaas 

in die omgewing aanwysings moes vra en 

koponderstebo moes bieg ons soek ons plaas.  

Heelpad soontoe probeer Janman om my 

saf te kry deur my voor te berei: ‘Die huis sal 

gesloop moet word − hy is gaar; die werkers 

bly eers in die agterkamer, want daar is nog nie 

ŉ leefbare huis vir hulle of vir ons nie. Daar is 

nie warm water nie, ons sal vuur maak, daar is 

nie ligte of krag nie, ons sal regkom met kerse 

en paraffienlampe.’ 

Dit was erger as wat ek verwag het. Een 

bed in die hele huis – hulle het hom vir my laat 
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kom. Een horingoue melamienstoel waarop ŉ 

paraffienlamp staan. Grys klippersand reg 

rondom die huis. Dit was dit.  

Gelukkig was Solly en Sara Louw ook daar, 

die werkers wat met hulle uitgebreide familie 

die fort op Holboordskolk moes hou terwyl ons 

in Johannesburg en Gawie in Carnarvon is. 

Sara, ŉ klein, maer en petite mensie het 

met haar nommer twee skoentjie, dik stem en 

haar tandlose lag reguit in my lewe en in my 

hart ingestap. Sonder om te skroom het sy op 

haar knieë gegaan en met ŉ bos gompouvere 

my kombuis uitgevee en haar twee swart 

ysters in die vuur gesit om my lakens te stryk. 

Sara het in die laat 1950’s, vroeë 1960’s 

sowaar op die einste plaas gebly en vir die 

Krügers gewerk. Sy het met ander woorde 

hierdie wêreld soos die palm van haar hand 

geken. Die veld en sy geheime was nie vir haar 

verborge nie en wanneer sy na die lug gekyk 

het, het sy geweet wat kom – of nie. Dis Sara 

wat my geleer het dat daar koue in aantog is as 

die wind uit die suidooste kom en dat die reën 

op pad is wanneer die wind uit die noorde sy 

stem dikmaak. Sy het die stofgemors as die 

wind eers, soos sy dit gestel het, ‘in die pan 

loop opstaan’ het, met kwaai hale uit die huis 
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gevee. En daar was niemand wat kon 

roosterkoeke maak soos Sara nie. Sara Louw 

was in murg en been ŉ boorling van hierdie 

genadelose stuk aarde.  

Maar ou Sara had ŉ swakte. Soos ons 

almal mos maar swaktes het, was hare dat sy 

van dop gehou het. Solly ook, maar as Sara 

eers gevat het, was daar pêre. Sy het ŉ 

houding en ŉ spul sêgoed gehad wat ek 

sowaar nêrens anders nog teëgekom het nie 

en as sy eers onder die prop was, het haar 

arsenaal woorde verdubbel. Ek was lief vir 

Sara; in haar wese in.  

 

 

 

Ek daag op ŉ keer een Saterdagmiddag met ŉ 

verfynde vriendin by die plaas op vir ŉ 

wegbreeknaweek. Fout, want daar is geen 

teken van die Louws nie. Nadat ek die motor 

afgepak het, begin ek om die kruideniersware 

weg te pak. Skielik daag Sara in die agterdeur 

op − goed gekletter, want behalwe dat ek haar 

kon ruik, het sy baie moeilik gepraat en moes 

sy aan die onderdeur vashou om haar balans 

te behou. 
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Ek was so bly om haar te sien, maar ek was 

blykbaar die enigste een; die vriendin se oë rek 

soos pierings en sy spring agter die spensdeur 

in terwyl Sara emosieloos na my staan en kyk. 

Ek voel eers lus om die vrou agter die 

spensdeur uit te pluk en te vra wat met haar 

aangaan; Sara is mos nie ŉ monster nie! Maar 

ek besef sy ken nie hierdie lewe nie. Sy bly 

(dalk in watte) in die stad en is nie blootgestel 

aan hierdie tipe swaarkry, ontbering en 

oorlewing nie.  

Daar staan Sara in die agterdeur, vriendin 

in die spens, ek in die kombuis en ons groet. 

Sara kyk my vir ŉ oomblik vas in die oë en toe 

wys sy na die vrou in die spens en sê: “Wat 

soek sy hier?” Ek wil lag, maar ek sien Vriendin 

gaan huil terwyl Sara lyk of sy gaan slaan. Ek 

verduidelik toe maar mooi wie sy is en dat ons 

haar gaan laat welkom voel. Maar Sara skud 

net haar kop en sê beslis: “Néé!” 

 

Elke keer wanneer ek plaas toe is, het ek 

spesiaal vir Sara ŉ sak sagte swiets 

saamgevat, want Solly het lankal al haar tande 

met ŉ tang uitgetrek. Dit is wat mens doen op 

ŉ plaas waar daar nie dokters en tandartse is 

nie – jy maak self ŉ plan.  



6 

Hierdie keer was dit nie anders nie en ek 

het haar swiets op die AGA-stoof agter die deur 

in die kombuis neergesit. Toe probeer ek 

versigtig: “Saartjie, ek het vir jou ŉ lekker sak 

sagte swiets saamgebring. Gaan jy nou eers 

huis toe en Maandag, wanneer jy beter voel, 

kom jy in en ons kuier weer. Dan gee ek jou 

swiets vir jou. Wat sê jy daarvan?” 

Maar nee, ou Sara skop viervoet vas en sê: 

“Kyk hiersô, luister hiersô nѐ, jy kom hier aan 

met jou Jo’burg-bakkie vol gelaai met al jou 

kossies vir die week. Dan kyk ek al daai 

kossies net so; luister hier, ek raak ook lus 

daarvoor, hoor!” 

Ek dag my hart sak deur my hakke uit my 

lyf uit, want dit kan mos nie, en verslae probeer 

ek die saak regstel: “Maar Sara, ek deel altyd 

my kos met julle. En dit wat ons nie geëet het 

nie, vat ek nie terug huis toe nie; ek los dit hier.”  

Ek sien die sak swiets en ek wend ŉ laaste 

poging aan (want die vriendin is nou tot agter 

haar ore natgesweet en sien ietwat pateties 

daaruit). 

“Kyk, kyk daar, ek het spesiaal vir jou 

swiets gebring. Sagte swiets wat net joune is 

oor jy nie tande het nie. Kom nou, gaan rus 
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eers bietjie en dan, wanneer jy Maandag 

inkom, gee ek jou swiets vir jou.”  

Sy het so een tree terug gestaan, haar kop 

opgelig, my oë met moeite gevind en toe finaal 

gesê: “Kyk hiersô, luister hiersô, nѐ − vat jy 

daai sak swiets en laai hom in jou Jo’burg-

bakkie, dan ry jy hom terug Jo’burg toe!” Toe 

aarsel sy vir ŉ moment en haar gesig versag 

toe sy heel onverwags vra: “Het jy nie vir my ŉ 

piesang nie, hè?” 

Ek het nooit weer sonder ŉ bos piesings op 

Holboordskolk opgedaag nie. 

 

 

 

Vergewe my die afgesaagde en markante 

stelling dat elke mens vele fasette het en dat 

elkeen oor eiesoortige eienskappe en maniere 

beskik wat ons uniek maak. Met Sara Louw 

van Holboordskolk was dit dan ook nie anders 

nie. Sara het my hart gesteel omdat sy onder 

andere so eerlik was wanneer sy onder die 

prop was. Maar die manier waarop sy met my 

kindertjies omgegaan het, was aandoenlik. Sy 

was so lief vir Sussie en het haar altyd naby 

gehou, gesorg en getroos. Sy het my ook 
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gewys hoe uithou en aanhou lyk. Daarom is ek 

allermins neerhalend wanneer ek vertel van 

Sara se manewales wanneer sy gedrink het.  

Moet ook vir geen oomblik dink dat ek 

drankmisbruik goedpraat nie. Ek is ŉ 

maatskaplike werker en ek weet hoe drank 

gesinne en gemeenskappe uitwis. Tog kan ek 

nie stry dat Sara skreeusnaaks en vlymskerp 

was wanneer sy gedrink het nie. Ek hoef vir 

niemand te vertel dat drank ŉ manier van sy eie 

het nie en dat hy gewis ook ŉ manier met onse 

Sara gehad het. Die bewys hiervan lê in die 

keer wat sy haar bloedig vir my vererg het. 

 

Iets waaraan ek, wat gewoond is aan die 

vinnige pas in die stad, baie vinnig moes leer 

op die plaas, was tyd. Dis nogal ŉ aanpassing, 

maar as jy wil oorleef, moet jy liefs maar ŉ 

bewustelike verandering bewerk in jou 

gewoontes en gedrag. In die stad het ek die 

houding van wat klaar is, is klaar. Tydsbestuur 

is die wagwoord. Op die plaas werk dit anders: 

nou-nou is goed en môre is beter. Die werk sal 

gedoen word, maar dis werklik net wanneer die 

dood jou in die oë staar, dat iets op die daad 

aandag sal kry. 
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So kuier ek weer op die plaas en is druk 

besig om take te verrig. Die anderhelf is op pad 

en ek wil die sake agtermekaar kry voor hy 

aanland. Ek moet hom die volgende dag in 

Upington op die lughawe gaan haal, wat 

beteken ek moet vroeg die volgende oggend 

aanstaltes maak.  

Ek merk teen die middag dat van die takies 

waarna ek al die oggend gevra het, steeds 

ongedaan is en ek herinner die manne weer 

daaraan.  

Die volgende oggend is dit steeds onverrig 

en ek voel ŉ nukkerigheid in my opstoot. Ek kry 

so half die idee dat niemand hulle aan my steur 

nie en toe ek ten einde my stem dik maak en 

weer ŉ keer daarna vra, is die reaksie bloot 

niks. Die twee verantwoordelikes sit 

uitdrukkingloos na my en kyk sonder om ŉ oog 

te knip of ŉ geluid te maak.  

Ek wens ek kan onthou wat dit is wat ek 

gevra het gedoen moet word, maar dié kan my 

eenvoudig nie byval nie. Ek kan wel in alle 

eerlikheid sê dat ek beslis nie die bonatuurlike 

of onmoontlike verwag het nie.  

Daarom vererg ek my toe bloedig vir hulle, 

en maak daarmee die fout om hulle met die 

wederhelf te dreig. Inderdaad ŉ onnosele ding 
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om te doen, want my gade het nog nooit ŉ prys 

gekry vir sy talent vir konflikhantering nie. Hy 

gaan beslis nie met hulle raas nie.  

Met tyd raak die hele aangeleentheid 

gevolglik vergete; die werk is wel in die een of 

ander eeu verrig en die lewe het onverstoord 

aangegaan op die plaas. Wel, dis wat ek 

gedink het, maar ek het in geen onseker terme 

nie, later uitgevind dat ek verkeerd was. 

 

Nie lank na ons kuier op die plaas nie, is dit 

weer tyd vir swaer Gawie om die Louw-familie 

dorp toe te neem. Hierdie gebruik laat 

sommiges die wenkbrou lig, omdat hulle van 

mening is dat dit plaaswerkers afhanklik maak 

en hulle nie aanmoedig om selfstandig te raak 

nie.  

Dit is beslis ŉ geldige punt. Met Sara en 

haar man Solly, was dit egter ietwat meer 

ingewikkeld. Hulle was al diep in hulle 

middeljare, het nie een ŉ bestuurderslisensie 

gehad nie en hulle het ook nie in die minste 

belang gestel om een te bekom nie.  

Verder was alkoholmisbruik ŉ werklikheid 

en een wat sonder uitsondering met dorp-toe-

gaan geassosieer is. Dit sou dus verreikende 

gevolge gehad het om hulle op eie stoom dorp 
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toe te stuur. En om ŉ reël te maak dat geen 

drank op die bakkie toegelaat sal word nie, is 

so goed soos om misbanke son toe te stuur 

met die opdrag om wolke te raak. 

Hierdie tog dorp toe was altyd iets om te 

aanskou; almal wil agterop die bakkie staan, 

want daar word gelag en gekuier. Die drinkery 

begin eers op die dorp en hou dan aan tot terug 

op die plaas. Swaer Gawie vertel dat die 

terugtog bykans sonder uitsondering elke keer 

op ŉ bakleiery tussen die klomp uitloop. Hulle 

raak selfs soms handgemeen en dan speel 

Sara Louw die hoofrol in hierdie eskapade. Dit 

beteken dat Gawie op ŉ punt noodwendig moet 

stop om vir Sara voor by hom in die bakkie te 

laai. Dit spaar darem die ander so effens, maar 

veral vir ou Solly, want dis hy wat gewoonlik die 

ergste onder Sara se vuiste deurgeloop het. 

Dis onbetwisbaar dat wanneer Sara Louw 

onder die prop was, haar mond los was. Is dit 

nie maar die geval met die meeste mense 

wanneer hulle gevat het nie? Dis ŉ lospratery 

wat kom nadat die wag voor die mond 

gesneuwel het en dit wat aan die binnekant 

woel, word dan soos ŉ waterval by die mond 

uitgestort bo-oor elkeen wat wil hoor, of nie. 
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Voor in die bakkie sien onse Sara toe ŉ 

geleentheid om haar gevoelens rondom die 

voorvermelde onderonsie tydens my vorige 

besoek teenoor Gawie te opper. Losbekkig te 

opper. Sy betreur ontstoke die feit dat ek hulle 

met Jannie gedreig het; die hele ou storie dat 

sy haar nie laat dreig nie en dan ken sy nog die 

plaas baie beter as ek ook. Wie dink ek is ek? 

Dis eintlik kostelik om te noem dat Sara 

geensins deel van die onderonsie was nie; dit 

was tussen my en die manne. Maar Sara was 

ontstoke en ongelukkig en die sif voor haar 

mond met die groot gat in, het gemaak dat sy 

behoorlik kon uitspoel.  

 

Toe Gawie uiteindelik die plaas na ŉ 

uitputtende rit bereik, kry Sara ŉ laaste woord 

in op haar onvas voete. Sy roep verontwaardig 

en aanmanend uit: “Gawie van Wyk! Sê jy vir 

Jannie van Heerden hy moet dit waag om weer 

sy voete op hierdie plaas te sit. Ek, Sara Louw, 

hierie vrou, gooi vir hom hier af met sy éie klip!” 

Hierna het sy ook blykbaar van die affêre 

vergeet, want sy het nooit weer daarna verwys 

nie en ons het in vrede verder saamgeleef. 

Elkeen wil seker maar net van tyd tot tyd 

gereken word. 
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In die tyd wat Solly en Sara vir my op die plaas 

gewerk het, was hulle al 40 jaar getroud. Ou 

Sol was ŉ ewe eiesoortige karakter. Hy het 

deeglike kennis van die veld gehad en het só 

na aan die aarde geleef dat mens met niks 

minder as respek na hom kon kyk nie. Ek het 

sy aanvoeling vir die ritme van die grond en die 

veld bewonder. Hy was ŉ harde werker en het 

die vee versorg, die waters omgery en die 

windpompe en lyndrade reggemaak. Hy was 

nie veel groter as Sara nie, maar so sterk soos 

ŉ bees. En daar was niks waarvoor sy hande 

verkeerd gestaan het nie. Sara sê, as daar ŉ 

tand is wat pla, is Solly met sy tang net so goed 

soos enige tandarts. Hy is ŉ man wat sy weet 

geweet het en sy loop geloop het.  

 

Op ŉ keer het hy ŉ rooikat gevang en geweldig 

trots vir my van die gedoente vertel. Ek is maar 

lig in die broek as dit kom by wreedheid en ek 

het net so bolangs na hom geluister. Te bang 

om fynere besonderhede te hoor; nie regtig 

aandag geskenk nie.  

Tot ek met ŉ skok besef dat ek hierdie man 

beledig deur nie van sy storie notisie te neem 

nie. Sy eer en sy aansien by sy familie hang 

baie daarvan af om ŉ ongedierte van kant te 
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maak. Dit sit boonop gewis nie in elke man se 

broek nie.  

Ek probeer toe maar om my onnadenkend-

heid reg te stel met komplimente oor sy vernuf 

en kennis van die veld: “Solly, ek wil hê jy moet 

weet dat ek en Jannie regtig groot respek het 

vir jou kennis van die veld en die plaas; hoe jy 

so goed hier aard en werk.” 

Hy het my net so gekyk en toe ŉ baie wyse 

ding gesê: “Ja, Mevrou. Kennis is een ding. 

Maar dis errevaring wat die eintlike ding is. 

Sonder errevaring sal jy nooit by die punt van 

die riem kom nie.” 

 

So ŉ ent onder die huis is ŉ sandkol met ŉ paar 

turksvye. Dis toegekamp met lendelam draad 

en Solly het besluit om ŉ groentetuin daar te 

begin.  

Sara het meermale, wanneer ons terug 

huis toe gaan na ŉ kuier op die plaas, vir ons 

onder by die hek langs die groentetuin staan 

en inwag. Dan het sy vir my pampoene uit die 

tuin gegee. Wat ŉ milddadige gebaar van 

iemand wat in uiterste omstandighede uit ŉ 

dor, ongenaakbare aarde iets produseer vir ŉ 

huis vol honger monde en dit dan goedhartig 

deel.  
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Een middag laat is ek in die voortuin besig. 

Krap hier en trek daar; ŉ tuin op ŉ droë plek 

waar jy nie permanent woon nie, bly maar ŉ 

gestoei. Solly is onder in die groentetuin besig 

en die kindertjies speel op die lappie gras voor 

die stoep. Skielik sien ek ŉ roering in die 

ghobbabos. ŉ Ghobba is ŉ vetplant met lang, 

regop lote wat met dorings oortrek is. In ander 

dele van die land praat hulle van ŉ ghaap, 

slangkos of die hoodia en in blomtyd maak hy 

mooie wit blomme wat soos sneespapier lyk.  

Ek staan nader om te sien wat daar roer en 

sowaar, daar sit slang se kind. Ewe 

gekamoefleer deurdat hy kiertsregop sit, met 

sy lyf al langs die ghobbaloot op. ŉ Dunnerige 

slangetjie, maar ek weet min van slange en ons 

sal die ou maar eerder aanhelp veld toe. 

Naands trap ons vanaand in die gang op ŉ 

slang en dit sal ŉ geneuk afgee. Ek sê vir die 

kindertjies om gou vir Solly in die groentetuin te 

gaan haal; ek sal hier bly en die slang dophou. 

Mathilda was so vyf jaar oud ten tye en sy 

besluit om saam met my op die stoep te wag 

terwyl ons veilig van agter die stoepmuurtjie die 

slang dophou.  
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Die volgende oomblik begin die serpent 

houtgerus uit die ghobba te seil, reguit stoep 

toe. Mathilda gaan aan die gil en sy skrou 

beangs: “Mevrou, hy kan seil! Hy seil en as hy 

seil kan hy muurklim, Mevrou. Ons moet hol, 

Mevrou!” Ek, dik van die lag, troos haar dat hy 

banger is vir ons as wat ons vir hom is, maar 

sy vertrou nie die vrede nie en gaan kruip in die 

huis weg.  

Doodluiters seil die slang tot reg teenaan 

die stoepmuurtjie en toe verdwyn hy in die 

bedding tussen die plakkies en die vygies. 

Solly kom houtgerus en op sy tyd van die 

groentetuin af aangestap met die kindertjies 

wat opgewonde om hom maal en praat. Teen 

die tyd wat hy by my aankom, is die slang 

skoonveld. Hy krap die vygies eenkant toe met 

sy graaf, maar daar is nie ŉ teken van die slang 

nie. 

“Nou wonder ek watse slang dit was, 

Solly?” sê ek. 

“Soos wat die kinders praat, is dit ŉ gewone 

sleepslang, Mevrou,” en hy stut homself om 

gemaklik teen sy graaf te leun.  

“Is hy giftig?” vra ek net om seker te maak. 

Die bedding met vygies is immers bykans 

teenaan die voordeur.  
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Dis toe dat Solly my met nog een van sy 

wyshede seën: “Hulle sê hy is nie giftig nie, 

Mevrou. Maar ék, Solly Louw, betrou hom nie. 

Sy naam is nie verniet slang nie!” 

 

Ek weet nie of die swarthond plek gemaak het 

vir die swartslang om ou Sol se nek nie, maar 

in 2016 nadat hy en Sara al afgetree het en op 

die dorp gewoon het, het hy een oggend sy 

pensioengeld gaan haal. Later die oggend het 

Sara hom agter die badkamerdeur gekry hang. 

Hoekom, sal ons nie weet nie. Nie ŉ nota of ŉ 

woord tot rede nie. Die lewe was vir hom seker 

net te swaar. My Solly. 

 

 

 


