
Belinda Kruiper & Elana Bregin

KALAHARI-WAARHEID



Waarheid

Wat is waarheid

Is daar waarheid

Was daar al waarheid

Sal daar ooit waarheid wees

Belinda Kruiper



KALAHARI-WAARHEID 

deur

Belinda Kruiper & Elana Bregin 

Vertaler: Nelia Oets

Verwerking: Lizette Murray en Niel le Roux 

’n Vertaalde verwerking van die boek Kalahari RainSong (2003)



Kalahari RainSong 
ISBN 1 86914 052 4 

© Elana Bregin en Belinda Kruiper 2004

Uitgegee deur University of KwaZulu-Natal Press 
Privaatsak X01, Scottsville 3209, Suid Afrika 

Epos: books@ukznpress.co.za    Webwerf: www.ukznpress.co.za

Kalahari-Waarheid 
Uitgegee deur Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) 

John X Merrimanstraat 37, Oakdale, Bellville, 7530 
Tel: 021 202 9404    Faks: 086 457 3498 

  admin@sbafrikaans.co.za      www.sbafrikaans.co.za (Webtuiste) 

  @SBA Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (Facebook) 

  Sbafrikaans (Twitter)      Sbafrikaans (Instagram) 
Hutsmerk #SigbaarAfrikaans

Alle regte voorbehou 
Kopiereg © 2020

Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder skriftelike verlof van die SBA gereproduseer of langs 
enige elektroniese of meganiese weg weergegee word nie, hetsy deur fotokopiëring, plaat- of 

bandopname, mikroverfilming of enige ander stelsel van inligtingbewaring.

Eerste uitgawe 2020

Setwerk: Tania Bester 
Gedruk en gebind: Hansa Digital & Litho Printing (Pty) Ltd

Voorblad Vetkat-skildery met toestemming van Belinda Kruiper 
Binne-agterblad Vetkat-skildery met toestemming van Belinda Kruiper 

Agterblad Vetkat-skets met toestemming van Belinda Kruiper 

SBA-BESTUUR
Hoof: dr Niel le Roux

Kantoorbestuurder: me Bianca Greeff
Programassistente: mnre Gerswin Cupido & Ivan Ndevu

SBA-DIREKSIE 2020
Dr Sandra Prinsloo (voorsitter), prof Michael le Cordeur (ondervoorsitter), dr Dirk Brand,  

me Mari Lategan, dr DS (Niel) le Roux (uitvoerend), me Karen Meiring, drs Hendrik Theys,  
mnr Johan van Lill, prof Steward van Wyk en dr Mvula Yoyo



Inhoudsopgawe

 Proloog 4

 Hoofstuk 1: Kalahari toe 5

 Hoofstuk 2: Jakkals en Leeu 13

 Hoofstuk 3: Die Rivierkinders en Dawid 21

 Hoofstuk 4: Riekie 28

 Hoofstuk 5: Oupa Regopstaan 35

 Hoofstuk 6: Blouvalk 43

 Hoofstuk 7: Vetkat 50

 Hoofstuk 8: Jakob en Lena 59

 Hoofstuk 9: Blinkwater 68

 Epiloog 75



4

Sonsondergang op Blinkwater. Ek sit gehurk op die kruin van my 

geliefde duin en kyk hoe die laatmiddaglig die wolke verkleur. Die son 

strooi sy laaste strale oor my gesig en die duine om my word goudrooi.  

Alles is doodstil. ’n Ontsaglike gees strek sy onsigbare vlerke oor die woestyn 

uit. Die wind is soos ’n asempie wat skaars die grashalmpies langs my op die 

duin laat roer. ’n Enkele voël is in vlug en iets grom saggies in die bossies naas 

my. Patroontjies is oral op die sand te sien – die kloue van voëls, die sleepsels 

van ’n reptiel, die spore van ’n kat. Verder teen die duin af staan ’n oeroue 

witgatboom. Repies ystervarkvleis van die laaste jagtog hang aan die takke om 

droog te word.

Soos die lig verdwyn, sak ’n diep stilte op die bodem van die woestyn neer.  

Dit is die stilte waaruit die wêreld geskep is – ’n stilte vol afwagting, gereed om 

tot lewe te ontwaak. Bokant is die lugruim dik gestrooi met sterre. Die donker 

duine is vol geheime, soos vrae wat ’n mens eers kan beantwoord wanneer die 

lig deurbreek. Die stilte vloei deur my hele lyf. Ek is deel van die woestynmense 

van die Kalahari.

Proloog

Ons gebruik die term ‘Boesman’ in plaas van ‘San’ in hierdie boek, omdat dit die keuse van die Kalahari-

inwoners is – die oorspronklike bewoners van Suid-Afrika  – mense van die woestyn wat geheg is aan die aarde.
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Daar is baie gesegdes oor die Kalahari. Hulle sê as jy eers sand in 

jou skoene kry, wil jy altyd weer terugkom. Óf, sê hulle, as jy die eerste 

keer woestyn toe kom, huil jy omdat die landskap so kaal is. Al wat jy 

sien, is sand en verlatenheid. Maar later, as jy weggaan, huil jy omdat jy liewer 

sou wou bly.

Die mense praat graag oor die oranje-rooi Kalaharisand. Die sand is vol 

lewe. Elke korrel tjie het ’n polsslag van sy eie. ’n Mens kan die magiese gene-

sings  krag aan voel. Miskien is dít wat jou hier gevange hou. Of miskien dwing 

die woestyn jou om jouself beter te leer ken. Dit vlek jou in murg en been 

oop, tot by die pyn waarvan jy wegskram en waarvan jy jou hele lewe lank 

probeer weghardloop.

My oupa, Adam Matthee, was ’n Nama-onderwyser op Springbok in 

Namakwaland. Hy het baie soos ’n Boesman gelyk: donker van kleur, maar 

met die tipiese gelaatstrekke van die Khoi-San-nasate. Soos hy ouer geword 

het, het die Boesman in hom al sterker na vore gekom: die hoë wangbene; vel 

gerimpel met die mooi, sagte plooie van die Kalahari-mense; sy oë skerp en 

wakker in skuinsgetrekte kreukels nes die Boesmans s’n. Ek onthou sy skraal 

bou, sy seningrige hande met die lang benerige vingers en die bultende are. 

Lank na sy dood, toe ek een van die Kruipers se oudstes, Ou Ooi, die eerste 

keer ontmoet, het dit my getref hoe baie hy na my oupa lyk.

HOOFSTUK 1

Kalahari toe
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Nadat my oupa my ouma Anita ontmoet het, het hulle op Carnarvon gaan 

bly. In dié stowwerige Karoodorpie, nie ver van Calvinia af nie, het hy skoolhoof 

geword. Dis waar ek grootgeword het – in die wye, ongetemde Karoo. My 

een grootjie, ’n sekere Sonn, was ’n Duitse Jood wat ’n Sotho-, Xhosa- of 

Boesmanvrou gehad het. Heel waarskynlik het daar Khoi-San-bloed in haar 

are gevloei, maar die ouer familielede sou so iets nooit openlik erken nie omdat 

daar deur die eeue nog altyd op die Boesmans neergesien is. Hulle is selfs op 

’n stadium verbied om hulle eie taal in die teenwoordigheid van ander mense te 

praat. As gevolg hiervan het my familie, soos so baie ander Khoi-San-nasate, 

hulle rug op hulle afkoms gedraai en liewer die pad van die wittes, die Westerse 

pad, gekies: aansien, status, geleerdheid en opheffing deur harde werk.

Eenkeer, toe ek en ’n paar van my Boesmanvriende by Ouma Anita gaan 

kuier het, het sy geweier dat hulle op haar beddens slaap. Soos baie ander 

mense het sy geglo dat die Boesmans ‘vuil’ en niks beter as honde is nie 

omdat hulle verkies het om besittingloos in die veld te bly in stede van in huise 

soos dit ‘ordentlike’ mense betaam. Nadat ek en Vetkat getroud is, was ek ’n 

rukkie van my familie vervreem. Ek het weggebly omdat ek geweet het hoe my 

gemeenskap op die Boesmans neersien en ek het geglo dat hulle hom nie sou 

aanvaar nie. Eers onlangs, toe ek by my familie in Kaapstad gaan kuier, het een 

van my niggies gesê: “Hoe kon jy ooit dink dat ons Vetkat nie in die familie wil 

hê nie? Ons is dan een bloed.”

Op Carnarvon, waar ek grootgeword het, was daar heelwat Boesman-

afstammelinge. In baie opsigte het ons lewenstyle ooreengestem. Die dinge uit 

my kinderdae wat ek die beste onthou, is sterbesaaide Karoo-nagte … 

die soet reuk van aandblommetjies … koue wintersaande gevul met 

die reuk van brandende hout … en die geluid van ’n diep stilte.

In die Kalahari is daar ander reuke, ander sensasies, maar sekere dinge neem 

my maklik terug na my kinderdae. ’n Sekere reuk, soos die rook van ’n vuur-

tjie, sal my sommer weer laat onthou hoe ons as familie in die koel nag lug 

buite op die stoep geslaap het: Oupa, Ouma, Pa, Ma en ek – almal saam as 

een groot familie. Ons het dassievleis geëet, nes die Boesmans. En “ystervark-
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mielies” (die rugstring van ’n ystervark), en steenbokkies. Ons familie het by 

die Boesmans se tradisionele kosgewoontes gehou. Ons het net in sekere 

seisoene gejag en in die winter die vleis opgehang om te droog, eerder as om 

die hele jaar deur te jag. Hulle het dieselfde strikke as ons gestel om springhase 

te vang. Miskien was dit daarom vir my so maklik om by die Boesmans se 

lewenswyse aan te pas. Dit het nooit vir my vreemd gevoel nie, want in my 

diepste wese het ek dit reeds geken. Vir my het dit soos ’n tuiskoms gevoel.

Die Kalahari het in my lewe gekom nadat my huwelik met my eerste man 

op die rotse beland het. Op ’n dag het ek ’n advertensie van die Nasionale 

Parkeraad gesien. Hulle was op soek na ’n ontvangsdame en ’n kamp bestuur-

der by die Twee Rivierenkamp in die Kalahari Gemsbokpark (deesdae bekend 

as die Kgalagadi-Oorgrenspark). Hoewel ek nie oor al die vereiste vaardig hede 

beskik het nie, het my CV genoeg om die lyf gehad en ek het geweet dat ek 

goed met mense oor die weg kom. My aansoek was suksesvol en op 24 Maart 

1997 het ek as ontvangsdame en kampbestuurder by die Twee Rivierenkamp 

begin werk.

Ek is met die oornag-bus Upington toe en van daar met die Park se voertuig.

Ons het deur die golwende Kalahari-landskap gery en ek het my 

verkyk aan die silwer gras, die pers grond, die grys klipgruis en die 

oranjerooi sandduine.

Die telefoonpale was getooi met reuse boskasies soos die versamelvoëls op 

hulle nes gemaak het. Die son het ongenadig op ons neergebrand uit ’n wit-

blou hemel, maar die hitte het my nie gepla nie. Die landskap was gehul in ’n 

vreemde stilte, ’n tydloosheid wat ’n mens nie in woorde kan omskryf nie. Die 

gras het liggies in die wind beweeg, voëls het heen en weer gevlieg en nou 

en dan het ’n meerkat vinnig oor die pad genael, maar die woestyn self het in 

wese ongestoord gebly.

Die pad tussen Upington en die Park is nog ongerep. Behalwe enkele plaas-

op stalle is daar min tekens van lewe totdat ’n mens by Askham kom. Dit is ’n 

klein dorpie, met slegs ’n kerk, ’n skool, ’n kliniek, ’n kafee, ’n vulstasie en ’n 

drank winkel. ’n Entjie verder staan Witdraai se polisiestasie. Kort ander kant 
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Witdraai, by die bekende Molopo Lodge, is die afdraaipad na Twee Rivieren. 

Van die Park se drie hekke is hierdie een die toeganklikste. Die ander twee 

is by Nossob aan die Botswana-kant en by Mata Mata naby die grens met 

Namibië. Voorheen was die area twee aparte parke wat onderskeidelik aan 

Botswana en Suid-Afrika behoort het, maar gesamentlik deur hulle bestuur is. 

Die parke beslaan saam ’n area van 36 000 vierkante km (1,7 miljoen hektaar), 

wat dit die grootste wildreservaat in Suidelike Afrika gemaak het.

In die omgewing van die Molopo Lodge is daar groot kameeldoringbome 

wat gaandeweg vervang word met gras en bossies. Nader aan die Park, in die 

omgewing van die Alpha-natuurreservaat, word die rooi sandduine algaande 

weer groter. Sowat tien kilometer suid van die Park, aan die linkerkant van 

die pad, lê Welkom, ’n klein nedersetting waar ’n klompie Bruinmense en 

Boesmans woon. Die toegangs pad na die Park, wat parallel met die droë 

bedding van die Nossobrivier loop, eindig by Twee Rivieren se hekke. Dit is hier 

in die rivierbedding buitekant die hekke, al met die grys sandvlakte langs, waar 

die Boesmanfamilies hulle hutjies opgerig het – klein grasskuilings verspreid in 

die ooptes tussen die bosse langs die pad.

My eerste indruk van die Park was heel gunstig. Ek het rondgekyk na die 

netjiese geboue met hulle grasdakke en mure van rivierklip, en die beddings vol 

vygies. Ja, het ek gedink, alles hier voel reg. Die hoofgebou het uit ’n kantoor, ’n 

ontvangsarea, ’n restaurant en ’n winkel bestaan; dan ’n swembad, die chalets 

en ’n entjie verder die personeel se huise. Agter die kompleks het grasbedekte 

duine kop uitgesteek en oral was daar ’n gevoel van ruimte en vrede.

As die eerste aanstelling in die Park onder die nuwe beleid van regstellende-

aksie was ek heeltemal anders as die plaaslike Bruinmense aan wie hulle 

gewoond was. Pas nadat ek begin werk het, het vriende uit Upington by my 

in my personeelhuisie kom kuier. Onder hulle was daar ook wit Afrikaners. Die 

konser watiewe mense in die Kalahari was nie gewoond aan vriendskappe 

tussen mense van verskillende kulture nie en het gemengde gevoelens daaroor 

gehad. Aan die een kant het dit my aansien onder die plaaslike werkers laat 

styg, maar aan die ander kant het hulle my met agterdog dopgehou. Aanvanklik 

was ek onbewus van die roeringe wat ek veroorsaak het, onwetend hoe diep 

apartheid nog deel van hierdie geweste was.
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Ek kon nie genoeg kry van die woestynomgewing so reg op my drumpel nie:

die oneindige uitspansel; die verrassende rooi van die duine; die 

kameeldorings met hulle kenmerkende donkergroen kruine, lang, wit 

dorings en wollerige sade wat soos ou skoensole lyk.

Die nuwe personeelhuise is pas voor my aankoms voltooi en ek kon kies watter 

een ek wou hê. Ek het die ene gekies wat ’n groot kaktusplant voor in die tuin 

gehad het. Vanaf my agterstoep het ek uitgekyk op ’n reuse oranje duin en 

anderkant daardie duin was die Park se ongetemde wildernis. Op die kruin 

van die duin het ’n groot ou witgatboom gestaan wat weldra een van my gun-

steling skuilplekke geword het.

Ek het toe nog nie geweet hoe sterk die Boesmangees in daardie boom en 

op daardie duin is nie. Eers heelwat later, toe ek die ǂKhomani-Boesmans beter 

leer ken het, het ek uitgevind dat dit hulle beminde en gerespekteerde Oupa 

Regopstaan Kruiper se geliefde skuilplek was. Die ou kaktus in die voortuin 

van my huisie was ook een van sy gunstelinge. Daar is ’n foto van Oupa 

Regopstaan en ’n Boesmankind waar hulle by hierdie einste kaktus staan. 

Later, toe die plant vernietig is, het hulle ’n ou Boesmanpyp in sy stam gekry.

Een koue dag in April, toe ek nog net ’n paar weke in die Park was, het ek 

by ontvangs gesit en buitentoe gekyk. ’n Klein ou mannetjie het by een van 

die chalets gestaan en iets aan sy voorkoms het my nuuskierigheid geprikkel. 

Sy hare was in stywe stertjies gedraai, hy het ’n bokvel-!xai aangehad, met 

’n trui bo-oor wat tot onder sy boude gehang het en waaronder sy knieë 

knopperig uitgesteek het. Ek kon sien hoe hy staan en bewe en het gedink: 

Siestog, hy kry seker koud. Ek het uitgestap en gesê: “Hi, I’m Belinda,” en hy 

het in Afrikaans gesê: “My naam is Dawid Kramer.” Toe, terwyl sy hele gesig 

verkreukel van die lag, het hy gesê: “Nee, ek is nie die Kramer met die rooi 

skoene nie. Ek is Kruiper.”

Eers nadat hy weg is, het ’n tydelike hulp by ontvangs vir my gesê: “Jong, 

jy gaan in die moeilikheid kom. Jy kan nie sommer net enige iemand nooi om 

hier te kom koffie drink nie.” Sy’t my vertel van die ǂKhomani se grondeis. “Dis 

hoekom hy hierso is,” het sy gesê toe Dawid ’n volgende keer in die Park was, 

“dis virrie grondeis.”
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By Cait Andrews, ’n kampvegter vir die grondeis, het ek ’n ander sy van 

die grondeis-sage gehoor. Sy was daarvoor verantwoordelik dat die grondeis 

onder die aandag van die Menseregte-prokureurs gekom het. Cait het 

Oupa Regopstaan, Dawid Kruiper en ’n paar ander Boesmans op die TV-

program, 50/50, gesien waartydens die aandag gevestig is op hulle benarde 

posisie sedert hulle in 1973 uit die Park gesit is. Met die uitsaai van hierdie 

dokumentêre program in 1990, was die Boesmans op ’n private wildplaas, 

Lonely, in die omgewing van Van Zylsrus gevestig waar hulle aan toeriste 

vertoon is. Die onderneming het egter om verskeie redes misluk en hulle was 

skielik weer haweloos en behoeftig. Teen die tyd dat Cait hulle opgespoor 

het, was hulle reeds hervestig op Kagga Kamma, ’n wildreservaat in die 

Cederberge. Hier is aan hulle beloof dat hulle hul tradisionele lewenswyse 

kon voortsit, maar in ruil daarvoor as vertoon-Boesmans vir die toeriste moes 

optree. Mettertyd het Cait en Oupa Regopstaan ’n innige vertrouensverhouding 

ontwikkel. Hy het haar “Moeder van die Boesmans” gedoop.

Met my aankoms in die Park was die onderhandeling vir die grondeis 

op ’n baie sensitiewe stadium. Onder andere het hulle probeer vasstel 

watter Boesmans voorvaderlike regte tot die Park het. Die prokureurs en 

die navorsers van SASI (Suid-Afrikaanse San Instituut) het saamgewerk om 

die genea logiese afkoms te ontknoop en die plekke te identifiseer waar die 

Boesmans rondgeswerf het. Dit het duidelik geword dat die Kruipers sonder 

enige twyfel aanspraak op die grond het. Hulle voorvaders het eeue lank vrylik 

hier rondbeweeg totdat die area in 1931 as ’n Nasionale Park verklaar is. In 

1937 is daar met ’n proses van onteiening begin wat uiteindelik daartoe gelei 

het dat hulle in 1973 tydens die apartheidsjare verbied is om langer in die Park 

aan te bly. Hulle het ’n eis teen die regering ingedien om hulle grond terug 

te kry. Dinge was egter nie so eenvoudig nie. Die Parkebestuur was nie baie 

ontvanklik vir die idee om iets wat ’n nasionale bate was, terug te gee aan 

mense wat hulle as skoorsoekers beskou het nie, veral omdat hulle geglo het 

dat hierdie mense nie rêrig Boesmans was nie. Baie mense het geglo dat al die 

‘ware’ Boesmans tydens die vroeëre koloniale era deur die setlaars uitgeroei is 

en dat die rotstekeninge al is wat van hulle oorgebly het. Hulle huidige nasate 
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word nie meer as ware Boesmans gesien nie omdat hulle nie meer soos hulle 

voorsate rondtrek en van die aarde af leef nie.

Deur Dawid se toedoen het ek ook die res van die familie ontmoet. Daar 

is omtrent ’n honderd van hulle wat bekend staan as die ǂKhomani, die 

Boesmans van die Suidelike Kalahari. Die oorsprong van hierdie term bly ’n 

raaisel. Selfs die Boesmans weet nie waar dit vandaan kom nie. Een teorie is 

dat die naam verbind is aan eienskappe van die omgewing soos wat die terme 

“Vlakte-Boesmans” en “Gras-Boesmans” voorheen gebruik is om tussen die 

verskillende groepe /Xam-Boesmans te onderskei. ’n Ander bespiegeling is dat 

die naam oorgeneem is uit isiXhosa. Die gebied in die Oostelike Provinsie waar 

Queenstown vandag geleë is, was vroeër bekend as Komani en die grond het 

aan kaptein Komani van die Amandungwana-stam behoort. Daar is egter geen 

bewyse dat hierdie twee groepe ooit kontak met mekaar gehad het nie.

Dawid se niggie Elsie – beter bekend as Pielie – was die volgende persoon 

in die groep wat haarself aan my kom voorstel het. Pielie, met haar man 

Silikat op sleeptou, het op ’n dag by my huis aangekom met ’n boodskap van 

Dawid. Sy wou hierdie ‘wit persoon’ met haar eie oë kom deurkyk en het toe 

aangebied om die boodskap vir my te bring. Ek het die deur oopgemaak en 

Pielie voor my sien staan. Sy was baie skaam, maar het my nogtans reg in 

die oë gekyk. “Is jy nou Belinda?” wou sy weet. Ek het ja gesê. Daarop het sy 

skielik omgedraai en gegil: “Silikat, kom!” Silikat het om die hoek gekom waar 

hy buite sig gehoorsaam op haar teken gestaan en wag het. Hy het my op sy 

kenmerkende sjarmante manier gegroet.
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Is jy rêrig Boesman?

Vra hulle jou soms

Ek vra wat is rêrig

Wat is Boesman?

Soos ’n diamant van ouds

so kosbaar is jy

Soos die môreson

so blink jy

Die sterre by nag

O! Soos die Kalaharisand

Alles in Een

Dit is jy

Belinda Kruiper
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Die klimaat in die Kalahari is een van uiterstes. Groot gedeeltes van 

die jaar is dit baie warm en droog en temperature styg maklik tot bo 

40°C. Die wind waai soms dae aaneen met woeste geweld. Reën is ’n 

rare verskynsel en water is skaars. Die wild in die woestyn het aangepas by die 

waterskaarste en hulle kan enige droogte oorleef, behalwe in uiterste gevalle. 

Sommige diere, soos die gemsbokke, kan lang tye sonder water klaarkom en 

die nodige vloeistof kry uit die plante wat hulle vreet. Vir baie ander diere is daar 

oral in die Park boorgate aangebring. Hierdie drinkplekke word gekenmerk 

deur ’n windpomp in die nabyheid en is gewilde uitkykpunte vir toeriste. Wild 

is volop in die Park. Verskeie boksoorte, soos blouwildebeeste, gemsbokke, 

springbokke en rooihartebeeste kom in groot troppe voor, asook verskillende 

voëls, reptiele en amfibieë. Maar die Park is veral bekend vir die troppe 

Kalahari-leeus. Die mannetjies met hulle swart maanhare en kragtige goue lywe 

is werklik iets besonders om te sien.

’n Tyd lank het my kontak met die Boesmans sporadies gebly – beperk 

tot terloopse besoeke en informele ontmoetings. Hulle het my altyd geboei 

wanneer ek van en na die Park by hulle verby gery het waar hulle buite die 

hekke langs die pad in hulle klein !xais gestaan en hulle handwerk aan toeriste 

probeer verkoop het. Ek het egter nooit daaraan gedink om by hulle te gaan 

kuier nie, tot op ’n onvergeetlike aand toe Werner, die hoofveldwagter se seun 

en een van my vriende, my soontoe geneem het. Almal het moeite gedoen om 

ons tuis te laat voel en seker gemaak dat ek nooit alleen by die vuur agter bly 

HOOFSTUK 2

Jakkals en Leeu
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wanneer party van hulle saggies opstaan om te gaan ganja rook nie. Later die 

aand het Buksie, Dawid se broer, vir my ’n pyp aangegee wat van volstruisbeen 

gemaak was, met ’n prentjie van ’n jakkals wat op ’n leeu se rug ry daarop 

ingekerf, terwyl hy sê:

Jy sien, die Park is die leeu. Dis hy wat altyd die grotes kan vang, en 

wat alles het. Die jakkals is die Boesman. Hy is ’n aasvreter, maar hy 

is ook ’n jagter. Jy weet nooit wie hy is nie.

“Daar is ’n tyd wanneer dinge gaan verander. Leeu is nou koning, maar voor jy 

weet, gaan Jakkals op Leeu se rug ry. Een of ander tyd moet Leeu gaan slaap 

en dis wanneer Jakkals gaan inklim. Hy gaan óf al die vleis saam met hom vat, 

óf alles net daar opvreet en met ’n vol maag verdwyn. So, voor jy weet, gaan 

Jakkals op Leeu ry. Maar eers gaan Jakkals en Leeu paar, en ’n leeuwyfie gaan 

gebore word. Op die oog af sal sy glad nie soos ’n jakkals lyk nie, maar binne-

in gaan sy pure jakkals wees. Sy gaan saam met die leeus loop, maar alles vir 

die jakkalse kom vertel.”

Toe het hulle die pyp vol twak gestop en gesê ek moet dit opsteek. Alle oë 

was op my gerig. Ek het besef dit was ’n groot eer. Ek het geweet dat ’n mens 

baie longkrag nodig het om ’n pyp op te steek en ek was vasbeslote om dit 

ordentlik te doen. Tot my verbasing het ek sommer met die eerste teug die 

hele pyp leeggetrek. My longe het net oopgegaan en alles ingeneem. Die pyp 

het van bo tot onder bloedrooi geword. Niemand het ’n woord gesê nie. Kort 

daarna het ek geloop. Toe ek by die huis kom, was die pyp steeds in my hande.

Die aand saam met die Boesmans het ’n deur vir my oopgemaak. Ek het 

hulle respek daardie aand op ’n vreemde manier verwerf, aangesien min 

mans in staat is om ’n pyp met een teug leeg te trek, wat nog te sê ’n vrou. 

Eers later, toe die storie van die jakkals en die leeu mý storie geword het, het 

ek besef ’n saadjie is in my kop geplant van wat gedoen moet word sodat 

ek vir die jakkalse kon laat weet wat in die leeukuil aangaan. So het ek die 

Boesmans begin vertel wat regtig aan die gang was: die dubbele standaarde, 

die onopregtheid agter die skerms.

Ek het begin delwe omdat ek wou weet wat met die grondeis aangaan.  

Het die bestuur die proses ondersteun, of het hulle dit in die wiele probeer ry? 
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Dit wat hulle gedoen het, het teenstrydige agendas gehad. Dit was nie soseer 

dat hulle aktief besig was om dinge te ondermyn nie. Daar was ’n verborge 

strategie. Ek kon nie verstaan waarom hulle nie oop kaarte kon speel en 

dinge ter tafel bring nie. Dis waarom ek betrokke begin raak het. En somtyds, 

wanneer my gees sterk is en die verwarring verdwyn, dan weet ek wat daardie 

aand tussen ons gebeur het, ’n werklikheid was. Op ’n simboliese vlak het die 

jakkals in die gees met ’n leeu gepaar.

Riekie, een van die Boesmans wat ek goed leer ken het, het my later kierib 

genoem, die geslepe een, want ek was die klein jakkalsie wat die kierib se 

gewoontes moes aanleer. En ek het die leeuwyfie geword wat in wese ’n 

jakkals was.

Twee Rivieren, die grootste kamp in die Park, se naam is afgelei van die 

same  vloei van die twee droë rivierbeddings wat deur die Park kronkel: die 

Nossob en die Auob. Dit is die deel waarvan ek die meeste hou. Die half-

woestyn is ’n mengsel van bontveld-gras en bossies, duine en verspreide 

bome. Verder suidwaarts verander die landskap en is daar meer bome en 

weliger plantegroei. In die noorde is die plantegroei weer yler en meer gehard, 

soos alles in hierdie woestynwêreld. Die duine staan uit: grasbedek, altyd aan 

die verander met kleure wat wissel van oranjerooi tot goudrooi tot amper-wit, 

dikwels afhangende van die rigting waaruit die sonlig op hulle val. Die hele 

Kalahari-landskap is soos ’n lugspieëling, onmoontlik om vas te pen. Ek het 

al op tweespoorpaadjies gery waar die sand van voor af poeierwit lyk, maar 

wanneer jy terugkyk, is dit helder oranje. Hulle sê die diep oranjerooi van die 

duine is waarskynlik afkomstig van ysteroksied in die sand.

Die Boesmans het ’n ander verklaring hiervoor. Hulle sê die sand is die kleur 

van mensebloed. Miskien was dit eens op ’n tyd gelerig, maar toe die wit 

mense die Boesmans begin vervolg en hulle byna heeltemal uitgewis het, was 

dit hulle bloed wat die sand so rooi gekleur het. En tot vandag toe herinner die 

rooi sand die Boesmans aan die bloed wat destyds gevloei het. Hulle sê ook 

die Boesmans se velle word gelerig wanneer hulle die Kalahari verlaat. Dis asof 

die lewensbloed uit hulle velle wegvloei, want sand en mens is hier een.

Ek was baie gelukkig in my nuwe omgewing. Die wildernis en die natuur 

rondom my het my temperament goed gepas. Dit was asof die Boesman-
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geeste in die Park my welkom geheet het, al het ek dit toe nog nie geweet 

nie. Die teenwoordigheid van Oupa Regopstaan en die ander voorvaders is 

tasbaar op hierdie grond. Eendag, kort na my aankoms, het ek ’n klomp ou 

kartondose in die pakkamer gaan weggooi. ’n Hottentotsgot het op een van 

die kartondose aan die gompapier vasgesit en wild gespartel om los te kom. 

Ek het hom saggies begin paai en hy het rustig bly sit terwyl ek hom versigtig 

losgemaak het. Ek het hom op my vinger laat klim om hom vry te laat, maar 

het hom eers vir die ander werkers gaan wys. Terwyl ons so na hom gestaan 

en kyk het, het hy weggevlieg, suidwes in die rigting van die sakkende son. 

Dit het gelyk of die lug rondom hom skielik met sterretjies bestrooi was. Dit 

was ’n betowerende oomblik. 

Later het ek uitgevind dat die hottentotsgot vir die Boesmans heilig 

is. Hy is die geeste se boodskapper. 

Ek was oortuig daarvan dat ek Oupa se boodskapper daardie dag bevry het.

’n Ander keer het ek en Werner een oggend vroeg in die Park gaan ry en op 

’n trop blouwildebeeste afgekom wat rustig in die sagte lig van die opkomende 

son gestaan en wei het. Ons het die enjin afgeskakel en doodstil bly sit. Hulle 

het om ons begin saamdrom. My venster was oop en ek het my ken op my 

gevoude arms laat sak. ’n Rukkie later het die diere kriewelrig begin raak, met 

hulle pote op die grond gestamp en begin rondmaal. ’n Groot bul het vanuit 

die agterste geledere vorentoe gekom en reg voor ons kom staan om ons te 

bekyk. Asof op bevel het die res van die kudde in ’n v-formasie agter hom 

ingeval. Ek en Werner het doodstil bly sit, verwonderd oor wat ons sien.

Die woestyn leer ’n mens om anders te dink, om meer ontvanklik te wees 

vir die ontasbare wêreld. Hier gebeur dinge wat logies onverklaarbaar is. In die 

wye verlate ruimtes wat nog nie deur tegnologie oorheers word nie, is daar ’n 

ander soort energie teenwoordig. Hier is nog ruimte vir die voorvaders om in 

rond te beweeg, en hulle krag duur sterk voort. Ek kan byvoorbeeld nie verklaar 

hoe Isak my kroniese duiseligheid met ’n rooi vygie wat ek moes vashou, kon 

genees nie. Of hoekom die geneser, Besa, se gesig meteens duidelik voor my 

verskyn het tydens ’n rit saam met die Boesmans in Botswana nie. Die beeld 
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was so intens helder dat ons moes stilhou omdat ek so groot geskrik het. Dit 

was moeilik om al hierdie dinge te verwerk. Nie net was dit strydig met my 

Westerse skeptisisme nie, maar ook met my Calvinistiese agtergrond. Nogtans, 

stappie vir stappie, het ek dit vanuit die Boesmans se wêreld begin sien en 

begin aanvaar dat die geesteswêreld, net soos die fisiese wêreld, deel van God 

se skepping is.

Deur my werk het ek interessante mense ontmoet. Die Park was die middel-

punt van vele aktiwiteite. Studente wat met bewaring te doen gehad het, foto-

grawe, navorsers en sosiale ekoloë het dikwels daarlangs gekom om hulle 

veldwerk te voltooi of om projekte te kom waarneem.

Gedurende my verblyf in die Park het ek ook ’n nuusbrief, Koukus, op die 

been gebring en dit na al drie die kampe versprei. Ek het stories oorvertel 

wat die veldwagters vir my vertel het en ook gedagtes uit ander mense se 

dagboeke daarin gedeel. Alles en nog wat is in Koukus opgeneem: al die goeie 

stories; al die onskuldige skinderstories; die gekskeerdery onder mekaar; die 

daaglikse beuselagtighede in die kamp. Die mense in die Park het dit geniet 

om hulself in Koukus te sien en ons eie koerantjie het ons al hoe meer soos ’n 

klein gemeenskappie laat voel.

Intussen het ek baie tyd met die Boesmans aan die anderkant van die 

hek deurgebring. Ek het saans by hulle vuurtjies, wat al langs die pad in die 

stowwerige, grys bedding van die Nossobrivier versprei was, gaan kuier. 

Aanvanklik het hulle hulself “die kinders van die vaal rivier” genoem, maar dit 

later na “die Rivierkinders” verander. Hulle was waarlik vry van gees: rebelle 

sonder ’n baas; mense wat hulle tradisies nog uitgeleef het; wat gekom en 

gegaan het soos hulle wou; en wat handwerkies gemaak het om te verkoop. 

Heinings het hulle nie gekeer nie en hulle is gereeld onwettig in die Park betrap 

en dan uitgesmyt of gearresteer. Maar dit het hulle nie verhoed om weer en 

weer terug te keer nie.

Nadat ek in die Park begin werk het, het hulle status geleidelik begin ver-

ander. Dit het al moeiliker geword om hulle as onwettige oortreders uit te stuur 

of weg te jaag. Hulle het nou ’n wettige rede gehad om in die Park te wees: 

Hulle het vir hulle vriendin, Belinda, wat vir die Parkeraad gewerk het, kom 
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kuier. Dit was die eerste keer in jare dat hulle weer vrylik toegang tot die Park 

gehad het. Voorheen was hulle net onder streng gekontroleerde voorwaardes 

toegelaat om dinge soos vergaderings oor die grondeis by te woon of ander 

amptelike sake af te handel. Hulle kon nooit self binne die reservaat rondloop of 

rondry op die grond wat histories eintlik aan hulle behoort het nie. Nou was die 

pad vir hulle oop om te kom en gaan soos hulle wou. Ek het ook vir die wagte 

by die hek gesê dat die mense van buite af my elke dag sou kom besoek en 

dat hulle binnegelaat moet word omdat ons probeer om die verhouding met 

die gemeenskap te bevorder.

Dikwels, wanneer die Rivierkinders kom kuier het, het ons tussen die wild 

gaan rondry. Soms het ons op Oupa Regopstaan se duin agter my huis gaan 

rondloop, of selfs verder die duine in. Op dié manier het ek uitgevind hoe 

diep die Park se spore in hulle harte lê. Soos ek hulle daar tussen die duine 

leer ken het, na hulle stories geluister het, hulle kennis aanskou het en die 

geskiedenis van die plek by hulle gehoor het, het hulle my oortuig van hulle reg 

op die grond.

Hulle het die Park geken soos ’n Boesman sy eie lyf ken: Hier was 

die grafte van hulle voorvaders, daar het hulle ouers rondgetrek en 

daar oorkant is sommige van hulle gebore.

Byna elke stukkie duin was aan een of ander staaltjie of persoonlike herinnering 

verbind. Dit was merkwaardig hoe hulle hulle pad kon vind na enige plek of 

enige iets wat hulle vir my wou gaan wys. Die geneser, Isak, sou oor ’n duin 

verdwyn net om terug te kom met ’n sekere plant wat ek in my omswerwinge 

tussen die duine nooit voorheen raakgesien het nie. Selfs die jongeres wat 

nooit self in die Park gebly het nie, het sekere plekke herken. Die voorvaderlike 

heugenis, hulle ouers se kennis en die stories waarmee hulle grootgeword het, 

was so diep by hulle ingeprent dat dit was asof hulle self eens hier gebly het. 

Die plekke is so dikwels aan hulle beskryf dat hulle gevoel het hulle ken dit deur 

en deur. Hulle sou byvoorbeeld sê: “Daar is die duin waar die familie in die ou 

dae gebly het; doer anderkant is die veepos waar Oupa sy skape gehou het en 

daar is die pad waarop hy geloop het om water te gaan haal.”
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Die Park se werkkragte het geweet van my gemoeidheid met die Boesmans. 

Wanneer daar moeilikheid was, soos dikwels gebeur het, het die werkers 

my begin roep om dinge te kom opklaar. Op daardie stadium het ek nog nie 

geweet dat hulle so gewillig met my saamgewerk het omdat baie van hulle 

ook familie van die Boesmans was nie. Aan die begin het hulle al hierdie 

dinge vir my weggesteek. As gevolg van die politieke sensitiwiteite rondom 

die Boesmans se grondeis, was die Bruinmense bang dat hulle hul werk sou 

verloor indien hulle verbintenisse met die Boesmans bekend word.

Dinge kon baie anders ontwikkel het – tot voordeel van almal. Die Boesmans 

en die Parkebestuur het soveel gemeen gehad: ’n liefde vir die grond, die plante 

en die diere. Die Boesmans se fyn spoorsnyvermoë en hulle uitsonderlike veld-

kennis sou ook ’n waardevolle hulpbron vir die Park se natuurbewaarders kon 

wees. Die Park kon aan maniere gedink het om hulle by toeriste-attraksies in 

die omgewing te betrek. Hulle kon byvoorbeeld gereël het dat toeriste by die 

Boesmans gaan kuier. Dan was dit nie vir die Boesmans nodig om hulle ware 

in die Park te kom verkoop nie. Terwyl ek nog daar was, het ek opgetree as ’n 

gids tussen die Park en die Rivierbedding. As toeriste by ontvangs wou weet 

wat daar in die Park te doen was, het ek gereël dat hulle in my af tye saam met 

my by die Boesmans gaan kuier. Eenkeer het ek selfs ’n bus vol afgetredenes 

soontoe gevat. Die vroue het van die bus afgeklim en sommer gou-gou die 

babatjies op hulle skote getel, foto’s geneem en krale gekoop. Hulle was gaande 

oor die ondervinding en die Boesmans het dit self ook baie geniet. Na my 

sukses met daardie groep het ek baie van my vrye tyd gebruik om gaste op ’n 

‘Boesmantoer’ te neem, en ek was nooit spyt daaroor nie.

Die Boesmans het gevoel dat hulle, omdat hulle Boesmans is, dikwels 

onregverdig deur die Parkebestuur behandel is en dat niemand na hulle wou 

luister of hulle ’n kans wou gee om hulle kant van ’n saak te stel nie.

’n Herhalende twispunt was rondom die betaling wanneer hulle vir film-

spanne gewerk het. Baie filmmakers, veral buitelandse spanne, het na die 

Park gekom om dokumentêre films of ander projekte oor die Boesmans te 

kom verfilm. Hoewel die bestuur altyd gretig was om die verfilming te fasiliteer 

en die logistieke en finansiële reëlings te behartig, was hulle maar traag om 
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die Boesmans te betaal. By geleentheid het ek die Park se Sosiale Ekologie-

departement gehelp om ’n filmspan te reël wat die Boesmans moes kom 

afneem. Bewus van hulle frustrasies het ek versoek dat die Boesmans direk 

in kontant betaal moes word sodat enige komplikasies rondom die gewone 

vertragings verbonde aan tjeks en klaringperiodes vermy kon word. Ongelukkig 

het niemand op my voorstel gereageer nie. Die dag toe hulle betaal moes 

word, was daar geen kontant beskikbaar nie. Die geld is op Upington in 

’n bankrekening inbetaal en die tjek moes nog eers uitgeklaar word. Die 

Boesmans was hewig ontstoke. Die wagte by die hek het my paniekerig 

gebel om te laat weet dat die Boesmans en masse op pad was. Ek is dadelik 

buitentoe om hulle te gaan paai. Ter wille van ’n vinnige oplossing het ek ’n 

kontantvoorskot op my salaris aangevra. Almal moes teken as bewys dat hulle 

hulle geld gekry het en toe het ek hulle doodtevrede laat gaan.

Ek het op my duin gaan staan – Oupa se duin – op my gunstelingplek langs 

die witgatboom. Die wind het al hoe sterker gewaai, reg van agter, en my 

amper dubbel laat vou. Groot polle gras rondom my het in die tierende wind 

gebuig en geswig.
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My dae in die Park was vol. Daar was altyd ’n klomp goed tegelyker-

tyd aan die gang: kuiergaste in my voorkamer, besoeke aan die 

Boesmans langs die pad, onderhandelinge met die bestuur, grondeis-

kwessies, ritte Upington toe en die daaglikse pligte in die Park.

Ek het steeds ’n vreemde, verdeelde bestaan gevoer – tussen die leeus 

rondgeloop en saam met die jakkalse baljaar. Die Rivierbedding het my soos 

’n magneet getrek. Van my mooiste herinneringe in die Kalahari is die tye wat 

ek daar saam met die Rivierkinders deurgebring het. Saans het hulle vuurtjies 

langs die pad soos towerringe in die donkerte geflikker. Snags het hulle op die 

grond tussen die bosse of in die klein grasskuilings wat hulle self gebou het, 

geslaap. Hulle was altyd honger en het van kleinwild en die bietjie geld wat 

hulle met hulle handwerk kon verdien aan die lewe gebly. Die Rivierkinders het 

met min klaargekom, maar in hulle harte en siele was hulle lewenseg en die 

beste vriende wat ’n mens kon hê. Almal was Kruipers – gebore as ’n Kruiper 

of met ’n Kruiper getroud. Neefs het met niggies getrou of met ’n kind van een 

of ander neef of niggie. Dit was ’n verstrengelde bloedlyn wat byna onmoontlik 

was om te ontrafel. Die Rivierkinders was nog eg-Boesman, mense wat die 

heilige tradisies en lewenswyse van hulle voorvaders in stand gehou het. 

Hulle het hulself as ware kinders van die Kalahari beskou. Die meeste van die 

Rivierkinders het verkies om in die stowwerige rivierbedding aan die kant van 

die pad te bly. Pielie het met die naam “Rivierkinders” vorendag gekom:

HOOFSTUK 3

Die Rivierkinders en Dawid
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“Ons is die kinders van die Rivierbedding, ons is van die grond. Ons sal 

nooit in huise bly nie. Ons sal hier lewe en ons sal hier doodgaan. So sal jy ons 

hier kom kry, altyd hier in die vaal Rivierbedding. ’n Hawelose mens, ’n swerwer 

of ’n boemelaar sou altyd welkom wees tussen die Rivierkinders, want hulle 

sou sê: ‘Dié ene is een van ons … het nie huis nie, het nie ma nie … het net 

die Kalahari.’”

In die begin het ek meestal tyd met Dawid deurgebring, hoewel die ander 

altyd iewers op die agtergrond was. Hy was die een wat vorentoe getree het 

om my te groet. Omdat hy die leier was, het hulle sy alleenreg op my geselskap 

gerespekteer. Maar wanneer hulle my iewers alleen gekry het, was hulle gretig 

om ’n tydjie saam met my deur te bring. Die mans het my van die begin af 

aanvaar, maar die vrouens was minder tegemoetkomend teenoor my en dit 

was moeilik om hulle guns te wen. Ek het dit nie geweet nie, maar hulle was 

jaloers omdat ek so baie tyd met Dawid deurgebring het. En dan was ek 

natuurlik ’n beampte van die Parkery, soos hulle die Parkeraad genoem het, 

een van die vyand – en hulle het my nie vertrou nie.

Dit was vir die Boesmans pynlik om gedurig in die soeklig te wees, om 

gedurig deur indringers en navorsers oorval te word, in kameras vas te kyk en 

eindelose vrae oor die verlede te beantwoord. 

Die verlede was ’n vloek wat hulle met hulle saamgedra het, ’n 

hartseer wat hulle nie toegelaat is om te vergeet nie. 

Die filmspanne het dinge dikwels deurmekaar gekrap en ’n gevoel van span-

ning agtergelaat. Die Boesmans het ook beswaar gemaak omdat hulle 

met so min respek behandel is. Die filmspanne het gewoonlik sonder enige 

waarskuwing opgedaag en dan verwag dat die Boesmans reeds hulle !xais 

moet aanhê, dat die vrouens hulle borste moet ontbloot en dat almal alles 

net so moet los om eers afgeneem te word. Hulle hele houding het gespreek 

van ’n reg om te kom en gaan soos hulle wil. Die Boesmans het hulle griewe 

agteraf gelug, maar tog weer met die filmspanne saamgewerk. Hulle was in 

geen posisie om te weier nie, want hulle was altyd honger en dors en het die 

geld nodig gehad. Die Boesmans weet ook nie hoe om hulself te laat geld nie. 

Dit is dus maklik is om hulle te misbruik.
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Hulle situasie en al die swaarkry het my diep ontroer. Ek het gevoel dat God 

my met ’n rede na hierdie uitgeworpe gemeenskap gestuur het en dat dit my 

verantwoordelikheid was om te verseker dat hulle kry wat hulle toekom, dat die 

grond aan hulle teruggee word – die heilige grond wat hulle geboortereg was; 

wat hulle kon bevry van die lewe waarin hulle vasgekeer was; wat hulle wonde 

kon heel en hulle siele se waardigheid kon herstel sodat hulle weer soos ware 

woestynkinders kon lewe.

In die tye wat ek saam met die Rivierkinders in die Rivierbedding deurgebring 

het, het hulle vir my ’n kant van hulself gewys wat baie min mense te siene kry. 

Dit het my baie ontstel wanneer mense negatiewe dinge oor hulle sê, want 

die Boesmans se optrede was niks anders as gewone menslike swakhede 

nie, niks anders as wat in ander gemeenskappe gebeur nie. Die verskil is dat 

die geskree, geraas en mishandeling in ander gemeenskappe agter toe deure 

plaasvind. Die Boesmans het nie die weelde van sulke verskansings nie. By 

hulle gebeur alles langs die pad waar almal dit kan sien.

Die donker sy van hulle lewens het my nie afgeskrik nie. Anders as die 

navorsers, het ek nie soontoe gegaan om te vis, te analiseer en eindelose vrae 

te vra nie. Ek wou net deel in die betowering van die Rivierbedding. Dis hoekom 

die Kruipers niks van my weerhou het nie. Ek het dikwels by hulle gesit terwyl 

hulle in die lig van die vuur aangegaan het met hulle handewerk. Soms het hulle 

saggies gesels, soms in stilte gewerk, afhangende van die luim waarin hulle 

was. Baie aande het die nag diep en donker om ons gevou, met ’n koue windjie 

wat waai. Die vuurtjies het geknetter en die vlamme het gedans. Eenkant het 

’n potjie medisinale kruie gestaan en kook sodat die geur van die kruie met 

die reuk van verbrande hout gemeng het. Op sulke aande het selfs die kinders 

rustig bly sit. Maar soms het iemand – gewoonlik Ouma Antas – begin sing en 

die rustige stemming verbreek. Ou Makai, ’n liedjie met ’n aansteeklike wysie en 

’n klap-klapritme, was genoeg om die klomp om die vuur aan die gang te kry:

Ou Makai te Kiraha Ou Makai is oud en sterwend

Ou Makai te Kiraha Ou Makai is oud en sterwend

Na ke !au Kwena Hocha En vreemdelinge van oraloor sal liefde bring

Na ke !au Kwena Hocha En vreemdelinge van oraloor sal liefde bring
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Party het begin saamsing, ’n nuwe liedjie ingesit of die ander aangemoedig 

om ook saam te sing. Terwyl hulle stemme met mekaar geharmoniseer het, 

het hulle tussenin gelag en geterg: “Nee man, bly stil! Jy sing te vals!” Of: “Nee 

man, dis nie hoe dit gaan nie. Dit klink so!” Hierdie spontane uitbarsting van 

vreugdevolle energie was vir my die wonder van die Rivierbedding.

Ek was ook bevoorreg om te sien hoe hulle dans. Die dansery, net soos die 

singery, het spontaan gebeur. Dit was heeltemal anders as die danse wat die 

Boesmans voor die kameras gedans het. Dit was die gewyde reëndans – die 

!kei. Ouma Antas het gewoonlik die dans geïnisieer. Sy sou uit haar huisie kom 

terwyl sy die Leeulied sing en voor ek weet, is die vuurtjie buitentoe geskuif en 

het die dansery begin.

Die Leeulied is ’n sterk !kei-liedjie. Dit bring die manlike energie in beweging 

en skep ’n opponerende krag wat uitdaag en aanhits en die seksuele 

oorwinningsenergie van die jagter opwek. By die aanhoor van Ouma Antas se 

helder akkoorde het die ander vroue met ’n ritmiese geklap begin meedoen. 

Lena en Jakob was altyd die eerstes om te begin dans. Sy het saam met hom 

die passies van die mans se dans uitgevoer. Dit het mense uit alle rigtings 

na die vuur laat stroom. Baie van die kindertjies het dadelik begin saamdans 

terwyl die mans eers ’n pyp omgestuur het voordat hulle, aangevuur deur die 

singery, ook begin dans het. Al om die vuur het hulle gedans, om en om met 

dierlike energie, totdat ’n mens kon sien hoe die gees hulle begin oorneem. 

Geen filmspan sal ooit in staat wees om so iets op film vas te lê nie. Voor die 

kameras voer die dansers wel hulle passies uit, maar die gees, die wese van 

die dans, bly afwesig.

Die dans was altyd ’n vreugdevolle gebeurtenis, ’n gewyde oomblik waarin 

die gees opgeroep is en fundamentele magte in beweging gebring is. Sonder 

uitson dering het dit ná die dansery begin reën: ’n paar stofdruppels, ’n ligte 

reënbui of selfs ’n donderstorm. In die woestyn is reën ’n teken van seën, ’n 

teken dat die gees reg is. Vir my was dit ’n bevestiging van die Boesmans se 

verbintenis met alles rondom hulle. Ek het navorsingstukke gelees wat beweer 

dat die Boesmans net dans wanneer hulle reën nodig het of wanneer iemand 

genees moet word. Maar in die Rivierbedding is daar nie net by sulke spesiale 
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geleenthede gedans nie. Hulle het gedans as die mans ’n klein duikertjie gevang 

het of die vrouens genoeg in die veld bymekaar gemaak het en almal daardie 

aand goed sou kon eet. Soms het hulle om geen rede gedans nie, maar bloot 

omdat hulle lus was. As dit ná die dans gereën het, was dit nie omdat hulle dit 

so gewil het nie, maar omdat hulle as mense op ’n diep vlak met die geestes-

wêreld verbind was en die vreugde in hulle eie wese die kragte van die natuur 

kon oopmaak.

Ek het so baie dinge by die Rivierkinders geleer: lesse van onvoorwaardelike 

liefde en van oorlewing – hoe om met niks aan die lewe te bly nie. Later, toe ek 

self deur moeilike tye gegaan het, het ek dikwels aan hulle gedink en aan alles 

wat hulle moes deurmaak en dit het my laat glo dat ek dit ook kon doen.  

Ek het onthou wat Lena my van die maagband vertel het: 

“As jy ooit regtig honger is, dan moet jy ’n stuk lap vat en dit styf  

om jou maag vasbind. Dit sal help dat jy die honger nie so erg 

voel nie.”

Ek het ook onthou hoe Ouboetie Gert my vertel het van die keer toe hulle langs 

die pad gesit het, reg om dood te gaan. Ek het in my kar naby hulle gestop 

en gedink hulle lyk ’n bietjie maer. Toe gaan haal ek van my kos om vir hulle 

te gee. Maar ek het nooit geweet hóé honger hulle rêrig was voordat Gert nie 

self vir my vertel het nie. Ek het nooit bewustelik besluit om die Rivierkinders 

se redder te word nie, maar tog, iewers diep binne-in my het ek genoeë 

geneem met die rol. Ek het sonder enige bevraagtekening al hulle visioene, 

voorspellings en profetiese drome oor my geglo. En ek wou so graag hê dat dit 

alles waar moet wees.

Gedurende my tyd in die Rivierbedding was my aandag aanvanklik net op 

Dawid gerig. Hy was vir my ’n vaderfiguur, ’n ghoeroe, ’n mentor. Ek wou na 

hom sit en luister, sy kennis en wysheid inneem, diep in sy sielsoue oë kyk en 

myself voed uit die gees wat ek daar gesien het. Ek het elke woord wat hy 

gesê het, geglo. Hy het na my geluister en respek gehad vir die dinge wat ek 

sê. Hy het sy visie vir die toekoms, sy drome oor wat hy vir die Kalahari wou 
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hê en hoe hy dit sien gebeur, aan my voorgelê. Hy was baie geduldig met al 

my vrae. “Hoekom is daar so ’n bakleiery oor die grond?” wou ek naïef weet. 

“Almal weet tog wat met die Boesmans gebeur het. Kan jy hulle nie vra om 

die grond maar net aan julle terug te gee in dieselfde gees as wat hulle dit van 

julle weggevat het nie, sonder al die beslommernis en wetlikhede?” Wanneer 

besoekers in die Rivierbedding opdaag, het Dawid my dikwels laat roep om 

vir hom te kom tolk. Ek het sy segspersoon geword, sy mond as’t ware, en 

ek was vry om namens hom te praat omdat ek instinktief geweet het wat om 

te sê. Ek kon sy gedagtes lees. “Ek voel my woorde kom warm by die ander 

mense uit. Ek voel jy tolk soos wat ek praat,” het hy gereeld gesê.

Ons het eenkeer saam met besoekers om die vuur gesit. Dawid het ’n sweer 

op sy vinger gehad wat nie gesond wou word nie. Terwyl hy met die besoekers 

oor die grondeis en die Boesmans se haglike situasie gepraat het, het ek 

getolk. Ek was baie emosioneel oor die dinge wat ek moes aanhoor. Alles was 

vir my nog nuut en ek het empatie gehad met die Boesmans se ellende. Dawid 

moes van my gevoelens bewus geword het. Hy het sy gesprek onderbreek, 

’n stokkie opgetel en vir my gevra om daarmee in die seer te krap. Ek het dit 

gedoen, maar hy het gesê: “Jy kielie net, jy krap nie. Krap harder! Krap! Krap 

totdat jy die pyn self ook voel.” Die volgende oomblik het ’n golf van pyn vanaf 

Dawid tot binne-in my geskok. Ek kon voel hoe seer sy knie was waarin hy ’n 

pen gehad het as gevolg van ’n motorongeluk ’n paar jaar vantevore. Ek kon 

dit voel asof dit my eie knie, my eie lyf was wat so pyn. Ek kon die ou psigiese 

wonde voel wat hy en die ander Boesmans in hulle rondgedra het – wonde van 

die geskiedenis en die geweld wat in hulle lywe vasgelê was. Dit was rasioneel 

onverklaarbaar. Ek het gewonder: Hoekom het Dawid dit gedoen? Hoe het hy 

dit reggekry? Was ek regtig veronderstel om te voel wat ek gevoel het? Is dit 

hoe sterk die Boesmangees is?

Tydens een van my kuiers by die Rivierkinders het Dawid na my gekyk en 

gesê: “Ek kan vir jou alles vertel van die dag wat jy gebore is tot jy een-en-

twintig geword het. Toe het hy dit gedoen – met absolute feitelike akkuraatheid. 

Ek het gewonder of hy my familiegeskiedenis deur sy politieke kontakte laat 
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nagaan het en of hy die vermoë van die Boesman het om deur die geestes-

wêreld te beweeg en dinge te weet sonder om dit vooraf iewers te hoor! 

Hoe dit ook al sy, dit het my mateloos beïndruk. Ek het nog nie geweet van 

die deurmekaargevlegte familiegeskiedenis, van die konflik tussen hom en 

sy jonger halfbroer, Vetkat, en van die teenstrydighede rondom sy leierskap 

nie. Ek het wel gehoor hoe die Rivierkinders soms teen hom uitvaar en dit 

toegeskryf aan hulle rebelsheid. Ek het hulle probeer oorreed om hulle leier te 

ondersteun en nie so dwarstrekkerig te wees nie.

Hierdie tyd saam met die Rivierkinders in die Rivierbedding was besonders. 

Dit was voordat die grondeis afgehandel is – toe die toekomshoop nog sterk 

was. Hulle het geglo dat al hulle probleme opgelos sou word sodra hulle die 

grond kry. Hulle sou kon lewe soos hulle wou sonder enige inmenging van 

buite af. Maar dit het nie so gebeur nie. Sedertdien het die Rivierbedding sy 

hart verloor en die drome oor beter dae het verdwyn.
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Riekie het my eerste Ou’s Belin begin noem. Toe ek hom ontmoet, 

het ek nie geweet dat hy ook ’n Kruiper was nie – Dawid en Vetkat se 

neef – en getroud met Dawid se dogter, Oulet. Die manier waarop ons 

ontmoet het, was tipies van hom. Hy het by die ander van my gehoor en was 

baie nuuskierig om te weet wie ek is. Een oggend het hy aan die Botswanakant 

van die Park oor die draad geklim en, sonder enige bekommernis oor die ge-

vaar van leeus en ander roofdiere, deur die wildarea gestap om my te kom 

soek. Die veldwagters het hom gesien en met hulle vierwielaangedrewe voer-

tuig gejaag om die ‘mal’ Boesman te gaan red.

“Wie is hierdie Riekie?” wou ek van die ander weet. “Hy is maar net een van 

die Boesmans, … een van onse familie.”

’n Paar dae later het ek ’n entjie buite die Park langs die pad parkeer om 

vir die Rivierkinders water af te laai. Skielik het ’n eienaardige man in my kar 

geklim, homself op die agterste sitplek tuisgemaak en geweier om uit te klim. 

Ek het glad nie geweet wie hy is nie en die omstanders gesoebat om hom uit 

die kar te help kry. Die enigste reaksie wat ek gekry het, was dat niemand aan 

Riekie raak nie, want wanneer hy besluit dis waar hy wil wees, dan is dit waar 

hy wil wees en jy los hom net daar. Die mense was bang vir Riekie, en met 

goeie rede ook. Hy het ’n vreemde wildheid in hom gehad.

Ek en Riekie het mettertyd baie goeie vriende geword. “Jy is van my bloed, 

meer as wat my eie susters is,” het Riekie dikwels gesê. Hy was my sielebroer, 

HOOFSTUK 4
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die mens wat ek meer as enige iemand anders vertrou het. En vir hom was ek 

Ou’s Belin – sy ou sussie Belinda. Hy was die eerste een wat verstaan het dat 

ek deel was van Oupa Regopstaan se voorspelling dat ’n nuwe bloedlyn die 

familie sal binnekom.

Ek het ’n foto van Riekie waarop hy net sy !xai aanhet, met geen krale of 

ander versierings nie – wat die regte manier van die gees is: ’n eerbied vir die 

ou waardes waar materiële dinge geen waarde het nie. Op die foto is hy besig 

om in ’n beswyming te dans. Sy gesig is baie strak, die neusvleuels oopgesper, 

die senings in sy nek styf getrek van inspanning, sy vel blink van die sweet, en 

oë wat binnewaarts kyk met ’n uitdrukking van saligheid en vrede. Dit is die 

Riekie van die gees, die siener, die danser, die visioenêre geneser.

Riekie het al die gawes van die Kruipers gehad. Hy het van dinge geweet 

waarvan niemand anders geweet het nie. Miskien is dit wat hom tot waansin 

gedryf het. Miskien, soos daar vertel word, was dit omdat hy eenkeer in 

Kagga Kamma, terwyl hy besig was om iemand te genees, deur ’n bose gees 

oorrompel is wat beheer oor hom geneem het. Riekie was die weerbarstige 

een, die onvoorspelbare, die vurige gees, die probleem. Daarom het hulle hom 

geïgnoreer en sy uitsonderlike kennis opsy gestoot – blind vir die godheid 

binne-in hom en doof vir die waarhede wat hy verkondig het.

Sy wilde manewales was dikwels die gevolg van frustrasie omdat hy nie 

kon uiting gee aan die dinge wat hy gesien en geweet het nie. Daar was 

’n logika in sy waansin, en sy sogenaamde ongebalanseerde gedrag het 

dikwels ’n onderliggende simboliese kode gehad. So het hy eenkeer teen die 

hoë radiotoring in die Park opgeklim en ewe rustig daar bo gaan sit. Hy het 

vrede gehad met die spul mense (amptenare sowel as vriende) aan die voet 

van die toring wat hom probeer oorreed het om af te klim voordat hy hom 

morsdood val. Hy het opgestaan, die toringradio in sy hand geneem en van 

daar bo af verklaar: “Hier lê my plaas, Nossob. Daar lê my plaas Mata Mata 

… en daar lê my voorvaders se grafte.” Niemand kon hom daar afkry nie. Op 

die ou end het Riekie self afgeklim en sonder ’n letsel huis toe geloop. Mense 

het dit afgemaak as waansin, maar dis nie wat dit was nie, dit was eintlik 

politieke protes.



30

KALAHARI-WAARHEID

Dit was deur Riekie wat ek die groep Kruipers op Kagga Kamma, ’n private 

wild reservaat in die Sederberge, ontmoet het. Die Kruipers is in die negentiger-

jare daar hervestig en die eienaar het vir hulle verblyf aangebied en hulle 

toegelaat om op die tradisionele manier te lewe. In ruil daarvoor moes hulle as 

Boesmans voor toeriste optree. Daar was egter gereeld konflik met die bestuur 

of onderling in die groep. Party families het besluit om aan te bly. Ander het 

teruggekeer Kalahari toe, maar hulle kinders op Kagga Kamma agtergelaat 

omdat die lewe daar meer stabiel was. Tess, Riekie en Oulet se babadogtertjie, 

was een van daardie kinders. Klein Tess het tering opgedoen – ’n algemene 

siekte onder die ondervoede Boesmans – en is op Worcester in die hospitaal 

opge neem. Op die bekommerde Riekie en Oulet se versoek het ek met die 

dokter by die hospitaal kontak gemaak en daarna dikwels gebel om te hoor 

hoe dit gaan en die familie se boodskappe aan Tess oor te dra. Op ’n dag het 

ek besluit om by die werk af te vat en die familie Sederberge toe te neem sodat 

hulle by Tess kon gaan kuier en ’n draai op Kagga Kamma kon gaan maak.

Pas voor my vertrek Kagga Kamma toe het my vriend, Werner, vir my ’n 

vuurklip gegee – ’n stuk oergereedskap waarmee die Boesmans van ouds 

vuur gemaak het. Ek het die lig-oranje vuurklip in my sak gesteek en daarvan 

vergeet. Die eerste aand op Kagga Kamma is ek aan Isak en Lys voorgestel en 

in hulle huis verwelkom. Isak was die Boesmans se geestelike leier en ook een 

van die Kruipers wat later ’n belangrike invloed op my lewe en my siel sou hê. 

Ek onthou nog hoe verbaas ek was oor die vrede en warmte in daardie hut. 

Die huisie was klein en eenvoudig, maar die atmosfeer binne-in was 

lig en gesellig. Die vuurtjie het gebrand, teewater en kos het gestaan 

en kook en ek het baie op my gemak gevoel. 

Isak het oor die bladsakke begin gepraat wat sy voorouers altyd saam met 

hulle gedra het en toe syne vir my gewys. “Jy weet, met alles wat vandag aan 

die gang is, hierdie grondeis en so aan, is dit belangrik om te weet dat alles 

wat jy nodig het net hier in jou bladsak is. Dan kan die res rondom jou maar 

aangaan nes dit wil.” Hy het die goed in sy bladsak een vir een begin uitpak: 

’n mes, ’n pyp, ’n klein bietjie twak en ’n handjievol kruie. Laastens het hy ’n 
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klip uitgehaal. Hy het dit in die lug opgehou en die lig van die vuur het in die 

kristal weerkaats. Ek het dadelik gesien dat dit ook ’n vuurklip was en het myne 

uit die bosak van my hemp gehaal, dit langs syne gehou en gesien dat hulle 

eenders was – die een vanaf die Kalahari en die ander van Kagga Kamma af. 

Ek het my klip vir Isak aangegee en gesê: “Ek hoop hierdie klip gee jou krag en 

ek hoop julle kry julle grond terug.”

Ek het besef dat Isak iemand is wat nie sommer net praat nie. Wat hy vir my 

oor sy bladsak gesê het, het ’n dieper betekenis gehad. Dit was ’n boodskap 

oor spirituele selfgenoegsaamheid, ’n boodskap vir my om op die gekose pad 

te bly al gebeur wat ook al rondom my. Van daardie dag af het ek ernstig begin 

nadink oor my rol in die Boesman-sage en oor die doel van my lewe in die 

groter bestel van die heelal. Ek het begin terugkyk na waar ek vandaan kom en 

’n visie begin bou oor waarheen ek op pad was.

Hoe langer ek die Kruipers geken het, hoe meer is ek deur hulle diepsinnig-

heid en hulle eiesoortigheid oorweldig; deur hulle insig, hulle liefdevolle geaard-

hede en hulle fenomenale kennis. Hierdie mense het ’n begrip van meganika 

gehad wat my keer op keer verbaas het. Silikat het graag opgemerk:

“As ons voorvaders nie vuur uitgevind het nie, dan het julle vandag 

nie met motorkarre rondgery nie.” 

Hulle het my gereeld verras met iets wat ’n onverwagse vermoë of verborge 

talent geopenbaar het. Terwyl hy op Kagga Kamma was, het Vetkat byvoor-

beeld ’n radio van afvalmateriaal gebou, sodat die hele familie saam daarna 

kon luister.

Ek het ook uitgevind dat Riekie ’n bestuurderslisensie besit. Hulle het my 

vanuit die passasierskant van die Land Rover geleer hoe om ’n vierwiel-

aangedrewe voertuig op die gevaarlike, kronkelende sandpaaie te hanteer. 

Eenkeer, in ’n geweldige sandstorm op pad terug van Botswana af, was ons 

amper in ’n kop-aan-kopbotsing betrokke. In die oomblik van besluitneming, 

toe ’n ander kar skielik om ’n draai uit die stof op ons afgejaag kom, was dit 

Riekie wat kalm gesê het: “Moenie panic nie. Niks brieke nie. Hou net links.” 

Ek het my voet van die rem af gehou, soos Riekie gesê het, en toegelaat dat 
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die Land Rover sy eie pad volg. Maar toe die ander kar by ons verbyskraap, 

het ons deur die lug gevlieg met al vier wiele van die grond af en binne-in ’n 

droë rivierbedding beland. Sand en stof het om ons heen gewarrel en ek het 

bewend agter die stuur bly sit toe ons in die sand tot stilstand kom. Riekie het 

my egter nie kans gegee om te skrik nie. “Bly sit. Gee my net ’n oomblik.” Hy 

het uitgeklim, gedoen wat hy kon om ons uit die sand te kry en gesê: “Skakel 

die kar nou aan … sit dit in trurat … draai die wiele soontoe … nou anderkant 

toe.” Ek het hom outomaties gehoorsaam en so het ons uit die sand, en veilig 

by die huis aangekom.

Op daardie selfde rit Botswana toe, tydens nog ’n nare ondervinding, 

het ek Riekie vir die eerste keer hoor bid – in Nama.

Ten spyte van sy donker en gewelddadige kant het Riekie iets besonders in 

hom gehad wat moeilik was om te weerstaan. As hy van ’n mens gehou het, 

het hy jou gegroet, sy arms om jou gevou, sy kop teen jou bors laat rus en jou 

dan heen en weer gewieg. Dit het nie saak gemaak of hy jou pas ontmoet het, 

en of hy jou al goed geken het nie, dit was sy manier om te wys dat hy van 

jou hou.

Meer as enige van die ander Boesmans het Riekie die geestelike dinge 

verstaan, naby aan die gees gelewe en dit gehoorsaam. Teen die einde van sy 

lewe was hy ’n waardige persoon wat in vrede met homself en ander geleef 

het. Hy was aktief by SASI se kunsprojek betrokke en ook deel van ’n groepie 

wat Krugerwildtuin toe is om met die nuwe kultuurtoerisme-onderneming 

daar te skakel en uit te vind of so iets ook in die Kalahari moontlik sou wees. 

Hy het gemeenskapsvergaderings begin bywoon en probleme aangespreek. 

Almal het met lof gepraat van die nuwe rol wat Riekie begin speel het en 

die waardevolle bydraes wat hy tot die besprekings gemaak het. Maar sy 

sukses het sommige mense jaloers gemaak. Skielik was Riekie in die kollig. 

Hy het met die pers begin praat en die Kruipers op die Gemeenskaplike 

Eiendomsvereniging verteenwoordig.

Riekie het geweet hy het vyande en het sy eie dood sien kom: “As julle my 

eendag dood kry lê op ’n sandduin, moenie glo dat dit per toeval was nie.” 
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Twee maande later hét sy liggaam op ’n rooi sandduin gelê. Die raaisel rondom 

sy dood is nooit bevredigend opgelos nie. Ooggetuies sê dat hy doodonskuldig 

saam met die Bruinmense van Askham sokker gespeel het toe ’n man hom 

skielik met klippe begin gooi. Een van die klippe het Riekie teen die kant van 

sy kop getref. Dit het nie gelyk of hy seergekry het nie want hy het weggestap, 

maar later het hy in die son inmekaar gesak. Volgens die amptelike verslag 

het die hou teen sy kop vertraagde breinbloeding veroorsaak. ’n Man is 

gearresteer, later weer vrygelaat en niemand is ooit vir Riekie se dood aangekla 

nie. Die polisie het dit afgemaak as ’n bendegeveg omdat Riekie op Askham-

turf was en dit algemeen bekend was dat daar onmin tussen die Boesmans 

en Bruinmense op Askham was. Die polisie was glad nie daarin geïnteresseerd 

om ’n in diepte-ondersoek te doen nie. So ver dit hulle aangegaan het, het 

Riekie so gewelddadig gesterf soos wat hy gelewe het. Maar daar was ook 

ander gerugte wat niks met bendes te doen gehad het nie. Daar is bespiegel 

dat sy dood deur die familie gereël is en iets te make gehad het met die 

tweespalt in die familie, met die jarelange vete tussen Dawid Kruiper aan die 

een kant, en Vetkat en Riekie aan die ander kant. Kort na Riekie se dood 

het Lys se hut, waarin al sy besittings gebêre was, op geheimsinnige wyse 

afgebrand. Vandag is daar niks van Riekie oor nie, behalwe twee skilderye, ’n 

boek in sy eie handskrif en ’n getekende foto. Al die wonderlike stories en die 

kennis wat hy in sy kop rondgedra het, is saam met hom graf toe. Die SASI-

navorsers was so behep met die oumas, die oues van dae, dat hulle nooit 

besef het dat ook jonger mense soos Riekie oor waardevolle kennis beskik het 

nie. Maar Riekie sal voortleef in die herinneringe van die mense wat vir hom 

lief was. Eendag, wanneer hulle oud genoeg is om te verstaan, sal sy kinders 

vertel word hoe spesiaal hulle pa was. Sy dogtertjie, Tess, het haar pa se 

onblusbare gees geërf.

Te veel onnodige sterftes, so baie om oor te treur. Soveel verdriet en wan-

hoop. Te veel geweld, te veel droefheid. Dit alles het ek met my saamgedra 

wanneer ek alleen op die duine aan my emosies uiting gaan gee het, my 

hart seer afgestap het en probeer sin maak het van al die gebeure in die 

Rivierbedding en die Rivierkinders se verbroude lewens.
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Op ’n dag, terwyl ek tussen die duine rondgeloop het, het ek ’n gekraakte 

klip opgetel. Dit het presies in die palm van my hand gepas en gelyk soos 

’n goudbruin hart met ’n spleet reg in die middel af. Ek het daarna gestaar 

en gedink: Hierdie is die Boesmans. Hierdie klip is ’n simbool van hulle 

gebroke harte.

Ek het aandagtig begin luister wanneer hulle praat en stories vertel. Hoe 

meer ek gehoor het, hoe meer het ek die omvang van hulle psigiese skade 

raakgesien en besef dat niks vir die Boesmans sal werk nie tensy daar aandag 

aan die wonde gegee word en die skade herstel word. Geen grondtoekenning 

en geen ontwikkelingsprojek sal dinge kan verander voordat die innerlike werk 

nie voltooi is nie. Genesing moet vanuit die siel kom. Die Kruipers moet eers 

weer hulle selfrespek, hulle menslikheid en hulle trots as ’n familie herwin. Eers 

dan sal hulle gereed wees om die boeie van die verlede af te skud en vorentoe 

te beweeg.

Syn

Ek is ek is

Ek weet ek is

Ek is dit weet ek

Laat dit so wees

Riekie Kruiper
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In die Kalahari is dit die omgewing wat heers en nie die mens nie.  

Die woestyn is ’n plek van uiterstes: ’n skroeiende son wat hitte soos ’n 

smelt oond uitstraal en woeste winde wat dae aaneen kan waai. Wanneer 

die warm stormwinde oor die sandduine jaag, kom alles tot stilstand. Die sand 

word ’n vretende poeier wat alles binnedring. Dit verblind ’n mens en skroei 

jou vel. Al wat jy dan kan doen is om soos die diere van die veld sonder enige 

teëstribbeling te gaan lê. Soms dwarrel reuse warrelwinde oor die duine en suig 

alles in hulle pad op. Die Boesmans sê as ’n mens een van hulle na jou toe sien 

aankom wanneer jy op pad iewers heen is en jy wil dit van rigting laat verander, 

moet jy jou arms wild swaai en skree: “Ons is arm mense! Gaan weg! Gaan 

daar anderkant na die ryk mense toe!” En dan sal die wind van rigting verander. 

Die wind in die woestyn is ’n negatiewe krag wat die lewe uit jou suig 

en jou energie tap. Maar die wind het ook ’n goeie doel. Dit wis die 

spore van die verlede uit, waai die ou dinge weg om plek te maak vir 

die nuwe en versprei saadjies wat sal begin groei sodra die eerste 

reëns val.

Die Kalahari het sy eie tydsbegrip. ’n Mens leer om in die ritme van die woes-

tyn te lewe. Jy pas aan by die siklus van skaarste en leer om die dinge 

rondom jou vir oorlewing te gebruik. Jy kom agter dat jy al hoe minder nodig 

het. Jou liggaam pas aan by die min, jy raak immuun teen hitte en dors en 

HOOFSTUK 5

Oupa Regopstaan
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fikseer minder op die honger. Jy was jouself nie meer met water nie, maar met 

sand – ’n goeie skropborsel in tye van skaarste. Die water wat daar wel is, is 

drinkwater vir mens en dier. Maar wanneer die eerste reëns val, dan gaan bad 

jy. In die woestyn hardloop ’n mens nie binnetoe wanneer dit begin reën nie.  

Jy gaan staan buite, trek jou klere uit en was jouself met water uit die hemel.

Die Boesmans se kennis van hierdie woestyn lê in hulle gene vasgevang. Dis 

kennis wat deel is van hulle instink en waaroor hulle nooit hoef na te dink nie. 

Elke sandkorreltjie, elke flenterwolkie, elk verandering in windrigting beteken 

iets. Hulle sintuie tel fyn besonderhede op wat by ander mense verbygaan. 

Één kyk na die lug en hulle weet wat die weer gaan doen. Hulle lees die 

wolkformasies en die rigting waaruit dit opbou … moederwolke, kinderwolke 

… hulle kyk of die son helder opkom of deur wolke omring is … let op die 

ontasbare ysigheid in die wind. Hulle hou koers met instink, maak gebruik 

van ’n interne radarstelsel en laat hulle liggame toe om hulle te lei. ’n Oog wat 

spring, ’n siddering iewers in ’n spier, ’n jeukende voet of kop sê vir hulle watter 

keuses hulle moet maak. Hulle liggame is soos ’n alarmsisteem. Dit kondig die 

koms van besoekers aan en waarsku hulle wanneer daar gevaar of wilde diere 

in die nabyheid is. Selfs in die diepste slaap hou hulle liggame nooit op om 

hulle te lei en te waarsku nie.

’n Mens moet taai wees om in die Kalahari te oorleef. Niks is 

verniet nie.

Jy moet vir elke dingetjie werk. Jy moet self loop, self goeters aandra en met 

eie vernuf ’n ietsie vang om te eet. Van kleins af leer die kindertjies om vir hulle 

self te sorg omdat daar so baie sterftes onder die mense is. Daar is nie tyd vir 

sentiment nie.

’n Deel van hulle hartseer lê in die verlede wat hulle nie toegelaat word om 

te vergeet nie. Herinneringe word lewendig gehou deur navorsers wat inligting 

soek en wat die verlede wil herskep.

“Hoe kan ons vergeet as die mense ons alewig vra?” wou Vetkat eenkeer 

weet. “Ons wil vergeet dat ons voorvaders só was … en só … en só … en dat 

geskiedenis dít gedoen het … en dát … en dít. Maar hoe kan ons wanneer 
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ons altyd herinner word, altyd gevra word: Hoe het julle gejag, hoe het julle 

gedans, of hoe het julle oorleef? Hulle sê ons moet die verlede vergeet, maar 

dan wil hulle weer hê ons moet onthou, sodat hulle hulle stories kan kry. En as 

ons onthou, dan onthou ons die dinge wat ons nie meer het nie: die dansery, 

die gesing, die geluk. Ons onthou die tsamas, die vol mae. En dit maak my 

baie hartseer. So wat moet ons doen? Moet ons nou onthou … of moet ons 

nou vergeet?”

Die Boesmans is nooit toegelaat om soos ander mense net mens te wees 

nie. Hulle was nog altyd ’n simbool, ’n uitstalling of ’n vertoonstuk op iemand 

anders se agenda. Dis waar die Boesman se gees vasgekeer bly … daar 

tussen die waarheid en die leuen, die mite en die realiteit, versteen in die stof 

van die verlede. Ek en Vetkat is eenkeer Kaapstad toe om na die uitstalling 

van die Boesmans in die Nasionale Museum te gaan kyk voordat dit verwyder 

is. Dit het ons albei baie ontstel. In die saal met die soogdiere, het ons na 

opgestopte diere met glas-oë gekyk wat vyf, ses rye diep langs mekaar in die 

klein ruimtes van die vertoonkaste ingehok was. En daar, eenkant in ’n hoek, 

was die Boemans uitgestal. Geen Afrikaner in Voortrekkerklere of ’n Zulu-

impi met skild en spies as deel van die uitstalling nie. Net die Boesmans en 

die diere – saam verewig agter glas. Die rede waarom die Boesmanfigure so 

lewensgetrou voorgekom het, is omdat die vorms bo-oor die lywe van lewende 

mense gegiet is. Die oumas het vertel hoe hulle saam met hulle gesinne uit die 

Park na Kaapstad geneem is. Hulle moes op hulle rûe lê terwyl ’n koue klei oor 

hulle lywe en gesigte gesmeer is. Daarna het hulle teruggegaan Park toe, net 

om te hoor dat hulle nie langer op die grond toegelaat gaan word nie, want 

hulle ‘onheilige gesing en gedans’ het glo die rus verstoor.

Die Boesmans was nog altyd uit pas met die res van die wêreld. Al wat hulle 

ooit wou hê was om alleen gelaat te word om te lewe soos hulle wil – tussen 

die duine waar hulle kon jag en veldkos versamel en kon sing, dans, teken en 

stories vertel. Eienaarskap was vir hulle ’n vreemde konsep. Enige plek waar 

hulle tuis gevoel het, daar was hulle woning. Dit was nooit vir hulle belangrik 

om iets te besit nie, want in wese was hulle één met die dinge rondom hulle. 

Dis een van die redes waarom hulle so vervolg is. Die wêreld kon nog nooit 
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verstaan dat daar wel mense is wat niks begeer nie, wat geen eiendom en 

besittings wil hê nie en wat ander waardes het. Die Boesmans word gesien 

as minder as ’n mens omdat hulle so anders is. Hulle bly liewer met niks in die 

veld nie as in huise soos ‘beskaafde’ mense. Dis hoekom hulle ook verkies 

om eerder Boesman as San genoem te word. Die woord San is ’n etiket wat 

ander mense om hulle nekke gehang het, ’n verkleinerende woord van Khoi-

oorsprong wat dief of agterlike mens beteken. Dawid het altyd geterg: “Wat is 

’n San? Ek, ek is ’n Boesman.” En Silikat het graag gesê:

“As ek San hoor, dan loop ek aan. Maar as ek Boesman hoor, dan 

kyk ek om, want dis mos ekke daai!”

Genealogies gesproke bestaan daar nie meer so iets soos ’n suiwer Boesman 

nie. Die ou bloedlyne is óf uitgewis óf so vermeng met omliggende gemeen-

skappe s’n dat dit feitlik onmoontlik is om iewers in die Kalahari nog enige 

‘suiwer’ gene op te spoor. Die Boesmans wat die ou tradisies vandag onthou 

en eer, wat tussen die duine wil loop en vry soos hulle voorvaders wil rondswerf, 

hulle is nog regte Boesmans. Deesdae is daar min van hulle. Die Kruipers en die 

Rivierkinders – Ou Makai se nasate – is van die laaste oorblywende groepe wat 

nog by die tradisies van hulle voorvaders hou en in besit is van die oerkennis. 

Hulle weet hoe kosbaar dit is en sal dit vir niks verruil nie. Hulle ken die ou 

geheime van oorlewing – hoe om in die woestyn sonder water rond te loop en 

die dors en ontwatering teen te werk deur die sweet van jou vel af te lek. Hulle 

ken die genesende krag van woestynplante. Hulle weet watter plante ’n mens 

met die as van ’n vuur kan meng om diep wonde mee te behandel. Hulle ken 

die diere se gewoontes en weet watter diere medisinale plante vreet. Hulle 

weet dat die maag van sulke diere baie voedsaam is in tye van hongersnood. 

Hierdie tipe kennis is oor baie jare in die woestyn opgebou en in die gene se 

herinneringsbank bewaar.

Oupa Regopstaan is in die Park naby ’n watergat gebore wat vandag as 

Houmoed bekend staan. Sy pa was die legendariese Ou Makai oor wie daar 

in die liedjies gesing word. Vele stories oor dié twee word vertel. Destyds toe 

die Duitsers die deel beset het waar die Park vandag is, het Ou Makai en sy 
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seun, Oupa Regopstaan, glo al die Duitsers se pogings om hulle te vang of te 

vermoor, ontwyk. Die Duitsers was beïndruk met hierdie oorlewingsvernuf en 

het uiteindelik die agtervolging gestaak en hul beskerming aangebied. Dis hoe 

Oupa Regopstaan sy naam gekry het – die een wat bly staan selfs al staar hy 

die dood in die gesig. Hy was dwarsdeur die Kalahari bekend as ’n wyse man, 

’n siener en ’n talentvolle kunstenaar.

Die Boesmans sê dat daar in vervloë dae baie meer van hulle 

was en dat hulle oor die hele Suid-Afrika rondgeswerf het, vanaf 

Kaapstad tot in die Drakensberge. Die bewys daarvoor lê in die talle 

rotstekeninge wat hulle agtergelaat het.

Volgens die woonreg het die land aan hulle behoort, maar omdat daar geen 

sigbare tekens van huisvestings was nie, is hulle regte nooit erken nie. Toe 

swart veewagters en wit setlaars hul gebiede begin binnedring, het hulle 

verder en verder uitgewyk, dieper die woestyn en die berge in. Hulle was 

vredeliewende mense en sou eerder wegvlug van konfrontasie as om geweld 

te gebruik. Maar uiteindelik was daar nêrens meer waarheen hulle kon uitwyk 

nie en was hulle verplig om weerstand te bied. Hoog in die Swartberge, 

die Sederberge, die Drakensberge en ander bergvestings het daar veldslae 

plaasgevind waartydens hulle gifpyle en hulle vermoë om slinks rond te beweeg 

nie opgewasse was teen die mag van die setlaars se wapens nie. Van beide 

kante het daar verskriklike bloedvergieting en wreedhede plaasgevind. Van toe 

af is die Boesmans beskou as ongediertes wat sonder enige genade uitgeroei 

moes word. Selfs die klein babatjies is saam met die ouers vermoor. Die 

kinders wat oorleef het, is weggevoer en as bediendes in die boere se huise 

grootgemaak. Die Boesmans wat die slagting oorleef het, het uitgewekenes 

geword wat nie langer op die ou manier kon lewe nie. Met al hulle grond 

verlore, het hulle as plakkers op ander mense se grond gaan bly en probeer 

oorleef so goed as wat hulle kon. Hulle het met plaaslike inwoners getrou, 

hulle oorsprong weggesteek en hulle taal begin vergeet. Die ou liedjies het 

stil geword en die stories het verdwyn. Die ouer vroue sê dat hulle ouers hulle 

gewaarsku het om nie hulle eie taal in die teenwoordigheid van ander mense 
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te praat nie, want dit was ’n gehate taal wat niemand ter wêreld wou hoor 

nie. Hulle kon dit stilletjies by die huis praat, maar daarbuite kon dit hulle dood 

beteken. So het die kinders grootgeword met die plaaslike tale van die Kalahari 

– Nama en Afrikaans.

Die ǂKhomani-Boesmans, die groep waaraan die Kruipers behoort, is een 

van die laaste oorblywende groepies ‘tradisionele’ Boesmans in Suidelike 

Afrika. Die hele area waar die Park vandag is, het oorspronklik aan hulle 

behoort. In 1931 is die Park as ’n wildreservaat verklaar met die klaarblyklike 

doel om die Boesmans se lewenswyse te bewaar, maar geen wetgewing 

het daarvoor voorsiening gemaak nie. Die Boesmans se behoeftes en hulle 

jagterslewenswyse het onvermydelik met die bewaringsetos van die Park 

se veldwagters begin bots. Hulle is toenemend as ’n ‘probleem’ in die Park 

gesien en algaande is hulle reg om te jag ingeperk en hulle bewegings strenger 

beheer. In 1973 is hulle openlik uitgesit in ooreenstemming met die destydse 

apartheidsbeleid. Hulle het nou nêrens gehoort nie, nêrens gehad om heen te 

gaan nie en hul oorlewingsvaardighede is bedreig. Op die ou end het hulle op 

die plase van Bruinmense in die omgewing gaan plak en as skaapwagters en 

arbeiders begin werk.

Maar deur al die jare van swaarkry het Oupa Regopstaan bly hoop dat sy 

mense eendag sou terugkeer na die grond waarop hulle grootgeword het. 

Sy versiendheid was instrumenteel in die inisiëring van die grondeis en hy het 

reeds in 1987 begin om sy eis van stapel te stuur.

Sy droom was dat die grond die ǂKhomani in staat sou stel om weer 

tradisioneel te lewe en dat waardigheid en genesing so aan hulle 

terugbesorg sou word.

Maar hy kon nie die politieke komplikasies waarin sy droom verstrengel sou 

raak, vooruitsien nie. Die oomblik toe die grondeis geïnisieer is, het dit polities 

geword. Ander groepe wat hulself as San-afstammelinge beskou het, maar 

wat lank reeds voeling met hulle verlede as jagter-versamelaars verloor het, 

wou ook vergoeding hê. Alhoewel hulle ook historiese aanspraak op die grond 

gehad het, het hulle ’n totaal ander idee gehad van hoe dit benut moet word. 
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Hulle was nie geïnteresseerd in ’n jagter-versamelaar-leefwyse nie, maar wel 

in veeboerdery. Tydens die politieke onderhandelings was hulle baie meer 

uitgesproke as die Kruipers by die uitspel van vereistes. Die gevolg was dat die 

eerste stuk grond wat uiteindelik in die omgewing van Andriesvale toegestaan 

is, nie deur die Kruipers beheer is nie.

Op skrif het die grond aan hulle behoort, maar hulle het nie alleenbeheer 

oor die benutting daarvan gehad nie. Dawid se visie, soos Oupa s’n voor hom, 

was om vrylik op die grond rond te beweeg en weer soos van ouds te lewe. 

Tussen die ongetemde duine van Witdraai sou hulle genoeg ruimte hê om weer 

veld toe te gaan, medisinale kruie te versamel, die kinders te leer spoorsny en 

toeriste in te bring om na die diere te kom kyk. Maar die grond is ingeneem 

deur die vee wat Petrus Vaalbooi en sy groep soontoe gebring het. Skape, 

beeste en perde stroop deesdae die ongerepte veld kaal en hulle spore is 

besig om die spore van die wilde diere uit te wis. Waar Oupa Regopstaan en 

ander Boesmans in die ou dae die kuns verstaan het om veeboerdery met ’n 

tradisionele leefwyse te balanseer, is die moderne kommersiële boere glad nie 

daarin geïnteresseerd nie. Hulle invalsbenadering en neiging tot oorbeweiding 

het die veld uitgeroei en min ruimte gelaat vir ’n tradisionele, selfversorgende 

lewenswyse. Die Boesmans was bitter en ontnugter oor die rigting waarin dinge 

beweeg het. Die Kruipers, het Dawid graag gesê, het die bus bestuur en die 

grondeis geïnisieer, maar toe het die ander opgeklim en die Kruipers na die 

agterkant van die bus gedruk. Die grond het nie die verwagte genesing gebring 

nie. Die ramp van die geskiedenis, die vloek, het nie wonderbaarlik verdwyn nie.

Die hek by Witdraai, die eerste plaas wat aan die Boesmans teruggegee is, 

is reg oorkant die Molopo Lodge en net ’n klipgooi van die drankwinkel af wat 

sedert laat-1999 ’n winsgewende bron van inkomste vir die Lodge geword het. 

Sommige mense glo dat die drankwinkel bygedra het tot die ineenstorting van 

die gemeenskap en toename in geweld onder die Boesmans tydens die eerste 

grondtoewysings: ’n tyd van ontnugtering waarin drome verpletter is. 

Toe Oupa Regopstaan in die laaste dae voor sy dood saam met die Kruipers 

se prokureurs rondgery het om aan te wys watter grond na die Boesmans toe 

moet gaan, het hy nié die plase aangedui wat later oorhandig is nie. 
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Hy wou die droë, verafgeleë plase in die noordelike deel hê, ver weg 

van Westerse invloede waar ontwikkeling moeilik sou wees. 

Oupa het geweet dat, hoe verder hulle van alles af weg was en hoe 

moeiliker dit was om te oorleef, hoe beter was die kans dat die Boesmans 

hulle tradisionele lewenswyse sonder inmenging sou kon voortsit. Maar die 

prokureur het nie aan sy wense voldoen nie. Toe hulle die eis insit, het hulle 

die waterryke plase gekies, die plase wat Dawid graag wou hê. Hulle het nie 

begryp hoe belangrik die geestelike aspek vir die Boesmans is nie en het nie 

geweet dat die wysheid van die voorvaders altyd geëer moet word, al stem 

dit nie met ’n mens se eie persoonlike opinies ooreen nie. Baie mense sê 

dis waarom alles verkeerd geloop het en waarom die grondbedeling deur 

politieke belang gekaap is. As die gemeenskap Oupa Regopstaan se wense 

gerespekteer het en eerder die droë plase gekies het, sou hulle vandag miskien 

op hulle eie kon voortgaan.
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Die Boesmans se grondeis is uiteindelik afgehandel en die grond 

is tydens ’n seremonie op 21 Maart 1999 – Menseregtedag – formeel 

aan hulle oorhandig: 38 000 hektaar grond in die Andriesvale-distrik 

met die moontlikheid van nog 25 000 hektaar in die Park self, onderhewig aan 

verdere onderhandelings oor vruggebruik. Daar is gejubel en feesgevier en 

party van die Kruipers het sommer dadelik op die grond gaan bly. Ek was in my 

laaste diensmaand by die Park wat op 30 April sou eindig. Ek het geen idee 

gehad wat ek daarna sou doen en hoe ek sou oorleef nie.

My lewe was nou in die Kalahari. Op die ou end het ek vir Dawid gevra of 

ek tussen die mense kan gaan bly en hy het ingewillig. Een van die plaaslike 

mense wat in die Park gewerk het, het ’n huis op Welkom gehad wat ek kon 

gebruik. Ek het ingetrek, huis opgesit en tyd met die Boesmans verwyl sonder 

om enige iets noemenswaardig te doen.

SASI het vroeg in Junie daardie jaar ’n groot vergadering in Kaapstad gehad 

en ’n klomp van die mense uit die gemeenskap sou soontoe gaan. Aangesien 

niks my gebind het nie, het Dawid gevra dat ek moet saamgaan. Tydens die 

vergadering het Isak my as die gemeenskap se keuse as kontakpersoon op 

voetsoolvlak genomineer. SASI was op daardie stadium op soek na ’n geskikte 

veldwerker en het die werk vir my aangebied. Hulle kon nie vir my ’n kantoor 

of enige ander logistieke ondersteuning bied nie, maar in die plek daarvan het 

hulle vir my ’n SASI-voertuig gegee om te gebruik – ’n netjiese wit Land Rover. 

Ons het dit later ‘Die Blouvalk’ gedoop.

HOOFSTUK 6

Blouvalk
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Isak het die naam uitgedink. Hy het gesê: “Hierdie is ’n manlike voertuig. 

Maar jy gaan bestuur … So, die hele gees binne-in die voertuig sal sag word, 

want hier is hierdie ou klein meisietjie en sy beheer hierdie groot, swaar 

voertuig. Sy is ’n verleidster … sy is nie wat jy dink sy is nie. En dis ’n goeie 

naam, want ’n blouvalk … hy is ook ’n verleier.

“Hy lyk soos ’n prooivanger, maar hy is baie meer as dit. Hy bring 

boodskappe en tekens en hy kom vertel vir jou as die reën op pad is. 

En hierdie Land Rover, hy is ook meer as wat jy dink hy is. Nou weet 

jy nog nie wat hy is nie. Hy is ’n voertuig wat werk, maar binne-in 

hom is daar ook ’n lewende gees.”

So het Die Blouvalk, die verleier, ons vlerke geword. Tot op daardie tydstip 

het ek nie besef wat ’n voertuig vir mense kan beteken nie; hoe dit hulle siele 

kan bevry en hulle gees kan meevoer terwyl hulle fisies vervoer word. Die 

Blouvalk was ’n wonderlike bron van bemagtiging vir iedereen wat in hom gery 

het. Dit was tegelyk ons waarheidskommissie, ons psigoterapiekamer en ons 

politieke platform.

Ek het die Boesmans dikwels langs die pad sien ryloop wanneer ek die 

60 kilometer tussen Welkom en die Molopo Lodge afgelê het om SASI-

vergaderings te gaan bywoon. Omdat ek geweet het hoe gesellig hulle was, 

hoe lekker dit vir hulle was om ander mense te sien en hoe moeilik dit was om 

vervoer te reël, het ek geen sin daarin gesien om die lang ent pad alleen af te lê 

nie. Daarom het ek hulle altyd opgelaai om saam met my te ry.

Tydens ons ritte het ons baie pret gehad. Terwyl ek bestuur het, het ek hulle 

toegelaat om hulle dromme te speel, hulle liedjies te sing en hulle stories te 

vertel. In Die Blouvalk het ek gehoor van huweliksprobleme, mishandeling en 

ander traumas. Die psigiese vryheid van die pad, die stimulasie wat rondreis 

meebring, die sien van ander plekke, die ervaring van die natuurskoon en die 

lang togte Namibië en Botswana toe om familie te gaan opsoek, het diep-

verborge emosies geroer en langvergete herinneringe na vore gebring. Hulle 

openhartigheid teenoor my het my ook laat ontdooi.

Ek het nie net van hulle persoonlike voor- en teenspoede of van hulle 

daaglikse bekommernisse gehoor nie. Die Blouvalk het om ander redes ook 
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’n geseënde plek geword. Dit was die Kruipers se biegruimte waar hulle die 

psigiese pyn van jare se afknouery kon loslaat. Indirek het ek altyd van hierdie 

dinge geweet, maar dit was anders om dit uit die mond van iemand te hoor 

wat dit self deurgemaak het. Dit was anders om van hierdie pragtige persoon 

langs jou in sy eie woorde te hoor hoe hy voor teen ’n Land Rover, wat deur 

doringbosse jaag, oopgesprei en vasgebind is. Anders as om in ’n boek te lees 

van onbekende Boesmans wat in die Kalahari gejag en vermoor is. Hulle het my 

vertel van gesinslede wat lewendig begrawe is en in wie se kele daar brandewyn 

afgegooi is totdat hulle verstik en doodgegaan het. Dít is die onerkende waar-

hede, die skandelike geraamtes wat hier in die Kalahari begrawe lê. Dít is die 

smart wat die Boesman in sy siel met hom ronddra. 

Hulle het nie na vergoeding gesoek nie, net ’n kans om hulle verlede 

te herroep, om hulle stories te vertel en hulle menslikheid te herwin.

Dis egter nie net die Boesmans wat genees moet word nie. Die hele streek is 

blootgestel aan lyding, en vooruitgang kan slegs kom indien die mense van die 

Kalahari hulle gemeenskaplike eindbestemming erken; wanneer hulle kragte 

saamspan en saamwerk om die rassespannings van die verlede eenkant toe te 

stoot en besef dat hulle ’n volk is wat deur bloed, gees, geskiedenis en jare se 

swaarkry saamgesnoer is.

In Oktober 1999 het SASI, onder aanvoering van Catharina Scheepers,  

met ’n kunsprojek begin om talent onder die Boesmans aan te moedig. Dit  

het meegewerk om die band tussen my en die Kruipers te versterk. Dit was  

’n reusesukses. Die eerste werkwinkel is by die Molopo Lodge gehou.  

Dit was ’n informele geleentheid. Catharina het eenvoudig ’n klomp materiaal 

uitgepak, Rasta-musiek vir inspirasie opgesit en die Boesmans hulle eie gang 

laat gaan terwyl ek en sy buite gaan sit het. Haar eenvoudige benadering 

het gewerk, want toe ons later weer in die vertrek kom, is ons begroet deur 

’n ongelooflike opwelling van kreatiwiteit. Sommige mense, soos Riekie en 

Toppies, het die mure as skilderdoek gebruik. Ander was besig om op papier 

te verf of met pen op papier te teken. Die werkwinkel het verrassende talente 

opgelewer. Een van die grootste verrassings was Vetkat. Hy was aanvanklik 

nie van plan om die werkwinkel by te woon nie en het op daardie stadium nog 
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nooit ’n potlood opgetel om mee te teken nie. Sy eerste tekening, gedoen 

met balpuntpenne op papier, was die kreatiewe uitstorting van sy siel en het 

Catharina na haar asem laat snak. Die papier was gevul met beelde uit die 

Kalahari: bome, dansende figure, diere, voëls …

Die werkwinkel was die begin van ’n entoesiastiese fase van produktiwiteit 

vir die Rivierkinders. Om weg te breek uit die knaende deurmekaarspul op 

Witdraai het ’n groep van die kunstenaars besluit om by my te kom intrek. Aan-

vank lik het almal heeldag gesit en verf en teken, maar ’n klompie het uiteindelik 

belangstelling verloor en teruggegaan om weer vry langs die pad te gaan 

ronddrentel. Vir ander, soos Vetkat, het die kreatiwiteit egter voortgeduur. Die 

projek het my verantwoordelikheid geword en gevolglik het ons dikwels in die 

Land Rover rondgery na soortgelyke projekte op plekke soos Platfontein en 

Bethulie. Ons is in die verste hoeke van Namibië en Botswana verwelkom en 

het oral bondgenote gevind. Ek het dorpe en nedersettings probeer vermy 

waar die plaaslike Gemeenskaplike Eiendomsverenigings en ander organisasies 

gevestig was en het liewer na minder ontwikkelde plekke uitgewyk. Ons het 

baie keer sommer langs die pad ’n oornagplekkie gesoek en het dikwels 

gespot dat Die Blouvalk vanself weet om op die regte plek tot stilstand te kom. 

Alles wat ons benodig het, was gewoonlik daar: vuurmaakhout, ’n stukkie gelyk 

grond om op te slaap en ’n pragtige omgewing. Al wat ons moes doen was om 

ons beddegoed uit te rol en ons vir die nag in te rig. Skaars was ons daarmee 

klaar of mense het vanuit nêrens verskyn om saam met ons by ons vuurtjie te 

kom sit en kuier. Sommige was op pad na ’n nabygeleë veepos en ander het 

net kom groet of vir ons ’n bietjie bokmelk gebring. Dit het gou geblyk dat baie 

van hulle familie was – hierdie een se neef, daardie een se kleinneef. Deur Die 

Blouvalk het ons in aan raking gekom met afgeleë gemeenskappe en familielede 

wat jare laas gesien is.

Vanweë al die pret en plesier wat ons op hierdie togte gehad het, het ons 

meer en meer aan ‘ons’ Land Rover verknog geraak. Vir die Boesmans was 

dit nie net ’n voertuig nie, maar ook ’n lewende wese. Hulle het dit met liefde 

versorg en na elke rit mooi skoongemaak. Hulle het dit op allerhande maniere 

hulle eie gemaak en dit met hulle medisyne beskerm – elkeen met sy eie 
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stukkie bas iewers in die voertuig weggesteek. Riekie het selfs ’n roos met ’n 

stuk glas op die voorruit uitgekrap.

Toe dinge begin skeefloop, het die SASI Die Blouvalk terugneem. Drie 

maande later het ek gehoor dat dit omgeslaan het. Niemand het seergekry 

nie, maar die voertuig self was ’n wrak. Op ’n vreemde manier het ek vooraf 

geweet dat so iets sou gebeur. Die energie, die kragtige Boesmangees in 

daardie Land Rover was net te sterk vir buitestaanders.

Maande later op Blinkwater, toe ek eendag oor die sand na ’n skaduboom 

toe stap, het ek gevoel hoe ’n vinnige wind van agter reg op my afkom. 

Voor ek iets kon doen, het ’n groot voël so naby aan my verbygeskiet 

dat die punt van sy vlerk aan my skouer geraak het. Dit was 

’n blouvalk.

Hy het grond toe geduik, ’n slang reg voor my voete opgeraap en toe daarmee 

weggevlieg terwyl ek versteend bly staan het. Dit was asof Die Blouvalk se 

beskermengel by my gebly het lank nadat die voertuig tot niet was. Isak het 

met sy heldersiendheid my verbinding met hierdie pragtige voël direk aangevoel 

en het dit as ’n lewenslange dieresimbool vir my gegee.
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Die witgatboom op Blinkwater waaronder Oupa Regopstaan graag gesit het.    Foto: Elana Bregin

Die Rooi Huis op Welkom.    Foto: Nelia Oets



49

Vetkat.    Foto: Nelia Oets Belinda.    Foto: Nelia Oets

Belinda en Vetkat tuis op Blinkwater.    Foto: Elana Bregin
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Vetkat, my man, is in ’n droom aan my gegee. Die voorvaders het 

ons vir mekaar uitgekies. Ek het eers later verstaan dat ons verbintenis 

deel van ’n voorspelling was wat Oupa Regopstaan lank gelede 

gemaak het voordat ek op die toneel verskyn het. Die storie van hoe ons by 

mekaar uitgekom het, is nie een van liefde met die eerste oogopslag nie. Vetkat 

was een van die mense met wie ek maar min kontak gehad het. Tog, toe die 

voorvadergeeste roep, kon ek hulle nie ignoreer nie.

Ek onthou nog goed toe ek hom die eerste keer gesien het. Hy het te perd 

by Jakob en Lena se stalletjie in die Rivierbedding aangekom: ’n Lang, skraal 

figuur met ’n blou hemp en ’n gepunte hoed, op galop oor die rooi duine. Min 

het ek toe geweet dat hy ook ’n Kruiper was – Dawid se halfbroer en Riekie 

se neef. Op daardie stadium was hy maar net nog iemand wat nou en dan 

verskyn het om saam met die Kruipers rondom die vuur te kom sit en rook. 

Ek kon hom nie heeltemal plaas nie. Miskien was hy ’n Boesman, miskien nie. 

Vetkat is lank en skraal soos my oupa Adam. Hy het nie kroeshare soos my 

oupa nie, maar peperkorrels wat in netjiese rye oor sy kop kronkel. Riekie het 

dit altyd “die duine” genoem. Op ’n dag het hy Vetkat se hoed afgehaal en vir 

my gewys: “Kyk, hier sien jy die hele Kalahari. Elke paadjie is ’n straat tussen 

die duine en elke ry korreltjies is ’n Kalahari-duin. Hierdie man dra sommer die 

hele kaart hier op sy kop saam met hom rond.”

Vetkat was die alleenloper wat soos ’n kat in die nag gekom en gegaan het, 

altyd op sy eie. Ek kon nooit uitvind waar hy vandaan kom of waarheen hy op 

HOOFSTUK 7

Vetkat
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pad was nie; hoekom hy verskyn en dan weer verdwyn het nie. Ek wou by 

Jakob en Lena weet wie hy is.

Hulle het net gesê dat hy Vetkat is en dat hy op Blinkwater bly en Oom 

Barnie se skape oppas. “Maar,” het Jakob bygevoeg, “jy moet Blinkwater toe 

gaan. Daar is ’n boom daar, en ’n pan. Dis waar Oupa Regopstaan wil hê dat 

jy moet gaan bly.”

Die voorvaders het toe alreeds besluit, maar ek het dit natuurlik nog nie 

geweet nie. Ek kon maar net ja sê en wonder oor hierdie Blinkwater waaroor 

almal so praat. Die Boesmans het belowe om my soontoe te vat en ek was ’n 

paar keer met padkos en ’n bottel water in my rugsak gereed om die pad na 

Blinkwater te voet oor die duine aan te durf. Maar daar het niks van gekom nie.

Ek het helder herinneringe van hom waar hy langbeen langs ’n 

vuurtjie by die pad stalletjie sit en figuurtjies op ’n stuk been inbrand. 

Hy was ’n stil, geheimsinnige teenwoordigheid, ’n man van min woorde, maar 

tog iemand wat met elke kontoer van sy lyf aandagtig geluister het wanneer ek 

praat. Een oggend vroeg, toe ek by die Rooi Huis aankom, was ek verbaas om 

hom langs die vuur te sien slaap, opgekrul sonder ’n kombers of enige ander 

beskerming teen die koue naglug. Op my vraag hoe hy so sonder ’n kombers 

daar kan lê, het die ander geantwoord dat dit maar net is soos Vetkat is.

’n Ander keer het ek by Vetkat probeer uitvind wat hy van die grondeis dink. 

“Gaan vra liewer vir die leier. Gaan praat maar daar met Dawid Kruiper,” was 

al wat hy wou sê. “Ek kan jou baie dinge vertel, maar vandag is daar net een 

ding wat ek vir jou kan sê: Ek leef omdat God lewe.” Sy woorde het my diep 

beïndruk – en ek het dit gaan neerskrywe. Daarna het ons nie weer met mekaar 

gepraat nie. Maar ek was gedurig bewus van hom. Hy was ’n knaende vraag in 

my agterkop, ’n verloklike skaduwee op die rand van die familie, soms daar en 

dan weer weg.

’n Paar maande na my kort gesprek met Vetkat is ek en ’n vriendin van die 

Parkeraad een aand na Dawid se huis vir amptelike sake. Toe ons op die punt 

was om te vertrek, het ek iemand na my hoor roep. Dit was al laat en alles was 

stil by die Rooi Huis. Die persoon het uit die donker nag nader gekom met ’n 

kroon helder sterre rondom sy kop. Dit was Vetkat.
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“Daar’s iets wat ek jou moet vertel,” het hy gesê. Toe vertel hy my dat hy 

’n droom gehad het. In die droom het God met hom gepraat en gesê dat ek, 

Belinda, eendag sy vrou gaan word.

Ek het die insident op die agtergrond geskuif omdat daar ander dinge in my 

lewe was wat my aandag in beslag geneem het. Dit was 1999. Ek het pas by 

die Parkeraad bedank, werk by SASI aanvaar en in ’n huurhuis op Welkom 

inge trek. Vetkat het ook op daardie stadium op Welkom gebly. ’n Perd het hom 

op sy been geskop en die pynlike besering het dit vir hom moeilik gemaak om 

alleen op Blinkwater oor die weg te kom, omdat hy nie die skape kon oppas 

of tussen die duine kon gaan kos soek nie. Ek was vaagweg daarvan bewus 

dat hy skielik meer in die omtrek as gewoonlik was, maar omdat ek besig was 

om in my nuwe huis in te trek en boonop op pad was om ’n SASI-vergadering 

saam met Dawid in Kaapstad te gaan bywoon, het ek my nie veel aan hom 

gesteur nie.

Voor ek my oë kon uitvee, was dit Juliemaand en winter in die Kalahari. Die 

luggie was soggens fris en droog, die dae heerlik sonnig. Daardie jaar was daar 

tot laat in Maart nog ongewone goeie reëns. 

Die swart kraaie was terug in die woestyn en die veld was groen en 

welig – soos in die ou dae, het die Boesmans gesê, voordat hulle 

opgehou het om te dans en voordat die gemeenskap uitmekaar 

gespat het. 

Ek is aangesê om twee weke by die SASI-kantoor in Kaapstad te gaan 

werk. Maar eers moes ek ’n belangrike grondeis-vergadering by die Alpha 

Natuurreservaat bywoon. Ons het almal die aand voor die vergadering by die 

Molopo Lodge oornag en ek het uitgeglip om by Riekie, Tolla en die ander 

Boesmans te gaan kuier wat op daardie stadium op die terrein gebly het omdat 

hulle deel was van ’n toerisme-onderneming wat die Lodge aangebied het. 

Soos gewoonlik het dit baie plesierig gegaan. Toe dit tyd word om te gaan 

slaap en ek begin nag sê, het Tolla speels uitgeroep: “Droom vannag van my!” 

Nog een het geroep: “Droom van my,” en skielik het almal tegelyk geskree: 

“Droom van my, droom van my!”
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Daardie nag het ek van Vetkat gedroom. Dit was een van daardie vroeë 

oggenddrome, diepsinnig en baie duidelik. Ek het op die wal van ’n donker 

rivier gestaan en oor die riete gekyk. Daar was iemand in die rivier, opgekrul 

soos Vetkat die oggend op Welkom toe ek hom daar langs die vuur sien slaap 

het. Toe die water begin beweeg, het ek gesien dat die figuur iets blou aanhet. 

Terwyl ek so na hom staan en kyk, het ’n tweede figuur verskyn en bo-oor 

die eerste een geklim. Die water het gekabbel en skielik was daar bloed in die 

water. My hart wou skeur en my hele lyf het gepyn. Ek het wakker geskrik en 

gewonder: Hoekom droom ek nou juis van Vetkat, die een persoon wat kom 

en gaan, heen en weer soos die wind? Ek weet dan niks van hom af nie.

Deur my slaapkamervenster kon ek die oggendster helder en groot sien 

skitter. Ek het besef dat my droom nie ’n gewone droom was nie en die 

beklemming in my bors het al erger geword. Teen daardie tyd het ek al geweet 

dat drome betekenisvol en van groot belang is, veral die drome wat saam met 

die oggendster kom. Ouma Antas het my geleer:

“Die droom is die boek van jou lewe. Dit is God wat deur jou gees 

met jou praat. Jy moet altyd mooi luister na wat die droom vir 

jou sê.”

Ek het na die Boesmans se kampplek gery. Ek wou hoor wat hulle oor my 

droom sê. Toe ek daar aankom, kon ek met niemand praat nie. Elkeen was 

besig met sy eie goed, en ek was te skaam om te sê dat daar iets is wat my 

hinder. Ek het saam met hulle koffie gedrink en met die dag se rondkarwei 

van mense begin. Die oggend het anders as gewoonlik gevoel – pragtig en 

sprokiesagtig. Ek het ’n oorweldigende gevoel gehad dat iets besonders gaan 

gebeur; dat my lewe skielik radikaal gaan verander, maar op watter manier sou 

ek nie kon sê nie. Ons het stadig in Die Blouvalk oor die stil grondpad gery. 

Die son het helder geskyn en die pad voor ons was in ’n sagte, warm lig gehul 

… so asof ’n hemelse wese vooruit gesweef het om die weg aan te wys. Die 

eerste mens wat ek gesien het toe die Land Rover in Welkom tot stilstand 

kom, was Vetkat. Hy het uit die rigting van Riekie se hut aangestap gekom. Ek 

het geskrik toe ek sien dat hy, nes die figuur in my droom, ’n blou trui aanhet.
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Ek het hom nader geroep: “Weet jy wat? Ek het vanoggend van jou ge-

droom.” Dis al wat ek gesê het, maar sy gesig het wonderbaarlik verhelder.  

“Vra ’n bietjie vir Riekie wat ek hom vanoggend vertel het,” sê hy toe. Riekie het 

met ’n groot glimlag op sy gesig agter hom verskyn, maar dit was eers later, 

toe ek Riekie na die kliniek op Askham moes neem, dat ons kans gekry het om 

te gesels. Ek het hom vertel van die droom wat ek van Vetkat gehad het. “Weet 

jy wie Vetkat is?” het Riekie gevra.

Toe, vir die eerste keer, het ek by hom gehoor wie Vetkat regtig is. Riekie het 

vertel dat hy van Blinkwater af kom en ook ’n Kruiper is – Dawid se halfbroer 

en Oupa Regopstaan se jongste seun by sy tweede vrou. En toe sê hy: “Vroeg 

vanoggend, net voor daglig, toe die oggendster nog dóér gesit het, het Vetkat 

na my toe gekom en vertel dat hy so pas van jou gedroom het. In die droom 

het jy vreeslik gehuil en hy het jou trane afgevee …”

Hoe was dit moontlik dat ek en Vetkat op presies dieselfde oomblik van 

mekaar kon droom?

“En nou?” was al wat ek kon sê.

“Hy moet môre saam met jou Kaapstad toe gaan. Julle twee is nou getroud. 

Die voorvaders het julle vir mekaar gegee. Vetkat is nou jou man … Vertrou my 

net, Belin.” En ek het.

Net toe ek die volgende dag wou vertrek, het Vetkat die Land Rover se 

deur aan die passasierskant oopgemaak en ingeklim. Toe het ek besef dat iets 

buitengewoons besig was om te gebeur, want almal het geweet dat Vetkat 

nooit uit die Kalahari weggaan nie.

Op pad Kaapstad toe het ons eers op ’n pragtige plaas, Wolfdrift, in die 

Sederberge aangedoen. Ons het beplan om na die Boesmantekeninge op 

die plaas te gaan kyk, maar omdat die weer so sleg was, moes ons ons plan 

laat vaar. Op ’n reënerige dag in die lieflike ou opstal in die mooie Sederberge 

het ek en Vetkat ons huwelik op eg-Boesmanwyse voltrek. Riekie het die 

plegtigheid waargeneem in woorde uit ’n baie ou taal. Ons het ons wittebrood 

op Scarborough digby Kaapstad in ’n knus grot wat aan een van my vriende 

behoort het, deurgebring. Soggens het ek traag na die SASI-kantoor in 

Kaapstad vertrek en smiddae terug gehaas om by my nuwe geliefde te wees.
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Vetkat se ma, Katriena Org – ook bekend as Khoitammas, was van suiwer 

Boesman-afkoms. SASI het met hulle navorsing bewys dat die Orgs en die 

Malgasse die enigste ware bloedlyne was wat voorvaderlike regte tot die Park 

kon eis. Hiervolgens het hulle eerste aanspraak gehad op enige grondeis. Voor 

sy dood het Oupa Regopstaan spesifiek vir Roger Chenells, die Kruipers se 

prokureur, gevra om seker te maak dat Khoitammas se kinders, Vetkat en Lena, 

hulle regmatige deel van die grond kry, maar ook hier is sy wens verontagsaam. 

Khoitammas is dood toe Vetkat nog baie klein was. Hy was ’n sieklike kind 

wat dikwels deur die res van die familie afgeknou is. Om hom te beskerm, het 

Oupa sy suster, Fytjie, en haar man, Ou Ooi, gevra om hom groot te maak. Dit 

is dieselfde Ou Ooi met wie ek so goed oor die weg gekom het, sonder dat ek 

van die band tussen hom en Vetkat geweet het. Vetkat het grootgeword met die 

idee dat Fytjie-hulle sy ouers was en Oupa Regopstaan sy oupa. Oupa het hom 

eers kort voor sy dood die waarheid vertel. Verskeie mense het hierdie storie 

bevestig, ook Bruinmense uit die omgewing wat goed met Oupa Regopstaan 

bevriend was.

Vetkat is die spreekwoordelike kat met nege lewens. Hy het homself Longlife 

en Kanniedood gedoop omdat hy al so dikwels by die dood omgedraai het. 

Hy is met wysheid gebore en sy lewe as ’n verstoteling het van hom ’n diep 

mens gemaak.

Hy is die kat wat in die donker loop; wat bedag is op alles en nooit 

slaap nie; die ‘vet kat’ wat honger nie ken nie, omdat niks hom ooit 

ontglip nie.

Dít is sy persoonlike reis: om homself te leer om alles raak te sien en om die 

menslike natuur te verstaan. Hy het daardie rare kwaliteit van stilte wat uit 

’n innerlike krag voortspruit; ’n ware kennis van die lewe en die vermoë om 

sonder vrees heeltemal alleen te wees, want wat die lewe ook al bring, hy was 

alreeds daar en hy weet hy kan dit oorleef.

Oupa Regopstaan het van die begin af geweet dat Vetkat ’n spesiale kind 

was. Hy was altyd die stil enetjie, die denker, die wysheid vanself. Oupa wou 

gehad het dat hy die dolosse en die gewyde medisyne van die Boesmans 
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by hom moes oorneem. Maar Vetkat wou nie, want hy het geweet hoeveel 

probleme dit in die familie sou veroorsaak. Dawid was altyd baie jaloers 

op sy jonger broer. Hy wou nooit erken dat Vetkat ook Oupa Regopstaan 

se kind is nie. Vir hom bly Vetkat steeds die kind van die mense by wie hy 

grootgeword het. Dawid se woord is wet en daarom is Vetkat soos ’n uitge-

worpene behandel.

Alhoewel ek niks van hierdie geskiedenis geweet het nie, was my droom dat 

iemand Vetkat wou doodmaak steeds baie akkuraat. Toe ek in sy lewe kom, 

was Vetkat net ’n siel wat gewag het dat sy liggaam moet ingee. Hy het geen 

wil gehad om te lewe nie en het die geeste gesmeek om hom weg te neem. 

Kort nadat ons op Blinkwater gaan bly het, het dit ’n paar keer amper gebeur. 

Sy longe het tweekeer byna ingegee en dit het gelyk asof sy asem sy liggaam 

verlaat, maar die lewe was nog nie gereed om hom te laat gaan nie en hy het 

elke keer weer vanuit die geesteswêreld teruggekeer.

Met ons teruggekeer Kalahari toe is ons is dadelik Molopo Lodge toe 

om die Rivierkinders te gaan groet en ons nuus met hulle te deel. Maar my 

ontvangs was heel anders as wat ek my dit voorgestel het. Ek is deur ’n groep 

woedende, waansinnige mense ontmoet. Pielie het met ’n groot trommel in 

haar hande op my afgestorm. Sy het my uit die kar probeer ruk om my met die 

trommel by te kom. Sanna het my hondjie Elop gegryp en hom wreedaardig 

teen die kant van die Land Rover geslinger. Ek was stom van verbasing en kon 

nie verstaan waarom die vrouens so waansinnig optree nie. Ek kon maar net 

aanneem dat hulle wilde gedrag die gevolg van jaloesie was.

Vandag weet ek dat dit baie dieper as jaloesie lê. Die Boesmans is nie 

minder rassisties as ander mense nie. Die vrouens was verontwaardig omdat 

een van hulle mans besluit het om met iemand buite die familiegroep te trou en 

hom te verbind aan ’n vrou wat uit ’n ander bloedlyn kom. Hulle was woedend 

omdat ek Vetkat by hulle ‘gesteel’ het, maar hóé gekant hulle ook al teen ons 

huwelik was, kon hulle niks daaraan doen nie. Oupa Regopstaan het lank 

tevore voorspel dat, wanneer Vetkat tot sy reg kom en die oeroue bloedlyn 

met ’n ander nuwe bloedlyn verenig word, die gemeenskap gered sal word. Dit 

was die profesie. En al het die jaloerse geeste van die Kalahari probeer om dit 
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met hulle afguns te voorkom, het die seën van die voorvaders ons beskerm. 

Dis hoekom dinge op ’n bepaalde tydstip gebeur het; hoekom ons op presies 

dieselfde oomblik van mekaar gedroom het; en hoekom ons samevoeging 

saamgeval het met my SASI-verpligtinge wat my op daardie tydstip uit die 

Kalahari weggeneem het. Die seremonie moes op ’n ander plek plaasvind 

sodat ons sonder enige inmenging saamgevoeg kon word.

Toe ek en Vetkat die eerste keer by mekaar gekom het, was dit nie uit liefde 

vir mekaar nie, maar omdat die geeste dit so wou hê. Ons het die voorvaders 

vertrou en die pad saam aangedurf sonder om te weet wat hulle van ons wou 

hê. Die rede hoekom ons by mekaar gebring is, is kompleks en diepsinnig. Dit 

het te doen met die versmelting van die bloedlyne. Sommige mense dink dit 

dui op ’n letterlike geboorte, ’n nuwe generasie wat uit die vermenging van ons 

bloed sal ontspring. Maar vir ons is dit ’n simboliese geboorte. Dis ’n teken vir 

die verstote Boesmans om uit die donkerte en afson dering te breek en weer by 

die groter mensdom aan te sluit. Deur ons voor beeld is daar baie van hulle wat 

nou openlik hulle liefde vir iemand uit ’n ander ras verklaar, terwyl so iets vroeër 

weggesteek is en as ’n skande beskou is.
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Bymekaarkom om te dans

Ek en jy en jy en ek

Ons gaan saam

Ons gaan saam

na die dans na die dans

Kyk net watter pad

ek loop die een

is na die maan

So kom saam

Al is jy wie

Kom nou saam

Al is jy waar

Kom nou saam

wit en swart

bruin geel of wat

Dit maak nie saak

Oud of jonk, jonk of kind

Dit maak nie saak

Ek en jy jy en ek

Ons gaan saam na die dans

die dans die dans

Vetkat Kruiper
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Vetkat en Lena se ma, Khoitammas, was ’n talentvolle musikant en 

kon baie tale praat, selfs die oeroue !Kabe-taal. Sy het Vetkat geleer om 

op ’n grashalmpie musiek te maak, en Lena het haar pragtige stem by 

haar ma geërf. Soos haar ma, het Lena ’n klassieke Boesmangesig met hoë 

wangbene en diepgesette, swart olyfvormige oë.

Daar was ’n liedjie – een van haar ma se gunstelinge – wat Lena graag 

gesing het. Foneties klink dit so: Ti ti tiekweitoh, matie madisa matiesakha … 

“Die lewe op aarde is nie maklik nie, maar hier sit ek. God laat my in die hemel 

lewe, maar nie hier op aarde nie.” Wanneer Lena hierdie liedjie gesing het, het 

haar helder stem heen en weer oor die rye note beweeg, van een toonhoogte 

na ’n ander, eers hoog, dan laag en dan weer hoog. Soms het Jakob in sy 

sterk basstem saam gesing en dan het hulle stemme – die een klokhelder 

en die ander diep – weerklink in ’n byna onuithoudbare melodie wat ’n mens 

dieper as woorde geroer het.

Lena het ook graag ’n ou-ou liedjie gesing wat sy by haar ma geleer het 

– oor die maan en die sterre wat ons leidsmanne is en ons met seëninge 

oorlaai. Die eerste keer toe ek dit gehoor het, was toe ons om die vuur onder 

die helder, helder sterre van die Kalahari-nag by haar hut teen die duine gesit 

het – ek, sy, Jakob, Ou Ooi en ’n paar ander mense. Terwyl ek na haar gesit en 

luister het, het ek saggies begin huil. In Lena se stem en in die hoë, swewende 

wysie van die lied het al die onuitspreekbare leed van Boesmanwees gelê: die 

psigiese pyn van ’n verstrooide nasie; die hartseer oor al die afgestorwe vaders 
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en moeders oor wie hulle nooit behoorlik kon treur nie; die troostelose verlange 

na hul verlore erfenis; en die verdriet oor die hede waarin verbrokkelde gesinne 

nie meer sing nie en kindertjies in ’n gemeenskap gebore word wat vinnig besig 

is om te verdwyn.

In al die Namaliedjies hoor ’n mens hierdie ondertoon van hartseer. 

Dis amper asof die voorouers wat hierdie liedjies gemaak het, geweet 

het wat gaan kom en die liedjies as bakens uit die verlede nagelaat 

het. Diegene wat die liedjies nou sing, sing dit met ontnugtering oor 

die hede en in herinnering aan dit wat verlore geraak het.

Maar deur gelukkiger tye op te roep kan daar ook vreugde en genesing kom. 

In hierdie opsig is sang ’n onmisbare deel vir die herstel van die gees. Deesdae 

sing die mense selde saam. Vir my is dit ’n teken dat hulle moed opgegee het.

Jakob en Lena is die spirituele vader en moeder van die Rivierkinders. 

Hulle is die gerespekteerde oues, die wyse mense wat die mistieke kennis 

van die ou lewens wyse met hulle saamdra. Hulle het my geleer om die vuur 

en die medisyne te respekteer en my gehelp om die kern van die tradisio-

nele gewoontes te verstaan. Jakob is ’n Malgas, en saam met die Orgs – 

Khoitammas se familie, vorm sy familie die ander Boesmanbloedlyn in hierdie 

area. Hy was een van die mense wat saam met Oupa Regopstaan en Roger 

Chennells deur die Kalahari gery het om uit te wys watter grond aan die mense 

terug ge gee moet word. Jakob was ook ’n raadgewer in kwessies rondom die 

grondeise. Ons twee het dikwels idees uitgeruil en planne beraam oor hoe om 

die Rivierkinders en die Kalahari in die algemeen op te hef – ‘saam ge-politiek’ 

soos Lena graag gesê het. Ek het ’n blywende respek vir Jakob, vir sy skerp 

brein, sy grootse wysheid en sy rustige geaardheid. Tog weet ek dat hy ook tot 

skrikwekkende brutaliteit in staat is.

Een nag op Welkom, na ’n lang gefuif saam met die ander oues om die 

vuur, het Jakob Lena so aangerand dat sy by die dood omgedraai het. Die 

polisie het hom in hegtenis geneem en na die tronk op Upington gestuur waar 

hy nege maande vir sy verhoor gesit en wag het. Einde ten laaste het die staat 

hom van ernstige aanranding aangekla en hom tot tronkstraf gevonnis. Maar 

omdat hy reeds ’n tyd lank verhoorafwagtend was en Lena geweier het om ’n 
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klag teen hom te lê, is hy kort daarna vrygelaat. Ten spyte van wat Jakob aan 

haar gedoen het, het Lena besluit om by hom te bly. Maar sy stel die bewyse 

van sy mishandeling aan die hele wêreld ten toon. Wanneer sy kaalbolyf in haar 

Boesmanklere staan, sien ’n mens fyn wit letsels oral op haar vel waar haar man 

haar met ’n mes gesteek het.

Haar lyf, wat deur jare van honger weggeskaaf is tot net vel en been, 

is so breekbaar soos ’n klein voëltjie s’n. Maar sy dra haar !xu nog 

steeds uitdagend.

Insidente van huweliksonmin en geweld binne die huwelik is nie ongewoon 

onder die Boesmans nie. Ek glo dat bloedskande gedeeltelik verantwoordelik 

is vir baie van die huweliksprobleme. Die gebruik om te ondertrou het 

waarskynlik tydens die pre-apartheidsdae ontstaan toe die Park geproklameer 

is. Die Boesmans wat op daardie stadium binne-in die Park was, kon daar 

aanbly, maar slegs onder streng beheerde voorwaardes. Aangesien hulle 

nie toegelaat is om buitestaanders in te bring nie, kon hulle net met ’n ander 

Kruiper in die Park ’n verhouding hê en het al hoe meer begin ondertrou. 

Hulle leef té op mekaar, met geen vooruitsig op verandering en nêrens om 

heen te gaan nie. Dawid is ook bekend daarvoor dat hy sy ras se bloedlyn 

suiwer wil hou en moedig ondertrouery aan as ’n manier om die kenmerkende 

eienskappe van die Boesman te bewaar – want om soos ’n Boesman te 

lyk het oorlewingsvaluta. Dit is wat die publiek wil sien en dit is waarvoor 

filmmakers betaal.

Nadat Jakob tronk toe is, het Lena by my en Vetkat op Welkom in ons 

huurhuisie kom bly wat ons met ’n klompie Rivierkinders gedeel het. Dit was 

tydens die SASI-kunsprojek toe ons ’n klein aktiewe groepie kunstenaars in 

ons huis gehuisves het. Terwyl sy by ons gebly het, het ek en Lena dikwels 

haar situasie bespreek om te besluit wat sy daaraan kon doen.

In Maart 2000 het ek my werk by SASI verloor. My ontslag het gekom op 

’n tydstip toe my aansien by SASI baie hoog was. Die kunsprojek was ’n 

reusesukses en almal was dit eens dat ek van onskatbare waarde in die veld 

was. Ongeveer ’n maand voor my ontslag is my kontrak by SASI verseker, my 

werksomskrywing hersien en het ek ’n permanente portefeulje en ’n kantoor 
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gekry waarvandaan ek kon werk. Skaars het ek die nuus gevier of ek is in 

kennis gestel dat my dienstydperk gaan verstryk.

Die rede waarom SASI my ontslaan het, is nooit duidelik gemaak nie. Hulle 

het beweer dat dit nie hulle besluit was nie, maar dat die kliënt – die breër San-

gemeenskap wat deur die Gemeenskaplike Eiendomsvereniging verteenwoordig 

is – ongelukkig was en gevra het dat ek uit die veld verwyder moet word. Ek het 

vermoed dat my huwelik met Vetkat die eintlike rede was waarom almal teen my 

gedraai het. Al het die Boesmans baie van my gehou, kon hulle my nie vergewe 

omdat ek oor die rasseskeidslyn getree het en ’n onuitgesproke kode oortree 

het nie.

Behalwe Riekie, wat ons van die begin af sy volle ondersteuning gegee het, 

het niemand anders iets goeds oor ons verbintenis te sê gehad nie. Selfs die 

mense die naaste aan my het ’n probleem daarmee gehad. Ek het nie besef 

hoe moeilik dit vir iemand soos Lena was om te aanvaar dat haar broertjie nié 

met ’n Boesmanvrou getrou het nie.

Jakob het in Augustus 2000 uit die tronk gekom. Ek en Catharina 

Scheepers – wat in 1999 die SASI-kunsprojek begin het – en haar kinders was 

in die donker op pad terug vanaf Upington, toe ons ’n klein vuurtjie langs die 

pad naby Askham sien brand. Ek het geweet dit kan net Jakob wees. Ons het 

by hom stilgehou en hom opgelaai. Slegs ’n kilometer verder, terwyl ons nog 

besig was om spoed op te tel, het ’n aardwolf skielik reg voor ons oor die pad 

gehardloop. Ek het hom reg van voor getref – morsdood. Ek en Jakob het albei 

geweet dat dit nie toevallig was dat hy voor ons ingehardloop het nie. 

Volgens die geesteswet is die aardwolf ’n magtige en heilige dier.

Ons het kragtige medisyne nodig gehad om sy situasie met Lena te red. 

Ons het die karkas opgelaai en saam huis toe geneem waar Lena reeds op 

ons gewag het. Sy was bly om Jakob te sien maar glad nie verras nie, want 

haar lyf het haar reeds vertel dat hy op pad is. Toe ons die kattebak van die 

kar oopmaak en sy die aardwolf sien, het sy onmiddellik een van die gewyde 

liedjies begin sing.

Dit was moeilik om te bepaal hoe dinge tussen Jakob en Lena sou wees 

noudat hy weer terug was. Die feit dat ék die aardwolf doodgery het, was vir my 
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’n teken dat Jakob se ontslag ook my saak geword het. Ek en Vetkat het teen 

daardie tyd al op Blinkwater gebly en het besluit om die hele Malgasgesin saam 

te vat om by ons te kom woon. Ek het ook besluit om my nie te bekommer 

omdat ons op ’n afgeleë plek saam met iemand sou gaan bly wat uiters wreed 

kon wees nie. Ek het my net deur my hart laat lei.

Daar, in die vrede en die ongerepte ruimtes waar die voorvaders 

nog rondgeswerf het, het die ou liefde tussen Jakob en Lena weer 

opgevlam. Die helende krag van die duine het nuwe moed en energie 

in hulle lewens gebring en gehelp om hulle waardigheid te herstel. 

Hulle het vir hulle ’n huisie op die duin langs ons s’n gebou; self pale op hulle 

rûe aangedra en ver ente tussen die duine rondgeloop op soek na dekgras. 

Jakob het met my ou kombi rondgery om hout bymekaar te maak en water by 

die pan op Blinkwater te gaan haal. Hy het aan die kombi se enjin gewerk en 

homself as ’n bobaas-werktuigkundige bewys.

Jakob was ’n knap musikant wat van die oudste musiek in die omtrek geken 

het. Hy en Vetkat het dikwels gesit en kitaar speel en van die ou liedjies saam 

met Lena gesing. Een aand moes ons ’n Nederlandse professor en sy vrou 

onthaal. Jakob het hulle om sy pinkie gedraai met sy sjarme en kennis. Hy het 

hulle op stories getrakteer en vir hulle van al die diere-maniere vertel. Daarna 

het hy ’n ou pyp gevat en deur die pyp die geroep van ’n leeu nageboots. Toe 

het hy vir ons gesê dat sy geroep en die rigting waaruit die wind gewaai het die 

leeus na ons toe sou lok en dat ons hulle vroegoggend sou hoor paar. En so 

het dit toe ook gebeur.

Daardie dae op Blinkwater was wonderlik. Dit was lekker om so baie kinders 

om ons te hê. Omdat die ouers se lewens so wispelturig was en hulle altyd 

van een plek na die volgende geswerf het, is die Boesmankinders dikwels op 

meer gevestigde plekke en by meer verantwoordelike mense afgelaai. Pielie 

en Silikat se dogtertjie, Garda, was ook onder ons sorg. “Garda het nou twee 

mammas. Ek is haar bloed, ek het haar gedra, maar jy is my suster. So Garda 

is ook jou kind,” het Pielie vir my gesê. Garda was ’n vrolike ou dogtertjie – ’n 

klein, lewendige, pragtige wesentjie. Soms het sy onder die ou witgatboom by 

Vetkat, vir wie sy “Pa” gesê het, gaan sit en verf terwyl hy geteken het. In die 
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dae toe die kombi nog geloop het, het ek haar en die ander kinders bedags 

heen en weer na die skool op Welkom gekarwei. Nadat my kombi uiteindelik bly 

staan het en ek hulle nie langer skool toe kon vat nie, het sy met groot blydskap 

by ons op die duine agtergebly. Ons het begin planne maak om vir haar en die 

ander Boesmankinders ’n Montessori-skool op Blinkwater te stig, want hulle 

het maar swaar gekry in die plaaslike skole.

Omdat hulle so klein van bou, en boonop Boesmantjies was, het die 

ander kinders hulle dikwels geboelie.

Hulle kroniese armoede het dinge net vererger. Selfs van die onderwysers het 

soms teen hulle gediskrimineer en daarom het baie van hulle opgehou skool 

toe gaan.

Ek en Jakob het oor die mislukking van die ont wikke lings projekte gepraat en 

besluit dat dit nooit vir die gemeenskap sou werk nie omdat mense van buite af 

nie die geestelike aspekte in aanmerking neem nie.

Buitestaanders wou die medisinale plante in ’n tabletvorm kommersialiseer. 

Maar die tablette sou nie sonder die integrale bydrae van die geneser kon 

werk nie – nie sonder die kennis van ’n Ounoi, of ’n Lena, of ’n Jakob om die 

aanvoorwerk te doen en die heilige energie en helende kragte te ontsluit nie.

Ons het oor Dawid gepraat wat besluit het om die pad van politieke gewin te 

loop en in die proses sy spirituele sienersoog verloor het. Ons het gepraat oor 

die behoefte om een van die oues op die bestuursliggame te hê sodat hy die 

uitbuiting kon hokslaan en kon verseker dat die gewyde kennis op ’n manier wat 

die voorvaders sou goedkeur, gebruik word. Ons het sulke groot planne gehad 

– vir die Rivierkinders, vir die Boesmans, en sommer vir die hele Kalahari ook.

Te midde van al hierdie dinge is ek en Vetkat uitgenooi om die Boesmans 

in Engeland te gaan verteenwoordig by ’n Medicine Wheel-projek onder 

leiding van Roy Littleson, ’n Amerikaanse sjamaan wat deur die Hopi-Indiane 

grootgemaak is.

Tydens ons weeklange reis Engeland toe het ons Jakob, Lena en die kinders 

op Blinkwater agtergelaat met ’n week se kosvoorrade om hulle aan die gang 
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te hou – al wat ons toe kon bekostig. Finansieel was dit vir ons ’n moelike tyd, 

want ek was werkloos en ons het geen vaste inkomste gehad nie.

Terug uit Engeland het ons alles op Blinkwater nog in ’n goeie toestand 

aange tref. Ons het genoeg voorrade en geskenke by ons gehad om ’n tyd lank 

aan die lewe te bly. Dit het weer met ons goed gegaan. Jakob het vertel van 

’n buitelandse filmspan in die omgewing wat op soek was na Boesmans vir 

’n film. Bewus van die moeilikheid wat altyd ontstaan tydens verfilming en die 

teëspoed wat daarop volg, het ek hulle afgeraai om te gaan meedoen. Terwyl 

ek en Vetkat by Catharina en haar kunstenaar-man, Walter Meyer, op Kopano 

in die Andriesvale-omgewing gekuier het, het een van die filmspan se agente 

van Augrabies na Kopano gekom om Boesmans vir hulle film te werf. Ten spyte 

van ons vermanings wou Jakob en Lena die werk gaan doen omdat dit so 

winsgewend was.

Ek en Vetkat is alleen terug Blinkwater toe waar ons sonder geld en sonder 

vervoer gestrand was. Teen die tyd dat Lena-hulle moes terugkom, het ons 

byna niks meer by ons gehad nie – net ’n bietjie koffie, suiker en meel.

Dit was my eerste kennismaking met werklike honger. Ek moes vertrou dat 

ek, hoe honger ook al, met God se hulp sal oorleef. Dit was nie soseer die 

saam  leef met die honger wat my ondergekry het nie, maar die kommer en die 

span ning omdat ek nie geweet het wanneer ek weer iets te ete gaan kry nie. 

My gebrek aan geloof in my eie vermoë om te oorleef en my onmag om die 

situasie te aanvaar, het baie spanning tussen my en Vetkat veroorsaak. Ek was 

vol wrewel oor waar ek my bevind het en oor hoe absurd dit was om onder 

sulke omstandig hede te probeer oorleef. Vetkat het in stilte na my tirades 

geluister en my nooit probeer voorskryf nie. Hy het sy prentjies gesit en teken, 

musiek gemaak en tussen die duine gaan rondloop. Uiteindelik het ek myself 

uitge woed en onthou wat Lena my van die maagband vertel het: “As daai tyd 

in jou lewe kom wat jy baie honger voel, dan vat jy ’n stuk lap en jy draai dit 

styf om jou maag vas, elke dag stywer en stywer as jy moet. En so sal jy die 

honger kan uithou. En jy sal nie doodgaan nie … nie solank jy jou vuurtjie aan 

die gang hou nie.
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“Al het jy niks om te kook nie, al staan daar net ’n klein bekertjie met 

’n bietjie water op die vuur, dit maak nie saak nie. Daai vuur is jou 

lewe se krag. Sorg net dat jou vuurtjie elke dag brand … en dan sal 

God jou help om te bly lewe.”

As Silikat, Pielie en die ander weke lank sonder kos daar langs die pad kon 

klaarkom, wie was ek om so aanhoudend te kla? Dis wat ek by hulle geleer 

het – om met waardigheid uit te hou en aan te hou. Ek het onthou hoe dikwels 

almal maagbande om hulle lywe gehad het wanneer ek by hulle aangekom het, 

maar niemand was gespanne en swartgallig nie – hulle het gesing en gedans. 

Toe ek ophou om my oor dinge te verknies, het alles verander. Selfs die honger 

was nie meer so erg nie – of miskien het ek net nie meer daaraan gedink nie.

Terwyl Vetkat besig was om prentjies te teken of kitaar te speel, het ek en 

Garda gaan vuurmaakhout soek om te kook wat daar te koke was. In die 

afwesigheid van ander kos het ek geleer om slaai te maak van plante wat in die 

veld groei. Ek en Garda het tussen die duine rondgeloop om tsamas, eetbare 

wortels en kruie te soek. Ek het ook medisinale plante begin gebruik en soos ’n 

wafferse Boesman geleer om konkoksies op die vuur te kook vir Vetkat se bors 

wat hom aanhoudend gepla het.

Saans het ons ’n vuurtjie op die duine gemaak. Vetkat het kitaar gespeel en 

sy eie liedjies gesing terwyl ek en Garda gedans het. Behalwe die aanhoudende 

honger, was ons gelukkig en het ons ons dae in die eenvoudige ritme van die 

Boesmans deurgebring. Ons het gestap en kos gesoek, saans buite geslaap en 

na die sterre gekyk – tevrede om net by mekaar te wees.

Op die tiende dag het ’n kombi vol jillende Boesmans met blêrende musiek 

teen die duin opgejaag gekom. Toe die voertuig tot stilstand kom, het almal 

uitgepeul terwyl ons gretig staan en wag dat hulle die voorrade moet aflaai 

wat hulle belowe het om saam te bring. Maar al wat hulle by hulle gehad het 

was hondekos en drank. Die res – die vleis, die voedsame kos, die lemoene 

en ander pakkies – dit is alles langs die pad “gesteel”. Dit was moeilik om sin 

te maak van alles wat hulle probeer sê het. Later het alles egter op die lappe 

gekom. Daar was ’n paar tonele in die film wat almal hewig ontstel het. Toe die 
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weerlig boonop tydens een van hierdie tonele slaan, was dit vir Lena ’n seker 

teken dat die geeste nie met die film gelukkig was nie.

Die oggend na hul terugkeer het Lena en Jakob weer een van hulle rusies 

gehad en ’n paar dae later het Jakob en Lena se huisie op Blinkwater deur 

Lena se toedoen afgebrand. “Ons kan nie meer kanse vat nie,” het ek vir 

Vetkat gesê. “As die veld afbrand, dan verloor ons Blinkwater ook.” Selfs Jakob 

en Lena het besef dat hulle nie langer by ons kon bly nie.

Ten spyte van Lena se onvoorspelbare buie het sy my tog leer nadink oor die 

betekenis van onvoorwaardelike liefde, ook hoe groot die hart se vermoë is om 

diep smart te verwerk en steeds vir iemand lief te bly.
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Blinkwater is heilige grond. Hier het die voorvaders rondgeswerf en 

die grond lank gelede reeds as Boesmangrond uitgekies. Dit is een 

van die plase wat Oupa Regopstaan aan die Kruipers se prokureur 

uitgewys het, maar wat toe oorgesien is ten gunste van ander meer waterryke 

plase. Blinkwater behoort aan Oom Barnie. Vetkat het hier grootgeword en 

die grootste deel van sy lewe hier gebly. Hy het skape opgepas, tussen die 

duine rondgestap en soos die Boesmans van ouds uit die veld gelewe. Hier 

is niks anders nie as net die vaal pan waarvandaan die plaas sy naam gekry 

het, ’n knoetserige ou witgatboom waaronder Oupa graag gesit het en die 

mooi oranje duine. Die enigste teken van lewe is ’n gelapte sinkhuisie, my 

ou kombi – nog steeds tot niet – en twee grashutjies. ’n Deel van Blinkwater 

se betowering lê juis in hierdie afsondering. Die grootpad tussen die Park en 

Upington, so 12 kilometer hiervandaan, kan slegs bereik word met ’n smal 

tweespoorpaadjie. Die agterhek van die Park lê net hier oorkant die duine. As ’n 

mens op Blinkwater sit en oor die rooi woestyn met sy korrelkop-plantegroei en 

eindelose, deinende duine kyk, lyk dit net soos by Twee Rivieren in die Park. ’n 

Heining verdeel die area in twee, maar in werklikheid is dit een groot stuk grond.

Daar is ’n besonderse genesingskrag op Blinkwater. Dit voel asof al die kragte 

in die hele Kalahari hier saamgetrek is. Die plaas is nie so verinneweer soos baie 

ander in die omgewing nie. Daar was lang tye geen mense op die plaas nie, 

behalwe miskien ’n veewagter of twee – wat gewoonlik ’n Kruiper was. Vroeër 

jare was hier nog volop wild: springbokke, steenbokkies, elande, ystervarkies 
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en duikers. Baie van die diere is intussen uitgeroei, maar in ander opsigte is die 

grond nog net so ongerep en onaangetas soos in die dae toe die Kruipers se 

voorvaders in die area rondgeswerf het – lank voordat die grensdrade opgerig 

is. Die verhouding tussen die Kruipers, Blinkwater en Oom Barnie kom ’n lang 

pad. In die ou dae het Oom Barnie en Oupa Regopstaan saam op die plaas 

geboer, die een die eienaar, die ander een die skaapwagter. Oom Barnie was vir 

Vetkat soos ’n tweede pa en Blinkwater was nog altyd Vetkat se plek.

Na die brand in Jakob en Lena se hut het iets in ons verhouding met die 

Rivierkinders vir altyd verander. Hulle was van die begin af ’n twispunt tussen my 

en Vetkat. Hy het niks van die chaos gehou wat hulle oral met hulle saam gesleep 

het nie en het hard probeer om my te oorreed om weg te bly van sy familie af, 

weg van die negatiwiteit wat hulle onvermydelik na ons lewens gebring het. 

Ek moes nou al my aandag daaraan wy om vir ons twee ’n bestaan 

op Blinkwater te probeer maak en aan maniere te begin dink waarop 

ons aan die lewe kon bly.

Nog ’n rede waarom ons van die familie af weggebly het, was omdat Dawid 

’n woord die rondte laat doen het dat ons nie langer op Witdraai of op 

enige van die gemeenskap se ander plase welkom was nie. Daar was selfs 

doodsdreigemente teen ons. Hierdie waarskuwing is so dikwels herhaal dat 

ons dit ernstig moes opneem. Maar Dawid se verraad en verwerping het my 

die diepste getref. Ek kon maar net wonder: Was dit uit jaloesie? Het hy gevoel 

ek het hom verraai omdat ek met sy jonger broer, wat hy as ’n vyand beskou 

het, getrou het? “Ek het die tafel gedek sodat Vetkat kan kom eet,” het Dawid 

eenkeer vir my gesê. Of het dit dieper as dit gegaan? Was hy bang dat ek en 

Vetkat nou in die kollig gaan tree en met ’n opstokery gaan begin om ons eie 

stukkie van die Boesmans se grond op te eis?

Hierdie dinge het alles tussen Augustus en September 2000 gebeur. Ek en 

Vetkat het nou permanent op Blinkwater gebly en maandelikse huur vir oom 

Barnie betaal. Op 23 Februarie 2000 het ons ons huwelik met ’n amptelike 

seremonie op Bethulie in die Vrystaat gewettig waar Walter en Catharina Meyer 

gewoon het. Vetkat het ’n sterk gevoel gehad dat ons dit moes doen, en ek het 

sy gevoelens gerespekteer. Ons huwelik is steeds in ’n negatiewe lig gesien en 
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mense het op alle moontlike maniere probeer om ’n wig tussen ons in te dryf.

Ons het baie swaar gekry op Blinkwater. Sonder enige inkomste, enige 

vervoer, of enige vorm van hulp, het ons fisies en geestelik agteruitgegaan. Ons 

het ’n lang tyd in isolasie gelewe en was heeltemal afgesny van die buitewêreld. 

Die Park se mense wou nie my adres vir die fotograwe of navorsers gee wat 

in die verlede my huis as basis gebruik het wanneer hulle in die Park was nie, 

want in hulle oë was ek nou ’n gevalle vrou. Ek was met ’n Boesman getroud, 

het in honger en armoede in die veld gebly en nie meer amptelike status of 

invloed gehad nie. Daarom het ek in aansien gedaal. Indien mense sou kom vra 

wat van my geword het, of waar hulle my in die hande kon kry, het die mense 

in die Park net gesê hulle weet nie. Hulle was om my onthalwe te skaam om te 

laat deurskemer wat van my geword het.

Ek was baie gefrustreerd, want ek het geweet dat die Kalahari vol onbenutte 

verborge moontlikhede was. 

Weggesteek in hierdie eindelose uitgestrekte woestyn area is daar 

nog kolle waar die tyd stilstaan, waar die jagter-versame laars en die 

snorkdokters – dié wat siektes kan uitruik – presies nog leef soos 

hulle voorvaders geleef het.

Maar vir óns staan die tyd nie stil nie. Die Boesmans se oues van dae gaan 

een na die ander dood; hulle beweeg oor na die geeste  swêreld en neem hulle 

kennis saam met hulle voordat iemand dit iewers kan neerskryf. Voor ons weet, 

is die laaste een weg en sal dit vir altyd te laat wees.

Die Kalahari-mense het my vertrou en was openhartig teenoor my. Dit het my 

in ’n posisie geplaas om hierdie tipe navorsing te doen. Ouma Antas, Dawid se 

ma, wou hê ek moet die duine saam met haar gaan platloop en bandopnames 

in die veld maak terwyl sy die plante en kruie aan my uitwys. ’n Groot gedeelte 

van hierdie kennis het hulle van SASI weerhou, veral die meer gewyde aspekte 

daarvan. Ouma Antas was bekommerd dat die kinders hierdie kennis sou 

verloor en wou dit vir hulle bewaar. Maar ek kon dit nie sonder ’n voertuig doen 

nie, en toe sy dood is, is die unieke erfenis saam met haar graf toe.

Ek het geweet hoe kosbaar Vetkat as mens, Boesman en as kunstenaar is. 

Sy kuns is heilig omdat dit met gees gevul is – die gees van die verlorenes, van 
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die oermense en van die woestyn self. Die kunsprojek wat begin is terwyl ek 

nog by SASI in diens was, het sy besonderse talent blootgelê, ’n bonatuurlike 

geestesgawe ontsluit. Hy was die verpersoonliking van die tradisionele kennis, 

wysheid en vaardighede.

“Ek leef omdat God leef,” sê hy graag. “Die Man daarbo wys my 

hand wat om te doen.”

Erkenning van sy talent was noodsaaklik om die San-erfenis te beskerm, maar 

ook om kos op die tafel te sit sodat hy kon aanhou skilder. Nie een van ons 

wou dit verkoop en dit uit die Kalahari laat gaan nie. Dit is deel van die mense 

se erfenis en moet hier bly vir toekomstige geslagte. Te veel van die gewyde 

kennis is al weggeneem van die plek waar dit ontspring het en die gees van 

die Kalahari word al hoe skraler. Ek het egter geweet dat ons ter wille van 

oorlewing party van die kunswerke sou móés verkoop.

Hoe sleg ons situasie ook al was, het dit my steeds hartseer gemaak om te 

sien in watter verknorsing die Rivierkinders was en te weet dat ek hulle nie kon 

help nie. Die toekenning van die grond het vir hulle niks anders as onenigheid 

ge bring nie. Die kloof tussen hulle was dieper as ooit tevore. Hulle het in faksies 

verdeel en, op soek na oorlewing, uit die Kalahari begin padgee en uitgewyk 

na “Skouplaas”-ondernemings oral in Suid-Afrika: Kagga Kamma in die Seder-

berge, Mabalingwe in Limpopo en Ostri-San in Noordwes. Oupa Regopstaan 

se een vou dige droom om sy mense terug op hulle grond te sien, het soos mis 

voor die son verdwyn. Op skrif het die Kruipers die grond besit, maar dit is nog 

steeds deur almal behalwe die Kruipers beheer. Hulle is nie toegelaat om te 

besluit hoe hulle dit wou bestuur nie en het geen middele gehad om daarop te 

oorleef nie. Die grond het met ’n prys gekom. Daar was allerhande voorwaardes 

daaraan verbonde en die belangrikste was ontwikkeling – die Westerse weer-

gawe daarvan. Almal was vasbeslote om die Boesmans te help en elkeen wou 

dit op sy eie manier doen. Op papier was die projekte suksesvol en die betrokke 

navorsers en ontwikkelingswerkers se lof is besing. Maar niemand het die ge-

meenskap rêrig gehelp nie. In wese was die Boesmans nie reg vir ‘ontwikkeling’, 

vir ander mense se weergawe van hoe hulle behoort te wees en wat hulle be-

hoort te doen nie. 
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Wat hulle nodig gehad het was om op hulle grond in vrede gelaat te 

word sodat hulle weer hulle eie norme en eiewaarde kon terugvind, 

hulle ou vaardighede kon opknap en vir hulle ’n pad na geestelike 

herstel kon oop dans.

En daarmee saam die geloof in hulle eie menswaardigheid herwin.

Een van die swaarste dinge wat ons in hierdie tyd beleef het, was toe Garda 

van ons af weggeneem is. Die skool het begin kla dat Garda nie meer skool toe 

gegaan het nie. Niemand het blykbaar ag geslaan op die feit dat ek nie meer ’n 

ryding gehad het waarmee ek haar heen en weer kon karwei nie. Daar was ook 

geen belangstelling in ons plan om ’n Montessori-program tuis aan te bied nie. 

Dit sou die probleem om die kinders by die skool te kry oplos en sou hulle in 

staat stel om in die natuurlike omgewing van Blinkwater onderrig te ontvang en, 

as deel van hulle opvoeding, die vaardighede van hulle eie kultuur aan te leer. 

Intussen is daar met sukses ’n Montesorri-skool by Kagga Kamma opgerig en is 

daar met planne begin om ook een op Erin, ’n ander Boesmanplaas, op te rig. 

Pielie is in kennis gestel dat sy haar dogter van Blinkwater af moet kom ‘red’ en 

Garda is van ons weggeneem, terug na die haglike lewensomstandighede langs 

die pad by Witdraai. Dit was vir ons almal ’n treurige dag. Garda wou nie gaan 

nie en ons wou haar nie verloor nie, maar ons was magteloos om iets daaraan 

te doen. Kort daarna het ons gehoor dat sy uit die Kalahari weg is en saam met 

Isak, Lys en ’n paar ander noordwaarts gestuur is om deel te word van ’n nuwe 

onderneming vir kulturele toerisme by Ostri-San, ’n Volstruis-skouplaas waar 

toeriste ook na “Werkende Boesmans” kon gaan kyk. Dit was baie eensaam 

op Blinkwater nadat sy weg is. Ek het nie meer ’n idee gehad wat die doel van 

enige iets was nie: hoekom ek tot hierdie punt moes kom; wat die betekenis van 

al die tekens en visioene was; of hoekom ek en Vetkat by mekaar gebring is net 

om in ’n doodloopstraat te beland nie.

Ek het ’n punt bereik waar ek skaars uit die bed kon klim of uit my grashutjie 

buitentoe kon gaan. Tossie en Landi – Ounoi en Tolla se kinders – het op 

daardie stadium by ons gebly. Landi, wat toe tien jaar oud was, en haar 

broertjie Tossie, ses jaar oud, het gesê: “Tannie Bêlli, ons kan jou smeer.” 

(masseer) En hulle het dit gedoen met ’n vaardigheid wat my verbaas het. Daar 
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het ek besef hoe diepgewortel die kennis van genesing by die Boesmans was, 

selfs by die kleinste kindertjies.

Aanvanklik het ek gedink dat ek gestuur is om die Rivierkinders te kom red. 

Nou weet ek van beter.

Niemand kan iemand anders red nie. ’n Mens moet dit vir jouself doen.

Die liefde wat ek vir die Rivierkinders voel sal nooit verander nie. Ons sal steeds 

by mekaar se vure sit en kuier, stories uitruil en miskien ’n liedjie of twee saam 

sing. Maar ek het besef dat ek nie langer hulle laste vir hulle kan dra nie. Die 

Rivierkinders moet hulle eie weg vind.

Ek verstaan nou dat die Kalahari my opnuut moes vorm. Ek moes van alles 

afstand doen – status, geld, ego. Ek moes self lyding deurmaak sodat ek die 

lyding van die Kalahari-mense beter kon verstaan. Silikat het eenkeer gesê: 

“’n Mens kan nie sê jy is van die Kalahari, voordat jy nie buite in die 

woestynkoue onder net een dun kombersie geslaap het nie.”

Nou eers, na alles wat ek ervaar het, verstaan ek sy woorde. Nou verstaan 

ek hoe dit is om met niks klaar te kom nie, om iemand sonder uitweg en 

sonder geld te wees, uitgeput na gees en liggaam. Ek het geleer wat dit is om 

slapeloos op ’n yskoue sementvloer te lê en luister na ’n babatjie wat die hele 

nag lank van die honger skreeu. Ek het my eie honger aan my ingewande voel 

knaag. Ek het op die randjie van die afgrond gestaan en geleer dat die wil om 

te oorleef die sterkste van alle kragte is.

Tussen September en Desember 2000 het dinge begin beter word. Twee 

mense  van belang het in ons lewens gekom. Die eerste een was professor 

Keyan Tomaselli van die Universiteit van KwaZulu-Natal in Durban. Hy was 

geruime tyd al geïnteresseerd in hedendaagse Boesmangemeenskappe en 

het ’n groep studente Kalahari toe gebring met die hoop om my en Vetkat te 

ontmoet en onderhoude met ons te kom voer. Die tweede besoeker was Mary 

Lange, ’n kultuurnavorser in Durban wat ook baie in die Boesmans belang 

gestel het. Sy het van Vetkat se liedjies gehoor en wou dit in een van haar 

opvoedkundige projekte gebruik. Keyan en Mary het elkeen op hul eie manier 

belangrike interaktiewe kanale vir ons oopgemaak, nuwe energie na Blinkwater 
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gebring en ons weer met die buitewêreld verbind. Hulle het die waarde van 

Vetkat se kuns van die begin af raakgesien en in Oktober 2001 gesamentlik 

’n uitstalling van sy kunswerke in die Bergtheil-museum in Westville gereël. 

Vetkat het verkies om in die Kalahari agter te bly en ek is alleen Durban toe met 

’n kartonlêer vol tekeninge onder my arm. Die uitstalling, wat sedertdien met 

groot sukses herhaal is, was ’n belangrike deurbraak vir Vetkat se reputasie as 

kunstenaar en hy het ’n groepie getroue aanhangers verwerf, wat steeds besig 

is om te groei.

Ons droom is om ’n galery te bou waar sy kuns gehang kan word sodat dit 

altyd deel van die Kalahari-mense se erfenis kan bly. Die Kalahari moet weer 

tot sy eie reg kom. Dit is tyd om saam ’n Kalahari-onderneming aan te pak wat 

al die mense se talente sal aanmoedig, hulle waardigheid sal herstel en hulle 

kennis en kundighede ’n gemeenskaplike saak sal maak. Nie ’n ontwikkeling 

wat van buite af voorskryf nie, maar ’n innerlike ontwikkeling wat die gees in 

aanmerking neem en op die vermoëns fokus wat reeds daar is.

Ons lewe het weer momentum begin kry en na byna twee jaar van totale 

afsondering het my verskeie fotografie-vriende van vroeër dae in die Park en by 

SASI uitgevind dat ek nog in die Kalahari is en op Blinkwater woon. Hulle het 

my opgespoor, by my kom oorbly en ander mense laat weet waar om my te 

vind. Dit het nie meer saak gemaak dat ons in ons afgeleë woestynoord sonder 

vervoer gestrand was nie, want die wêreld het nou na ons toe gekom. Die lang 

nag van verwarring is uiteindelik verby en die oggendster huiwer op die rand 

van die dagbreek.

Vir die eerste keer in my lewe is daar vrede in my hart. Ek weet waar ek 

hoort en, al kry ons swaar hier op Blinkwater, wil ek nêrens anders wees nie. 

Dis soos die mense in die Kalahari sê:

As die woestynsand eers in jou skoene kom, dan behoort jou hart vir 

ewig aan die woestyn. En hoe moeiliker dinge word, hoe swaarder 

word die stryd om te oorleef … en hoe soeter is die pap wanneer jy 

uiteindelik ’n bietjie het om te kook. Na die ellende van droogte kom 

die sëen van die rëen altyd weer om die hele woestyn te laat blom.  

Dit is die beloning van die Kalahari.
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Die finale fase van die grondeis is in Maart 2003 afgehandel. Die Boesmans 

het nou eienaarsreg op 25 000 hektaar grond in die hartjie van die Park. ’n 

Ooreenkoms is tussen die ǂKhomani-Boesmans, die Mier-gemeenskap en die 

Parkeraad bereik oor die gebruikreg op die stuk grond in die Park. Die !Xaus 

Lodge is intussen daar opgerig en word gesamentlik deur die drie partye 

bestuur. Die Lodge het in Junie 2007 sy deure vir besoekers oopgemaak en is 

nog steeds ’n baie gewilde en suksesvolle bedryf in die Kalahari.

Vetkat het op 11 April 2007 na die geesteswêreld oorbeweeg. Sy laaste 

rusplek is onder ’n witgatboom wat uitkyk oor die Klein Skrijpan, ’n soutpan by 

!Xaus Lodge, en sy gees swerf nou saam met die leeus en die ander vrye siele 

tussen die duine rond.

Belinda volg steeds die pad wat die geeste vir haar aangedui het en gaan 

hart en siel voort met haar werk onder die Boesmans en die mense van 

die Kalahari.

Woordelys
ganja: ’n gebruiksterm vir marijuana
!kei:  die heilige reëndans 
Khomani: die naam van ’n spesifieke groep Boesmans van die Suidelike Kalahari in  
die Noord-Kaap 
tsama: ’n tipe wildespanspek wat die Boesmans oes 
!xai: ’n klein leer-deurtrekkertjie wat die Boesman-mans dra 
!xu: ’n leer-voorskoot wat die Boesman-vrouens dra

Epiloog
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Die dag toe ek begin dink

Dié dag toe wonder ek

Waarmee is ek besig?

Waarheen is ek op pad?

Die gedagtes staan toe stil by ’n bladsak

Die kenmerk van my voorvaders

Sonder een was hulle nooit nie

’n Bladsak was hul krag

Ek maak toe een uit sagte leer

Besluit dit is nou of nooit

Ek bêre alles daarin wat ek benodig

Soos ’n voorvader van toentertyd

Ek gaan nêrens sonder my bladsak

Ek glo ek doen nou die regte ding

Ek weet nou waarmee ek besig is

Ek weet waarheen ek op pad is

Ek dink nou

Ek doen nou

Belinda Kruiper



Stories kom van ver af, het die ou Boesmans geglo. 

Stories dryf op die wind na ons toe aan. 

Dana Snyman, Die Burger, 13 Junie 2020




