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Hoofstuk I
I
DIE perde trap verskrik en senuweeagtig oor die misblad van die groot klipkraal rond;
hulle neusgate is wyd oop van die opwinding en die bene span sterk en styf bo die
pote, wat gaan staan, weer voortkletter, blink strepe maak oor die mis en nou en dan
skop dat 'n dowwe hou teen sagte perdevleis gehoor word. Henning kom versigtig
nader met die vangstok. Aan weerskante van hom keer die kaffers opgewonde dat
die perde nie moet verby bars nie. Hulle gooi hulle hande omhoog en skreeu
bobbejaanagtig sodat die diere, gewoon aan die vryheid van die veld, terugsteier teen
die muur en saggies bewe van skrik en opgejaagdheid. Nader en nader loop Henning
met stadige meet-treë, die vangstok skuins langs hom uit, sy oë vas in dié van die
vurige, agterdogtige glansing van die vosbles, wat sy kop hoog oplig, vorstelik,
uitdagend, terwyl die vel van sy atletiese, gladde lyf bewerig ruk.
‘Kaffers, as die perde hierdie keer weer verby bars, draai ek julle nek om,’ waarsku
Henning, al senuweeagtig van die gesukkel, dreigend deur sy tande. Saggies,
kalmérend fluit hy dan; nog
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een, twee, drie treë mik-mik vooruit, dan skiet die vangstok deur die lug, die perde
dreun weg, maal wanordelik deurmekaar, terwyl die vosbles hoog met sy kop in die
lug hang, vorentoe val tot op sy knieë, weer regop sukkel, om vir Henning oor die
kraalmis te sleep dat 'n blink sny agter sy skoene aan kom.
‘Maar kaffers, sal julle help? Komaan!’ Fladderende flenterklere warrel vooruit,
breë, uitgetrapte skoene seil, vas gestoot teen die grond, agter hom aan. Die vosbles
klim teen die lug uit, rol 'n slag skoon agteroor, kom weer op sy pote, maar die
styfgespanne riem word al vaster gevat, en die gevaarlike hande, wat hom wil tem
en verower, kom nader en nader. Sy oë draai wit in sy kop, sy keel is byna toegedruk
en sy asemgefluit klink al benouder en heser. Die halter en toom word handig oor
die kop getrek, terwyl die dier van benoudheid half sit-staan. Aan 'n mak ryperd word
hy gekoppel, toe gelos om uit die kraal gelei te word. Hy spook aaneen, met koddige
rembewegings van sy kop, maar die rinkinkende kaffers dryf en dwing hom en hy
word soos 'n verowerde by die kraalhek uitgedruk na 'n stuk groen kweek voor die
kraal.
Windvoël is in die saal van die mak perd. Die vosbles staan met sy kop laag tot
by die grond gebuig, die voorpote weerbarstig en dom 'n tree van mekaar af. 'n Endjie
van die perde af wag
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'n kort, stewige man, van sowat sestig jaar, met sy hande langs sy broek by die heupe
ingedruk. Vas kyk sy oë na die vosbles, en hy byt nou en dan op sy kort bo-lip,
haastig, onredelik, asof hy alreeds te veel van sy tyd met dié bog verkwis het.
‘Klim, Henning man, klim! Moenie wag tot more nie!’
‘Maar pa, gee my 'n kans. Ek maak net my broekspype reg.’
‘Broekspype!’ sê die vader veragtelik, ‘jy moes die ding sonder 'n handperd gery
het. In my dae...’ Hy skud sy kop enigsins minagtend.
Vererg vlie die seun in die rug van die jong perd, en skaars het hy gesit, of die dier
spring regop, sak grond-toe met sy kop tussen sy bene, kantel heen en weer dat sy
maanhare soos 'n waaier oop gaan - maar Henning sit. Swygend volg die vader die
perd se kanteling. Hy versit geen voet nie, maar staan daar soos 'n heerser vasgeplant
op die kweekgras. Die vosbles gee lang hale vorentoe en ruk die mak perd soos 'n
dooi gewig saam; toe lyk dit letterlik of hy regop op sy agterpote vir 'n oomblik stil
staan, die dier langsaan word jammerlik saam geruk, en met die daling vorentoe en
die ratse wegpluk van die kop, kom Henning hande en voete op die kweekgras te
lande.
‘Wil jy meer! So 'n...,’ sê die vader nydig
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en stap nader. 'n Endjie van die seun af gaan hy staan, die arms oor sy bors gevou.
‘En wat is dit met jou Henning? Moet ons vir jou nog 'n mak perd aan die anderkant
vasmaak?’
Henning staan op met 'n streep grond aan die een kant van sy gesig. ‘Maar pa, dit
is 'n uitgevrete derduiwel dié. Geen mens kan bo bly as hy so aangaan nie!’
‘Klim!’ is al wat die vader sê, terwyl hy die vosbles aan die nat stang vat.
Oor die onderdeur van die huis, 'n honderd tree van die perde af, leun die moeder.
Sy kyk opgewonde na die perderyery, want sy ken haar man se weerbarstigheid en
weet dat as hy eers kwaad is, hy vir Henning tot allerhande onmoontlike dinge sal
dwing. Haar hart slaan met hamerslae.
Henning is weer in die saal, en skaars sit hy of sy vader gee die vosbles 'n strawwe
hou op die boud. Die perd vlie met 'n vaart vorentoe dat Henning se lyf agteruit lê,
sy hare orent staan en die kaffers vir die komieklike toneel uitbars van die lag. Maar
die forse stem van die ou man, vir wie dit alles erns is, dwing hulle tot stilte. ‘Hou
julle smoel!’ Dan is net pote wat swaar op die aarde val, te hoor. Die vosbles se asem
fluit in die spring; op en af, met 'n gerem agteruit, dan vinnig vorentoe dat die kop
byna die grond raak en Henning rol 'n paar keer onderstebo deur die kweekgras, waar
hy 'n
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rukkie half bewusteloos bly lê voor hy mankmank opstaan.
Die vader kyk hom vir 'n oomblik met stille veragting aan; dan bars hy los. ‘Wil
jy meer? Is jy 'n boerseun of wat?’ Maar Henning het nou self sy geduld verloor en
skreeu half: ‘Maar wil pa sien dat ek my nek breek - gits, dit lyk my bra so!’ Die
astrantheid van die seun, die uittartende toon in sy stem is vir die vader, reeds
teleurgestel in sy swak ry-vermoë, te veel.
‘Klim op,’ beveel hy en sy stem bewe; ‘klim op! Ek sal 'n man van jou maak!’
‘Pa, ek klim nie weer op nie; pa wil my nek laat breek.’ Die ou man kom nader:
‘Henning, ek sê nog net eenmaal jy moet opklim!’
Maar agter hulle staan die moeder wat betyds van die huis af nader gekom het.
‘Sybrand,’ sê sy skerp, ‘die kind klim nie weer op nie. Wil jy hom dood hê?’
Oom Sybrand blaas hard.
‘Vrou, wat het jy met hierdie dinge te doen? Wil jy die kind soos 'n ou meid groot
maak?’
Henning het na sy ma se kant toe gestaan, en toe die vader dit sien, kyk hy hom
minagtend aan. ‘Nou ja loop! Gaan kruip onder jou ma se voorskoot in!’
Toe gebeur die onverwagte. Oom Sybrand stap met besliste treë tot by die vosbles;
in 'n kits is hy in die saal. Vir 'n oomblik staan die weerspannige dier stil asof hy
aanvoel dat daar
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'n strawwer baas gekom het om hom te buig. Sy neusgate roer senuweeagtig.
‘Kiewiet,’ sê oom Sybrand kortaf, ‘maak los die riem.’ Ou Kiewiet se vaal,
kneukelige hande werk handig aan die knope van die koppelriem, maar voor hy dit
los het, sê hy nog: ‘Maar oubaas, dit is doodsake hierdie, kan oubaas...’, maar die
bitsige: ‘Bly stil!’ half sissend uitgestoot, laat hom gou sy werk klaar maak.
‘Gee daardie lat hier,’ sê oom Sybrand vir Kiewiet, en skaars het hy die gladde
kweperlat in sy hand of dié fluit deur die lug en 'n haal bly lê op die vosbles se boud.
Soos 'n pyl uit 'n boog skiet die perd vooruit, nou plotseling bewus dat hy los kan
beweeg; oom Sybrand staan regop in die stiebeuels, en hy sak skaars in die saal terug
of die perd kry weer 'n harde raps. Maar hy moes hom misreken het met die kragtige
vosbles, want die dier spring met al vier pote en 'n kromgeboë rug skoon bokant die
grond uit en skaars is hy weer op die kweek, of hy herhaal die beweging, so geweldig
en onuitputtelik dat tant Betta haar oë moet sluit om nie die komende, gewelddadige
dood van haar man te aanskou nie. Agtertoe steier die vosbles, kom dan vorentoe,
en terwyl hy hoog agterop skop, kom die kort, stewige lyf van oom Sybrand vinnig
bo-oor die perde-ore en val dof en met koddige rolbewegings oor die kweekgras.
‘My hart gaan staan nog van al dié
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gedoentes,’ sê tant Betta verbitterd; ‘so sal hy aanhou tot sy nek gebreek is en dié
van Henning ook. Ag Vadertjie tog!’
Sy loop nader na oom Sybrand toe. Hy het opgestaan, stof die gras en grond van
sy klere af, en terwyl hy 'n beweging maak of hy onder die verbysterde kaffers wil
invlie, beduie hy: ‘Keer hom aan, vang hom! Hy moet nie dink hy sal my klein kry
nie. Keer Windvoël! Keer Spantou! Bring hom hier.’
Verbouereerd word die perd teen die kraalmuur vasgedruk; Henning gryp hom
aan die toom en ruk die moedswillige dier se kop asof hy hom nydig tot tembaarheid
wil dwing.
‘Stadig daar met die perd, Henning. Jy kan maklik die dier verniel, omdat jy te
vrot is om hom te ry. Te vrot, dis wat ek sê!’
Maar hierdie woorde is soos 'n fyn rapshou vir Henning, wat net so koppig as sy
pa is en voel dat hy nou darem genoeg verneder is. Daarby maak sy pa se nederlaag
hom nog astranter, en vóór die kaffers nog die perd van die muur kan lei, is hy in sy
rug en kap hom in die maag met sy hakke. Die perd vlie met 'n vaart vooruit; tant
Betta voel of 'n floute oor haar wil kom toe sy die deinende en skuddende vorm van
haar seun bo-op die perd sien. Al wat sy kan doen, is om verskrik haar hande op te
hef sonder dat 'n woord oor haar geopende lippe kom. In lang hale spring die perd
oor die
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gras, maar Henning sit en nou en dan skreeu hy geluide soos 'n woeste veroweraar
wat die kaffers laat kruip van die lag, want die verspotte wat gepaard gaan met die
gewelddadige prikkel hulle die meeste.
Oom Sybrand staan doodstil, met sy kort bene wyd uit mekaar, na die ruiter en
perd en kyk. Sy vrou praat met hom, smeek hom om nou met die duiwelstreke op te
hou as hy haar nie in die graf wil sien nie. Maar hy antwoord nie. Sy seun het reggekry
wat hy, die strawwe vader, ondanks sy vermakerigheid nie kon nie. Dan gaan die
vosbles spring-spring met sy rekkende neusvleuels die veld in. Hy draf 'n endjie,
spring dan weer, maar die ruiter bo-op hom is nou baas; hy begin hom brei en stuur.
Die spanning van die toeskouers verslap. Tant Betta voel of 'n moegheid langs haar
rug afsak.
‘Hei! Die kleinbaas het hom ingebreek!’ skreeu Spantou, gryp na die grond uit
louter lawwigheid en maak of hy onder ou Windvoël wil in vlie. Maar daardie woorde
van die oorlamse skepsel het vir oom Sybrand diep gekwes.
‘Loop julle!’ beveel hy bars, ‘gaan maak julle klaar vir die melkery!’
Sou die kamketels miskien rêrig dink dat sy seun beter as hy kan perdry? Hy gee
die bevele op sy plaas, en mens kan alleen baas bly as jy alles beter kan doen as
diegene wat jy beveel. Sy mag, sy heerskappy het 'n slag gekry.
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Vanmiddag se ding moes nie gebeur het nie. In sy hele lewe het hy nog nooit geleer
om die minste te wees nie. Die klein snuiter sal hom nou wat verbeel.
‘Sybrand, hoor jy nie as ek praat nie? Kom drink koffie.’ Opeens kyk hy na sy vrou.
Hy voel nydig teenoor haar, omdat die perd hom voor haar laat grond eet het, en
omdat sy self gesien het hoe die seun vir wie sy so partydig is, die meerdere is, hoe
hy gedaan het wat die vader, met slegsê en verwyte en al, nie kon doen nie.
‘Ek is gan lus vir koffie nou nie,’ antwoord hy stuurs en kyk na die windam se kant
waar Henning en die perd netnou nog te sien was. In die verte sien hy hulle verdwyn.
‘Kom drink koffie,’ sê sy vrou. Deur haar opgewondenheid sê sy dinge wat sy anders
geduldig verswyg. ‘Jy sal nog gestraf word vir die hardkoppigheid van jou. Jy word
te oud vir jong perde; jou nek kon vanmiddag af gewees het.’
Maar net daardie woorde: ‘jy word te oud’ raak oom Sybrand soos 'n warm yster.
‘Ek te oud?’ snou hy sy vrou toe, ‘wat makeer jy nou?’ Sy oë blits gevaarlik; sy gesig
is rooi en sy onderlip gee 'n paar rukke. ‘Wag, laat ek liewers loop voor ek iets
vreesliks
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sê,’ snork hy half, en stryk van sy vrou af weg, oor die kweekgras heen, in die rigting
van die windam, wat sy breë, swart klipwal doer bo in die leegte wys.

II
'n End voor hom slaan die lammerskaap se stof rooi teen die hang op. Stadig kom
hulle in sy rigting en hy hou met skerpgespitste oë hulle beweging dop en die geblêr
van die lammers, deurmekaar en dikwels onwelluidend, verdrywe sy kwelgedagte
en vul hom met 'n blydskap wat stil en diep in sy boerewese lê. Die ooie wei gulsig
tot naby hom, die gras kraak soos hulle dit wegvreet, en die lammers huppel speels
langs hulle moeders, gaan op 'n miershoop staan, om 'n oomblik daarna deur 'n
moedswillige een met sagte stote afgestamp te word.
Die skaapwagter kom stadig nader. Hy dra twee lammers onder sy verflenterde
vuil baadjiemoue, en sy verrimpelde gesig en vaal-swart kleur maak hom deel van
die taai bossies en skurwe wêreld wat hom omring. Sy skoene, wat met dik rubbersole
gelap is en vasgedraai is met dun bloudraad, kom 'n endjie voor sy baas tot stilstand.
Hy groet met 'n lui draling in sy stem en wag vir sy baas om sy vrae te stel.
‘Hoeveel het vandag gelam, Jannewarie?’
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Die ou jong laat die twee lammers sak, en so, onvas op hulle dun beentjies, lyk hulle
hoog, verkrimp en lelik daar op die kaal grond. Vir 'n rukkie wag hy voor hy antwoord,
krap met sy vuil hand onder sy vetterige hoedjie, en nadat hy 'n voorvinger nadenkend
op sy onderlip geplaas het, sê hy: ‘Darem dis tien, oubaas; hierdie twee hy smyt hom
weg die lam,’ en hy beduie na die twee lammers wat nog ewe komieklik op hulle
hoë wolbene staan.
‘Nou ja, sorg dat die ooie vanaand vasgemaak word. Is daar nie lammers weg nie?’
Die vraag is skerp, of 'n mistrap hier swaar gevolge kan hê. ‘Nee, oubaas, maar ek
gehoor hom die jakkalas laas nag by die berg.’
‘Die jakkals. Goed, ons sal hom uit die berg boener. Gaan nou maar so stadig aan
kraaltoe.’
‘Reg, oubaas.’
Stadig trek die lammerskaap van hom af weg met die swart figuur van die wagter
by hulle. Ver anderkant hulle sak die son agter die hoë populierbome in en gee 'n
wit, syige vlam aan hulle kante.
'n Lang ruk staan oom Sybrand so na sy vee en kyk terwyl hy reken. As hy vanjaar
geen onvoorsiene skade met die lammers kry nie, gaan hy naby die vyftienhonderd
skape omdraai. Dit het baie mooi gegaan, maar hier is die ou knoop nou weer. Net
soos hy vooruit boer, dan stuit hy altyd weer op dieselfde moeilikheid:
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die koppigheid van sy moeder. Sy was met haar jongste verjaarsdag een-en-tagtig
jaar. Gedurig probeer hy om haar oor te haal om op die dorp te gaan bly en om die
plaas aan hom en sy swaer Gert te gee. Maar dit kom nooit so ver nie. Nou moet hy
weer grond gaan huur en hy weet voor sy siel dat hy dit in die omgewing nie sal kry
nie. As hy vir Jaap hier bo kan uitkoop sal dit gaan, maar dié ou klou, met sy skuld
en al, so vas aan sy stuk grond dat dit dalk nog jare kan duur. Met sy pragtige dam
hier bokant Boskloof, waarmee hy al die vee se water uit die kuile afgekeer het, kan
mens baie uitrig. Kastig baie godsdienstig, maar 'n deurtrapte huigelaar! Dit sal nou
rêrig 'n plesier wees as hy die dag sy goed hier inpak en maak dat hy wegkom.
Langs die spruitwal stap hy stadig en merk hoe laag die twee groot kuile se
modderwater gesink het. Dit is 'n voetery, dink hy verbitterd; hier was altyd genoeg
water, maar van dié ou swêrkater 'n dam hier bo gaan sleep het, kom hier te min om
die kuile te vul. Hy moes hom dié tyd geprosedeer het, maar die prokureur het hom
aangeraai dat sy kans nie so goed is nie.
Van daardie struweling af praat hy en ou Jaap nou gladnie meer met mekaar nie.
Vroeër wou hulle mekaar al uit die pad stamp.
Hy loop tot by die draad wat vir Langvlei van Boskloof skei. Hy beskou die ry
klippale wat
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van hom af wegsak na die berg daaronder bokant die kloof, en daar kom 'n ou begeerte
in hom op om dié draad met pale en al af te breek, sodat Langvlei kan aansluit by
Boskloof. Voor sy dood wil hy dit nog sien. Onder die boere werk daar net een wet:
jy baas of hy. En die onderspit delf, sal hy nog nooit; daarvoor staan hy te vroeg op
vir die hele ou spul. Dié grond moet hy hê. Dit is of hy dors het en sy hande gretig
uitstrek na koel water wat in sy bereik is.
Maar daar is nog die ander lastige vraag: sy moeder. Hy moet, al word ook watter
plan uitgedink, vir haar oorhaal om dorptoe te gaan. Vandat sy sewentig geword het,
kort ná sy vader se dood, sukkel hy al met haar, maar gaan is verniet. Dit was al reeds
'n groot oorwinning toe hy iemand met haar geaardheid uit die ou familie-woonhuis
uitgedruk het na die huis oorkant die leegte. Hy sal vir haar sorg op die dorp. Maar
sy sit en word al nukkeriger as hy met haar praat. Al wat sy teenswoordig kan sê, is:
‘Jy wil my dood hê, dis al.’
Hy weet self nie wat hy alles wil hê nie, maar met sy hele hart verlang hy na die
dag dat hy op Boskloof kan hiet en gebied soos hy wil. Met Maria se man sal hy
maklik werk om hom uit sy deel van Boskloof te kry, want reeds het ou Gert deur
die prokureur van hom driehonderd geleen as verband op sy grond. Maria
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het rêrig met 'n ou sukkelaar getrou, een van die arme oues wat niks besit nie en dan
'n lêplek kom soek op die stukkie grond wat sy vrou geërwe het.
Alles duur so lank; hy word oud. Opeens stoot daar 'n onaangename herinnering
onder deur sy gedagtes. Sy vrou het hom so pas daaraan herinner dat hy agteruit
gaan, dat hy sestig se kant toe staan. Dit is lelik wat daar vanmiddag gebeur het. Hy
staan nou net aan die begin van sy planne en dan word hy onaangenaam daaraan
herinner dat sy tyd stadigaan verby gaan. Nooit. Hy werk die hele spul nog dat hulle
grondtoe steier. Sy ma is nou een-en-tagtig, en kyk hoe lyk sy! Tog hinder dit hom
ook dat sy nog so gesond is. As hy haar ouderdom bereik, wil hy al sy planne
verwesenlik hê: die man wat die hele Boskloof en Langvlei besit, die grootboer van
die distrik.
Hy loop weer langs die spruit af, reken getalle met sy vingers uit, en kyk aandagtig
na Henning, wat op 'n bultrug teen die westerrooi skerpswart afgeteken is en met 'n
triomfantelike houding op die vosbles huistoe ry.

III
Aan die tafel hinder die stilte vanaand. Gewoonlik word daar maar min gepraat. Dit
gaan maar altyd oor die boerdery, oor werk vir die volgende dag, oor planne. Maar
vanaand
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volg daar, ná die meganiese preweling van die gebed, 'n stilte waarin die gekletter
van messe en borde soos 'n skelle waarskuwing opklink. Oom Sybrand se wenkbroue
is gefrons en hy eet haastig, met sy mond laag oor die bord. Sy hare is kort geskeer
en vertoon reeds witterige kolle bokant sy ore. Hy dra 'n baard wat hy kort langs die
wange met 'n skêr afskeer; laer af verloop dit in 'n ylerige snor en 'n swakversorgde
puntbaardjie. Dun lyne lê daar by die hoeke van sy mond; dit is 'n uitdrukking van
eersug en wilskrag. Die hande wat die mes en vurk omvat, vertoon breë, plat vingers,
met naels wat van voor af ingebars is; dit getuig van rustelose, harde arbeid, van 'n
praktiese mens. Aan die onderpunt van die tafel sit Henning, met sy swart hare effens
woes bokant 'n beplooide voorkop, wat bruin en gesond glans. Sy neusbrug is breed
en sy mond het 'n trek van siniese misnoeë. Hy kyk nie op na sy pa nie, hy voel dat
van daardie kant van die tafel af 'n vyandelike atmosfeer dreig, 'n opgekropte wraaklus
wat in strawwe woorde kan losbars as daar net die minste aanleiding voor is. En
tussen die norse vader en ontevrede seun sit die moeder; haar grys-swart hare is glad
van haar voorkop af weggestryk sodat die paadjie wit lê, met 'n teken hier en daar
dat die hare al baie uitgeval is. Sy het 'n trek van strengheid op haar gesig, waarvan
die profiellyne so duidelik teen die
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muur-agtergrond uitgebeitel is, maar soms verslap dit opeens en as sy opkyk, dan lê
daar 'n verre weemoed in haar sagte grys oë.
Die kers brand vir hele rukke doodstil met goue vonke by die pit; dan kom daar
'n onverwagte roering en die vlam buig slap. Voor die raam is die vrede van die nag
oor die plaas. In die kassie wat in die muur gebou is, net agter oom Sybrand, lê die
Bybel, swaar en donker, maar dit rus dikwels vir maande so sonder dat sy hande
daaraan vat, en die lig van die kers speel nou oor die afgeslete letters op die rugkant.
Eenmaal het hy vir 'n paar maande 'n koerant gekry; dié is vir propagandadoeleindes
aan hom gestuur. Hy het nou en dan onhandig daardeur geblaai, maar toe dit nie
meer aangestuur is nie, het hy nie daarop ingeteken nie, want hy het dit as
geldverkwisting beskou. Dit is ook sy spaarsin wat hulle dwing om die karige maaltye
elke dag te hê. Selfs 'n skaap wat in die veld doodgaan, se vleis mag nie verlore gaan
nie. Hy moet gebruik word. As dit nie dadelik bruikbaar vir die pot is nie, dan moet
dit in repe gesny en winddroog gemaak word. Elke pennie wat gespaar kan word,
moet op die regte plek gaan lê om sy planne uit te voer. Vir sy vrou was dit in die
begin alte swaar om te luister na al dié klein, vrekkige bevele, maar vandat haar man
oor die vyftig is, word dit al ondraagliker. Hy loop net rond om te kyk waar nog iets
afgeknyp
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kan word. Die meelkamer se sleutel dra hy rond, en daar moet behoorlik verslag
gedaan word as die brood gouer op is as wat hy uitgereken het. In die laaste tyd is
hy stuurs en swygsaam as daar kuiermense kom, veral as hulle nog baie kinders by
hulle het. Hy wil hulle laat voel dat dié soort leeglêery op sy nek gladnie welkom is
nie. Baie van hulle ry bloot uit luiheid 'n paar dae van die huis af weg en kom dan
kastig kuier om mens net uit die werk te hou met 'n temerige pratery oor twak. Die
mense het reeds agtergekom dat hy hulle nie daar wil hê nie. Hulle skimp en skinder
en bly nou maar weg. En tog het hulle, by hulle kwaadstokery, 'n onderdrukte eerbied
vir die strawwe boer, op wie se werf nie 'n los klip lê nie, wie se drade soos vioolsnare
gespan is, vir die man wat van vroeg voor sonop te sien is, nou hier dan daar, soos
hy wakker waak oor sy besitting.
Maar in sy eie huisgesin weeg sy swaar oorheersingslus stroef neer; daar word nie
meer gelag en grappe gemaak nie. Dit is net werk van vroeg tot laat, met 'n skraal
ete tussen-in, en verder aan die einde van die onvriendelike werkdag: die verlossende
ontspanning in 'n diep slaap. Sy vrou het die meeste van haar klagte, proteste en
skimpe gelaat. In die begin van hulle huwelik het hy nog met haar geredeneer, maar
stadigaan het hy stiller en nukkeriger
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geword as sy met hom oor die een of ander saak praat, en nou is sy woord wet. Hy
duld geen teenspraak meer nie. As hy wil hê dat 'n ding op 'n bepaalde manier moet
gebeur, dan moet daar geen haarbreedte van afgewyk word nie.
So sit hy dan vanaand daar aan die hoof van sy tafel, 'n mens in wie die wil kragtig
werk, 'n taai boer wat nie die roekelose magte van vereensaming vrees waar hy hom
al meer losmaak van diegene wat hom bind nie. Hy wil los en onafhanklik wees,
want alle vertedering bind hom verder, maak hom te week om sy planne uit te voer;
en tog stoot dit hom ook opsy waar hy onbuigbaar in sy wilsuitvoering en
alleenheerskappy staan; gaandeweg word die eenvoudigste gebaar tot dwang, selfs
teenoor sy vrou en seun, en waar daar nie openlike opstand kom nie, smeul bitterheid
en verset. Nog net een mens het invloed op sy gevoel, en dit is sy getroude dogter,
Annie, wat nou twee-uur te perd van Boskloof af woon. Sy beteken baie vir sy lewe,
omdat sy weet hoe om hom te vlei, hoe om met aaiende woorde deur die kors te dring
wat sy lewe al digter toepak. As hy vir haar kan gaan kuier, dan is dit 'n plesier, maar
van haar man hou hy nie. Hy is een van dié lekkerpraters, wat ure op die stoep sit
met die koerante, gedurig op politieke vergaderinge 'n klomp onsin vra en sy plaas
laat verwaarloos.
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By 'n politieke vergadering kom hy self nooit nie. Hy vererg hom net. Dit mors sy
tyd.
Vanaand verlang hy plotseling na sy dogter, na haar liewe aanwesigheid, want sy
kan so lekker grappies met hom maak, langs hom op die stoel kom sit en haar hand
om sy nek sit. Dan ontdooi die harde ongenaakbaarheid in hom, die lewe kom sagter
na hom toe en dit voel vir hom of daar iets liefliks, wat hy nie in woorde kan uitdruk
nie, in sy lewe verlore gegaan het. Maar as sy dan weer weg is, dryf die weerbarstige
lewe hom voort, moet hy werk, planne maak, bou, deur niks kleingekry word nie.
Sy grypsugtige omgewing het dit vir hom geleer, die aarde waarop hy loop sê dit vir
hom elke dag; daar is net twee toestande in die lewe: mens is self baas of ander speel
oor jou baas. En die dae is lankal verby waarin hy toelaat dat iemand anders op sy
kop trap!
As hulle klaar is met die ete, skuiwe die stoele knarserig agteruit in 'n ligwêreldjie
arm aan simpatie. Henning draal so'n bietjie rond, help sy moeder die tafel afdek, en
loop dan na sy kamer toe. Sy lyf voel vanaand seer. Nie 'n woord het sy vader verder
oor die vosbles gepraat nie. Sy pa het gemaak of die gebeurtenis van vanmiddag
nooit plaasgevind het nie. Hy gaan op sy bed sit, want sy vader het uit suinigheid
nog nooit eers so ver gekom om vir hom 'n stoel daar te laat plaas nie. Toe hy nog
'n klein
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seuntjie was, het hy van sy pa gehou, maar stadigaan het 'n ongenaakbare houding
hom weggestoot en selfs vyandig gemaak. Toe hy nog jonger was, het hy saam met
sy pa dorptoe gery, die hele end so gesit sonder dat sy vader 'n woord vir hom sê,
want hy is blykbaar die mening toegedaan dat kinders te groot vir hulle skoene word
as mens nie op 'n bevelende toon met hulle praat nie. Vér weg in sy herinnering lê
die beeld van 'n vader wat hom darem nog aan sy hand gevat het, vir hom lekkers
gebring het, maar vandat hy ‘groot’ is, het sy vader al barser teen hom begin optree,
asof dit 'n fout is dat hy groot word, dat hy ook 'n man is wat 'n deeltjie van die plaas
moet kry. As klein seuntjie was hy 'n speelding, 'n oulikheid vir die vader, maar toe
hy groter geword het, het dit al vir hom gelyk of hy in sy vader se pad is, of hy al
meer die plek van 'n bediende moet inneem. Geen woordjie raad durf hy lug nie, dan
oordreun sy pa se uitval hom. Hoe meer hy 'n eie wil, 'n eie kyk op sake ontwikkel,
hoe meer dit die vader tot onderdrukkingslus uittart, asof hy in die jong, kragtige
seun 'n mededinger sien wat verneder en vroegtydig kleingekry moet word.
Hy voel nou hoe die koue van die wit mure en sementvloer in sy lede opkruip en
hy ril effens en besluit maar om te gaan lê, al het sy hart lus vir vermaak, vir wilde
plesier, al weet
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hy nie juis watter vorm dit moet aanneem nie. Hy kyk, met sy kin op sy hand gestut,
na 'n klein kiekie wat hy uit 'n trommel onder die bed gehaal het. Dit is van 'n meisie
met 'n sagte, blymoedige gesig. Haar hare is laag oor haar voorkop gekam en die
trekke oor haar smal gesig is fyn en edel. Sy lag hom toe uit 'n wêreld ver anderkant
sy triestigheid. Johanna. Die mooi dogter van Langvlei. Die dogter van 'n man wat
kwaai vyandig is teenoor sy vader. Maar wat sal sy van hom dink? Sou sy hou van
hom? Hy kan tog nie daarvoor dat sy pa so onverdraagsaam en twissoekerig is nie.
Een- of tweekeer het hy met Johanna gepraat. Maar uit haar houding kon hy niks
wys word nie. Wat haar pa betref, daar vermoed hy groot moeilikheid.
Hy trek hom stadig uit en met 'n wilde sprong is hy in die bed, wat kraak asof dit
wil breek. Enige uitgaaf verbonde aan dinge soos goeie huisraad en klere sal nooit
sy pa se toestemming verkry nie, omdat hy dit as totaal onnodig beskou. Die enigsins
verouderde wolkombers oor die bed laat gou 'n broeiende aangenaamheid in sy lede
ontstaan. Hy lê inmekaar gekrimp en net 'n stukkie van sy hare steek bokant die
kombers uit. Nou en dan maak hy sy oë lui en langsaam oop, met 'n rustige, blye
gevoel om op so 'n kou aand so lekker in die bed te lê en net so nou en dan dromerig
na die kers-
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vlam te kyk. Wag, hy vergeet netnou om die kers dood te blaas en dan is dit more
weer 'n kabaal oor sy spandabelheid en agtelosigheid. Die kersvlam trek met 'n lang,
blou tuit voor sy asem weg, maar dit kom weer terug as hy ophou met blaas. Vererg
ruk hy sy hand onder die kombers uit en knip met skurwe duim en voorvinger die
vlam weg. En nou rus hy weer aangenaam en voor sy oë kom beelde, warm en
genoeglik, en hy lê stil of die minste beweging hulle gang kan versteur. Hy sien vir
Johanna agter hulle huis besig om haelwit wasgoed op te hang. So het hy haar die
middag gesien toe hy gaan uitvind het of sy pa se verdwaalde ou-ooie nie daar is nie.
Sy het gelag, 'n helder ry wit tande het vir 'n oomblik sigbaar geword, en toe het sy
gebloos dat haar geel hare erg daarby afsteek. Dié beeld vervaag en hy hoor woorde,
sag en liefderyk, woorde wat hom vlei en eindeloos verteder. Hy sien haar na hom
toe kom, skamerig maar met verliefde oogopslag, en sy gees geniet van die weelde
van haar aanwesigheid, eers met skroomvallige eerbied, en dan voel hy hoe hy haar
sagte liggaam teen hom sal druk.
Hy dommel saggies weg, vreemd gelukkig en warm en lig loop sy bloed in hom,
maar opeens spring sy bewussyn in verhoogde spanning op en die droombeelde vlug
verward in die onbekende, want aan sy deur word oneerbiedig
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gehamer; dan gaan dit krakerig oop en hy hoor sy pa se barse stem: ‘Het jy die vyf
vasmaak-ooie wat in die lusernkampie gewei het, vanaand vasgemaak?’ Die woorde
klink vir hom beledigend en ru, soos 'n aanranding voor mense wat jou liefhet. Hy
wil eers 'n leuen vertel, wil nadink oor 'n plan, maar dan kom dit met impulsiewe
eerlikheid: ‘Nee, pa.’ Oom Sybrand trek 'n vuurhoutjie, steek die kers ongeduldig
op, en terwyl Henning sy bose vader daar in die aangroeiende lig sien staan, sit hy
koulik op die kant van die bed en knip dwaas en vakerig met sy oë na die lig. Hy kan
sien dat sy pa vanaand so dwars en onredelik is as maar kan, maar sy gees is nog
slaaploom, sonder enige aggressiewe spanning. Sy vader kom naby hom staan, hy
sien sy broekspype naby sy knieë, en opeens haat hy dié dreigende gestalte, dié ronde
broek sonder plooie hier voor hom, dié ruik van 'n skaapkraal wat daaraan hang, dié
breë platneusvelskoene wat lyk of hulle net op 'n ander se nek wil trap.
‘Henning,’ kom die sware, bestrawwende stem, ‘jy is twintig jaar-het ek vir jou
so grootgemaak om te gaan slaap as jou werk nog nie klaar is nie.’
Maar Henning antwoord niks. Hy hoor net sy vader se swaar asemstote en voel
sy nabyheid soos 'n nare onsekerheid aan.
‘Het jy nie 'n smoel nie?’ Die stem klim
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hoër asof die liggaamlike aksie daardeur aangesweep moet word; ‘vanmiddag se
astrantheid het jou te groot gemaak vir jou skoene hè? Loop haal die ooie nou dadelik
of ek...’ en voor hy nog verder kan praat, kry oom Sybrand se drif die oorhand oor
hom, veral omdat die seun hom met oneerbiedige oë aankyk, en hy klap vir Henning
opeens dat hy oorbluf van die bed af val. Twee oë vlam soos 'n tier s'n daar van die
vloer af op; dood of lewendig, maar so'n vernedering nie langer nie. Hy is spraakloos
van woede en sy jong gesig het 'n huiltrek, die voorteken van 'n vreeslike uitbarsting.
Hy wag vir die volgende slag. Hy is blind; verbrysel is sy vertroue deur daardie
onredelike slag. Hy sal 'n moord kan begaan, soos hy daar met gebalde vuiste wag
vir sy aanvaller. Maar daar kom 'n wending. ‘Loop!’ sê oom Sybrand, ‘gaan maak
jou verbroude werk reg.’ Hy sluit die deur agter hom. Sy voetstappe klink duidelik
oor die stoepklippe en hy gaan die voordeur in.
Henning staan stadig op; hy vee twee trane van sy warm gesig af. Trane van woede
en vernedering. Hy trek sy klere aan en sy asemhaling klink wraaklustig in die
kamerstilte. Yslik lê die wrok en bitterheid in hom, hard, bonkig, soos iets wat weier
om op te los. Hy blaas die kers dood, sluit die deur agter hom en die koue winternag
kom nydig en klam-koud op hom aan. Hy het geen jas aan nie en sy
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warm bene voel die koue daarteen byt; hy ril, en die koue laat sy blinde drif bedaar.
Hy voel vanaand baie duidelik onder die koue sterrehemel dat die styfgespanne draad
met daardie hou gebreek het. Vandat hy sewentien geword het, het sy vader nie meer
sy hand aan hom gesit nie. Die houding was wel gespanne, bevelend, dreigend, maar
daarby het dit gebly. Vanmiddag se perdryery het op die een of ander manier dinge
deurmekaar gekrap. Hy gaan nie langer sy pa se vuilgoed wees nie. Die wêreld is
groot, en al moet hy eendag vir Boskloof erwe en al gryp sy gedagtes ook as boerseun
vas in hierdie besitting, hy sal maklik weg gaan en later terug kom-later as sy pa nie
meer daar is nie.
En toe kom 'n dowwe hartseer in hom op. Hy redeneer nie verder nie, maar voel
net alleen en verstote, met 'n hunkering na liefde, na warm, troostende woorde, die
gesellige kerslig en die sagte oë van Johanna wat swygend bely hoe sy met hom saam
voel. Hy rig nou sy oë meer na buite, want hy is bewus dat hy naby die klipmuur se
hek moet wees. Swart suig die winternag se donker hom aan, en hy voel die koue
wat uit die tuindam kom soos iets wat stadig, met al vaster greep, van sy voete af
opsluip na sy bonsende slape. Die populiere is hoog, diepswart, roerloos-trots langs
hom en bokant by hulle punte verby brand die sterre,
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eindeloos ver en afsydig. Daar is geen maan nie en hy besit geen lamp om die ooie
te soek nie. Dit is 'n onbegonne taak om hier in die winternag rond te loop soos 'n
spook wat geen rus kan kry nie. Tog dra sy koue voete hom oor die lusernland heen,
op en af, op en af. Daar is geen ooie te sien nie. Dit is net die onvriendelike, vyandige
nag wat hom deurdring met 'n besef van sy waardeloosheid en mens-alleenheid.
Eensaam is hy, sonder raad, sonder toekoms, sonder doel. Sy vel is koud en hy druk
sy hande dieper in sy sakke, krimp hom in mekaar en voel 'n wye selfbejammering
wat sy hele hart vol loop. Hy gaan van die lusernland weg en soek-soek sy pad deur
die bome na die populierbos. Miskien het die ooie daar gaan skuiling soek teen die
koue. Hy kon al eerder daaroor gedink het. Stadig werk hy sy pad oop deur die blare
wat ritselend buig en padgee. 'n Endjie voor hom sien hy, soos 'n gladde stuk gepolyste
staal, die tuindam-water opblink in die duisternis. 'n Padda spring, toe hy die
naderende geluid hoor, met 'n luide geplons in die water. Donker waterringe vervloei
met die skaduweeoewers naby Henning se voete. Dit is onmoontlik om hier 'n skaap
te vind. Hy sal die volk om hulp gaan vra. Daaraan moes hy eers gedink het. Sy
voetstappe kraak luid deur die populierbos. Die nag-aarde skrik vir sy aanwesigheid.
Voëls vlie ritselend op en hulle
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vlerke maak 'n warm, vertroulike geluid in die donkerte. Hy loop na die strooise wat
'n endjie van die krale af lê. Hard tok-tok hy aan die blikdeur van ou Jannewarie se
stroois. Verwarde geluide en snorkerige gemompel is daar te hoor. Dan volg weer
saag-klanke asof dit onder uit die aarde kom. Naderhand antwoord ou Jannewarie
op sy geroep. Nee, hy weet niks van die ooie nie. Hy het net sy werk gedoen. Toe
stilte en weer swaar slaapgeluide.
Wat nou? Moet hy nou 'n dodelike koue vat net vir die paar ooie wat moet
vasgemaak word? Al soek hy die hele nag, hy kan hulle nie kry nie. En tog wil hy
sy pa wys dat hy sy werk kan doen, dat hy betroubaar is; maar dan is daar weer wraak
en versetlus in hom. Naderhand loop hy radeloos, rillend van die koue, na sy
stoepkamer toe, maak die deur saggies oop, trek hom uit en gaan lê met 'n lang sug.
Hy hoor hoe sy bloed swaar hamer in sy are. Hy voel die weldadigheid van die
aankruipende hitte en met 'n sware voorgevoel kom die slaap soos 'n donker branding
oor hom.

IV
Toe oom Sybrand sy geduld met Henning verloor het en hom 'n slag teen die hoof
toegedien het, het 'n moeder nie ver daarvandaan nie dit alles aangehoor. Deur die
jare het 'n

C.M. van den Heever, Laat vrugte

30
stroewe, saaklike huwelikslewe, waarin sy al meer tot die rol van 'n huisbediende
verneder is, haar gebrei en langsamerhand tot swygsaamheid gebuig. Haar hande het
maer en kneukelig geword van die werk, dag-in en dag-uit; haar liggaam het verval
tot die skouers rond afhang en die maag lelik uitsteek onder die plat bors. Die strawwe
lewe het haar stadigaan opgebruik en eersdaags sal sy waardeloos, soos 'n stuk
afgeslyte materiaal, opsy gewerp word. Net in haar sagte grys oë is nog die verre
weemoed van dié vroue wat soos baie in haar omgewing rusteloos swoeg sonder dat
behoorlike geriewe vir hulle aangebring word, sonder avontuur of afleiding. Met
behulp van 'n onopgeleide, beterweterige vroedvrou het sy haar kinders in die lewe
gebring, twee van hulle by die geboorte verloor, en toe self by die dood omgedraai,
omdat sy nie behoorlik versorg is nie. Maar met bleek lippe en hande wat onvas
bewe, het sy weer haar werk hervat, die werk wat nooit ophou nie, wat opstawel,
wat menskrag opsuig, wat jong kragtige liggame laat afslyt tot nog net kneukelige,
vereelte hande die borde, die wasgoed, die broodpan omvat, soos dit al duisende
male tevore gedaan is. Soos die vrouens om haar het sy geleer om stil te bly, om
kinders in die lewe te bring, vyfuur op te staan en sonder ophou te werk tot alles ná
die aandete weer regstaan vir die volgende more.
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Nou en dan gaan sy saam met haar man na die dorp, miskien 'n enkele maal na familie,
veral na haar dogter, en dan sit sy so hulpeloos, vaag-skugter daar, want sy kan oor
min praat, sy is vergroei met die stilte, met die roetine van die arbeid, wat haar
gaandeweg dwing tot gedagtelose aksie. En tog, so dink sy telkens, is haar lot nie so
swaar as dié van 'n paar van haar buurvroue nie, wat vir agt of tien kinders moet sorg,
terwyl sy min hulp in die huis het en selfs nie eers Saterdagmiddag of Sondag kan
rus nie, maar rooi gebrand, met tranerige oë voor die rokerige vuur moet staan, om
daarna tafel te dek, die ete reg te sit, dan weer self die borde te was en in die
middagstilte, as die ander bietjie rus, weer met die pakke verstelwerk te begin. Alleen
in hulle oë lê die verre weemoed oor dinge wat onbegrepe bly, oor 'n vroeë, driftige
avontuur, toe die hart ver en hoog die suiwer blom van die liefde gaan pluk het... en
toe daarna die huwelik, en uiteindelik die gestadige ontnugtering, die onverwagte
ruwe woorde wat wond, wat doodbrand, wat ongesien teerhede laat sterwe, langsaam
maar seker, tot die mooi liggaamsvorme van die jeug verval, die arbeid alleen nog
oorbly om die dae se verveling mee neer te vel, terwyl daar iets in die oë agterbly
soos van 'n hoë vuur wat wegsmeul, soos van hoop wat stil vergaan het, soos van 'n
oorgawe aan die vreeslike gelykmaking van die
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lewe, wat wegskaaf, breek en die eie, mooigeboude droom laat weg vloei in 'n
onwrikbare, genadelose algemeenheid.
So het tant Betta gaandeweg ook deur die meul gekom, en as iemand praat van
die romantiek van die jeug, daardie dae van verwagting en ongebreidelde hoop, dan
lag sy net verleë, die lag vergaan op haar lippe in die harde vore om haar mond en
in haar oë is dié lig wat oom Sybrand diep onrustig kan laat voel asof dit 'n heilige
mag is, ver van sy lewe, wat hom immer beskuldig en verontrus, asof hy iets wat
rein en suiwer was, verwaarloos het en oorgegee het aan die vervelende wat weeg
in die dae, aan die verlelikende magte wat die lewe self skep met 'n roekelose behae.
Nou gaan sy gedwee, soos 'n tam dier in die juk, haar ouderdom tegemoet. Haar
hare is op drie-en-vyftig-jarige leeftyd al grys en haar gesig het fyn rimpels wat
afloop na 'n plooierige kuiltjie. Die dae toe sy nog in heftige opstand teen haar man
gekom het, lê vér weg; dis 'n gestrede stryd, volkome betekenisloos vir vandag. Net
een ding het in die laaste tyd weer 'n beroep gaan doen op haar oorwonne gevoel:
die manier waarop haar man vir Henning behandel. Of sy vir Sybrand nog liefde oor
het, weet sy self nie, want die liefde het so saamgevloei met dowwe gewoonte dat
sy haar nie meer afvra wat haar hart verlang nie. Maar
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dit grief haar dat Sybrand so beesagtig met sy eie bloed kan omgaan. Sy vra hom
oor niks meer uit nie. Hy maak net soos hy wil. Hy bepaal eenvoudig hoe dinge moet
loop, en sy kan maar protesteer, maar hy doen dit tog. So laat sy hom maar begaan.
Sy soen hom nog uit gewoonte as hy dorp-toe ry en terugkom, maar tussen hulle
hang die stilte van verlore intiemheid en vertroue, die skeiding wat weef om die
woorde, om die gebare en later alles oorheers met 'n sware vervreemding.
Vanmiddag het sy in opstand gekom oor dié perdryery. Haar man het haar
kleingekry; sy het vir hom nog net waarde as huisbediende. Maar haar seun sal hy
nie verrinneweer nie, al verbeel hy hom dat dit sy kind alleen is. Sy maak haar klaar
vir 'n kwaai aanval; ou, slapende drifte kom in haar op. Vanaand het haar woede tot
in haar keel gespring. Sy sal handel. Gou ook. Selfs 'n tamgemokerde esel skop nou
en dan nog 'n dooihou.
Toe oom Sybrand van Henning se kamer af terugkom, het hy blaas-blaas op die
bed gaan sit en hom begin uittrek. Sy het ingekom, haar uitgetrek en op haar plekkie
gaan lê, ver van hom af, want die bed is gelukkig breed. Hy blaas die kers dood, en
sonder dat hulle verder praat, wag hulle op die slaap, terwyl 'n drukkende, woordelose
stilte om hulle draal, nadruklik, asof nog iets gesê moet word voor hulle inslaap.
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Sy lê 'n ruk doodstil. Sy weet dat hy nie slaap nie. Dat hy nie kan slaap nie. Dan kom
haar woorde, met 'n trilling van skuheid daarin soos by mense wat ingetoë van aard
is en gedwing word om 'n bevel te gee. Dit klink vreemd in die nagtelike kamerstilte
op, dit kom brutaal oor 'n lang stilte heen wat opgegroei het uit die dae en nagte van
vervreemding en kille verwydering. Oom Sybrand luister daarna met verskerpte
aandag, want op hierdie uur het dit 'n klank, 'n sin wat byna onaards helder is, anders
as wanneer die daglig daar is en die gees nie so bevatlik is nie.
‘Sybrand, ek vra jou nou mooi om vir Henning ordentlik te behandel. Hy is jou
kind. Ek waarsku jou.’
Geen antwoord van hom af nie. Net sy sware asemhaling, wat toon hoe aandagtig
en nukkerig hy luister.
‘Jou hart is verhard. Jy weet nie meer wat liefde is nie. Jy trap alles dood. Jy het
blind geword. Onthou: God slaap nie.’ Nog geen antwoord nie. Hy haal net swaarder
asem. Sy het haar pyle goed gemik. Hy moet maar dink wat hy wil. Sy het genoeg
gesê.
Dan kom die stilte weer. Dit spoel agter die woorde in. Dit oorweldig alles.
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Hoofstuk II
I
DIE morester hang soos 'n wit, glansende vuur oor die bulte, donker afgeëts teen die
sterrelig, toe oom Sybrand die morekoffie, stomend warm uit die ketel, slurp-slurp
drink en rondtrap van haastigheid. Dit is vir hom of die dae te kort is, of hy veels te
min doen in sy lewe, of die dae vinnig, onkeerbaar onder hom weggly sonder dat hy
die behoorlike geleentheid kry om die kanse wat hulle bring, volledig uit te buit.
Vanmore wil hy die ‘onderste’ lande gaan omploeë, want dit word te laat, die voorjaar
is netnou hier en dan het hy niks in die grond nie. Hy loop met lang hale na die volk
se stroois toe en skop hard teen die blikdeur. ‘Opstaan! Opstaan! Moet ek julle met
die sambok kom uithaal?’ Dan gaan hy na die kraal, waar die beeste, wat in swart
kolle bymekaar lê, lui opstaan toe hy naby kom. Hulle herkou lomerig en draai dan
koulik weg van die morelug en wag geduldig, terwyl skurwe geluide van lekkende
tonge gehoor word.
Van die huis se kant af kom iemand uit die moreskemering opgedoem. Hy loop
tydsaam, want hy merk dat die kaffers nog nie die osse
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aangekeer het nie. Hy wil nie met sy vader gesels nie, en daarom gaan hy na 'n ander
kraal, waar die skape dig teen mekaar gedruk staan, 'n breë plaat wolwit wat spokig
oplig in die moreskemering. Die slaap weeg nog swaar in sy lede en 'n vae
misnoegdheid laat hom terugdink aan gister, aan die afgelope weke. Hy is baie min
lus vir die werk, alhoewel hy die plaas so liefhet, want hy werk onder 'n dwang wat
hy nie verdra nie; hy wil vrywillig arbei, uit 'n opregte liefde vir die plaas, vir die
grond. Maar oor alles wat hy doen, val die lang skaduwee van sy vader, wat niks uit
sy hande wil laat neem nie en met afgunstige oë kyk na elke ding waarop sy stempel
nie duidelik afgedruk is nie. Henning leun vir 'n ruk oor die koue klipmuur en kyk
na die ooste weg, na Langvlei se rigting toe waar Johanna nou moet slaap, onwetend
van die sterk liefde wat hy vir haar dra. Die boskloof en vlei, rokig in die aanligtende
dag, dra die teerheid van sy jong liefde. In hierdie more-uur is daar 'n soete mymering
in hom wat stadigaan vloei oor die slaap-loomheid, 'n tere beskermingslus. Ver oor
haar plaas heen kwyn die vurige morester weg, hoog en heerlik, en hy bly daarna
kyk, dit boei hom soos die wonder van sy liefde wat in die geslotenheid van
geheimhouding 'n glans van broosheid en onaantasbaarheid kry wat in hierdie
belofteryke ure van die more duidelik omlyn in sy lewe opstaan.
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Maar sy mymering word gou onderbreek deur die skor, bevelende stem van sy vader:
‘Kom aan! Kom aan! Moet ons wag tot die son wie-weet-waar sit?’
Hy staan nader en help om die osse byeen te druk, sodat die rieme om hulle horings
kan val. Daar word min gepraat; net 'n hese skreeu kom nou en dan as die
moedswillige osse, wat swaar blaas, nie gou maatsgewyse wil juk-toe nie. Oom
Sybrand werk handig en vinnig met die stroppe; sy bevele is kort en duidelik, en die
toon waarin hulle gegee word, is 'n waarskuwing dat geen uitgelatenheid of bogtery
hier geduld sal word nie.
Twee spanne osse gaan, elkeen gevolg deur 'n drillende eenskaar-ploeg, teen die
hang by die strooise af. Om die rustig stappende diere kom nou die morehelderheid,
want die morester het hom heeltemal teruggetrek in die morehemel en sy vuur is nog
net vaag-ver te sien hoog oor die roerlose populierpunte. Wyd oor die lande kom die
lig van die dag en dit vloei yl en sag-wit deur die opgegaarde skaduwees en maan
die plompe, deureengestroomde vorme van die dinge tot aandag, sodat hulle
taakbewus na vore kom, afgelyn en duidelik, asof die dag alleen die vaste, die
gevormde, die volgroeide liefhet en beskerm.
Uit die huis van ouma Willa trek die rook soos 'n blou pluim in die morelug op,
'n duidelike teken dat hierdie afgeleefde vrou, net soos haar
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seun Sybrand, haar nie deur die son in die bed laat vang nie, dit inderdaad as 'n ewige
skande beskou as soiets moet gebeur. Duidelik lê die oopgetrapte voetpad by die tuin
verby na haar woning toe. Hier heers sy nog onverroerbaar en bestuur met vaste hand
die boerdery, sit elke dag die emmertjies kos vir die bediendes netjies reg, elkeen
net mooi genoeg, en luister in haar olienhoutstoel na klagtes, besware, verslae en
moedig besluit sy alleen, koppig en eiewys soos 'n oumens dit alleen kan doen.
Oom Sybrand bekyk die eenvoudige woning, met sy breë stoep, soos dit daar
opdoem uit die skaduwee van die randjie, hy vrywe driftig oor sy voorkop, want hy
het besluit om vandag weer met sy ma te praat, nie weer te pleit nie, maar haar
dreigend te dwing om Boskloof dadelik aan hom af te staan, sodat hy nou behoorlik
'n einde aan die saamboerdery kan maak. Vas op sy bene stryk hy agter die spanne
osse aan en sien sy seun 'n end voor hom loop. Nou, so vroeg in die more, terwyl hy
sy enigste seun daar sien loop, eensaam en nors, kom daar opeens 'n vreemde teerheid
in sy keel op. Hy wil met hom gaan praat, sê dat hy spyt is oor sy onbeheerste
driftigheid van nou die aand, hom vra om raad oor die saaiery, maats met hom wees.
Maar dit is maar net die invloed van die morelug op hom, want tot enige openbaring
van teerheid is hy nie in staat nie, en gou vergaan die impulsiewe
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opwelling agter die kors van ongenaakbaarheid wat deur die jare soos 'n skurwe bas
om sy binnegedagtes heen gegroei het.
So stryk hy aan tot waar die ploeë in die grond gesteek word en die rooi-swart
grond in lang strepe agter hulle omkeer. Hy trek die vars grondruik diep in sy longe
op en staan dan vir 'n oomblik aan die onderent van die land stil om te sien hoe die
ploeë glad deur die grond sny en die blinkende, vet aarde agter hulle laat, terwyl die
osse, met die kop effens laag in die juk, gelykmatig aanstap, die sterk pote vas op
die grond, die velle los en skuiwerig onder die juk, onderwyl die skurwe monde
gestadig kou en blinkende drade na die grond toe laat kwyl, vanwaar soms haastig
'n mondvol droë gras gepluk word.
Die moreson se gloed lig agter die hoë populiere deur, wat 'n dun goudrand om
die takke kry, en oor die landskap kom 'n wydsheid en sonnigheid wat Henning vir
'n oomblik sy arms laat uitrek of hy die koue van die nag uit sy lede wil drywe, want
die windlose more, met die populierpunte wat opreik na die blou ruimte, bring 'n
warm weelde in sy bloed, 'n byna dierlike drang om die krag van die opgaande dag
in sy jong lewe in te drink. Kragbewus gaan hy oor die land, die breë skouers en
enigsins geboë hoof bo die bultlyn waaragter die son verrys met die oerkrag van alle
lewe. Sy
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vader sien hom so aanstryk, hy sien die sterk hande wat die ploeg se stert vashou en
die pesige arm wat meeskud as die sooierige en klipperige grond nou en dan die
skaar na bo wil dwing. Wat is dit dan? 'n Weke medelye kom in oom Sybrand op, 'n
medelye met sy eie liggaam, met al die kragte wat eenmaal daarin was en straks sal
afneem met geleidelike wreedheid, tot hy 'n hulpelose ou sukkelaar sal wees wat nog
net bevele van die stoep af sal kan uitraas. En daar gaan sy seun, breed en sterk, die
kragtige arm skuddend op die ploegstert asof hy die grond, die natuur dwing om te
krimp, om te buig onder sy wil. Hy is die toekomstige baas van Boskloof, maar oom
Sybrand kan nie daaraan met vreugde dink nie, net asof dit 'n groot, 'n goddelose iets
is dat jou eie bloed bly voortgaan om te regeer oor die erfenis van die vadere asof in
die ewige herlewing van menslike krag waar die afgeleefde wegsink, 'n skoonheid,
'n mag skuil wat die verlede vasskakel aan die toekoms, wat die aarde laat voortgaan
van sterfte na lewe, van jaargety na jaargety in 'n magtige wenteling, in 'n ewige,
nooit-vernietigbare herrysenis. Hy dink alleen maar aan sy eie liggaam, aan die kanse
wat hy reeds verspeel het, aan die kort span jare wat daar vir hom voorlê. 'n Wrangheid
kom daar in sy siel, 'n duister jaloesie, omdat hy sy goed, waarvoor hy so swaar
gewerk
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het, waarvoor hy dag en nag gesukkel het, aan so 'n jong, onkundige snuiter moet
afgee, wat dit tog maar sal verkwis, omdat hy die waarde daarvan nie ken nie. Opeens
is dit vir hom weer duidelik waar die knoop lê. Sy ma is koppig en gun hom nie die
alleenheerskappy oor Boskloof nie. Sy is skraapsugtig en wil tot die laaste toe bly
sit, terwyl hy self oud word en nie die geleentheid kry om die plaas te bewerk soos
dit behoort nie. Hy moet haar net vanmore gaan pak, want lyflik voel hy die angs
van die komende ouderdom, van die nadering van 'n groot grens, waar hy moet oor,
al wil hy ook vassteek, al wil hy ook krampagtig die uurwerk van die vinnig draaiende
dae laat staan. Sy oog gaan agterdogtig saam met die seun wat daar ploeë, met die
gang van sy jeug en die krag van die jong liggaam. Maar opeens klink daar 'n
hookhanou-geskreeu, die osse gaan staan en Henning begin aan die ploeg te werk.
Oom Sybrand loop nader.
‘Wat is dit?’ vra hy baserig.
Die seun antwoord nie, maar wys net na die stomp, effens gebuigde skaar. Hy voel
ontevrede, want hy het lankal aangehou dat sy pa 'n nuwe, tweeskaar-ploeg moet
koop, maar sy vader se agterstevoor-spaarsaamheid dwing hom maar om met die ou
goed voort te sukkel, terwyl die stuk land die helfte gouer geploeë kon gewees het
en hulle dan deur dié tyds-
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besparing ander nuttige werk kon gedoen het. Oom Sybrand beveel dat die kaffers
klippe moet bring. Daarmee hamer hy op die skaar af, probeer dit reguit dwing. Sy
seun staan net krities na dié tydmorsery en kyk, en oom Sybrand is bewus van
Henning se astrante houding en onderdrukte spotlag en dit laat hom nog meer volhard
in sy koppigheid. Sonder dat iemand met hom praat, brom hy: ‘Dit is slegte ploeëry
hierdie wat so maak. Mens moet die ploeg wikkel as jy by harde plekke kom. Dié
ploeg kan nog jare hou. Die nuwe gedoente is vol bogtery. Al die boere wat van die
nuwe ploeë gekry het, wil weer die ou soort hê.’ Hy bly praat asof hy homself wil
oortuig en darem 'n les wil leer. ‘Toe! Kyk hoe dit nou gaan.’ Henning kan sien dat
dit nie sal gaan nie, dat dit vrugtelose gesukkel is, maar stilswyend, met 'n minagtende
gebaar, blaas hy deur sy neus en begin weer ploeë.
Oom Sybrand staan magteloos, gewond; daar is 'n rou kleinserigheid in hom,
omdat hy bewus voel dat sy seun hom bo die hoof groei en hom dit wil laat voel.
Wragtig! Met lang treë loop hy oor die geploegde land in die rigting van sy ou moeder
se woning.
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II
Al haar werk vir die more is afgehandel, die meid vryf die vloer, die ketel praat
sagpruttelend op die stoof in die kombuis, die kaffer vee die werf, haar brood is in
die oond en elke ding staan op sy plek. Nou gaan tant Willa langs die tafel in die
spens sit en drink stadig en met vaste aandag 'n koppie stomende koffie. Met haar
bewerige vingers vat sy nou en dan, sodra dit in die oog spring, 'n krummeltjie weg
wat op die tafel lê en slordigheid verraai. Haar hare is spierwit, olie-glad van die
paadjie af weggestryk, en op haar kroontjie rus 'n wit mussie, wat gereeld dag-vir-dag
daar vasgesteek word of dit 'n deel van haar ouderdom is. So sit sy met die wasemende
koffie naby haar fyn deurvoorde lippe; die vel lyk soos goed gelooide leer met dun,
kruisende lyntjies en barsies daarop en hier en daar 'n donkerige kol. Sy dra geen
bril nie, hou haar oë net so af en toe in kou water waarin sy 'n halwe teelepel sout
opgelos het, en dan gaan sy weer aan sonder om te kla, want alleen papbroeke en
luiaards murmereer, maar nie sy en die geslag waaruit sy gekom het nie. Sterk staan
haar wangbene naas die wilskragtige neus uit, wat maklik aan 'n man kon behoort
het. En uit die afgeleefde maar stoere gesig staar twee blou oë, wat met oomblikke
lyk of hulle blind is, staar by die
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venster uit, oor die plaas weg, oor die lande waar geploeë word, weg na die verte,
om te sien wat aangaan, sodat sy nie gekul word nie. Van elke ding wat Sybrand of
Gert uit die grond haal, moet sy die helfte kry; dit kom haar toe, want sy het nog die
lewensreg op die plaas. Aan dié woord ‘lewensreg’ hou sy vas met haar hele begrip,
want dit is die waarborg dat die goed waarvoor sy en oorlede Sybrand so swaar
gewerk het, nie deurgebring word nie. Sy gaan haar nie uittrek voor sy gaan slaap
nie. Sy waak oor haar goed; sy eis op wat haar toekom, onverbiddelik. As 'n mandjie
pere van die boom in die drie tuine wat op die plaas is, afgeskud word, dan moet die
helfte na haar huis toe kom. Nie een peer te min nie. As daar getrap is, moet die helfte
van die koring, tot op die laaste dopemmer toe, na haar pakkamer gery word, want
sy moet ook lewe, sy hou die lewensreg, en die weesheer het duidelik laat weet dat
die langslewende in die volle besit bly. 'n Paar van die dinge wat haar eiendom
beheers, het vasgegroei in haar begripslewe, en mens kan net so wel probeer om 'n
olienhoutwortel uit skurwe randjiesgrond te trek as om haar af te kry van wat sy nou
eenmaal glo. Haar liefde vir haar kinders is 'n wakker, genadelose dophouery. So
het sy groot geword. Wie sag en toegéwend teenoor sy kinders is, maak hulle
onbruikbaar vir die lewe, maak hulle agtelosig, lui en nie oppassend
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op wat hulle geërwe het nie. So het haar ouers haar geleer. Vir mense wat stukke
bosse moes plat kap, eindelose kraalmure moes stawel, klippale plant wat vir myle
oor die bulte gaan en by die berge uitklim, was daar nie tyd vir bog, vir soetsappigheid
nie. As mens nie kon vasvat, hou vir hou raak slaan nie, dan moes jy maar gerus
eenkant-toe staan, want dan deug jy nie meer nie, dan is jy net 'n oorlas vir 'n ander,
en jy moet skaam-skaam jou bord kos ontvang, omdat jy dit nie verdien het nie.
Teenoor die kaffers moet jy straf maar regverdig wees, want sodra hulle jou
toegéwendheid sien, raak hulle oorlams en lui en dan word hulle vir die land net 'n
vloek. Daarom is dit ook dat die ellendige kamsketel wat eers in die dorp gewerk
het, vir haar eendag gevloek het net toe hy merk dat haar oorlede man dorptoe is.
Die ander volk het hom 'n ruk daarna gaan lawe, want sy het sy harspan met 'n
goedgemikte hou van haar kierie oopgeklowe. En nou nog is dit nie nodig vir haar
om haar seun of skoonseun te roep dat hulle met die moedswillige werkvolk moet
praat nie. Hulle vrees haar, want hulle weet dat sy min praat, maar as hulle nie hoor
nie, dan kom die kwaai, geboë figuur net by die agterdeur uit, beduie 'n paar dinge
met die kierie en die verkeerde gebeur nie weer nie.
Nou sit sy, soos sy dit elke more doen nadat haar werk afgehandel is, voor die
raam om te
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kyk wat daar buite aangaan, maar haar oë word nou so sleg vir vérkyk dat sy net die
werf goed kan beskou, maar verder is dit 'n alte egalige vaalte waarin net haar geheue
nog die ou bekende dinge op hulle plek kan plaas. Sy praat met niemand daaroor
nie, maar binne in haar maag is soms 'n vretende pyn wat weggaan en na 'n paar dae
weer terugkom. Sy gaan die boererate deur wat sy ken, maar die beste medisyne help
net vir 'n tydjie, dan voel sy die kwaal maar weer terugkom. Met haar kinders sal sy
nie daaroor praat nie, want sy weet dat hulle haar na die dorptoe wil laat trek, en eer
sy dit doen, steek sy hulle liewers in die pad, want sy het die lewensreg; hulle is mooi
ape om vir haar van haar grond weg te werk, sodat hulle kan deurbring wat stadig
en met swaar werk opgebou is. By die hoek van die huis sien sy vir Gert om kom,
en sy weet dadelik dat hy vir die een of ander gewigtige rede by haar kom kla, anders
sien sy hom selde so vroeg in die more by haar huis.
‘More ma,’ sê hy, gaan sit en lê sy hoed plat langs hom neer.
‘More Gert,’ antwoord sy en kyk na hom op asof sy verwag dat hy dadelik met
iets moet begin. Hy is 'n man met hangskouers, 'n bles waaroor die bietjie swart hare
yl gestryk is. Sy bors buig hol in, terwyl 'n ronde magie sy broek glad laat span sodat
hy die boonste knoop
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altyd los dra. ‘Hoe gaan dit tuis?’ vra die ou vrou en vee meganies met haar hand
oor die tafelblad.
‘Nee, hoe sal ek sê, ma? Dit gaan seker maar aan, veral as jou swaer jou met geweld
van die plaas af wil druk.’ Hy sit sy elmboog op die tafel en kyk boos by die venster
uit.
‘Ma moes lankal ons grond laat afdraad het; nou is dit net die spul
miershoop-bakens en Sybrand se goed loop gereeld in my veld. Hy steur hom nie
daaraan as ek praat nie. Wie het vir hom die reg gegee om die rooi lande hier oorkant
te gaan omploeë? Ma het dit aan my afgestaan. Ek het dit weliswaar nog nie gebruik
nie, maar dit is myne. Nou stuur hy goedsmoeds twee spanne osse soontoe, en maak
net soos hy wil. Sybrand is 'n korrelkop en ma moet hom nou darem in toom hou,
anders weet ek nie waar dinge moet eindig nie.’
Die ou vrou sit 'n oomblik stil nadat sy dié woorde aangehoor het. Sy vou haar
arms oor haar bors en 'n trek van trotse verbittering kom om haar mond. Dan praat
sy met 'n krakerige, enigsins hoë stem, maar haar woorde is nadruklik, dit laat geen
twyfel oor haar bedoeling nie.
‘Kyk, Gert, ek hou nie daarvan dat jy my so dreig oor jou grond nie. Waar kom
jy aan grond? Die plaas is nog myne, en dit sal myne bly tot ek hierdie ou kop die
dag neerlê. Ek word moeg om die hele dag te hoor dat ek die grond nou
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moet deel. Waarom moet ek? Ek het vir jou 'n stuk gegee, Sybrand het syne en ek
het myne. As Sybrand hom nie by sy bakens hou nie, dan moet jy hom byloop. Jy
is mos 'n man. Al wat ek die hele dag net moet aanhoor, is 'n klomp klagtes. In my
jong dae het ons te veel gewerk om klagtes te hê. Dit was krom staan van die more
tot die aand, en as jy verbrou, moet jy verbykom.’
Oom Gert is moeg vir die moralisasie wat hy gedurig moet aanhoor as hy hier
kom. Sy skoonmoeder is net so 'n ou hardekop soos Sybrand. Die dag wanneer hy
sy grond kry, verkoop hy dit dadelik en trek so ver weg dat hulle hom nooit weer
sien nie. Hy is 'n man wat min deursettingsvermoë het en gevolglik gly die dae maklik
langs hom heen sonder dat hy iets doen aan die opbou van sy stuk grond. Verband
na verband moet hy opstawel om aan die gang te bly, maar die grens van kan-nie-meer
is nou gaandeweg bereik en dit put sy senuwees uit, dit maak hom prikkelbaar. Soos
hy daar sit met sy dun, swart klerksbaadjie, wat hy gereeld bo-oor 'n dik onderbaadjie
dra, is hy vol griewe en vyandig teenoor sy vrou se familie, want sy swaar kom soos
'n stofstorm op hom af; stadig versit die rolle sand tot jy naderhand toe is. Geleidelik
word jy uitgedruk net of jou plaas se draad al nouer om jou huis toegespan word. En
die man wat maar die minste is, beland in 'n
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dorpshuisie. ‘Maar ma sê niks van my lande nie! Sybrand kan nie maar maak wat
hy wil nie. Ek sal my nie verwonder as hy op 'n goeie more 'n deel van my woonhuis
eis nie! Ek is tam, ek is vies vir die hele spul,’ sê hy verbitterd en kyk weg van sy
skoonmoeder af asof hy haar liewers nie wil sien nie, omdat hy haar vereenselwig
met die onreg wat hier gepleeg word.
‘Maar, Gert, wat is dit met jou? Ek het die plaas verdeel en vir elkeen sy stuk
grond gegee. Nou kom pla jy my. Is jy nie mans genoeg om met Sybrand te praat
nie?’
Oom Gert word bleek toe hy na die agterdeur kyk, want daar oor die werf, met
vaste treë, die arms in nukkerige swaaibeweging, kom oom Sybrand aan. Hy dink
eers vinnig of dit nie moontlik is om nog weg te kom by die voordeur uit nie. Maar
dit is onmoontlik, en al wat hy kan sê is: ‘Praat van die duiwel...’ Toe gaan die
onderdeur van die kombuis oop en met 'n voorkop waarop fyn druppeltjies sweet
staan, loer oom Sybrand vinnig by die spens in, dan kom hy met mik-stappe binne,
die hoed agter op sy kop, en groet so in die sit vir sy ma en skaars-hoorbaar vir sy
swaer. Daar kom eers 'n stroewe stilte. Die ou moeder staan op met 'n pyntrek op
haar gesig, want haar bene kan dit in die laaste tyd nie meer hou nie. Uit 'n blou
koffiekan, wat net sy tuit onder 'n warm
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jas uit wys, skink sy twee koppies koffie in, die melk val duidelik hoorbaar daarin
en toe bied sy dit, met 'n sag-bewende, knobbelige hand aan.
‘En hoe gaan dit met Betta?’ vra sy, byna meganies, omdat sy tog met iets moet
begin.
‘Nee goed, ma,’ antwoord oom Sybrand; hy slurp die koffie met lang hale in, stoot
die koppie rinkelend op die tafel en sit dan weer met gefronsde wenkbroue voor hom
en kyk, of hy iets afwag, of hy dit uittart om te kom. Oom Gert drink met 'n hand,
wat net 'n fyn skudbeweging verraai, sy koppie leeg. Hy doen dit met opsetlike
waardigheid, want hy voel vanmore meer as ooit afkerig van dié ongeaarde
slurpbewegings van die barbaar hier voor hom. Die spanning bereik 'n oorgangspunt.
Woorde sal dit verslap, sal dit laat vervloei in redeneerdery. Oom Gert, wat van
nature liewers 'n ander pad loop as hy sy swaer Sybrand sien aankom, voel nou dat
hy deur omstandighede, deur die wip waarin hy geloop het, moet praat, en toe hy
begin, bewe hy so dat hy moeite het om sy voete stil te hou op die vloer. Dit is of 'n
ligte koukoors sy woorde aandryf.
‘Sybrand, ek het netnou vir ma gesê dat daar moeilikheid gaan kom. Ek sê jou, dinge
loop verkeerd. Ek word hotnot hier, en jou eie suster is baie geaffronteer deur al die
gedoentes wat gedurig mens se siel uit trek. Mens het
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geen rus vir jou siel nie; daar is altyd 'n getorring.’
Ná al dié vaaghede voel hy oom Sybrand se oë rustig en skerp op hom gevestig, en
die gehate kêrel se self-versekerdheid, sy houding asof hy in konkreet vasgemessel
is, maak hom vaag deur-mekaar sodat sy gedagtes soos 'n klompie springbokke op
die vlug slaan as hulle plotseling iemand geruik het wat hulle voorlê.
‘Ja, hoe sal ek sê? Mens wil graag...’ Hy kan die regte woord nie kry nie, bloos
geweldig, en toe hy bewus word van die feit dat hy bloos, kom 'n verontwaardiging
deur dit alles dring en hy blaf byna soos hy praat. ‘Nou steek ek vier kloue in die
grond vas. Ek is nie onder 'n kalkoen uitgebroei nie.’ Hy bly stil, veeg met 'n onsekere
hand oor sy voorkop en binne in hom is sy hele hartslag in beroering. Tant Willa het
ook sy magtige poging aanskou, en noudat hy, onklaar-getrap, swyg, sê sy vas en
beslis: ‘Sybrand, waar kom jy aan die reg om die land te gaan omploeë wat ek aan
Maria gegee het?’ Sy praat opsetlik van ‘Maria’ en nie van ‘Gert’ nie, want sy wil
hom duidelik laat voel dat dit haar dogter se goed is en dat hy maar net 'n flou nul
op 'n kontrak is. Oom Sybrand antwoord nie dadelik nie. Die harde, kortgeskeerde
hare op die kop wat effens plat is bo, die dig geknypte oë naas die breë neus
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vertoon die koppige boer vanmore baie goed in sy verkeerde luim.
‘Ek het daardie land maar gebruik,’ sê hy met dié aggressiewe klank in sy stem
wat oom Gert so haat, ‘omdat dit nou al vir drie jaar so onbewerk lê. Ek kan dit nie
meer aansien nie. Dis vir my te naar dat sulke pragtige saailande daar lê om deur die
vee vertrap te word. Jy het dit nie gebruik nie, Gert, en daarom het ek dit nou maar
gevat. Om die waarheid te sê: ek is ook moeg vir die ewige saamboerdery. Mens sou
sê ons is almal 'n klomp bywoners. Ek wou juis met ma kom praat. Dit is ook maar
goed dat Gert hier by is. Hy moet hoor wat ek vir ma te sê het.’ Vir 'n rukkie kyk hy
nadenkend deur die venster, terwyl sy moeder hom aanskou met rustige afwagting.
Haar arms is gevou en om haar mond lê die skerp lyne van een wat nog gladnie sy
wil om te lewe verloor het nie.
‘Ek het in die laaste tyd die ding goed oordink. Pa was nooit van plan dat sy kinders
grysaards moes word voordat hulle hulle grond kry nie. Ma het sommer later met
die verspotte, kastige boerdery begin. Om die waarheid te sê: ma boer gladnie, maar
die kaffers boer, en hulle maak net soos hulle wil. Nou moet dit seker maar so aanhou
tot ek die dag honderd is en nie meer 'n poot kan verroer nie. Hier lê die groot pragtige
plaas. Die grond word nie duim vir
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duim gebruik soos dit hoort nie. Daardie groot lande wat daar nutteloos lê, het ek
laat omploeë. Ek sê nou sommer reguit: bedém! Ek wil hierdie plaas op sy vier pote
laat staan; ek is nie verniet Sybrand van Vuuren se seun nie. Maar daar sit ma.
Koppigheid is nie eers die woord nie. Ma het net een woord en dit is: lewensreg.
Vertel nou vir my reguit wat ma aan die boerdery het? Ek kan net so goed vir ma
sorg as ma wil hê. Ma kan op die dorp gaan bly. Dit sal tog 'n plesier daar wees. Hier
sit ma dor-sielalleen. Maar dit is net om my te terg, om dinge vir my swaar te maak.
Maar ek sê nou: bedém!’
Die ou vrou se verontwaardiging het aangegroei terwyl oom Sybrand gepraat het,
en nou kan sy dit nie meer hou nie. Haar vinger skiet dreigend van haar bors af weg
en soos 'n pistool word dit na oom Sybrand gehou. ‘Jy, Sybrand, sal eendag nog
swaar by God verby kom! Waar op aarde het jy al ooit so 'n astrantheid teen sy eie
moeder gesien! Mens sou sê hy praat met 'n meid wat hy van sy grond af wil weg ja.
Jy kan kwiek of kwak soos jy wil, ou seun, maar ou Willa sit waar sy sit. Jy moet
weet ek het die lewensreg, en ek kan jou more laat trap as ek wil. Waarom mag ek
nie hier boer nie? Jy is net nagaande op 'n ander, jy wil altyd die stoel alleen volsit.
Ek sê dit vir jou, Sybrand, as jou vader gelewe het, sou jy nie so met my gepraat het
nie. Hy sou vir jou, so groot as
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wat jy daar is, gelooi het dat jy nie kan sit nie. Maar omdat ek 'n weduwee is, dink
jy dat jy met my kan maak wat jy wil. Ek is baie dae lus en trou weer, net om iemand
te kry om jou 'n bietjie skrik te maak. Nee wag, ek vererg my te veel. Sybrand, loop
liewers, eer ek die beroerte kry! Ek sê jou soos ek jou honderdmaal vroeër al gesê
het: my lewensreg staan ek nie af nie. Nooit! Ou Willa is nog die baas van Boskloof,
en sy sal dit nog vir baie jare bly!’ 'n Dor vuis stamp op haar bors om haar baasskap
van haar plaas te beduie. Uitdagend is sy nou; nie langer sal sy haar eie kind oor haar
laat baas speel nie. Sy wag hom af soos 'n vegter wat nydig rondtrap en net goed
regstaan vir 'n aanval voordat sy sal terug moker dat haar seun dit nie gou moet
vergeet nie.
Oom Sybrand is wit om sy lippe; sy mond is ferm geslote tot 'n dun strepie. Hy
het nou genoeg troei gestaan; vanmore moet sy ma weet dat dié saamboerdery 'n end
moet kry, dat haar koppigheid nie lank meer geduld sal word nie.
‘Al wat ek hoor van ma, is dat ek weggeja kan word,’ sê hy en sy harde oë is vas
op sy moeder gerig; ‘mens sou sê ek het geen reg hier nie. Ma dreig net met wegja.
As ma dan nie na vriendelike raad wil luister nie, dan moet ma eenvoudig gedwing
word om te hoor-r-r.’ Skerp dril die r-klank nog na as afsluiting van sy dreigende
woorde. ‘Ek is moeg vir dié agterste-
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voor ou spul,’ sê hy en staan op, die swaar, bruin vuiste op sy bors gedruk. ‘As 'n
mens nie na verstandige raad wil luister nie, dan moet jy dit by sy harspan in moker.’
Sonder om te groet, loop hy weg, gaan deur die kombuis en slaan die onderdeur
met 'n knalskoot toe. Ouma Willa sit 'n rukkie doodstil, haar lippe na binne gebol,
haar oë met 'n glasige staring daarin. Sy vou die tjalie vaster om haar skouers asof
'n groot koue aan die kom is. Oom Gert wag, verlig dat die onweer van hom af in 'n
ander rigting getrek het. Hy kyk agterdogtig en slu na sy skoonmoeder, vat sy hoed
en staan op. Watter mooi christelike maniere!
‘Daar het ma dit,’ sê hy verwytend; ‘Sybrand maak hier net wat hy wil. Ma kan
hom nie meer keer nie, en al wat mens nog kan doen, is om na die wet se kant toe te
staan. Dan word dit 'n vreeslike prosedeerspul, en ons sal die spot wees van die hele
distrik.’
Maar ouma Willa antwoord niks; hy kon net sowel met die muur gepraat het. Weer
voel hy duidelik dat hy die minste in hierdie familie moet wees, dat hulle hom gedurig,
selfs in tye van vriendelike verhouding, beskou as die man wat breed op sy vrou se
stuk grond kom sit het, die arm jongkêrel wat maar 'n tweehonderd skaap die more
deur die plaashek kon ja toe hy vir goed tussen dié boksendais kom woon het. Hy
groet en sy skoonmoeder knik net met haar
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kop. Dan verdwyn sy afgeslyte klerksbaadjie, wat twee hangskouers bedek, by die
agterdeur uit.
Vir 'n ruk sit die ou vrou so stil met haar bloubeaarde hande oor haar bors gekruis.
Haar gesig verraai niks van wat sy dink nie. Oud en verrimpeld staan dit bokant haar
swart klere. Opeens kyk sy na 'n ou wekker wat op 'n rakkie bokant die koffiekan
met swaar stappe die dag aftree. ‘So'n ... my brood is nou 'n kwartier te laat in die
oond! Seker skoon verbrand!’ Sy roep met skelle oumensstem na die meid en die
werfjong en saam gaan hulle, vol opgewonde gebare, na die oond naas die huis. Die
toegepleisterde plaat word afgehaal en die broodgraaf gly skerp skurend oor die
oondvloer, onder die panne in. Netnou hang 'n kragtige broodgeur om die huis en
die bedrywige hande van ouma Willa smeer die swart korste met vet en daarna word
die geurige voedsel handig weggepak in die broodblik.

III
Dit is die ootmoedigste uur van die dag, die uur wanneer die skape, met 'n stofwolk
om hulle, by die kraalhek instroom, die lammers se musiek in die aandlug hang en
'n goue stofdamp, waaragter die figure van mense opskemer, om die vee draal en
laer afsak na die vleie toe.
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Swart lê die omgeploegde land agter hom. Dag-in en dag-uit het hy agter die ploeg
geloop, maar saans as die son ver agter die wit grassaadtoppe weg vloei, dan word
die jukke van die breë skowwe gelig, lome stemme, moeg van die hele dag se werk,
klink wyd en innig in die skemeringvertes en Henning loop dan, met 'n vredige gevoel
in sy gedagtes, na die stal, waar die vosbles nou, half-getem maar nog vurig-wild,
met groot, onrustige oë vir hom aankyk as hy die staldeur oopgooi en binnekom.
Bang en op sy hoede trap die atletiese dier, wat nou Vos heet, rond as hy met sy hand
sag en temmend oor die gladde, trotse nek wil stryk. Vos tel sy kop dan hoog op en,
met die neusgate wyd oop en trillend, runnik hy dat die hele stal dreun. Henning
neem hom dan uit, saal hom op, terwyl die ratse dier weier om die saal op hom te
hê, en dit duur soms lank voordat Henning met 'n behendige beweging in sy rug wip.
Dan klim Vos hoog met sy voorpote teen die aandlig in, die klippe gons onder sy
hoewe uit en vol ingehoue krag galop hy weg terwyl die ore fyn en wakker bokant
sy rasegte kop roer. Dit gee vir Henning altyd 'n diep voldoening om elke aand met
die fyngespanne dier teen die bult uit te ry, om die fris aandlug om hom te voel stroom
en te weet dat hy, wat hom nie laat kleinkry nie, die wilde dier getem het, dat hy en
Vos, albei so vol lewenskrag, mekaar steeds beter verstaan,
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dat daar vryheid hier op die ope vlakte is, weg van sy pa se toenemende dwingelandy.
Die hoefslae van die perd val dan soos opgewekte marsmusiek op sy ore. Dit dra
hom op 'n forse, manlike ritme na 'n beter, vryer toekoms. Dit bring rigting en
bevryding in sy lewe wat steeds maar in sy groei deur sy vader na binne gebuig word.
Vanaand loop hy na die stal met 'n ander plan. Die koue slaan rondom hom uit die
lande op en die kaal populiere lyk verstote in hulle blaarlose eensaamheid daarbuite,
weg van die gesellige kerslig en vuur. Met 'n huiwering buig hy by die stal in. Hy
steek die stukkie kers op wat teen die roustene vasgeplak is en lang, vuil wasstrepe
daarlangs laat afloop het. Naas sy pa se twee karperde staan Vos die hawer en gryp
met sterk, geoefende lippe, en daar is 'n gesellige atmosfeer van ritselende voer,
warm stallug en getrappel van pote om Henning. Hy streel die perd langs die
glimmende nek, en nog half skrikkerig, maar gretig om sy voer te eet, laat die dier,
asof hulle al beter vriende word, hom maar begaan. Hy vergeet stadigaan die baldadige
oorwinning die dag daar op die kweekgras. Hy begin hom aanpas. Daar kom vertroue
en verstandhouding tussen hom en sy baas. Henning vrywe die dier vertroetelend
oor die neusbeen, stoot sy gekartelde maanhare mooi reg en fluister: ‘Vanaand het
ons twee 'n plan,
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Vos. Vanaand moet ons twee saam die wapad skep.’ Die dier roer net sy spits ore,
raap die hawer op en ruk met sy kop aan die halterriem van louter tevredenheid.
Henning blaas die kers dood en loop na die huis oor 'n kaal werf, waar 'n skroef en
groot stampblok nog in die diep skemering te sien is.
In die spens, waar die familie hulle maaltye gebruik behalwe wanneer daar gaste
is, heers weer dieselfde neerdrukkende atmosfeer wat vir Henning altyd vul met 'n
drang om weg te kom na die vrolike byeenkomste van jong mense, waar daar
luidrugtig en uitbundig gepraat word sonder die vyandige stilte wat van 'n
allesoorheersende figuur kom. Op die riempiesmatstoel sit hy stil, met sy blik voor
hom gerig.
‘Wanneer sal jy die lande klaar geploeg hê?’ vra die vader sonder om na die seun
te kyk.
‘Moreaand, pa.’ Dan 'n lang ruk stilte.
‘Oormore moet julle dan begin om diefonteinvoor skoon te maak.’
‘Ja, pa.’
Maar Henning frons sy wenkbroue geweldig. Hy gaan dié moedswilligheid nie
lank meer duld nie. Sy pa weet goed dat dit onmoontlik is om nou, gedurende hierdie
nat koue van die jaar in die slykerige water en pappery te gaan staan. Die somer is
die beste tyd daarvoor. Maar die kwel-lus van sy pa, dié afdwing van werk op jou
net omdat hy weet dat dit vir jou onaangenaam

C.M. van den Heever, Laat vrugte

60
sal wees, laat iets in hom saamkrimp soos 'n tier wat wil spring. Stil sit hy, maar sy
hande vat vas aan die stoel hier onder hom.
In stilte verloop die karige maaltyd, die stoele word opsy geskuiwe, Henning help
vir sy ma die borde en koppies na die kombuis dra, en toe hulle twee daar alleen is,
sê hy sag, sodat sy vader dit onmoontlik kan hoor: ‘Ma, ek gaan vanaand 'n bietjie
uit. Ek sê maar vir ma.’ Vir sy pa wil hy niks daarvan sê nie, want daar is 'n verset
in hom om enige guns meer van hom te vra; hy weet dat sy pa, sodra hy van sy plan
hoor, dit dadelik vir hom onmoontlik sal maak om te gaan. Sy ma sê niks; sy is
bevrees om haar instemming te gee, want haar man voer die bevel, hy het gaandeweg
alle seggenskap uit haar hande geneem. Og ja! Die seun voel opeens 'n tere
geneentheid vir sy stil arbeidsame moeder, met haar sagte oë, maar hy het nooit
geleer om sy gevoel teenoor 'n ander uit te spreek nie. Hy is magteloos om dit te
doen, en dit bou sy lewe vas in 'n hardheid wat op hom afgedwing is vandat hy sy
verstand gekry het. 'n Rukkie staan hy so naas haar, daar is 'n bevryding van
ingewikkelde gevoelens in hom, maar dan weet hy nie wat om te doen nie. Met 'n
mompelwoordjie neem hy afskeid en gaan na sy stoepkamer. Hy het 'n onrustige
voorgevoel dat sy vader hom vanaand iets sal gee om te doen en dan is dit uit met
sy plan. Hy steek
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die kers op en haastig begin hy aantrek, skuif vinnig sy das reg en met die beteuterde
ou spieëltjie se hulp bewerk hy sy hare, sukkel om hulle plat te kry, want weerbarstig
buig hulle regop onder die kam, ongewoon aan so 'n strawwe onderkry-poging. Hy
sluit die deur saggies dat niemand dit moet hoor nie. Die spensvenster is nog lig en
hy weet dat sy vader nou daar sit met 'n ou, afgeslyte boekie uit die jaar nul waarin
hy met 'n sukkelskrif getalle opteken: droëskaap, lammerskaap, datums wanneer die
volk laas meel gekry het, honderde klein dingetjies meer wat daar met 'n kort
potloodjie afgestreep word, angsvallig en vrekkig, of die wêreld se geluk daarvan
afhang.
In die pakkamer vat hy sy saal en loop na die stal toe. Toe hy vir Vos by die uitgang
deur trek, is die ratse dier se kop hoog opgelig, hy snuif die fris winterlug in en stamp
fors op die grond en proes luid. Met 'n haastige swaai is Henning in sy rug. Nou kan
sy pa maar die voetgetrappel hoor! Nou is hy op pad. Hy kan nie meer terug geroep
word nie. Vos klim van louter baldadigheid effens in die lug, die klippe spat onder
sy voete weg en dit gee sy baas 'n rustige trots om die aristokratiese lenigheid van
die dier onder hom te voel. Hy speel met die stang, die mooi nek gekrom, terwyl die
voorpote hoog onder die bors bly speel; die sware dreuning van sy hoewe
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laat hy agter hom as 'n uitdaging aan die verskrikte nag.
Henning vergeet die moeilikheid wat hy met sy vader het, maar nou kom 'n swaar
onrus, 'n senuweeagtige spanning in hom op oor sy avontuur van vanaand. Met
Johanna het hy nog maar 'n paar keer gepraat, en nou wil hy vanaand nader kennis
gaan maak, maar sy hart klop onrustig, want hy gesels swak, en hy weet dat haar
vader, oom Jaap, niks van sy pa hou nie. Wat sal dié vyandige ou oom te sê hê? Vos
wieg rustig onder hom weg, en die wit pad skemer die donkerte in. Dit is 'n
geheimsinnige lokking om so daarin weg te ry, weg in die nag, met net die ritmiese
hoefslag onder jou en rondom die slapende velde, wat wyd weg vloei tot by die swart
rant-silhoëtte. Hier draai die pad uit na oom Jaap se huis toe. Henning hou 'n oomblik
stil toe hy by die hek deur is. Vos se sye dein kragtig en hy proes uittartend.
Sal hy gaan? In die verte sien hy die lig van oom Jaap se huis. Geel straal dit by
'n venster uit, 'n eensame ligkol op die grootse nagvrede van die velde. Die perd
speel-speel die endjie pad af. En nou is hy by die werf, onseker, weifelend, of hy 'n
dwase ding aangerig het. Wakker vlieg hy uit die saal en bind die toom aan die
hekpaal vas. Hy voel koud van die ry, en noudat die aksie geëindig het, kom daar 'n
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kleinlike vrees in hom op dat hy dalk uitgelag sal word waar hy met sy karige woorde
probeer om 'n flou gesprekkie aan mekaar te sukkel. Sy voorvinger hamer aan die
deur. Hy wag. Daar kom niemand nie. Weer klop hy. Nou enigsins driftig. Hy hoor
voetstappe, die slot kners en die deur gaan oop.
‘Naand...’ Hy haal sy hoed lomp af, groet vir Johanna met 'n koue, slap hand. Net
vir 'n oomblik neem hy haar verskyning op. Die smal gesig onder die neergekuifde
hare en die stil oogopslag is vir hom 'n uitnodiging.
‘Kom binne,’ sê sy en hy volg sonder dat hy 'n gepaste woord het. 'n Eenvoudige
hanglamp straal lig uit oor die riempie-stoele en bank. Dit is wonderbaar vreemd vir
Henning om hier te sit, in dié ligkring, met Johanna hier voor hom. Hulle geselskap
struikel stroef oor gemeenplase heen. Hy sê dat hulle nie te ver van Boskloof woon
nie en dat dit nou taamlik koud is, en sy antwoord, terwyl sy sku-verward na haar
hande voor haar kyk, dat dit een van die dae seker weer warm sal wees en dat dit vir
almal voel of Langvlei warmer is as ander plase. Hy het sy arms vas gevou oor sy
bors en sit pen-regop op die stoel, en terwyl hy so sukkel om sy gedagtes soos 'n
klomp uiteengedwaalde skape saam te kry, dring dit tot hom deur hoe werklik
aantreklik sy is met haar ligte hare so bevallig skuins oor haar voorkop gekam, haar
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skugter oë en haar lag, wat byna gedurig om haar mondhoeke bly. Hy wil veel indruk
op haar maak, hy wil gesels oor alles wat hy op die plaas doen dat sy kan verstaan
watter wakker boer hy is, maar die bedrukte atmosfeer by sy huis, die stroewe
swygsaamheid wat daar dag-uit en dag-in heers, het hom ook aangetas, sy innerlike
bestaan vasgegryp, en noudat hy na die buitewêreld uit sy dop moet tree, is hy
onmagtig om dit te doen, en sy onmag vul hom met 'n opstandige
minderwaardigheidsgevoel. Sy verhouding tot haar wil nie helder en vas word nie;
dit is onsuiwer en troebel in sy gees, en terwyl hy sukkel-gesels, vervul dit hom met
'n harde bitterheid of 'n groot deel van sy lewe, buite sy wil om, reeds roekeloos
verrinneweer is. Vir iemand wat selde of ooit met 'n meisie praat, is hierdie
ontmoeting, hierdie groot avontuur 'n heftige skok, want sy drome vind geen
aansluiting by die werklikheid nie. Teen sy bitterheid in kom 'n gevoel van sagtheid,
van die oopgaan van 'n geslote lewe. Langsaam groei dit sterker aan terwyl hy haar
aanskou en haar aanwesigheid sy gevoel voed, en dit triomfeer oor sy ongemaklike
houding en die woorde begin natuurliker vloei, asof daar toenadering, ooreenstemming
in hulle lewens kom, of hulle gedagtes en gevoelens op 'n gemeenskaplike punt kruis.
Die spanning verslap en hulle oë kyk vertrouliker in mekaar vas, en daardie
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glans van stil uitnodiging wat hy in hare gewaar, tref hom soos 'n dowwe slag van
binne en vir 'n oomblik sou hy haar woes en onbedwonge kon storm loop en met
vreeslike krag in sy arms vasdruk. ‘Ek het jou die anderdag op die dorp gesien,’ sê
hy banaalweg, omdat sy drang wyd oor alle woorde spoel, ‘jy weet by die
vrugtewinkel, net naas die poskantoor.’
‘O!’ antwoord sy skugter-bly, ‘ek het jou ook sien loop in die straat. Jy het later
nog voor die poskantoor stil gehou.’ Die geselskap wil nou net vlot, maar agter die
deur wat die spens van die voorhuis skei, is knorrige, naderende stemme te hoor. Die
deur spring oop en oom Jaap kom styf-styf binne, en daarna sy vrou, tant Mieta. Met
sy een been loop die oom, oor wie se bors 'n lang, rooi baard roer, effens mank, want
die jig woel hom, en boererate is vandag ook nie meer boererate nie. Dit lyk of hy
nie lus het om vir Henning te groet nie, want hy steek sommer sy hand so dwarsweg
uit, veeg net oor Henning se handpalm heen en antwoord nie op die gas se beskeie
vraag na sy welstand nie. Met die jigbeen reguit voor hom uitgestrek gaan hy half
agteroor op die rusbank sit, met sy uitstaande maag vorstelik onder sy bors uit. Nie
'n woord sê hy nie, en tant Mieta volg sy voorbeeld, want netjies en styf sit sy op
haar stoel, die mond afwysend geslote, die oë versigtig van Henning af weggedraai.
Hy voel die kilheid
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wat met die ouerpaar se verskyning gekom het en kyk vlugtig na Johanna, wat hewig
bloos en toe op haar lip byt en voor haar staar. Hy voel hoe die bloed warm onder
sy haarwortels instoot, want dit is duidelik dat hy hier nie welkom is nie, dat 'n goed
berekende vyandigheid hom vir goed van hierdie huis moet wegskrik. In sy radelose
verleentheid probeer hy, nou onhandiger as ooit, om 'n gesprek te begin.
‘Hoe gaan dit met oom se lammerskaap?’ Sy woorde tril effens in die gelade
atmosfeer. Op sy gesig is 'n uitdrukking van radelose skaamte wat soms na 'n lagen dan weer na 'n huiltrek lyk.
‘Goed.’
Oom Jaap stop rustig sy pyp, met 'n gebaar wat wil verduidelik dat hy die baas in
sy huis is en dat hy kan wegstoot wie hy wil. ‘Is dit nie vir tante of dit baie kouer
word nie?’ waag hy dit weer en veg dapper teen sy moed wat laer en laer sak.
‘Nee.’ Skerp en afwysend is die woord, die tante se gesig effens verwring tot 'n
aapagtige kwaaiheid. Die dogter kan dit nie langer hou nie. ‘Wat het van jou ryperd
geword?’ vra sy baie vriendelik.
‘Ek het hom aan die hekpaal vasgemaak,’ antwoord hy. Daar kom 'n storm in hom
op. Sy verwardheid sak weg. Hierdie belediging is mooi uitgedink. Die ou blikskottel
met sy
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rooi baard moenie dink hy het met lae vuilgoed te doen nie. Wat ken hy daarvoor
dat sy pa en oom Jaap mekaar net na die keel wil vlieg? Die koppigheid wat daar
werk in oom Sybrand, breek stadig in sy seun deur. Sy voorkop is swaar gefrons; sy
mond is soos 'n vlym. Hy staan dreigend en beslis op. Sy woede gee hom krag vir 'n
doodhou; dit storm blind in sy woorde op.
‘Ek sien ek is nie welkom in hierdie huis nie,’ sê hy, en swaar werk sy asem. ‘Nou,
dan is dit ook maar reg. Naand oom, naand tante.’
Sy oë blits vir 'n oomblik na Johanna toe. Hy verdink haar ook. Die hele ou spul
kan trap. Sonder om 'n woord verder te sê, loop hy, slaan die deur nydig agter hom
toe en oor 'n rukkie kletter Vos oor die nagvelde weg, vinniger en vinniger, tot hy
hardloop dat hy platlê onder die fluitende houe wat hy opeens nie van sy simpatieke
baas verstaan nie.
In die voorhuisie, waarin die lamplig so sag straal, het die opgedamde
woordestroom nou losgebars. Oom Jaap en sy vrou het hulle liewe, sagte dogter nog
nooit in so 'n bui gesien nie. Sy is rooi van verontwaardiging en haar woorde struikel
oor mekaar, kwaai, uitdagend.
‘Vanaand skaam ek my rêrig vir my eie ouers. So 'n ongeaardheid het ek in my
lewe nog nie gesien nie. Mens sou sê die man is 'n hond so word hy behandel. Het
ma en pa geen
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fyngevoeligheid nie? Sies, ek skaam my oë uit my kop.’
Maar sy kan nie verder praat nie, want oom Jaap het onverwags rats met sy jigbeen
en al opgevlie, loop haar storm en skud haar ru aan haar arm: ‘Met wie praat jy,
Johanna? Is jou ouers skuim dat jy so met hulle moet praat? Weet hulle nie die beste
nie? Ek slag vir jou liewers lewendig af voor jy omgang het met ou beesgesig-Sybrand
se seun. Hy is die duiwel in persoon. Nie 'n mens kom meer by hom nie. Hy gaan
nooit meer aan 'n nagmaalstafel nie en sit nie sy pote in die kerk nie. Dan wil jy nog
jou ouers vir dié robbies van Boskloof beledig? Johanna, as jy nie so oud was nie,
dan het ek jou vanaand 'n loesing gegee dat jy nie kan sit nie.’ Heftig skud die rooi
baard oor die onderbaadjie se knope.
‘Toe maar, man,’ sê tant Mieta en vat hom aan die arm; ‘sy sal nie weer nie. Dis
genoeg. Loop nou na jou kamer toe, Johanna.’ Sy loop, en oom Jaap se vinger speel
nog agter haar aan: ‘As hy sy poot weer hier sit, breek hierdie paar hande sy nek af.
So 'n astrantheid.’ Swaar asemhaling volg die woorde. Geboë en vernederd gaan die
dogter na die kamer. Maar sy huil nie. Haar gesig is vuurrooi, uitdagend. Haar ouers
het slapende magte in haar wakker gemaak.
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IV
Op die stoep van oom Sybrand se woning lê die winterson koesterend sonder dat die
wind die aangenaamheid daarvan versteur. Die mure is een helder, wit vlam en die
lug is roerloos, oneindig blou, met die deurdringende warmte wat sag daardeur syfer.
Oom Sybrand rek hom behaaglik uit terwyl hy ver oor die plaas heen kyk. Doer teen
die horison sien hy die plaaslyn duidelik uitkruip al met die bult langs en verder weg
blou 'n wasigheid van die dag wat sy hart met 'n uitbundige liefde vir die plaas, vir
die aarde vul, want dit gee so 'n ruimte, so 'n oopheid aan die dag, aan sy lewe dat
hy vanmore ver sou wil gaan stap, vir ure lank, net om na die plaas se klippaal-grens
te kyk, om te voel dat die stuk wêreld wat hier so ver voor sy oog uit spring in die
blou winter-oneindigheid, syne is, deel van sy strewe, van sy hele mens-wees.
Dit is nou al soveel jare dat hy so graag hier op die stoep in die winter staan. Nie
een afsonderlike winter wat verby is, kan hy meer onthou nie, alleen aangename
oomblikke van warme koestering in die son, met die veld en die wegblouende hemel
vredig hier voor hom. Uit sy moeder se woning trek die rook met 'n breë, kragtige
kronkel die lug in. Sy gesig verstrak. Dit is duidelik dat hy met haar nie 'n hond
haaraf sal maak nie. As hy kan vastrap - sy is
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behoorlik in die aarde geplant! Hy durf nie wens dat sy moet doodgaan nie. Sy gedagte
skram skynheilig, met allerhande vorme van selfregverdiging, daarby verby. En tog
sou dit vir hom oneindig beter gewees het as sy uit die pad was, op die dorp of... Die
natuur, so dink hy terwyl hy die warm stowing van die son in sy klere ruik, staan
nooit stil nie. Die jaargetye volg op mekaar. Wat oud word, moet afgesny, afgekap,
weggebêre word. Die lewe durf nie stil staan nie. Dit skep, dit laat lewe, laat doodgaan,
en al wat uitgediend en in die pad is van 'n jonger kragtiger lewe, moet opgeruim
word. Dit is hard, maar dit is eenvoudig so. Sy ma is soos die ou wilkerboom wat
Henning nou daaronder af kap. Van binne is dit reeds uitgehol, die helfte van die
takke is dood. Dit is net in die pad van ander gesonde bome. Helder klink die bylhoue
deur die vreedsame morelug. Hou vir hou vreet die swaar byl in die hout weg en
soms sing dit met 'n helder trilling van staal agterna. Breed en manlik is die skouers
wat die ou boom daar, met kragtige hou op hou, na die aarde wil vel. Dit is die jeug
wat onkeerbaar die ou, verrotte, afgeleefde afkap sodat die ewige wet vervul kan
word van lewe wat verrys uit die dood.
Opeens stuit oom Sybrand se aangename gedagtestroom op 'n harde, onafwendbare
genadeloosheid. Hy dink aan sy moeder, aan
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haar vrugtelose koppigheid, en wat vertel daardie wakker, helder bylslae vir hom!
Sy kragte moet eersdaags afneem, en daar is sy seun, daar is die jeug wat hom weer
moet wegstoot soos hy sy lastige, al-in-die-pad-moeder wil verwyder hê, òf deur
verhuising, òf deur die natuurlike opruiming van die dood. Hy buig sy kop en kyk
voor hom na die skoene wat so vas staan op die grond of hy nooit sal kan omtuimel
nie. In die koestering van die winterson kom daar 'n huiwering deur hom en vir 'n
oomblik is dit of sy bewussyn, sy hele gedagte wil instorm teen die gelykmatige
stroming van die tyd wat gee en neem, wat so 'n kragtige liggaam soos syne opgebou
het om dit weer te verbreek deur 'n belaglike, wrede ouderdom. Maar hy is nog
gladnie klaar nie! Hy voel nou die krag van die lewe in hom. Mens is maar net so
oud soos jy voel. Sy grootvader was negentig en het toe nog in 'n boom geklim om
'n peer af te pluk. Toe het hy daaruit geval, sy been gebreek en dit het sy dood gekos.
Sy vader was tagtig toe 'n onverwagte aanval van beroerte hom vir altyd, so sterk as
wat hy nog was, plat getrek het. Hy makeer nog niks. As hy siekerig voel, dan gaan
hy eenvoudig nie lê nie, want dit maak mens net klaerig en oud voor jou tyd. Sy pa
was baie kwaai op hom, en vandag verstaan hy goed dat dit nodig was. In hierdie
soort natuur word jou kos nie vir jou aangedra nie. Jy moet
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pal staan, jy moet die grond soos 'n mol omdowwel, jy moet van vroeg tot laat wakker
loop, tel, uitreken, regmoker, anders gaan dit met jou soos met baie boere wat van
die stoep af wil boer, wat jukskeitjies sit en sny in die winterson of in die somerkoelte,
en al-ewig kla as jy hulle op die dorp kry. Hulle het nooit iets nie, en is dan jaloers
op die man wat vooruit boer.
Hy kyk in die rigting van sy swaer Gert se woning, wat langs 'n klein koppie lê, 'n
paar honderd treë laer as sy moeder s'n. Daar is ook 'n knaap wat die natuur vir hom
laat boer, 'n man wat Gods water maar oor Gods akker laat loop. As hy sy vrou se
grond die dag moet erwe, dan staan hy reeds met albei bene vas gespantou. Daardie
grond het elkgeval by sy eie gehoort, dink oom Sybrand. Dit is sommer bog dat 'n
dogter grond moet erwe. Haar man moet vir haar sorge.
Hy word opeens bewus van die bylgekap wat opgehou het. Henning gee 'n trek aan
die langste tak van die wilkerboom en langsaam kraak dit grondtoe, die geskeur is
soos 'n pyngeroep oor die plaas, asof dit gryp na die leë hemel om houvas; dan val
die skurwe stam plat met takke daar bokant wat bewerig skud vir 'n oomblik na dit
al lê. Van die kraal af kom 'n kaffer aan met twee osse ingespan op pad na die
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wilkerboom. Dit moet weggesleep word, gebruik word vir die plaas, vir werkgoed,
vir brandhout.
Oom Sybrand se oë dwaal, met iets vreesagtigs daarin, weg oor die vlakte, oor die
lang end pad wat van Langvlei se kant af streep oor die veld. Daar kom 'n kar aan.
Klein en swart beweeg die stippel oor die veld. Nader en nader skuiwe dit in die pad
af, en daar kom 'n blye herkenning op oom Sybrand se gesig. Dit is Annie en haar
man! Hy ken die perde en kar te goed! Hy is altyd gelukkig as sy dogter kom kuier;
sy bring 'n opgewekte stemming in die huis. Sy hele harde bestaan word in haar
aanwesigheid baie eenvoudiger.
Die kar kom deur die leegte deuskant ouma Willa se huis en netnou is die werf
vol wielgerol en perdgeproes. Bly-skaam loop oom Sybrand na die kar toe, tel Annie
se twee dogtertjies uit. Stadig, met 'n liggaam wat al swaarder word in die laaste tyd,
klim Annie uit die kar wat skeef lê onder die gewig; sy gee haar pa opgewek 'n
klapsoen en sê luidrugtig: ‘Maar pa sien daar mos goed uit! Hoe gaan dit hierlangs?’
Terwyl oom Sybrand half binnensmonds antwoord, groet hy ook vir Hennie, wat
met sy rooibeaarde wange en fletsblou oë effens verleë staan naas die voorbarigheid
van sy vrou, wat so maklik omgang maak met dié onvriendelike, geslote skoonvader
van wie hy nog nooit kon hou nie.
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‘Gaan maar in Annie,’ sê oom Sybrand opgewek in 'n toon wat totaal anders as sy
alledaagse is; ‘jou ma het seker nie gehoor dat julle gekom het nie.’ Dadelik help hy
vir Hennie uitspan, lig die sweetdeurtrekte tuie van die moeë perde af en vra: ‘Hoe
laat is julle daar weg?’
‘Net 'n rukkie voor sonop, pa.’
‘Kom ons gaan maak die perde in die kampie los,’ sê oom Sybrand en lei self een
perd, wat sy lyf dreunend begin uitskud, na die hekkie 'n endjie van hulle af. Hennie
wonder of sy perde vanaand 'n plek in die stal sal kry. Die ou kêrel bekommer hom
gewoonlik nie veel oor 'n ander se goed nie.
‘Staan pa se karperde nog in die stal?’ vra hy, hoor 'n onduidelik gemompelde
antwoord, klop sy pyp op sy skoenhak uit en begin dit dan met 'n geel voorvinger
stop. Hy kyk na die kort, vaste postuur van sy skoonvader hier voor hom. Verbeel
hy hom dit of loop die ou man effens mank, effens oumanagtig mank? Hy steek sy
pyp op, trek 'n groot blou wolk daaruit en sê nadenkend: ‘Hoe lyk dit vir my as ek
pa so van agter bekyk, of pa oukant toe staan.’ Asof hy vir 'n leeu 'n skop van agter
gegee het, so draai die skoonvader hom vererg om, sy gesig half verwring van
impulsiewe opwinding en tot Hennie se groot verbasing skreeu-praat sy skoonvader
half: ‘Wat se foetery is dit in die laaste tyd met my ouder-
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dom? Van die laaste een moet ek hoor dat ek só oud en só oud is. Dit is sommer alles
vervloekste jaloersheid! Dit lyk my julle wil my dood hê net om te kan erwe.’ Hy
ruk onverskillig die toom van die perd se kop af sodat die dier verskrik agteruit vlieg
en byna die draad om druk. Hennie is totaal verbysterd, want hy wil veral vandag sy
skoonvader nie in 'n slegte bui hê nie. Vir 'n oomblik is die atmosfeer bederwe; dan
begin die geselskap sukkel-sukkel weer met 'n duidelike toon van opsetlikheid daarin.
‘Wat gaan pa op daardie onderste omgeploegde lande saai?’ vra hy, tog inwendig
afkerig van dié bot ou skoonvader.
‘Hawer.’ Oom Sybrand het dié woord op 'n kort, afbytende toon gesê. Dan sien
hy sy dogter op die stoep by haar moeder staan, sy stemming word vergeefliker en
hy sê: ‘Ons sukkel bietjie met die lammerskaap vanjaar. Die kuile hier bo begin
opdroë. Dit gaan 'n foetery afgee, want hier by die fonteindam kan hulle nie in die
middag kom drink nie. Vandat dié ou stywebeen-Jaap hierbo die water wat in die
vlei af kom, gaan opdam het, is die hele ding bedodderd. Ek is nog altyd spyt dat ek
hom nie laat prosedeer het tot ek weet nie wie-weet-waar nie. Hy het nou my hele
boonste stuk veld befoeter. Ek het nooit met lammerskaap daar gesukkel nie. Die
kuile was altyd vol. Nou loop dinge
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verkeerd.’ Hennie antwoord net nederig: ‘Ja, pa.’
Hulle gaan vir 'n rukkie op die stoep sit. Stroef-gesellig sê oom Sybrand vir die
twee rooiwang-dogtertjies van agt en ses jaar: ‘Kom staan hier by oupa.’ Maar
skamerig kruip hulle agter hulle ma weg, tot sy byna barsbevelend sê: ‘Toe, kan julle
nie hoor nie!’ Sy is vandag tweemaal so vriendelik, so vleierig as gewoonlik, want
sy en haar man het gekom om 'n guns van oom Sybrand te vra. Die dogtertjies gaan,
swaar daartoe gedwing, popagtig langs hulle grootvader se knie staan, hulle hele
houding een en al onnatuurlikheid. Oom Sybrand wil hulle aanhaal, vind dat hy hom
net bespotlik gedra en maak toe of hy hulle nie meer sien nie, sodat hulle maar teen
hulle pa gaan leun.
Nadat die koffie gedrink is en Annie nogmaals gesê het hoe goed ‘ou vadertjie’
nou vir haar lyk, verwyder sy haar diplomaties om dan ‘'n bietjie met ma te gesels.’
Sy wil vir Hennie by haar vader laat, sodat hy met die kwaai versoek kan kom wat
hom vannag tot hoenderskraai laat rondrol het. Stadig kruip die skaduwee van Henning
se kamermuur na hulle toe. Die son skuiwe na die middaghoogte toe. En nog kan
Hennie nie die moed bymekaar skraap om met sy versoek te kom nie. Elke slag kom
hy so hittete by die gevreesde vraag, dan draai hy skielik weer weg soos 'n ruiter wat
op die laaste
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oomblik bang geword het om oor 'n diep slot te spring. Nou gesels hy senuweeagtig
en in 'n sneller tempo as gewoonlik. Hy merk hoe die son klim. Netnou moet hulle
gaan eet, dan is die kans dalk weer vir 'n tydjie verlore om met sy versoek te kom.
Hy kla oor die slegte tye, oor bloedpens onder die lammers, oor steekgras in die wol,
oor geknoei van winkeliers met die wolskaal, oor die swaar wat 'n jong boer vandag
alleen moet dra. Hy maak 'n draai om by jakkalsjagte wat misluk, vertel van 'n
doktersrekening wat hom amper die bewerasie gegee het so hoog was dit, wei
hakkel-hakkel uit oor skuld ‘wat soos 'n brak aan 'n mens se jas hang,’ en toe breek
dit eindelik deur, onhandig en met 'n toon van diepe minderwaardigheid: ‘Pa, ek is
in die moeilikheid. Die moeilikheid meen ek. Ek skuld tweehonderd pond by die
winkelier, by Blenski. Hy wil nie meer wag nie. Ek sou dit nooit vir pa gesê het nie,
maar Annie het my aangepor. Daarom het ons gekom. Blenski wil nie meer wag nie.
Maar hy sê dat as pa vir borg wil teken, dan is dit goed. Ek gee pa my kar en perde
en my veertien osse as waarborg. Pa weet self mens kan nou twaalf tot veertien pond
vir sulke osse kry. As ek weer skeer, sal ek 'n lelike gat in die skuld maak. Dinge het
my nou net gevang. Dit het bietjie skeef geloop.’ Hy bly praat, sommer onnodige
dinge, want hy merk hoe sy skoonvader se

C.M. van den Heever, Laat vrugte

78
gesig verstrak, hoe sy grys oë hard en genadeloos word en hom aankyk met 'n verhole
minagting wat erger is as die grofste belediging. Dit is hierdie oomblik wat hy die
meeste gevrees het. Sy oë dwaal onrustig rond, sy asem trek duidelik hoorbaar. Hy
is reeds verslaan.
‘Nooit, Hendrik! Nooit!’ Die woorde word met 'n heftigheid en 'n beslistheid
uitgespreek wat Hennie se moed onder in sy skoene laat sink.
‘Jy weet wat ek van borgstaan dink. Dit is die graf van ons mense. My oorlede
vader se broer het vir sy vrou se pa borg gestaan, en die aand toe hulle al sy goed
verkoop het, het hulle op kassies gesit. Ek sê nee! Dit is vir my vreeslik dat 'n jong
boer soos jy, wat maar nou-die-dag begin het, vir my kom vra om vir jou borg te
staan vir so 'n klomp geld. Wat het jy met alles gemaak? Nee, vra my liewers om
geld te leen. Dit is beter. Maar geld om te leen, weet jy ook, het ek nie. Tweehonderd
pond! Genugtig! Ek kan my eie ore nie glo nie.’
Maar Annie moes op die een of ander wyse 'n deel van die gesprek afgeluister het,
want nou kom staan die vrou, wat nog maar 'n paar jaar gelede slank, lenig en
aantreklik was, breed en moederlik langs haar vader en vleiend, smekend, met 'n
krassende, onegte toon in haar oorredingspoging praat sy naby oom Sybrand se kop:
‘Toe, ou vadertjie! Doen dit vir ons.
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Ek weet vadertjie sal dit doen. Ons kan nie help dat die winkelskuld so hoog opgeloop
het nie, want ons het baie dinge nodig gehad toe ons begin het. Hennie sal dit weer
gou vir vadertjie afbetaal.’
Oom Sybrand sit stil. Sy dogter se aanwesigheid, haar woorde wil sy weerstand
vermurwe, maar hy reken intussen, reken vinnig, want sy planne, waaraan hy daagliks
werk, lê soos 'n kaart voor hom oop. Hierdie tweehonderd pond sal hy moet betaal.
Hy het hierdie skoonseun van hom al lankal deurgekyk. Hy is soos die meeste boere
teenswoordig: ná sonop kom hy uit die kamer. Hy het sommer baie duidelik nou daar
gehoor: hy is een van die jeremia-boere. Net 'n klomp klagtes. Met hulle rig jy niks
uit nie. Dit gaan met klagtes en al die bult af. As hy nog tweehonderd pond moet
betaal, is al sy planne in duie. Hier moet hy vas staan, anders het hy verniet gewerk.
Selfs sy spogdogter kan dit nie van hom verlang nie.
‘Nee, Annie. Ek sê jou sommer reguit ek doen dit nooit! Julle kan dit nie van my
verwag nie. Dit sal net mooi 'n strop om my nek word.’ Annie verbleek effens, maar
hervat haar pleidooi weer, nou met 'n vaag-dreigende houding wat verstrengel is met
haar smeekwoorde. Maar oom Sybrand skud net sy kop. Vir sy dogter sal hy alles
doen, vir sy skoonseun niks.
‘Kom eet julle,’ sê tant Betta by die deur. In
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'n grafstemming gaan die klompie na die tafel. Hennie peusel net aan die kos,
nukkerig, besig om in gedagte die rekbaarste berekenings te maak. Die woorde is
nou skaars, dor en sonder hartlikheid. Langs hulle op die kas staan 'n bottel heuning
wat Annie vanmore so vrolik ‘net vir vadertjie’ saam gebring het. Na ete moet Hennie
skielik dringend weg.
In die eentonige, wit pad beweeg die kar langsaam voort tot dit oor die bult
verdwyn, en oom Sybrand gaan met 'n leë gevoel in sy hart voort met sy werk.
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Hoofstuk III
I
Oom Sybrand is handig, uitgeslape met sy plaaswerk. Hy weet deur ervaring net
waar om te vat en waar om te laat. Maar as hy met papier, met boeke, met rekeninge
besig is, dan kom daar 'n styfheid, 'n onhandige stroefheid in sy houding; hy betas
die papier met 'n harde, vereelte hand of dit 'n vreemde fynigheid is wat mens so gou
as moontlik moet afhandel. Jaarliks het hy 'n onaangename werk te verrig as hy met
die inkomstebelastingvorm moet spook. Vroeër het hy na die prokureur gegaan om
die gedoente in te vul, maar hy het later gevind dat dit geldmors is, want al kos dit
swaar werk, 'n stryd teen fyngedrukte skrif en verwarrende vrae en besonderhede,
dan spaar mens tog darem 'n paar trippense, wat weer in baie nodige gaatjies kan rol.
Vanmiddag is die bruinerige vorm breed voor hom oopgespalk; ineengefrommelde
stukkies papier, sy gladgeslyte sakboekie en 'n goedkoop potjie ink, wat reeds deur
min gebruik opgedroog het en nou weer opgefris is met 'n klompie asyn, lê en staan
bymekaar. Oom Sybrand is met sy jaarlikse rekenkundige uitoorlê-werk
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besig. Wat sy inkomste ookal is, dit moet so bewimpel, omgeplooi, toegesmeer,
uitgedun word dat hy nie 'n pennie aan inkomstebelasting hoef te betaal nie. Eenmaal
het die prokureur die hele ding so verknoei dat hy 'n hele paar pond moes betaal. Hy
is nog altyd spyt daaroor. Mens kan die ding so invul dat die ou spul wat die belasting
moet invorder, altyd aan die kortste ent moet trek. Dit hoort so. Oom Sybrand kwel
hom gladnie oor wie belastings moet betaal en waarvoor dit gebruik word. Die groot
ding is om skuiwergate, uitkruipplekke te kry, en daarvoor staan hy wat Sybrand is,
te vroeg vir die kantoormeneertjies op. Dit voel gladnie vir hom of hy iets verkeerds
doen nie. As mens 'n slag kan slaan, moet jy dit doen; 'n mens moet die boer nie die
kuns afvra nie. Die dun pennetjie, wat oor en oor in die asynagtige ink gedoop is,
kras hard oor die papier en maak lelike syfers, soos alleen iemand maak wat min
skrywe. Sy gebarste voorvinger skuiwe oor die fyngedrukte woorde heen en dan,
met sy tong effens uit, word getalle ingevul, langsaam en lelik, tot die vorm tot volslae
bevrediging van oom Sybrand gereed is en hy dit, nadat sy naam groot en krapperig
daaronder geteken is, kan gereedhou om gepos te word as hy weer na die dorp gaan.
Hy moet dit self doen, want hy vertrou niemand met 'n brief van dié aard nie. Dit
kan oopgemaak word, en dan is dit weer
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net 'n yslike swartsmeerdery. Sy vrou het nou en dan in die spens gekom, vlugtig
gekyk na sy gewigtige werk en sonder om 'n woord te sê, weer verdwyn. Nou kom
sy weer in die deur staan en sê toonloos: ‘Hier kom Gert aangestap. Ek wonder wat
dit is, want hy was so lanklaas hier.’
‘Gert?’ vra oom Sybrand verbaas en bêre al sy papiertjies.
‘Ja - Gert,’ sê sy gelate en gaan na die kombuis, want sy weet nie eintlik hoe om
die gesprek voort te sit in 'n huis waar die stokou meubels, die harde, eenselwige,
daaglikse roetine en haar eie man vir haar baie dae te veel word nie. Steeds stuit haar
lewe weer, as sy droom van 'n verandering, teen 'n vaal muur, teen die onverroerbare,
vasgelegde dinge wat ewig stil en vasgemessel is soos haar eie lewe. Haar drome
verloor hulle waarskynlikheid; daarom word hulle minder, en daarmee sterwe sy
langsaam.
‘More Betta,’ sê oom Gert toe hy by die agterdeur in kom, want by die voordeur
word alleen vreemde gaste ontvang. Hy het maar weer sy afgeslyte klerksbaadjie
aan wat alte duidelik sy hangskouers en uitbultende magie vertoon. Hy dra ook 'n
vuilgesmeerde harde boordjie, maar sonder das. Die ou boordjieknoop steek astrant
onder sy groot adamsappel uit.
‘More Gert. Hoe gaan dit met Maria?’ en
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tant Betta plaas haar hande oormekaar soos iemand wat skielik skaam en ongemaklik
voel en geen plek vir die hande kan kry nie. Hy kyk sku na haar.
‘Goed dankie. Sy is besig met die vark wat ons geslag het. Hier is vir jou 'n
karmenaadjie.’ Hy hou die bord voor hom uit, waarin die wors en vleis met 'n wit
doek toegemaak lê.
‘Baie dankie, sê dankie aan Maria,’ sê sy en vrees dat sy haar dankbaarheid nie
duidelik genoeg uitdruk nie. ‘Hoe was die vark? Darem vet?’
‘Nee, hy kan aangaan. Ons was net bang vir masels, maar gelukkig was hy skoon.
Is Sybrand tuis?’
‘Ja, gaan maar spens-toe. Hy sit daar.’ Oom Sybrand het die hele gesprek gehoor,
maar hy het hom nie verwerdig om op te staan nie. Nou groet hy sy swaer kortaf,
want hy vermoed dat daar weer moeilikheid hier onder uit die vlaktes kom. Met sy
swaer het hy net 'n klomp ellende. Die man moes nooit 'n boer gewees het nie.
Tant Betta skink dadelik koffie in, maar as sy daarmee klaar is, voel dit vir haar,
wat in haar eie huishouding 'n minderwaardigheidsgevoel aangekweek het, of sy in
die pad is, of met die koffie-inskink haar taak geëindig is en nederig verwyder sy
haar.
Nou is die vertrek opeens baie onvriendelik
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vir oom Gert. Hy hou niks van sy swaer nie, maar hy moet vanmiddag buig, want
dié ou geharde sondaar soos hy nou daar sit, is 'n baasboer, hy vergader wêreldse
goedere stadig en gewis soos 'n boomluis wat alles droogsuig in sy omgewing. Mens
wil hom liewers nie raak loop nie, maar in sulke tye het jy hom nodig, want hy het
besitting, geld, mag. Oom Sybrand kyk op sy beurt hierdie swaer van hom afkeurend
aan. Hy sien die slap, willose gesig, die krom skof, en hy stel hom voor dat dit veel
beter sou wees as so 'n man op die dorp gaan bly, daar karweiwerkies doen,
slimpraatjies verkoop. Dan is mens vir goed van sy lastige aanwesigheid ontslae.
‘Hoe gaan dit met die lammerskape?’ vra oom Gert om tog tenminste te begin,
want oom Sybrand sit daar teenoor hom, nie in die minste begaan omdat die gesprek
nie 'n aanvang wil neem nie.
‘Nee goed,’ sê oom Sybrand, ‘net die ou blikskottel hierbo het my kuile heeltemal
belemmer met die dam wat hy daar in die lang vlei gemaak het. Ek sal 'n plan moet
maak.’
‘Jy meen Jaap?’
‘Ja, dié ou korrelkop.’ Toe is dit weer stil, want dit is duidelik dat agter die woorde
'n vervreemding, 'n vyandskap teenoor oom Gert skuil wat maklik sy werklike
gedaante deur die verbloeming heen kan wys. Oom Gert besluit om sommer dadelik
met die deur in die huis te
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tuimel. Die moeilikheid druk hom; hy moet nou maar dwarsdeur die vernedering.
Hy moet sy fyngevoeligheid in sy broeksak steek.
‘Swaer,’ begin hy en sy woorde het 'n vriendelike gebaar wat snaaks afsteek by
hulle stroewe houding teenoor mekaar, ‘ek is in die moeilikheid. Ek het 'n skuld van
vyfhonderd pond. Dit druk my. Ek kom vra jou om hulp.’ Oom Sybrand sê oë rek
wyer. Genugtig! Nou die dag was sy skoonseun hier; nou weer dié ou sukkelaar.
Dink hulle dat hy 'n vaste borg is vir almal wat in die strop verwurg?
‘Jy kan nog 'n verband op my grond kry, swaer. Ek moet die geld hê. Jy kan maar
net sê watter rente jy wil hê. Maar rêrig, swaer, jy moet my help.’
Oom Sybrand het sy kin op sy hand laat sak. Agter in sy oë brand 'n donker gloed.
Sy gesig word strakker. Hy moes sy spogdogter diep kwes deur haar man se versoek
van die hand te slaan. Hier is glad 'n ander voorstel, glad 'n ander voorstel. Dit beteken
dat hy die hele Boskloof kan besit as hy sy voorwaardes net so stel dat hy vir Gert
styf kan vasdraai dat hy dorptoe moet trap. Hy bly skynbaar dink of die vraag hom
vreeslik ontstel het.
‘Swaer,’ pleit oom Gert, neerslagtig oor die frons op oom Sybrand se voorkop;
‘ek kom na jou toe omdat jy familie is. Ek wil nie graag die verband op my grond
aan vreemdelinge gee

C.M. van den Heever, Laat vrugte

87
nie,’ klink dit selfregverdigend, maar duidelik pateties. ‘Hoe lyk dit, swaer?’
Oom Sybrand wag die regte oomblik diplomaties af, want hy wil nie te gou toegee
nie. Hy reken uit hoeveel geld hy gereed het en hoeveel oom Gert hom reeds skuld.
Dat iemand anders Gert se grond in die hande kan kry, verontrus hom diep; dit sal
al sy planne uit mekaar smyt. Hy buig hom regop, trek sy oë tot smal skrefies en sê:
‘Gert, ek het dit ook maar moeilik. Ma maak die ding vir my swaar. Sy hou my teë
dat ek nie kan boer soos ek wil nie. Maar dit is ook so: familie moet mekaar help.
Daarvoor is ons daar. Ons kan volgende week dorp-toe ry, dan kan ons met die
prokureur praat. Ek sal ook maar raap en skraap om die geld bymekaar te kry. Maar
ek moet jou help. Dit hoort so.’ Oom Gert is oorweldig deur dié onverwagte
tegemoetkoming. Trane skiet na sy oë. ‘Genugtig, swaer, ek weet nie hoe om jou te
bedank nie!’
En nou is dit ‘swaer’ voor en ‘swaer’ agter. Oom Sybrand het 'n gulheid en hartlikheid
wat sy swaer nog nooit gesien het nie. Voor hulle afskeid neem van mekaar sluit
oom Sybrand die pakkamer oop en haal 'n rol platperskes uit en gee dié vir oom Gert.
Die netjies bewerkte droë-vrugte met 'n goudgeel deurskynendheid soos kosbare
perkament, word in groot lappe
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afgeskeur en geëet deur 'n opgewonde, blye boer toe hy met lang treë na die huis
stap om die goeie nuus vir sy neerslagtige vrou te vertel.

II
Die winter is naby die einde van sy skof en tog is die dae nog koud en die mores
hard en wit van die ryp. Tussen die bome bly dit klam-koel, en waar Henning en die
volk nou werk aan die voor is dit ondragelik koud en akelig in die pappery van swart,
turfagtige grond. Henning het 'n verflenterde ou broek en hemp aan en die twee
werkvolk dra net hulle hemde, wat modderbevuil om hulle blaaie plak. Op 'n ry staan
hulle en werk. Henning is voor. Kort-kort spring hulle uit die nattigheid en gaan dan
in die warm stralende son langs die kaal, dun takke van 'n wilkerboom staan. Maar
dit duur nie lank nie, dan moet hulle weer wegval. Hulle voete sink borrelend in die
vuil modder, deurdraad van wortels, en as die graaf daarin wegsak, gaan dit soms
met 'n groot gesukkel voor die modder in 'n swart, taai streep oor die wal waai. Die
koue hande moet die graaf vasvat, die arms en rug moet straf ingespan word en dan
sink die voete soms onverwags dieper as die graaf opgebeur word; die modderwater
kom dan koud en klewerig tot bokant die knie.
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Henning uit die een verwensing na die ander, want dit is volgens hom blote
moedswillige vernielery van sy pa se kant om daarop aan te dring dat die voor juis
hierdie tyd van die jaar skoongemaak moet word. In die somer is dit 'n ander ding,
dan kan mens jou man staan teen die modder en vuiligheid. Maar nou kan hy hom
alleen versit daarteen, want sy rug het 'n dowwe pyn en van sy voete af kom daar 'n
akelige gevoel asof hy netnou in die bed sal lê en ril van die koukoors. Oor sy gesig
lê komieklike stroke modder, sy hemp en broek is die ene harde kors wat styf en
bespotlik om hom hang. As hy nie 'n dodelike siekte van hierdie onnodige gedoente
kry nie, dan sal dit 'n wonder wees. Agter die walle dam die swart strepe modder
weerskant met hier en daar 'n krap se doppe duidelik sigbaar daarop.
Langs die swart, opgehoopte, slymerige voormodder kom oom Sybrand
hande-in-die-broeksak gestap. Dit is 'n taai werk, een van die naarste, afstotendste
werke wat daar is, maar sy seun moet nou eenvoudig gebrei word, dit is sy plig as
vader om hom 'n geharde, taaie werker te maak. Anders gaan jy onder in die stryd
met die grond en met geslepe, onderduimse medemense. Hier is dit nie half en half
nie. Hier is net 'n pure man nodig wat sal spook tot hulle hom kerkhoftoe dra. Boere
soos sy skoonseun en sy swaer kan jy agter elke bossie uitskop. 'n Boer

C.M. van den Heever, Laat vrugte

90
moet harde spiere, 'n sterk rug, uithoudingsvermoë hê. Die soort grond in hierdie
kontrei maak dit nodig. As jy nie pal kan bly staan nie, is die wapad jou ander keuse.
Oom Sybrand gaan staan by die drie werkers. Henning kyk nie op nie, alhoewel
hy weet dat sy pa daar beterweterig staan. Die eiegeregtige ou man, met sy hande in
sy sak en sy kritiese oë, vul hom al meer met afkeer. Dit is naar dat hy so teen sy eie
pa moet wees, maar hoe kan dit anders? Daar is nooit die minste liefde of
vriendelikheid teenoor hom nie. Hierdie soort oorheersery, die lus om elke dag
sommer uit leedvermaak jou kop diep in die modder te druk, jaag hom verder en
verder van sy pa, en hy voel dit nou so duidelik, hier waar hy koud en vernederd
staan, dat dit op 'n breekspul moet uitloop. Vroeër of later. Mens is mos darem nie
van klip gemaak nie. Hy wens sy pa wil liewers loop. Hy hou nie van die kykery
waar hy werk nie. Hy is nie 'n slaaf nie. Die vader voel lus om vriendelik met sy seun
te praat, hy voel dit omdat hy die onverpoosde werkywer van sy seun aanskou. Dit
doen sy hart goed. Vir iemand wat so werk, moet mens respek kry.
‘Wanneer sal julle klaar wees, Henning?’ vra hy, en sy stem pleit dadelik vir beter
verstandhouding. Maar al antwoord wat hy kry, is: ‘Vanaand!’ en die seun se lyf sak
weg in die diep voor en 'n streep modder plas naby die
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vader se velskoene neer. 'n Trae woede vul onverwags oom Sybrand se hele gedagte.
Dit is maar alte duidelik dat sy seun hom nie ‘pa’ genoem het nie. Sulke astrantheid,
sulke goddeloosheid moet wortel en tak uitgeroei word. As sy seun nie wil buig nie,
dan moet hy gebreek word. Aan die beweging van sy lippe is dit duidelik dat 'n
stortvloed van bestrawwing gaan kom, maar hy sê tog niks, ruk sy kop parmantig
regop en stryk weg deur die tuin.
Eindelik is 'n lang, onaangename dag om. Die son sink waterig-wit deur die
blaarlose populiere, wat met vaste lyne teen die westerhemel afgestreep is, en dan
styg 'n ligte rooi net vir 'n rukkie langs die stamme op en die aand kom vogtig, met
'n ryplug, en laat die plaas in 'n verstilde atmosfeer van lewe wat diep onder die grond
weggekruip het.
In die skemering loop Henning met lang, lome treë na die huis toe. Hy voel so
moeg, so kluimerig in sy lede dat hy graag dadelik in 'n warm bed sou wou kruip.
Hy was hom skoon by die windpomp, wat die kou helder water verfrissend en
borrelend oor hom spoel. Hy is al gebrei teen kou water. Hy moet hou. Wat kan hy
anders maak? Hy trek skoon klere aan, loop na die kombuis en met 'n moeë stem
groet hy sy moeder wat besig is met die aandete. Hy gaan 'n rukkie voor die stoof
staan en laat die hitte weldadig deur hom dring. Sy moeder
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bak vleis in die pan, en net die manier waarmee sy dit omkeer, haar neergeslane oë,
haar geboë rug en die rimpels op haar voorkop vul hom opeens met so 'n oneindige
jammerte dat hy onverwags vra: ‘Kan ek ma nie help nie?’ Sy skud net saggies haar
kop en sug half: ‘Nee, my kind,’ en dan werk sy verder, eensaam in haarself geslote,
ingedryf na die binnekring van haar gedagtes, waar die lewe eensaam uitbrand,
weemoedig soos 'n stil kersvlam in 'n doodstil kamer sonder 'n lewende naby. Wat
kan hy vir haar sê om die skeiding wat ook tussen hulle is, uit te vlak, om haar
vereensaamde lewe nader aan syne te bring? Hier is hulle bymekaar, hier waar die
gesellige vuur vertroulik hulle innerlike lewe na openhartige openbaring lok, hier is
hy en sy moeder; hy is uit haar gebore, sy het aan hom die lewe gegee; eenmaal was
hy deel van haar, en nou is hy so ver van haar af dat hy, lomp en onbeholpe, nie
kinderlik, belydend met haar kan praat nie. 'n Vreemde hartseer is in hom, want hy
voel die wrede skeidinge van groot lewensmagte aan, van strominge wat elke uur,
elke dag skei, saamvoeg, breek en weer een maak. Watter wonderlike iets is die lewe
tog nie! Opeens vloei sy gedagtes vol vertroulikheid, baie onverwags, en hy sê: ‘Ma,
wat is dit dan dat oom Jaap so teen ons is? Hy het my die aand toe ek daar was, baie
sleg behandel.’
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‘Ja, my kind,’ sê sy met 'n trae stem waarin die onmiskenbare klank van diepe egtheid
is, ‘ek weet nie. Hy en jou pa lewe nou al vir jare so. Daar is altyd rusie en vyandskap.
Vandat hy die dam daar bo in die vlei gemaak het en Boskloof se reënwater afgekeer
het, het dit erger geword. Ek hou tog nie van die rusies, maar ... ag ja!’ en sy staar
voor haar uit in die vuur. Sy voel waarheen haar seun dwing. Die liefde roer aan sy
lewe, en sy kan baie duidelik insien dat hy hom teen 'n klipmuur vasloop, want van
so 'n liefdesverhouding sal niks kom nie. Net veel moeilikheid en verdriet. Wat is
die liefde? dink sy. Wat sal vir haar seun wag? Ook net 'n lang ry teleurstellings.
Ook net toesmeer en swyg of jou mond verseël is. Ver, baie ver terug is die ligte,
lieflike drome van 'n boeredogter met haar mooi, helder, weemoedige oë. So het sy
die lewe ingestaar, so het sy gekyk in die oë van die lewe self asof sy die raaisel, die
wonder wou aflees van haar toekomsdae, asof sy die lewe wou dwing om aan haar
die weelderige droom van 'n sterk komende liefde te openbaar. En die jare het dit vir
haar geopenbaar. Haar ouers het gemeen dat sy 'n goeie huwelik doen met 'n man
wat baie sal erwe, wat hard werk - al het haar vader nooit van dié vryer se barse
uiterlike gehou nie. Ja, die jare het haar geleer, dit het skerper en vaster oor haar lewe
heen gesny, dit het met swaar,
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diksool-skoene op haar bestaan getrap, dit het haar drome soos sothede, soos
spinnerakke, wat net die deurgang versper, weggevaag; dit het alles weggedruk,
ondertoe, af, laer, aarde-toe. En nou het sy nog net haar liggaam, haar moederliggaam
wat afgebeul is deur die jare, en haar drome lê weggetrap in die grond soos 'n blom
op die ploegland, waar dit nie hoort nie, waar die praktiese dinge, die harde dade die
enigste is en die res bog. Dit lyk na 'n groot dwaling wat vroeër of later weggewis
moes word in die opkomende vloedwaters van die lewe. Nou is haar hande hard en
benig, nou staan haar liggaam, wat nie goed versorg is na die geboorte van haar
kinders nie, bultig en lelik onder haar goedkoop klere uit. Die lewe het klaar met
haar, hy het haar vir 'n wrede, blinde doel, wat sy nie begryp nie, opgebruik, haar
mooi, jong meisiesliggaam het verval tot wat sy nou besit. Waarom? Wat het sy oor?
Net die weemoed in haar oë as sy wegkyk oor die blou, onmeetlike velde, as sy haar
kinders se baba-kleertjies, wat sy diep wegsteek, uithaal, dit teen haar vashou in die
doodstil kamer en nie huil nie, maar net sug, peinsend voor haar uitkyk en dink oor
haar groot droom wat dood is, aan haar verwagting wat verbysterend, snel weggesak
het in die harde sorge van die dag, in 'n saamlewe met 'n man wat eentonig verkors
het in starre eet-werkslaap.
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En hier is haar seun nou by haar en tog is hy ook reeds ver, ver weg, verlore vir haar
bestaan. So is die lewe; 'n groot geskenk, en tog ook weer 'n wrede afstand. Miskien
kan sy haar kind raad gee om sy lewe ligter, sy huwelik 'n sonniger iets te maak as
wat hare was. Maar watter raad? Sy het stadigaan tot 'n slavin geword wat swyg, wat
nie 'n mening daarop nahou nie, en as sy dié nog het, dan verbied die strakke lyne
van haar omgewing vir haar om dit uit te spreek. Nou wil sy graag haar hand op haar
seun se skouer lê en moederlik baie sagte, troostende, liefderyke dinge vir hom sê.
Maar waarom doen sy dit nie? Waarom word haar hele mens-wees onherroeplik aan
die eensaamheid vasgeklink? Daar wel 'n blinde ontroering na haar hoof, trane spring
blink in haar oë, en nog sê sy niks, swyg sy, deur onsegbare dinge gewond, vervreemd
van die nabye wat eenmaal vir haar so lief en heilig was.
By die agterdeur word swaar skoene skoon gestamp en nydig geskuur - die gestamp
en geskuur klink tot diep onder in haar lewe. Dan ril sy, keer na haar werk terug en
is weer die puntenerige, sorgsame huisvrou. Oom Sybrand kom binne en mompel
iets wat na 'n aandgroet klink. Hy hang die lammerskaapsweep teen die kombuismuur,
en sonder om langer by vrou en seun te draal, loop hy deur na die spens met
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die vaste gebaar wat wil toon dat die aandete maar kan begin, noudat hy gekom het.
En weer is dit soos so baie, baie aande wat sonder vreugde weg geskuiwe het in
die nag. Die kers wat stil, aandagtig brand, die vertroulike glansing van borde, messe
en vurke, alles so goed bekend. En die hande wat daar oor die tafel beweeg: vaste,
harde vingers; maer, knopperige vrouehande; rooi, bloedgevulde vuiste van 'n jong
lewe. So sit hulle saam soos so baie geslagte voor hulle saamgesit het tot die een na
die ander weggeroep is om alleen te gaan verwyl in die duisternis buite by die strakke,
wagtende sipresboompies. Ander kom by: jong, gulsige monde, vurige oë, en ook
hulle moet later hulle plek ontruim; die jare slyt af, die jare eis en vermurwe. Die
ketting het geen einde nie.
Om die drie stille figure, geheimsinnig vergader by die kerslig asof hulle pas, God
weet hoe, uit die duisternis vir 'n oomblik se bewuswording, 'n allenige bestaan
aangetree het om netnou weer in die nag te versink, hang 'n bo-persoonlike bestaan
waarin geslagte wat heen is, hulle uitgeleefde bestaan wil uitdruk, waarin dag en nag
van lank gelede, ure van harde arbeid, kleinlike planne en eersug en bitter vetes al
lang vergete, nou weer werklikheid word en die heengeganes hulle vas verbind voel
aan die drie wat nou op hulle plekke sit. En die
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vader, moeder en seun voel daardie aanwesigheid, hulle is vasgebou deur die
plaastradisie, en steeds ervaar hulle die mag van geslagte wat oor hulle waak.
Daardie gedagte is nou net 'n vlugtige oomblik in oom Sybrand. Hy dink aan sy
grootvader en vader wat weg is, lewendige mense wat eenmaal ook breed-rustig op
dieselfde olienhoutstoel gesit het waarop hy nou sit, boere vir wie die ete net so
aangenaam was as vir hom. En hulle is weg. Hy vrywe net vlugtig oor sy voorkop
en om sy oë of hy 'n spinnerak wil verwyder, asof hy tot die vaste, eenvoudige dinge
wil terugkeer waaraan sy lewe vasgesuig sit. Hy kan hulle nooit los nie - dan kom
die snaakse gevoel of hy net in 'n bodemlose afgrond weg getrap het.
So gaan die maaltyd verby en Henning loop na sy stoepkamer. Hy voel moeg en
koud en wil maar dadelik gaan slaap. Iemand klop saggies aan sy buitekamer se deur.
Dit is die ou skaapwagter. Sy gesig is beplooid met donsies daarop en hy lyk inderdaad
veel op 'n ou-ooi wat al baie gras in haar dae weg gevreet het. Hy staan daar in die
kerslig met sy flenterhoedjie in die hand.
‘Ja, ou Jannewarie?’ vra Henning.
‘Ek het 'n brief hier vir die baas. Maar baas moet my darem 'n swaar klompie twak
gee vir my werk.’
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Sy gesig lyk of dit uit donker, gladde olienhout gesny is noudat hy dit so vragend
ophef. Uit die binnesak van sy flenterbaadjie haal hy 'n brief wat krom gekreukel is
en onhandig, soos een wat selde iets fyns hanteer, oorhandig hy dit. Henning draai
dit verbaasd rond.
‘Wie het dit vir jou gegee?’
‘Die skaapwagter van baas Jaap, my baas.’
En nou bons Henning se hart onverwags en 'n vreugde kom deur sy bedruktheid
heen soos 'n opspringende fontein. Vinnig vroetel hy in 'n kassie voor sy bed rond
en soek na twak. Ou Jannewarie ontvang dit met hande wat kommetjievormig naas
mekaar geplaas is. Toe verdwyn hy met 'n luidrugtige bedanking.
Henning sluit die deur of hy alleen met hierdie brief en met sy gedagtes wil wees.
Hy kyk aandagtig na die handskrif. Dit is fyn en half aarselend soos van 'n mens wat
min skrywe. Toe skeur hy dit oop. Hy kyk. Ja, daar staan haar naam daaronder. Gretig
maak sy oë 'n aanval op die letters. Daar is geen aanhef by die brief nie. Sy weet
seker nie hoe om hom te noem nie. Dit val sommer met die hele deur in die huis. ‘Ek
wil jou net sê hoe spyt ek is oor wat op daardie aand gebeur het. Ek het lank gewag
om te skrywe, want ek het gedag ek sal jou weer sien. Nou lyk dit vir my of jy kwaad
vir my is. Moet asseblief nie kwaad vir my wees oor wat gebeur het nie, want dit is
nie my skuld
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nie. Ek is nog altyd hartseer daaroor. Jy moet maar vergewe. Ek gaan Sondagmiddag
bietjie na jou tante Maria toe.’
Hy lees die woorde weer, stadig en versigtig, net of hy haar wil hoor praat, die
dinge wat daar staan, wil hoor sê. Hy kyk aandagtig en met liefdevolle oorgawe na
die handskrif. Daar is 'n bly verwagting in hom, 'n geluk wat opstoot tot in sy
haartoppe. Dan het hy haar verniet verdink. Sy voel glad anders teenoor hom as haar
ouers. Veral daardie laaste woorde: ‘Ek gaan Sondagmiddag na jou tante Maria toe,’
is vir hom so 'n opwindende uitnodiging, dit wek 'n veroweringsdrang in hom op dat
hy vir 'n oomblik op sy bed gaan sit, sy hoof skuins op sy hand lê en begin dink en
droom. Veel wat hard en verbitterd in hom was, gaan los. Sy kamer word ruim en
vol gefluisterde liefdeswoorde. Dit is of die groot, mooi dinge van die wêreld wat
ver was van hom, wat hy as verlore beskou het, opeens naby, ontstellend naby hom
is. Johanna het onverwags gekom, haar gelaat, haar oë, haar liefde. Sondagmiddag
sal hy gaan. Wie sal hulle liefde langer kan keer en verbied? Dit het nou 'n donker
krag in sy lewe geword. Hy wil haar beskerm, opneem in sy lewe. Hy voel lus vir
die stryd wat kom, want 'n onkeerbare dryfkrag het ontwaak in sy sinne, veral ná hy
die laaste woorde in haar brief gelees het.
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III
Sy kan voel dat die winter nou aan die verbygaan is, want sy dra die keerkring van
die seisoene in haar bloed. Voor die venster sit sy, die ou, afgeleefde tant Willa, en
sy kyk deur die venster, maar ver kan sy nie sien nie. Sy weet maar te goed hoe die
plaas, haar plaas voor hierdie venster uitstrek, hoe groot, hoe waardevol dit is. Haar
seun Sybrand was nog nie weer 'n slag by haar ná die nare, astrante manier waarop
hy met haar gepraat het nie.
Een dag het sy vir Gert gevra om haar spaider te laat inspan en haar na die dorp
te bring, omdat sy daar gewigtige werk moes afhandel. Vóór die prokureur se deur
het sy afgeklim, sukkelsukkel met haar stywe, mankoliekige bene, by die deur sonder
iemand se hulp ingegaan en daar reguit, met 'n verweerde, blou-beaarde vuis
stamp-stamp op die tafel vir haar prokureur gevra of hy raad kan gee hoe om vir
Sybrand vir goed sy astrante, goddelose mond te laat hou. Die kêrel met sy dik
brilglase en trae manier het verbaasd na haar gekyk en omslagtig verduidelik dat sy
met 'n baie moeilike vraag kom, iets waarmee hy nie daagliks te doen kry nie. Hy
het salwend gepraat van liefde en vrede, en die ou vrou het hom roerloos, met haar
dowwe blou oë sit en aankyk en dit het haar geweldig vererg dat hy so om die saak
rondplons, dat
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hy sulke bogterige raad het vir so 'n gewigtige saak. Sy het toe sommer reguit haar
bewende vinger na hom toe gehou en gevra: ‘Wat sê die testament, wat sê die wet,
kan ek hom more in die pad steek as ek wil?’ Die kêrel het na 'n paar dokumente
gekyk, met sy vinger lang reëls afgestreep en toe bevestig: ‘Ja, tante, u het alle
seggenskap. As u die dag te sterwe kom, dan kry u kinders die plaas. Maar tot dan
is u nog die baas. Ek het dit al vir u gesê, ek herhaal dit maar net weer.’ En met 'n
skalkse glimlag het hy bygevoeg: ‘Ek hoop net tante gaan nie verkeerde dinge aanvang
nie!’ Sy het bedaard opgestaan en net gemompel: ‘Toe maar, dis nie jou sake nie.
Nou is ek positiefseker. Ek sal nou met die hardekop werk.’ Sukkel-sukkel is sy weer
in die spaider en nadat sy vir haar 'n trippens se ‘ekstrastrong’ vir die pad laat koop
het, is sy weer plaas-toe, vas beslote om haar regte tot die laaste toe te verdedig en
te handhaaf.
Sy wag nou net dat Sybrand een more daar moet inkom en net die geringste sê,
dan sal sy hom behoorlik bestraf en, om hom 'n les te leer, dan in die pad steek. Sy
sal dit doen soos mens 'n kind bestraf, nie omdat dit juis vir jou so lekker is nie, maar
omdat hy moet hoor. Al is jou kind ook sestig jaar oud, dan moet hy nog
onderdanigheid en gehoorsaamheid toon. Die Bybel wil dit so hê. As mens 'n
duimbreedte
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toegee vir brutaalheid, dan slaan jy net 'n spyker in jou eie doodkis. Jy boer agteruit,
en netnou moet jy in ander se oë kyk vir kos, en die goed waarvoor jy jou hele lewe
lank gewerk het, word verkwis deur mense wat dit nie kan waardeer nie.
Voor haar lê die son warm en wit op die vensterbank, en met gevoude arms sit sy
daar, 'n goue streep oor haar swart mou, en wag; sy wag vir Sybrand om met hom
af te reken; maar sy wag ook vir iets anders: 'n groot, aanskuiwende onsekerte, 'n
duisternis wat nader en nader kom sonder dat sy dit afweer. Haar gesig het in die
laaste maand 'n harde, liggeel kleur gekry soos van ou suurdeeg. Haar ingewande
voel dood; die minste wat sy eet, veroorsaak 'n vreeslike kramppyn. Sy is honger,
maar moet die kos net so aansien. Sou dit dan die einde wees? So maklik gaan sy
nie ingee nie. Agter haar, op die rakkie bokant die koffieketel, staan twee, drie
wynflesse vol nuwe rate wat sy gekry het. Dit is vermeerbossie wat getrek is; dan
weer wilde-als en bruinsuiker met 'n paar druppels groen-amara daarby; dan weer
kruisement wat fyn gestamp is saam met maagwortels. Maar dit het geen uitwerking
nie. Telkens voel dit of sy nou net die regte medisyne het, maar dan kom die
teleurstelling weer. Haar kombuismeid het haar al verseker dat sy getoor is deur die
skaapwagter, wat sy in die middel van
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die maand weggeja het. Sy het by die ounooi aangedring om die slams te laat kom,
wat net onder die drumpel sal grawe, die toorgoed daar sal uithaal en die kwaaddoener
dan, papnat van die sweet, sal laat hol tot by die plek waar hy die kwaad gedoen het.
Maar tant Willa weet nie wat om te doen nie. Sy is bang vir die toornaars; die Bybel
verbied dat mens jou met sulke heidens moet besighou. En tog dwing die lus om te
lewe haar om ook hierdie raad te aanvaar. Sy weet net nie hoe om dit reg te kry nie.
Dit sal moeilik gaan om by die skinderbekke verby te kom. En moontlik is alles
bedrog?
Die middagson kruip langsaam oor haar swart klere, blink van die baie dra. Wit
en geweldig is die dag daarbuite. Sy sal vir niemand sê dat die kwaal haar nou so
ver het dat sy met moeite 'n bietjie sterk sop kan drink nie. 'n Dokter moet hulle nie
gaan haal nie. Al woorde wat hy ken, is ‘mes’ en ‘hospitaal’. Sy sterwe liewers voor
hulle haar na 'n hospitaal neem. Sy het genoeg gehoor van die marteling daar. Maar
sy kan duidelik voel dat die swakheid haar begin ondermyn. Sy kry dit moeilik om
regop te staan. Die kinders van Maria wat by haar moet kom slaap, wil dit nie graag
doen nie. Sy weet dit. Ondankbare goed wat op haar grond groot word!
Die son skuiwe verder oor haar heen en tril
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soos fyn wasemdraadjies agter haar teen die muur. Geel en roerloos is haar gelaat
en hande. Buite gaan die dag langsaam agter die kimme in en nog wag sy, ongeskok,
vol diep vertroue, soos 'n jong bruid op 'n komende lewe.

IV
Dit is Sondag op die plaas en daarbuite lê die lig roerloos oor die koppies en die
velde. Die woning rys vredig op in die uitbloeiende dag; die vertes vertoon weiende
vee, blou horisonne en yl wolkstrepe. In die harte van die boere is daar 'n rus so breed
en kalm soos van die oorgangsdae van die winter na die somer self. Oom Sybrand
het in die afgelope week gereken, bedrae op sy vingers afgetel, sy sakboekie
geraadpleeg, die plaas van baken tot baken weer afgestap, en vanmore sit hy op 'n
veldstoel stil, nadenkend en wegkyk oor die kaal, slap takke van die wilkerbome.
Hy sit doodstil of hy vas aan die slaap kan wees en tog dink hy aaneen, dink hy oor
die harde transaksie-sake, oor die lening van Gert, oor die oë wat hy nou in sy
vangstok moet maak, oor die sekuurheid van toekomsberekening.
Daar oorkant sien hy hoe Gert en Maria na sy moeder se huis gaan om die
Sondaggodsdiens daar te hou. Sy ma begeer dit so, want sy kan nie meer na die kerk
toe gaan nie. Nou kom
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Gert en sy gesin maar Sondagmore teen elfuur na haar toe. Daar lees hy 'n stukkie
uit die Bybel, daarna 'n preek wat hy eentonig, dikwels sonder veel begrip van die
eintlike inhoud en met 'n onnatuurlike sing-stem deur werk; dan volg 'n gebed, daar
word gesing en die rustige lewe daarbuite suig hulle weer aan, want vir 'n oomblik
het die sondebesef hulle ongemaklik en ongelukkig laat voel. Netnou vloei hulle
lewe weer tevrede en sorgeloos weg in die dag. Vroeër, net ná sy pa se dood, het
oom Sybrand met sy vrou en kinders ook daarheen gegaan. Maar dit het nie lank
geduur nie of hy het een Sondagmore 'n ekskuus gevind en daarna het hulle, tot diepe
afkeer van sy ma, nie meer gegaan nie. As dit by die ‘boeke-vat’ kom, is Gert veel
beter as hy, dié verander sy stem dan dadelik tot 'n half-huilerige toon en hy kan lank
bid - gebede waarin dieselfde woorde en begrippe gereeld weer terugkom. Oom
Sybrand kon nog nooit op 'n biduur 'n woord uitkry nie. Sy oorlede vader het hulle
gedwing om op sulke byeenkomste, as almal op hulle knieë lê en dit verwag word
dat niemand oorgeslaan sal word nie, ook hulle stemme te laat hoor. Oom Sybrand
het egter altyd sy uiterste bes gedaan om nooit op so 'n biduur te kom nie. Maar by
sy vader, die kwaai ou man met sy kaalgeskeerde bolip en yl baard om die kin, kon
hy nie verbyskram nie. Eenmaal het hy op 'n biduur net 'n
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paar woorde met groot moeite uitgesukkel, want hy kon nie, dit was of hulle bloed
uit 'n klip wou slaan, dit was vir hom behoorlik onmoontlik om sy binne-lewe, sy
gedagtes, sy intieme menslikheid daar, nie voor God nie, maar voor die medemense
uit te stort. Dit het hom vreeslik vererg dat hy dit moet doen, en ná sy vader se dood
het hy sy voet nie weer op 'n biduur gesit nie, omdat hy dit net as 'n skynheilige affêre
beskou het, waarheen mense gaan om lekker te eet en vrome woorde te sê wat hulle
nooit bedoel nie en netnou weer vergeet. Eenmaal het die predikant met hom kom
praat omdat hy nooit meer kerktoe gaan of aan die nagmaalstafel kom nie. Hy het
baie bitter dinge teenoor die leraar gesê, nie omdat hy iets teen die kerk het nie, maar
omdat dit hom kwaai opstandig maak as mense hom wil dwing. As daar voorbeeldige
bure is wat gereeld kerktoe gaan, dan is dit goed en wel, maar hy maak soos hy wil,
sy lewe en sy siel is syne, en niemand anders hoef hom daaroor besorgd te maak nie.
Die predikant het hom straf vermaan oor so 'n goddelose houding en toe, enigsins
ontnugterd, gery.
Nou is daar 'n nuwe predikant in die gemeente, en oom Sybrand verwag hom een
van die dae. Ook van hom sal hy kleingeld maak, want hy het lankal geleer dat dit
die beste is om reguit te sê wat jy dink. Hy weet maar te goed hoeveel
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skynheiligheid daar agter baie salwende vriendelikheid is. Hy weet dat die ouderlinge
en diakens hom verag omdat hy 'n halwe heiden is, soos hulle sê, en tog is twee van
dié vreeslike Christelike knape nou-die-dag deur die poliesman opgeskraap omdat
hulle by 'n slams, so 'n egte deurtrapte skelm, ‘medisyne’, kastige toorgoed, gaan
haal het. Wat se godsdiens is dit dan wat soos 'n dop buite op sit en afval net ná hulle
biduur gehou het? Wat gee hulle die reg om so vreeslik van hom te skinder? En tog,
noudat hy so rustig op die veldstoel sit en ver oor die velde heen kyk, is daar 'n
skrynende twyfel in hom. Die fondamentstene wat in sy lewe gelê is baie jare gelede,
is nog daar, maar dit is of hy veg teen sy jeug, wat vir hom meer vernedering en
dwang was as iets anders, en dié gevoel van gewelddadige onderwerping deur sy
harde vader bring hy ook in verband met die godsdiens. Toe hy ouer geword het, toe
sy vader se harde vuiste nie meer sy lewe bestuur het nie, het hy sy gevoel begin
sluit vir stemme wat eenmaal sag en met 'n hemelse belofte gepraat het binne in hom.
Hy hoor nou 'n psalm opruis daar uit die huis van sy moeder en opeens oorval 'n
weke gevoel hom en sy hart word gevul met 'n hoë en gewyde stemming, met
aanvloeiende herinneringe uit watter verre, vergete dae, met 'n soetinnige gevoel wat
hom meeneem in die wye,
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blou dag. Maar as die gesang oor is, skud hy sy kop effens of dit 'n dwase aanval is
wat hy wil teen staan, of vroulike weekheid hom onverwags in sy greep gekry het.
Hy kyk na sy hande, na sy liggaam; dan sit hy vir 'n rukkie doodstil, gedagteloos,
met 'n vaag-sere gevoel onder in sy bestaan net of daar iets haper, net of dinge nie
regloop nie. Hy hoor hoe Henning in sy kamer werskaf. Hy kry opeens weer lus om
met hom te gesels, maar dié begeerte sterf gou weg voor die stem van sy plig wat
hom maan om streng, afsydig te bly as hy sy heerskappy wil handhaaf, as hy gedurig
die plek wil behou van die man wat met vaste hand sy plaas wil bestuur.
Uit sy stoepkamer kon Henning sy vader sien, maar hy doen nie 'n poging om met
hom te praat nie. Die deur het 'n rukkie oopgestaan en nou sluit hy dit en begin hom
netjies aan te trek met 'n blye voorgevoel van geluk wat kom, geluk wat nog verskuil
gaan agter tergende onsekerhede. Met meer sorg as ooit skeer hy hom, kyk in die
spieël en dan dink hy aan Johanna, aan haar brief en 'n senuweeagtige haas is daar
in hom om weg te kom, om te weet wat sal gebeur. Netnou roep sy ma hom vir ete,
en aan die tafel het sy pa net 'n slag vlugtig na hom gekyk, gemerk met watter sorg
hy aangetrek is en toe maar weer die sag gekookte bout en daarna die
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doekpoeding met 'n rustige Sondagsgenoeë geëet.
Ná die maaltyd staan Henning gou weer na sy kamer se kant toe. Hy plaas die
briefie van Johanna sorgvuldig in sy sak en toe begin hy met sy groot onderneming.
Diep-gelukkig loop hy met die voetpad langs. Hy voel hoe die weldadige, dansende
lug deur sy liggaam ingedrink word en hoe die wydtes van die vredige dag dan weer
van hom wegstroom na die horison of hy daarin opgaan, daarin gedagteloos vervlugtig.
Voor hom loop die fontein se water helder en diep in die voor waaraan hy so swaar
skoongemaak het; die gladde oppervlakte van die deursigtige winterwater trek hier
en daar 'n lang rimpel wat gou uitplooi in die egalige vloeiing. Die helder sonnedag,
met die populiere, kaal en trots teen die lug uit, lê afgespieël in die diepte en 'n geur
van ou blare, vogtig en met die wonder van baie vergane dae in hulle, vul Henning
opeens met 'n diepe, dierlike lewensvreugde sodat hy die aarde teen hom kan vasdruk
uit 'n wilde drang om al die heerlike dinge nie te verloor deur die dood nie.
Hy loop met 'n gesonde gevoel in sy bloed, in die rigting van sy ouma se woning,
en ver voor sy oë spring die kaal, son-om-aaide bulte oop, naas die kaaltes van die
wintervelde wat 'n mildheid en lieflikheid dra en sy hart diep-stil maak van 'n gewyde
natuurstemming. So 'n
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Sondag het hy lanklaas belewe: dit is of die liefde wat lig, suiwer-mooi in sy bestaan
gekom het, ook deel is van hierdie ruimte in en om hom, deel van hierdie sagte,
geel-wit wintervelde wat soos sy eensame lewe met 'n onsegbare verlatenheid omgewe
is.
Hy merk dat hy 'n bietjie haastig was, want die son verlaat maar net sy
middaghoogte. Hy stap daarom by sy ouma se agterdeur in en vind haar besig met
'n koppie sop wat sy met klein teugies probeer drink. Maar hy skrik toe hy na die
vervalle gesig kyk, die blou, half-dooi oë en die slap lewenlose vel vol diep-bruin
vlekke en die lippe vol plooie, half geopen oor die byna tandelose mond sien. Sy sit
inmekaar gebuk, oud en lelik, en vir 'n oomblik voel hy 'n afkeer vir die verwording
wat kom met die ouderdom; die verval van die liggaam se krag.
‘Dag, ouma,’ sê hy en gaan op die riempiesmat-stoel 'n endjie van haar af sit.
‘Dag, my kind,’ antwoord sy met iets troosteloos, iets afgedaans in haar stem en
toe praat sy niks verder nie, maar kyk dof, terwyl haar hoof skuins hang voor haar
uit of sy niks sien nie. Haar bewende hand probeer om die dun sop na haar
wydgeopende lippe te bring, maar die helfte kwyl langs haar mondhoeke af en bly
hang in die baarderigheid van haar kin. Die gevoel wat Henning nou net daarbuite
gehad het, die matelose drang na die gesonde lewe
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wat uit die aarde opkom, verdwyn by die aanskouing van hierdie uitgeleefde,
uitgebluste mens wat tog nog so vasklou aan die bestaan. Die verdorde hande, die
ou vervalle gelaat wat tog ook eenmaal skoonheid gehad het, die vreeslike
hulpeloosheid, tref sy denke met 'n skok, veral omdat sy ouma altyd so taai, so
weerbaar teen elke aanslag van die lewe gelyk het. Wat kan hy sê? Sy hart hunker
na die son, die lewe daarbuite, na 'n jong meisie met 'n jeugdige, sterk, bloeiende
liggaam. In hierdie spens druk die lewe opeens swaar en ondraaglik op hom.
‘Hoe gaan dit, ouma?’ vra hy en hy is byna skaam dat hy so 'n vraag kan stel, want
dit is maar alte duidelik wat die ouderdom hier verwoes.
‘Goed, my kind. Jou ouma kan net nie meer 'n stukkie kos in haar maag kry nie.
Hierdie ding gaan my dood kos, my kind.’ Hy sit stil, want hy weet nie wat om te
antwoord nie. Buitekant die venster dawer die sonnedag neer; hoog en onmeetlik is
die blou te sien oor die rustige, kaal wintervelde. Binne in hom krimp daar iets ineen.
Hy sit en wag om iets te sê wat sy ouma sal opbeur, maar hy kan nie. Hy voel die
diepe vloeiing van lewe en bewussyn in hom; dit gaan, dit gaan tot jy lyk soos sy
ouma; dan kom weer nuwe lewe, nuwe drif, en so hou dit aan, mens na mens, geslag
na geslag,
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en God alleen weet wat die sin van dié ewige, vreeslike herhaling is. Dit is of hy in
hierdie lang, dralende stilte ook onverwags oud en uitgeleef geraak het. Hy voel
oorbodig en doelloos.
‘Nou ouma, ek wil maar weer loop. Middag ouma.’
‘Dag, my kind.’
Hy gaan uit in die dag, die groot, roerlose winterdag. Sy hart skryn. Terwyl hy in
die helder, son-oorglansde pad stap, word die stemming van bedruktheid van hom
afgespoel deur die wyd-om blouende lugoneindigheid. Sy gedagtes verander gou,
want opeens is nou, ná die ontnugterende ervaring, die wese, die liggaam van Johanna
vol en soos sterk lewe in hom. Hy sien haar duidelik, haar bestaan is deel van sy
verlange. Sou sy al by tant Maria wees? Dalk het sy gladnie gekom nie? Aarselend
gaan hy by die agterdeur in. Alles is stil daar. Hy hoor stemme op die stoep voor. Sy
hart spring vreugdevol op. Hy loop in die gang af, en verskyn aarselend, met sy hoed
in sy hand, op die stoep. Oom Gert, tant Maria en die kinders sit daar in die son, en
enigsins verskuil in die hoek is - Johanna. Sy bloos geweldig toe sy hom sien, en
oom Gert val sommer dadelik weg: ‘Henning, jong, hoe het jy so gou uitgevind dat
hier 'n nooi is? Jy is mos maar bra wild vir hulle. Nou sit, jong.’ Hy groet skamerig,
met
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'n stugheid daarby asof hy wil wys dat hy vir Johanna skaars raakgesien het. Maar
tant Maria het gou uit die jong meisie se vérlangse belangstelling in Henning vermoed
dat daar skuwe kragte aan die ontwaak is. Sy het net gewonder waar dit moet heen,
want die ou vete tussen haar broer en ou Jaap is daar nog. En 'n skelm vryery gaan
nie. Dit is 'n baie verkeerde ding.
‘Was jy by jou ouma langs?’ vra sy vir Henning. Mens sou nouliks sê dat sy oom
Sybrand se suster is. Sy het 'n gesig met sag-rooi kleur. Haar hare is grys van die
swaarkry wat sy sedert haar huwelik gedra het. Elf kinders het sy in die lewe gebring,
waarvan nege nog lewe. Sy kyk met 'n verstandige, ope blik na Henning, so
kenmerkend van mense wat die lewe deur harde ervaring leer ken het.
‘Ja,’ antwoord hy, nou meer op sy gemak, ‘ek het baie geskrik toe ek vir ouma
gesien het. Ek het nooit gedink sy het so agteruitgegaan nie. Wat is dit dan?’
‘Ja jong,’ antwoord oom Gert, wat maar weer sy afgeslyte, swart klerksbaadjie
aan het, ‘ek hou nie meer by haar aan nie. Ek het aangebied om die dokter vir haar
te gaan haal, maar sy weier botweg. Sy bly maar sê dat sy niks makeer nie. Dit is
darem snaaks hoe hard so 'n oumens se kop kan wees.’
‘Wat dink oom van haar siekte? Haar kleur
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lyk darem vreeslik,’ sê Henning, wat nog nie die moed het om na Johanna se kant
toe te kyk nie.
‘Haar siekte?’ vra tant Maria, ‘dit is maar alte duidelik wat dit is. Dit is maagkanker.
Daardie kleur ken mens te goed. As jy dit eenmaal gesien het, vergeet jy dit nie meer
nie. Gert se vader is daaraan dood. Mens kan maar sê hy het verhonger. Dit is 'n alte
vreeslike siekte. Ma gaan by die dag agteruit. Sy kan daar so alleen nie langer bly
nie. Die kinders sê dit is vir hulle te swaar om daar te gaan slaap, want hulle kan nie
help nie. Ons sal 'n plan moet maak.’
Henning sê niks verder nie. As hy nie met die plaaswerk daarbuite besig is nie,
dan is hy onhandig. Hy swyg gewoonlik as dit oor huislike aangeleenthede gaan.
Johanna het nog niks gesê nie, maar haar aanwesigheid dring sterk aan op Henning
se gevoel. Tog is sy natuurlike skugterheid teenoor haar en die behandeling wat hy
van haar ouers ontvang het, nog tussen hulle. Tant Maria vertel van vroeër, hoe
moedig ouma Willa was, hoe hard sy gewerk het en hoe sy 'n alte parmantige meid
eendag met 'n taai klap by die agterdeur laat uitrol het. Sy hou vir Johanna en Henning
dop. Dit is vir haar mooi hierdie skamerige, ontwakende liefde, maar sy dink met
ligte wroeging aan moeilikhede wat moet kom. Sy en haar broer Sybrand is al
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baie vervreemd. Sy onmenslike hardheid het haar weg gestoot, alhoewel hulle as
kinders lekker saamgespeel het. Maar sy hou van Henning. Hy ken tog nie vir sy pa
se verbitterde alleenlopery nie. Tog voel sy jammer vir hom, want hy is so jonk en
onervare - en net so met Johanna. Asof die jong meisie haar gedagtes geraai het, kyk
sy skielik met haar helder-blou oë in hare en tant Maria glimlag skuldbewus en 'n
moederlike beskermingsdrang kom teenoor die dogter op.
‘Johanna,’ sê sy, ‘jy sit so stil daar in die hoekie. Waaroor het jy nou gedink?’
‘Niks tante,’ antwoord Johanna met 'n stem wat nog onvas in gesprekke is en sy
bloos weer hewig; ‘ek sit maar en luister na wat tante-hulle so gesels.’
‘Jy weet, Johanna,’ sê oom Gert, ‘as ek jy was dan gaan sit ek nou daar op Henning
se skoot. Toe! maak hom net skaam.’ Henning en Johanna word albei, tot groot
vermaak van oom Gert en tant Maria, bloedrooi. ‘Toe Johanna!’ sê oom Gert en hy
lag uitbundig, want hierdie soort tergery is vir hom 'n plesier. Sy skud net haar kop.
Oom Gert het opgestaan en wil haar aanbeur na Henning toe, maar sy gryp aan die
stoel, trap vas tot oom Gert haar los en vir Henning sê: ‘Sie, maar jy is 'n sleg,
Henning. Jy moes haar nou gepak het en 'n soen gegee het.’ Henning lag afwerend,
maar hierdie
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wending wat die geselskap geneem het, het hom tog meer vrymoedigheid gegee. Hy
kyk nou na Johanna as hy gesels, maar praat nog nie regstreeks met haar nie. Netnou
skink tant Maria geurige koffie in en daarby kom handtertjies en soetkoekies.
Die son sink wit deur die opklim wat 'n endjie oor die veranda hang; die dag se
heerlikheid en roerlose geweld blus stadigaan ineen met die koms van die naderende
aand. Voëls se stemme begin opeens klink in die wit populiere wat effens glans teen
die bruin van die tuingrond naby die stoep. By die aanskouing van die winterdag wat
in ego-diepe verlatenheid uitvloei, kom 'n dowwe angs in Henning; 'n onomskryfbare
vrees kom van die hoë, koninklike bome wat roerloos teen die wit son uitgebeitel is,
dit vloei aan met die koue wat uit die aarde begin damp, van die uitgaande dag wat
hy ryp en heilig in hom gedra het.
‘Nou ja, Johanna,’ sê oom Gert, ‘ek sal die kar laat inspan, dan bring ek jou weg.
Dit is jammer dat jy nie vanaand kan bly nie. Henning is ook so stadig. As ek hy
was, dan het ek jou lankal 'n paar stywe drukke gegee.’
Henning lag verleë, maar daar kom 'n uitdagende glans in sy oë toe hy vir Johanna
reguit aankyk. 'n Blinde liefdesgevoel vervul hom as hy die glans in haar oë sien wat
hom welkom heet. Oom Gert loop by die stoep af
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om die kar te laat inspan en Henning volg vir tant Maria en Johanna die huis in. Tant
Maria gaan na die kombuis, en nou is hulle net vir 'n oomblik alleen in die sitkamer,
waarin die komende aand reeds aanwesig is. Hy wil vir haar iets sê, maar hy is
onmagtig. Net flou, vreeslike gemeenplase bedek die geweld van die drang in hom.
Sy het haar oë neergeslaan en staan naby hom. Hy voel dat die minute vinnig
heengaan. Hy moet gou praat. Wanneer sal hy haar weer sien? Dié gedagte dryf hom,
druk sy onhandigheid opsy. Hy voel hoe die bloed swaar teen sy slape slaan. Dit
kom soos 'n vloed in sy are op. Hy skuiwe tot by haar en sê byna ru: ‘Johanna!’ Sy
kyk na hom, en net in daardie blik sien hy haar liefde en oorgawe, voel hy dat dit
meer is as alle woorde. Alle konvensies, alle kunsmatige skeiding het weggeval. Hy
gryp haar vas en soen haar met 'n half-wrede hartstogtelikheid, waarin hy vrye teuel
gee aan sy onderdrukte drang van weke en maande. Dit is of baie drade wat hom
vasgehou het, verbreek word. Hy voel weggevoer soos op 'n swaar golf, byna blind,
sonder redenasie. Maar opeens hoor hy voetstappe. Hy staan bedremmeld opsy. Dié
aanraking wat alles verander het, is verby. Johanna moet gaan. Vir 'n oomblik kyk
sy na hom. Nou weet hy dat hulle lewe iewers ineengestroom het. Haar oë is sag en
blink. Diep-bly. Sy klim naas oom
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Gert in die kar, sy lig haar hand skugter op in die kar, haar lippe is oop sonder dat
sy 'n woord sê. Dan verdwyn die kar by die huishoek om. Dit is of veel, 'n hele wêreld
in Henning weg gaan met dié kar. Hy groet sy tante, haastig, gejaagd, en loop langs
die voetpad terug, terwyl hy kort-kort na die verwyderende kar kyk wat nou net 'n
wit stippel is in die lang plaaspad.

V
Oom Jaap en tant Mieta het laat terug gekom van die dorp af waar hy die kerkdienste
bygewoon het. Vanaand voel sy lyf seer en sy been stokstyf. Hy is totaal uit sy humeur
en skreeu onredelik oor die minste ding wat verkeerd loop. Hy kan dit nie help nie.
Vanaand is dit net of die rem vanself losgegaan het en hy onredelik moet raas teen
al wat in sy pad kom.
‘Vrou! Vrou!! Waar is my pyp? In hierdie huis kan jy nooit iets kry nie. Alles is
gedurig weg. Jy het nog nooit in jou lewe so 'n deurmekaarspul gesien nie.’ Hy strek
hom op die bank uit met die jigbeen effens omhoog. ‘Og, og,’ kla hy, ‘dit is skoon
of 'n ding aan my voetsool vreet.’
Sy vrou verskyn by die deur en vra kalm: ‘Wat skrou jy so?’ Onbeheersd spring
hy weer weg: ‘Waar is my pyp? Ek sal vir my 'n rondawel moet laat bou as ek ook
'n bietjie vrede
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in hierdie huis wil hê! Soe tog, so 'n vervloekste been - amper sê ek 'n lelike woord.’
Sy vrou kyk hom rustig, deurdringend aan en dit vererg hom nog meer. ‘Wat sit
daar in jou onderbaadjie se sak?’ vra sy. Hy kyk, sien sy pyp wat hy netnou self daar
in gesteek het, en toe gee hy net misnoegde snorkgeluidjies. ‘Nou ja, toemaar. Wat
ek wil weet, is hoe die pyp in my onderbaadjiesak kom?’
Sy vrou kyk hom net verontwaardigd aan en toe loop sy na die kombuis en wonder
so in haar enigheid waarom haar man eintlik kerktoe ry. Die predikant het so mooi
oor verdraagsaamheid gepraat, en net daarna gaan haar man te kere of hy 'n skoot
buskruit in hom het. Dit is seker maar die pyn in sy been wat hom so onhebbelik
maak.
Sy wou juis met hom oor iets gepraat het, en nou wonder sy. Hy is in so 'n slegte
humeur dat hy alles kan verbrou. Sy is daarvan oortuig dat Johanna nie vir dowwe
neute na tant Maria gegaan het nie. Vroeër het sy dit nooit gedoen nie. Waarom nou?
Waarom was sy so opgewonde toe sy aangekom het vanmiddag? Haar wange was
soos 'n paar vlamme. Jaap moet wakker loop. Daar gaan dinge agter hulle rug aan
en een van die dae sit hulle in die ellende.
Ná sy haar werk klaar gedaan het, gaan sy in die sitvertrek by haar man 'n stukkie
hekelwerk klaarmaak. Hy is nou kalm en lê met
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geslote oë en rook. Hy dink aan ou Martiens Willemse wat vanmore voor hom in die
kerk gesit het. Dit is 'n alte snaakse vetknop wat bo-op sy bles uitkom. Seker al sy
ongeregtigheid wat daar uitgroei! Sy vrou se stem laat hom sy verstrooide gedagtes
bymekaar pluk en vir 'n oomblik hou hy op met rook en luister aandagtig.
‘Jaap,’ sê sy, ‘ek wil nou nie weer dinge aan die gang sit nie, maar ek kry hondse
gedagtes; ek sê vir jou reguit: hondse gedagtes. Johanna se ganery na Maria-hulle
toe was nie vir dowwe neute nie. Die ding met Henning van ou Sybrand is nog gladnie
klaar nie. Ek sê vir jou: ons moet wakker loop! Dit is netnou te laat.’ Meteens beur
oom Jaap hom met 'n steun regop op die bank. Sy jigbeen steek reguit vorentoe.
‘Genugtig mens,’ sê hy verbysterd, ‘wil jy sê dat sy daarheen gaan net om dié ou
heiding se kind te sien? So wragtig!’ Sy gesig swel pers-rooi op.
‘Ja, ek dink dat sy net daarvoor na Mariahulle toe is. Wat gaan sy nou skielik daar
maak? Ek is onrustig. Ons is ouers en ons kom nie ons plig na nie.’
‘Sê sy moet hier kom,’ skreeu oom Jaap half; ‘ek sal nou 'n einde aan die spul
maak. Die ou pes hier onder se kop druk ek nog in 'n diep vol twak-ekstrak. Johanna
moet vir haar mal hou.’ Tant Mieta kom met haar jongste

C.M. van den Heever, Laat vrugte

121
dogter, die kind aan wie sy die swaarste grootgemaak het, uit die kamer.
‘Johanna,’ sê sy, ‘jou pa wil bietjie met jou praat.’
Johanna se hart klop tot in haar keel, sy begin haar sakdoek in haar hande rondrol
en haar bene bewe so dat sy nouliks kan staan. Tog sê sy met 'n onsekere stem: ‘Ja
pa?’ En oom Jaap wag nie. Sy onredelikheid stroom saam met sy diepe
verontwaardiging. Dit is so 'n gemene affêre dat hy sommer gou kleingeld daarvan
wil maak. Dit moet vir goed op 'n end.
‘Johanna,’ sê hy streng en sy word verskrik deur die wit van die oë om die donker
oogappels, ‘het jy vandag met daardie Henning-vent gepraat?’ Sy word donkerrooi
en kyk voor haar.
‘Johanna, praat!’ dreig haar moeder, ‘antwoord jou pa! Moet nie leuens vertel nie.
God sal jou straf.’
Die dogter is so bedremmeld oor die toornigheid wat haar omring dat sy nie kan
dink nie.
‘Pa, hy het ook daar aangekom toe ek daar was,’ sê sy met bewerige huilstem.
‘Dit is net soos jou ma gedink het!’ dreun die storm oor haar los; ‘ek het vir jou
laas gesê, toe die smeerlap hier was, dat ek dit nie weer wil hê nie. Ou Sybrand met
sy ou lae spul nie naby my familie nie. Ek onterf jou liewers. Ek ja jou soos 'n hond
uit my huis! Johanna, as ek my sonde nie ontsien nie, dan gee ek vir
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jou so groot as wat jy daar is, 'n loesing wat jy in die dag der dae nie sal vergeet nie.
Ek sê nou vir jou: as ek hoor dat jy weer 'n woord met dié vent gepraat het, sal jy dit
berou! Loop na jou kamer toe!’
Sy loop sonder om 'n woord te sê. Ná haar liefdesgeluk van vanmiddag is hierdie
krasse, ruwe taal van haar vader vir haar soos 'n onverwagte klap, soos 'n nare,
ontnugterende heiligskennis. Sy het haar pa, wat nog altyd baie goed vir haar was,
nog nooit so boosaardig gesien soos oor Henning nie. Sy gaan op haar bed sit maar
steek nie die kers aan nie. Sy sit lank so doodstil. Sy hoor hoe haar ouers hulle
verwyder om te gaan slaap. En nog sit sy. Haar spanning verminder en die trane vloei
warm oor haar wange. Sy voel nog die nabyheid, die oorweldigende mag van Henning
oor haar vanmiddag, die wilde liefde wat dit in haar hart opgeroep het. En nou is die
onmoontlike daar. Sy moet dit alles laat: die sterk liefde wat sy roekeloos tegemoet
geloop het; of anders moet sy deur haar ouers opsy gestoot word. Vir haar is daar
net een keuse, die keuse van haar hart. Dat dit verbied word, maak dit duisendmaal
sterker, heimlik bekoorliker.
Sy staan op en loop na die venster. Dit is skielik of die nag met die ster-verheerlikte
hemel vertroulik na haar toe kom, of dit, buite kleinlike menslike rusies, haar uitnooi
na die
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groot fees van die lewe, ewig onafwysbaar aanwesig vir hulle wat werklik liefhet.
Die sterrenag omsluit haar klein lewentjie soos 'n nietige punt, en tog gaan sy uit na
die ruimte wat te lank vir haar geslote was. Sy sien die ligtende sterre, die
onmeetlikheid. So mooi was dit nog nooit vir haar nie, want wonderbaarlik, in 'n
nuwe vleiende melodie, sing dit vir haar ontwakende menslikheid die hooglied van
die liefde.

VI
Ouma Willa het deur die harde, genadelose lewe se lesse geleer om prakties te wees,
om vooruit aan alles te dink. Sy weet dat die dood in haar is, dat dit hom diep aan
die wortels van haar lewe ingevreet het. Maar daarom is dit nog nie nodig om verskrik
en oorweldig te word nie. So het sy nie groot geword nie. Sy het baie mense se oë
met dieselfde twee hande toegedruk as hulle sterwe, oomblikke wanneer ander mense
te bang, te aardig is om die doodstryd van 'n arme medemens aan te sien. Waarom
moet jy daarvoor bang wees en vlug? Jy is net so 'n mens as daardie een wat sterwe.
Vandag gaan hy heen en more kom jou kans en jy moet dan dieselfde paadjie loop
wat vir jou so verskriklik gelyk het. Sy het baie lyke gewas, hulle netjies en skoon
aangetrek, hulle
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hare mooi glad gekam en hulle dan in die kis gelê met hulle hande gevou en 'n
sakdoekie om die hoof en kin as die mond lelik wil oopval. So het sy dit geleer; so
het sy groot geword. As daar nood is, moet jy nie lafhartig opsy staan en vir 'n dooi
liggaam of 'n nare siekte skrik nie. Jy moet jou plig ken, want as al jou weke en
sieklike gevoelens jou plat trek, dan moet die wêreld nog voortgaan. Die wêreld gaan
hard en taai sy gang. Alleen mense wat nie skrik nie, kan op die platte van hulle voete
bly staan al tref die swaarste rampe hulle ook. Sy weet dat God haar lank gespaar
het, dat Hy goed vir haar was en dat sy, by al haar swaar, ook veel seëninge geniet
het. Sy is dankbaar. Solank as die krag en die wil in jou liggaam is, moet jy werk en
werskaf en vastrap. Sy het haar plig gedoen tot op die laaste toe. Nou weet sy dat
die dood wat ander langgestorwenes so bitter, so met gekromde hande en verwronge
gesigte laat gryp en skreeu het na die lewe, ook vir haar wag. Maar sy is nie bang
nie. Sy weet dat God sy tyd het en dat mens jou moet neerlê by sy bestiering.
Die dogtertjie van tant Maria wat vanaand by die ou moeder moet slaap, lê reeds
lankal in 'n enkelbed naas haar ouma s'n en net haar sagte asemhaling, soms met 'n
diep slaap-sug tussen-in, is hoorbaar. Dit is met die grootste, byna onmenslike
inspanning dat ouma Willa
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haar laaste werkies verrig, sonder paniekerigheid, met 'n sekerte asof sy more op reis
gaan en moet toesien dat alles netjies in orde is. Sy sleep haar dooie bene swaar en
langsaam na die groot blinkende klerekas wat in die hoek van die slaapkamer staan.
Sy vat met 'n bewende, dorre hand daaraan. Dit is of sy die verlede aanraak met al
die herinneringe en die handewerk van heengegane geslagte. Dit is of hulle wat voor
haar gelewe het, die dooie, vergane liggame, waarvan sy 'n voortsetting is wat straks
by hulle sal wees, in dié hoë, omringende stilte gekom het, met haar wil praat, haar
roep, vertrouliker as ooit, omdat sy nou nader en nader na hulle dooie land skuifel.
In die gekraak van die plank onder haar voet, in die gladde, lewenlose glimming van
die ou geslyte klerekas, waaraan geslagte se hande gevat het, is die heengeganes se
aanwesigheid te voel, is hulle vergete stemme wat klop teen die blinde stilte om deur
te kom na die land van die lewendes, is hulle oë, gebare, gang wat eenmaal lewend
was, maar toegevou is in die jare en nie meer deur die steeds digter wordende vertes
kan dring nie.
Langsaam skuiwe sy 'n laai oop. ‘Og Here! Og Here! Wat is die mens?’ Haar
hande frommel diep onder die klere in en kom met 'n pakkie te voorskyn wat netjies
in dun, wit papier toegedraai is. Sy vou die papier versigtig los, en die naghemp, wat
sy aangetrek het
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toe sy op haar wittebroodsdae was, vou geluidloos en syig daaruit los en plooi, met
fyn kreukelinge, grond-toe. Sy hou dit teen haar bors asof sy dit wil aanpas. Koud
en wit hang dit teen haar af, en vir 'n oomblik is dit of sy wil flou word. Sy is so
moeg, so doodgedaan. Dan kyk sy weer om haar. Sy weet nog so goed hoe daardie
tye was, toe sy lenig en jonk aan die deur van 'n nuwe lewe staan en klop het, toe die
dae vol en onmeetlik was van liefde en hartstog. Sy het die naghemp gebêre, soos
dit hoort, om daarin begrawe te word. Sy vou dit weer netjies reg en sit dit op die
kas net voor haar bed sodat dit vlak by der hand is as hulle dit nodig kry. Sy sal ook
duidelik sê wat haar wens is. Die koel kleed wat pas in haar hande was, is soos 'n
soet lewe van lang gelede wat sy weer aanraak. Sy sien jong, uitdagende oë, gebare
wat sy al vergete gewaan het, sy ruik 'n fris roosgeur en voel haar oorweldig deur
die ontstellende werklikheid van hewige oomblikke wat lankal toegespoel is deur
die jare.
Nadat sy nog 'n paar dinge reg gesit het, gekyk het of niks verkeerd sal loop nie,
sukkel sy na die bed. Langsaam, met groot gesukkel van haar bewende hande, trek
sy haar skoene, kouse en klere uit en sit hulle ook netjies reg, want sy weet dat sy
hulle nooit weer sal aantrek nie. Nou kan sy nie langer hou nie. Haar kragte is tot
die laaste druppel uitgeput. Sy sak stadig
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in haar bed terug, met die gesig van 'n dode. So lê sy en wag, volkome bereid om
die groot, laaste reis alleen en moedig te aanvaar.

VII
Die stowwe staan in die paaie; hoog en wit hang hulle in die helder dag, wat hard en
strak is van die uitgaande winter. Voor ouma Willa se deur word karre uitgespan,
die tuie word aan die koelkant opgehang en die perde in 'n kampie gesit.
Ouma Willa is nie meer daar nie; dit kan 'n mens sien aan die wil wat verdwyn
het op die plaas, aan die dryfkrag wat nie meer daar werk nie. Willoos wag die werf
rondom op haar kragtige persoonlikheid wat alle ruwe materiaal geknie het soos sy
wil. Die aarde om haar wou sy nie oor haar laat heers nie. Sy het kragtig ingegryp,
beveel, gestry en tot onderdanigheid laat buig. Nou lê sy in haar groot, swart kis in
die buitekamer. Mense kuier daarheen aan en vir 'n oomblik kyk hulle na die
uitgeleefde, bleekgeel gesig, nou klein en verwaarloos onder haar wit mussie, na die
taai hande, wat soveel gewerk, soveel dinge op hulle regte plek laat staan het, lakenwit
hande wat nou vir goed gekruis lê op haar bors, op die wit nagkleed wat sy eenmaal,
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jare, jare gelede gedra het gedurende haar wittebroodsdae.
So het die lewe dan gegee en geneem; die dae gaan nou wit en helder oor die plaas;
die lente en die herfs en die somer sal weer kom, ewig, in ritmiese wenteling. Maar
sy, as 'n klein verskyning in die groot gang van die tyd, het afgedaan, sy het
teruggekeer na haar vadere, die lewe gaan voort deur ander liggame en vorme. Sy
moet terug gegee word aan die aarde waaruit sy voortgekom het; sy: 'n bestaan waarin
die Boumeester van die eeue net vir 'n oomblik lewe geblaas het en 'n groeiende
lewensdrang geskep het wat egter van die begin af die smet van sterflikheid in haar
gedra het.
Nou kyk die mense, bebaarde gesigte en weemoedige vroue-oë, na ouma Willa se
stoflike oorskot. Hulle prys haar, en daarna gaan die mans verlig in die son staan en
rook; hulle praat oor vee, oor reën en hulle lag gedemp, met die ontsettende vreugde
wat 'n begrafnis bring as teen-vorm vir die droefheid; hulle lag, want die lewe behoort
nog aan hulle. Hulle is bly want die dag is soos 'n fees om hulle; die krag van die
aarde kom stadigaan na bo. Die lewe gaan sy groot, magtige herrysenis herhaal.
Die nuwe predikant, ds. Verster, het aangekom. Hy loop spesiaal na oom Sybrand
toe, wat, swygend, by 'n aantal geselsende boere,
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na die grond staan en kyk. Om sy hoed en aan sy baadjie voor is groot stukke lanfer
gewerk. Die predikant groet hom, spreek sy medelyde uit oor oom Sybrand se verlies.
Hy sê verder dat hy een van die dae sal kom kuier. Oom Sybrand antwoord niks. Hy
knik net langsaam met sy kop. Die predikant loop verder om met ander familielede
te praat.
Netnou word die mense bymekaar geroep. Die predikant hou die lyksrede. Hy
praat mooi oor die ou moeder se voorbeeldige lewe, oor haar krag en geloof. Hy hou
haar vir haar kinders tot 'n voorbeeld. Die gesang draal weemoedig in die vredige
dag op. Oom Sybrand voel 'n aandoening na sy keel kruip. Kort-kort kom die
opwelling van ontroering wat hom week laat voel sodat hy na die grond moet kyk
om nie te verraai hoe daar onverwags 'n vogtigheid in sy oë gekom het nie. Hy en
sy moeder het moeilik met mekaar gestryk. Hy was dikwels hard en onversetlik
teenoor haar. Maar noudat die dood haar wil gebreek het, noudat sy daar magteloos
en nietig lê, is dit of 'n deel van sy bestaan met haar aarde toe daal, of iewers iets
geweldigs in hom afgebreek en neergehamer is wat hom met 'n weke, onsekere gevoel
agterlaat net of hy pas van 'n groot siekte genees het. Hoe hy ookal teen die magtige
aangryping stry, dit help nie. Daar is drade wat diep en fyn gespan is, wat plotseling
verbreek word; onsigbare, vaste weef-
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sels skeur. Hy voel of hy plotseling baie ouer geword het. 'n Endjie van hom af staan
Henning, met sy jong, sterk gesig bruin en blosend van son en wind. Sy hare glans
in die lig. Hy groei uit na die lewe. Oom Sybrand kyk weer voor hom en skud saggies
sy hoof. Soos uit 'n verre verlede, geskraag deur geslagte en geslagte van boere, kom
die predikant se murmelende stem op die helder sonlig aan. Hy smeek om vergiffenis
van sonde, hy vra om reine, geheiligde liggame, hy roep God aan as die ewige
beskermer van komende en sterwende lewe.
Die swart stoet beweeg stadig na die kerkhof. Annie loop naas haar moeder en tant
Maria en voor hulle is oom Sybrand en oom Gert. Annie sê sag vir tant Maria: ‘Is
dit nie vreeslik dat hulle so'n fout kan maak om ouma se kop eerste by die deur uit
te dra nou daar by die buitekamer nie! Dit hoort nie so nie. Ek voel al reeds so aardig
dat ouma se lyk nie wou koud word nie. Dit het warm gebly. Dit beteken dat daar
gou weer een sal gaan.’
Tant Maria knik net sag haar kop. Die mense vergader om die graf. Rou, luide woorde
klink bokant die harde, rooi kluite. Onder die sinkplate word ouma Willa toegemaak.
Die kluite reën hard, wreed, skokkend op die plate. Sy lê naas haar man, tussen
geslagte wat lankal hier
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ingedra is en rustig wag vir die bloed van hulle bloed. Stadig loop die mense huistoe.
Hulle praat al luider en opgewekter. By die huis het tant Betta en tant Maria koek en
koffie gereed. Dit eet en gesels. Die stemme dreun waar straks stilte en eerbiedige
vrede was. Die lewe gaan voort.
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Hoofstuk IV
I
DIE dodes hoort by die dodes; hulle is deel van die dinge wat agter lê. Die lewendes
moet sorg vir die dae wat voorlê; hulle moet vastrap, gryp wat hulle toekom, hulle
lewens vasbou met aardse veiligheid wat die besitting is. So is dit dan dat die invloed
wat sy moeder se dood op hom gehad het, gou op die agtergrond raak, want die lewe
wag vir niemand nie; dis daarom dat oom Sybrand vanmore weer met gespanne
wenkbroue tel, reken, meet.
Een ding is vir hom baie verkeerd, en dit is dat die bliktrommeltjie met geld wat
altyd onder sy moeder se bed gestaan het, net ná haar dood spoorloos verdwyn het.
Volgens hy deur navraag, berekening en giswerk kon uitmaak, moes daar omtrent
'n honderd pond aan note en silwergeld in gewees het, en dit vul hom met 'n vreeslike
wrok om te dink dat geld, waarvan 'n deel aan hom toekom, op dié manier weggeroof
is. Hy het die polisie dadelik in kennis gestel, maar hulle kon nog geen spoor van
die dief of diewe kry nie. In sy enigheid weet hy egter wie dit is. Dit is Gert en Maria.
Die skuld druk hulle elke dag meer, en nou het hulle die geleent-
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heid aangegryp om 'n bietjie kontant in die hande te kry. Maria was pal by hulle
moeder; jy kon haar amper nie van die bed wegkry nie, en die stoepsitter Gert was
gedurig in die nabyheid, kastig vreeslik besorg oor die sieke se toestand. Dit kan net
hulle wees en niemand anders nie, want hulle het haarfyn geweet van die trommel.
Al kos dit hom ook 'n dik spul geld, hy sal vir hulle ry. Hy sal 'n slamaaier laat kom
om uit te vind wie die diefstal gepleeg het. Hy sal nie rus voor hy die bedrog aan die
lig gebring het nie, nie so seer om die bedrog nie, maar omdat geld wat hy moes
geërwe het, wat hom wettig toekom, op dié vuil manier, en dit deur 'n klomp
familiewolwe, gesteel is. Dieselfde gevoel wat hy kry wanneer hy hoor dat 'n gehate
buurman 'n groot slag geslaan het, dat hy weer grond bykoop, dat hy 'n groot ‘geluk’
gehad het - dit is dieselfde naakte, onkeerbare drif wat hom nou aansweep om sy
deel, elke krieseltjie te kry waar daar geërwe moet word.
Hy loop deur die duik al met die voetpad langs na sy moeder se huis toe. Hy wag
op die koms van die prokureur, want hy het hom spesiaal gevra om persoonlik te
kom sodat die huisraad en werfgereedskap behoorlik verdeel kan word.
Hy wil so min as moontlik vir Gert en Maria sien. Daarom haas hy hom nie. Hy
wag tot die prokureur verskyn met die kar en perde, waarmee Henning hom gaan
haal het; dan gaan
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hy tot by die huis, groet die kêrel kortaf en vra dat hulle dadelik moet begin.
Gert en Maria staan alreeds vir 'n uur of wat en wag. Oom Sybrand kyk nie na
hulle nie. Hy kook. Hy wonder wat hulle al weer weggesteek en weg gesteel het.
Wolwe. Die prokureur hou nie van hierdie werk nie. Hy ken die kleinlike grypsug
en rusies, die nare skimpe en verwyte, die getwis oor die klere en skoene van 'n dode.
Maar hy gaan voort met sy werk.
Sommer uit die staanspoor is daar moeilikheid. Die ou erfstuk, die klerekas wat
in ouma Willa se kamer gestaan het, moet nou, volgens die verdeling, na oom Sybrand
toe, maar tant Maria word bloedrooi van boosaardigheid en sê skerp, vashoudend:
‘Ma het altyd gesê ek kan daardie kas kry. Jy weet dit Sybrand. Dit kom my toe.’
Die prokureur paai, redeneer, lê uit. Oom Sybrand wil naderhand toegee, maar in
plaas van die kas wil hy omtrent die hele voorhuis se meubels hê. Die woorde tussen
broer en suster word bitsig, striemend. Oom Gert kom by en oom Sybrand beledig
hom reguit. ‘Hou jou hier uit, Gert, hou jou hier uit. Jy het hier niks te sê nie.’ En
oom Gert word wit tot op sy lippe en hy sê net sluk-sluk: ‘As ek my sonde nie ontsien
nie...’ Maar oom Sybrand luister nie eers na hom nie. Die ingelegde vrugte; potte,
panne en ketels; grawe en harke; komberse en tafeldoeke; vergrotings en muurtekste
- dit moet
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alles, op 'n grondslag van waardeberedenering, verdeel word, en broer en suster se
oë is skerp gerig op die dinge wat aan elkeen toekom, en die verdeling ontaard in 'n
opeisery en grypery wat die prokureur kort-kort laat ophou met werk, want hy het
hom al hees beduie. Dan veeg hy die sweet van sy voorkop af, maak sy bril skoon,
en kan net ontnugterd uitroep: ‘Liewe mense, wees dan nou redelik!’ Maar hier werk
geen redelikheid nie. Die buit moet verdeel word, en wie nie onwrikbaar opeis wat
hom toekom nie, moet aan die kortste end trek. En daarvoor is broer sowel as suster
darem te uitgeslape.
Eindelik is alles, van 'n pakkie naalde af tot by ouma Willa se tjalie toe verdeel;
oom Sybrand buig regop en sê met vlammende oë: ‘En die vuilgoed wat daardie
trommeltjie geld gevat het, sal ek vervolg tot in hulle graf - maar kry sal ek hulle.’
Sy vermoede was reg. Waarom swyg Maria en Gert albei? Toe bars hy los met 'n
hese beskuldigingstem: ‘Lewer uit! Lewer uit! Weet julle daar iets van?’ Sy oë kan
sy swaer en suster verdelg, maar hulle woorde ratel deurmekaar een en al blinde
verontwaardiging, haat, gekwetstheid. Die prokureur werp sy hande omhoog tussen
die geweervuur van woorde in en skreeu wanhopig:
‘Maar dit is naar! Julle is tog familie, julle is Christene. In Godsnaam hou op!’
Daar volg 'n dreigende wapenstilstand vol verswege ver-
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doemingswoorde. Oom Sybrand loop eenkanttoe om sy goed te laat aankarwei. Die
woonhuis sal aan hom behoort. Niemand uit Gert se huis sit poot weer daarin nie!
‘En nou moet julle Maandag inkom dorptoe dat ons die testament se bepalings
finaal kan afhandel,’ sê die prokureur en klim in die kar wat Henning al weer vir
hom reg het. ‘Nou totsiens,’ sê hy en lig sy swart hoed hoog in die lug, en om sy
mond lê 'n sarkastiese grynslag.

II
Henning se hele lewe het verander. Daar het 'n groot ontwaking diep aan die wortels
van sy lewe begin werk wat hom voortdryf, hom verlangend laat kyk na die populiere
van Langvlei, hom laat planne maak wat telkens weer misluk. Hoe hy ook al probeer,
dit is vir hom totaal onmoontlik om vir Johanna te sien te kry. Haar ouers se oë is
soos valke s'n op al haar bewegings gerig. Twee van die briewe wat hy gestuur het,
is deur hulle onderskep. Die ou dom skaapwagter moes dit onder dreigemente afgee.
En nou? Al hierdie teenslae en onredelike vyandigheid verskerp net die vernieude
poging, maak die gefnuikte hartstogte soos verborge dinamiet. Henning het in sy
wanhoop al gedink of hy nie sy vader sal nader, hom reguit sê hoe dit tussen hom
en Johanna staan en hom,
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as vader, versoek om die onnosele rusie met oom Jaap uit die wêreld te maak omdat
dit hulle liefde in die weg staan. Maar as hy dan weer kyk na die kort, vaste bene,
die nukkerige voorkop en die vyandige gebare, dan besef hy hoe onmoontlik hierdie
plan van hom is.
By 'n biduur, 'n begrafnis, 'n kerkdiens mag Johanna nie meer kom nie, en as dit
dan nog gebeur, dan is sy feitlik aan haar moeder vasgelym, wat versigtig langs haar
loop soos 'n skugter plaasmens in 'n hewige verkeer. Hy het al daaraan gedink om
een nag aan haar kamervenster te gaan klop en net 'n paar woorde vir haar te sê, maar
hy besef maar te goed dat as Johanna se vader hom daar moet ontdek, hy half die
beroerte van woede sal kry en dalk verskriklike dinge kan begaan. Wat dan? Maar
dag-vir-dag so laat verbygaan sonder dat hy iets aan dié waansinnige tronklewe van
Johanna kan doen? Die voorjaar is nou op sy hoogtepunt; dit is weke laas dat hy vir
Johanna daardie middag by sy tante gesien het. Hy kan nie meer werk nie. Hy weet
dat sy vader klaar sit om hom in te vlie, omdat hy in die laaste tyd so half werk, so
ingedagte is by wat hy doen. Hy kan nie anders nie. Hy wandel rond met 'n
verskriklike vuur in sy gedagte. Daardie middag, die oomblik van heftige
liefdesopenbaring, is nou diep in sy bloed ingeënt; dit laat sy denke deur aanvalle
van hartstog totaal
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oorweldig word. Maar dan voel hy plotseling soos 'n gevangene wat die tralies swaar
omklem en dag-vir-dag uitstaar na die vol lewe daarbuite. Hy durf nie sy ou bestaantjie
laat gaan op die weg wat hy verkies nie. Sy drifte moet toegekurk word, dit moet
dood!
Met 'n ruwe vloek gryp hy na 'n graaf in die waenhuis, gooi dit oor sy skouer sodat
die blad weerlig in die milde lenteson en toe stap hy tuin-toe. Toe hy daar kom, weet
hy self nie wat hy wou doen nie. Hy steek die graaf vas in die sagte grond en sit
gehurk daarby en peins. Om hom is die bloeiende bome, die gesoem van bye en diep
deurdringende blommegeur. Die pruimboom wat leun oor hom, is een wit wolk
blomme waarin die son lang stroke lig maak en deurskynende reinheid aan die oop
bloeisels gee. Die bye is goud-bruin tussen die weelde en teen 'n skurwe tak werk 'n
houtkapper, wat effens hang-hang sit, met sy harde snawel kloppend teen die hout.
Die bome hier om hom begin hulle blare stadig en kunstig losvou uit die stywe hoë
takke, en van boom tot boom glans daar silwer drade blitsend in die son. Laag oor
die fonteindam swaai die vinke aan half-klaar neste; hulle kwetter van arbeidsvreugde
en vul die lug met 'n blye luidrugtigheid. Die lentekrag kom van alle kante op Henning
aan. Rondom hom lê die koele sonlig op blare en takke, en die geur van die grond
en die blomme vul hom diep
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- dit is of hy 'n swaar liefdesdrank drink wat hom oorweldig en loom maak. Van die
verte af kom die plaasgeluide, die lente-gerugte hier na hom toe, en hier is hy eensaam
te midde van die volheid, hier nooi die lente hom uit tot 'n aangroeiende fees van
heerlikheid op heerlikheid, en tog is sy hart alleen, omdat domme, menslike rusies,
klein ou kampies wat die mens bokant die groot, magtige lewe span, hom verwyder
hou van Johanna. Die lentedag kom soos 'n swaar, skuimende see in hom op. Dit is
so verruimend: die eindeloosheid van blou lugte bo-oor hom, van kragte wat opstu
onder uit die aarde en uitbreek in 'n gloed van blare en blomme; die geur wat uit die
deursonde aarde kom, waar ou blare tot nuwe lewe word - dit vul sy sintuie. Dit
dawer opeens in die kragtige boerseun se hoof; sy bloed tintel van die ritmiese krag
van die aarde om hom waarop hy, sonder dat hy hom daarteen kan verset, voortgestu
word soos 'n plant wat magteloos gebonde is aan die wette van die natuurverloop.
Hy gaan iets doen! Al jaag oom Jaap hom daar met die lemetford weg. Dit is naar,
dit is wreed om so voort te gaan. Hulle sal natuurlik nou hulle bes doen om iemand
anders aan te lok sodat sy hom moet vergeet. Sy hande klem vaster om die graaf hier
voor hom. Hulle sal haar dwing om met iemand te trou van wie sy nie hou nie - en
dit net alles uit haat vir sy
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vader, vir sy familie. Opeens kom 'n groot bitterheid in sy hart op teen sy vader. Met
sy hardkoppigheid en beterwetery vervreemd hy almal van hom. Hy kom nie by sy
bure nie, en as een van hulle se vee 'n poot in sy veld sit, dan word dit dadelik skut-toe
gestuur. Hy weet hoe die mense van sy vader praat, en nou moet hy en Johanna ly
onder dié agterstevoorgedoente.
Hy het nie gemerk dat 'n kort, stewige figuur hom genader het nie. Tot naby hom
kom oom Sybrand, wat net 'n endjie verder by sy looivat besig was om bas in te gooi.
Hy kyk sy seun met harde oë aan en bol sy lippe op mekaar. Hy wag, maar Henning
kyk nie op nie. Dan praat hy opeens, luid en hardvogtig: ‘En wat se slapery is dit
nou helder oor dag?’ Hy noem opsetlik nie Henning se naam nie, want dit sou 'n
klank van vertroulikheid gee aan wat hy wil sê. En dit moet teen alle koste vermy
word. Die seun skrik geweldig uit sy mymering op, vlie orent en trek die graaf uit
die grond.
‘Loop spit vir my die fyntuin om,’ sê oom Sybrand; ‘ek wil groente daar plant.
En nie weer halwe werk nie. Al wat jy in die laaste tyd doen, is half!’
Waarom bars hy nie nou teen sy vader los nie? Waar is al die gedagtes wat soos
buskruit in hom gelê het? Maar hy kan niks sê nie. Dit is of sy lewe na binne so
onverwags na buite gerig
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is dat hy onhandig rondsukkel in die werklikheid. Vir 'n oomblik kyk hy sy vader
uitdagend aan met 'n kop wat effens vooroor geboë is soos van 'n kwaai bees wat net
wil storm. Rondom hulle juig die vinke en gaan die lente soos 'n groot, wit kelk in
die blou dag oop. Hy voel hom magteloos in die greep van die lewe om hom; daar
roer diep dinge in sy gedagtes, diep soos die lente self. Sonder om 'n woord te sê,
stryk hy van sy vader af weg.

III
Toe oom Sybrand die middag om drie-uur van sy boonste veld af terugkom, waar
hy gaan kyk het of dit waar is wat sy skaapwagter vertel het dat die kuile nie meer
water het nie, word hy onaangenaam verras deur die kar wat voor sy deur uitgespan
staan. Hy kyk aandagtig na die twee perde in die kampie. So ver as wat hy kan
uitmaak, behoort hulle aan Andries Nel, die ouderling van hierdie wyk. 'n Nydige
trek kom om sy mond, want hy weet al weer klaar waarvoor dit is. Dit is 'n
kollekteerdery, en daarmee het hy baie min geduld. Die kerk moet 'n hele spul hier
op die dorp aan die lewe hou, almal mense wat te lui is om te werk en van die more
tot die aand in 'n ander se oë sit en kyk. Al waarvan jy hoor, is net liefdadigheid. Jy
sou sweer die hele volk moet met lepels gevoer
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word! Die ruggraat is al uit die ou spul. Al wat hulle kortkom is vroeg opstaan, hard
werk, en die eerste een wat weer met sy klomp klagte en griewe begin, moet gelooi
word tot hy sy smoel hou.
Driftig loop hy by die agterdeur in, vee die sweet van sy gesig af en breed en vas
stap hy by die sitkamer in en bring saam met hom 'n ruik van platgetrapte bossies en
gras. Hy skrik effens toe hy die predikant sien, wat langs Andries Nel op die rusbank
sit. Kortaf groet hy hulle, en die ouderling wat graag van korswil hou en die kans
nie wil laat verbygaan om fyn met oom Sybrand te spot nie, begin dadelik: ‘En hoe
kom jy dan so blaas-blaas in, ou vriend? Dit lyk vir my jou pit is ook al uit.’ Oom
Andries het 'n groot lyf en sy maag lê met 'n sierlike welwing onder sy onderbaadjie.
Hy kyk met ondeuende oë na die nukkerige oom Sybrand wat hom bloedig vererg
vir dié skimpery en net 'n afkeurende geblaas deur die neus gee. Hy antwoord niks,
en die predikant voel dat hy hierdie man versigtig moet aanpak. ‘Broer,’ sê hy, ‘hoe
gaan dit met die boerdery? Dit lyk my of dit 'n bietjie droog word.’
‘Ja'k’, sê oom Sybrand en toe kyk hy voor hom of hy hierdie kuiertjie so gou as
moontlik op 'n end wil bring. Tant Betta skaam haar vir die ongeaardheid van haar
man en sy probeer moedig om die geselskap aan die gang te hou.
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Oom Andries steur hom egter gladnie aan die onvriendelike houding van oom Sybrand
nie. Dit tart hom eerder uit om die ou te terg, want as welgestelde boer gee hy baie
min om vir die skurwe afsydigheid van die ‘ou krimpvark’, soos hy hom gewoonlik
in die omgang noem. Hy het 'n baserige manier van praat en dit kan hom nie die
minste skeel hoe oom Sybrand daarop sal reageer nie.
‘Niggie,’ sê hy lag-lag aan tant Betta, ‘hoe kom jy met so 'n liewe, vriendelike
man oor die weg? Neef Sybrand lyk altyd vir my so kalm en bedaard of hy nie 'n
vlieg tussen 'n mens se blaaie sal doodslaan nie. Sulke soort mense maak mos nooit
moeilikheid nie.’ Hy sien hoe oom Sybrand sy bes doen om nie sy afkeer uit te skreeu
nie, maar dit spoor hom maar net aan om verder te gaan met sy gekskeerdery: ‘Ek
wonder nou net, neef Sybrand, toe jy daar so vriendelik ingestap kom, hoe jy in 'n
manel sal lyk. Jy lyk my so uitgeknip vir 'n ouderling.’
Nou kan oom Sybrand dié twak nie meer verdra nie. So skuinsweg sê hy honend:
‘Nee, ou vriend, die manel laat ek oor aan mense wat niks te doen het nie, wat van
leeglê met 'n groot koei-maag moet sukkel.’ Oom Andries word effens rooi, want
hy is gewoond om net te sê wat hy wil. As iemand nie daarvan hou nie, moet hy trap.
As ryk boer voel hy hom ongebonde. Hy draai sy groot lyf met moeite in die
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stoel rond en sê: ‘Dit is net soos jy sê, ou vriend. Daar is baie soorte mense nodig
om die ou wêreld aan die gang te hou. Dié met 'n groot maag, maar ook dié wat soos
volk lewe en nooit in die kerk kom nie.’ Die predikant veer omhoog. Hiervoor het
hy nie gekom nie. Oom Andries sal alles bederwe.
Tant Betta staan verbouereerd op om koffie te gaan haal, baie hartseer oor daardie
skimp, veral omdat sy weet dat dit waar is.
‘Broer,’ sê die predikant vriendelik, ‘ons moet vanmiddag nog by 'n paar mense
aan. U moet ons nou nie verkeerd verstaan nie ...’ Hy merk hoe swaar oom Sybrand
sy voorkop frons; ‘ek is nie lank in die gemeente nie en ek wil graag met almal
kennismaak. Aan my is gesê dat u nooit meer kerktoe kom nie, dat u nooit meer aan
'n nagmaalstafel kom nie. Ek hoor ook dat u iets teen die vorige leraar gehad het. Dit
spyt my van harte. Ek het daarom gekom om bietjie met u te gesels. Ons kerk het
almal nodig. Sonder die kerk kan geen mens lewe nie. Ek wil graag dat ons hierdie
ding regmaak. Ek sal die gelukkigste man ter wêreld wees as ek op die preekstoel
klim en sien dat u weer op u plek is in die kerk.’
Hy het vriendelik, uitnodigend gepraat. Hy meen dit opreg met hierdie man wat
vir hom hard lyk soos 'n taaibos. Lanklaas het hy iemand gesien wat so vergroeid is
met sy
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omgewing. Hy wag. Oom Andries sit saggies en meesmuil. Die predikant kan die
stroperigste woorde kies wat hy wil, maar met dié ou krimpvark maak jy nie 'n hond
haaraf nie! Van alle kante het hy penne wat jou steek. Mens moet die ou blikskottel
maar vir goed onder sensuur sit!
Oom Sybrand wag 'n rukkie. Hy kan hom nie goed uitdruk nie. Naas die predikant
se gladde manier van praat, is sy woorde vir hom soos onbewerkte ysterklip. Hy
begin hakkerig, en dit vererg hom bloedig dat ou Andries daar sit en grinnik. Jy sien
net hoe skud die ou se maag soos drilsel!
‘Dit is reg wat u daar sê dominie; ek kom min in die kerk. Maar dit is vir 'n boer
wat sorg vir sy goed, onmoontlik om gereeld kerktoe te ry. Veral as hy met die
lammers moet sukkel, gaan dit hotagter. En dan wil ek ook sommer reguit sê, dominie,
ek weet nie aldag of dié kerktoe-ganery help nie. Die ou spul wat gereeld kerktoe
gaan, is baiemaal die grootste huigelaars. Hulle is van die onderduimste oues wat ek
ken. Wat help dit dan? Dit is net vet om die oë smeer.’
Oom Andries kan sy vryuit pratery nie laat nie. ‘Dit is net soos jy sê, ou vriend,’
klink sy stem hard of hy 'n bevel gee, ‘dit is net die huigelaars wat kerktoe gaan. Die
opregte Christene sit by die huis. Hulle doen nie aan
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'n mier kwaad nie. Hulle lewe in opregte vriendskap met hulle bure. Hulle lees van
die more tot die aand in die Bybel.’
Die predikant moet weer tussenbei kom: ‘Ag nee, broer,’ sê hy vir oom Sybrand;
‘dié praatjie dat net die onderduimse mense kerktoe gaan, glo jy tog self nie. Ons
almal het maar foute. Dit help nie dat ons mekaar beskuldig nie. Dink nou na oor
wat ek gevra het, en kom weer. Dit is die kerk van u vaders. God sal u en u boerdery
seën as u sy Huis nie verwaarloos nie.’
Oom Sybrand het tot die gevolgtrekking gekom dat hy 'n groot fout gemaak het om
met die predikant te redeneer. Dit help nie die minste nie. Die predikant glo een ding
en hy glo 'n ander. Hulle sal mekaar nooit oortuig nie. Hy glo dat hy net so 'n goeie
mens is as ou Andries, dat hy net soveel kans het om in die hemel te kom. Almal
weet dat hy hard werk, dat daar nie 'n lui haar op sy kop is nie. Dit is sy plig. Al die
ander dinge is 'n klomp safte woorde. Die mense wat hom die lelikste onderdeur
gespring het, was die vroom gesigte wat die langste op bidure kan bid. Hierdie selfde
ou Andries moet kastig gedurig na sy bywoner se huis toe as dié nie daar is nie. Dit
is om sy jong vrou. Almal praat daarvan. En hier wil hy hom kom kapittel. Genugtig!
Die redenasie
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stuit nou gou aan op oom Sybrand se botte stilswye.
Ná hulle koffie gedrink het, doen die predikant 'n mooi gebed vir die huis. Wye
vertes gaan in tant Betta se lewe oop; ou stemme, lankal dood, sing uit die diepte op.
Haar wange is nat van die trane. Sy kan sonder God nie lewe nie. Maar haar man!
Die predikant en die ouderling neem afskeid, en terwyl hulle op hulle kar klim, is
oom Sybrand se gedagtes al weer besig met die werk wat vir hom wag.

IV
‘O, my liefste, dit is vir my byna onmoontlik om so aan te gaan. My ouers maak vir
my die lewe ondraaglik. Van die more tot die aand hou hulle my dop; mens sou sê
dat ek 'n gemene bandiet is. Ek het al 'n hele paar briewe vir jou geskrywe, ek het
hulle dae by my rondgedra, maar ek moes hulle weer stukkend skeur, want daar was
nie die minste kans om hulle aan jou te stuur nie. Ek moet selfs my briewe skelmskelm
skrywe, want ma kom sommer op alle moontlike tye by my kamer ingewaai om te
kyk of ek nie dalk aan jou skrywe nie. Die lewe word vir my te swaar; dit lyk amper
nie die moeite werd om maar elke dag so aan te sukkel nie, terwyl jy verbied word
om met die een te praat wat jy liefhet. Waarom sou ons ouers tog
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so verkeerd wees en ons daaronder laat ly? As ek in die spieël kyk, kan ek sien hoe
my gesig verval. Ek eet omtrent nie meer nie, en dit laat vir pa nog kwaaier word.
Wat vir my die ergste is, is die kastige ryk kêrel wat hulle hierheen aanlok. Jy ken
hom seker. Dis Jannie Kriek van Spitskop. Elke Saterdagaand is hy nou hier, en pa
en ma hou my so dop om te sien dat ek vir hom vriendelik moet wees. My hart is in
opstand hier binnekant my, en tog is ek so magteloos, want daar is niemand om my
te help nie. Al wat my nog gelukkig maak, is die gedagte aan die Sondagmiddag toe
ons so gelukkig saam was by jou tante. As ek dink aan ons groot liefde, dan kan ek
weer die swaar dra. Maar so in my allenigheid wonder ek waar dit alles moet eindig.
Ek hoop maar ek kan hierdie brief by jou kry. Dalk word hy soos al die ander ook
maar weer stukkend geskeur. Hoe lank sal ek dit nog verdra? Wat het ek dan verkeerd
gedaan om deur my ouers so behandel te word? Hulle maak of jy 'n vreeslike, lae
soort mens is wat sy voet nie eers oor hulle drumpel mag sit nie. Ag, my liefste, moet
my nie vergeet nie? Onthou my, onthou hoe ek in die eensaamheid ly vir 'n liefde
wat vir my meer as alles is.’
Henning druk die brief krakend in sy harde hand ineen; dan vou hy magteloos die
gekreukelde papier soos 'n dwaas weer oop, stryk
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dit glad en lees die inhoud oor en oor. Hy wil blind soos 'n wilde dier aanval, maar
hy kan nêrens 'n uitweg sien nie. Hy gaan sit langs die looivat en voel soos 'n verlorene
in 'n wêreld wat hy nie ken nie. Jannie Kriek! Dit is of die jaloesie hom tot moord
kan drywe. Hy gryp 'n groot ysterklip, plons dit geweldig in die looivat neer dat die
basbedekte, ongeurige water hoog in die lug spring en wegspat oor die kante. 'n Vlaag
van namelose vertedering kom in hom op sodat sy oë 'n diep hunkering kry, as hy
dink aan die liewe, weerlose meisie wat so onmenslik behandel word en in haar
verlatenheid smeek dat hy haar moet help, haar moet red uit die doellose van die dae
wat kom, dae sonder hoop, sonder vertroosting. Al wat oorbly, is die geweld. Hy
moet haar, al is sy nog onmondig, daar gaan wegvat, met haar trou, die wêreld ingaan,
vér weg van hierdie kontrei waar die geselskap van skinderpraatjies deurtrek sal
wees.
As die kêrel wat met ramme smous, nie die brief vir hom deurgesmokkel het nie,
dan het dit seker nog maande geduur voor hy van haar gehoor het. Haar gesondheid
sal daaronder ly, sy sal naderhand gedwing word om met dié ryk windbroek te trou,
en dit sal die end wees. Vervloeks! Hy droë sy hande af, haal die brief nog 'n keer
uit sy sak en hy lees dit weer. Om die woorde kom 'n gees, 'n aroma, 'n lieflikheid
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wat hom oorweldig laat voel of sy teen sy bors aanleun en met diep, smekende oë,
waarin die trane glans, vra dat hy haar moet beskerm, dat hy haar uit die vernedering
moet wegneem, dat hulle van nou af moet saam wees, altyd.
Dit is vir hom baie duidelik dat hy gou moet handel. Hy redeneer nie meer nie.
Dit is soos 'n werwelstorm in hom. Liefde, haat en jaloesie kom in hom duister
deureengestrengel op. God moet hom vir iets vreesliks bewaar! Hy druk met sy hande
styf vas op die kant van die looivat sodat sy kneukels wit wys. Hy kan geen werk
doen nie. Sy vader kan sê wat hy wil. Mens kan nie 'n sterk veer te lank plat druk
nie!
Hy het nie sy moeder gesien nie, maar word nou opeens bewus van haar stem hier
langs hom. Hy skrik. ‘My kind, hier is vir jou 'n bietjie koffie en 'n paar handtertjies
wat ek net gebak het.’ Hy begryp nie haar besorgdheid oor hom nie, want as hy in
die tuin werk, so naby die huis, dan stuur sy nie vir hom koffie nie. Nou bring sy dit
self. Sy kyk hoe hy dit drink, net soos 'n moeder wat haar driejaar-oud-seuntjie voed.
Daar kom rus en besinning by hom op in die aanwesigheid van sy moeder, die
swygsame, vereensaamde vrou. Wat sou sy van sy liefde weet? Sy word verwaarloos.
Haar lewe, haar verlange is al toegegroei. En tog wek haar aanwesigheid 'n rus in
hom soos wat mens kry as jy 'n wit plaat kosmos aanskou wat beweeg-
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loos staan in die moreson. Hy weet dat sy las het van haar swak hart. Dat sy baie ly
in die laaste tyd. Maar alles in stilte. Sy praat nou min, alledaagse dinge. Sy kan nie
vir haar seun sê wat sy voel nie. Sy probeer elke slag, maar 'n digte wand skei hulle.
Maar haar simpatie, die diep-vroulike krag wat na hom uitgaan, maak hom stil soos
'n kuil in die maanskyn. Hy voel na, baie na aan sy moeder. Sonder om verder te
praat, loop sy van hom weg huistoe.
Oom Sybrand merk nie hoe sy vrou se gesig verander nie. Sy het een more net
nadat sy van die ontbyttafel af opgestaan het, so 'n aanval van haar hart gehad dat sy
vir 'n halfuur doodstil op haar stoel bly sit het, uitgeput, tot in haar vingerpunte
verlam, te bang om te roer, want dit was duidelik dat agter die aanslag iets groots
dreig, 'n mag waarmee nie gespeel kan word nie. Haar gesig het in die laaste tyd geen
druppel bloed nie, en die grys-swart hare, met die breë paadjie, gee aan haar hele
wese 'n uitdrukking van 'n wasbeeld, van lewe wat gaan staan het. Maar haar man
merk dit nie.
Selde in sy lewe was hy so bedrywig soos in die laaste tyd. Met die afsluiting van
die boedel het dit duidelik geword in watter haglike toestand sy swaer Gert verkeer.
Net die geringste stamp wat hy nou kry en dan lê hy onderstebo. Daardie vyfhonderd
pond wat hy geleen het, is mooi net die strop wat hom by 'n

C.M. van den Heever, Laat vrugte

152
klein slootjie sal vaswurg. Ellendeling wat daardie trommeltjie geld gesteel het! Dit
is nou vir oom Sybrand meer duidelik as ooit dat hy die skelm was, want die slamaaier
wat hy een aand stil-stil laat kom het, het met sy vinger in 'n beker water rondgeroer,
en nadat hy vir 'n kwartier daarin gekyk het, het hy die dief tot op 'n haar beskrywe.
Dit het wel tien pond gekos, maar dit was die moeite werd, want sulke onderduimsheid
kwel 'n mens, jy wil dit aan die daglig laat kom. Maar die ou sukkelaar sal nog boet
daarvoor. Laat hom maar met sy dungeslyte baadjie so na die wip toe aanstap. Oor
'n tydjie duiwel hy daarin, en dan is die hele Boskloof van klippaal tot klippaal in sy
eie hande.
Oom Sybrand sny en sny aan die jukskei voor hom, en dan hou hy weer die pad
dop. Vandag moet die bywoner, Buks Langeveld, hom kom sien sodat hulle kan
akkordeer oor die hele plan. Hy wil 'n fluks kêrel hê wat daar in sy oorlede moeder
se huis kan gaan bly. Hy sal hom heelwat gunstige voorwaardes gee, maar hy sal
moet wakker loop, want een van die ou jeremias, wat net teer op jou goedhartigheid,
wil hy om vadersnaam nie naby hom hê nie. Hy is haastig om die reëlings te tref,
want 'n tweede plan het vaag onder in sy gedagtes opgeskemer, alhoewel hy dit opsy
gedruk het en allerhande ekskuse daaroor heen gestrooi het
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in sy eie redenerings. Hy wil nie vir Henning allerhande planne oor trouery laat kry
as hy die leë huis daagliks daar oorkant sien nie. As hy eenmaal met daardie streke
besig is, dan begin hy netnou uitreken hoe oud sy vader is, hoe lank hy nog sal hou,
wanneer die plaas eendag sy eie sal wees. Dieselfde gedagtes wat in hom gewerk
het toe sy moeder nog gelewe het, vermoed hy nou by sy seun en dit wek 'n sure
onrus in hom; hy wil al die faktore uitskakel wat die rustige vooruitboerdery wat hy
nou uitwerk, sal belemmer. Mens moet nie 'n mes se lem in sy planne kan steek nie
so heg moet hulle aaneen sluit.
Hy lig sy oë van die jukskei af op en kyk weer na die pad. By die boonste hek,
waar sy plaas geskei word van Langvlei, sien hy 'n kar deurkom. Hy gaan regop
staan om beter te sien. Moontlik is dit Buks. Van die stoep af draai sy oë na die lande
wat wes lê. Die hawer glans grasgroen teen die rooi-bruin bult. Dit streel sy oë om
daarna te kyk. Sy tuin en dié een voor sy oorlede moeder se deur is liggroen van die
oopvouende blare. Die hoë populiere, wat 'n tyd gelede nog so wit en glansend in
die winterson gestaan het, steek nou met 'n olyfgroen kleur uit die tuin op teen die
agtergrond van blou somerlug. Van al die kante kom die diep genoeë na hom
aangevloei: dit is alles sy goed! Om te weet dat die plaas van die klippale daarbo
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by Langvlei tot by die draad wat swart onderkant die hawerland streep, sy eiendom
is vir goed, laat hom vaster staan op die aarde, laat hom breed en geanker voel asof
hy 'n boom is wat sy swaar wortels so diep in die aarde het dat hy nooit meer uitgeroei
kan word nie. Maar wat op aarde is dit! Sy oë kyk vas na die hawerland toe. Vier
beeste het op en af langs die draad geloop, hulle het gemik en gemik, nou het een
gespring, die draad half plat getrek. Hy is binne in die land, die ander volg hom. Hy
kan sien hoe hulle wegbuk om gulsig die jong hawer te vreet.
‘Spantou! Spantou!!’ Hy skreeu of die wêreld straks sal vergaan. Die kaffer kom
uit die pakhuis te voorskyn en antwoord: ‘Ja, baas?’ Hy het lankal geleer om nie
‘oubaas’ te sê nie.
‘Kaffer, hardloop soos jy nog nooit gehardloop het nie! Kyk daardie beeste in die
land! Bring hulle hier.’ Spantou hardloop al 'n end van hom af weg en oom Sybrand
beduie nog agterna: ‘Hardloop dat jy platlê!’ Daar kom 'n dierlike drang in hom op
om sy lemetford te gaan haal en hulle die een ná die ander plat te trek. Dit kan
onmoontlik sy beeste wees, want hulle loop nooit hier nie. Hulle is in die groot kamp
by die berg.
Hy sien hoe die kaffer hulle oor die draad ja en hoe hy hulle nader bring, terwyl
klippe oor hulle heen woer. Die beeste kom blasend tot
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naby die huis; dit is groot Afrikaner-osse met sierlike weglê-horings. Oom Sybrand
het nader gestap om te kyk. Die vorstelike diere met hulle hoë skowwe kom tot naby
hom, hulle kou nog aanhoudend van die gras wat hulle om hulle met uitskietende
tonge nader pluk, en dié gulsige vretery aan sy gras, sy goed maak oom Sybrand vir
'n oomblik so opvlieënd dat hy die voorste os byloop en hom 'n dowwe skop in sy
maag gee. Verskrik vlie die diere opsy, kyk hom vir 'n oomblik met uitdrukkinglose
os-oë aan en begin toe weer al die gras wat hulle bykom, wegvreet.
‘Net soos ek gedink het!’ blaas oom Sybrand; ‘die ou stywebeen-vreksel se goed.
As ek my sonde nie ontsien nie, dan skiet ek hulle hier dood en laat hulle net oor sy
draad gooi. Waar kan die goed deurkom?’ vra hy vir Spantou.
‘Baas dit is Langvlei se beeste. Hulle staan teen die klippale en skawe. Naderhand
val dié om en dan kom hulle deur,’ sê die jong wat bang op 'n moontlike bestrawwing
wag, want hy weet nie waar hy dalk gesondig het nie.
‘Saal vir ou Poon op en ja hulle pyl-reguit skut-toe. Moet nie met hulle speel nie;
dryf hulle tot in die skut. Vuilgoed!’ Toe hy omdraai, merk hy eers dat Buks agter
hom staan. Hy was so opgewonde dat hy nooit gesien het dat die kar agter hom stilhou
nie.
‘Middag oom,’ sê Buks met 'n draalstem en
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hy steek sy hand ver voor hom uit terwyl hy met die ander een net aan sy hoed se
bol raak.
‘Middag, ou vriend,’ sê oom Sybrand; ‘het jy in jou lewe soiets gesien? Daar staan
my groen hawer op die land en ou Jaap se beeste boer daarin. Wie se bloed sal nie
kook nie?’
Die kêrel antwoord net droog: ‘ja-nee, oom.’ Toe loop hy langs die blasende oom
Sybrand, nederig; hy wil baie graag 'n kans kry om hier 'n bywoner te word, want
die grondhuurdery het hom heeltemal verrinneweer. Hy beaam nadruklik al wat oom
Sybrand sê, en met 'n stadige praatmanier beduie hy: ‘Ek stem saam met oom. As
mense nie hulle goed kan oppas nie, dan moet jy hulle skut-toe stuur.’ Dat hy so
nadruklik met hom simpatiseer, behaag die eersugtige boer, wat vóór Buks by die
voordeur ingaan en hom nie nooi om te gaan sit nie, want vir die klein
beleefdheidsdinge het oom Sybrand nog nooit 'n gevoel gehad nie. Buks sak met 'n
sug 'n endjie van die eienaar van Boskloof af op 'n riempiesmat-stoel neer in die
donker sitvertrek, wat steeds toestaan, sonder dat 'n venster, waarvoor malva-plante
triestig treur, ooit oopgeskuiwe word. Sy oë is vas gerig op die man wat sy weldoener
moet wees, want as hy nie hierdie kans kry nie, moet hy wapad toe - dis al. En die
vader weet: sy hande staan vir niks verkeerd nie, maar om grond te huur teen so 'n
vreeslike prys, is onmoontlik. Jy
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boer net agteruit, al werk jy jou hande dat hulle lyk of hulle gelooi is. Hy voel
vaag-afkerig van die boelhond-gesig hier voor hom met die kortgeknipte hare. Hy
begin nou dadelik om sy saak voor te lê, want oom Sybrand het 'n wagtende houding
ingeneem. Sy twee vuiste rus op sy knieë.
‘Soos ek vir oom laat weet het,’ verduidelik Buks met sy eentonige draalstem, ‘ek
is 'n man wat baie graag vir oom hier sal wil help. My hande staan vir niks verkeerd
nie; ek het 'n wakker vrou, en ons sal baie vir hierdie plaas beteken. Oom sal dit self
sien.’ Hy hou die forse gesig goed dop. Hy wil dat elke woord op die regte plek
inslaan. Sy vrou maak vuur onder hom. Sy is moeg van die gesukkel.
‘Ja, ou vriend,’ antwoord oom Sybrand ten volle bewus van die man hier voor
hom se afhanklikheid, ‘ek het iemand nodig wat my moet help. Maar hy sal moet
wakker loop. Ek sal hom weiding vir tweehonderd skape gee, 'n stuk land om vir my
om die helfte te bewerk, maar dan moet hy my met al die plaaswerk help en nie sy
lyf wegsteek nie.’
Buks gee 'n groot sluk. Sy oogappels skyn helder, dit lyk of hulle vooruit beur.
‘Dit is kwaai, oom. Ek het gedag dat ek darem minstens vierhonderd skape kan
aanhou. Oom weet self dat tweehonderd maar bra min is.’ Sy woorde bly eerbiedig,
beskroomd. Hierdie
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kans moet hy nie misloop nie. Oom Sybrand besef in watter knyp die kêrel is, en
daarom is sy woorde doodseker, hard soos glasskerwe: ‘Nee, ou vriend, nie 'n skaap
meer nie. Dit is met hierdie ding net so: aanneem of laat staan. Ek het soveel kêrels
wat graag dié kans wil hê,’ lie hy vlotweg, ‘dat ek sommer vanmiddag wil hoor watter
kant-toe jy dwing.’
Buks vrywe aan sy voorkop. Hy reken en dink. Sy vrou sal hom weer blameer dat
hy maklik toegegee het. Sy vrou wil dat hulle in die wêreld vooruitkom. Terwyl hy
weifel, kom tant Betta met koffie binne. Sy vra hoe dit gaan, sit die koffie neer en
gee 'n brief aan oom Sybrand. ‘'n Kaffer het dit nou net gebring. Dit kom van Annie
af.’
‘Goed,’ sê oom Sybrand, ‘ek sal dit netnou lees.’
Tant Betta wou graag hoor hoe dit by hulle dogter gaan, maar dit is duidelik dat
sy sal moet wag, dat sy hier, waar besigheid gepraat word, nie nodig is nie. Daarom
vertrek sy weer stil en sluit die deur geluidloos agter haar. Terwyl oom Sybrand sy
koffie drink, hou hy die brief soos 'n waardevolle tjek tussen sy vingers vas. Luid
slurp hy die koffie weg. Hy wag. Hy weet dat hy die troefkaart in die hand het. Buks
sit sy koppie stadig neer, smak met sy lippe en sê: ‘Goed, oom, maar sal oom dan
nie die ding later 'n bietjie rek nie? Sê oor 'n jaar of so -
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miskien driehonderd skaap.’ Hy kyk smekend op na sy meerdere.
‘Nou goed, ons sal daardie tyd sien hoe ons akkordeer. Ek wil nog net 'n paar klein
dingetjies vir jou skits,’ en oom Sybrand tel een ding na die ander op sy growwe
vingers af, dinge wat hy nie wil hê nie. Hy noem hulle nadruklik, terwyl sy kop
neerknik. Die vernaamste is dat Buks die huis daar oorkant nie moet verniel nie.
Terloops vra oom Sybrand: ‘Het julle kinders?’
‘Nee oom,’ antwoord Buks en kyk grondtoe.
‘Nog beter,’ antwoord oom Sybrand. ‘Julle kan maar volgende week intrek; ek
sal die kaffers stuur om die huis mooi skoon te maak.’
Die woorde en die houding wat daarop volg, dui aan dat dit nie langer nodig is
om met praatjies te sit en bodder nie. Buks vat sy hoed en loop agter oom Sybrand
aan deur-toe. Gedurende die tydjie toe hy grond gehuur het, was hy darem gelukkig,
want hy was niemand se hotnot nie. Die man hier voor hom is veeleisend en kwasterig,
dit kan hy sommer sien. Maar as 'n mens verleë is, dan moet jy maar oë toeknyp.
Toe hy op die kar is, haal hy nog sy hoed ver af en buig voordat hy die perde optrek
om te vat. Oom Sybrand is bly dat hy so gou van die kêrel ontslae is. Hy wil sy dogter
se brief lees. Dit kwel hom dat hulle nog nie weer by hom
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was ná die keer toe hulle wou geld leen nie. Seker kwaad. Hierdie brief is daarom
vir hom baie welkom. Onhandig skeur hy dit oop, hou die brief 'n end van hom af
weg en terwyl hy dit langsaam lees, frons hy sy voorkop al meer.
‘Liefste ou Pappie - ek stuur die kaffer gou met hierdie brief, want ek wil papsie net
vra of ons nie maar in ouma se huis kan gaan bly nie. Ek hoor praatjies dat pa 'n
bywoner wil vat. Nou dink ek so: Hennie kan pa meer help as wie ook al. Pa kan net
vir hom kans gee om 'n klompie skaap te hou. Ek hoop ou papsie sal dit tog seker
doen, want Hennie het alte veel moeilikheid om sy huurgeld te betaal. Ek stuur vir
pa 'n sakkie koek en tert saam.’
Hy draai die brief om asof agterop 'n sleutel moet wees vir dié raaisel. Daar kom 'n
pyntrek om sy mond toe hy die brief fyn skeur. Ja, dit sal vir hom die aangenaamste
ding op aarde wees om Annie in die oorkantste huis te hê en om nou en dan daar by
haar 'n koppie koffie te gaan drink. Maar dit word geen boerdery nie! Dit word 'n
meulsteen om sy nek met dié skoonseun hier wat hy nie kan beveel soos 'n bywoner
nie. Nee, dit sal net in 'n pappery eindig. Keer op keer moet hy nou sy dogter kwes.
Waarom sou sy met so 'n wasrug getrou het? Die liewe Vader weet: die oorgrote
meerderheid boere het in die laaste tyd altyd
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iets nodig om aan te hang! Hulle kan nie meer op eie bene staan nie.
Tant Betta verskyn op die stoep en vra nuuskierig: ‘Wat skrywe Annie?’
‘Niks,’ antwoord hy ru; ‘sy sê net dit gaan goed.’
Toe loop hy sonder om na tant Betta te kyk, in die rigting van die tuin met 'n
snaakse gevoel van leë onvoldaanheid in hom.

VI
Tussen hom en sy pa gaan daar 'n groot rusie, 'n ontploffing, 'n finale skeiding kom.
Dit kan nie anders nie. Hy weet self dat hy agteruit boer, dat sy werk half en windskeef
is, dat sy pa hom meer dophou as ooit en net wag vir die regte oomblik om behoorlik
met hom af te reken. Sy pa se geduld is skoon op, want dit is nou al 'n paar weke dat
die water in die kuile daar in die boonste kamp opgedroë het. Ook die windam se
water, net daaronder geleë, is klaar, en daar is geen teken van reën in die lug nie.
Nou moet die skape elke middag teen tweeuur die hele end geja word, dwarsdeur
twee kampe, waar die hamels en laaste klompie lammerooie in groepe afgekamp is,
om by die fonteindam te kom drink. Daar gaan nie 'n dag verby nie of die verskillende
troppe raak deur mekaar, dit is 'n gesukkel, 'n uitvangery en
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keerdery wat jou naderhand sat maak om net na 'n skaap te kyk.
Oom Sybrand se geduld is skoon op. Sy skape word al maerder van dié rondjaery,
hulle kry nie genoeg tyd om te vreet nie, en dit net omdat die ellendige stywebeen
daarbo al die vleiwater gaan afkeer het! Nooit was dit nodig om op Boskloof met
water vir die boonste kamp te sukkel nie, maar net van daardie dam gesleep is, het
die ellende begin. En die ergste is dat mens so magteloos is.
Henning merk maar te duidelik hoe die misnoeë in sy vader ophoop: hy weet dat
die nukkerigheid eersdaags teen hom, juis ook omdat hy so oorhoop is met homself,
sal losbars. In sy hele lewe was hy nog nie so ongelukkig nie. Die eentonige, harde
werksdae hier op Boskloof het hy tam leer verdra. Hy het langsamerhand weggegroei
daarin. Dit het 'n deel van sy bestaan geword. Maar hierdie skeiding van Johanna,
die verlange wat so bitter in die eensaamheid kan word, het sy gees bewus gemaak
van alles wat hy tot dusver in sy lewe ontbeer het. Nou voel hy baie duidelik hoe
armsalig en triestig sy hele lewe is, sonder liefde, sonder vermaak, sonder werklike
vooruitsigte. Sy pa kan nou maar doen wat hy wil; koppig gaan hy die kleurlose dae
tegemoet, in sy siel vereensaamd en verbitterd omdat die lewe om hom eenselwig,
onverroerbaar bly.
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Nadat die skape water gedrink het en hulle met groot gesukkel deur die twee kampe
heen gedruk is na die boonste veld toe, loop hy na sy kamer, en opeens besluit hy
om dorptoe te ry. Hy het niks besonders om daar uit te rig nie, maar net die gedagte
aan afwisseling bring meer opgewektheid in hom. Hy trek gou aan en gaan na sy
moeder om te sê dat hy netnou gaan ry, want sy pa se verlof wil hy nie vra nie. Hy
verseg dit teenswoordig. Die ou man neem dit sorgvuldig waar en maak hom gereed
om op hardhandige wyse af te reken met dié nuwe astrantheid.
Sy moeder sit langs die tafeltjie in die spens, besig om kouse te stop. Hy kom
saggies in en 'n weekheid oorval hom toe hy die geboë hoof sien, die gerimpelde
erde-wit voorkop. Sy weet nie dat hy daar staan nie. Hy sien hoe 'n traan op die kous
voor haar val. Toe kyk sy skielik op en haar oë is blink-nat. Asof sy op 'n groot
dwaasheid betrap is, vee sy dit gou weg en sê: ‘Ja, my kind?’ Al die tere gevoel wat
hy gehad het, verstrak opeens in magteloosheid. Sy drang om sy hande om haar te
slaan en haar te vertroos, versteen in 'n afsydigheid wat die jare deur as reaksie gekom
het wanneer hy medelye met sy moeder wil uitdruk. Die gevoel dat dit belaglik, dat
dit om die een of ander duister rede bespotlik is om jou ingekampte binnelewe te
vertoon, maak

C.M. van den Heever, Laat vrugte

164
hom ook hier weer meester van Henning en droogweg, asof dit die nugterste ding
ter wêreld is, sê hy net: ‘Ek gaan gou bietjie dorp-toe, ma. Teen sononder is ek weer
terug.’ Sy knik net en sê: ‘Bring tog vir my 'n tolletjie swart gare saam - nommer
twaalf.’ Toe loop hy, sonder om haar te soen, want ook hier word hy deur 'n
vasgekoekte gewoonte beheer om net sy moeder te soen-groet as hy of sy vir 'n paar
dae weg gaan. Haar gesig, met die fyn lyne om die oë, die droë hande waarop die
blou are so duidelik afgelyn lê, bly vir 'n oomblik voor sy gesig; in hom is 'n skuwe
onrus, 'n skawende gevoel asof dinge wat teer maar ook sterk is in sy binnelewe
ongebruik, weggesmyt word omdat daar geen uiting voor is nie.
Hy gooi die saal op Vos se rug en oor 'n rukkie slaan die stowwe lig en wit onder
die dier se ratse hoewe uit. Dit was effens warm toe hy opgeklim het, maar nou waai
die lug wyd en fris om hom en blou horisonne plooi voor hom oop; die dag met die
kragtige wind om sy wange word 'n bevryding waarin hy, wat so lank soos 'n
gevangene geleef het, kan opgaan. Die dier se nek hier voor hom het 'n syige, blink
glans, die ore is lewendig regop gespits en roer gevoelig. Hy dein saam met die ratse
gang onder hom, want die lang hale waarmee Vos vooruit galop, beur die dier self
aan om vaster en vaster sy hoewe oor die pad te laat klink, lus soos hy is
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vir die verte vorentoe. Die wind druk nou en dan sy goedbewerkte, gekrulde maanhare
regop, dan val hulle weer sagspelend neer oor Henning se hand; die hoefslae slaan
soos 'n swaar dansritme oor die helder pad. Henning voel 'n wye veroweringsdrang
in hom opkom. Hy neurie sag en sy woorde val saam met die forse ritme onder hom.
Hy slaan liefderyk, paaiend op die perd se trillende nek en gesels sommer
onsinnigweg: ‘Toemaar, Vos, hulle sal ons nie lank skei nie. Een van die dae is ons
saam: sy, ek en jy. Ek sal haar voor op die saal tel, en baie dinge vir haar sê en haar
lang hare sal speel in die wind. Ons sal ver-weg ry van haar ouers af en ons sal baie
gelukkig lewe, nè my ou ryperd? Jy hoor wat ek sê.’ Hy kyk hoe die dier sy lewendige
ore roer en sag vrywe hy weer oor die gladde nek, want met hierdie droom-woorde,
wat hy so vertroulik teen Vos fluister, bind hy die dier ook aan hulle verborge
liefdeslewe vas. Sy liefde voel hoog en van 'n helder reinheid hier in die oop dag
met die wind om sy songebruinde wange. Maar toe hy ná 'n uur en 'n half se rit die
dorpie binnery, verdwyn die bly, ongeskonde gevoel en die stowwerige strate en
triestige, banale winkels spring onvriendelik op sy oë aan.
Hy saal in die agterplaas van 'n winkel af, laat 'n gerf voer vir sy perd stukkend
sny en toe stryk hy sku en mens-vreemd die straat in, want die skinderbekke het
alreeds op baie winde
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die verhaal uitgestrooi dat hy verbied is om sy voete op Langvlei te sit. Hy voel
vernederd, want die liefde wat hy soos 'n kosbare verborgenheid in hom dra, is
daarbuite op die vaal strate en in die vervelige winkels iets waarmee goedkoop gespot
word. Daarom haat hy die mense en voel asof hulle almal vyande moet wees sonder
die minste simpatie vir die innerlike ellende wat Johanna en hy moet dra.
Hy koop die garing vir sy ma en groet mense wat hy teenkom vinnig, gejaagd of
hy nie gou genoeg kan wegkom nie. Wat jaag hom tog so? Wat dwing hom weer na
die oop ruimte daarbuite waar hy alleen met sy gedagtes kan wees? Sal hy nie vir
haar 'n brief skrywe en dit nou pos nie? Dit help tog nie. Haar ouers skeur al haar
briewe oop.
Lusteloos stryk hy aan na die poskantoor-toe. Alhoewel hy weet dat so 'n
moontlikheid uitgeslote is, dink hy tog met 'n blye opstyging van vreugde aan 'n brief
van haar, aan haar woorde, warm van liefde en opregte aandoening. Net toe hy by
die deur wil ingaan, is dit of sy hele innerlike 'n ruk gee, want Johanna kom op
dieselfde oomblik uit die poskantoor. Sy word bloedrooi. Vir 'n oomblik kan hulle
geen woord uitkry nie. Dan vra hy hakkel-hakkel: ‘Waar is jou ma?’
‘Sy wag daar by die winkel,’ sê Johanna en sy lê haar hand op haar hart of sy
plotseling
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iemand gesien het wat 'n tydlank al begrawe is. Sy oorbluftheid verdwyn gou voor
hierdie geleentheid om haar weer te sien. Langs 'n sipresboompie 'n endjie van die
deur af gaan hulle staan; hy gryp haar hand in syne en druk dit sodat dit haar pyn
gee. Sy liefdeswoorde is donker en hees, dit is 'n vreeslike stameling van blinde drif,
van smeking dat sy by hom moet bly; dit is die swaar worsteling van 'n geslote
binnelewe om liefde, om teerheid te openbaar. Sy kyk rond. Mense wat uit die
poskantoor kom, het hulle gesien. Die wêreld agtervolg hulle. Alleen mag hulle nooit
wees nie. Sy maak vinnig haar hand uit sy greep los en sê: ‘Kyk daar kom ma; sy
vermoed iets. Ek sal volgende Sondagmiddag probeer om na die boskloof te gaan.’
Haar oë kyk vir 'n oomblik vas in syne en dit vergoed vir baie eensame dae en nagte.
Toe gaan sy. Hy sien haar skouers, haar gelaat van tersy, haar deinende liggaam wat
daar van sy begeerte af weg gaan. Dit is of 'n deel van sy gedagtes, vasgewewe aan
haar wese, met haar verdwyn.
Hy loop vinnig, lomp die hoek van die poskantoor om, bots onverwags teen 'n
rustig stappende vet tannie, stryk blindweg tot byna by die oostekant van die dorp
uit, en toe sien hy eers dat hy al naby die vendusie-krale is.
Langsaam keer hy na die agterplaas van die winkel terug, saal sy perd op, want
hy wil ry
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voordat oom Jaap-hulle op die pad is. As hy hulle kar sien, sal hy al agter hulle aanry.
Dit sal haar in die moeilikheid bring, haar nog swaarder laat kry. Vos se pote dreun
deur die strate. Sy baas wil weg. Hy wil uit na Bosklooftoe. Vir hierdie ontmoeting
kon hy dae lank gely het. Haar aanwesigheid is soos die geur van 'n bedwelmende
blom in sy sinne. Die konsentrasie van liefde in daardie ontmoeting was oorweldigend.
Vos het byna 'n jaaggalop. Hy vlieg oor die pad. Henning dink aan die volgende
Sondag. Hierdie ontmoeting het hom weer vaste vertroue gegee. Al die vertwyfeling
wat hy in sy allenigheid deurgemaak het, verdwyn, want hy weet dit nou weer, hy
het dit in haar oë gesien dat niemand, geen mag ter wêreld haar van hom kan wegneem
nie. Die ontmoeting is vir hom 'n aansporing, 'n nuwe lewe wat soos die wye horisonne
van die vlakte hier voor hom oopgaan. Dan rys Boskloof se populiere blink en groen
agter die bult op in die aandson. Die plaas trek hom onweerstaanbaar. Naas Boskloof
is Langvlei waar sy vir hom wag. Volgende Sondag sal 'n groot dag in hulle lewe
word. Die dalende sonlig weerlig op die galoperende perd se toom.
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VII
Die plaas rus al en daarbuite het die maan 'n wegvloeiende, verbleikte lig oor die
doodstil populiere gebring. Oom Sybrand kan nie slaap nie. Dit is nou al 'n paar nagte
dat hy so lê en rondrol totdat die uitputting hom teen dagbreek oorweldig en hy in
'n vaste, dromelose slaap wegsink. Dit is vir hom ondragelik dat sy skape so verniel
moet word, dat hulle dag-virdag van kamp tot kamp moet voortgestoot word sonder
dat hy iets kan doen om die toestand te verbeter. Hy bestudeer die lug, hou saans die
wester- en noorderhemel goed dop vir weerlig, maar die dae gaan meestal wolkeloos
verby. Nou en dan is daar droë vliese hoog in die weste, maar die reën bly weg. Dinge
begin lelik lyk. Dit is duidelik dat die fonteinwater verswak. Die hawer sal hy miskien
nog deurhaal. Maar die skape vertrap en belemmer die fonteindam. Sy fyntuin word
gereeld afgevreet deur skape wat daagliks daar moet verbygaan. Dit is om radeloos
van te word, veral nog as jy daaraan dink hoe onnodig dit alles is, want die dam van
die ou mankbeen vertoon nog 'n wit plaat water. Dit kan 'n mens sien as jy daar
bokant in die pad verby ry met die kar. Sy gesaaides daar onderkant kan jy nou al
groen sien opgee langs die bult af, wat uitloop teen Boskloof se draad. Die ou
ellendeling miskien om water vra?
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Nooit. Oom Jaap kan maklik dié dam se pomp ooptrek, die leivoor deursteek en die
kuile sal oor 'n uur of wat vol wees. Maar dit sal ou Jaap in der ewigheid uit blote
verdelglus nie doen nie, en oom Sybrand sal dit ook nie gaan vra nie, al moet hy
liewers sy laaste maer skaap met 'n bokkie tot by die water aanry.
Maar nou kom daar skielik 'n gedagte in oom Sybrand op wat hom harder laat
asemhaal in die stil nag. Wie sal hom ooit uitvind? Hulle kan hom verdink, maar
niemand kan iets bewys nie. Die slimste prokureur sal hier net kan skimp en dinge
vermoed, maar bewys nooit! Sy vee moet gered word. Die lyding van die arme
redelose diere! Dit is nie verkeerd om vir hulle te sorg nie.
Geluidloos klim hy uit die bed en trek hom aan. Dit sal vir sy vrou, as sy agterkom
dat hy opgestaan het, niks besonders wees nie, want hy gaan baie nagte na vee kyk.
Op die punte van sy tone loop hy by die kamer uit en toe hy die voordeur oopmaak,
kom'n fris naglug hom teen. Hy gaan haal 'n graaf in die pakkamer en loop soos 'n
donker skim oor die slapende werf. Niemand moet hom sien nie. Die lig in Henning
se kamer is dood; by die strooise brand geen vure meer nie. Dit is of alles hom
verseker van die veiligheid van sy plan. Die flou lig van die maan lê koel oor die
tuin waar die populiere swaar en helder afgestreep staan. Hy loop
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bokant die fontein verby. Naby hom skrik 'n paar voëls uit die roerlose wilkerboom
op en vlug met nagtelike fladdergeruis langs die swart fonteinvoor af, wat hier en
daar 'n silwerige fonkelstreep in die donkerte trek.
Hy loop vinniger en vinniger, al langs die droë sloot op en ente daarin. Sy skoene
knerp oor die sand en die koel naglug kruip onder sy klere in sodat 'n frisheid in sy
bloed kom en hy so gesond voel soos lanklaas in sy lewe. Hier voor hom lê die donker
holtes van die kuile soos swart vlekke in die gelyk vlakte, wat spookagtig in die
maanlig wegstrek. Nou nog 'n endjie verder. Hier is die ry klippale; hier hou sy grond,
sy besitting op.
Tot hier toe het hy vertroue, vastigheid gehad, maar toe hy deur die draad kruip,
kom 'n lafhartige onrus in hom op, besef hy opeens met skielike helderheid wat hy
gaan aanvang en wat die gevolge daarvan kan wees. As iemand - miskien net 'n kaffer
wat hierdie tyd van die nag van 'n kuierparty terugkom - hom sien, dan sal hy in die
‘kantoor’ 'n treurige figuur slaan, mense sal hom uitlag, en dit is vir hom die
vreeslikste ding op aarde om uitgelag te word, om as kleinlik en bespotlik voorgestel
te word. Hy moet liewers trek met sy vee, 'n ander plan maak.
Tog loop hy, sy voete dra hom tot naby die water, die water wat moet red, wat
goud werd
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is vir sy boerdery. Voor hom lê die donker, gestrate wal van die dam. Hy klouter
daarteen op en soos 'n vreugde kom die koel glansing van die lang watervlak op hom
aan. Hy kyk goed rond. In die verte lê ou Jaap se huis. Die dak blink wit in die
maanlig. Die strooise 'n end daarvandaan lê swart en verlate; nie 'n dier beweeg naby
die krale nie.
Hy loop versigtig vooruit. Hy ruik die water; dit is 'n magtige geur in sy neusgate,
dit sterk hom vir wat hy pas moet doen. Ongeveer in die middel van die wal sak hy
af. Ja-nee, hier is die pomp. Hy sien duidelik die donker streep van die leivoor wat
wegkronkel na die lande toe. Maar regs van die voor, hier by die hoekpaal van die
land verby, gaan die ou sloot waar die water eenmaal in afgekom het om sy kuile te
vul. Hy kyk vinnig met 'n praktiese oog. Dan steek hy met die graaf; dit is dowwe
houe in die nag - die grond het 'n fris, lekker ruik. Die gat is klaar. Sonder moeite
sal die water sy ou koers vat. Hy kyk weer rond. Sy hart gaan staan soos hy skrik.
Bo-op die damwal staan 'n swart figuur. Oom Sybrand se bene swik onder hom.
Hy kyk weer en haal diep asem. Dit is 'n perd wat daar teen die wal uitgeklouter het
en nou vir 'n oomblik afkyk na die figuur hier onder. Waar die dier so skielik vandaan
kom, weet hy nie. Stadig loop die perd al op die damwal langs en
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kletter dan teen die wal af. Oom Sybrand het so geskrik dat hy 'n rukkie doodstil
staan en rondkyk. Dan loop hy na die pomp toe.
Die stomp voor is diep weggeskuil onder 'n oorhangende stuk wal. Hy moet sy
arm ver insteek om dit by te kom. Hy voel-voel na die stuk sak wat daar omheen
vasgedraai is. Hy wikkel nou met altwee hande aan die hout. Hy voel dat dit losser
word; 'n straaltjie water spoel koud oor sy hand heen. Dan lê hy uit die pad van die
water weg en met 'n vinnige ruk pluk hy die houtstomp uit. Die water borrel en spuit,
'n stroom kringel in die maanlig weg; dit gaan by die vooropening deur en spoel met
'n klaterende geluid in die sloot af. Sy hart is vol vrees en tog blydskap. Met die
oopmaak van die pomp was dit of sy sekerheid onder in die fondamente geskud word.
Moet hy nou vir 'n uur of wat wag totdat genoeg water in die sloot afgestroom het?
Hy kan dit nie doen nie. Dit sal te opsigtelik lyk om die pomp toe te steek nadat 'n
klomp water uitgeloop het. Dit moet lyk of die water die vrot sak en hout self
uitgespoeg het, of die swak wal vanself gebreek het. Hy gooi die stomp hout in die
water met sak en al sodat dit 'n end afdrywe. Hy probeer die gat waar die water deur
spoel so af te steek dat dit lyk asof die afgespitte kante natuurlik deur die water
weggevreet is.
Toe vat hy sy graaf, kyk nog 'n keer goed
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rond en loop al met die sloot af. Hy is tog verbaas om te sien hoe vreeslik stadig die
water vorder. Netnou sal dit darem onder sy draad deur loop en more teen sonop,
wanneer iemand onraad merk, sal sy kuile vol wees. Terwyl hy deur die nagveld
huistoe stap, probeer hy om sy eie gewete dood te redeneer met allerhande
goedkeurings vir sy daad. Die arme redelose diere! Die water behoort eintlik aan
hom, maar dit is op 'n laaghartige wyse van hom weggesteel deur ou Jaap. Waarom
moet hy dan toelaat dat sy vee verrinneweer word daardeur? Hy loop vas en gelykweg
met die voetpad deuskant die huis af. Waarom rys sy hare al so terwyl hy nader na
die pakhuis gaan? Maar hy onderdruk die aardige gevoel wat hy het, want hy sien
al sy bestrawwende ou moeder se gesig. Hy sit die graaf neer en soos 'n skelm wat
nadersluip na sy eie huis loop hy by die voordeur in en sluit dit sekuur en angstig op
die daad wat hy net gepleeg het.

VIII
Na 'n onrustige nag waarin die jigbeen hom nou en dan laat kreun het en selfs 'n
binnensmondse vloek laat gee het, staan oom Jaap. vanmore op die stoep van sy huis,
die seer voet 'n end voor hom uit, en langsaam, met sy oë op die veld gerig, drink hy
blaas-blaas sy tweede
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koppie stomende koffie. Die piering rus op 'n potjie wat hy met sy vingers gebou
het, en nadat hy 'n klompie koffie daarin gegooi het, kom sy getuite lippe nader en
sag-slurpend werk hy die hete vog na binne.
Die gedoente van Johanna grief hom diep. Hy kan duidelik sien hoe sy ly, want
haar gesig word maerder, sy praat omtrent geen woord meer met hom nie. Dit maak
hom baie seer. Het dié ou heiding se seun liewers 'n kramp gekry voor hy met Johanna
begin lol het. Hoe jammer hy sy kind ook al het, hy mag nooit toegee nie, want dit
is vir hom so klaar as daglig dat Johanna met 'n blindheid geslaan is, dat dit sy heilige,
vaderlike plig is om te keer dat sy haar nie, met sy wete en al, in die verderf stort
nie. Hy ken dié klein Henning se soort maar te goed. Hy is een van die breë osgesigte
wat voor die troue eintlik verspot is met hulle vryery en mooi woordjies, en daarna
is die vrou 'n meid wat in die kombuis moet sloof, teen wie nooit meer 'n vriendelike
woordjie gesê word nie, maar wat net moet kos kook en sorg vir die uitgevrete ou
lummel se kinders. Sy kind sal nie so behandel word nie, want hy ken ou Sybrand
se spul maar te goed. Dit is 'n klomp mense wat nie safte woordjies verstaan nie;
sommer uit die wans moet jy hulle met 'n hokstok op die snoet foeter - dan staan
hulle troei. As Johanna nou kan trou met 'n man soos Jannie
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Kriek! Daar is vir jou sommer 'n pure boer, 'n netjiese, beleefde klein kêrel wat vir
jou so mooi ‘omie’ kan sê, dat jy van hom moet hou. Gisteraand het Johanna weer
die man so sleg behandel dat mens jou oë uit jou kop moes skaam. En tog is Jannie
maar altyd ewe vriendelik. Dit is een van die soort mense wat jy nie maklik affronteer
nie. Sy liefde loop padlangs.
Hy sien vir Johanna van die pakkamer af kom; sy hart verteder toe hy haar daar
so allenig sien loop, sonder dat sy in die laaste tyd 'n woord met hom gepraat het.
Sy stem vlei vriendelik: ‘Johanna!’ en hy beduie met sy kop. Sy draai haar onwillig
om en kom nader. Haar oë bly op die grond gerig toe sy stug sê: ‘Ja pa?’ Oom Jaap
hoor die onbeleefdheid in haar stem, maar hy vererg hom nie. Hy voel dat hy ook
miskien skuld het, dat dit sy plig is om sy dogter vriendelik raad te gee en haar op
die regte spoor te lei. Hy weet nie hoe om die saak aan te pak nie, want sy hardvogtige
behandeling van sy dogter het haar vertroulikheid met hom vernietig, en om dié ou
atmosfeer te herstel, is vir hom inwendig moeilik, daarom dat sy toenadering lomp
en effens pateties is.
‘Ou dogter,’ sê hy, maar die woorde het 'n skelle, onegte klank, ‘ek het baie oor
jou in die laaste paar dae gedink. Ek wil nie hard op jou wees nie, want jy is nog
jonk en ek weet dat
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liefde blind is. Maar liefde, my kind, is ook maar baie gewoonte; as mens een baie
sien, hou jy naderhand van hom. Dié gedoente met dié Henning-kêrel is een van die
dae verby. En ek wil jou dit sê: op die ganse aarde kan 'n vrou nie 'n beter man as
Jannie Kriek kry nie. Ek het al baie harde bene afgekou, en ek ken mense en ek kan
dit vir jou sê dat ek vir hom haarfyn deurgekyk het. Daar sit nie 'n verkeerde haar
op sy kop nie. Dink nou maar mooi oor wat ek jou gesê het.’
Hy wag dat sy iets moet antwoord, maar daar kom geen woord nie. Sy bly maar voor
haar kyk. Hy wil kwaad word, want hy verdra dit nie dat 'n kind haar teen hom moet
aanstel nie. Sy bly nog wag, asof op 'n bevel. Toe kan hy dit nie langer uithou nie
en ongeduldig bars hy los en dreig met sy wysvinger na haar toe: ‘Johanna, dit sê ek
vir jou: jy moet nou ophou met hierdie bogtery! Ek is nie jou vuilgoed wat jy maar
kan behandel soos jy wil nie. Jou dag sal nog kom as jy jou ouers se raad in die wind
slaan. God slaap nie! Daardie selde breë-gesig sal jou soos 'n meid behandel, en dan
sal jy aan jou ouers se waarskuwing dink, maar dit sal te laat wees!’
Sy draai haar om sonder dat sy 'n woord gesê het en haar stilswyendheid vervul Jaap
met 'n blinde magteloosheid. Hy wens hy kan haar
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aan haar skouers skud tot sy rede verstaan. Wat help dit om te wag tot dit te laat is?
Hy kyk verbitterd oor die veld weg. Maar wat is dit daaronder? - daar blink dan water
in Sybrand se kuile! Dit het tog nie vannag gereën nie. Hy kyk op in die lug en na
die grond rondom hom. Genugtig nee! Mank-mank draf hy byna na die dam toe.
Daar is 'n fout! Die dam se water het verskriklik gesak. Sy gesaaides is klaar as dit
nou nie reën nie. Al vinniger gaan hy en blaas hard van die inspanning.
By die pomp gaan hy staan en sy blik volg die gang wat die water gegaan het. En
toe bars dit los in hom soos 'n onweer: ‘So waar as wat daar 'n son aan die hemel
skyn, dit sal ek wreek. Dit is die ou heiding se werk hierdie!’ Sy hande dreig sinneloos
in die lug en hard skreeu hy, alhoewel daar niemand in die nabyheid is nie: ‘Ek sal
vir hom met die wet dryf tot hy agter slot en tralies sit. Ek sal vir hom prosedeer al
kos dit elke duim grond wat ek besit. My beeste skut-toe ja en dan nog my water
skelm in die nag steel! Ek sal nou die spul wegblaas hier onderkant my. Ek wil liewers
honde hê vir bure as so 'n lae ou skelm!’
Die sweet rol van sy gesig af toe hy by die hoogte uitsukkel huistoe. Luid skreeu hy
vir die kaffer wat by die kraal besig is om te melk: ‘Willem! Laat alles staan! Span
my kar in!
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Span my kar dadelik in! Ek wil sommer nou-nou dorp-toe. Hardloop, kaffer!’

IX
Was daar ooit 'n mooier Sondagmore? Die somerdag maak die wêreld lig en wyd tot
daar waar die blou rante wegvloei in die lugoneindigheid. Johanna loop elasties oor
die aarde; dit is 'n louter vreugde om die gang van jou voete te voel en die ritmiese
deining van jou lyf. Sy gaan op in die dag, die wye, wegstromende dag met sy verre
verskiete van blou en vervloeiende veldkleure. Die dag is vir haar 'n uitnodiging, 'n
kostelike blom om te pluk. Sy is nog jonk en haar bloed tintel van lewe en haar
gedagtes is blind van 'n groot liefde wat haar dra dwarsdeur die dae van
gevangenisskap, van dophouery, van eensame ure wanneer die tyd traag deur die
bewussyn vloei. Ná die ontmoeting nou die dag voor die poskantoor het 'n nuwe
lewe soos 'n swerm wit duiwe uit 'n donker hok die blou lug ingeseil, haar wese is
vol drome, sy gaan die dae deur vol verlange - tot hierdie groot dag, die beloofde
dag, die dag van ryke vervulling en versadiging van liefdeshunkering.
Sy het nou so ver gevorder dat sy enige plan sal aangryp net om vir Henning te
sien. Sy sal skelm wees, leuens vertel, toneelspeel, as aan haar net die paar oomblikke
gegun word om
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met hom te praat, om haar aan hom oor te gee met dié onmiddellikheid en impulsiewe
krag wat die gevolg is van skeiding, van dwang, van hooggespanne, aangevuurde
verwagting. Haar pa en ma het met hardvogtige wreedheid probeer doodtrap wat vir
haar mooi en bindend is. Daarmee het hulle net die teenoorgestelde bereik wat hulle
verwag het, want elke keer wanneer hulle vir Henning verkleineer het of vir Jannie
Kriek hemelhoog aangeprys het, het die blinde drif in haar net meer vaart gekry en
haar lewe meer geneig na die man met sy sterk, beenderige gesig en oë waarin daar
'n strakke staring is of dit jou dwing om te doen wat hy sê, of dit jou nader trek en
al jou teenstand ontwapen. Sy is nou sover gedwing dat sy haar nie oor die vaste
konvensies kan kwel nie, die ‘wat sal die mense sê?’ wat eers haar lewe soos aan
baie drade beheer het. Tog is daar onder in haar wese nog 'n skugterheid oor komende
dinge, oor 'n vreemde, verbysterende wêreld wat soos 'n afgrond wegblou voor haar
voete. Sy het dae en nagte agter haar, tye wat vol vreeslike angs en vertwyfeling was,
sonder dat iemand haar raad kon gee, kon indruk maak op haar ontwakende nuwe
lewe.
Haar ouers se weerbarstigheid het geen vertroue in haar gewek nie, net verset,
gedagtes van hoe om hulle om die bos te lei, van verbloemde minagting vir hulle
lompe onredelikheid. Dit
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het 'n sware stryd gekos om haar los te maak van die ankers wat haar ouers in haar
lewe gegooi het, maar hierdie nuwe aansuigkrag, die magnetiese wonder waarteen
sy magteloos is, het vanself, in die stil ure van die nag, in haar bewussynstroom sy
werk gedoen net soos 'n jaargety die vrugte laat ryp word, haas ongemerk, met 'n
krag wat opstyg uit die diepste bronne van alle lewe.
Sy het baie planne gemaak om vir Henning weer te sien, maar almal het misluk,
omdat haar ouers vir haar te uitgeslape was. Sy het aan bidure, nagmaalsvierings,
volksfeeste gedink, maar telkens moes sy uitvind dat haar ouers reeds op die spoor
van haar uitgewerkte skema was. Sy gaan nou elke middag 'n end loop tot by die
randjie bokant die dam. Haar ma wou dit ook eers belet, maar sy het gou gemerk dat
dit heeltemal onskuldig is, want van die huis af kon sy vir Johanna daar alleen sien
sit, roerloos, soms vir 'n uur lank. Dit het haar vererg dat die kind so bedodderd is,
dat sy so kan dweep met dié ou kêreltjie. Mens sou sê dit is die enigste man op die
ganse wêreld. Johanna praat in die laaste tyd baie min met haar moeder; daar is geen
openhartigheid meer nie. Sy gehoorsaam haar bevele en gaan skugter haar gang.
Hierdie afspraak het weer die lewe soos 'n blink fontein in haar hart laat opgaan.
Sy het
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al oor en oor gedink wat sal gebeur as sy hom weer sien; sy het vol vrees geweifel,
omdat soveel vorige planne ook al verkeerd geloop het. Nou gaan sy met dié groot
verwagting wat sy dryfkrag ontleen aan die gevaar, die heimlikheid, die skelm
beraming daarvan. Sy is soos 'n gevangene wat na baie gefnuikte planne eindelik
wegstap uit die tronk oor die son-oorglansde ruimte en die krag in haar voel opstorm
van vryheid en ongebondenheid.
Sy gaan, om dit nie so opsigtelik te laat lyk nie, langsaam oor die damwal, en toe
loop sy met vinnig kloppende hart teen die skotige hoogte op na die rantjie toe waar
sy so graag gaan sit en peins. Haar ouers het gesê dat hulle bietjie wil gaan rus, en
haar moeder wou haar dwing om dit ook te doen, maar sy het binnensmonds
gemompel dat sy lus is vir die buitelug en dat sy soos elke middag na die randjie toe
wil gaan, omdat dit mooi en stil daar is. Was daar 'n agterdogtige trek in haar moeder
se oë? Miskien. Al sal hulle ouers moet uitvind van hierdie ontmoeting, dan is dit
ook maar goed. Sy het dié grens genader waar baie min dinge in verband met haar
ouers se gevoeligheid haar nog skeel.
Haar wit figuur gaan langs die bloubosse verby tot sy bo-op die randjie sit. Net
daaragter skiet die kloof van oom Sybrand se plaas af met 'n lang punt in. Sy kyk
skerp oor die veld heen na Boskloof toe af; sy probeer elke
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swart stippel te bepaal, maar sy kan niemand sien wat in hierdie rigting kom nie.
Anderkant die kloof loop 'n ketting randjies af, gedeeltelik oor Boskloof se veld. Sou
Henning miskien al met hulle langs kom? Sy word nou rustiger terwyl sy oor die
velde heen sit en kyk; haar gedagtes is diep en stil soos kuile water ná sononder. Sy
voel soos 'n deel van die wye, vredige sonnedag wat om haar is, deel van die velde
wat met 'n lig-groen skynsel uitskuiwe na die witterige glans van die horison. Dit is
of haar liefde en verwagting deel is van dié groot, sonnige ruimte, of dit daaruit
opgegroei het, blink en stil, soos 'n wit veldblom ongesien tussen hoë polle gras bloei.
Haar oë is stil en bly, groot en aandagtig, of die lewe van die natuur daardeur
binnevloei na haar innerlikste wese. Sy is soos 'n veldblom self wat uit hierdie
nederige aarde opgebloei het en in aandagtige verband staan met die kragte wat haar
voortgebring en gevorm het.
Maar skielik kom die onrus in haar op soos die wind wat gladde water tot rimpels
verplooi. Sy kyk vinnig om haar rond, maar word net bewus van die sware veldstilte
wat magtig om haar gedagte is. Die bloubosse staan krom en knoestig op die
uitgespoelde, dorre walle van die spruit; hulle skaduwees lê soos purperkolle roerloos
en vreemd, oor die rooi-bruin aarde. Alles het op hierdie oomblik die oorweldigende
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gestalte van die roerloosheid aangeneem: die son, die lug, die oorwelwende ruimte
en die dinge wat daarin lewe. Dit laat haar opeens benoud voel of sy alleen is, ver
weg van mense, of Henning nie meer sal kom nie, en sy ook deel sal word van hierdie
roerloosheid wat nogtans in hom die dreigement hou van 'n naderende
natuurverdoemenis.
Kom na my, my liefste, sing haar gedagtes; kom na my met die son, die vrede van
die velde, die lig van die ruimte, juig haar wese byna ekstaties van verwagting. Dan
word alles weer die gewone werklikheid: die son, die lug en die velde. Het sy 'n tak
hoor kraak? Sy kyk vinnig rond, maar daar is niks. Nou begin sy twyfel. Netnou
moet sy gaan, sonder dat sy hom gesien het. Laer en laer brand die vlam van haar
stemming.
Maar wat is dit? Was dit nie voetstappe oor sand, teen 'n wal uit nie? 'n Hese
fluistering: ‘Johanna!’ Hy het net by die sloot uitgeklim en staan onder 'n bloubos.
Sy gaan vinnig; sy vlie hom tegemoet. En nou is daar geen verlede, geen gebondenheid
aan bevele meer nie. Nou is daar net die oomblik en die geweld van losgemaakte
drif. Hy druk haar so teen hom vas dat sy nouliks kan asemhaal, hy praat onsinnig
aaneen, die man wie se teerheidsgevoel so toegegroei het; hy praat die groot onsin
van die
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liefde wat tegelyk die diepste sin het. Die bloed slaan swaar teen sy slape; dit is of
'n groot mag oor die aarde kom, donker, spoelend, en daarin word hy opgeneem. Sy
praat nou en dan; haar skugterheid vervlugtig in 'n hartstogtelike belydenis: ‘Vat my
met jou saam; ek wil by jou wees, vir altyd!’ Hulle woorde is vleiend, hees, smekend
hier op die stil veld en die magtige roerloosheid van die dag, wat blind en hoorloos
langs hulle gaan met die hardvogtigheid van alles wat buite die liefdesopwinding
staan. Hy streel haar hoof en arms met 'n wilde blydskap asof hy iemand uit 'n land
van die dodes teruggekry het en haar nooit weer sal afgee nie. Hulle gaan sit op 'n
klip onder die boom en dit is of 'n mag hulle onweerstaanbaar buig, na mekaar toe
dwing.
Wat het hulle alles vir mekaar gesê? Watter beloftes is gemaak, watter eenheid
gesmee? Sy moet weg. Sy moet dit kragdadig doen, anders kan sy ander dae nie weer
kom nie. Hy hou haar nog vas; dan laat hy haar gaan en word bewus van die son wat
laag oor die bome vlam, van die skaduwees wat uitrek oor die warm grond. Hy loop
al met die sloot af. Was dit alles werklik? Vir 'n oomblik was haar aanwesigheid
hewig in hom, het alles soos 'n storm gekom, en nou is hy al weer alleen. Haar
aanwesigheid verlaat hom alreeds. As hy haar nie aanraak nie, kom dié dowwe
verwyderings-

C.M. van den Heever, Laat vrugte

186
gevoel. Nie net elke Sondag moet hy haar sien nie, tweemaal in 'n week. Hierdie
drang stu blind na 'n eindpunt toe. Nou kan niks hulle meer keer nie. Eensaam klink
sy voetstappe oor die dor spruit se sand heen.
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Hoofstuk V
I
DIE huis waarin ouma Willa eenmaal gewoon het, is weer oopgesluit, nuwe stemme
klink daarin op, ander wesens gee 'n eie kleur aan die woning.
Buks is 'n boer wat nooit saam met die son opstaan nie. Van jongsaf, toe hy as 'n
weeskind skape vir 'n ryk boer opgepas het, tot vandagtoe, het hy geleer dat die lewe
'n mens maar bra wild behandel, dat jou hande altyd hard gelooi moet wees van die
werk anders raak jy agter, gryp die skuld jou vas en word die bestaan 'n ongenadige
gevangenis. Hy het pragtig aangegaan, 'n vyfhonderd skape besit, en toe het hy ná
sy troue 'n stuk grond gehuur. Maar hy het klap op klap gekry. Hy weet dat daar
mense in die omgewing is wat woes geskinder het oor sy vrou, dat sy spandabel is,
dat sy bokant hulle inkomste lewe. Hy self praat egter nie 'n woord daaroor nie. Sy
vrou is die dogter van 'n kêrel wat bakstene op die dorp karwei. Daar in 'n vaal,
verwaarloosde huisie het hy haar vir die eerste keer ontmoet. Hy kan nie sê dat hulle
baie gelukkig saam was nie. Sy torring oor die laaste ding wat hy doen.
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Dan eet hy te veel as daar mense is, dan het hy nie opgestaan om die koffie by haar
te vat nie en dan vergelyk sy hom weer met ander mans wat so netjies is dat jy hulle
deur 'n ring kon trek. Maar hy swyg op al dié aanklagte, want hy is 'n stadige, maar
baie deeglike man. As hy 'n ding gedaan het, dan hoef jy jou nie weer daaraan te
steur nie. Dit is deur 'n gewetensgetroue werker verrig.
Vanmiddag sit hy op die agterstoep van die huis, besig om sy tuie, na dié
rondtrekkery, reg te maak. Sy riempies is netjies gesny en gestryk en stadig en
noukeurig maak hy die gate met die els en as die twee riempies naas mekaar verby
gegly het, trek hy hulle met pesige hande so vas dat hulle diep wegsak in die voortjies
wat hy in die leer gemaak het. Dit is duidelik aan sy voorkop, sy oë, skouers en hande
dat hy 'n groot liefde vir hande-arbeid het en dat hy hom met 'n volledige oorgawe
aan die eenvoudigste werk kan wy sodat hy vir ure verlore daarin is asof daar niks
elders op die wêreld bestaan nie. As hy 'n paar velskoene gemaak het, dan kan jy
maar met 'n passer meet: al die steke is net ewe ver van mekaar, die sole presies eners
gesny, die riempes net ewe lank. Sy werkmanskap is vir hom alles. Hy is gedurig
besig met iets, en enige presiese boer sal nêrens in die wêreld 'n beter en betroubaarder
bywoner kry nie.
Nou en dan kyk hy op van die tuig af. Terwyl
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hy werk, dink hy langsaam en met veel aandag aan besonderhede oor sy verblyf op
hierdie plaas. Hy kan nie sê dat hy baie van Oom Sybrand hou nie, maar een ding is
seker: dit is 'n boer honderd. Die man wat werk uit sy twee hande wil vat, moet hom
ken. Buks het respek vir sy fluksheid, sy presiesheid en liefde vir sy plaasgoed; dit
is so na sy hart. Maar wat sy toekoms hier op Boskloof sal wees, weet hy self nie.
Hy was so gelukkig toe hy sy stukkie grond gehad het, maar die geldlenery teen hoë
rente waarmee hy moes begin, het hom klaar gemaak.
Dit gee hom 'n liggaamlike genot om die riempies so deur die gate te werk, dit
dan styf te trek en die netjiese werk te sien, so goed asof 'n geoefende tuiemaker dit
gedoen het.
‘Mens slaap jy? Hier is vir jou koffie.’
‘O.’ Sy maer hand met die breë vingertoppe skiet na die koppie koffie toe uit wat
sy vrou, Maggie, dwars-weg vir hom aangee. Sy kyk met 'n suur gesig na wat hy
doen. Haar oë is groen-grys en onrustig. Haar gesig is mooi gevorm en haar lig-rooi
hare verskerp die aantreklikheid van haar gesig. Hy drink die koffie stadig, en daar
kom 'n wrewel in haar op toe sy hom so sien sit met die tuig, die koppie koffie en
dié paar groot hande. Hulle bly net waar hulle is; hulle boer eerder agteruit. Sy bly
die spot van ander vrouens wat meer as sy besit.
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Sy moes met 'n ryker man getrou het. Sy was glad te haastig. Maar haar pa het haar
so gedrywe, omdat daar nog agt ander in die huis was. Waarom moet die ander ou
spul vir haar neus optrek, en opeens sê sy stuurs: ‘Dié ou huis is 'n ouderwetse gemors.
Mens sal jou hier dood sukkel.’
Hy kyk op; sy doodlangsame gebare maak haar woedend, want hy is alte veel soos
'n trapsuutjies. Hy kyk haar met getroue, beweeglose oë aan en dit laat haar net nog
meer ongeduldig voel. Hy sê niks. Hy wil hê sy moet nog meer verduidelik.
‘Ek sal my hande deursukkel in hierdie ou huis. Die ou stoof is totaal deurgebrand
en die meid moet 'n vreeslike end loop om water by die fontein te gaan haal. Ek
wonder wanneer ek ook eendag 'n bietjie ordentlik sal kan lewe? Die hele ou
bywonergedoente maak 'n mens vies.’
Hy antwoord niks, want hy weet nie wat om te sê nie. Sy vrou moet maar net by
hom staan. As hy sy bes doen, kan hy darem vooruitboer. Toe daar geen woord van
hom kom nie, loop sy vrou vererg na binne. Daar gaan sy ingekrimp op 'n stoel sit,
heeltemal neerslagtig en sonder toekomsdrome. Sy sien vir Henning deur die venster
aankom en vinnig spring sy op, hardloop na die eenvoudige muurspieëltjie, kam haar
hare en poeier haar gesig. Haar triestige
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stemming verdwyn. Ywerig begin sy koppies reg sit vir die koffie. Die aanwesigheid
van 'n man, van 'n aantreklike jongkêrel het haar hele middag verhelder. Met 'n
oorvriendelike gesig bring sy die koffie na die stoep.

II
Skuld werk stadig maar seker; soos 'n skroef draai dit jou al vaster. Jy leen hier en
leen daar om ou bedrae af te betaal; telkens word die rente hoër en groei die skuldlas
aan. Tot die stram tou breek en jy daaronder lê. Oom Gert het hotkant-toe en
haarkant-toe gedink, hy het woeste beskuldigings so in sy allenigheid geslinger na
almal wat hom ‘heeltemal wil uittrek,’ soos hy dit genoem het, maar dit het niks
gehelp nie en die swaar dag het soos 'n vaste sandstorm op hom afgekom. As Sybrand
hom net 'n kans wou gee met die vyfhonderd pond, dan kan hy hom miskien stadig
loswikkel uit die kwaai skuldgreep. Maar noudat dit duidelik geword het dat die
stringe gaan breek, is die laaste een soos 'n wildehond by om te aas. Hy moet dood,
hy moet vrekgemaak word! Tweekeer het hy al gaan praat met Sybrand. Dit het niks
gehelp nie. Hy wil nie 'n duimbreedte toegee nie. Hy wil elke pennie rente hê en die
hele kapitaal op die vervaldag, anders vat hy Maria se deel van Boskloof. Kan jy
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jou ooit 'n harder mens voorstel? Op en af kuier oom Gert langs die stoep. Sy
dungeslyte klerksbaadjie hang komieklik om sy geboë lyf; soms lyk hy soos 'n kraai
wat 'n toga aan het, dan weer soos 'n koster wat baie swaar dae agter die rug het. Sy
gesig het slap plooie waarop die stoppelbaard van agt dae orent staan. Om sy nek
het hy 'n verbleikte serpie, naas sy harde boordjie sonder das. Die groot boordjieknoop
loer soos altyd geel onderkant die riffelrige gorrel uit.
Met vrou en kinders moet hy nou na die dorp. Hulle sal hom so rot-en-kaal
uitverkoop dat hy skaars brood sal hê om te eet. En wat sal hy daar kan doen om te
bestaan? Daar is genoeg mense wat karweiwerk doen; as hy 'n kans kon kry as koster,
sou dit gaan, maar Bêrend Lubbe kan nog baie jare hou. Kort-kort trek die asma hom
neer, maar 'n ruk daarna loop hy maar weer met sy brandmaer lyf rond. Nee, die
toekoms is donker. Die meeste van sy kinders is klein. Hy sal nog jare vir hulle moet
sorg. Daar is net een uitweg: Sybrand moet wys dat hy nog 'n Christenhart het. Hy
moet hulle 'n kans gee om in die huis te bly woon, om 'n klompie skape aan te hou
- ja, om dan maar 'n bywoner by sy eie swaer te wees! As hy dorptoe moet gaan, sal
hulle krepeer van ellende. Die vader weet dit sal 'n nagmerrie-lewe word.
Oom Gert loop van die stoep af en op die werf
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gaan hy staan en kyk oor die plaas heen, verlore in moedelose gepeins. Sy gekromde
figuur, so allenig en roerloos daar, teken hom teen die ruimte af in al sy
onbeholpenheid en verslaentheid teenoor die hardvogtige gang van die lewe. Sy vrou
kom by die deur uit. Haar hare is byna grys; haar gesig het duideliker as tevore die
trek van moederlike edelmoedigheid, van trouhartige bystand en noeste volharding.
‘Gert! Kom drink koffie.’ 'n Weke medelyde kom in haar op toe sy hom so verslae,
so weerloos teen die lewe daar op die werf sien staan. Sy as vrou, met haar sekure
aanvoeling, het altyd geweet dat hy geen praktiese boer is nie, dat hy dromerig dinge
maar laat gaan soos hulle wil sonder om in te gryp. As mense hom net met vrede
laat, dan kan hulle maar hulle gang gaan. Stry kon hy nooit. Nou het die lewe hom
vasgevat; hy moet nou wys dat hy 'n wil het. Maar sy sien so duidelik dat hy nie kan
nie. Hy krummel weg voor die aanslag; hy smeek met honde-oë instede dat hy sy
tande ook 'n slaggie wil wys. Sy steek haar arm deur syne toe hy met die stoeptrappies
op kom, en hierdie daad van moederlike jammerte en fyne begrip laat die trane in sy
oë blink, sodat hy moet wegkyk oor Boskloof heen. Ja, hy voel diep skaam en
vernederd, want hy het sy brawe, verstandige vrou van die begin tot die end in die
skande gesteek. Deur sy domheid, sy gebrek aan prak-
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tiese begrip het hy haar goed help deurbring, en tog in weerwil van alles het daar
nog nooit 'n woord van beskuldiging oor haar lippe gekom nie. Van vroeg tot laat
werk sy; sy kla nooit; haar hande staan reg vir elke taak wat kom. ‘Toe maar, ou
man,’ sê sy toe hulle na die spens stap, ‘hou maar moed! Daar kom sulke dae in 'n
mens se lewe dat dit lyk of alles aan stukke wil breek. Maar vertrou maar net op God.
Dit moet weer regkom.’
Hy vat sy koffie en sit dit ingedagte en drink.
‘As dit maar waar was, Maria. Maar hierdie ding kan nie meer regkom nie. Bid
help ook nie meer nie, want dit is nou al maande dat ek vurig bid, maar dit bly maar
bult-af gaan. Ek verstaan God se weë nie. Hy het my geskape soos ek is, en Hy weet
dat ek die waaragtige waarheid praat: ek is 'n groot mislukking! Sulke mense is net
'n vloek vir 'n ander, hulle hoort nie op die aarde nie.’
Trane staan in sy oë; sy stem is opreg, sy woorde is 'n ruwe belydenis van diepe
oortuiging. Sy vrou kom langs hom staan en sit haar hand langs sy maer nek.
‘Nee, Gert, so moet jy nie praat nie. Ek sal jou help dat ons deurkom. Jy is nie 'n
mislukking nie. Jy is net in 'n rigting gedwing wat nie by jou aard pas nie. Jy moes
nie 'n boer geword het nie. Jy was 'n man vir die boeke.
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Jy moet nie nou moed verloor nie. Dink aan jou kinders. Ons almal sal pal by jou
staan.’
Haar stem het 'n vaste klank; dit is van 'n mens met wilskrag en hoop. En tog is
daar iewers 'n bars in, net of sy nie heeltemal oortuig is van wat sy sê nie, net of sy
wil troos en die skerpe werklikheid vermy. Oom Gert antwoord nie. Hy sit oumanagtig
voor hom en uitstaar. Sy vrou besef dat sy moet ingryp, dat haar raad nodig is.
‘Ek sal jou sê wat ons doen, Gert: ons stryk netnou saam na broer Sybrand toe.
Ek sal dié slag met hom praat. Ek sal hom vra om ons 'n kans te gee om nog hier te
bly. Na my sal hy luister.’ Oom Gert luister met min hoop in sy oë en kalm antwoord
hy: ‘Goed, ek sal saamgaan, maar ek dink jy gaan net jou woorde mors. Niks kan
daardie man se hart vir sy medemens vermurwe nie.’
‘Ek sal jou wys wat ek kan uitrig,’ sê sy met gemaakte opgeruimdheid; ‘ek laat
die lewe my nie kleinkry nie!’
Sy gaan haar kappie opsit en loop saam met haar man by die agterdeur uit. Oor
die plaas hang die lug van 'n warm nasomer. Nog geen reën het geval nie en die
wêreld is droog en onvriendelik. Rustig loop die paar met die voetpad langs - sy voor
en hy, met die hande agter die rug, agter. Die hitte slaan uit die
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velde op en laat hulle warm en onaangenaam voel.
‘Dit lyk my maar 'n bra snaakse vrou van die bywoner Buks,’ sê tant Maria toe
hulle naby die ou woonhuis kom.
‘Ja,’ antwoord oom Gert met die stem van 'n man wat deur bekommernis afgebeul
is, ‘dit sal vir die klein kêrel ook maar 'n strawwe lewe wees, want hy ken nog nie
vir Sybrand nie. Hulle sê dat die ou vroutjie van hom vreeslik spandabel is. Sy het
hom glo al byna verrinneweer.’
‘Ja,’ sê tant Maria en haar lang rok woer-woer oor die onegalige pad; ‘sy kom
maar uit 'n baie swak klas. Haar pa drink glo omtrent alles uit wat hy met karweiwerk
verdien, en die dogters het sommer so wild groot geword. Maar Buks is glo 'n fluks
kêrel. Hy het onder begin en almal wat hom ken, sê dat hy van die more tot die aand
werk. Maar wat help dit: wat hy by die een deur inbring, gee sy by die ander een uit.
Ek vertrou haar nie. Net waar sy 'n man sien, daar is sy. Daar word baie lelike dinge
van haar vertel. Op die plek waar hulle vandaan kom, het sy haar glo swak gedra. 'n
Poliesman wat haar vroeër geken het, het ure daar stilgehou met sy perd as haar man
weg is. Die laaste een het daarvan gepraat, net die arme, goeie siel, Buks, het geen
onraad gemerk nie en weet tot vandag toe niks nie. Hy is een van die soort
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mense wat jy voor sy oë kan kul. Hy sal jou nooit verdink nie.’
Toe hulle by die huis verby kom, kry hulle vir Buks net besig om skoene te versool.
Vriendelik en onderdanig groet hy vir oom Gert en tant Maria en hy nooi hulle om
binne te kom.
‘Dankie,’ sê tant Maria; sy het agter die raam 'n paar oë gesien wat vlugtig loer,
toe verdwyn; ‘ons is op pad na broer Sybrand toe. As ons van hom af terugkom, sal
ons by julle langs kom.’
‘Goed tante,’ sê Buks en hy trek sy paphangende broek hoër. ‘Hoe lyk dit vir oom:
gaan ons reën kry?’
‘Nee, man,’ antwoord oom Gert; ‘dit is 'n slegte jaar hierdie. Sybrand was nog
gelukkig om daardie hawer te wen. Dit word 'n slegte winter. Nou ja, ons kom netnou
hierlangs.’
Die twee gaan verder, loop by die duik deur en stryk netnou by oom Sybrand se
huis se agterdeur in. Tant Betta is net besig om koffie wat sy gebrand het, uit die
stoof-oond te haal. Dit versprei 'n skerp geur deur die hele huis. ‘Gaan julle maar
deur spens-toe,’ sê sy, ‘ek is klaar met hierdie werk.’
Oom Gert en tant Maria gaan sit. Albei voel onrustig, met 'n drang daarby om
nederig en vleierig te wees. Tant Betta kom neem plek naas die kassie waarop die
koffieketel staan.
‘Ek is bly om te sien dat julle weer hier
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uitslaan,’ sê sy met die stem van 'n mens wat min gesels; sy weet nie wat hierdie
twee bekommerde mense voortdryf nie. Haar man se doen en late is vir haar 'n geslote
boek.
‘Ja,’ sê tant Maria; ‘ons het gedag ons sal vanmiddag bietjie hierheen kom; ons
wil baie graag met Sybrand praat. Is hy miskien in die nabyheid?’
‘Ja. Daar kom hy nou uit die tuin aan.’
Dit is vir tant Betta of sy hierdie mense heeltemal afgesterwe het, want sy lewe in
'n kringetjie ver weg van hulle af, al is hulle familie. Sy het al die behoefte aan
geselskap verloor en sy voel onhandig om 'n gesprek te voer.
‘Ons hoor dat Jaap hier bo vir Sybrand gedagvaar het oor die dam se water wat
uitgeloop het. Is dit so?’
Tant Betta voel skaam dat sy so sleg op hoogte is met wat om haar gebeur en
onskuldig antwoord sy: ‘Nee ek weet daar niks van nie. Waar het julle dit verneem?’
‘Op die dorp,’ sê tant Maria; ‘daar praat die mense almal oor die skelm streek van
die persoon wat Jaap se dampomp oopgetrek het. Dit is darem vreeslik gemeen,’ sê
sy vleierig, ‘om 'n ander van so 'n lae iets te beskuldig. Maar ou Jaap was maar altyd
'n ou korrelkop. Met die laaste een het hy altyd rusie.’
Swaar voetstappe word in die kombuis gehoor
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en oom Sybrand bring met hom 'n stemming mee wat vyandig lyk vir enige
toenadering. Hy groet kortaf, met betekenislose neusgeluide daarby. Soos hy daar
op die stoel sit met sy boelhond-gesig en vaste lyf lyk hy vir oom Gert die laaste man
op die wêreld met wie jy kan onderhandel. Dit is darem rêrig swaar as die lewe jou
dwing om hierdie vernedering te ondergaan. Hy sê niks en wag maar geduldig op sy
vrou se woorde. Oom Sybrand vermoed wat gaan kom; die twee saam is nie vir
dowwe neute hier nie. Daarom sy afwysende houding waarin hartlikheid en simpatie
nie kan posvat en hom dalk van sy koers af dwing nie.
‘Hoe gaan dit met jou, Sybrand?’ vra tant Maria nou, enigsins skel en onnatuurlik,
want die gesprek moet tog begin. Oom Sybrand gee net 'n kort snorkgeluid wat moet
aandui dat alles met hom nog wel is. Tant Maria word onrustig. Die atmosfeer is
totaal verkeerd. Hoe moet sy hierdie vernederende ding regkry? Tant Betta voel die
akeligheid in die verhouding en senuweeagtig begin sy koffie inskink.
‘Hoe lyk jy dan so sieklik, Betta?’ vra oom Gert en sy stem breek los uit 'n geslote
lewe vol kommer-stemming. Oom Sybrand frons sy wenkbroue vaster toe hy hierdie
vraag hoor en tant Betta antwoord ontwykend: ‘Nee, dit gaan darem. Dit help tog
ook nie om te kla nie.’ Dan drink almal swyend hulle koffie, tant Maria
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vra nog uit oor Henning en sy suggereer van 'n ‘nooie’ wat hy in die stilte het, maar
oom Sybrand se houding moedig hierdie ligvaardigheid nie aan nie, en tant Maria
voel dat sy nou maar teen die vyandige stemming moet inbeur met openhartige
woorde. Haar gesig is nou skielik streng, maar trotserend en eerlik. Sy het die
vleierigheid laat staan, want sy het gou aangevoel dat dit geen indruk op haar broer
maak nie. Die beste manier om hom aan te pak, is met reguit, vaste woorde. As jy
hom sommer tromp-op loop, respekteer hy jou; as jy buig en vlei, dan vertrap hy jou
net verder, want hy sien dit vir swakheid aan. Sy rig haar oë hard en verstandig op
hom en begin met 'n duidelike stemklank byna of sy 'n vergadering wil toespreek:
‘Sybrand, jy weet waarom ons hier is vanmiddag. Ek wil sommer baie reguit met
jou praat. Gert was al by jou, maar jy wou nie help nie. Soos dit nou is, het jy die
hele Boskloof. My stuk, wat ek van oorlede pa geërwe het, kry jy nou ook by. Ons
het alles verloor; die moeilike tye het ons gemoor. Nou kom vra ek as jou suster vir
jou reguit: gee ons 'n kans, Sybrand. Ons het moeilike jare agter die rug; die kinders
is nog klein en as ons op die dorp moet gaan bly, sal ons grond-toe gaan. Jy weet dit.
Gee vir ons net 'n kans. Gee vir ons dieselfde voorwaardes wat jy vir Buks gegee
het. Ons vra niks meer nie. Jy vat nou my stuk
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grond, maar wys nou dat jy ons nie wil verstoot nie. Ons hele toekoms hang nou van
jou af.’
Haar oë is fier op hom gerig; sy is uit dieselfde harde hout as hy gesny. Ook sy is
selfstandig van geaardheid en dit is vir haar 'n las, 'n vernedering om hierdie guns te
vra, maar in die laaste tyd het die sweepslae van die lewe haar laat buk.
Sy hou haar broer se gesig dop; sy lees die gebrek aan goeie wil daarop, die stuurse
vasklou aan 'n paar vaste oortuigings. Hy is 'n kêrel wat swaar praat; hy handel
liewers. Nou probeer hy nie die hele saak mooi en verstandig uit te lê nie. Hy sê maar
reguit, kwetsend, wat hy voel, want dit is sy manier. Die lewe het hom geleer dat
mens langs dié pad die verste kom. ‘Nee, Maria,’ sê hy met die kortaf manier van
praat wat soms na verbete blaffies lyk; ‘ek het baie goed oor die saak nagedink, en
ek sê vir jou sommer reguit: geen familie van my as bywoners op my grond nie. My
eie dogter het my gevra of hulle nie hier oorkant in oorlede ma se huis kan kom bly
nie. Ek het botweg geweier. En ek sê nou dieselfde. Dit is nie besigheid nie! Dit word
'n nare gedoente. Almal lê naderhand op een bondel en doodgaan. Ek sê nee, ek sê
gladnie!’
Tant Maria kyk vas in sy oë; daar is iets in sy argument wat spreek tot haar besliste
karakter; sy weet dat hy mik op Gert se onbekwaamheid. Met 'n seer gevoel besef
sy dat hy naby
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die waarheid kom, maar dat hy so harteloos, so koelbloedig vir hulle na hulle
ondergang kan stuur, maak haar bloed warm. Sy staan op, rysig en sterk. Nou glo sy
alles wat Gert haar vertel het van Sybrand se gryplus. Liewers daagliks gebukkend
staan oor die wasgoed van ander, liewers in 'n grondvloer-huis woon op die dorp en
swoeg van vroeg en laat vir jou kinders, maar om so verneder te word of jy en jou
man volk is, is te veel. Haar selfstandigheidsgevoel seëvier, die las van stoflike dinge,
van skuld en verpligting skud sy van haar af. Sy is nou weer die vrou wat nie bang
is om haar hande uit haar mou te steek nie, wat geen guns wil afsmeek nie; sy is nie
bang vir die toekoms nie. Sy plaas haar hande in haar sye en sê: ‘Kom, Gert. Kom
ons loop. Maar net voor ek loop, wil ek dit vir jou sê, Sybrand: jou dag sal nog kom!
Jy het nie meer 'n hart nie. Hierdie selfde Boskloof sal hom nog op jou wreek. Jy
moenie dink jy kan maar so aangaan nie. Die dag van afrekening kom en dan is dit
te laat.’ Plegtig, of hulle vir goed afskeid neem van bekendes, loop hulle by die
agterdeur uit.
‘Jy was reg,’ sê tant Maria vir haar man, ‘ek skaam my vir my eie broer. Ek weet
nie wat oor hom gekom het nie, maar die wêreldse goed het hom blind gemaak. Hy
kan tog al die goed nie saamvat as hy sterwe nie. Hy sal nie
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kan sterwe nie, dit sal vir hom te swaar wees om afskeid te neem.’
Langs mekaar loop hulle, deur lyding verbonde. 'n Onverbiddelike dag-van-more
wag. Dit is goed, dit is bevrydend om 'n ander te verwens en te verwyt, maar nou
kom die onontwykbare werklikheid, die klein skaafplekke, die vrae wat moet opgelos
word. Hulle kyk albei oor Boskloof heen. In die verte slaan die stof van trekkende
skape op en daaragter sak die son soos 'n wit vlammende kol in en laat hulle hier
alleen in die groot ruimte met hulle angs vir die komende dae. Nou is hulle by die
populiere wat al effens geel gekleur is en glansend bo hulle in die middaglug ruis
soos verre golfgeluid.
Sy steek haar hand deur sy arm. ‘Hou maar moed, Gert; God sal sorg vir ons.’ En
so loop hulle aan, twee mense wat die lewe saam moet dra.

III
Die praatjie dat oom Sybrand die skuldige is wat oom Jaap se dampomp oopgetrek
het, het ontsettend veel kwaad bloed geset. Die polisie kon nie met die saak voortgaan
nie, want daar was geen bewys nie. Hulle het hot-en-haar onder die volk rondgevra,
maar hulle kon nie die geringste spoor van die boosdoener ontdek nie. Net tant Betta
het geweet, alhoewel haar
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man dit nooit vermoed het nie, maar haar mond was verseël, sy het nooit die minste
laat blyk wat sy daardie nag waargeneem het nie. Oom Jaap het hoog en laag gesweer
dat hy die ou skelm nog sou kry, al is dit oor twintig jaar, en hy het met sy kierie
vloekend in die rigting van Boskloof beduie sodat sy vrou bang was dat hy van dié
buitensporige opwinding dalk die beroerte kan kry. Johanna het dit alles aangehoor,
en dit het duideliker as tevore vir haar geword dat sy nooit, so lank as wat sy hier by
haar ouers woon, met Henning sal kan trou nie.
Sy en Henning het besluit om weer met haar vader te praat, hom te oortuig van
die redeloosheid van sy standpunt. Nou weet sy, ná die dreigemente met polisie, ná
die verslegting van die verhouding tussen die bure dat as sy met so 'n versoek na
haar pa kom, hy bepaald vreeslike dinge kan doen.
Die ontmoeting in die kloof het die skeiding tussen haar en Henning onuithoubaar
gemaak. Elke slag, ná liefkosing en woorde vol hartstog en oorgawe, gaan dit swaarder
vir haar om van hom weg te kom. Sy weet dat haar moeder se agterdog opgewek is.
Sy het haar nou belet om na die randjie te loop in die middag.
'n Ander plan is deur die wakende ouers uitgedink. Johanna sal drie uur te perd
van Langvlei af by haar tant Tienie gaan kuier; as Henning miskien daar aankom,
moet hy soos
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'n brak weggeja word. Johanna sal ander kêrels ontmoet en dié breë-gesig so vergeet!
Johanna huil omtrent nou dag en nag. Sy word lelik; haar gesig en oë is rooi
opgehewe. Haar ma het nog nouliks met haar gepraat, dan kom die trane, dan skud
sy soos sy huil. Haar weerbaarheid is gebreek; die spanning het haar hele gestel
ondermyn.
Sy staan voor haar kamervenster en kyk na die pad, die randjie en kloof wat vir
haar so dierbaar geword het. Saterdag sal tant Tienie haar kom haal, maar haar hele
wese skreeu om te bly; dit is of hulle haar met wortels en al uit hierdie grond sal
moet trek. Sy sal sterwe; haar groeikrag en lewe sal ongeneeslik gekwes wees.
Sy sien 'n kar met die pad afkom. Die getoktok word duideliker. Dit hou voor die
deur op en die predikant en ouderling klim uit die kar. Sy hoor die gehamer aan die
voordeur, maar is te bang om te gaan oopmaak. Sy het alle selfvertroue verloor, sy
is vol selfbeskuldiging, sonder houvas, sy het geen beheer meer oor haarself nie. Sy
hoor hoe haar moeder die gaste binnenooi. Sou hulle oor haar kom praat het, oor
haar liefde vir Henning? Haar ouers het dit vir haar al so baiemaal voorgestel as 'n
onheilige, lelike iets dat sy nou huiwerig begin dink dat die hele wêreld daarbuite
haar optrede ook so beskou. Die predikant kom om haar te
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bestraf oor haar sonde. Sy sal voor hom moet verskyn en sy is te bang, te weerloos.
Sy sal net weer wild in trane kan uitbars en 'n spot van haar maak. Sy kan die las nie
meer alleen dra nie. As haar ouers nie rede wil verstaan nie, gaan sy naderhand haar
hand aan haar lewe slaan. Sy wring haar sakdoek histeries in haar beswete handpalms.
Elke oomblik kan haar moeder haar nou roep, dan sal die sware beskuldigings van
sonde en verdoemenis volg, en sy sal niks kan sê nie, maar net deur dié harde woorde
magteloos ineengeknak word.
Maar haar moeder kom nie. Sy hoor die stemme harder dreun. Haar vader het
bygekom. Sy gaan nader na die deur, kyk deur 'n barsskrefie. Die predikant leun
vooroor; hy beduie met opgehewe wysvinger: ‘Nee, broer,’ sê hy met nadruk, ‘ons
kan die ding nie hier laat nie. Die hele distrik praat van die rusie. Julle is nie heidene
om so voort te gaan nie. Ons wil u nou hier oplaai om saam met ons te ry na u
buurman, oom Sybrand, toe. U moet u hand in syne lê en erken dat u altwee 'n bietjie
skuld het. Mens is nooit heeltemal reg nie. Die ander man het ook sy standpunt. Kom
nou, broer, wees groter as al dié kleinlike dinge. U sal self voel hoeveel gelukkiger
u daarna is. Sulke dinge hinder 'n mens.’
Johanna se hart klop tot in haar keel. As haar vader nou vergewensgesind is, as
hy saamry
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na oom Sybrand toe, dan is die moeilikheid uit haar lewe verwyder; dan kan sy en
Henning trou. 'n Golf van vreugde kom oor haar sodat sy histeries kan uitbars van
die lag. Maar haar stemming verander gou weer, want haar vader stamp hard met sy
kierie op die vloer, en terwyl sy vrou hom ophitsend aankyk, sê hy met 'n hese
skreeu-stem: ‘Nooit, dominie! Nooit! Ek is geen huigelaar wat bo-op vriendskap
sluit en onder in my hart nog 'n wrok dra nie. Ek vergewe nie met die mond alleen
nie, maar ook met die hart. En al vergewe jy, jy vergeet dit nooit nie! Die hele ding
moet onder van die wortel af regkom. Ek sê u dit: dit sal nie regkom nie! Ek is al
jare dié ou korrelkop se buurman en ek wil u eerlik sê dat as ek more my grond teen
'n goeie prys verkoop kan kry, dan trap ek. Nee, dominie, moet nie dit vir my kom
vra nie. Dit is net so goed of u vir my sê ek moet op 'n onderduimse manier die ding
regmaak. Wat ou Sybrand aan my gedoen het, vergeet ek nooit, en al bring julle die
hele Ring en Sinode, dan steek ek nog vier kloue in die grond vas.’
Johanna se hande is styf inmekaar gewring. Dit is nutteloos, volkome nutteloos.
Sy sal na haar tante moet gaan; haar vader sal haar liewers vernietig sien voordat hy
buig. So werk die verbitterdheid met 'n mens.
Die predikant probeer nog 'n slag. ‘Broer,’ sê hy so verstandig as ooit, ‘sê nou
maar u of
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u buurman moet vannag te sterwe kom, hoe kan u dan voor God verskyn? U het die
geleentheid gehad om vrede te maak, maar u het dit laat verbygaan. Kom, wees nou
grootmoedig,’ sê hy op 'n toon byna asof hy met 'n opgeskote kind praat.
Maar oom Jaap leun nou ver oor sy kierie, die jigbeen reguit oor die vloer: ‘Nee,
dominie, ek het u eerlik gesê wat ek dink. As ek vannag te sterwe moet kom, sal ek
met 'n rein gewete my Skepper tegemoet gaan, want ek weet dat ek nie die skuldige,
die rusiesoeker is nie.’
Die predikant skud ontmoedig sy hoof en sug. ‘Nou ons moet ry,’ sê hy vir oom
Andries wat die hele tyd weer met 'n guitige blik in sy oë na ou Jaap se gedoente sit
en kyk het; drie suurklontjies het hy ondertussen weggesuig. Sy standpunt in die
lewe is baie eenvoudig: waarom moet 'n mens sukkel? Om vreeslik oor dinge te
redeneer, is net tydmors. Maak maar 'n grap van alles, dan kom jy die beste oor die
pad met die arme ou mens, wat gedurig sy gekweste waardigheid onder 'n dik klomp
woorde wegsteek. Hy het skatryk geword sonder dat hy sy keel droog geredeneer
het oor bog. Hy sê wat hy wil, hy skeer gek met wie hy wil, en as 'n man hom daaroor
wil vererg, dan is dit ook maar goed, want diep-in is hy daarvan oortuig dat alle
mense maar 'n droewige, kleingeestige, onbetroubare ou spul is; as jy veel van hulle

C.M. van den Heever, Laat vrugte

209
verwag, word jy voor-die-voet teleurgestel. Behandel hulle daarom maar soos 'n
klomp onnutsige kinders.
Hy het nou opgestaan; met sy groot lyf loop hy, sy bene effens weg van mekaar,
na die deur se kant toe en lag koddig deur sy neus. By die deur gaan hy staan en kyk
met 'n stout glimlag na die suur gesig van oom Jaap.
‘Jy weet, Jaap,’ sê hy, ‘daar is net een manier om met jou en ou Sybrand te werk.
Mens moet julle vasmaak op twee stoele sodat julle gesigte mooi na mekaar toe staan.
Dan kan julle mekaar so sleg sê as julle wil, maar op die ou end sal julle moet uitbars
van die lag, want mens kan jou nie te lank so verspot hou as wat julle twee nou is
nie. Kom, dominie!’ en met sy liggaamsgewig wat van die een been op die ander
oorskuiwe, loop hy stampend by die deur uit.
Oom Jaap vererg hom verskriklik vir dié ligsinnigheid van die ouderling; hy was
daardie keer bitter teleurgestel toe hy genommer is. ‘Dit is nou 'n ouderling,’ sê hy
gekwes; ‘altyd 'n jillery met 'n ander! As ek my sonde nie ontsien nie...’ maar verder
kom hy ook nie, want die predikant groet hom haastig.

IV
Dit is swaar om jou goedjies op die wa te pak as jy nie weet waarheen jy moet trek
nie. Oom
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Gert het vanmore opgestaan toe die morester blink oor Boskloof gehang het; 'n kille,
herfstige lug was daar oor die aarde en hy het voor die agterdeur gaan staan en kyk
na die blou mis wat bokant die leegte opdamp, na die lig wat stadig oor die bulte
gekom het tot die herfsgras vogtig en wit opgerys het uit die skemeringkolle onder
die randjie. Elke dag het hy die geleentheid gehad om daarna te kyk, maar naderhand
word alles gewoon vir die oog, waardeur dit nie meer die skoonheid raaksien nie.
Vanmore kyk hy na die wêreld om hom soos 'n gevangene wat net-nou verwyder
word en weet dat hy die ou vertroude dinge vir jare en jare nie meer sal sien nie. Dit
is of sy lewe binnekant neerstort by die aanskouing van die grond, die gras, die veld,
die randjies, die plaaslyn - alles dinge wat eenmaal syne was, eenmaal, toe hy alles
vanselfsprekend geag het, toe sy waardering die dinge, sy besittings nie opgehef het
uit hulle egalige onbelangrikheid nie. Vanmore is die aarde iets anders; sy oë haal
verborge waarde uit alles wat hy aanskou.
Soos 'n jong bruid kom die nuwe dag na hom toe, en hy voel so seer, so vreemd
beledig deur die lewe, omdat hy alles moet verlaat, moet afskeid neem van dinge
wat soos 'n opklim langs sy lewe opgerank het. Dit is vir hom vanmore of sy oë skoon
en helder deur die skokke van die laaste tyd gewas is, of sy gees deur teenslag
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op teenslag tot 'n waaragtige nederigheid gebring is om God se ongeëwenaarde
geskenke te waardeer soos dit moet, om dankbaar om te gaan met dinge wat anders
so argeloos behandel word.
Hy loop van die huis af weg na die randjie toe. Stadig klim hy daarteen uit. Sy
skoene roer die doodstil herfsgras sodat hulle onrustig skud om dan weer tot die
magtige, alomteenwoordige stilte van die najaarsmore terug te keer. Die stilte en
herfstige wydsheid vloei ook in hom oor en dankbaar en diep word dit tot aan die
verste horisonne van sy lewe. Gedagteloos staan hy vir 'n oomblik van die randjie
af en wegkyk oor die velde rondom hom. Die wit gras lê ver voor sy oog weg teen
die lang bult, wat glooiend wegsak na Langvlei se kant toe. Die stygende son bring
verte en 'n koesterende vrede oor die land. 'n Drang, opeens vreeslik sterk en werklik,
kom in hom op om weg geswelg te word deur die velde en die wydte waarin hulle
slaap, om nie van hulle weg te gaan nie, maar deel van hulle te wees, te bly,
gedagteloos, verlore, soos 'n klein klippie wat weggesink het in 'n helder, diep kuil.
Daar kom opeens beweging in die verte. 'n Hond het 'n haas opgejaag en met wye
draaie gaan hulle oor die veld. Net soos die hond naby die haas is, dan maak die ratse
diertjie 'n vinnige draai en die hond moet dan in 'n wye bak loop om weer op vaart
te kom. Dan blaf
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hy luid en skerp in die helder more en pyl weer op die haas af met halende voorpote.
Hulle verdwyn oor die randjie. Oor 'n rukkie kom Henning te voorskyn. Hy sien vir
oom Gert op die randjie staan en begin in dié rigting te loop. Oom Gert is vir 'n
oomblik spyt dat hy na hom toe kom, want op so 'n dag wil hy graag alleen wees;
hy voel sku vir mense, want vaag het hy die gevoel dat almal teen hom heul en alle
vriendskap tenslotte net huigelary is wat uit eie belang aan die gang gehou word.
Maar die strakheid van sy gedagte verswak toe hy sien hoe lenig en manlik Henning
daar deur die gras aankom. Agter hom roer die toppe nog 'n endjie. Nou loop hy oor
'n end kaalte - vas, met wil. Ja, so vol hoop was hy ook baie jare gelede, toe Maria
en hy vir die eerste keer in hierdie huis getrek het. Sy was vir hom so mooi en jonk,
en kort-kort moes hy uit die veld terug net om weer met haar te praat, om haar
bewegings in die huis te sien en haar meeslepende stem te hoor. Maar die jare het
sy lewe weggeskaaf. Hy is oud voor sy tyd, en die sorge wat nou kom, sal genoeg
wees om hom gou na sy graf te stuur.
‘More, oom Gert.’
‘More, Henning. Wie ry daar in die pad?’
‘Dit is 'n veekoper wat pa laat kom het, oom. Hy wil glo 'n klomp van die oortollige
beeste en perde van die hand sit.’ Van oom
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Sybrand wil oom Gert liewers niks hoor nie. Daarom swyg hy.
‘Kom ons loop huistoe,’ sê hy, ‘ek wag net vir die vrou om die beddegoed op te
sit waarop ons geslaap het, dan moet ons ry.’
Henning loop naas sy oom. Hy is breed gebou en sterk; oom Gert is maer, beplooid
en geboë. ‘Gaan oom nou maar op die dorp bly?’ vra hy onseker, want hy besef die
swaar wat die geboë man langs hom dra.
‘God weet,’ sê oom Gert opeens baie bitter, en toe praat hulle niks verder nie.
Hulle gaan by die huis in. Die mure is kaal en hulle voetstappe klink asof hulle in 'n
hol grot stap. Tant Maria groet vir Henning en sê verder niks. In een van die leë
vertrekke juig die kinders uitbundig oor die verandering, oor die avontuur wat vir
hulle voorlê.

V
Terwyl Henning teen die middag deur die stroke wintergras huistoe stap, is daar 'n
gevoel van onbestendigheid en vae droefenis in hom. Die hele vertrek van oom Gert
en sy gesin het deur hom gesny, het hom laat voel hoe onversetlik die ou aarde is as
jy nie nodig is nie en iemand anders, wat vaster kan aanpak, jou plek moet inneem.
Naas hierdie gebeurtenis, wat hom veel dieper oor die lewensloop laat dink het as
ooit te vore, is daar die vertrek van Johanna.
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Hy het maar net van die ou skaapwagter die boodskap ontvang dat haar ouers haar
na 'n ander plaas gestuur het, ver hiervandaan, maar die jong se besonderhede was
so verward dat Henning nie veel daaruit kon wys word nie.
Hy dink nou met 'n gevoel van skrynende oorgawe en teerheid aan die ure toe
hulle saam was in die kloof; nou is dit ook al weer heen, en God weet alleen wat van
hulle toekoms sal word.
So ingedagte het hy gestap dat hy nouliks merk hoe naby hy is aan die huis van
sy oorlede ouma, en met min belangstelling sien hy hoe die bywoner se vrou ywerig
op die stoep besig is en kort-kort in die rigting kyk vanwaar hy kom. Hy lig sy hoed
toe hy by die stoep verbyloop; met 'n oorvriendelike gesig groet sy hom en vra hom
hoe dit by die huis gaan, of hy nog vir oom Gert-hulle vóór hulle vertrek gesien het.
Haar woorde volg in 'n vinnige stroom, en Henning word opeens bewus van
behaagsieke oë wat wil verduidelik hoe welkom hy hier is, hoe goed dit sal wees as
hy 'n oomblik wil vertoef. Die bloed stoot warm in sy wange op; hy voel 'n
wreweligheid opkom, maar daarby tog 'n onderdrukte streling, omdat almal hom
beveg en hier tenminste vriendelikheid en gasvryheid is. Sy vra of hy nie koffie wil
drink nie, maar nou word hy onrustig, maak verskoning om weg te kom, want 'n
hinderlike voorbarigheid by haar
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het 'n ongunstige indruk nagelaat, en met 'n gevoel van onhelderheid loop hy verder
sonder om 'n keer weer om te kyk.
So is dit dan tog waar wat die mense van Maggie vertel, dat sy behaagsiek is, dat
sy dol is oor mans, dat sy geen goeie huisvrou is nie, maar die meeste van haar tyd
bestee om haar mooi te maak, haar op te tooi en mans se oë te trek.
Met 'n skok dink hy daaraan dat sy 'n getroude vrou is. In hierdie omgewing is
soiets verskriklik. Die skinderbekke sal haar lewendig afslag; van haar hele naam
sal net flenters oorbly. Dit is 'n ewige skande dat so 'n vrou haar doodgoeie man so
kan kul. Hy onthou nog hoe daar eenmaal op 'n dansparty waar hy ook was, 'n
geskeide vrou verskyn het. Dit was net so goed of sy 'n soort melaatsheid versprei.
Nie een wou verder dans nie en vyandige blikke het dié goddelose, verworpe mens
feitlik vandaar verdrywe. In hierdie omgewing moet mens nie met daardie soort
bogtery begin nie. En tog voel hy, tenspyte van sy pogings om haar te verkleineer,
verhef uit sy gevoel van minderwaardigheid deur die besef dat sy tenminste van hom
notisie vat.
Maar gou druk sy gees hierdie vlugtige ervaring opsy en keer terug na die groot
ramp wat sy lewe getref het. Hy kyk in die rigting van Langvlei en 'n wilde heimwee
kom in hom op, veral toe hy diep bewus word van die verlate
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herfsvelde wat van alle kante op hom afvloei. Soos daardie Sondag toe hy na oom
Gert se woning geloop het om Johanna daar te ontmoet, so gaan hy nou ook weer
by die helder fonteinstroom staan, wat geluidloos met fyn rimpelinge voor hom
wegtrek. Bokant hom blink die populiere soos glansende, gepolyste brons; hoog en
plegtig staan hulle met hulle beelde verwring onder in die water. Hulle laat hom klein
en verlore voel met hulle onbeweeglike opreiking na die hemel, hulle vaste greep in
die aarde, hulle glansende blare wat 'n kleurediepte en tog broosheid het van alle
dinge wat baie oud en baie kosbaar is. Byna met eerbied loop hy onder hulle, oor die
geel blare wat vuil en verwaarloos daaronder lê om te vergaan en tot nuwe lewe te
word. Dit is of die groot wagters van die aarde roerloos en eerbiedig langs hom staan
sodat hy kan uittrek na 'n ander, ruimer lewe, weg in die wit, ryke lig van die herfsdag.
Hy kyk na die bult voor hom en sien nog net hoe 'n jong die klomp perde aanja
wat sy pa vandag verkoop het. Graag sou hy, as boerseun, ook by die verkopery
gewees het, maar dit is vir hom maar te duidelik dat sy pa in die laaste tyd, noudat
hy die hele Boskloof besit, meer beslis is as ooit om op hom en ander te trap sodat
hy nog ryker, nog magtiger in die distrik kan word. Vir 'n jongkêrel is daar baie min
plek op hierdie plaas, peins hy ontmoedig; hy sal
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maar 'n soort bywoner bly, uitgesluit waar ernstige planne beraam word, 'n handige
plaashulp en nie die toekomstige besitter van hierdie grond nie. Hy reken uit hoeveel
vee hy het. Reeds drie honderd skape dra sy merk, al loop hulle nog saam met sy pa
s'n. Maar die wolgeld daarvan durf hy nog nie kry nie. Geen enkele kêrel van sy
ouderom in dié omgewing word so behandel nie. Hy het verlede jaar nie eers daaroor
gepraat nie. Hy wil hê dat sy pa dit nou self moet aanbied, maar hy sal waarskynlik
moet wag tot hy 'n grysaard is. Hy besit vee, maar dit is ook nie syne nie; hy boer
ook, maar is darem bywoner. Hy is so 'n tussen-in-affêre wat geen behoorlike plek
in die boerdery het nie. Daarom dat hy nie daaraan kan dink om te trou nie, dat sy
pa se rusies die hele verhouding met Johanna se ouers belemmer het en hy niks
daaraan kan doen nie. Hy is maar soos een van die volk wat in die oë van sy pa eintlik
geen wil het nie, dink hy opstandig en met 'n swaar wrok teen sy vader; die dae en
maande wat verbygaan, bring geen vordering nie. Hy boer eerder agteruit. Sy pa
klim op sy jong skouers hoër; sy pa teer op hom om sterker te word; sy pa is 'n
koppige, vreeslike, ou man!
So stryk hy aan tot by die kombuis. Sy moeder is daar besig, soos sy maar altyd
besig is. Sy rus nie vir 'n oomblik nie, maar vat hier en werk daar, want as sy sit,
druk die neerslagtige
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gedagtes swaar op haar, word die allenigheid vir haar te groot. Hy drink 'n beker
water en wag vir 'n oomblik, net asof sy vir hom iets moet meedeel. Maar daar kom
niks. Die maer, knopperige hande bly maar vlytig 'n vadoek uitwas.
‘Is die spekulant al weg, ma?’ vra hy.
‘Ja, my kind. Hy het 'n hele ruk gelede al gery.’
‘Het pa baie vee verkoop?’
‘Ek weet nie. Dit sal seker wees.’
Toe plaas sy 'n kombers reg, met 'n laken daaroor. Sy begin die wasgoed nat
sprinkel. Die parsysters staan op die vuur. Netnou vat sy een en gaan hom buite in
die sand skoon skuur. Dan begin sy stryk, versigtig, met effens omhoogstaande
regterskouer, die oë vas op die bewegende ysterpunt voor haar. Sy ma is klaar 'n ou
vrou; die jare het haar krom gebuig. Hy kan dit nou so duidelik sien, terwyl sy teen
die agtergrond van lig staan, reg teenoor die agterdeur. Og, sy arme moeder - hoe
droog en onaantreklik het haar arms geword, hoe bultigkrom haar rug. Hy dink aan
Johanna - haar mooi, jong liggaam. Dit is waar: die lewe werk alte wreed met 'n
mens. Daardie middag het hy dit so duidelik gevoel toe hy na sy afgeleefde ouma
gekyk het, na haar lelike, uitgediende oumens-vel; nou voel hy weer hoe dieselfde
mag sy ma gekasty en kleingekry het, hoe dit haar,
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byna onmerkbaar, deur die jare afgeslyt het en met sy verwaarlosende magte minder
sterk, minder weerbaar gemaak het. Dit is sy eie jong, uitgroeiende lewe wat hierdie
krag-afname dubbelsterk merk; dit is die jeug wat hom, met 'n ligte verbystering en
byna dierlike onrus, spieël aan die ouderdom, aan die lewe se dieper gang en
betekenis.
Spantou verskyn by die deur en sê: ‘Nooi, die baas sê nooi moet vir my samblief
die blik ghries gee.’ Tant Betta antwoord niks; sy skuif die gordyn voor haar opsy,
soek in die holte van die kas, maar tevergeefs. Dan haal sy die sleutels van die muur
af in die spens en gaan na die pakkamer. Die ou jong sien vir Henning sit; hy vee
met sy klein handjies bedremmeld oor sy korrelkop en sê: ‘Auk, maar dis darem baie
jammer dat basie die mooi vosperd verkoop het. Hy kon so...’
‘Wat!’ Henning het regop gespring, dit is of sy oë uitpeul uit sy kop. Die ou jong
het hom nog nooit so gesien nie. Die reaksie was vinnig en van 'n buitengewone
heftigheid. Hy staan nou voor die ou jong. Dit is of hy hom wil skud om te hoor of
hy nie onsin praat nie.
‘My vosperd verkoop? Vir Vos verkoop? Waar kom jy daaraan?’
‘Maar dit is tog so, baas. Ek het hom self uit die stal gehaal. Hy is saam met die
klomp perde.’
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‘Jy lieg!’
‘Nou gaan kyk dan in die stal, basie.’
Met 'n vinnige vaart is Henning by ou Spantou verby. Hy draf-stap na die stal toe,
en die ou jong kyk hom agterna en gee 'n benoude lag deur sy neus. ‘Auk, vandag
is Boskloof onderste-bo. Vandag gaan die stof op 'n ding se blaaie staan!’
Toe Henning by die stal inkom, loop hy nog 'n endjie aarsel-aarsel, en dan bly hy
staan. Ou Spantou het die waarheid gepraat.
Nou moet die groot rusie, die eindelike afrekening kom, dink hy en hy trek sy
blaaie swaar en sterk agteruit. Sy pa het daarop aangestuur. Van daardie aand af toe
hy hom, half verblind van woede, 'n klap gegee het, het die wrok stadigaan gegroei.
Hulle het mekaar vermy. Maar sy pa het intussen voortgegaan met sy uittarting en
minagting. Stap vir stap. Of hy 'n sekere uitwerking daarmee wil bereik. Die verkoop
van Vos is die laaste uitdaging. Hy wil daardeur wys dat Henning se goed tenslotte
maar sy goed is, dat dit bog is om twee eienaars op een plaas te hê. Hy het dit opsetlik
gedoen. Nou is die gort gaar. Nou keer niks ter wêreld hom meer nie. Met swaar,
vaste stappe gaan hy by die staldeur uit. Dit is die stappe van 'n man wat weet wat
hy wil doen; hy het alle aarseling, alle onhandigheid van die jeug van hom afgeskud.
Hy gee nie meer om
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wat die gevolge van sy daad sal wees nie. Eerbied vir sy vader,
verantwoordelikheidsgevoel het in hierdie opkomende storm ondergegaan. Hy gaan
in die waenhuisdeur staan. Sy gesig is rooi, sy oë strak en vreemd. Oom Sybrand is
besig om 'n bokkie te smeer. Ou Spantou het die ghries vir hom gebring en nou haal
hy dit met 'n plat stokkie uit en smeer dit versigtig om en om die bus, wat 'n end
uitsteek, want die wiel is ver uitgestoot.
‘Het pa vir Vos vanmore verkoop?’
Die woorde blaf by die holte van die waenhuis in. Hulle is uittartend, opjagend.
Oom Sybrand antwoord nie. Hy kom regop met die plat stokkie vol ghries nog in sy
regterhand. Hy kyk na sy seun; hy is tydsaam, asof hierdie astrantheid benede sy
verhewenheid is, asof dit nie eers die moeite werd is om daarvan notisie te neem nie.
Toe hy die vosperd vir 'n mooi som verkoop het, het hy geweet dat hy moeilikheid
kan verwag. Hy het dit opsetlik gedoen om sy baasskap bo alle twyfel vas te plant
hier op Boskloof. Hy het klaar gedink hoe hy sal handel. Hy moet wys dat hy hier
kan hiet en gebied soos hy wil. Hy wat wil regeer, moet hard en onbuigbaar wees.
Dit het hy jare gelede al geleer.
Hy antwoord daarom niks, maar kyk net vir Henning aan soos 'n ernstige man wat
in sy ernstige werk deur bog gesteur word. Henning
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kom 'n endjie nader. Sy pa se houding sweep hom nog verder op. Hy staan daar vas
en breed, en oom Sybrand sien die krag, die uitgegroeidheid van 'n seun wat hy soos
'n lastige vlieg wil behandel. Die krag hier voor hom roer 'n verborge jaloesie, 'n
verset wat in die diepste vesels van sy wese sit, 'n verset teen die lewe; ja, in hierdie
geval gebruik die lewe sy seun om hom opsy te skuiwe en baas te word, om op sy
ou, uitgediende skouers te gaan staan en bo te bly. Hy sien die dik arms, pesig en
met swaar bloedare. Die bors wat kragtig onder die hemp span. Hy is nog geen ou
man nie! Die krag sit nog in sy eie arms; hy kan dit voel in sy maagspiere as hy 'n
swaar gewig moet optel. Hy wyk vir niks. Met sy liggaam en met sy vernuf bly hy
nog lank baas.
Henning se vuis dreig na bo; dit skud dan uitdagend na hom toe.
‘Dit is nou klaar,’ sê hy, ‘nou loop ek my eie pad. Pa het nie 'n gevoel vir 'n ander
mens nie, pa het skoon kjêns geword.’
Of iemand hom met 'n warm yster brand, ruk die vader regop. Henning kon nie 'n
ander woord gekies het wat sy pa so, asof hy deur 'n pyl getref is, geraak het nie.
Kjêns! Is dit nie verskriklik nie! Dit teen sy eie vader? Oom Sybrand se vuiste skud
van die opwinding; sy oë knip senuweeagtig. Sy besluit om kalm uit die hoogte
teenoor sy seun te staan as hy wil
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weet waarom sy perd verkoop is, het opeens verdwyn. Die woord ‘kjêns’, met al die
assosiasies wat dit in hom opwek, het alle strydvaardigheid in die ou man tot op 'n
spits gedrywe. Hy loop tot naby Henning en sy woorde tril. ‘Kjêns? Praat jy met 'n
vuilgoed? Klein bog wat nog nat is agter jou ore, waar kom jy vandaan om daardie
woord teen jou vader te gebruik? Hè?’
Maar Henning wyk niks. Met vaste oë, waarin 'n donker vuur brand, staan hy sy
vader en aankyk. Sy wenkbroue is laag afgetrek.
‘Ja, ek praat met my eie vader,’ sê hy en sy neusvleuels roer, ‘want hy het niks vir
my of vir sy eie vrou of sy suster oor nie. So 'n mens wat dit kan doen, het kjêns
geword.’
Toe hy die woord weer sê, hef die vader sy gebalde vuis op, gereed om sy seun 'n
dodelike slag te gee oor dié koelbloedige belediging van sy eie pa. En tog slaan hy
nie. Henning staan onverskrokke met sy sterk arms gevou. Hy kyk net sy vader strak
en uitdagend aan.
En oom Sybrand slaan nie, en omdat hy nie op daardie oomblik geslaan het nie,
weet hy dat hy aan die verloor is. Daardie keer toe hy sy seun in die stoepkamer 'n
klap gegee het, was dit vir die laaste keer. Hy voel die krag, die beslistheid, die man
hier voor hom. Hy deins vir 'n oomblik terug. Hier begin sy vernedering, sy afdraende
pad. Soos swaar wolke rys dit in
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hom op. Omdat sy aanval afgekets het teen die jong krag, teen die lewenswil wat
hier ryp en onversetlik geword het, neem die woorde nou die plek van die daad. Oom
Sybrand, die man van besliste dade, neem sy toevlug tot woorde. Hy raas. Hy raas
magteloos.
‘Trap van my plaas af, jou oneerbiedige hond. Voor die son onder is, moet jy van
hierdie werf af weg wees. Loop! Voertsek! Ek wil jou nie weer sien nie! Ek wil jou
naam nooit weer hoor nie! Van vandag af is jy nie meer my kind nie. Jy sal nog die
moord steek omdat jy so met jou eie vader gepraat het. Mannetjie, jou dag kom!’
Henning staan nog doodstil, sonder om 'n oog te knip, na die rasende ou man hier
voor hom en kyk. Hy weet dat hy die oorwinning behaal het, dat daar iewers 'n stywe
snaar gebreek het. Sonder om verder 'n woord met sy vader te praat, draai hy hom
om en loop na die huis toe.

VI
Nou weet tant Betta alles. Het sy nie gedurende die laaste paar jaar verwag dat dit
so moet eindig nie? En tog was sy nog steeds magteloos om iets te doen om die breuk
te heel, om dinge uit te vlak wat verwydering veroorsaak, om genesing te bring met
moederliefde en begrip ten opsigte van 'n man wie se lewe al meer dorings voortbring.
Wanneer laas het sy
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met haar man vertroulik gesels? Dit is jare en jare gelede. Nou het hy vir haar feitlik
'n vreemdeling geword, iemand met wie sy bang is om vertroulik, waarskuwend te
praat. Sy kan sien waarheen dit loop, sy merk maar te duidelik dat hy 'n afgrond
tegemoet gaan, maar sy het nie die moed om hom te keer nie, hy lewe in so 'n ander
wêreld as sy dat sy nie meer liefderyk vir hom aan die arm kan vat, hom sag in die
oë kan kyk en sê: ‘Sybrand, jy loop verkeerd. Luister nou na die raad van iemand
wat jou liefhet?’
Het sy hom nog lief? Sy skrik half vir hierdie vraag; sy wil haar eie gevoelens nie
ontleed nie. Baie dinge in haar is toegekors, dood. Sy het haar invloed, die fyne
afwerende en bouende invloed van die vrou, verloor. Wat is haar taak nog ten opsigte
van haar man? Hy wat haar nooit meer raadpleeg nie, wat langs haar verbygaan of
hy haar skaars raaksien? Wat is haar taak nog in haar huis? En teenoor haar seun?
Hier sit hy teenoor haar. Hy is groot en sterk, 'n uitgegroeide man, en sy is 'n arme
ou vrou, oud voor haar tyd, 'n vrug wat afgeval het voor dit ryp is, 'n bestaan wat
eintlik geen werklike doel meer weet nie. Die paadjie deur haar grys hare lê groot
en skerp oop; haar wange is sonder bloed, vaal en byna soos seemsleer. Haar hande
lê nou op haar bont-geblomde voorskoot. 'n Endjie bokant haar hang die muurteks
met
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sy blink, goedkoop letters: ‘Vrees niet, Ik ben met u.’
Haar seun sien haar so sit; hy het nou geen woorde om vir haar te sê nie. Hy het
vir haar net kortweg, hakkel-hakkel vertel wat gebeur het, dat sy pa hom van die
plaas af weggeja het, dat dit die einde is van die vertrapping van sy begeerte en wil.
Wat kan hy nog sê? Wat kan sy moeder sê? Soos sy daar sit, lyk dit of sy klaar is
met die lewe; haar slap hande, wat al soveel gewerk het, lê daar so doelloos, so
erbarmelik in haar skoot; haar hoof, met die wit paadjie en grys-swart hare is so
lewensvreemd, so ver van die gedruis van die bestaan af, dat dit sy gedagtes stil en
diep maak met 'n eerbied wat anderkant die rand van alle woorde lê.
So hard en koppig as wat hy daar teen sy vader, die oorheersende, gestaan het, so
teer, so beskermend en hulpvaardig voel hy teenoor hierdie verwaarloosde vrou wat
sy moeder is. Dit bring 'n koel rus in hom of daar heldersagte rose om hom hang, of
die bloute van 'n maanlignag hoog en onpeilbaar om sy mens-allenigheid reik. Sy
ma het baie nader gekom aan sy lewe. Alhoewel hulle nooit tere woorde teenoor
mekaar uitgespreek het nie, het die seun se liefde vir sy moeder geword soos 'n
skugter-sterke vlam wat in die eensaamheid opbrand en 'n lig verbrei waar niemand
dit sien nie.
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Sy wil hom terughou van hierdie plan om netnou te vertrek, maar sy kan nie, en tog
weet sy dat as hy gaan, 'n deel van haar lewe wat nog stil en sterk gebly het, in skerwe
sal lê. Ná sy kort hakkel-woorde, waarin hy vertel het dat hy nou maar liewers die
wye wêreld wil ingaan instede van al wat manlik in hom is, te laat doodtrap, het 'n
halfuur verby gegaan, en nog sit hulle so, sonder woorde, moeder en seun in die
gevangenis van 'n bitter magteloosheid.
Hy kyk deur die raam, ver weg oor die plaas. Die herfsdag is uitgebrand; die hemel
bo-oor die geel populiere is 'n wye verlatenheid, en daardeur trek troppe spreeus,
met nou en dan 'n hoorbare, verlore stemgerug; hulle vlie pylsnel na die verte weg
en verdwyn of hulle saam gesmelt het met die lug. Die dalende son lê 'n lang strook
goue lig oor sy moeder se voorskoot; 'n deel van haar hand sink daarin met 'n afgeslyte
trouring sag-flonkerend daaraan.
Die goed wat hy wil saamvat, het hy op 'n bokkie gelaai. Dit moet nou klaar
ingespan wees, want 'n rukkie gelede het Spantou die perde uit die kamp gebring.
Hy wag nie tot more om te ry nie; sy besluit is vas geneem; nou is die beste tyd. Al
ry hy net vir 'n uur vanaand, dan is hy ook al 'n end weg van sy vernedering, dan is
hy 'n endjie nader aan 'n toekoms, ongebonde en lokkend; sy pa sal hom onterf, hy
sal die wêreldse goed verloor, maar hy
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sal kan bou aan sy eie lewe, dit laat ontplooi soos hy verkies.
Hy staan op. Nugter klink sy woorde: ‘Ek wil groet ma.’ Ook sy staan op,
wankelend. Dan breek alles wat haar van hom verwyder het ineen; sy val met haar
kop op sy skouer en gebroke klink dit: ‘My kind! My kind!’ Nou is hy die sterke wat
haar troos, wat belowe dat hy haar nooit sal vergeet nie, maar sal skrywe, sal laat
weet hoe dit gaan. Hy soen haar haastig, sien nog haar blik verlaas wat hom tot in
sy diepste wese tref. Dan loop hy weg in die dalende dag.

VII
Die rusie wat oom Sybrand met sy seun gehad het, het hom vir 'n rukkie totaal uit
sy ewewig gegooi. Hy het die werk waarmee hy besig was, net so laat staan en
sommer blindweg die veld ingestryk. Hy was daardie gewone kalmte kwyt waarmee
hy sy seun so lekker kon hou op die plek waar hy hoort; dit lyk nou vir hom haas
onmoontlik dat hy vroeër 'n werk, 'n plan van sy seun kon weg gesnou het met 'n
selfversekerde gebaar asof dit volkome onsin is. Daardie vasgemesselde oortuigings
van hom wat uiteindelik net beterwetery geword het, daardie baasskap wat ongeskok
die astrantste uitdaging in die oë kon kyk, is tot onder in hulle fondamente
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geskud. Die gebeurtenisse van enkele oomblikke het sulke onverwagse uitwerkings
op sy hele gedrag dat hy voel of die weer naby hom neergeslaan het en hy nou nog
duiselig is daarvan.
Met lang, enigsins onsekere stappe gaan hy oor die veld; die wakker boer sien nou
geen skape, geen uitgetrapte veld nie. Hy loop en loop en loop met sy hande diep in
sy sakke, sy skouers effens hoog opgetrek en sy nek geboë. Wat hom totaal verbyster,
is die onverwagte brutaalheid wat die klein japsnoet teen sy eie vader kon openbaar.
Waar kom hy so skielik daaraan? Hy het dae aanmekaar hier by die werk rondgeslenter
sonder dat hy boe-of-ba kan sê, en onverwags, of die duiwel in hom gevaar het, neem
hy so 'n houding aan dat dit nie veel gekos het nie of hy het sy eie vader te lyf gegaan!
Hy voel nou, nadat die opwinding afneem, lam tot agter in sy hakskene. Vir 'n
oomblik moet hy gaan staan, so hard bons sy hart. Dit is die dank wat hy kry vir alles
wat hy vir die wys klein snuiter gedoen het. Dit is sy dank! Die gevoel van vaste
deursetdrif het plekgemaak vir 'n selfbejammering wat selfs 'n ander trek oor oom
Sybrand se gesig bring. Die gevoel asof iets hom liggaamlik en geestelik lam geslaan
het, bly; dit is of iemand 'n stut onder sy bestaan uitgeruk het. In sy hoof sing die yl
gevoel asof hy wankel om te val. Hy probeer met groot inspanning om die leisels
weer ferm saam te
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vat, maar telkens verbreek sy wilskrag, gaan hy staan, effens verbysterd, en dan loop
hy weer rusteloos voort.
Hy sien sy seun se vaste oë, hard en stekend op hom gerig. Op sulke oomblikke
het hy sy hele lewe deur onwrikbaar bly staan, met al sy wil agter hom. Nou het hy
vir die eerste keer gewankel, en toe hy meegegee het, was dit of daar iets, ver agter
in sy lewe, 'n kraak gee soos van 'n styfgespanne ketting wat breek, en hy het
oombliklik sy houvas verloor en ouvrou-agtig staan en uitvaar.
In daardie strak, onversetlike oë van sy seun het hy sy ware self, sy lewenskrag
op die toppunt, gesien; in daardie oë, die oë van die kind wat uit hom voortgekom
het, het hy die triomf van die naderende ouderdom oor die lewe aanskou. Dit is nie
so seer sy seun wat hy aangedurf het nie, maar die lewe wat stadig uit hom wegsak,
jaar-vir-jaar soos sap uit 'n ou boom, om in sy seun op te styg en hom breed en
gespierd te maak soos hy, Sybrand, jare gelede was.
Hy gaan nou staan en kyk, half dwaas, na sy hande; hy voel met sy linkerhand
langs die spierknobbels van sy harde regterarm op; hy buig sy stram knieë, gooi sy
arm omhoog in die lug op en haal diep asem; die kragtige geur van die droë
wintergras, van die sondeurstoofde veld dring in sy longe. Hy voel soos Simson
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wat bid om krag om verlaas 'n groot, 'n magtige daad te doen om sy vyand te
verpletter. Maar wie is dié vyand? Wat hy wil bestorm om hom te wreek, is die lewe
self, dieselfde lewe wat hom nog laat storm. Hy voel opeens magteloos, want gedagtes
aan die kragte wat bome en bossies, die diere, die lewe in hom voortgebring het, is
soos 'n verskrikking in hom.
Hy gaan weer staan en kyk rondom hom na die vlakte, waarvan hy nou 'n klein
middelpunt is. Dit is of die hele wêreld om hom draai om sy klein bestaan hier: die
velde tot by die horison, die hemel met sy blou dieptes. Dit is sy grond hierdie. Hy
het swaar daarvoor gewerk; wat hier netjies afgekamp en opgebou is, is sy werk.
Waarom is dit dat die brutaalheid van sy eie seun hom getref het in die middelpunt
van sy lewe? Stadig en diep trek hy die kragtige veldgeur in; dit is of hy die vertes
met wyd-oop neusgate wil indrink in sy longe, in sy liggaam, wat krag van die aarde
nodig het, krag wat kan verjong soos 'n lente wat opstyg in die takke en die stam van
'n ou, skorsige boom.
Dit is of hy blote dier, alleen liggaam geword het, so staan hy daar asof hy die
aarde wil besweer om hom nie in die steek te laat nie, asof hy deur 'n kragtige poging
kan red wat reeds 'n groot kraak gekry het. Diep trek hy die lug in hom op - og, hoe
verkwikkend word die geur van getrapte bossies, uitgedroogde
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gras, vlei en brak water. Dan gaan hy weer voort.
Die rus, die verstandige oordeel kom terug in hom. Stadiger loop hy nou, met
vaste, reëlmatige stappe. Hy hef sy hoof op en kyk aandagtig na die trop vee wat
teen die hang afkom. Die kaffer drywe hulle te vinnig! So verniel hulle sy goed!
Vinnig stryk hy nou na die kaffer toe. Diep bly voel hy hoe sy lewensritme terugkom,
hoe hy opnuut al die drade kan saamvat om die plaasbedrywighede te organiseer
soos hy wil. Sy gang is nie meer so swaar nie; dit word lig en vérend. Nadat hy 'n
paar kwaai woorde vir die veewagter gesê het, loop hy in die rigting van die kloof.
Daar gaan hy vir 'n oomblik op 'n groot, swart ysterklip sit en dink. Die son lê sag
en gesellig hier in die afgeskutte holte. 'n Skeerbekmuisie kom by 'n klipskeur uit en
wip vinnig verder. Dit is kalm en eensaam hier. Rustig, met 'n vertroulike vrede van
jare en jare gelede, kom die aand hier na oom Sybrand toe. Hy staan op om huistoe
te loop. Hy is weer baas van sy eie lewe.

VIII
Noudat hy sy stoel nader skuiwe na die tafel toe en die leë plek van Henning voor
hom sien, begin die lastige gevoel weer wat hy vanmiddag met moeite ondergekry
het. Hy weet dit nou,
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alhoewel hy te trots was om iemand uit te vra daaroor, dat Henning weg is, dat hy
geluister het na sy vader se bevel om van die plaas af te trap. Dit bring 'n nuwe gevoel
van intuimeling en neerval in hom te weeg, maar hy sit rustig aan sy ou tafel met 'n
bewuste houding om net soos ander aande te wees. Hy sien sy vrou se gesig; sy is
so bleek asof sy haar net 'n oomblik tevore byna dood geskrik het. Sy sal haar natuurlik
gedaan treur oor dié astrante kind; sy kies natuurlik die kant van so 'n klein bog. Hy
wil Henning se naam nooit weer sê of hoor nie. Hy sal alle herinneringe aan hom
met wortel en tak uit sy lewe ruk. Mens voel vanaand net 'n bietjie aardig, want alles
was so skielik en onverwags, maar ná more en oormore, dan verander dit stadigaan
en oor 'n rukkie dan kan hy lekker alleen boer, sonder dat 'n kind hom gedurig die
nare gevoel van liggaamlike agteruitgang gee.
Hy wil graag vanaand vriendelik en goed vir sy vrou wees en met 'n stem, waarin
daar 'n patetiese rimpeling is, sê hy: ‘Sal ons nie more 'n bietjie na Annie hulle toe
ry nie? Ons was so lanklaas daar. Ek dink hulle sal vreeslik bly wees om ons te sien.’
Daar is 'n goedige glans in haar oë toe hy na haar kyk, maar sy skud net haar kop
saggies, afwysend. Hy sou graag aan sy vrou mooi wou verduidelik hoe die hele
gedoente ontstaan het, maar hy is
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magteloos om teer en vertroulik te wees, en omdat hy dit besef, word hy opeens
vreeslik kwaad vir haar dat sy daar so beteuterd sit asof die hele wêreld more moet
vergaan. In hierdie hele saak is daar nie twee kante nie. Hy, as vader, is diep beledig,
maar sy vra nie om sy kant te hoor nie. Al wat haar seun haar vertel, is die waarheid.
Sy kies kant teen haar eie man.
Hy frons net sy voorkop nydig en verwurg byna so vinnig eet hy 'n stuk droë,
growwe brood. Goed! Hy is nog altyd mans genoeg om alleen te staan, al verlaat die
laaste een hom ook. Waar hy vandag staan, het hy stoksiel-alleen gekom, en hy kan
verder ook alleen voortgaan. As mense hom wil vermaak, moet hulle trap. Dis al.
Sonder om 'n woord verder te praat, staan hy op om te kyk of alles in orde is by die
krale en die stal.
Tant Betta dek die tafel stadig en behoedsaam af, maar kort-kort gaan sy staan en
haar hand rus op haar hart. Die stilte kom soos 'n sware vloed op haar af; die kers
brand kalm met 'n geel-blou vlam, spits aan die punt. Sy maak haar werk klaar, laat
een kers in die kombuis op die kas bly brand sodat haar man lig het as hy netnou
tuiskom. Sy neem 'n blaker met brandende kers en skuifel stadig met moeë, eindeloos
moeë bene deur die sitkamer na die slaapkamer toe. Met die trillende ligkring om
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haar en daarbuite die duisternis, voel sy so alleen, noudat haar seun haar verlaat het,
net of sy wil weg gaan uit die lewe, of die bietjie lig wat sy in haar dra, netnou
uitgeknip sal word in die eindelose nag van die dood. Die lig veeg vir 'n oomblik oor
swaar vergrotings: dié van haar vader en moeder, van Sybrand se vader en moeder.
Sy sit die blaker op die tafeltjie in die kamer neer. Dan maak sy sorgvuldig 'n ou
kas met swaar koperbeslag oop. Dié het Sybrand van sy oorlede moeder geërwe. Dit
is al vir geslagte in die familie. Daaruit haal sy, diep onder die ander klere uit, 'n
klein wit rokkie - daarin is Henning gedoop. Dan nog 'n paar sagte skoentjies wat
hy as suigeling gedra het. Die een is deurgeskaaf by die toontjie. Sy druk dit vir 'n
oomblik teen haar vas of dit 'n kind is wat sy in die arms wieg. Warm trane val op
haar hande. Dit is of alles van haar weggeneem is wat haar nog vasgehou het aan die
lewe. Wat hou haar nog? Sal sy haar kind ooit weer sien? Annie en Hennie was
maande laas hier - hulle is kwaad omdat Sybrand hulle nie uit die moeilikheid wil
help nie. Haar lewe is al so vasgegroei aan die eensame dae dat alle afwisseling vir
haar onmoontlik lyk. Dit is of sy maar 'n stuk van die eensaamheid self is, want dit
het haar gedagtes, haar hele wese deurweek met sy gedurige aanwesigheid. Sy bêre
die kinder-
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goedjies of dit mooi herinneringe uit 'n verre verlede is wat sy moet verwyder, diep
onder dinge moet inskuiwe, omdat dit nie pas by vandag nie, omdat sy so ver, so
baie ver weg gegroei het van daardie kort geluk van haar huwelik.
Sy trek haar uit en gaan lê. Naby haar gesig brand die kers. Sy hoor voetstappe in
die kombuis en dadelik blaas sy die kers uit, want as haar man in die kamer kom,
wil sy maak of sy slaap. Dalk praat hy weer oor Henning, en dit wil sy teen alle koste
vermy. Sy hoor hom by die kamer inkom, sy hoor hoe hy uittrek en gaan lê met 'n
lang, swaar sug. Dan hoor sy hoe onrustig hy asemhaal; hoe hy rondrol. Dit is net
hulle twee alleen in die nag, alleen in hierdie huis. Die kinders wat hulle saam, asof
die natuur hulle daartoe gedwing het, in die lewe geroep het, is van hulle af weg.
Hulle is weer alleen soos vroeër toe hulle jong liggame na gemeenskap gesoek het;
nou soek hulle gees op die oudag na 'n geestelike ankerplek in die gees van 'n
medemens, maar dié is daar nie; nou moet elkeen sy pad alleen loop na 'n steeds
wyer wordende eensaamheid en skemering.
Sy dink aan die more toe hulle uit die dorp gery het net na hulle huwelik. Die
perdepote het fris in die sonnedag geklop, en langs haar was haar sterk, hartstogtelike
bruidegom. Dit word wit en stil in haar van 'n groot geluk
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net soos op daardie dag. Haar huweliksgeluk is weer in haar; dit stroom haar hele
gedagte vol met sy stemming. En die dae wat tussen-in gekom het. Annie se geboorte.
Henning se geboorte. Die verwydering tussen haar en haar man daarna. Die eensame
dae wat voor haar staan, hard soos olienhout.
Sy voel 'n koue wat van haar voete af opkom. Dan is vanmiddag soos 'n felle
werklikheid weer in haar gees. Dit bespring haar nou soos 'n dier met helder geskreeu.
‘My kind! My kind!’
In daardie woorde het baie dinge gesterwe, het sy die wanhoop van haar lewe
uitgesnik.
Dit voel of dit onder haar voet begin, dan word die regterkant van haar liggaam
dof. Dit kom met 'n vreeslike kramp, 'n swart vloed oor haar bewussyn. Sy gee net
'n sagte geroep en haar linkerhand val, deur die kramp opgeruk, byna ongemerk op
oom Sybrand se bors. Dit het vir hom gegaan of sy vrou sy naam daar genoem het,
maar sag, soos baie jare gelede toe sy hand hare gestreel het. Dit roer tot in sy diepste.
Die kind het sy vrou se hele lewe verander. Hier lê haar hand op sy bors soos doer
in die begin. Sy soek hulp, troos, en dit streel sy gevoel van eiewaarde dat sy na hom
kom. Hy voel skaam om haar hand te vat en sentimenteel soos 'n jongkêrel te wees.
Tog het vandag baie aan hom gedoen - en daardie klank van sy
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vrou se stem nou, soos jare, jare gelede! Hy lig sy hand onder die kombers uit en sit
dit op sy vrou se kou vingers. Hy skrik. Hy roep na haar. Hy neem haar om haar
skouers soos jare gelede. Maar sy is stil, stiller as wat sy ooit was.

IX
Annie was dan tog reg. Dat haar ouma se lyk lank warm gebly het, was 'n teken dat
iemand gou moet volg. So het dit dan ook gebeur, want die plaaskerkhof se geroeste
draadhek is weer losgedraai, 'n hoop rooi grond wys daar langs die graf van ouma
Willa.
Vir Annie was die dood van haar ma 'n vreeslike slag, veral omdat sy en haar man
kwaad was omdat oom Sybrand hulle nie wou help nie. Toe die kaffer daar by hulle
met die doodsbriefie aankom, het sy tweekeer ná mekaar flou geword, want sy was
in die laaste tyd nie te gesond nie; haar bene swel op en sy het in 'n paar maande
dertig pond swaarder geword.
Dié gesette vrou, wat vir oom Sybrand byna soos 'n vreemdeling gelyk het toe sy
moeilik uit die kar gesukkel het, werskaf vanmore in haar ma se huis rond, en
kort-kort, as sy 'n kledingstuk of tekens van haar moeder se handewerk kry, dan kom
die trane vanself en bly sy 'n rukkie staan om die gevoel van namelose hartseer te
oorwin. Sy het al seker vyfkeer na
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die lyk van haar moeder gaan kyk, en telkens trek 'n duister drang haar na die dode,
waar sy met gevoude hande in haar kis lê, hande wat soveel geswoeg het, maar nou
rus in 'n stille gekruiste houding asof in oneindige gebedteenoor die Skepper van alle
lewe. Haar gesig is oud en byna geel soos 'n boomblad, en tog is daar 'n trek op wat
die dogter nie kan ontraaisel nie; 'n verbloemde glimlag, onder die masker van haar
gesig, 'n trek van suiwer geestelike vreugde. Sy kan nie uitmaak waaraan dit haar
laat dink nie. Sy loop weer terug en kyk na haar moeder se gesig. Lank staan sy in
die stil kamer; die dode se verborge lagtrek boei haar met 'n ontstemmende bindkrag.
En daar daag dit opeens in haar: jare en jare gelede, toe sy nog maar 'n klein dogtertjie
was, het haar ma eendag vir haar op die tafel getel en vertel en vertel van die dae toe
sy nog 'n jongmeisie was, toe haar pa vir die eerste keer na haar gaan vry het en
mense gesê het dat sy die mooiste meisie op 'n groot nagmaalsviering was. Daar het
sy die lag, nie duidelik nie, maar fyn en ingehoue by haar moeder gesien, en dit tref
haar nou met bitter pyn dat haar ma se bietjie lewensgeluk saam met haar einde op
so 'n vreemde manier vermeng is.
Oom Sybrand kom op die punte van sy skoene binne. Sy vel vertoon nie 'n druppel
bloed nie; sy hare en baard lyk soos van 'n mens wat vir
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'n paar nagte baie sleg geslaap het. Hy kom staan naas die kis, teenoor sy dogter.
Ook hy sien daardie trek, wat sy hart baie, baie jare gelede so geroer het. Dis haas
ongelooflik, maar vir oomblikke is dit te duidelik: agter die ou, afgeleefde, effens
gerimpelde gesig skemer die gelaat op van 'n jong vrou, die trekke so duidelik of sy
nou uit die kis kan opstaan. Dan verdwyn dit weer as hy sy aandag te veel daarop
toespits en die doodsgesig kom soos 'n skerp aanklag na sy gewete toe; hy word
duiselig, en asof hy die verbysterende ooreenkoms hier voor hom van die jong vrou
wat hy so liefgehad het en die ou vrou wat hy haas nie raak gesien het nie, op hierdie
laaste oomblik, voordat sy aan die aarde teruggegee sal word, as 'n bo-menslike
bedreiging besef, skud hy net sy kop en dit voel vir hom of sy bene saggies onder
hom swik.
Saam loop vader en dogter uit die kamer, en 'n deurvoeling van die lewe se
verganklikheid slaan hom met so 'n magteloosheid dat hy geen woord het om te sê
nie. Om te dink dat mens alles wat jy met moeite en sorg opgebou het, net so moet
laat staan, tref met 'n bylhou aan die wortel van al sy opvattings. Sy vrou se dood
bring hom veral onder die indruk van sy eie verganklikheid. Sy lewensmaat is weg;
dit is 'n vermaning vir hom dat sy tyd nader kom, dat hulle oor 'n paar jaar weer die
geroeste hek van die kerkhof sal moet losdraai, en dan sal die mense gedemp
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vir mekaar sê: ‘Sybrand is dood.’ Dit is of hy 'n aanval van koukoors kry, en sy dogter
sien hoe hy ril. Hy loop na buite en sy volg hom. Hy rek hom uit in die warm herfsson;
dit is of hy die strale opsuig in sy liggaam. Hier is die lewe wat hy begeer, wat hy
wil bly behou. Hier in die warm son kom sy gees stadigaan uit die bedrukking wat
hom so vasgegryp het. Annie vee trane van haar dik wange weg.
‘Pa weet,’ sê sy, ‘die nag vóór ma se dood het ek mos so 'n nare droom gehad. Ek
droom dat ma by my kom en so vreeslik huil; en toe sê sy vir my dat 'n kar haar kom
haal en dat sy nooit weer terug kom nie. Ek het so vreeslik akelig gevoel. En dit was
altyd dié vreeslike ding wat oor ons sou kom.’
Oom Sybrand sê niks; hy kyk net voor hom. Annie gesels voort: ‘En nou val dit
my by: Lettie het drie dae gelede vreeslik gehuil. Sy wou nie 'n woord praat nie,
maar sy het net stip voor haar gekyk. Pa weet die kind is mos met die helm gebore.’
Oom Sybrand knik net saggies sy kop en Annie sê: ‘Pa weet dit is darem te wonderlik,
maar dit lyk al vir my of daar so 'n glimlag op ma se gesig is.’
Oom Sybrand maak 'n gebaar vir sy dogter om tog asseblief op te hou. Hy loop 'n
endjie van haar af weg en 'n trek van wrede pyn kom oor sy gesig. Dan kyk hy op.
Die oomblik van bitter
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beproewing is daar. Karre begin aankom; mense kuier aan na die huis. Die begrafnis
moet begin. Hy weet wat hulle gesels waar hulle daar so in klompies staan: dit gaan
oor Henning. Dit word gesê dat Henning se vertrek sy moeder se dood gekos het en
dat die vader aan alles skuld het! Klomp onderduimse goed! Daar word hande na
hom toe uitgesteek om simpatie te betuig, maar hy sien die slegverbloemde wantroue
in die oë, die skimptrek op die lippe. Nou sê die laaste een dat hy sy vrou mishandel
het, dat hy sy seun soos 'n hond van die plaas af weggeja het. Die arme kind is nie
eers by sy eie moeder se begrafnis nie!
O, hy ken hulle so goed: dié genadelose skinderbekke met hulle lae insinuasies
en vermoedens, hulle lafhartige gefluister onder mekaar, hulle lasterlike onwaarheid
en vervuiling van 'n ander se karakter. Hy kan dit van hulle gesigte, houding, gebare
aflees - vandag word hy aan repe geskeur. Sy hart krimp ineen van gewondheid. Hy
sou die klomp nare, nuuskierige goed wat hom stip en onbeskof staan en aankyk om
te sien hoeveel hy huil, hoe hy presies reageer, met 'n strop wil byvlie en hulle slaan
en striem dat hulle krul; die vrouens met hulle dom gesigte en sluwe, bespiedende
oë, die mans wat aas op sy leed en hom sal verdelg as hulle kan!
Hy voel sy gesig ruk van die senuweetrillings.
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Hy moet nie dalk 'n molés hier maak nie. Dit voel of hy sy hele beheer oor sy gestel
kwyt is. Soos verre winde vergaan woorde en psalms in sy ore; nou loop hy agter
die kis en hoor die skuifelende voetstappe. Dan by die graf. Almal se oë kyk na hom;
sy vrou se familie is beslis vyandig. Die bywoner en sy vrou staan naby hom. Hulle
het nog die meeste simpatie. Met 'n verligting voel hy dat dit verby is; hy het sy
handvol grond in die graf gegooi. Grawe klink teen die kluite. Hy wag nog 'n rukkie;
kyk hoe die grond in die diepte stroom. Dan loop hy saam met Annie en haar man.
Annie sal nou die gewigtige vraag stel waaroor sy en haar man baie gepraat het ná
hulle van hulle moeder se dood gehoor het.
‘Pa, ek het met Hennie daaroor gepraat. Sal ons nie maar vir goed hier by pa kom
bly sodat pa 'n sorg het nie?’ Maar sy antwoord is vir hulle hard, ru: ‘Dankie, my
kind, bly tot more. Ek sal wel alleen regkom.’
Toe loop hulle stil aan. Bo-oor hulle speel die najaarswind deur die populierblare
'n verlore lied van die eeue.
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Hoofstuk VI
I
DAARBUITE waai 'n kou winterwind. Miswolke het vroeg vanmiddag in die suide
verskyn as teken van 'n strawwe nag wat voorlê. Die meid het 'n vuur in die stoof
aangepak en toe het sy geloop sonder om vir die baas naand te sê asof sy bang is dat
hy haar nog meer werk sou gee. Hy het self mistroostig twee eiers in die pan gegooi,
dit kliphard gebak en nou sit hy met die half koudgeworde kos en 'n stukkie brood,
wat deur die bywoner se vrou vir hom gebak word, langs dieselfde tafel waar sy vrou
en seun nog 'n tydjie gelede ook gesit het. Ja, nou is hulle weg, maar kort-kort kan
hy hulle in sy verbeelding sien, werklik, asof hulle nog daar is. Die sipresbome
daarbuite ruis aanhoudend in die wind en reëndruppels kom nou en dan teen die
venster plak en ril daar in die wind soos lewendige wesens wat in die koue buite
alleen gelaat word. Hy het die eiers en brood vinnig geëet en drink sy koffie wat
koud en naar, met die slierte room bo-op, oor sy lippe kom en hom vul met afkeer
vir voedsel, vir sy eie dorre lewe.
Dit is vir hom vanaand kompleet of hy in 'n eensame kerkhof begrawe is, dat
niemand iets
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vir hom omgee nie, dat hy, verworpe, nog net omgewe is deur boomgeruis en die
koue winternag. Hy kon nooit dink dat sy vrou so 'n gewigtige rol in sy lewe speel
nie. Sy het stil haar weg gegaan, hy het haar nooit geraadpleeg nie, haar alleen gelaat,
maar sy was tog altyd in sy lewe aanwesig, sy was vasgegroei in sy bewussyn, en
die oomblik toe sy dood is, toe haar liggaamlike aanwesigheid uit die huis verwyder
is, was dit of 'n deel van sy geestelike bestaan soos 'n stut uitgeslaan is, was dit of
daar iets in hom half geword het, was dit of 'n deel van sy lewe ingesak het, saam
met sy vrou begrawe is. Ook die verlies van sy seun het hom die groot gemis meer
laat voel as wat hy aanvanklik gedag het, maar hierdie gebeurtenis laat hom na of
hy 'n ernstige siekte gehad het en nou, onvas en uitgeput, langsaam sal moet herstel.
Hy laat die goed net so op die tafel staan en plaas sy hand oor sy voorkop. In die
kombuis hoor hy hoe die vuur uitbrand en hoe die hout kort-kort insak. Die koue
kom van die vloer af in sy bene op. Hy vou sy ou, deurgeslyte jas om sy lyf vas en
slaan dit so ver as moontlik om sy bene.
Teen die venster spat-spat die winterreëndruppels en die nag daarbuite is
onherbergsaam, gevul met swaar boomgeruis, In hom wissel angs en verlatenheid
mekaar af. Hy word kortkort met 'n snaakse vrees gevul as die bome so
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sing in die wind, breed en weemoedig, of die heengegane dodes in die winterwind
is en nou, in die verlore nag, hulle stemme laat hoor, bo-aards, diep-fluisterend in 'n
taal wat die mens se hele lewe verontrus. Dan keer sy gedagtes weer na sy eie lewe
terug; hy besef nou hoe alleen hy is, asof die genadelose wêreld hom uitgewerp het,
asof hy in 'n donker gevangenis sit en wag, sit en wag op 'n more wat nie meer sal
kom nie. Kwellinge skawe teen sy gewete; hy dink aan sy vrou, hoe eensaam en
sonder afwisseling sy in hierdie huis gearbei het. Waarskynlik ken sy nou sy gedagtes
- waar sou sy wees? En sy seun? As hy nog hier was sou die huis nie so dood, so 'n
graf gewees het nie. Die boomgeruis sing deur sy gedagtes; ja, dit is die stem van
die dodes wat bedrieg, verwaarloos, verneder is. Hulle kom terug, hulle klop saam
met die reën teen die ruite, hulle voetstappe is in die huis, hulle kla in die wind en
smeek in die bome; hulle is in die nag, in die donker ruimte; hulle is dood en weg,
en tog is hulle in die winterwind en hulle klop aan die gedagte, die gewete, die gevoel.
Hy trek sy jas vaster om hom. Ja, hulle sug teen die ruite, hulle is nou oral, hulle
stem is yl, fluisterend, 'n magtige geruis en geroep na die lewendes.
Hy staan op en grendel die venster vaster. More as die son weer skyn, sal alles
vaster en op hulle plek staan. Sy senuwees is nie goed nie.
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Hy gooi vir hom 'n bietjie lewensessens in en slaan dit weg. Hy het altyd pal gestaan;
nou moet hy nie wyk nie. Sy boerdery wag vir hom om te lei en bevele te gee.
Hy steek sy lantern aan, blaas die kers dood en toe loop hy in die koue nag uit om
na die lammerooie te kyk. Die wind sny koud om hom. Met lang treë gaan hy tot by
die kraal, terwyl die lantern se lig 'n klein swaaiende kringetjie om hom trek. Vier
ooie het net gelam; hy neem die klein, verkluimde diertjies onder sy arm en loop
huistoe. In die kombuis lê hy hulle onder sakke neer. Hy sal later weer moet gaan
kyk. Hy sit die agterdeur se werwel op. Die kontak met die lewende diere, die klein
lammertjies wat kortgelede in die wêreld gekom het, het sy lewensgevoel verwarm,
hom meer verbinding gegee met die aarde. Nou gly dit al weer van hom af, want
terwyl hy uittrek, kom die stem van die wind weer; dit fluit deur die skeure. Die
meubels oud en dele van sy lewensfondament, staan glimmend, maar ook in hulle
is 'n gees. Die verlede klop sag daaragter; dit is in alles; dit is in die spieël, die lakens,
die muurtekste. Ja, die dodes kan nie rus nie. Hulle weeklaag in die winterwind en
ween om 'n verlore lewe.
Hy lê en laat die lantern maar langs hom brand. Lewe hy nog of is hy al eeue
gelede begrawe?

C.M. van den Heever, Laat vrugte

248

II
Buks het 'n moeilike dag agter die rug. Vandat oom Sybrand se vrou dood is, ken
die ou man geen rus meer nie. Hy wil hom behoorlik dood werk. Vandat die dag lig
maak daar in die ooste tot mens saans nie meer voor jou kan sien nie, duur dit so
voort. Dis draadspan, slap draad weer styf trek met die draadmasjien; klippale wat
effens skeef staan, weer reguit inplant; dorre stukke hout uit die bome saag; die
fonteinvoor skoonmaak, wat 'n nare, koue werk is; rieme brei; die huise pleister;
skape deur soek vir brandsiek - as die een ding klaar is, begin hy met 'n ander.
Buks gee nie om vir die werk nie, maar dit lyk vir hom eerlikwaar of 'n klomp van
die werk agterstevoor is as jy net goed daaroor nagedink het. Hy verdra nie halwe
werk nie, en hy weet dat oom Sybrand vroeër ook nooit 'n ding twee maal oorgedoen
het nie, maar nou is dit of iemand vuur onder hom maak. Gedurig moet die ou in
beweging bly. As hy net vir 'n rukkie moet gaan sit, dan word hy ongeduldig en dan
moet iets anders weer aangepak word. Hy het by een van sy kampe 'n stuk draad laat
span net waar dit aan die saailand sny. Toe alles klaar was, het hy tot die volk se
groot verbasing vir hulle gesê dat al die drade weer losgemaak moet word, want dit
sal baie beter wees om sifdraad
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daar te hê, aangesien die hase so lastig is net so gou as wat daar 'n groenigheidjie op
die land verskyn! Hy het 'n ou ry kweperbome in die tuin met vreeslike gesukkel
wortel en tak laat uitroei; die grond is mooi reg gemaak en bemes vir 'n nuwe laning,
maar die stokke het 'n week gestaan toe hy besluit dat hy liewers vyebome daar wil
hê, en toe die vyestokke 'n paar dae blou en lewenloos daar gepryk het, het hy gesê
dat hy sy gedagte goed laat gaan het en hulle liewers onderkant die dam wil plant
waar daar baie nattigheid is, en dat die kweperstokke maar weer daar geplant kan
word!
Buks is 'n swygsame en geduldige man, en hy het nooit vir een oomblik teengepraat
as oom Sybrand met sy omgooiplanne begin nie, maar terwyl hy nou met sy hande
op sy rug na die huistoe stap en 'n skerp pyn in sy rug voel, wonder hy wat dit met
oom Sybrand kan wees. Hy soek nie na dieper oorsake nie, maar is net verbaas oor
die verandering in die optrede van die presiese boer. Dit moet vir hom ook maar baie
eensaam in die huis daar oorkant wees, want daar kom nooit 'n mens nie. Hy wonder
darem waarom oom Sybrand se dogter nie maar hier kom bly nie. Dit sal tog vir hom
baie aangenamer wees. Die seun sal seker nie meer terugkom nie, want niemand
weet waar die kêrel nou is nie.
Die lig van sy woning lok gesellig deur die
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venster, en tog is hy nie baie lus om daarheen te gaan nie, want sy vrou is
teenswoordig so stuurs en vyandig teenoor hom dat hy, vandat hy sy voet in die huis
sit tot hy weer daar uitloop, omtrent net verwyte, skimpe en slegverbloemde
beledigings hoor. Sy is met niks meer tevrede nie. Op die vorige plek waar hulle
gebly het en waar hy die groot teenslag gehad het, het sy hom daagliks gedrywe en
gedwing. Niks wat hy met liefde en sorg vir haar gedoen het, het sy in die minste
waardeer nie. Ander vrouens was altyd duisendmaal beter daaraan toe as sy. Hulle
het lekker, gesellige huise; sy moet maar voor die outydse stoof sukkel tot haar oë
bloedrooi en haar hande amper gerooster is. Ander mense het ordentlike meubels,
maar mens voel skaam as iemand by hulle kom. Kyk hoe lyk ander vrouens as hulle
dorptoe ry, en sy het nou al die ou groen rok met die krale op die bors vir meer as 'n
jaar! Haar klagte en verwyte het nooit 'n end nie; in sy geselskap is sy altyd nukkerig,
ontevrede en vol griewe oor haar ‘kwale’ waarvan hy dan nooit notisie neem nie,
maar as daar 'n jongerige man aankom, is al dié triestigheid meteens vergete en dan
is sy opgewek, praat met 'n gemaakte stem wat hom vreeslik verbaas; sy het dan
draaie en bewegings in haar hande en lyf wat hy nooit by ander geleenthede sien nie.
Met 'n sug staan hy sy swaar skoene voor die
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agterdeur en skoon skraap. Dan loop hy na binne en groet haar met 'n sagte, bedrukte
stem. Sy antwoord nie daarop nie, maar sê net bitsig: ‘Mens, maak tog die deur agter
jou toe, die wind is al hier op my, en ek is vuurwarm gesukkel in dié ou nes van 'n
plek.’ Hy gaan langs haar staan en voel 'n begeerte in hom opkom om, ná die werk
daar op die oop lande, vir haar teen hom vas te druk, haar warmte teen hom te voel.
Maar hy sien te duidelik die afwerende van haar af kom. Hy merk die trek om haar
mond wat altyd die duidelike teken van haar misnoeë is. In haar regterhand het sy 'n
vurk en daarmee bewerk sy die vetkoeke in die pan. Die sissende vet spring
daaromheen in klein pyltjies rond en Buks voel lus om die opgestapelde bruin hopie
in die bord, naas die pan, by te dam, want hy is geweldig honger; hy is een van dié
maer, sprinkaanlyf-mense, dink Maggie toe hy die vetkoekruik so met wellustige
neusgate opsnuif, wat gedurig net aan eet dink, alles verslind wat voorkom en tog
nooit vet word nie.
‘Hoe lyk dit dan, ou vrou, wanneer eet ons? Ek is rêrig honger.’
Sy draai haar nydig na hom toe en sê: ‘Kyk, hoeveel keer moet ek vir jou sê ek is
nie jou ou vrou nie; ek is nog nie tagtig jaar oud nie.’
Hy kyk haar verslae aan en gaan by die tafel sit. Netnou kom die vetkoek en die
lekker
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warm koffie. Hy weet dat sy vrou maar swak kos kook, dat sy gladnie daarvan hou
nie, omdat dit haar vel bederwe en haar hare altyd na kos en rook laat ruik, maar
vanaand is hy met enigiets tevrede so honger voel hy. Hy het net 'n vetkoek gevat
of die maer hand met die plat naels skiet weer vorentoe om 'n ander een te neem. Sy
kyk met minagting na sy vraterigheid en sê oor 'n rukkie: ‘Hoe lank moet ek nou nog
vir die ou siel hier oorkant brood bak?’ Hy staar haar aan met sy uitdrukkinglose
koei-oë, sy mond blink van die vet. Sy voel lus om hom so dwarsweg 'n taai klap te
gee.
‘Toe maar,’ sê sy met 'n snou, ‘gaan maar aan; daar is nog vetkoek oor.’
Nou het hulle baie min vir mekaar te sê, en ná ete gaan hulle maar lê in die
slaapkamer met sy dik, koue mure. Dit duur nie lank nie of haar man slaap vas; hy
gee lang saagsnorke, sodat sy kort-kort aan hom moet stamp en sê: ‘Wat snork jy so
vreeslik, mens?’ Dan is dit vir 'n rukkie stil, tot hy weer onder uit die slaapdieptes
met die rukkerige snorkgeluide begin.
Dit is nou al 'n paar nagte dat dieselfde ding haar hinder. Daar is dit nou weer. Sy
hoor duidelik hoe die agterdeur oopgaan, dan kom daar iemand met 'n stampende
kierie in. Oor 'n rukkie hoor sy hoe koppies en borde van die rak gehaal word. Dan
is dit vir 'n rukkie stil en die geluid kom na die sitkamer toe. Sy kan duidelik die
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tampende kierie daar hoor; dan 'n rondtasbeweging of 'n hand die goed afstof. Sy
hoor 'n sagte roering soos van 'n bors wat swaar asemhaal, soos van 'n oumens wat
sukkel om sy werk te doen. Dan kom die kappende kierie duidelik soek-soek na hulle
kamer se deur toe. Sy hoor 'n hand aan die knop vat en sy gee 'n vreeslike skreeu dat
die huis weergalm. ‘Steek op die kers! Steek op die kers!’ skreeu sy. Buks is
deurmekaar, vlie op en tas onnosel teen die muur rond. Naderhand brand die kers,
flou en geheimsinnig.
‘Wat is dit?’ vra hy en gee 'n lekker snorkgaap.
‘Dit spook hier. Hier loop een in die huis rond!’ sê sy en haar gesig is bleek. ‘Gaan
kyk!’ Hy neem die kers en met sy wye, rooi flennieonderbroek gaan hy, kyk oral
rond, sonder enige vrees, want hy besit min verbeelding. Hy kom terug, gee weer 'n
lang gaap wat sy mond lelik skeef trek. ‘Nee'k, hier is niks.’ Hy kruip weer genoeglik
onder die kombers in.
‘Laat die kers maar brand,’ sê sy. Hy sluit sy oë en binne 'n paar oomblikke saag
hy weer die stilte stukkend. Met groot oë lê sy na die dak en kyk.
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III
Dit gaan swaar met oom Sybrand se boerdery, want hy merk nou eers duidelik wat
Henning se hulp vir hom werd was. Hy staan elke more op net soos die dag breek,
maak dan vir hom 'n bietjie koffie en gaan dadelik uit die huis asof iets hom jaag,
asof hy 'n beklemmende naggevoel van hom deur die fris morelug wil verdrywe.
Nooit is die lewe vir hom soveel werd as hierdie tyd van die dag nie, wanneer die
morekoelte opbeurend oor die velde kom en hy dit diep in sy longe optrek soos 'n
verjongende krag uit die aarde self. Dit is die tyd van die dag wanneer die lewe in
hom met 'n kreet ontwaak, met 'n drang om te verower, reg te plooi, haarfyn te
organiseer.
Maar sy huis word vir hom 'n las. As hy daarin stap, is dit of selfbeskuldiging van
alle kante na hom toe kom, of die atmosfeer wat om elke ding is, swaar gedrenk lê
in verwyte wat tog nooit na die bewuste lewe opduik nie, maar soos skimme hulle
geheimsinnige lewe uit skuilhoeke dreig. Tot saans laat werk hy, en as die eerste
sterre al oor die velde hang, dan stamp sy skoene swaar oor die voetpad, hy eet die
kou kos met lang tande en gaan lê, met dié neerdrukkende gevoel asof almal van
hom weg gereis het na 'n ander, geselliger wêreld en hy hier agterbly het, half verdoem
soos
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iemand wat lewenslange gevangenisstraf gekry het. Hy wil die vaal spinnewebbe
verwyder wat rondom sy lewe geweef word net soos hy hom tussen die dik mure
van sy huis bevind, maar dit is haas onmoontlik, want sodra hy op die
riempiesmat-stoel gaan sit, dan kom die herinneringe, wat hy nie so maklik kan
onderdruk nie, en hulle weef dan om hom heen die web waarin hy onredbaar vas sit
en waaruit net kragtige, onverpoosde arbeid hom kan red.
En dat hy ou Jannewarie nou bo-op alles nog moet verloor! Dit is die beste
skaapwagter wat hy ooit gehad het, en al moes hy hom nou en dan bydam, al het hy
hom al baie harde klappe gegee, die ou jong het nog maar steeds gebly, omdat hy
hom regverdig maar streng behandel het, hy hom gegee het wat hom toekom, selfs
die slae as hy verbrou het. Hy het die ou jong byna gesmeek om te bly, maar dit het
geen uitwerking gehad nie. Hy weet nou wat daar skort. Die klomp bygelowige
ellendelinge! Hulle vertel oral rond - hy het dit van Spantou afgepers - dat die ounooi
spook, dat daar in die nag lelike dinge op die werf rond gesien word, dat daar 'n vrou
besig is om skottelgoed te was in die kombuis as die jong in die more die vuur kom
aansteek.
Laat hulle dan maar trap, die klomp nare, agterdogtige goed! Maar hoe hy ook al
rondval, hy kan geen ander bediendes kry nie. Sy naam
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is deur die traag-pratende kaffers wyd en syd beskinder. Hy weet dat die een vir die
ander, waar hulle in hulle strooise sit of mekaar langs die pad ontmoet, op hulle
omslagtige, oordrywende manier vertel hoe hy 'n mens laat werk tot jou oë wit omkeer
soos 'n os s'n, tot jy na die toordokter moet gaan om ‘meestergoed’ vir jou senings
te kry.
As hy trekvolk voorkeer, het hulle altyd 'n klomp ekskuse; partymaal belowe hulle
om te kom, maar dit is ook die laaste sien, want sodra hulle aangeneem het, word
hulle dadelik deur ander volk gewaarsku en bewerk. Oom Sybrand kan alleen maar
sy magteloosheid wys deur sy vuiste te bal. Dit help hom niks. Die flukse bywoner,
Buks, en hy het dit hotagter, want hulle moet nou ploeë, die beeste en skape moet
versorg word - ja, wat die ergste is: die ellendige skaap-inspekteur vervolg hom tot
in die verderf, want in die winter moes hy sy skape dip. Hy weet hoe die ander mense
vir die arme ou inspekteur slagskape gee, hoe hy die slagvee nie kan betaal wat hy
gekoop het nie en dan daarna nooit meer sy skuldeiser se skape deur soek vir
brandsiekte nie. Hy sal so 'n omkopery nooit aanvang nie, en nou is die ou blikskater
daarop uit om sy skape deur te soek net wanneer hy kan, tot hy eendag 'n nat pak
slae sal kry. Daarvoor kan mens gerus 'n paar pond boete betaal!
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Oom Sybrand sit voor sy deur en 'n kaffertjie hou vir hom die witgebreide riempiesvel
vas. Sorgvuldig sny hy die riempies en as die vetterige, gladde vel uit die kaffertjie
se hande gly, dan skreeu hy: ‘Hou vas! Wat het jy in jou pote, swart nerf?’
In die pad gaan trekvolk verby. Hy bêre die riempies en stap dadelik daarheen.
Die Basoetokaffer loop slenter-slenter agter sy paar skape aan en op 'n verwaarlooste
bultmaagmerrie, met inmekaargekoekte maanhare, ry 'n ou meid met swart sierstrepe
oor die slapende gesig. Op haar rug abba sy twee hoenders in 'n vuil doek. Die ou
jong, potswart in sy rooi kombers, wys weinig tekens van belangstelling. Dit lyk of
daar amper geen lewe in sy oë is nie - net 'n fleugie wil in die lusteloos bewegende
liggaam.
Nee, hy wil nie bly nie, hy trek Basoetolandtoe.
‘Loop na jou verstand!’ skreeu oom Sybrand toe hy genoeg gesukkel het om hom
verstaanbaar te maak en om te begryp wat die ou trae skepsel trapsuutjiesagtig wil
beduie. Nukkerig loop die boer na sy bywoner se huis, waarheen hy nou gereeld gaan
om 'n rukkie te gesels.
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IV
Die mense het kwaai tonge; hulle gesels, hulle vertel oor, hulle las by en maak die
dae aangenamer deur van ander te praat, deur onophoudelik dinge te versin of te
vergroot. Van Boskloof trek die skinder-ringe af weg soos van 'n klip af wat in diep
water geval het; hoe verder dit gaan hoe dowwer en vaer word die sirkels. Die verhaal
word fluisterend vertel dat oom Sybrand op dieselfde pad is as Dawid met Bátseba.
Uria is nog in die pad, maar hy sal gou gestuur word na 'n plek waar hy maklik van
kant gemaak kan word, en dan kan die ou skynheilige skelm met sy bywoner se vrou
maak wat hy wil! Party berigte sê dat hy nou die helfte van die dag by die bywoner
se huis deur bring, net soos Buks na die veld is. Wat 'n ewige skande, die spore op
tant Betta se graf is nog nie eers mooi dood nie! Ander berigte meld weer dat Maggie
een middag op die werf gesien is, besig om oom Sybrand met die skape te help en
dat die soort grappe wat hy met haar gemaak het, so stuitlik was dat mens eintlik
skaam is om hulle oor te vertel.
Op die rustige plase waar oom Sybrand se naam selde genoem is, daar word nou
oor hom gesels, daar word hande langs die mond gehou en twyfelagtige dinge in
luistergrage ore gefluister, daar word sye vasgehou as die skaterlag
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uitbundig weergalm vir die ou krimpvark se streke met 'n jong, ontroue vrou. Oom
Sybrand weet nog nie wat aangaan nie, maar as hy op die dorp kom, dan draai die
geselsende groepies hulle behoorlik om om na hom te kyk waar hy met sy kort, vaste
stap deur die strate gaan, koppe word geskud of geknik, daar word vertel, gejol,
mekaar in die ribbes gesteek en géklik gelag. Die vrouens vind dit so 'n skandaal dat
hulle nie daaroor uitgepraat kan raak nie. Lang, onsamehangende verhale van Maggie
se vroeëre lewe word opgedis, en telkens kom die poliesman weer daarin wat vir
urelank voor die deur stil gehou het net soos Buks na die veld toe is.
Die mans vind 'n sluwe genoeë in die gekruide verhaal van gesuggereerde
onsedelikheid. Daar is veel boetpredikasies by die uitbundige geskinder; veel vyandige
veroordeling by die buitengewone belangstelling. Oom Sybrand se lewe word omring
deur 'n gonsende byenes sonder dat hy dit weet.
Die predikant het al tien naamlose briewe ontvang van mense wat eis dat die ‘ou
heiden’ se naam uit alle kerkboeke ‘verdelg’ moet word! Baie mense het al by die
dominee kom sit en hom met vorsende oë gevra wat hy van plan is om te doen om
die smet wat die gemeente getref het, behoorlik uit te wis. Maar die liewe, goeie man
weet self geen raad nie, want nie een enkel persoon wat kom kla, het persoonlik
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iets gesien nie. Dit bly maar: ‘hier swaer Bêrend’ sê dit, of: ‘Gert Brakwater se
broerskind’ sê dat, en een het selfs verseker dat alles waar moet wees, want as sy ore
sing en hy noem dan oom Sybrand se naam, dan hou die gesing dadelik op!
Dit is lekker, sappige nuus wat mens onmoontlik net vir jou eie genieting kan
bewaar. Dit moet uit, dit moet vertel word, dit moet verras en mense hulle hande op
hulle mond laat slaan en sê: ‘Haai mens, wat vertel jy my nou! Dit kan nooit waar
wees nie!’
So is dit dan dat Annie ook die praatjies hoor. Sy het so wit soos 'n laken geword
toe iemand dit skugter aan haar vertel het, en toe kwaadaardig losgebars oor die
skindertonge. Die volgende dag is sy en haar man op pad na Boskloof om vir oom
Sybrand te waarsku. Hulle kry hom by die werfskroef besig om 'n houtgaffel te maak
vir die volgende oes. Dit is onnodig om geld vir sulke dinge uit te gee as jy al die
materiaal op jou plaas het om hulle te maak! Hy is werklik bly toe hy sien dat hulle
voor die deur stilhou en opgewek help hy uitspan. Annie is effens ontnugterd oor
dié opgewektheid, want dit is vir haar 'n teken dat hy haar moeder reeds vergeet het
en dat daar dalk waarheid kan skuil in dié senuwee-skokkende verhale.
Sy gaan dadelik in die huis met haar kinders
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en vee trane uit haar oë toe sy sien hoe haar moeder se goed verwaarloos en hoe haar
vader moet sukkel. 'n Vrouehand is in die huis nodig om alles reg te skik - en noudat
Hennie so goed as ‘uit’ is, gaan hulle teen wil en dank hier bly, want waar moet hulle
na toe? Naderhand gaan 'n stiefmoeder heen met alles wat haar moeder met haar
groot sorgsamigheid versamel het. Sy maak dadelik koffie en haal die sagte
soetkoekies te voorskyn wat sy saamgebring het, want sy weet dat haar vader alte
lief daarvoor is. En sy vergis haar nie, want hongerig vat hy die een na die ander,
drink drie koppies koffie uit en vra vir haar belangstellend na haar huishouding; hy
is so vriendelik dat sy daarvan seker is dat hy nou sal toegee aan haar versoek dat
hulle maar hier by hom moet kom bly. Sy kyk sy kosvoorraad krities deur en vra met
gefronste wenkbroue: ‘En wie bak hierdie kluitjiebrood vir pa?’
‘Buks se vrou,’ sê hy kalm en kyk haar aan.
‘Genugtig,’ sê sy bitsig, ‘mens kan snysels daarvan rol. Dit is nog half deeg!’
‘Nou ja, sy doen maar haar bes. Sy moet feitlik vir twee huise sorg,’ sê oom
Sybrand vergoeilikend.
'n Donker trek kom oor Annie se gesig. Sy het byna 'n kwaai, redelose aanval
gemaak op dié vrou wat sy skaars ken, maar wie se
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naam aan haar vader s'n gekoppel word sodat die hele familie deur die as gesleep
kan word.
Oom Sybrand is in 'n besonder goeie luim. Hy wys vir sy skoonseun wat hy besig
is om te doen, watter verbeteringe nog alles nodig is om die plaas in alle opsigte te
maak soos hy dit graag verlang. Hy vertel, verduidelik, omlyn - maar hy noem nie
eenkeer sy oorlede vrou se naam nie. Hennie let veral daarop, en hy kom so
gaandeweg tot die gevolgtrekking dat daar waarheid moet wees in al die praatjies
oor sy skoonvader, dat hy die herinneringe aan sy vrou saam met haar lyk begrawe
het.
Terwyl hy so met sy skoonvader saamstap, reken hy uit wat hy eendag moet erwe.
Soos hy dit uitwerk, terwyl hy bedrae op sy vinger aftik, sal dit genoeg wees om al
sy skuld dood te vrywe en darem nog genoeg oor te hou om weer met 'n boerdery te
begin. Wat in die testament staan, is 'n geheim, maar Hennie reken dat Henning die
plaas sal kry en dat hy vir Annie soveel-en-soveel sal moet uitbetaal. Miskien word
Henning nog onterf en dan kry Annie alles ná haar vader se dood. Dié gedagte spring
soos 'n veer in hom omhoog en hy luister met meer geduld as tevore na sy skoonvader
se selftevrede verklarings oor sy ‘goed’ - ja, die woord ‘goed’ kom so dikwels terug
dat Hennie, wat so graag uit sy moeilikheid wil gehelp word deur 'n flinke erfenis,
hom ver-
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baas oor sy skoonvader se verknogtheid aan sy wêreldse besitting. Hy bekyk hom
sorgvuldig en wonder hoe lank hy dit nog sal maak. Hy en Annie moet hulle uiterste
bes doen om die ou kêrel so ver te kry dat hy nooit weer trou nie; dit sal alles
deurmekaar krap, want dan kom die nuwe moeder by wat ook 'n klomp van die
losgoed moet erwe, vir wie ook nog - en dit alles uit Boskloof - voorsorg gemaak
moet word. Annie moet vanaand pleit soos nog nooit tevore nie. Hulle moet nou hier
kom bly; hy moet maar al sy kleinserigheid laat staan oor die ou kêrel se afsnouery
van vroeër, want dit is wel die moeite werd om te verdra as jy daaraan dink wat die
erfenis vir hom kan beteken.
So loop hulle rond op die werf en in die veld, waar die groen skynsel van
ontwakende gras reeds lê. Dit is 'n stil, sagte dag wat die verre wit horison vertoon
en die gladde welwing van die bulte, geleidelik uitgevloei in die lugoneindigheid.
Hennie help vir oom Sybrand die skape by die kraalhek tel. Hy is verbaas oor die
skoonvader se welvarendheid en dit doen oom Sybrand se hart goed om die vleiende
woorde van sy skoonseun te hoor oor sy boerdery, oor die presiesheid van alles en
die groot toekoms van Boskloof.
Annie het 'n heerlike maaltyd voorberei, en met vreugde kyk sy oor die onderdeur
na haar naderende man en vader, want dit is duidelik
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dat hulle hartlik gesels en die verhouding tussen die twee nog nooit so goed was nie.
En dit word vir die verwaarloosde, uitgehongerde oom Sybrand 'n feestelike aand.
Die vleis, wat saam met ertappels bruin en geurig gebak is; die boontjies en ertappels
deurmekaar gekook; die kerrie-rys, en daarna die doekpoeding - dit laat hom meer
as gewoonlik praat. Hy geniet van die goed voorbereide voedsel, van die stemme
van bekendes in hierdie huis, waar skimme van die dood en die onaardse gewaai van
die nagwind hom soveel verontrus het en hom laat verlang het na menslike
gemeenskap.
Maar noudat hy goed gevoed is, noudat hulle rustig sit en gesels voor hulle gaan
slaap, word 'n sluwe helderheid in sy gees wakker. Sou die skoonseun van hom
miskien dink dat hy met 'n aap te doen het? Waarom het hy netnou gevra hoe oud
hy met sy volgende verjaarsdag sal wees? Hy loop al lankal in die land en ken mense
- hulle is soos diere wat mekaar verdring om by die water te kom. Waar daar iets te
aas is, skud almal hulle opgeplakte skyn en vroomheid af en hulle blaf en storm en
byt om die grootste deel te kry. Hy is nou soos altyd op sy hoede, en toe Annie hom
versigtig uitvra oor die vrou van die bywoner en iets suggereer van die mense se
skinderpraatjies, sê hy kalm: ‘Laat die ou spul maar blaf. Ek ken hulle so goed, die
lae ou klomp met hulle vroom bakkies
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en godsdienstige praatjies wat net skynheilig is. Ek ken hulle te goed, en daarom
steur ek my min aan hulle skindery. Ek bly hier alleen; ek vra niemand om hulp nie.
Maar hulle moet my ook alleen laat.’
Hennie en Annie se moed het laer gesink oor die laaste deel van sy uitlating. Dit
lyk of 'n afwysendheid, 'n vyandigheid in hom sommer ewe skielik opgewek is; ja,
'n diep-gewortelde begeerte om hom te verweer teen sy medemens wat hy net as
belagers en aanvallers beskou. ‘Pa, moet tog net nie weer dink aan trou nie?’ sê Annie
met 'n senuweeagtige lag wat in onnatuurlikheid verstar. Haar verwagting sak laer
en laer. ‘Dit is ook my saak,’ sê hy enigsins ru en weerbarstig, gee 'n lang gaap, en
sê: ‘Kyk, dit is tyd om te gaan lê.’

III
Wat hy daar van sy dogter verneem het, het hom meer getref as wat hy wou toon.
So, dit is die verhale waarmee die klomp leeglêers en skinderbekke nou besig is. Wat
kan jy verwag van die grootste deel van hulle? Dit is 'n stoepsittery die hele dag, 'n
uitdink van allerhande praatjies wat 'n ander se naam kan vervuil. As hy vir 'n jaar
die kans kon kry om oor hulle te regeer, sou hy hulle goed onder die sweep steek,
en instede dat hulle plase soos varkhokke
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lyk, sou dit netjies en in orde wees en dié klomp onderduimse, lui goed sou iets werd
wees op die aarde, wat hulle nou net nutteloos beslaan. Dit kook in hom, en soos hy
daar deur die veld stryk met die lentewind fris in sy gesig, kan hy die hele distrik
uitdaag, kan hy aanval en waardelose gesigte met agterdogtige sluwe oë in die grond
druk en daar rondvrywe.
Op die koppie bokant die krale gaan hy staan en kyk oor die plaas heen. Die
plaaslyne is netjies versorg en streep lynreguit oor die vlakte. Die lande en kampe
lê keurig toegemaak. Alles is agtermekaar; elke ding wat waardeloos word of nie
meer op sy plek is nie, word uitgehaal en vervang. Daaronder lê Gert se woning.
Niemand woon nou daarin nie. Hy wil nie nog 'n bywoner neem nie. Later sal hy dit
laat afbreek en die sink, balke, deure en vensters vir goeie buitegeboue gebruik. Dit
hinder hom, soos 'n kwelling aan sy gewete, dat dit so sleg gaan met sy suster op die
dorp. Hy verneem dat hulle sukkel om te lewe, dat Gert, wat nooit enige ambag geleer
het nie, nog altyd hooghartigskaam vir 'n werkie rondsoek, maar niks kan kry nie,
en dat sy eie suster, die fiere, onafhanklike vrou, nou die skool moet help skoonhou,
dat sy brood bak vir die predikant se vrou en dat sy van die more tot die aand moet
werk soos 'n meid om haar kinders in die klere te hou. Maar wat kan mens daaraan
doen? As jy nie
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waardeer wat jy besit het nie, moet jy sulke dinge verwag.
Die lewe is hard en genadeloos. Hy wag vir niemand nie. Maar om te kla dat die
lewe en omstandighede teen jou is, is twak. Dit is in elke mens se vermoë om die
lewe en die omstandighede te ry of dit 'n kwaai jong perd is en hulle te buig en te
dwing soos jy hulle wil hê. Daarvoor het 'n mens 'n wil in jou. Hy kan min simpatie
voel met boere, wat 'n klomp lui stoepsitters is en soos ou tantes sit en skinder, wat
dan uitraak en moet vergaan met hulle families en al. Mens moet vooruit dink, jy
moet wakker loop, jy moet waardeer wat jy geërwe het, jy moet ondernemingsgees
besit, jy moet aanmekaar werk sodat die luiheid jou nie gedurig neerpluk om te gaan
sit nie; jy moet presies en oppassend wees, en dan sal jy nie so maklik 'n ander se
hotnot word of op die ashoop van ellende soos Job sit en kla nie.
Gert was een van die agterstevoor-boere, wat met praatjies die plaas aan die gang
wou hou. Vandag sit die prokureur en winkelier met alles waarvoor sy voorvaders
gewerk het en hy loop in die strate rond om 'n werkie te soek! Dit hinder hom dat
hulle so uitgeboer het, maar sy gewete voel gerus, want hulle dra die skuld daarvan,
hulle het self gesaai wat hulle nou maai.
Die lentewind is kragtig en suiwer om hom; wyd rondom kring die velde weg. Hy
kyk na
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die tuin. Oor 'n dag of wat moet Buks en hy daardie twee dooi populiere afsaag en
weer ander plant. Die hout kan hy baie goed gebruik. Hy moet gedurig sorg dat die
nuwe die plek van die uitgediende inneem. Ja, die dooi populiere moet uit! Hulle
taak is gedaan. Die jonges moet in hulle plek kom ...
Maar hy is nog gladnie klaar nie. Wat hinder hom al as hy aan die dooi populiere
dink? En Henning? Hy het nog nie weer 'n woord van die kêrel gehoor nie. Hy verhard
sy hart teen hom, want iemand wat so met sy vader gepraat het, moet uit sy lewe.
Voert! Hy noem nooit sy naam teen iemand nie; hy doen nie navraag of iemand iets
van hom weet nie. Net in die nag droom hy soms dinge wat nog lank in hom bly
náspook. Laasnag weer het hy gedroom dat Henning voor die deur met 'n bokkie
stilhou en dat hy by sy vader verbygeloop het en hom nie gegroet het nie. Hy was
groot en sterk - baie groter as oom Sybrand. Wat dink hy nog aan dié astrante bog?
Hy laat sy oë wei oor sy plaas, sy velde, sy handewerk. 'n Vreugde kom in sy oë;
sy liggaam voel die stuwing van kragtige bloed, van 'n onbreekbare wil om te lewe.
Om hom werk dieselfde diep kragte, dit kom nou aarselend en groenblink uit die
harde kors van die aarde, maar dit word jaar-vir-jaar deur 'n mag voortgestu wat
opstyg uit die geheime donkerte waar
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hulle geslaap het om die lewe se onverwylde drang na vervulling te volbring, om
blind te gehoorsaam waar die onsigbare wil tot lewe alles dra, aanbeur, gebruik en
in wilde roes laat aandring op uitlewing.
Sy skoene staan vas op die jong gras. Hy kyk daarna en voel die bloed wat lig
tintel onder sy vel; dit is soos die sap van die aarde wat ook in hom opstoot. Die
nuwe lewe sal ontwaak, net soos die aarde se wonderkrag die bome, wat eers kaal
en lewensloos gelyk het, laat blare en blomme voortbring, mooier en magtiger as
ooit verwag is. Die eensame aande en nagte daar in sy benoude huis is nou vir hom
soos 'n swaar, nare winterslaap waaruit hy onseker ontwaak. Langsaam maak hy
hom daaruit los, druk hy die onaangename soos spinnewebbe weg.
Hy wil soos die jong lewe uitklim na die bloute. Die lewe sterf nie; dit gaan net
slaap, en dan kom dit jonk en fris weer terug soos die ontwaking by die mens elke
more 'n eindelose wonder bly. Daar glans die populiere liggroen in die moreson;
hulle staan al in die swart, vrugbare grond van sy oupa se tyd af; elke winter word
hulle kaal en droewig, eensaam met hulle naakte takke bokant die harde wintergrond.
Maar as die najaar kom, dan word hulle weer jonk, vol sappige, huid-sagte blare, en
deur hulle kom die natuur se ritmiese werking
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tot voldraenheid. En hier is hy - 'n mens wat alleen was in die eensame, donker nagte
toe die winterreën met 'n onheuglike stem teen die ruite gepraat het van dodes wat
vergeet word in die aarde waarin hulle weggelê is, dieselfde aarde wat weer hierdie
jong, ritselende lewe voortbring. Die winterslaap is verby; hy moet die verlede, die
ellende wat daar was, die misverstande en teleurstellings laat wegsak net soos die
ou populierblare met die vogtige aarde weer een word sodat die voorjaarslewe daaruit
kan groei.
Sy gedagtes voel sterk en strydvaardig; in sy bloed is die verlange na lewe, na die
vrolike gelag van 'n jong vrou wie se oë alles in hom kan vernuwe, wie se tande wit
en sterk onder haar vol lippe blink. Hy dink aan Maggie soos hy haar gister gesien
het toe sy vir hom 'n bordjie ingelegde vrugte ingeskep het. Sy het oor haar skouer
omgekyk na hom met 'n skalkse en uitdagende glimlag sodat sy bloed soos 'n jong,
wilde dier in hom omhoog gespring het. Sou sy werklik van hom hou? Daardie kyk,
dié blik van vroulike krag, bewus aangewend, werk soos 'n kragtige wyn in hom.
Wat onbewus skamerig en verward in hom gesluimer het, is opeens met 'n blye skok
van herkenning en aanmoediging na die oppervlakte gebring.
Hy kan aan niks anders meer dink as aan die bywoner se vrou nie. Hy weet nou
waarom hy
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in die laaste tyd, met baie ekskusies as voorwendsel, so graag daarheen gegaan het.
Wat het die mense met hom te doen? 'n Blinde wil dryf hom hier voort, 'n skalkse
lag, 'n paar blou-grys oë se astrante uitnodiging het soos 'n swaar vloed oor sy
redenasies gekom. Die voorjaar is in hom soos hy daar staan, hy, die trotse besitter
van die hele Boskloof, 'n ander Dawid wat deur die verleidelike skoonheid van 'n
Bátseba tot nuwe begeerte opgewek is.

IV
Dit was lang ure, lang dae van wag, wag, wag. Daarbuite het die velde se kleur
verander; die winter, met dae soos harde, geslypte diamant, het traag verby gegaan,
en saam daarmee die ure wat omgesukkel is, die eentonige more en middag en die
aande wat koud was en vol verlore gerugte van 'n verre, hartstogtelike lewe. Vroeër
het die dae ongemerk in mekaar gevloei soos water wat so stil loop dat mens nouliks
enige beweging daarin sien. Nou tel sy die dae, van Saterdag tot Saterdag. Sy ken al
so goed die stemming wat elkeen, more, middag, aand, het. In die ledigheid wat soos
'n afgrond om haar is, is daar nog net die lied van haar verlange. Sy wil die tyd kalm
en onbewus laat wegstroom, maar haar verlange is soos 'n ewige wagter op die mure
van die dae. Altyd dra sy die harde
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wete in haar om dat Henning weg is, dat sy nog nooit weer 'n briefie of boodskap
van hom ontvang het nie en dat sy nou net kan wag, die dae kan aftel en die lang wit
grootpad dophou.
As sy maar die kans het, dan gaan sy alleen sit en kyk na die wit streep van die
pad daar oor die bult. Sy ken al elke teken in die nabyheid daarvan. Daar waar dit
wegraak in die helder horison, is 'n hek en elke voorwerp wat daarvandaan kom, hou
sy dop, rustig en vol hoop, tot dit naby die huis is, en as sy sien dat dit nie Henning
is nie, dan stroom haar lewe vol van 'n bitter stilte en eensaamheid, haar lippe tril en
in haar oë wel die trane op, nie alleen omdat hy nie kom nie, maar omdat die lewe
so hardvogtig kan wees, so genadeloos die belange en drome van een, arme mens
kan minag.
Maar daar is weer iets in die pad! En dan begin die hoop weer, dit verrys blink en
heerlik uit die teleurstelling. Watter fees sal haar lewe word as dit hy is! Die dag sal
'n goue lig om hulle streel, die dae wat doof en toonloos verby is, sal dan ook weer
waarde kry, omdat hulle dié groot oomblik voorberei het soos nederige lakeie wat
diep gebuig het voor die prins wat nader. Maar ook dit is weer 'n teleurstelling, so
gaan die een dag na die ander om. Sy het gehoor dat Henning en sy vader rusie gekry
het en dat hy weg is van Boskloof af, en toe het sy so in haar allenigheid gedag dat
hy sou kom,
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in weerwil van alle dreigemente en moedswillige teenwerking. Maar die kuile water
het dieper en sagter geglans toe die winter doodkwyn, die vroeë morens, met die lig
op die verre bulte, was dag-vir-dag 'n heerlikheid met die stemme, teer en dringend,
wat die komende lente daarin opsing. En nog het hy nie gekom nie. Die aarde het
wyer oopgegaan aan die hemel en daarin was die warm klank van vee wat bulk,
daarin was weemoedige geskreeu van veewagters ver teen die bulte, 'n geroep soos
van 'n banneling wat elke aand met die eerste sterre saggies begin praat en sy eindelose
heimwee na sy land dwingend en fluisterend aan hulle vertel. Hy kan haar nie so
vergeet nie! Hy kan haar nie, gebroke deur die oorgawe van haar liefde, oorlaat aan
haar lot nie! Maar die twyfel is tog daar. As sy in die spieël kyk, dan sien sy haar oë,
groot en hunkerend, in haar smal vermaerde, ovaalgevormde gesig. As sy in die
geselskap van jong mense is, dan word dit vir haar ondraaglik, want die hele
omgewing weet dat haar ouers haar weggestuur het, dat sy heimlik verlang, en oor
al die dinge wat 'n glans van suiwer drome vir haar geword het, haar hele bestaan is,
spot hulle lomp en oppervlakkig, hoor sy skimpe, skerts en stompsinnige aanmerkings.
Haar gedagtes begin al meer vassuig aan 'n vernietiging van haar lewe, aan dood
in die
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rivier, of miskien van 'n hoë krans af. Haar vader se suster by wie sy bly, het eerlik
haar bes gedoen om die rykste kêrels uit die distrik na haar toe te laat kom, maar na
'n rukkie het hulle nie meer verskyn nie, want sy is bot en stil en haar gesig het in
die laaste tyd 'n rooi uitslag wat haar onaantreklik maak.
Haar tante begin die aanwesigheid van die stil, treurende meisie in haar huis as 'n
oorlas te voel. Sy vind dit laf en onverstaanbaar dat mens so jou jong jare kan verkwis
met bog. Hier is ryk-ryk kêrels en om jou so te sit en verknies, is net 'n siekte en niks
anders nie. Sy kan tog darem met die kerels opsit, maar ook daarvan kom niks. Van
die ou kêreltjie, oor wie sy so treur, sal sy ook niks weer hoor nie; dit is nou darem
teen dié tyd baie duidelik. Die beste is maar dat Jaap haar moet kom haal, want mens
het genoeg sorge van jou eie om nog met 'n ander s'n opgeskeep te sit.
Sy was dan ook werklik bly toe oom Jaap een more daar verskyn met sy kapkar.
Sy vrou kon ongelukkig nie saamry nie. Hy kom net gou vir Johanna haal. Vandat
die Henning-vent weg is van Boskloof af, lyk dinge nou beter; Johanna het seker
ook genees van haar dwaasheid. Die wêreld sal nou totaal verander. Hy het aangenaam
gesels met sy suster en sy swaer en heelwat te vertel gehad van ‘die ou heiding’ wat
nou dag-vir-dag by die bywoner se huis
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te sien is en vir dié flerrie van 'n vrou die een geskenk ná die ander van die dorp af
bring.
‘Dan wou dié ou vark se kind nogal by Johanna aanlê?’ het hy gesê en sy been wat
stram van die ry was, krakerig uitgestrek; ‘ek het reg gedaan om 'n stok daar voor te
steek. Die kind sou vir die dag van haar lewe ongelukkig gewees het. Al die muisneste
is nou uit haar kop.’
‘Ek weet nie,’ het sy suster gesê, ‘jy moet maar self kyk.’
Ná die middagete vertrek oom Jaap en Johanna. Rustig tok-tok die draaghout op die
disselboom, van hek tot hek gaan hulle. Die geaardheid van die veld verander, die
son sak laer en skuiwe oor hulle bene; sweetkolle slaan op die perde uit en oom Jaap
hou op 'n hoogte stil om hulle 'n bietjie te laat blaas. En nog sê sy dogter niks. Sy sit
doodstil langs hom of hy 'n vreemde vir haar is. Hy voel die kille vyandigheid en
verlepte lewenslus baie skerp en probeer om te gesels, maar dit wil nie vlot nie. Die
woorde verloor hulle waarde en karakter in hierdie atmosfeer. Sou die kind dan nou
nog waarlik aan dié niksnuts dink, of het sy hardhandige optrede haar van hom
vervreemd? Hy voel ontmoedig deur haar treurige ingetoënheid, gee die perde 'n
dowwe raps en sê, vertrouliker as wat hy ooit met sy eie dogter was: ‘My kind,
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jy moet nie dat die ou wêreld jou so druk nie. Vandag se swaar is more weer alles
oor.’
Sy haat hierdie oppervlakkige beskouings van haar pa oor die liefde en oor die
smart. Hy praat daaroor of hy met sy vee te doen het. Hy het meer besorgdheid oor
sy opregte skape getoon as oor sy eie kind, en noudat die lewe haar al vaster wikkel
in die onvermydelike, voel sy 'n bitter afsydigheid teenoor alle holle trooswoorde,
alle gladde praatjies wat die diepte van haar jong lewe se ervaring nie raak nie. So
in haar self gekeer, weef die gedagtes, die subtiele omwerking van die veranderende
werklikheid 'n ander mens uit haar, en toe sy geen antwoord op haar pa se vraag gee
nie, maar net haar hoof ootmoedig buig, weet hy dat sy dogter se gees baie ryper
geword het, dat sy in die afgelope maande uitgegroei het tot 'n vrou wat langsaam,
deur lyding en nadenke, die swakheid en die krag van haar wese leer ken het en deur
die troebel verlange heen stadigaan helderder die dinge om haar benader en sekuurder
die huigelagtige van menslike verhouding aanvoel. Die ou kinderlike vrees vir harde
berisping is dood.
So allenig het sy lanklaas in haar lewe gevoel; die vlaktes strek ver om hulle uit,
lewensloos met net 'n skaapwagter en vee wat nou en dan te sien is, en oor die
eensaamte kom nou en dan 'n lang, losgeboude dwarrelwind wat in die vertes vergaan
en dan weer die ruimte oor haar
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lewe laat heers, oorweldigend en wreed. Meteens sien sy die kop bokant die kloof
van Boskloof en daar kom so 'n hunkering in haar dat sy voel of haar gees uit haar
liggaam, hier gebonde aan dié middag en dié kar, vertrek na 'n roerlose wintermiddag
daar op die koppie, toe die dag en die velde haar so deurdring het met 'n oorredende
aanwesigheid dat sy totaal daarin versink het, en toe hy gekom het om haar lewe op
te roep uit die doellose gepeins van vroeër na die beslistheid en oerkrag wat haar
liefde geword het.
Haar liggaam en gedagte sak opeens so week en gedaan ineen dat sy voel of 'n
floute haar wil oorval, en in hierdie oomblik van swakheid kry die wrede, mooi
verlede so 'n werklikheid dat dit haar pynig en die geringste prikkel van buite,
verbonde aan die ervaring van vroeër, 'n hewige reaksie word. Dit is die
deureenstrengeling van teenstrydige gevoelens wat haar so uitput, want nou is haar
liefde van vroeër, die sagte vleiwoorde, die streling van haar liggaam, sy aanwesigheid
ontstellend werklik in haar, en dan opeens is die vlakte met die verre,
heimweewekkende berge op die horison voor haar, en sy voel dan losgemaak van
alles wat haar gebind het, bedroë, verbitterd en met 'n duister drang na die dood
vervul.
Die geklap van die perdepote sing deur haar gedagte, word 'n stadige marteling
wat haar soos
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'n meganiese stuk ding laat voel, sonder sin, sonder wil, sonder waarde. Eindelik
kom hulle by die huis aan net toe die skemering se skaduwee met lang punte oor die
werf aankruip. Haar moeder soen haar opgewek, maar haar gesig word ernstig toe
sy merk dat Johanna se houding nie verbeter het nie, maar dat die kind se gesig maer
en sieklik lyk.
Nadat die perde afgetuig is, gaan oom Jaap op die bank lê, strek sy bene behaaglik
uit, drink sy koffie en begin nadink oor hoeveel hy vir die kerkbasaar moet gee.
Tweekeer was die diaken al daar, en more sal hy weer kom, want hulle wil honderd
pond uit hom hê. Die hele gemeente sal oor dié bedrag praat. Tien kêrels in die distrik
moet honderd pond gee, en hy moet een wees. Hy sal dit hotagter kry om die bedrag
bymekaar te skraap en tog streel die gedagte hom besonder oor die gunstige
kommentaar wat daar oor hom sal wees. Hy moet 'n mooi teenstelling met die ou
heiding hier onder vorm!
Hy skrik toe hy sy vrou langs hom sien staan. Sy het geruisloos binne gekom. Haar
gesig lyk soos die wit van hout-as. Haar woorde het 'n ligte trilling. Hy het haar nog
nooit so gesien nie.
‘Jaap, ons is in 'n vreeslike ding. Daar is fout met Johanna.’
‘Wat bedoel jy?’
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‘Maar mens, het jy nie verstand nie?’ Haar oë kyk vas in syne.
‘My God!’
Dit is of hy 'n slag gekry het en opeens in mekaar sak. Hy kyk reddeloos,
hulpsoekend na sy vrou. Die distrik sal soos 'n vlam aan die brand slaan van roekelose
skindery. Die lewe het vir hom en sy vrou gevang. Dit is klaar met hulle. Woordeloos,
verslae kyk die twee, ouers van Johanna, mekaar aan.

V
Oom Jaap het lanklaas in sy lewe so 'n verskriklike nag deurgebring. Nadat hy die
verbysterende nuus van sy vrou ontvang het, het hy na Johanna gegaan en teuelloos
teen haar losgebars, haar verwyt dat sy haar ouers se goeie raad in die wind geslaan
het, dat sy 'n ewige skande vir sy huis is en dat hy niks daarvan sal maak om haar
uit die huis te ja en te onterf nie. Sy het net, sonder om 'n woord te sê, vooroor in die
bed geval en aanhoudend gehuil, waarop hy haar snydend toegevoeg het: ‘Jou grensery
help nou niks! Jy het ons nou klaar in die modder.’ Hy het die deur so swaar agter
hom toegeslaan dat die mure getril het, en hy het werklik gewens dat die huis op
hulle moet instort om hulle met die skande en al te bedek.

C.M. van den Heever, Laat vrugte

280
Daardie nag het hy rondgerol, nou en dan met sy vrou gepraat, want sy kon ook nie
slaap nie. Dan het hy weer begin dink, maar telkens gevoel hoe die onvermydelike
vaster en vaster om hom trek en hoe hy op 'n dun strokie damwal loop net voor die
wal gaan breek. So gaan dit as 'n kind nie na haar ouers se raad wil luister nie, dink
hy verbitterd; nou sal Johanna met dié ellendeling moet trou, maar waar is hy? Net
soos hy, as vader, dit vir haar voorspel het, so het dit gekom! Die niksnuts laat haar
nou in die steek, hy is die wêreld in en Johanna moet met haar skande alleen agter
bly.
Moeg van al die dink, sluimer hy effens in, maar dan kom daar verskriklike
gevoelens wat hom helder wakker laat skrik. Die hele distrik sal vir maande oor niks
anders praat nie, hulle sal sit en skinder tot hy en sy gesin skaars nog deur 'n mens
gegroet word. Hy sal met sy kop op sy bors in die dorp moet loop; die swartspan sal
hom aankeer en hy sal bloedrooi daar sit, ellendig van skaamte moet erken dat hy sy
pligte as vader nie nagekom het nie, en alle oë sal soos naalde op hom gerig wees,
hy sal verdoem uit die pastorie struikel en op sy plasie kom sit sonder dat hy 'n mens
weer behoorlik in die oë kan kyk.
‘Jy weet, vrou,’ sê hy opeens, en dit klink onwerklik en spokig in die nagstil kamer,
‘ek sal daar niks van maak en vat my roer en
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skiet die ou vuilgoed hier onder soos 'n hond dood nie. Johanna is gewaarsku teen
die ou spul, en so wragtig daar het jy dit so erg as wat jy dit kan kry.’
Tant Annie steun net effens; sy het geen raad om aan te bied nie; binnekant voel
sy gekneus, want as moeder gaan haar hart uit na haar dogter, voel sy intuïtief wat
die kind alleen moet ly, maar dan kom sosiale oorwegings weer op en sy wens dat
hulle ver in 'n woestyn kon wegtrek, waar mens nooit 'n ander mens hoef te sien nie,
want as so 'n slag jou tref, sou jy sweer die onderduimste en onsedelikste skepsel het
'n engel geword wat jou bejammer, betreur en heimlik minag. Die ongeregtigheid
wat sy om haar sien aangaan, in hierdie selfde distrik, word net toegedek onder
huigelary. Die groot ding is nie dat jy skelm onsedelik is nie, maar jy moet net nie
uitgevind word nie! As jy uitgevind word, is dit 'n skande, anders kan dit maar so
aangaan, met 'n heimlike oogknip, 'n stootjie in die ribbes om die verborge-plesierige
daarvan te suggereer in die geselskap. Haar arme kind! Sy was hard teenoor haar,
maar in die stille nagure vermurwe haar gevoel al meer en besef sy dat sy aan Johanna
se kant moet gaan staan eerdat kwaai veroordeling haar sal agtervolg en vereensaam.
Daar is nog geen dag aan die hemel nie, toe oom Jaap opstaan, sy skoene met
bewerige
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hande aansukkel en sê: ‘Ek kan nie slaap nie, vrou. Jy moet my keer, ek voel of ek
vreeslike dinge kan doen.’
Sy hoor hoe hy in die stilte boosaardig blaas en al wat sy kan antwoord is: ‘Gebruik
jou verstand, Jaap. Moenie die dinge nog erger maak nie.’
Hy loop deur die stil voorhuis, die planke gee 'n diep kraak onder sy voete en sy
eie huis se atmosfeer voel vir hom vreemd, of hy moet trek - die liewe Vader weet
waarheen! Mankmank loop hy teen die randjie uit. Die lig stoot wit in die ooste op,
maar glansend hang die more-ster nog daar bokant, 'n hemelvuur wat vertroulik oor
die slapende nagvelde brand. Die lig styg langsaam oor die dinge op; die bulte se
lyne word sigbaar en toe die groen velde, jeugdig en teer in die frisheid van die
komende dag.
Die morekoelte waai om oom Jaap. Hy stamp met sy kierie driftig op die grond
en sê: ‘Hy het my water gesteel, my vee skut-toe gestuur, my gedurig verpes. Maar
dit is die ergste. Hier steek ek vas - hier voel dit of ek bloed sien!’ Die ou jong kom
van die stroois af; koulik loop hy oor die dou-nat gras en hy skrik geweldig toe die
harde stem van sy baas van die randjie af dreun: ‘Koevoet, as jy die vuur aangemaak
het, dan keer jy dadelik die karperde aan en span hulle vir my in!’
‘Reg, oubaas,’ antwoord die ou jong en hy
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stryk nou onverwags lewendig na die kombuis toe, want hy het die oubaas nie so
vroeg hier verwag nie. Ook tant Annie het opgestaan, sy skink koffie in en roep haar
man. Kruppelkruppel kom hy die kombuis binne. Dit lyk of hy in een nag stokoud
geword het.
‘Ou man,’ sê sy kalmérend, ‘dié ding het nou oor ons gekom, maar moet nou nie
dat jou gedagtes 'n te wilde loop neem nie. God sal wel sorg dat alles op die ou end
regkom.’
Maar sy skrik vir die wit van sy oë toe hy met skuddende kop beduie: ‘Ou vrou,
dan ken jy my nog maar sleg! Ek het nou genoeg opgevreet van 'n spul heidings. Ek
ry hulle bloots; ek prosedeer hulle tot ek nie 'n kassie het om op te sit nie.’ Vinnig
drink hy die warm koffie, verdwyn in die spens en kom met sy lemetford terug. Sy
vrou se gesig word spierwit, sy gryp hom aan die arm en smeek: ‘Maar, Jaap, raak
jy van jou sinne af? Waar gaan jy met die geweer heen?’
‘Dit is my saak, vrou. Ek het nou genoeg na ander se raad geluister. Nou volg ek
hierdie harde klapperdop van my. Daar kom tye dat mens nie meer redeneer nie,
maar jy blaas alles weg wat voorkom.’
Met sy stywe bene sukkel hy by die deur uit. Sy hol agter hom aan. ‘Jaap! Jaap!
Wil jy ons verder in die ellende stort? Jaap!’ Maar hy is reeds in die kar, die sweep
swiesj! oor die
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perde en die karwiele knerp oor die werfgruis en ry voor haar angstige oë weg. Sy
voel lig in haar kop net of sy wil flou word en onseker loop sy by die oond om in
die huis in.
Oom Jaap ry of iemand op sterwe lê. Die moreson kom net rooi soos 'n vlam vuur
agter die randjies uit en kleur die opslaande stof agter die wiele. Dit is jare-en-jare
gelede dat hy laas op Boskloof was. Hy was nie eers by tant Betta se begrafnis nie,
maar vanmore gaan hy daarheen; dit kan nie vinnig genoeg nie, al is dit nog so vroeg,
want vanmore wil hy met 'n vyand op sy eie grondgebied afreken. Luid dreun die
karwiele toe hy op Boskloof se werf in ry en hy ruk die perde in hulle bekke tot
stilstand dat hulle op hulle agterpote gaan staan en dit lyk of die kar agteroor wil
tuimel. Hy klim nie af nie, maar skreeu vir 'n kaffer wat by die staldeur uit kom:
‘Hei! Loop roep jou baas!’ Hy sit en wag, terwyl die perde voor die kaar rondtrippel
van ongeduld. Vanmore moet hulle twee uitpraat; vanmore is dit 'n saak van onder
vier oë. Dit is of hy inwendig 'n ruk kry toe oom Sybrand by die huishoek om kom
en op sy gemak na die kar stap. Sy ongeërgdheid is vir oom Jaap 'n opsetlike uittarting
en sonder om te groet, sê hy: ‘Ek is vanmore hier om 'n appeltjie met jou te skil.’
‘Klim af,’ sê oom Sybrand kortaf.
‘Ek klim gan af nie. My pote nie op jou grond
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nie. Ek bly op my eie kar sit. Waar is daardie seun van jou?’ kom dit soos 'n
dreigement.
‘Wat traak dit jou?’ Oom Sybrand se kopvel trek agteruit van ergernis soos 'n
bobbejaan s'n.
‘Wat traak dit my? Jy het nog die onbeskoftheid om dit vir my te sê! Die klein
vuilgoed het vir Johanna in die moeilikheid gebring en nou het hy gemaak dat hy
wegkom. Wat kan 'n mens anders verwag van julle ou klomp?’
Maar nou het hy te ver gegaan. Oom Sybrand voel dat dit lig word in sy harsings.
Hy laat niemand ter wêreld met hom praat of hy 'n hotnot is nie; al het hy en sy seun
rusie gehad, dit maak nou niks. Hier gaan dit oor dieper dinge waar hulle, vader en
seun, een bly.
Hy stap vorentoe en sy linkerhand vat aan die harde karband.
‘Kyk hier, ou vrind, as jy hierheen gekom het om my uit te skel,’ sê hy en sy stem
bewe, ‘dan sal jy jou lelik vasloop. Ek is nie van dié soort wat vir my deur kou
pampoen op loop laat ja nie.’
Dat hy nog by al die leed wat hy en sy seun aan sy gesin gedoen het, so kan praat,
laat oom Jaap, veral ná die slegte nag se slaap en al die afmattende oorpeinsings,
buite homself raak van woede. Hy sluk asof hy geen woord het nie. Sy oë is groot
gesper, met die dreigende wit daaromheen. Hy voel nie lus vir woorde nie, maar vir
aksie wat die spanning soos 'n veer in
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hom kan laat losspring. Hy voel dat dit 'n bevryding sal wees om hom op die gehate
vyand te werp en te stry tot daar geen lewe meer in hom is nie.
Hy druk die peits byna in oom Sybrand se oog so beduie hy: ‘Jy wat daar staan,’
sê hy en die minagting brand in sy woorde, ‘is die laagste ou ellendeling wat ek ken.
Jy het jou eie vrou soos 'n meid behandel. Die hele wêreld weet dit, en nou loop jy
soos 'n ou gek agter jou bywoner se vrou aan. Jy en jou seun is lae skuim. Julle hoort
in die tronk. Daar is nie 'n ordentlike haar op daardie ou harspan van jou nie, jou ...’
maar hy kan nie aangaan nie, want oom Sybrand het hom aan die arm gegryp.
‘Klim uit die kar, jou ou meid, dat ek jou nek kan omdraai,’ en toe hy sien dat
oom Jaap se hand wat ook die leisels hou, op die lemetford val, sê hy: ‘Dit kon ek
verwag het van jou, jou ou huislêer! Agter 'n roer kan jy skuil, maar moenie dink ek
skrik daarvoor nie. In die bek van die geweer sal ek nog sê wat ek dink. Ek sê jou
nou: trap dadelik, of ek ruk jou van die kar af met jou ou seer poot en al en druk jou
kop in die gras hier voor my dat jy half versmoor. Maak dat jy wegkom of ek vat
daardie geweer en slaat hom op jou harspan stukkend!’
En toe uit blinde woede en om tot enige daad oor te gaan, gee oom Sybrand die
hotperd 'n skop in sy lies dat hy beteuterd vooruit spring,
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wild aan die skop gaan dat die bak van die kar kletter, en daarna maal die perde in
die rondte sodat oom Jaap net moet hou, maar naderhand kry hy hulle in die pad, en
terwyl hy beduie en onverstaanbare dinge skreeu, dreun sy kar oor die werf.
Oom Sybrand kyk hom agterna met oë wat blits van wraaklus.

VI
Boskloof se vorstelike populiere staan nou groen en blink in die lenteson. Ver van
die plaas af kan hulle al oor die bulte gesien word, die spits punte wat roerloos na
die bloute wys. Nou ritsel hulle sappige, glansende blare bly in die wind en die tuin
is vol van hulle bewende musiek. Oom Sybrand het onder hulle gaan staan en opgekyk
na die ronde, koninklike gestaltes wat lyk of hulle die hele hemelblou dra en hy was
diep spyt dat twee van die pragtige bome, wat al so lank soos geduldige wagters op
Boskloof staan met hulle wortels vas in die vrugbare grond, doodgegaan het; waarom
weet hy self nie. Kan dit van ouderdom wees of was 'n kwaaddoener hier aan die
werk wat dalk iets in die bome gespuit en die lewe in hulle doodgemaak het?
Hy wantrou oom Jaap nou diep, en as daar iets op die plaas verkeerd is, dan dink
hy baie
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gou aan die ou knoeier met sy kruppel been wat die ongelooflike astrantheid gehad
het om hom meer vernederende dinge toe te roep as wat 'n mens nog ooit gewaag
het. Daar is diep wraakgedagtes in sy siel. As hy kan, sal hy hom 'n lelike knou gee
net waar hy kan; as hy genoeg geld beskikbaar het, dan wil hy die ou blikskottel
uitkoop met alles wat hy het, net om hom hier weg te werk sodat mens nie gedurig
dié onaangename bakkies hoef raak te loop nie. Kry sal hy hom nog oor daardie
beledigende taal, al duur dit honderd jaar. Ja nee, hy is soos 'n bobbejaan, as mens
hom eenmaal kwaad gemaak het, vergeet hy dit nooit weer nie al duur dit sy hele
lewe lank. Hy sal die ou windbroek nou baie fyn moet dophou, want hy sal probeer
om op alle moontlike maniere kwaad op die plaas aan te rig. As hy hom op die kleinste
ding betrap, sal hy die beste advokaat in die land kry en kyk of hy hom nie in die
tronk kan boender nie. Met daardie soort mense kan mens nie praat nie; jy moet hulle
sonder genade onder kry, anders is dit verby met jou.
Van die praatjie oor ou Jaap se dogter glo hy nie 'n woord nie. Dit is eenvoudig
'n slinkse plan om Henning in 'n val te lok, hom te dwing om met die ou skelm se
dogter te trou, want hy weet dat Henning vir Boskloof moet erwe, dit sal 'n goeie
huwelik wees om die ou bankrotspul daar bo weer uit die modder te trek. Henning
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sal 'n aap wees as hy dit doen - en so wragtig, as hy op daardie manier gevang word,
dan onterf hy hom, dan kry hy nie 'n blou duit nie, dan moet hy en ou mankbeen-Jaap
se dogter maar kyk hoe hulle oor die bult kom. Die klein duiwel het hom alreeds
genoeg sonde besorge; dit sal nie veel kos nie en dan vee hy sy naam heeltemal van
die testament af.
Ja, hy het groot planne wat hy haarfyn uitgewerk het. Hierdie end lewe wat vir
hom nog voor lê, sal vrugbaarder wees as sy hele verlede. Hy voel sterk en wilskragtig,
hy voel of 'n tweede jeug weer in sy murg sit. Al wat hy nodig het, is dat 'n jong vrou
sy dooi en eentonige huis weer lewendig moet maak. 'n Fyn glimlag kom om sy
lippe, en dan kyk hy weer na die populiere wat bokant hom uitstrek na die hemel;
hulle blaregeruis is soos sterwende orrelmusiek om hom; dit bou hom toe met 'n
ontsagwekkende bewing wat gaan of dit uit die hele omgewing stroom, of dit 'n stem
is wat uit die aarde opsing, diep en breed, 'n himne van die natuur aan sy eie
skeppingskrag.
Hy skreeu luid na Spantou en die jong verskyn. In die laaste tyd het hy alte veel
moeilikheid met die werkvolk. Hulle kla dat hulle nou te veel moet werk. Nou die
aand het hy die Basoeto wat hy gehuur het om die skape op te pas, met een taai klap
onderstebo laat rol toe van die skape twee dae na mekaar weg was.
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Die volgende more was hy met sy hele pakaas weg, en nou is dit weer 'n gesukkel
van die more tot die aand.
‘Sê vir baas Buks hy moet kom help; ons moet hierdie twee bome afsaag. Ek wil
weer jongetjies plant. Bring die treksaag en ook die groot byl. Toe! Hardloop!’
So, vol van die blaregeruis, staan hy en wag vir die bywoner. Dit is of die musiek
hom vashou, hom boei met 'n duister bekoring, net of dit hom bind aan verre, vergete
dae, aan geslagte wie se stemme in die ritseling van die blare is, in die stemme van
die aarde wat bly sing lank nadat die mens wat daaruit voortgekom het, al weer deel
daarvan is.

VII
Wat nou presies op daardie more gebeur het, sal niemand kan sê nie, want die berig
het net pas bekend geword of 'n stortvloed van verhale, van opgewonde bylassings
deur die verbeelding, van vingers wat profeties na die lug gewys word met 'n
seëvierende: ‘ek het jou gesê!’ het die hele omgewing in beroering gebring. Dit is
vertel dat oom Sybrand, soos Dawid vir Bátseba begeer het, 'n fyn uitgedinkte plan
gehad het met die afsaag van die populierbome. Hy het gesorg dat een van die bome
vir Buks raak val sodat hy, sonder dat iemand hom daaroor voor die hof
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kan sleep, sy sin kan kry. Ander het gedeeltes bygelas hoe die ou heiding vir Buks
vinnig onder die neervallende boom ingestamp het, so vinnig dat die jong wat daar
by was, dit nie eers gemerk het nie. Daar was geen einde aan die versinsels en nuwe
maniere waarop die voorval betrag is nie. Wat die uitleg ook al is, hoe die eenvoudige
voorval ook verwring lê onder valse waarneming, hoor-sê-getuienis en die drif om
in die wens die werklikheid te sien, een ding was egter duidelik temidde van al die
troebelheid: oom Sybrand word voor die voet verdink, beskuldig en verdoem.
In rustige huise, waarin die nuus skaars is, word oor niks anders gepraat nie,
verwensings geuit en gewoonlik bygevoeg: ‘God sal soiets nie ongestraf laat nie.’
Buks is na die huis gedra. Hy het ondraaglik pyn in sy rug gehad, maar het geduldig
gelê sonder dat hy eenmaal 'n klagwoord geuit het. Soos in sy eenvoudige lewe, so
was hy ook noudat dié slag hom getref het, geduldig en nederig asof hy niemand
moeite wil aandoen nie, asof hulle 'n bohaai oor 'n nietigheid maak. Hy het selfs
geweier dat oom Sybrand die dokter moet laat roep, want hy was seker dat hy ‘more
weer op die been is’. Die lang middag het verby gegaan, maar die dokter het nie
gekom nie.
Oom Sybrand het aaneen by die bed gestaan en kort-kort gevra: ‘Hoe gaan dit
nou, Buks?’
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En dan was die nederige antwoord maar: ‘Beter, dankie oom.’
Maggie het pappe op die rug gesit en nou staan sy ook langs die bed en sê kort-kort:
‘As hy net eers kan slaap, sal alles regkom.’
Oom Sybrand vermoed wat die skinderbekke sal sê. Sy gesigspiere is hard gespan.
Wie kon ooit verwag dat die boom in sy val teen 'n andereen so geweldig sou swaai
dat die afgekapte stam die arme kêrel sou raak? So byna hê-tê-tê het hy self die slag
in die maag gehad.
‘Hou maar moed,’ sê hy vir Buks, ‘die dokter is netnou hier,’ en Buks antwoord
flou: ‘Oom moes nie die onkoste gemaak het nie. Ek voel beter.’
Maar Buks het nie beter geword nie. Toe die son rooi deur die kamervenster kom,
toe sterwe hy geduldig en beskeie asof hy in sy laaste oomblikke vir niemand te veel
moeite wil gee nie.
En nou lê sy hard-gewerkte hande, met die breë, gebarste naels, op sy bors. Hulle
is gevou en rus na sy sware taak. Hulle lyk soos stukke gesnyde hout, hoekig en
bruin, met die dood se geel glans daaronder. Hulle lê ontstellend stil daar langs die
brandende kers asof dit van 'n steengeworde lyk is wat eeue al so rus. Daar bokant
is die profiel, stil en effens vervalle, van 'n mens wat altyd gevoel het of hy 'n stiefkind
van die lewe is.
Die volgende dag word sy graf in die familie-
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kerkhof gegrawe, waarvan die stram hek weer oopgedraai moes word. Die graf word
'n hele end weg van die ander gemaak, naby die hoek van die kerkhof, omdat Buks
nie tot die familie behoort nie en omdat hy maar net 'n bywoner is.
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Hoofstuk VII
I
DIE nagte staan hoog en blou aan die hemel met die sterre koud en ver verwyderd
van haar. Elke aand sit sy voor die raam en dan kyk sy uit oor die veld wat met die
koms van die donkerte wegsink soos 'n werklikheid wat tenslotte op sinsbedrog berus
het. Die pad is nog vir 'n ruk te sien waar dit wit en stil op die heuwel lê, die pad wat
die wonder en verrassing van sy terugkoms moes bring, maar haar nog steeds bedrieg
het en net 'n spot van haar hunkerende blik maak. Sy verskyn voor haar ouers net
wanneer dit hoogs nodig is, en onttrek haar verder aan die wêreld wat met
onbeskaamde, wrede oë na haar kyk, haar veroordeel of sy 'n moord begaan het.
Hoe die nuus so gou versprei het, weet sy self nie, maar dit is kompleet of die
mure, die bossies, die berge ore gekry het. Haar ma moes baie vertroulik - waarskynlik
uit nood - met mense gepraat het, en dié het op hulle beurt weer baie vertroulik met
ander gesels, tot die hele buurt wemel van vertroulike mededeelsaamheid.
En nou krimp sy ineen van wat daar alles
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gesê word; dit spyt haar diep oor wat haar ouers om haar onthalwe moet ly. Sy het
hulle in die steek gelaat, en die een wat sy die liefste het, het haar weer in die steek
gelaat. Watter snaakse, onbegryplike wêreld! Geen wonder dat sy elke aand hier
voor die raam gaan sit, geen kers opsteek nie, maar so in die donker wag met haar
oë gerig op die wêreld daarbuite. Sy ken die nagvorme van die dinge al so goed: die
turksvylaning wat swart afstreep langs die landmuur, twee sipresse wat spits en
roerloos uit die roetswart ondergrond oprys teen die sterre; 'n randjie wat lyk soos
'n olifant se kop, net uit die vormlose massa daaronder opgelig, en daar ver teen die
nagtelike horison 'n eensame randjie - op die einde van alle dinge.
Sy sit so na hulle en kyk asof hulle haar blik vassuig en haar bind aan hulle
onbeweeglike swartheid - 'n dooi wêreld waarin alles geen bewussyn het nie, en nog
net sy oorgebly het om dit alles te aanskou.
Sy sien die sterre opkom. Elke aand, telkens 'n bietjie later, kom dié mooi rooi
ster presies agter die randjie uit. Hy ontroer haar diep, want uit die swart afgrond
van die hemel daar aan die kant van die skerp bultlyn, klim hy uit, trillend soos 'n
diep glansende vonk, wat haar blik lok en betower of 'n verre wagvuur deur
wie-weet-wie op die hemelvelde aangesteek is. Al die kleiner sterre lyk nietig en
onbelangrik
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naas hom, en groots en eensaam gaan hy hoër en hoër die wydheid van die naghemel
in tot hy verdwyn bokant die raam.
Dan wag sy tot dit al baie laat moet wees. Kleiner sterre kom skaam en verlore
agter die wêreldronding uit. Die hele hemel draai om haar heen. Dit voel so groot en
ontsagwekkend dat sy soms haar hande ootmoedig vou en bid dat God, wat al die
majesteit in sy hand hou, haar moet vergewe vir die groot sonde wat sy begaan het,
dat Hy haar nie moet straf daarvoor nie, want net Hy weet dat sy gesondig het in
haar groot liefde, haar liefde wat vir haar 'n enkel mens byna verhef het bo God. Dit
is warm trane van berou wat oor haar wange loop, want so eensaam, dink sy, het
geen mens seker ooit gevoel nie. Verlate deur die ouers op wie sy gesteun het,
beskaam in haar liefde wat so groot was dat dit die vlaktes en berge om haar, die dae
en nagte waardeur sy gekom het, 'n lig gegee het soos die skoonheid wat 'n gelowige
siel alleen in sy oorgawe kan aanskou. Nou is die liefdeswoorde wat so heet in haar
verbeelding gebrand het, die beloftes wat gemaak is, soos littekens wat in haar
verbeelding bly, want dit dra die smet van verraad.
Dan kyk sy weer oor die velde heen. Daar kom die tweede groot ster nou links
van die randjie op. Hy het 'n lig soos van skitterende silwer en so op die horison, met
die donkerte as
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'n ondergrond, is hy van 'n skoonheid en suiwerheid wat haar kan laat ween omdat
dit in haar die diepte van waaragtige liefde wakker roep, maar ook die bedrog van
belydenis en woorde, wat daardie suiwerheid net skend en verlaag. So het sy ook
voor hierdie raam gesit toe haar hart soos 'n skietster van blydskap was, toe sy besef
het dat hy haar lief het, dat die dae wat kom, swaar en vrugbaar sal wees van
vervulling.
Die dae het gekom en nou staar sy verlate uit oor die wêreld, sonder doel, sonder
steun. Almal laat haar voel dat sy baie goed sal doen as sy maar wil skoert uit die
lewe, omdat sy gesondig het teen bestaande opvattings, omdat sy nie die een vaste
weg betree het nie. Sy kan dit nie help nie, maar haar gees gaan altyd maar weer
terug na die heilige oomblikke van haar liefde. Sy verwyl daarby soos 'n bedroefde
by 'n geliefde dode, en dan onverwags kom die snikke en sy sê sag: ‘Hoe kon jy my
so in die steek laat, Henning?’
Dan bedaar dit, en in die donker trek sy haar uit, met 'n afgedaanheid of sy haar
vir haar doodsbed voorberei, want sy vrees die dag wat kom, die skimpe, die
agterdogtige oë en sluwe verwyte. Tussen die koel lakens voel sy uitgeworpe deur
die lewe, reeds op weg na 'n ander, stiller, simpatieker wêreld.

C.M. van den Heever, Laat vrugte

298

II
Oom Jaap is nou maar selde in die huis. Net soos hy klaar geëet het, dan vat hy sy
hoed en kruppel-kruppel sukkel hy oor die plaas rond, kyk na dinge wat hy lank,
weens sy liefde vir die rusbank, totaal verwaarloos het, merk hoe gedeeltes van sy
plaas totaal uitgetrap is en hoe die kraalmure verval, omdat geen sorgsame hand die
neerstortende klippe weer opstawel nie. Hy voel dat die lewe hom vasgevat het, dat
hy oor 'n sloot moet spring, alhoewel hy voor sy siel weet dat hy nie die anderkant
sal raak nie. Vandat die verhaal soos 'n dwarrelwind van plaas tot plaas voortgereis
het oor die skande wat oor sy huis gekom het, het niemand hom weer vir die honderd
pond bydrae kom vra wat vroeër so van hom afgesmeek is nie; mense wat nooit by
hom verbygery het nie as hulle van die dorp af kom, waai nou driftig met die peits
oor die perde as hulle by sy plaashek deur is en die wiele dreun so vinnig as moontlik
voor sy huis verby asof daar 'n dodelik aansteeklike siekte in skuil.
Hy gaan nie meer na die kerk of na die biduur toe nie, maar vermy die mense asof
hy 'n lelike tronkrekord agter die rug het. Hy dink nie oor die dieper ondergrond van
sy dogter se moeilikheid, oor die oorsake wat daartoe aanleiding gegee het of die
snaakse samehang van maatskaplike instellings en menslike bekrompenheid
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nie; hy besef net hoe die kring wat daar om hom getrek word, al nouer en nouer word
en hoe hy, as hy so alleen met sy vrou sit en praat, verlang na ander mense, na hulle
respek en hartlike simpatiebetuiging. Maar daardie mense kom hy nie in die oomblik
van sy ellende teen nie, en om sy mond lê nou 'n stroewe trek van teleurstelling en
siniese verbittering.
Die uitval wat hy met oom Sybrand gehad het, het by hom eers 'n woede opgewek
of hy die beroerte daarvan kan kry, maar met die verloop van tyd voel hy of die
meeste van sy bure maar aan 'n ingeskape laaghartigheid ly wat hy so verfoei by die
‘ou heiding’. Hulle verberg dit net goed, maar sodra daar 'n krisis kom, dan openbaar
hulle maar te mooi die lelike werklikheid van hulle karakters, die heimlike afguns
en leedvermaak, die diep verborge verdelglus uit 'n dwase selfbehoudsinstink.
Op 'n miershoop gaan hy sit en luister hoe die wind fluister in die jong gras rondom
hom, en dit roep gedagtes oor die lewe in hom op wat hy nog nooit gehad het nie.
As daar 'n God is, waarom het hy die mens dan so vol sonde geskape? Waarom? Net
om die genoeë te hê om hulle weer te bekeer? Waarom lê die vreeslike drifte in die
mens wat sy dogter in die ongeluk gestort het? Waarom is die een ding sonde en die
ander nie? Waarom probeer die mens om met skynheiligheid dinge toe te
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dek wat dikwels bloot natuurlik is? Hy vee met sy hand deur sy hare, daar kom 'n
skuldige gevoel in hom op dat hy sondig om so aan die verborge dinge te peuter.
Meer as een mens het al daardeur in 'n stryd geraak. Hy weet van 'n kêrel wat saans
met sononder bedtoe moes gaan so bang het hy vir die donker geword, en dit net om
sy prakseerdery die hele dag oor die vraag of God magtiger is as die duiwel, want
as God die oorsprong van alle dinge is, dan het Hy mos die duiwel ook geskape, en
as dit die geval is, dan kan Hy hom mos weer vernietig om 'n einde te maak aan al
die versoekings waarmee die duiwel gedurig besig is. Waarom hou God dit dan aan
die gang? Het Hy genoeë daarin om te sien hoe die mense in die sonde gelei word
deur die duiwel net sodat Hy hulle weer daaruit kan help en die mens ewig daaroor
dankbaar moet wees? Die arme kêrel sit nou onder die kranksinniges; nou en dan
gaan sy mense hom daar haal om 'n paar dae op die plaas te bly, en dan is dit te akelig
om hom te sien met die verwarde kop, vol lang hare, wat hy gedurig in 'n sirkelvorm
ronddraai, en verder sy vrees vir die nag. Nee, hy moet uit daardie spinnerakke
wegbly. Dit is glo net soos jy sê: mes! dan breek die styfgespanne draad van jou
gedagte en jy kry hom nooit weer reg nie.
Hy staan op en loop stadigaan na die huis toe, en terwyl hy lusteloos aanstryk, met
sy twee
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hande agter die rug, en kruppel-kruppel oor die polle gras mik, sien hy 'n kar oor die
bult aankom, dit hou by die hek stil en hy wonder wie dit kan wees. Dan ry dit nader
en kom tot stilstand voor sy deur. Hy stryk haastiger aan met 'n ligte blyheidsgevoel,
omdat iemand darem nog van hom notisie neem. Dit is Sakkie, 'n kêrel wat 'n uur te
perd van hom af woon en onlangs vir die eerste keer gekies is as diaken vir dié wyk,
waaroor die gemoedelike oom Andries ouderling is. Sakkie is 'n skraal kêrel met 'n
vaal-grys vel wat in plooie oor sy boordjie stoot. Sy oë is klein en skerp. Hy het 'n
goeie naam by baie mense in die distrik, omdat hy so ‘reguit’ is. Hy groet nou vir
oom Jaap met 'n tikkie terughoudendheid en sy oë kyk vas na die moedelose man
hier voor hom wat skuldbewus en gekwes in sy sosiale waardigheid sy oë neerslaan,
onderdanig en oorrompel.
‘Wil jy binnekom, neef,’ vra oom Jaap sku en rig sy oë, rooi van son en wind, op
die besoeker, angstig oor wat die antwoord sal wees.
‘Ja,’ sê Sakkie beslis op die toon van 'n man wat nie vir gemoedelike geselsery
hier is nie, ‘ek sal 'n rukkie stilhou. Willem!’ skreeu hy vir die kaffertjie op die kar,
‘hou die perde vas; moet nie aan die slaap raak dat die leisels uit jou hande gly nie.’
Hy loop voor oom Jaap uit, draai hom effens om en sê: ‘Hoe gaan dit met die vee,
ou vrind?’
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As hy ‘vriend’ gesê het, dan was dit iets anders, dan was dit ook vertroulik, aanhalend,
maar ‘vrind’ het vir oom Jaap se oor, veral noudat hy so besonder kleinserig is, 'n
klank en betekenisskakering wat duidelik aanmatiging en neerbuigendheid openbaar.
Hy voel dat sy hart 'n vinnige skop gee, maar antwoord vriendelik: ‘Goed, ou neef.
Dit is net die veld wat baie uitgetrap raak en daarby lyk dit my of ons vanjaar baie
ruspes gaan kry.’
Hulle gaan sit in die voorhuis, waar twee volstruiseierdoppe aan blink drade in
twee hoeke van die vertrek hang, bokant bosse papierblomme wat dof en karakterloos
langs die bont muurpapier staan. Oom Sakkie gooi sy linkerbeen oor die regtereen
sodat die enkel op die kniekop van die ander been rus. Hy leun met 'n gebaar van 'n
man wat 'n saak moet aanpak, maar ten volle bewus is van die minderwaardige aard
daarvan.
‘Hoe gaan dit tuis?’ vra oom Jaap naderhand net om die geselskap aan mekaar te
ryg, alhoewel hy, net ná die aankoms van die besoeker, reeds die vraag gestel het.
‘Goed,’ sê oom Sakkie en frons sy voorkop effens.
‘Ek hoor jou seun en dogter word ook met die volgende nagmaal aangeneem,’
worstel oom Jaap verder.
‘Ja,’ sê oom Sakkie en hy rek sy mond met
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'n tuit uit; ‘hulle sal voorgestel word en hulle sal op die regte paaie wandel. Vandag
is daar baie mense wat in ons kerk sit, maar in die donker lae en vuil dinge laat
aangaan. My kinders wil ek so opvoed dat niemand 'n vinger op hulle kan druk en
iets van hulle karakter kan sê nie. Dit is my plig as ouer.’
Oom Jaap voel hoe die skaamte en verdronge opstandigheid sy gesig warm maak.
Hy gee 'n droë sluk, wil praat, maar voel so magteloos, omdat hy deurweek is van
bitter skuldgevoel. Hy moet nou maar buig en luister. Hy moet sy hoogmoed in sy
sak steek.
Tant Annie bring koffie in, groet sedig en gaan sit. Dit is duidelik dat oom Sakkie
nie baie lus het vir intieme mededelings en lekker geselsery nie. Hy het gekom om
sy plig te doen, om te wys op die waarde van 'n goeie, gesonde morele lewe.
‘Ja,’ sê hy na 'n rukkie, ‘julle weet seker waarom ek hier is. Ek het met dominie
gepraat en hy het gesê ek moet bietjie met julle gesels. Kan ek bietjie met Johanna
praat?’
Oom Jaap haal swaar asem, half verbyster deur dié versoek en onhelder oor wat
hy presies moet doen in hierdie omstandighede. Hy is 'n man wat nie gou 'n situasie
kan deurvoel en handig kan optree nie. Stadigaan dring verhoudinge tot hom deur,
maar as dit eers duidelik is, reageer hy ook buitengewoon heftig.

C.M. van den Heever, Laat vrugte

304
‘Seker,’ sê tant Annie en oor 'n rukkie kom sy met die dogter terug. Maer en bleek,
met groot, ronde vraag-oë, byna soos van 'n verskrikte kind, sit Johanna daar, en kyk
reguit in die vorsende blik van die diaken. Hy sluit plegtig sy hande, lig sy oë effens
na die dak en begin: ‘Johanna, ek is die diaken vir hierdie wyk, soos jy seker weet.’
‘Ja, oom,’ sê sy gedwee.
‘Nou, soos jy kan verstaan: ek het my pligte om na te kom. Ek moet my oë oophou
en kyk waar daar gesondig word. Ek moet help waarsku en partymaal ook bestraf.
Ek is jammer dat ek vanmiddag met jou moet kom praat, want jy is uit 'n goeie
familie. Almal praat van die groot sonde en skande wat jy begaan het, en die verdriet
wat jy jou ouers veroorsaak het. Dit is 'n sonde ...’
‘Ek het geen sonde gedoen nie,’ sê sy moedig en met haar blik vas in syne. Dit is of
iemand oom Sakkie hard tussen die blaaie gestamp het. Hy gaan regop sit en sy oë
vlam, terwyl oom Jaap en tant Annie verskrik oor die onverwagte astrantheid na
mekaar kyk.
‘Maar, Johanna,’ sê oom Sakkie dreigend, ‘weet jy wat jy praat? Dit is godslastering.
Wil jy sê dit is geen sonde: dié vuil en lae ding wat jy begaan het nie!’ Dit is of hy
haar in die grond wil kyk.
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‘Nee, oom,’ sê sy naief, maar met stille krag, ‘ek het nie sonde gedoen nie. Ek het
niks gedoen wat vuil of laag is nie. Waar ek verkeerd geloop het, soos u sê, was dit
net uit liefde, en Christus het self gesê dat liefde meer is as alles.’
Oom Sakkie het opgestaan. So 'n reaksie het hy nooit verwag nie. Hy het klaar sy
moralisasie uitgedink en gepeins hoe nadruklik hy dit by Johanna sal inhamer tot die
trane kom. Maar wat ontmoet hy nou hier? Dis ongelooflik. Hy gaan voor haar staan
en beduie met sy voorvinger: ‘Johanna, het die duiwel jou nou al so diep in die verderf
ingesleep? As my dogter moet gedoen het wat jy aangevang het, dan het ek haar by
die deur uitgeja, maar jy is te dom om te verstaan hoe laag jy gesink het. En dan sê
jy nog dat jy nie sonde gedoen het nie en jy sleep nogal Christus se naam daarby.
Het jy in jou lewe soiets gehoor?’ Hy kyk haar bestrawwend aan; sy oë het 'n
gedempte vuur van wraaklus, omdat hy die astrante dogter nie kan buig soos hy hom
dit voorgestel het nie. Hy wil haar laat ingee, laat bely, hom smeek om haar te help
red uit die ondergang wat haar bedreig.
‘Val op jou knieë, Johanna! Bid God dat Hy jou moet vergewe vir die vreeslike
misstap wat jy begaan het. As jy vannag moet sterf, gaan jou siel reguit verderf-toe.
Vir ewig sal
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jy brand en gepynig word. Jy moet nag en dag bid ...’
‘Oom, God sal vergewe as ek verkeerd gedoen het. Hy alleen weet wat in my hart
omgegaan het. Hy weet hoe ek alleen gely het. Ek het nie vuil of lae dinge gedoen
nie, oom, en die Here weet hoe opreg my liefde ...’ haar stem tril effens, maar voor
sy nog kan verder praat, slaan sy woorde soos geselhoue op haar: ‘Jou liefde? Jy
noem God se naam by al dié lae smerigheid wat jy aangevang het ...’ Maar verder
kan hy nie praat nie. Aan sy arm voel hy 'n vaste hand, en toe hy omkyk, brand daar
twee oë so fel en wraaksugtig in syne dat hy 'n lam gevoel in sy bene kry.
‘Waar kom jy vandaan, Isak Lombard,’ sê oom Jaap en sy woorde is swaar van
emosie, ‘om so met my kind te kom praat? Jy matig jou aan of jy in die plek van
God optree om haar te kom bestraf. Waar kom jy vandaan om van “lae smerigheid”
met dié arme kind te praat wat in haar onskuld in die moeilikheid gekom het?’
Oom Sakkie draai hom om. Dit is of hy terugskrik vir die hele ontaarding wat in
hierdie huisgesin aangaan. Dat selfs 'n vader sy sondige dogter kan bystaan waar sy
bestraf en tot inkeer moet gebring word, is treurig verby. Hy vat opeens sy hoed.
‘Goed,’ sê hy ‘ek het my plig as diaken gedoen. My kinders ...’
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‘Man, loop hier uit,’ sê oom Jaap buite homself van woede; ‘jou dogter gedra haar
op plaasdanse só dat sy al die laaste een se spot is. Maar dit is niks, solank as daar
net niks verkeerd loop nie!’
Dit lyk of Sakkie vir oom Jaap wil te lyf gaan.
‘Dit sal jy my bewys! Ek sleep jou voor die hof - smerige ou spul wat julle is.’
‘Doen dit gerus,’ sê oom Jaap, nou oor al sy bedrukte skaamte heen; ‘dan sal jy
meer dinge hoor wat nou net agter jou rug gesê word!’
'n Deur knal toe en perdepote klap driftig daarbuite.
‘Kom, my kind,’ sê oom Jaap liefderyk vir sy dogter en sit sy hand om haar skouer,
so teer en beskermend dat sy daaroor kan huil, ‘jou pa en jou ma sal vir jou sorg.
Ons sal jou nie verder laat verneder nie.’
En hy is bly dat hy dit gesê het, want dit kom soos 'n bevryding, dit verlos hom
uit die stroewe eensaamheid wat sy siel so terneergedruk het. Nou weet hy wat die
werklike oorsaak van sy lyding was.

III
Oom Sybrand het in die laaste tyd altyd 'n ekskuus om dorptoe te gaan. Vroeër het
hy net sy kar ingespan as dit hoogs nodig is, omdat dit sy eerlike mening was dat, as
'n boer
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lui is en al die moeilike werk op sy plaas wil ontwyk, dan ry hy twee-, driekeer per
week dorptoe vir allerhande beuselagtigheid - as dit nie vir dringende pos is nie, dan
is dit vir 'n sakkie suiker of 'n bottel lampolie.
Nou ontdek hy self in die laaste tyd allerhande denkbeeldige regverdigings vir sy
begeerte om dorp-toe te ry, en in sy gedagte probeer hy om die werklike dryfveer te
ontwyk. Sy karperde staan nou dag-en-nag in die stal; hy kom kyk elke more met 'n
kritiese oog of hulle maanhare glad uitgekam is en of hulle velle blink onder die
borsel se bewerking.
Hy self ondergaan 'n belangrike verandering. Dit is of daar uit sy lewe wat so vas
en stewig met die jare gegroei het, plotseling jong lote opskiet. Vir jare het hy elke
more net vlugtig in die spieël gekyk as hy hom gewas het; dan het hy vinnig met die
kam deur sy harde hare gewerk en sy gelaatsversorging was klaar. Nou gaan hy op
die stoep op 'n veldstoel sit, neem die skêr en handspieëltjie versigtig, en langsaam
knip hy sy baard met die liefde en oorgawe van 'n egte kunstenaar. Vir die afgelope
twintig jaar het hy nog dieselfde paar ‘kerkskoene’, wat so selde aangetrek is dat
hulle die jare se gewig goed gedra het. Nou word hulle gereeld onder die bed
uitgehaal; sy klere word deur die meid so goed as dit kan met bitter koffie nat
gesprinkel en skoon geborsel. Hy het net die
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een pak ‘dorpsklere’, en dit kry in die laaste tyd meer werk as wat dit ooit moes
verduur.
Hy staan soos gewoonlik nog vroeg op, maar hy is ongedurig. Sy ou vaste, sekere
gang oor die plaas het ondergegaan in 'n senuweeagtige vat-hier-en-los-daar. Hy het
gedag dat die rus ná sy vrou se dood diep in sy lewe sou neersak, dat hy met die groot
opbouingswerk sou kon begin, sy hele plaas verander en omskep volgens die
uitgewerkte planne wat hy al jare in sy hoof omdra, maar nou het 'n nuwe jeugdrang
hom beetgepak en dit bring kabbeling en onrus waar daar reeds die stilte van diep
kuile was; dit bring onsekerheid en opgejaagdheid waar daar vroeër 'n vertraagde
ritme en helder afgelynde skemas gekom het.
In die nag lê hy wakker met sy hande agter sy hoof en dan dink hy na oor die weg
waarlangs hy geklim het. 'n Swaar skuldgevoel druk hom in die eensaamheid, en hy
wens dan dat dit wil lig word dat die dinge weer hulle vaste, onwrikbare vorme kan
aanneem. Nou skrik hy, soos iemand wat baie gespanne is, as die huis se dak 'n lang
kraak gee. Dit is of daar iets in hom aan stukke spring, of sy gekonsentreerde gedagtes
hulle ewewig verloor in die nagtelike verskrikking. Hy dink aan 'n vrou wat eensaam
dag-vir-dag in die huis gewerk het. Die helderheid van sy voorstelling gaan in die
nagstilte tot 'n grieselige werklikheid oor, want hy hoor
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haar loop. Hy is bang dat sy elke oomblik by die kamerdeur kan inkom, maar nou
nie meer die verdrukte, swygsame vrou van vroeër nie, maar 'n wese met die
bo-menslike krag van die dodes, met die onaardse verskrikkingsmag van 'n gees wat
in die lewe vertrap is en nou ná die dood nie kan rus nie, maar na herstel, kompensasie,
wraak soek deur 'n oneindig herhalende besoek aan die terrein waaraan hulle as
lewendes verkneg was.
Dit is dan dat die man met die vaste senuweegestel die kers opsteek en bly is as
die lig vertroulik oor die voorwerpe om hom vloei. Hy het 'n mense-wese nodig om
die eensaamheid vir hom te help oorwin. Ja, die dodes moet mens vergeet; as hulle
begrawe is, is hulle weg vir altyd; net so dig en dood het hulle geword soos die aarde
waarin hulle lê.
Die somernag se opstanding kom swaar deur die raam; dit is die geur van koel-fris
wilkerbome wat oor gladde gras-omsoomde water hang; dit is die ruik van die
natgereënde nagvelde en vogtige vlei wat vrugbaarheid in die lug laat opdamp; dit
is die geur van somerdae wat ryp word, van swaar beloftes wat in die vrugte lê, van
hoë, fris, jong gras met pluimerige sate, van die heerlike aarde wat praat met sy
diepste instinkte. So wag hy tot die dageraad ver agter die bulte 'n wit streep bring.
Dan word sy gevoel anders; die nag se bygelowigheid het afgedaan
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en die lewe word gevul met lig en kry bekende lyne en gestaltes wat vertroue en
pligsgevoel opwek.
Maar die son sit nog nie baie hoog nie en dan bekruip die begeerte hom om dorptoe
te ry. Dit is 'n drang wat hom uit sy planmatigheid van vroeër ruk, en dit verontrus
hom, want hy voel vaag die gevaarlike daarin; tog is dit sterker as sy redenasie en
dit dryf hom teen sy vasgesakte lewensgewoonte in.
As hy sy werkies in die dorp klaar het, laat hy haastig inspan en sê luid-op vir die
winkelier dat die boerdery wag en dat hy nog iets ‘onder in die dorp’ moet oplaai.
Hy vra gereeld of sy vrou se grafsteen nog nie gekom het nie, alhoewel hy weet dat
dit eers oor 'n maand afgelewer moet word. Soos 'n man wat nie 'n oomblik kan wag
nie, klim hy in die kar, waai die peits skerp oor die perde en ry tot ‘onder in die dorp’.
Daar hou hy maklik vir 'n uur stil voor die armmoedige huisie waarin Maggie nou
weer by haar ouers woon. Met die lompheid van 'n ou wewenaar sit hy daar, heeltemal
doof vir die skerpste kritiek, en doen dinge wat vir hom vroeër stuitlik en
dronkmansagtig sou gelyk het.

IV
Die twee bruines word net buitekant die dorp bietjie bymekaar gevat, die peits fluit
bitsig oor hulle heen en met gekromde nekke en
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voorpote wat in die lug wil klim, kom hulle by die hoofstraat in dat die kar se wiele
dril. Die mense in die straat kyk nuuskierig na die wakker diere wat hulle pote uitskiet
met 'n vuur wat tog deur reëlmaat getemper is. ‘Dit is weer die ou wewenaar wat by
die jong vrou aanlê; hy het nie verniet haar man vermoor nie!’ word op
onverantwoordelike wyse gesê, maar al die vyandige en spottende blikke skrik oom
Sybrand nie vir 'n oomblik af nie, want die mag wat hom voortstu, is sterker as alle
maatskaplike oorwegings of menslike bemoeisug.
Bo in die straat, naby die poskantoor, bring hy die kar by die draai om dat dit vir
'n oomblik op een wiel loop, en hy dreun onder die peperbome deur en hou, met 'n
vinnige pluk van die leisels, voor die pastorie stil.
‘Hou die perde mooi vas, Jik,’ sê hy vir die kaffertjie, ‘ek is netnou terug.’
Regop stap hy by die piepende hekkie deur, stof versigtig sy broekspype af en
voel met sy hand aan sy swart dassie. Dan klop hy aan die deur dat dit hard dreun
op die vreedsame stoep. Die meid neem hom na die predikant se studeerkamer toe.
‘A, oom Sybrand,’ sê die dominee, wat oom Sybrand nooit in die kerk sien nie en
hom nog nooit tevore in die pastorie kon verwelkom nie, ‘ek is bly om oom hier te
sien. Gaan sit asseblief. En hoe gaan dit met oom?’
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‘Nee, meneer, dit ken,’ sê hy en vra skamerig met sy hand oor sy harde baard wat
sag kraak; ‘meneer weet 'n boer het dit maar moeilik. Hy moet bontstaan van die
more tot die aand.’
Sy toon het nie die hoekigheid van vroeër nie. Dit merk die dominee dadelik. Hy
praat openhartig, met 'n onderdrukte behaagtoon.
‘Ja, dit is waar,’ sê die predikant, ‘baie dorpenaars verstaan nie die boer se
moeilikheid nie en daarom oordeel hulle hard oor hom en sê dat hy feitlik die hele
dag vakansie het.’
‘Dis waar, dominie,’ meen oom Sybrand, baie onvaster in sy uitlatings hier as op
die plaas; dáár kom van self stewigheid en rigting in sy optrede as hy tussen die
bekende dinge staan. Hier voel hy onvas en effens lomp tussen die boeke wat hom
omring. Hy kan die onnatuurlike gevoel nie oorwin nie, en daarom wil hy die
predikant maar graag na die mond praat, want dit help hom om sy ewewig te herstel,
om in 'n vreemde atmosfeer en omgewing 'n deel van sy wese aan te pas, wat nou
sku en agterdogtig is en versigtig eers die nuwe terrein aanvoel.
‘Ja, u weet, meneer,’ gaan hy voort en kyk die dominee met waterige oë aan, ‘ons,
boere, het maar 'n eensame lewe. Ons moet maar van die more tot die aand op die
land werk, 'n stukkie eet, en daar is maar min afleiding.’
‘Dit is waar,’ sê die dominee simpatiek,
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‘die lewe op ons plase is eensaam, en mens kan baie boere nie kwalik neem as hulle
'n bietjie inkom dorp-toe nie. Oom vind dit seker ook maar baie eensaam ná oom se
vrou se dood?’
‘Ja, dominie, dit gaan maar hard,’ sê hy met neergeslane oë, diep-in skuldbewus,
alhoewel hy vir 'n oomblik nie weet waarom hy so bedremmeld is nie, net asof daar
oor iets gepraat word waaroor mens moet swyg, net of hierdie vraag die eintlike saak
waaroor hy kom, verdonkermaan en onnodig 'n ingewikkelde kleur gee.
‘Ja,’ meen die predikant, wat opvattings oor hierdie sake in dié omgewing goed
begryp, ‘oom sal een van die dae seker ook weer 'n maat soek?’
Dit is of daar 'n bevrydende lig in oom Sybrand se oë kom; hy gee 'n onnatuurlike
lag, wat uit 'n bedrukte gevoel losgespring het en terwyl hy sy kop nadruklik knik,
sê hy: ‘Soos u my hier sien, meneer, is ek op pad na 'n nuwe vrou!’
Die predikant het praatjies gehoor, hy is gewoon aan 'n besonder praktiese soort
liefdesopvatting by baie lede van sy gemeente, maar hy is tog innerlik getref deur
die snelheid waarmee oom Sybrand tot hierdie besluit oorgegaan het, want sy vrou
is maar onlangs eers dood. Ja, dit is ook waar, mens sou hom nooit
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by hierdie pastorie gesien het as hy jou nie dringend nodig het nie!
‘En wie is die gelukkige?’ vra die predikant gemaak-opgewek, want hy kan die
weeïge gevoel in hom nie onderdruk oor die hartelose haas waarmee die dode vergeet
word nie.
Oom Sybrand gee 'n half-stuitlike lag, enigsins ru en liggaamlik. ‘A, meneer,’ sê
hy met 'n triomftrek op sy gesig, ‘ou bok lus nog jong blaar!’ Hy slaan met sy hand
op sy knie, val toe agteroor en sy mond is wyd oop soos hy bulkend lag. Sy duim
buig suidwaarts: ‘Sy is hier onder in die dorp; meneer ken haar!’ Sy oë is nou blink
en vrolik op die predikant gerig.
‘Dan is dit tog waar wat ek gehoor het,’ sê die predikant met 'n kunsmatige glimlag,
bang om dié verharde ou sondaar te kwes, ‘en nou wil oom seker die gebooie kom
ingee?’
‘Net so, dominie,’ sê oom Sybrand verlig en bly dat die hele besoek so maklik op
die essensiële afgespits het, ‘ek sal bly wees as dominee maar Sondag die eerste
gebod wil laat gaan.’
Die predikant haal 'n swart boek uit die laai. Oom Sybrand voel opeens of die trek
op die dominee se gesig, die traagheid waarmee hy die boek oopslaan en die blik in
sy oë net toe hy opkyk, onvriendelik, vyandig is soos van al die mense daarbuite wat
hom niks gun nie, wat hom sal afslag as hulle kan, en 'n nydige trek kom om sy harde
lippe; sy luidrugtige openhartigheid
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kruip terug in die skulp van die terughoudendheid, en sorgsame afweer van die
mensdom buite hom ontwaak. Sedig en streng gee hy die name op en bepaal die
troudag, en daar is in hom opeens 'n sure afsydigheid van die lewe, 'n gevoel of die
hele spul nie die moeite werd is nie.
Die dominee merk hoe ernstig en kort-af oom Sybrand geword het en om
verbetering in die verkeerde wending aan te bring wat plotseling ontstaan het, sê hy:
‘Ek wonder so dikwels, oom Sybrand, wat 'n man soos u, wat al so baie van die lewe
gesien het, van u medemens en die wêreld dink.’
Deurdat hy hom vererg het vir die predikant, het sy onnatuurlike houding verdwyn;
sy ware gees duik na bo en stoot alle uiterlike belemmeringe en inperkinge vir sy
uitdrukking weg en op 'n vinnige afsnou-manier sê hy: ‘Mense? Nee, meneer, moet
nie oor hulle met my gesels nie, al is ek ook een! Hoe ouer ek word en hoe meer ek
met my plaasdiere omgaan, hoe meer ek sien dat die diere in baie opsigte bokant die
mens staan. Die mens doen laer dinge as wat 'n dier ooit kan doen. Hulle probeer dit
net wegsteek, omdat hulle 'n verstand het, maar as hulle ouer word, kom die
mombakkies wat onder al die mooi praatjies sit, al meer uit. Dan gee hulle nie meer
so baie om om dit te wys nie. Ja, hulle is maar 'n spul diere, meneer. Ek het vir hulle
gesien as daar geërwe moet word. 'n
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Spul brakke is dan nog beter. Ek het vir hulle gesien as hulle 'n mens kan uitdruk. 'n
Spul donkies by water is nog beter. Nee, meneer, u werk is anders as ons s'n. Mense
wat boer, wat met die grond omgaan, word so inhalig dat hy sy eie broer sal uitkoop
en hom liewers die moord laat steek as help.’
Toe staan hy skielik op of iets hom hinder. ‘Ek moet ry meneer, dankie vir alles.’
‘Wil oom nie eers tee drink nie?’
‘Baie dankie, meneer, ek is jammer dat ek so gou moet weg.’ Hy vat aan die deur
se knop.
‘Dit is jammer dat u so 'n strawwe opinie oor u medemens het,’ sê die dominee
en vat dié harde plaashand.
‘Jammer, dominie, maar ek is net eerlik. U ontmoet die ou spul net as hulle hulle
graag mooi wil voordoen. Ek ken hulle uit lang ondervinding.’
Die predikant skud sy kop en oom Sybrand loop haastig na die kar toe. Hy is bly
dat hy die moeilike ding van sy skouers af het. Hy moet maar oor 'n paar dae een
van sy ouerige hamels vang en dit vir die predikant bring. Die ou het dit seker maar
moeilik om uit die skuld te bly.

V
Dit was 'n somerdag wat rustig soos 'n ryp blaar op die oppervlakte van 'n rimpelose,
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helder kuil gelê het. Die berge ver weg was duidelik in die klaarte te sien met hulle
opstroming in die branderige wit van die kim, en die velde met die uitgegroeide gras,
waartussen stippeltjies van die grasende vee te merk is, het ontsaglik en verstild in
die dalende son voor haar uitgeplooi gelê met baie kleur wat daarop ineengewewe
is tot 'n fees wat die somerrykdom is.
Op die ou, geliefde koppie het sy weer gaan sit en haar hele gees en aanskouing
was vol van die somer toe sy die aand, langsaam en nadenkend soos een wat baie
mooi dinge gesien het, na die huis geloop het. Haar groot smart, eers so heftig en vol
doodsverlange, het stadigaan deur die dae en die nagte toe sy alleen gely het, 'n dieper
sin gekry, dit het geesteliker en ryper geword. Vandat haar vader en moeder op
daardie middag, toe die diaken haar so verneder het, aan haar kant kom staan het,
getoon het dat hulle haar nie as verworpe en waardeloos beskou nie, het die vertroue
langsaam begin groei, daar het stutkrag in die bestaan gekom, die troebel droefheid
het afgesak en langsaam het gereinigde ervaring oorgebly, kon sy dinge verstaan in
die lewe van die mense om haar en in verhale wat sy gehoor het van menslike
beproewing. Stadig het dit haar lewe kom vul soos 'n krag uit die wêreldsiel self wat
eers binnevloei as al wat onsuiwer en sentimenteel is, weggesak het. Nou huil sy nie
meer in die
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eensame nagte nie, maar lê lank wakker met branderige oë en sy dink aan die
verantwoordelikheid wat sy teen die lewe dra, van haar plig teenoor haar kind wat
oor 'n tydjie gebore moet word.
Van daardie oomblik af toe sy kalm en eerlik aan die bemoeisieke diaken gesê het
wat sy werklik voel en glo, het sy rigting gekry, uitgeklim bo die moeras waarin sy
al dieper wou wegsink, en deur haar geloof aan haar eie waarde, deur weer 'n doel
in die lewe te vind, het die rus stadig gekom, die rus wat blink en hoog bokant die
vermoeide hang soos die somerson bo in die takke van 'n wilkerboom as jy lank
onder hom lê en daarna staar; soos die vrede wat kom na 'n siekte as die moreson
oor die laken kom kruip en die sieke dit oor sy hande en bors voel skyn.
Maar onder in haar gedagtes lê nog die groot teleurstelling wat soms soos 'n skerp
pyn kan word: Henning se gedrag. Dan was dit tog waar wat haar ouers vir haar gesê
het, dan het hulle waarskuwings nie net uit blinde vooroordeel ontstaan nie. In die
voortvarendheid en doofheid van haar ontwaakte liefde wou sy na niks luister nie,
was haar ouers se hardvogtigheid vir haar juis 'n aansporing om te volhard met die
koppigheid van 'n eerste drif. Noudat hulle simpatiek en beskermend is, versag haar
gevoel weer teenoor hulle, en noudat sy geen taal of
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tyding van Henning kry nie, begin sy langsamerhand glo dat hy maar die wreedheid
van sy pa in hom het, dat die jong, onweerstaanbare seun maar in hom dieselfde
trekke van sy weerbarstige vader dra; omstandighede en die verloop van tyd moes
hulle net na vore bring en uiteindelik openbaar.
Dit is dié twee beelde wat steeds veg in haar drome: die hartstogtelike kêrel met
sy opregte oogopslag wat haar die middag by oom Gert met so 'n diep openbaring
van sy liefde gesoen het; die rustelose, deurdrywende vryer wat haar soos in 'n storm
meegeneem met sy woorde vol hese oorgawe en dwingende manlikheid. En
daarteenoor is die beeld van oom Sybrand se seun, 'n beeld wat al meer vorm en
vastheid kry: die hartelose, wat haar opregte liefde verraai het, die wellusteling, wat
net soos sy ou stuitlike, bespotlike vader met die jong vrou nou niks ontsien nie, net
dink aan homself om daarna opregte liefde en offervaardigheid te vertrap en nie meer
daaraan terug te dink nie.
Sy haat oom Sybrand nou met 'n onverwagte felheid, want alhoewel sy vroeër net
in hom belang gestel het, omdat Henning op sy plaas gewoon het, het al die praatjies
wat in die laaste tyd van hom vertel word, vir haar 'n besonder sin en dieper verband
gekry. Sy walg van die man, wat sy eie vrou so verwaarloos het en nou met die jong
vrou gaan trou ná al
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wat met die bywoner gebeur het en ná alles wat gesê is. Sy glo vas dat hy
verantwoordelik was vir Buks se dood, al kon niemand iets daarvan bewys nie.
Dieselfde laaghartigheid moes sy deurmaak; Henning het net dieselfde bloed in hom
as dié uitgeslape ou jakkals en van sy ma se stille goedheid, waaroor almal altyd
eenstemmig was, het hy nie 'n greintjie nie.
Maar ná al die hewige beskuldigings kom daar plotseling voor haar die oogopslag,
die vaste mond wat vir haar so dierbaar was, en dan hoor sy haar naam noem. Dan
is dit dat die stil pyn in haar brand en sy lank stil sit soos een wat net van 'n geliefde,
wat pas gesterwe het, afskeid moet neem.

VI
Vanaand brand die kers langs haar bed stil en vertroulik. Dit is goed om so roerloos
daarlangs te lê en te weet dat die wêreld daar ver van jou af is soos 'n kwaai, gevaarlike
gevangene, wat steeds dinge van haar wou afpers, maar nou vir 'n ruk veilig opgesluit
is. Sy kyk na die kersvlam, so doodstil en mooi, en sy dink aan die vlam in haar wat
soveel verbrand het tot dit nou stil en wit brand ná alles wat daarin verteer is.
Sy sal nooit trou nie, sy sal net lewe vir haar kind, dit opvoed om trou en opreg te
wees,
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'n slaaf van 'n woord wat eenmaal gegee is. Uit haar lewe kan hy onbelemmerd groei,
want sy het afgedaan met die selfsug wat deel is van die sinnelikheid. Sy sal haar
pad alleen en moedig loop, haar kind die bitter weg wat voorlê vir iemand wat buite
die huwelik gebore is, help ligter maak - om dan haar taak as afgedaan te beskou.
'n Vakerigheid kom oor haar en sy blaas die kers dood. En noudat die stil brandende
vlam weggeblaas is in die nag, voel sy opeens bang, bang vir die vreeslike gebeurtenis
wat eersdaags vir haar wag. Nou voel sy weer so duidelik hoe bitter dit is om hierdie
paadjie alleen te gaan, om jou gedagte toe te seël en regop voor die mense te loop
sonder om gedurig grondtoe te kyk. Ja, daar begin dit nou weer - die bevreemdende
beelde. Daar staan hy met sy hare blink in die son; hy het net uit die kloof te voorskyn
gekom.
‘Johanna!’
Sy hoor dit nog so duidelik; daardie stemklank, so bly en vol ingehoue emosie,
sal sy haar lewe deur nooit vergeet nie.
‘Johanna!’ Die klank draal met 'n ontstellende werklike toon in haar geheue sodat
sy onwillekeurig so diep sug dat dit luid in die kamer opklink.
‘Johanna!’
Nou word sy bang vir die werklikheid van haar
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eie lewendige voorstelling; hulle sê dat mens kranksinnig wil word as jy nie meer
die onderskeid tussen jou voorstelling en die werklikheid kan vat nie. Haar hart hamer
in haar keel, want sy hoor duidelik sagte kloppies. Sou dit dan spook in die kamer?
Sy voel dat haar verbeelding met haar op hol slaan en vas druk sy die laken om haar.
Daar is dit weer - die sagte geklop. Sy dink verward aan 'n voorbode, aan 'n geliefde
se dood wat op dié bo-werklike manier voorspel word. Sy kan hoor hoe haar hart
hamer. Daar is die geklop nou harder en driftiger en duidelik hoor sy: ‘Johanna!’
Sy spring uit die bed; haar bene bewe onder haar. Sy is te bang om die kers op te
steek. Sy druk met albei hande op haar hart en wag. Sy vrees dat sy flou sal word,
want dit word lig in haar hoof en die swart van die nag ruk aan haar bewussyn.
‘Johanna! Maak oop die venster. Dis ek - Henning!’ Sy gryp aan die bed vas. Oor
haar vreesgevoel kom 'n verskriklike dierlike blydskap. Sy waggel vorentoe, sukkel
om die stram houtvenster op te skuiwe. Twee hande, so bekend, vat langs hare en
skuiwe dit hoër. Dan kruip hy daardeur en vir 'n oomblik is dit of sy van die
onmenslike vreugde wat eintlik 'n pyn is, kan sterwe in sy arms.
Dit duur lank voor hulle praat. Hy druk haar maar net teen hom vas en voel haar
liggaam
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ril van opwinding. Hy voel die trane op haar wange, want sy lag en sy huil
deurmekaar. Naderhand vra sy: ‘Is dit waar?’ Al wat geweeg het aan haar gedagtes
en aan haar lewe, het opeens diep weg geval. God, hoe is 'n vrou se hart tog? Sy voel
so lig of sy kan swewe; dit is of al die steun waarna sy vroeër gesoek het, nou hier
digby haar is, vas soos 'n berg. Die eensame dae en verlate nagte word nou mooi net
terwille van hierdie oomblik, want nou was hulle nie tevergeefs nie. Hulle was nodig
om hierdie vreugde so vol, so ondraaglik ryk te maak dat mens maklik in dié oomblik
kan sterwe.
En nou begin hy saggies te vertel en te vra. Sy verwyt hom nou niks, en al haar
wraakgedagtes wat in haar allenigheid teen hom opgebou is, is nou net so onwaar
soos die onsamehangende gebeurtenisse in 'n koorsdroom. Hy vertel dat hy 'n ruk
by 'n boer gewerk het ver van hierdie omgewing af en dat hy daarna met 'n vriend
die Kalahari in is, waar hulle weinig nuus van die wêreld daarbuite gekry het. Daar
in die begin het hy 'n paar dik briewe aan haar geskrywe, maar geen antwoord gekry
nie. By sy terugkeer het hy van sy moeder se dood verneem en hy het ook alles van
Johanna se ellende gehoor.
Sy luister of die lotgevalle van haar eie lewe daar deur iemand anders op
meeslepende wyse
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vertel word. Ja, hy en dié kêrel het 'n goedkoop plaas op die grens van die Kalahari
gekoop. Hy wou eers alles in orde bring en haar dan kom haal. Hy het maar nie weer
geskrywe nie, want hy het geweet al sy briewe sou vernietig word. Hy het geweet
sy sal trou bly tot hy haar kom haal. Met vier persone het hy net ná sy vertrek
boodskappe vir haar gestuur. Of sy dit gekry het?
Waarom luister sy nog na al dié onnodige uitleg? Wat beteken al die dinge van
gister as hulle moet opweeg teen hierdie saam-wees, die oorweldigende mag van die
oomblik? Sy hoor sy vaste stem, sy beslistheid - die seunsagtige in hom is dood net
soos die skugter meisie in haar. Hulle het nou saam 'n weg om te bewandel, hulle
lewens heg ineengegroei en deur verdriet geheilig.
Kort-kort sê sy net: ‘O Henning, ek is so bly. Jy weet nie.’ En sonder enige
kleinmenslike verskriktheid vir die praatsieke wêreld daarbuite, sê hy: ‘Ek gaan alles
reg maak vir ons twee se troue. Ek hoop ek kan net vir jou iets vergoed vir al wat jy
gely het, Johanna.’ En dit is in die uitspreek van haar naam dat sy weet hoe sy liefde
vir haar net so diep en ongeskok gebly het soos lank gelede.
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VII
Oom Sybrand en Maggie sit by die tafel, waar hy en tant Betta en die kinders vroeër
gesit het. Dit voel vanaand vir hom so vreemd en onwerklik dat daar vroeër 'n ander
lewe bestaan het, toe hy nog veel jonger was en die kinders se stemme baie hard in
die stil huis geklink het.
‘Ek hoor dat Henning terug is,’ sê Maggie hard en hy skrik regop soos een wat
baie diep in gedagtes versink was, soos 'n ou man wat nie meer die vinnige reaksie
van die jeug het nie. Sy vererg haar vir dié oumanagtigheid en daar is 'n trek van
minagting om haar mond toe sy swaar vuis magteloos op die tafel val en hy gedwee
‘ja’ antwoord. Oor Henning wil hy nie praat nie, want vandat hy verneem het dat sy
seun terug is in die ou omgewing, het 'n onkeerbare verlange in hom opgekom om
die kind weer te sien, hom uit te vra waar hy was, deur Henning iets van die ou lewe
te herstel wat vir hom nou al begeerliker lyk. Hy sit met sy kop voor sy bors; hy weet
nie wat om vir sy jong vrou te sê nie. Die geselskap is skoon op. Die stilte word 'n
vyand. Dit was ná die eerste paar dae al duidelik dat daar skaafplekkies kom, en
stadigaan duik hy op uit die roes waarin hy was en hy word bewus van die moeilikhede
wat vir hom voorlê. Nou is daar weer 'n vrou se stem in die huis, maar dit bring 'n
hele verande-
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ring in sy bestaan, dit is soveel anders as wat hy verwag het. Sy eerste vrou is gebuig
deur sy oorheersende geaardheid om stil en ingetoë, gedurig op haar plek te wees,
haar werk te doen en hom sy gang te laat gaan.
Dit is duidelik dat Maggie baie te sê wil hê in die huis. Sy vra noukeurig alles uit
oor sy besitting, en dit kan hy eenvoudig nie verdra nie, want al sy planne, al sy
eiendom gee vir hom 'n heimlike plesier, dit is syne alleen; daaroor kan hy, afgesonder
van die grypsugtige mensdom, beskik soos hy wil. Maggie het hom net ná die troudag
verplig om die helfte van die losgoed aan haar te bemaak, want volgens die eerste
testament word Boskloof ná die vader se dood, Henning se eiendom. Annie sal dan
'n duisend pond kry as al die vee en ander dinge verkoop is. Dit is nou verander,
omdat die helfte van die losgoed aan Maggie bemaak is. Maar sy is nie tevrede nie.
Sy kan gedurende die laaste paar dae oor niks anders gesels as oor die nuwe testament
nie. Sy wil hê dat hy dit so moet verander dat sy al die losgoed kry. Nou begin sy
weer.
‘Hoeveel geld het jy in die bank?’ vra sy, kyk hom onder haar ooglede deur aan,
terwyl haar regterhand langsaam oor haar voorkop vrywe.
Oom Sybrand frons sy voorkop geweldig; binne in hom is daar opstand, dreig daar
'n
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begeerte om af te snou soos hy altyd gewoon was, kom sy afweer-neiging op sodra
daar oor sy besittings gepraat word.
‘Ek weet nie,’ sê hy en trek sy skouers op.
‘Wat se man is jy dan wat van jou geld in die bank niks weet nie,’ sê sy op die
bemoeisieke manier wat hom so opvlieënd kan maak.
Maar hy bedwing hom, want haar jeug en haar skoonheid oorheers nog sy gedagtes
en vriendelik antwoord hy: ‘Ek moet eers nagaan; mens kan nie so dadelik sê nie.’
‘Is dit darem 'n duisend pond?’ vra sy en sit haar wit hand op sy knie.
Daar stoei twee groot kragte in oom Sybrand: sy drang na die jong vrou en sy
vrekkige, uitsluitlike beskerming van sy besitting. Sy hele lewe het hy feitlik gewy
aan ‘sy goed’; hy is daaraan vasgegroei soos 'n mossel aan 'n klip. Hy wil los maar
kan nie, en as hy los, dan is 'n deel van sy wese dood. Daarom antwoord hy nou
liewers niks, maar sit net blaserig en asem haal. Sy trek haar hand terug van sy knie
af.
‘Maar, mens, wat makeer jy?’ snou sy hom toe; ‘dit lyk vir my ek mag nie 'n vraag
vra oor ons goed nie, dan dink jy ek steek my neus in jou sake! Dit is tog my goed
net sowel as joune, en waarom mag ek nou nie weet hoe dit staan nie? Een van die
dae is jy dood, en dan is ek nog nie goed op die hoogte nie.’
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Die laaste paar woorde steek hom soos 'n mes in die nek. Hy staan driftig op en sê:
‘Ek moet gou sorg dat daar 'n slagding vir more is.’ Met vlammende oë kyk sy hom
agterna, maak haar voorskoot los en skiet hom woedend oor die tafel heen net om
uitdrukking te gee aan haar wrewel, en sterk en bewus van haar krag staan sy op en
kyk, terwyl haar mond suur getrek is, deur die venster.
Oom Sybrand loop met langsame treë na die kampie waar hy die ou-ooie hou. In
die weste lê 'n blou wolkbank; dit is 'n egte nasomerweer, wat vir die afgelope paar
dae al in die middag kom en met veel weerligstrale en swaar reëngeruis oor die plaas
trek. Die blou weer, die haastige blitse oor die rante van die plase wat doer ver op
die vlakte verlore lê, bring 'n vreemde beklemming in hom. ‘Een van die dae is jy
dood...’ Dit slaan swaar soos hamerslae op sy hoof neer. Die wêreldvreemdheid wat
hom dof en weemoedig laat voel by die aanskouing van die weer, ontsaglik en
dreigend, op die horison, druk hom swaarder en swaarder. Vroeër was sy weerstand
tog sterker. Sy knieë knik effens onder hom. Ag ja ... Sag spoel die reënwind uit die
verte teen sy hete gesig aan.
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Hoofstuk VIII
I
ANNIE het 'n brief aan haar vader geskrywe sodra sy verneem het van die ‘gedoente’
met die weduwee van Buks. Sy het egter geen antwoord ontvang op haar dringende
waarskuwing dat haar vader sy eie graf grawe, dat hy totaal verblind is, want dié
‘flêrie’ wil net kyk hoeveel sy van sy goed kan inpalm. En het hy dan so vir oorlede
moeder vergeet?
Toe sy verneem dat haar vader, in weerwil van alles, met Maggie getroud is, was
sy byna rasend van verbitterdheid, en sy en Hennie het een aand plegtig besluit dat
hulle nie weer hulle voete op Boskloof sal sit nie, want die skande ‘skrei ten hemel.’
Maar toe het die berig deurgelek, waarskynlik van Maggie se familie se kant af,
dat oom Sybrand die testament verander het en dat Maggie nou die helfte van die
losgoed sal kry. Annie was spierwit toe sy dit verneem; haar lippe het begin bewe
en sy het histeries in trane uitgebars en gesnik: ‘As ma dit moes weet ...’ Sy het vir
Hennie aangespoor om die volgende more vroeg na Boskloof te ry, sodat sy self kan
gaan hoor watter waarheid daar in al dié riemtelegramme skuil.
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Oom Sybrand staan op die stoep en soos so baie dae wat agter die rug is, kyk hy oor
sy plaas heen, maar dit is nie met die vaste oog van die organiseerder en plannemaker
nie, dit is met 'n verbysterde gelatenheid van 'n man wat voel dat daar magte is wat
hom geskud het tot diep in sy lewenswortels; hy besef dat daar veranderinge in sy
lewe dreig wat opgeboude, vasgegroeide dinge aantas, hulle skend en wil laat
neerstort. Dit loop verkeerd! Dit weet hy nou, maar by die heerssugtige boer wat
vroeër groot moeilikhede met 'n deurtastende beslistheid kon afhandel, is daar nou
dinge op die spel, werk daar gevoelens, waarteen hy nie kan stry nie, gevoelens wat
vir hom, die eenmaal so strydlustige, in 'n bedremmelde verwarring bring.
Noudat sy lewe al vaster in hierdie spinneweb gedraai word, verlang hy na sy seun
en sy dogter, verlang hy met 'n stille weemoed na die dae toe hy met hulle deurgebring
het. Vroeër was alles tog soveel eenvoudiger! Dit is daarom dat hy met vreugde 'n
kar in die pad merk wat baie na Hennie s'n lyk, en toe dit deur die leegte kom en hy
sien dat dit ‘die kinders’ is, gee sy hart 'n bons van blydskap en hy stap dadelik na
die hekkie voor die huis en wag met 'n glimlag op sy gesig hulle koms af.
Die kar het skaars stilgehou of hy loop opgewek daarheen en vra: ‘Het julle die
kinders
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saamgebring?’ Maar toe hy merk dat hulle nie daar is nie en dat Annie hom skerp
en sonder 'n glimlag aankyk, sak sy moed en hy slaan sy oë teleurgesteld neer. Annie
soen hom so effens en Hennie is so koud en ver weg of hulle mekaar nog nooit
ontmoet het nie.
Vroeër sou oom Sybrand se trotse natuur so 'n aanstellerigheid nooit geduld het
nie en hy sou hulle gou laat verstaan dat hy met dié soort bog nie gediend is nie. Nou
het hy 'n dowwe skuldgevoel wat in helder en duidelike optrede verlam; ja, nou het
hy behoefte aan hulle vriendskap meer as ooit, want daar het 'n leegte in sy lewe
ontstaan wat hy vroeër nooit so aangevoel het nie. Hy vrees die groot oomblik wanneer
Annie en Maggie mekaar moet groet, want by al dié omwentelinge is Annie nog ouer
as Maggie! Sy gaan nie dadelik in die huis soos vroeër nie, maar wag by die kar tot
hulle klaar uitgespan het, en dan loop sy naas haar vader met 'n vyandige afsydigheid
wat hom baie diep seermaak. Hulle gaan sit in die eetvertrek - mense wat mekaar so
goed ken, maar nou deur omstandighede kil teenoor mekaar voel.
‘Hoe gaan dit met die boerdery?’ vra oom Sybrand, maar dit is nie die vaste stem
van vroeër nie, en Annie merk duidelik die nederigheid en moegheid daarin.
‘Goed, pa.’ En dan is dit weer stil, 'n stilte waarin veel wat vroeër in hierdie huis
plaas-
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gevind het, 'n ontstellende aanwesigheid toon, sodat die drie mense voor hulle kyk
asof hulle afstaar in die tydelose en hulle vir 'n oomblik losgemaak is van die
skaafplekke van nietighede wat die lewe 'n ondraaglike iets maak.
Ja, daar is dit nou! Maggie kom met 'n vriendelike glimlag binne, maar Annie
groet haar net met die punte van die vingers en gaan toe weer pen-regop sit met haar
handsak vasgeklem in haar skoot.
Maggie voel die vyandige in die atmosfeer; sy het verwag dat Annie 'n bietjie stug
sal wees, maar hierdie vermakerigheid in haar huis laat 'n groen vuur in haar oë kom,
sy voel lus om met die mag waaroor sy nou beskik nadat sy 'n bywonersvrou was,
aan die twee neusoptrekkerige goed te sê dat hulle maar weer kan inspan, dat hulle
hier nie welkom is nie! Sy het 'n woeste begeerte, ná al die smaad wat sy as arm
mens moes verdra, om sosiale wellewendheid na die maan te laat vlie en vir 'n slag
haar heerskappy deur te voer met al die wrede ongevoeligheid wat die
meer-bevoorregtes altyd so striemend op haar laat val het.
Hier moet Sybrand duidelik kies; hy kan en durf nie vir 'n oomblik weifel nie.
Haar oë is op hom gerig asof sy 'n beslissing van hom afdwing. Sy het al gehoor dat
hy baie van Annie hou, maar nou moet hy duidelik laat blyk dat hy voorkeur gee aan
sy vrou en enigiets - al
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is dit ook sy eie dogter uit die huis ja - vir haar sal doen. Haar gees verlang dit byna
met 'n stroewe eis wat geen rekening hou met die fyner menslike verhouding nie.
Daardie dae toe sy in 'n bywonershuisie gesit het en stompsinnige vrouens wat
toevallig net meer as sy besit, haar gedurig laat voel het wie sy is en haar daagliks
gekwes het met hulle spoggerige onbeskaafdheid, is in haar ingebrand, sy sal haar
wreek. Nou het sy die mag in die hande en sy sal haar nie maklik laat afskrik deur
die houding van Annie, wat haar so onaangenaam herinner aan haar vernedering van
vroeër nie.
Oom Sybrand voel dat hy die wanverhouding moet herstel, want as dit nie gebeur
nie, dan kan die stilte wat nou om hulle vol dreigende moontlikhede hang, netnou
oorgaan in 'n katterige getwis tussen die twee vrouens. Daarom sê hy, met sy oë
gemaak-vriendelik op Annie gerig: ‘Annie, julle was rêrig lanklaas hier. Dit is ook
maar 'n lang end pad om af te lê.’
‘Ja, pa,’ en dit ontgaan Maggie se skerp oë nie dat Annie daar moederlik en
baasspelerig sit of sy haar oorlede ma opgevolg het en nou, vanuit die hoogte, 'n
rolletjie in hierdie huis kom speel. Maggie se neusvleuels roer; sy vou haar arms
uitdagend, trek haar kop agteroor en kyk met 'n plooi van minagting op die lippe,
waaronder tog ook duidelik verbloemde minder-
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waardigheidsgevoel lê, na die ontwikkeling van die gebeurtenisse om haar.
‘Maggie en ek,’ sê oom Sybrand met 'n stem wat bewus vrolikheid suggereer, ‘het
gedag om julle op ons troue te sien. Ons was rêrig jammer dat julle nie gekom het
nie.’
‘Ons kon nie gaan nie, pa,’ sê Annie en sy kyk vlugtig na Maggie met 'n blik so
skerp soos 'n skeermes.
‘Ek is rêrig spyt,’ sukkel oom Sybrand wanhopig met die geselskap voort. ‘Maar
nou is ons darem baie bly dat julle gekom het. En hoe gaan dit met die kinders?’
‘Goed, pa,’ sê Annie, en daar kom meteens meegevoel in haar op vir haar vader.
Dit is net soos sy gedog het. Dié rissie het die eensame ou man in die strik gelei net
om te erwe. Sy kom nie verniet van die lae ou spul daar onder uit die dorp wat soos
'n klomp haaie aas net waar hulle iets kan kry nie. As dié skepsel nie dopgehou word
nie, sal sy alles wat moontlik is, na die dorp toe laat aan karwei om die spul daar aan
die lewe te hou. As niets kom tot iets! As dit nie was om haar vader se ontwil nie,
dan het sy sommer nou 'n potjie met die vraat geloop en haar so sleg gesê dat sy lank
sal onthou uit watter lae omgewing sy haar met behulp van lis en onderduimsheid
in 'n ordentlike huis ingedring het.
‘Hoe lyk dit dan met koffie, vrou?’ sê
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oom Sybrand, alhoewel hy voor sy siel weet dat hierdie ou, vertroulike toon van hom
min pas by die jong vrou, wat haar bes doen om enige ooreenkoms tussen haar en
die gestorwe ‘ou tante’ in die kiem te smoor. Sy weet nog self nie baie duidelik wat
haar houding in die nuwe omstandighede moet wees nie, maar haar strydgevoel is
opgewek om haar plek te handhaaf teenoor inhalige kritiseerders en om haar man
duidelik te laat verstaan dat sy nooit verneder sal word tot die slaafse onderworpenheid
van sy eerste vrou nie - daarvoor maak sy staat op die krag van haar jeug.
Sy staan traag op, half bly om vir 'n oomblik uit dié atmosfeer van opgekropte
nydigheid verwyder te wees, alhoewel haar ore skerp daar in die spens gespits is om
elke woord op te vang wat moontlik haar nuwe baasskap kwaad kan doen. Annie
gee ook nie om dat sy dit hoor nie; haar opmerkings is eintlik so bedoel, want sy
voel diep gekwes dat haar vader die goed wat sy moes erwe, nou gaan verdeel en
die helfte aan dié aasvoël gee. En Hennie se skuld druk hom so dat die berig van die
‘slag ’ wat hulle getref het, hom baie bitsig oor sy skoonvader laat praat het, iets wat
hy vroeër nooit voor Annie gedoen het nie. Maar hy swyg nou, want hy weet dat
Annie die beste persoon is om hierdie saak aan te pak.
Sy wag nou ook nie langer nie, want dit is vir
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haar uit die staanspoor duidelik dat sy so gou as moontlik uit hierdie huis moet weg
en dat daar - dit het sy met die vinnige opmerkingsgawe van 'n vrou gemerk toe sy
na die verandering aan die huis en dié vrou se klere gekyk het - van die losgoed nie
veel vir haar sal oorbly solank as dié skepsel maar vry gelaat word om te aas soos
sy wil nie. Sy draai haar daarom effens skuins na haar pa toe en in 'n verwytende
toon begin sy: ‘Pa, Hennie en ek het vandag hierheen gekom om met pa te praat.
Ons het pa eenmaal 'n guns gevra toe oorlede ma nog gelewe het. Pa wou ons toe
nie help nie. Daarna wou pa ons nie kans gee om op Boskloof te kom bly nie, want
pa het gesê dat familie vir sulke dinge nie deug nie. Maar nou hoor ons dat pa 'n ding
gedoen het wat ek nooit van pa verwag het nie. As ma dit moes weet, sal sy nie in
haar graf rus nie ...’ die laaste paar woorde was reeds huilerig, maar nou kom die
trane vinnig en sy bring haar sakdoek na haar oë en vreemd gaan dit om so 'n gesette
vrou so fyn te hoor huil, want die klank kom soos 'n dun straaltjie deur die lug.
Oom Sybrand skuiwe in die stoel rond, vrywe met sy hand deur sy harde hare en
sê: ‘Maar wat het ek nou gedoen wat so verkeerd is?’
Hy voel skuldig, innerlik vol konflikte, en daarom die verskonende houding teenoor
sy dogter. Annie hou op met huil en sê heftig:
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‘As pa my heeltemal wil onterf, dan moet pa dit nou maar doen. Pa het totaal blind
geword en sal pa se eie kinders vertrap vir ander. Maar God slaap nie, dit moet pa
onthou!’
Oom Sybrand blaas swaar; hy voel dat daar waarheid in sy dogter se woorde is en
daarom sê hy weer paaiend: ‘Jy het nie die regte ding gehoor nie, my kind. Mense
lieg en skinder baie.’
‘Nou sê dan reguit vir my pa,’ kom haar woorde ongenadig, ‘het pa die helfte van
die goed wat aan my bemaak was, nou bemaak aan haar?’ en sy knik met die kop na
die kombuis se kant toe.
Oom Sybrand sit lelik in die knyp. Hy kan 'n leuen vertel, maar dan sit sy turf by
sy vrou. Al wat hy kan doen, is om vaag en ontwykend te praat.
‘My kind, jy sal jou deel kry,’ sê hy.
‘My deel? Wat sal vir my oorbly, dink pa? Pa moet die dinge laat net soos dit was.
Dit is pa se erewoord. Die nuwe testament moet stukkend geskeur word. Ek sal nie
rus voor dit gebeur het nie. Dit kom my toe. Dit is diefstal van my goed as dit anders
is. Toe, pa?’
Oom Sybrand swyg. Hy voel hoe 'n gevoel van weekheid oor hom kom, hy voel
opeens oud, nie meer so kranig soos vroeër toe mens duim-vir-duim vir aardse goed
kon veg met 'n verbetenheid of dood en lewe daarvan afhang
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nie. Maar in sy aarseling het iemand anders swakheid, moontlike tekens van toegee
bespeur; die deur swaai oop en Maggie staan daar met vlammende wange.
‘As jy dit doen, Sybrand, is die duiwel los! Dit sê ek vir jou!’
Haar oë brand in syne. Nou is die dam gebreek, die opgekropte woorde kan die
daglig sien.
‘Hou jou uit hierdie sake,’ sê Annie vir haar en kyk haar verkleinerend aan; ‘ek
praat privaat sake met my pa en jou raad is hier nie nodig nie.’
‘Praat jy met jou meid?’ sê Maggie bloedrooi; ‘jy moet onthou jy is in my huis.
Jy kom net hier om erfgoed te aas, anders het jy jou eie pa verwaarloos.’
Dit lyk of Annie haar wil storm.
‘Jou lae inkruiper,’ sê sy, ‘dink jy ons ken jou nie? Jy wat jou oorlede man so agter
sy rug bedrieg het. Jy moet trap voor my oë. Jy wat met my vader getrou het net oor
sy goed, om jou ou hele pakaas op die dorp aan die lewe te hou. Trap! Ek wil met
my pa praat! Trap na die kombuis waar jy tuishoort!’
Sy draai haar weg van Maggie om te wys dat sy nie nog 'n woord verder op haar
wil verspil nie.
Maar nou kom die swaar keuse vir oom Sybrand, die bitterste wat hy in sy hele
lewe
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moes maak. Hier Annie, sy geliefde kind, en daar sy jong vrou. Maggie se gesig is
soos verbleikte porselein.
‘Sybrand, staan jy daar en laat jy my so beledig! Ek wil dié vrou nie een minuut
langer in my huis hê nie. Ek eis dit.’
Daar is nou geen middeweg, geen toesmeer of paai meer. Hy wag, en in daardie
oomblik dat hy wag, word baie dinge in sy lewe beslis.
Annie het opgestaan. ‘Kom Hennie,’ sê sy, ‘pa kies kant teen my. Eers was dit
Henning wat moes trap en nou is dit ek. Maar God slaap nie. Hierdie vreeslike onreg
sal gewreek word. Ma sal in haar graf nie rus nie. Sy sal haar kom wreek! Jy,’ en sy
wys na Maggie, ‘sal nie rus nie. Aan God kom die wraak toe.’
Sonder om om te kyk, loop sy en Hennie by die deur uit. Oom Sybrand lig sy
regterhand op of hy dit wil verhoed, maar dan val dit magteloos aan sy sy, en gebroke
sien hy hoe Maggie hom bleek maar met 'n nouliks bespeurbare triomflag staan en
aanskou.

II
Dit is ná voorvalle soos hierdie dat hy rus begeer, en alhoewel hy dit nie wil erken
nie, na die simpatie van 'n medemens verlang. Dit is alles troebel en verward in hom,
en daar is nou nog net een groot vreugde en dit is sy boerdery,
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sy ‘goed’. Hy staan nou maar so vroeg op as moontlik, werskaf op die boerdery rond
tot laat in die aand om dan, met 'n lam gevoel in sy knieë, die huis te nader en die
skimpe of stilswyende veroordeling van sy jong vrou aan te hoor.
Hy kan nie begryp wat daar oor hom gekom het nie, maar sy onversetlikheid van
vroeër, toe hy alles in sy pad sou plat geloop het as sy kop in 'n rigting gestaan het,
verbreek nou so maklik; hy neem 'n heftige besluit, maar die drif wat daarin opgesluit
lê, mat hom af, en anders as vroeër kom daar onverwags in hom 'n diep verlange op
na 'n wye, oewerlose rus, na 'n stilte waar die narigheid van elke dag nie soos honde
met vuil pote teen hom aanspring nie.
Maar dan veg hy daarteen, want van kindsbeen af is dit vir hom geleer om te stry
teen die drang om te rus. omdat dit niks anders as verbloemde luiheid is nie. Dit is
daarom dat hy so min as moontlik gesit het, dat hy die lomerige begeerte om in die
middag vir 'n uurtjie te gaan lê, altyd bestry het, dat hy geweier het om die bed op
te soek al het hy ook hoe siek gevoel. Die lewe, wat niks anders as 'n harde stryd is
nie, is tog maar tenslotte 'n moedige verset teen die luiheid, dis 'n gedurige geveg
met mens se ingebore laat-maar-loop-neigings. Die lewe is maar net 'n ewige stryd
teen die slaap. Dit eis dat mens moet waak - waak tussen dodes. Vandat
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mens jou bewussyn kry, ontwaak jy uit die groot slaap, jy moet moedig sukkel om
nugter wakker te bly; en dan kom daar die tye, soos hy nou voel, wanneer die suigkrag
van 'n ewige slaap, wat net onder ons bewussyn lê, so verleidelik en oorweldigend
word dat mens sy wil moet laat geld, moet vastrap om nie meegeneem te word nie.
Hy verset hom soos vroeër teen dié aandrang om te gaan rus, want hier is sy vee,
sy plaas, sy gesaaides, alles dele van sy lewe, vasgegroei aan hom soos die bas aan
'n boom. Hy kan dit nie loslaat nie; daar is nog werk om te doen, al weeg die
moeilikheid soos 'n swaar rots aan sy lewe. Dit is in tye soos hierdie dat die drang
in hom opkom om aansluiting te soek by die stroom wat hy vroeër met minagting
verwaarloos het: menslike meegevoel.
Daarom vat hy vandag, teen die agterdogtige vraery van Maggie in, wat steeds op
haar hoede is oor die verandering van die testament, sy kar en gaan na die dorp ‘om
dipgoed te gaan haal’. Sy wou saam, maar hy het dit vinnig weg gepraat, en nou sit
hy ingedagte, terwyl die draaghout tok-tok op die disselboom.
Ver oor die eensame vlaktes, waarop die gras reeds tot geelwit verbleek, trek 'n
enkele dwarrelwind en dit draai oor die yltes van bulteeentonigheid weg. Die
najaarswydheid hang oor die velde, en met droewe oë kyk oom Sybrand
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daarna; dit is vanmore alles so ontsaglik en wyd en hy voel soos 'n verlore mens in
die ruimte, soos een stukkie lewe, te midde van al die ontelbare vorme, wat wil lewe,
wat hulle wil handhaaf teen die afbrekende kragte wat altyd stilswyend aan die werk
is.
Hy span by die agterplaas van die winkel uit, bestel 'n klein klompie dipgoed, en toe
loop hy, onseker of hy die saak reg aanpak, na sy suster se woning toe. Een keer was
hy net vlugtig daar ná hulle vertrek om 'n sakie in verband met die lening af te handel,
maar vandag kom hy soos 'n hongerige, soos iemand wat smeek om heling en hulp.
Sonder om te klop, stoot hy die gebarste deur van die vervalle ou huisie oop en loop
na binne. Die klein voorhuisie is skemerig en stil, en hy gaan na die kombuis toe.
Tant Maria staan en stryk en haar oë rek groot toe hy inkom. Die moedige vrou hou
die huishouding aan die gang, en, met pêrels sweet wat op haar voorkop staan onder
die gryserige hare, stryk sy, stryk aaneen vir die ‘ryk mense’ van die dorp. Die trotse
boervrou van vroeër met haar regophouding, haar fiere blik moes buig voor die
onvermydelike, maar die wil is nog in haar, dit sien oom Sybrand dadelik aan die
krag waarmee sy die werk aanpak en die kraaksindelikheid van die eenvoudige
huurhuisie.
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Hy loop na haar toe en onseker, met 'n bewerige mond, soen hy haar.
‘Hoe gaan dit met jou?’ sê sy vriendelik, en dit is of hy 'n stem van lank gelede
hoor, uit sy kindertyd, en dit vul hom met diepe vreugde.
‘Kom ons gaan sit daar voor,’ sê sy.
‘Nee,’ antwoord hy, ‘ek sit sommer hier op die kassie. Hoe gaan dit met jou en
Gert?’
Waarom sou sy suster hom nie uit die huis jaag, hom bitter verwyt oor alles wat
hy aan hulle gedaan het nie? Maar sy doen dit nie. Haar helder blou oë het 'n hartlike
glans; dit herinner hom soveel aan die tye toe hulle saamgespeel het, jare gelede, toe
die lewe so belofteryk en vol wonderlike kragte was.
‘Nee dit gaan,’ sê sy, ‘Gert kry nou en dan 'n los werkie te doen. Dit is darem alte
jammer dat daardie man nie vir iets geleer het nie. Hy kan rêrig nie sy hande gebruik
nie. Dit is darem onregverdig dat sulke mense deur die lewe moet loop op 'n verkeerde
pad. Hy is nie gelukkig nie. En daar is vir jou 'n man met 'n hart van goud, maar hy
is in 'n verkeerde rigting ingedwing. Nee, dit gaan. Die Here sorg vir ons. Met was
en stryk kan ek darem die kinders in die klere hou. Maar ek moet vroeg opstaan en
laat gaan slaap. Maar ek is nie bang vir werk nie. Daarvoor lewe 'n mens. En hoe
gaan dit met jou? Jy het mos nou weer 'n jong vrou,’ sê sy half spottend.
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Hy gee 'n groot sluk en antwoord met 'n flou glimlag: ‘Nee, dit gaan aan dankie.’
Hy kyk voor hom, en sy suster wat hom so goed ken, merk dadelik dat daar fout
is. Wat is dit met die puntenerige broer wat so onafhanklik van gees was dat mens
hom, by al sy krimpvark-streke, moes bewonder?
‘Jy het oud geword,’ sê sy, ‘kyk jou hare langs jou slape.’ Hy knik aanhoudend.
Waarom word hy nou nie kwaad omdat sy sê hy is oud nie? Hy hoor dit nou met 'n
gelatenheid wat weldadig is en nie met 'n bitter opstandigheid van die wilde bloed
in hom nie.
‘En jou hare is ook grys,’ sê hy.
‘Ja, die lewe werk maar straf met 'n mens. Die lewe is anders as wat mens jou
voorgestel het toe jy 'n kind was. Maar vastrap is al. Mens moet jou wil nie verloor
nie.’ Hulle kyk na mekaar en glimlag effens. Hulle verstaan mekaar ondanks alles
wat voorgeval het. Hulle is albei uit dieselfde harde hout gesny.
‘Ja,’ sê hy asof hy op 'n vraag antwoord wat net in haar oë lê, ‘die lewe het vir my
ook baie dinge geleer.’
En sy hoor duidelik aan daardie woorde wat daar in hom omgaan, en sonder enige
bitterheid oor wat hy aan hulle gedoen het, kyk sy na hom met die warm simpatie
van 'n suster.
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III
Maggie se krampagtige vashou aan haar standpunt, haar besluit om te hou wat sy
het, tel op haar senuweegestel. Dat sy haar in hierdie huwelik begewe het, het vir
haar nie maklik gegaan nie, want sy moes baie in haar oorwin wat in opstand gekom
het teen die gedagte om met 'n ou man getroud te wees. Maar haar ouers, wat daagliks
nie weet wat hulle more sal eet nie, het alles in hulle vermoë gedoen om haar aan te
vuur, te oorreed en selfs te dreig. Sy sou veel eerder met die jong, kragtige konstabel
getrou het, wat vroeër so lank voor hulle huis stilgehou het, maar die armoede in
haar ouers se huis, die ellende waarin die ander nege kinders groot word, het haar
laat buig voor die bekoring van geld te besit, van iets te wees en nie gedurig soos 'n
brak deur onopgevoedes behandel te word wat net 'n raps meer as sy besit nie. Sy
het daaraan gedink dat oom Sybrand moontlik nie meer as 'n tien jaar kan lewe nie,
en dan het sy genoeg, dan kan sy trou met wie sy wil ... en intussen kan sy die ou
man agter die rug soveel kul as moontlik. Dit sal juis 'n besondere bekoring hê.
Maar dit het tog anders uitgeval as wat sy haar voorgestel het, want onmiddellik
ná hulle huwelik het dit vir haar, wie se hele lewe so vasgetrek was op die sinnelike,
byna onmoontlik
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geword om voort te gaan. Sy het die ou man, met sy harde hande en wrede gesig,
met al meer afkeur bekyk; dit het vir haar swaar, irriterend geword om met hom saam
te lewe, om hom te probeer uitkry uit die voeë waarin hy vassit. Dit put haar uit, sy
is senuweeagtig en kan nie slaap nie. Die lewe op Boskloof word vir haar ondraaglik.
En toe het die strawwe rusie met Annie gekom. Sy kon sien dat dit vir Sybrand
getref het soos 'n vonnis, want dae daarna was hy stil en verslae, maar sy het haar
sin gekry, en dit is die vernaamste. Sy het nie verniet die opoffering gemaak nie. Sy
moet baie mooi kyk dat sy nie bedroë uit die hele ding kom nie. Maar nou ... daardie
vervloeking, daardie oproep van die dodes se mag deur Annie verontrus haar, want
van kindsbeen af is sy geleer om te glo aan duister, bo-aardse magte, aan goëlery,
aan dwaalgeeste. Sy onthou maar te goed al die verhale wat sy gehoor het van dodes
wat nie kan rus nie, wat hulle kom wreek, omdat ander onreg pleeg teenoor hulle
kinders of besittings. In die huis van ouma Willa was dit al vir haar vreeslik, en Buks
kon haar heimlike angs nooit begryp nie, maar dit was vir haar alte duidelik dat,
alhoewel mens dit nie kan sien nie, die kwaai ou vrou se gees in die huis rond dwaal,
dat sy vyandig is teenoor die nuwe bewoners van die plek en nou nog, al is sy reeds
in Boskloof
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se aarde begrawe, haar teenwoordigheid laat geld met die grieselige mag wat die
dwaalgeeste steeds behou oor die lewendes.
As daar een ding is, waaraan sy baie waarde heg, dan is dit 'n vervloeking. Haar
vader het so baie vir hulle vertel dat sy vader hom vervloek het, omdat hy eendag
met hom parmantig was, en sedert daardie tyd was dit of duiwelse magte teen hom
saamwerk; hy het sy plaas verloor en kon daarna nooit weer 'n vaste staanplekkie in
die lewe kry nie, so het die vloek hom agtervolg.
En nou Annie se vervloeking, haar roekelose inroep van 'n dode om in te gryp en
wraak uit te oefen. Selfs bedags skrik Maggie hewig as daar net iets in die huis kraak.
Dit is duidelik dat in hierdie huis, net soos in ouma Willa s'n, daar 'n gees ronddwaal
wat liefderyk vertoef by die aardse goed waarmee sy daagliks omgegaan het en
jaloers duister magte loslaat om Maggie se lewenslot te beheer en haar val te bewerk.
Die dodes van Boskloof wat onafgebroke hier gearbei het, wie se handewerk oral
staan, wie se liggame vergroei was met die grond van die plaas, skuifel onsigbaar
deur hierdie huis, hulle is op die plaas rond, hulle wil dit bewaar vir hulle bloed,
hulle wil kontinuÏteit hê, hulle wil voortgaan in hulle nageslagte. En hier is sy 'n
indringer; ja, van die skaduwees in die
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hoeke van die kamer, van die gekraak in die vloere, van die dak hou hulle haar dop,
weef hulle onsigbare drade om haar planne te vernietig, want hulle waak oor die
grond van Boskloof, hulle sal sorge, met die bo-menslike wapens waaroor hulle
beskik, dat dit nie in vreemde hande kom nie.
Snags word die vrees op sy ergste, want alhoewel sy met die krag van die jeug vir
oom Sybrand beveg as daar tekens is dat hy haar 'n minderwaardige rol wil laat speel,
voel sy diep-in tog bang dat hy eendag kan losbreek en moorddadige dinge kan doen,
want dit is vir haar duidelik dat daar iets in hom onderdruk is en lê en smeul. As sy
dan luister na sy swaar asemhaling, word sy benoud, want ook hy behoort aan die
magte wat waak oor die huis en plaas.
Sy luister. In die spens loop daar iemand met moeë voete; dit is 'n vrou wat saggies
huil, en dit klink aangrypend weemoedig in die nag, asof veel verdriet wat in stilte
gely is in hierdie huis, nou eindelik uitdrukking vind in daardie wanhopige gesnik
van 'n eensame, wat selfs na die dood nog so alleen bly en verlate ween om 'n verlore,
nutteloos geslete lewe. Met swaar kloppende hart gaan Maggie regop sit, steek die
kers aan en voel of sy van die angs kan sterwe.
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IV
Oom Jaap het deur die harde slae van die lewe en deur 'n fyner kennis van die
wispelturigheid en omstandigheid van 'n medemens se trou in krisistye baie geleer.
Hy het stiller geword; sy heftigheid het baie bedaar, en hy sit nou meestal in die son,
want dit is vir hom haas onmoontlik om met die verstyfde been te loop, 'n been wat
soms sulke skerp pyne maak asof hy in 'n skeermeslem getrap het. Die dokter se raad
is minder werd as wind, en hy het al tweekeer die bossiedokter daar gehad wat met
modderpleisters, veldkruie, voetbaddens wat na 'n stal ruik en gladde smeermiddels
vir 'n tydjie verligting gebring het. Maar nou help niks meer nie. 'n Ramsmous, wat
'n groot naam vir dergelike dinge het, het ook die been bespreek, en dit het rêrig
gevoel asof al die kwale daaruit is, maar die volgende dag was die gevreet weer
daarin, en van toe af het oom Jaap swaarmoedig begin word, want dit lyk werklik
vir hom of die been nog sy dood sal kos. Hy dra geen bitterheid meer teenoor Henning
nie, want nadat hy en Johanna getroud is en hy die tweehonderd morge gehuur het
wat aan syne grens, wil die kêrel hom morsdood werk, seker omdat hy wil wegkom
van die skimpe van die skinderbekke wat niks vergeet nie.
Tog 'n alte mooi ou seuntjie wat hulle het!
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Net jammer dat hulle die kind Sybrand gaan doop het, want van dié ou korrelkop
wil hy niks weet nie. Dit is ook maar goed soos die gerugte dit wil hê dat die jong
vrou hom straf opkeil; dit is net wat hy nodig gehad het om die duiwel wat vroeg al
in hom gevaar het, uit te stamp.
Ja, dit is tog vreeslik dat sy arme dogter so moes ly vir die onskuldige kindjie, en
nou is sy die gelukkigste mens op die wêreld; sy lag gedurig en het 'n groot, fris
boerevrou geword. So gaan dit met 'n mens: die kinders word groot, jou lewe slyt
weg, hulle moet in jou plek kom, maar dit is swaar om af te gee, seker die moeilikste
ding op die hele wêreld. Hy kyk oor die veld heen. Die wit wintergras staan roerloos
met die sagte, koesterende son daaroor heen; dit nooi vir hom, die sieke en gekwelde,
om daarheen te kom soos jare gelede toe hy kruis en dwars oor die plaas gestryk het.
Dit nooi hom uit op sy leeftyd, want dit gee hom meer rus en geluk as die ydel
geselskap van mense, van sy kastige vriende wat hom so in die steek gelaat het toe
die moeilike dae gekom het.
Langsaam staan hy op, druk swaar op sy kierie; dit is of sy siel en gedagtes uitgaan
na daardie vredige velde, waarin hy een van die dae moet slaap. Maar dit skrik hom
nie af nie. Dit is 'n gedagte wat groot en dankbare gevoelens in hom wakker maak.
Om aan die einde van jou lewe, ná 'n stryd wat seker nie maklik
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was nie, terug te keer na die roerlose stilte wat daar op die gras lê, is 'n troos wat met
'n weemoedige blyheid in hom lê. Dit gaan, die een geslag na die ander, maar die
grond wag om bearbei te word. Ná hom sal daar nog baie boere kom, hulle sal buk
oor die aarde soos hy gebuk het en ook hulle sal deur die grasvelde na hulle laaste
slaapplek uitgenooi word. Net God bly, God in en deur wie alles bestaan; God wat
meer is as alles, en in sy alwetendheid gaan hulle weer rus nadat hulle, ryp geword
in ervaring, die onvermydelike leer eerbiedig het.
Met groot gesukkel gaan hy by die dam verby. Dit is vir hom tog alte mooi om
die breë plaat blinkende water te sien met die groen lusern daaronder. Hy loop half
uitasem tot by die plaaslyn; gestut deur swaar klippale, daar deur 'n onvermoeide
voorgeslag aangery en ingeplant, streep dit oor die bult om sy grond van die van ou
Sybrand te skei.
Maar wat is dit? Hier kom die ou by die kloof uit, waarlik reguit na hom toe. Hy
wil maak dat hy dadelik wegkom, maar dit gaan so langsaam. Oom Sybrand kruip
al deur die draad en pyl reguit op hom af, en nou moet hy, totaal onvas oor die houding
wat hy teenoor sy ou vyand moet inneem, maar gaan staan. Hy voel vererg en
verbyster.
‘Middag,’ sê oom Sybrand en steek sy hand uit.
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Oom Jaap aarsel; dan vat hy die gelooide hand. So onder sy ruie wenkbroue deur
kyk hy na sy ou mededinger en die se gelaat, maer en vol plooie. Die ou strakheid
in hom het verminder, want leed en deernis is vir hom in die laaste tyd die enigste
egte dinge in die lewe. Maar wat sal hulle nou vir mekaar sê?
‘Ek hoor dit gaan nie goed met jou nie,’ sê oom Sybrand, en die hartlike
belangstelling bring 'n vreemde lig in oom Jaap se oë; ‘ek het gedag ek sal maar net
kom vra.’
Oom Jaap kyk na die grond en sê: ‘Ja, jy het reg gehoor. Dit gaan nie goed nie.
Hierdie been sal nog my dood kos.’
Dan is daar 'n simpatieke stilte.
‘En nou is ons kinders getroud,’ sê oom Sybrand na 'n ruk.
‘Ja, nou is hulle getroud.’
Oom Jaap voel opeens 'n knop in sy keel; die erns, die dwingende opregtheid by die
ou vyand hier voor hom, ontwapen hom, ontroer hom.
‘Ons altwee word oud,’ sê oom Sybrand; ‘en daarom hinder een ding my baie wat
ek lankal vir jou wou gesê het. Mens leer baie; die ou lewe gee vir ons harde klappe.
Mens verstaan stadigaan dat jy nie so in kwaai vriendskap met mekaar kan lewe nie.
Daardie een ding moet reg!’ En toe met 'n moedige poging onthul hy die kwelling
wat so lank al op hom druk; ‘ek het
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daardie tyd jou dam oopgetrek, omdat ek die water nodig gehad het.’
‘Ek weet.’
‘Ek moes dit vir jou sê.’
‘Baie dankie.’
‘Nou ek moet loop. Baie goeie beterskap met jou been.’
‘Baie dankie.’
Hulle twee hande vang mekaar net vir 'n oomblik en hulle oë sê skugter vir mekaar
wat baie woorde nie kan doen nie; en toe loop hulle weg, elkeen in 'n eie rigting,
elkeen op sy eie grond, op die plase wat hulle liefhet. Hulle is maar klein stippeltjies
temidde van die wit wintervelde wat 'n verlate wydsheid om hulle bou en wat hulle
dra, beskerm en sal vernietig soos baie wat voor hulle en soos baie wat nog ná hulle
sal kom in die voortskakelende gang wat alle lewe is.

V
Dit is 'n koue en nat winter en oom Sybrand, wat nog altyd sukkel om geskikte
werkvolk te kry, moet tot laat in die aand sukkel met die lammers terwyl die
onvriendelike wind sy liggaam, wat nie meer so goed as vroeër bestand is teen die
natuur se geweld nie, laat rittel van die koue. In die nag moet hy dikwels opstaan,
want vir twee dae aan mekaar het daar 'n
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deurdringende winterreën geval, die lammers het verkrimp langs die mure gestaan
en 'n twintig is in een nag dood. Alleen moet hy in die pappery van die kraal sukkel,
sy skoene sopnat en sy broekspype klewerig van die nat mis. Hy dink nou dikwels
aan Henning. Alhoewel hy met geen mens daaroor wil praat nie, verlang hy dat sy
seun moet terugkom, want hy het hom nodig, hy sal hom nou as 'n aanvulling en
hulp beskou en nie as 'n bedreiging vir sy heerskappy en net 'n bewusmaking van
die aftakeling wat die ouderdom meebring nie. Maar Henning kom nie. Dit is duidelik
dat as sy eie kop hard is, dan is dié van sy seun net so hard.
Dit vul hom nou met 'n duister trots dat die seun van hom, voortsetter van 'n geslag
van wilskragtige mense, nie 'n papbroek en inkruiper is nie, maar onafhanklik en
trots bly net soos hy self en sy vader - ja, uit dieselfde harde hout gesny! Hy het
geleer om dinge anders te sien, om die diepe vervulling waarna die lewe altyd soek,
te gehoorsaam en te eerbiedig, omdat elke verset daarteen noodlottig is, omdat alle
dwarskoppige ingryping op die lewe se vaste werking, se onstuitbare uitgroeiing,
noodlottig is en diepgaande gevolge het. Die lewe wag vir niemand nie; dit stu voort,
dit skep en kom tot volwassenheid; dit gebruik en versmyt; dit is onversadigbaar
wreed, omdat dit self,
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net soos hy, aan 'n donker wil gehoorsaam wat die mens voortdryf, blind en so dikwels
onredelik, al is dit teen sy beste wil in, al lei dit dikwels tot sy ondergang.
Dit het hy met hierdie tweede huwelik ervaar. Terwyl hy lammers by 'n misvuur
warm maak, ander uit 'n bottel voer, maer ooie in die tuinkampie ja en in die
tussentydjies help werk aan 'n skuur, waarmee twee kleurlinge besig is, maal sy
gedagtes rusteloos en soek hy na 'n verduideliking vir sy handelwyse, na begrip van
sy dade.
Dit was of 'n swaar wind hom teen 'n helling afdrywe; al sy redenasie dat hy nie moet
gaan nie, het nie gehelp nie, want dit het sy houvas losgemaak, en met 'n drang wat
die jeug sulke verspotte dinge laat doen, het hy ook agter sy begeerte aangeloop,
maar wat by die jeug natuurlik was, was by hom belaglik en verwronge; dit is daarom
dat die mense so na hom gekyk het, dat hulle gelag het as hy verbykom, dat daar 'n
verborge opstandigheid was omdat die natuurlike aangerand en die eenmaal erkende
gang van die lewe geweldaddig onteer en omgekeer moes word.
Hoe is dit dan dat hy dit nou eers sien? Dat hy vroeër soos 'n onkeerbare woesteling
teen alles ingebeur het wat die vasgelegde begrippe verbied het? Langsaam lig daar
aan
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die kim van sy wete nuwe wysheid, insig wat alleen met bitter ervaring gewin word.
Maar die helderheid oor sy hele lewe kom maar net met oomblikke; dan is hy
vergewensgesind, vol begrip en nederig. Maar in die laaste tye kom daar weer swart
vlae van onredelikheid, van wyk-vir-niemand-nie, en dan word dit woes en onversetlik
in hom. Maggie het dit gesien. Haar kort houvas oor hom verminder. Hy laat hom
nie meer hiet of gebied nie.
Sy het haar baie gekul toe sy gedag het dat die ou, afgeleefde vryer dit nie meer
lank sou maak nie, dat sy hom sou buig na haar wil. Sy verwardheid sak weg voor
'n ou, herwonne koppigheid. Sy kan sien dat daar 'n groot drif in hom smeul, want
as hy haar saans onder sy ruie wenkbroue sit en aankyk, dan wil sy vlug, dan word
sy onderworpe en vleierig. Die ‘ou sondaar’, soos hy so dikwels heet, het opgestaan
uit die vernedering waarin sy tweede jeug hom gebring het; hy maak stadig die swoele
bekoring daarvan los van sy gees. Hy vermoed dat Maggie nie reguit met hom loop
nie, dat die poliesman haar besoek net soos hy van die plaas af weg is. Sy vuiste bal
swaar in sy sakke, sy voorhoof is gefrons; die eienaar van Boskloof mag lelik geswik
het by 'n valgat in die pad, maar hy is besig om weer die leisels te vat, want hy is nie
verniet uit harde hout gesny nie!
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VI
Oom Sybrand lê nou onrustig in die nag in sy bed, omdat die gedagte aan sy vrou se
moontlike ontrouheid hom wakker hou en daar bitter wraakgedagtes in hom spook.
Dit is so anders as vroeër toe hy nog sy man kon staan op terreine wat hy ken, waar
hy sekuur kon handel en die onverskrokkenheid kon openbaar van die mens wat in
die stilte weet watter krag daar in sy murg sit. Nou twyfel hy, want as man wat reeds
oor die sestig is, het hy hom gaan begewe op die terrein van die jeug, en die jeug
bemin en soek alleen die jeug en duld nie die inmenging van die ouderdom nie, al
word dit ook geskraag deur die mag wat deur besitting, deur die dwang van geld
verleen word. Dit is 'n onuitgemaakte stryd tussen instinktiewe begeerte en die
beveiliging-skanse wat deur die mens se verstand opgebou word: sy besitting.
Die maanlig lê bleek op die vensterraam en daarbuite is die tuin 'n geheim van
donker opstekende bome en onaardse lig. Hy vrywe met sy hand oor sy oë en kyk
na Maggie. Sy slaap rustig en in die lig van die maan lyk sy vir hom so onwerklik
mooi soos hy haar nog nooit gesien het nie. Die gedagte dat sy hom bedrieg en die
wete dat sy rede het om dit te doen, laat duister, verwronge begeertes in hom los. In
hierdie stilte, waarin die bleek maanlig die
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onwerklikheid van 'n ander wêreld bring, kom gedagtes in hom op wat net so ver
verwyderd is as die harde, nugter lig van die dag.
'n Drang dryf hom voort om sy hardgewerkte en sterk vingers om haar keel te sit
en haar te verwurg, want dan kan geen ander, geen jonger man haar besit nie; dan is
sy kwelling oor; die bedrog, die skelm streke agter sy rug, wat hom so hinder met 'n
vashoudendheid wat alleen 'n mens van sy jare verstaan, is dan ook op 'n end. Dan
sal daar weer rus in sy lewe kom, die rus wat van hom ontneem is op dieselfde
oomblik toe hy teruggekeer het na die drifte van die jeug. Maar as hy sy vingers om
haar keel sit, dan sal dit ook beteken dat hy homself vermoor, nie omdat dit 'n
regsvervolging sal afgee nie, maar omdat hy 'n gedeelte van sy wese sal vernietig
wat aan haar bestaan verbind is: die drang om te lewe. Daarsonder sal hy nie alleen
rus verower nie, maar erger: die rus van die dood, waarmee die vuur geblus sal wees;
die wil om vas te hou, te verower, vooruit te beur, sal verdwyn en daarmee sy houvas
en greep, waarsonder hy soos 'n herfsblaar in die diepte moet val.
Hy gaan nou regop in die bed sit en beskou haar verbluf en koppig soos 'n mens
wat nie wil erken dat die jeug net daar is vir die jeug nie nie. Hy kan nie afstand doen
van die skoonheid wat hom nou só boei dat hy dit sal kan vernietig
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omdat dit hom bedrieg en verraai. Hy voel dat dit die wip, die verderf is wat hom
sal verongeluk. Ja, sy hande is hard en sterk, en haar keel is sag en wit. Dit sal gou
wees. Dit sal voel of hy 'n sterk ding beetpak wat hom na die afgrond toe sleep. Sag
stoot sy asem in die nag. Stemme wat kom uit die bleek maanlig, stemme wat die
plaas wil behou, hits hom aan, laat hom na sy hande kyk asof hulle voorbestem is
om die groot daad te doen.
Hy het die frisheid van die lewe laat verbygaan in sy drang om sy besittings op te
stawel, in sy liefde vir sy ‘goed’. Hy het baie dinge verwaarloos; sy oorlede vrou het
vir hom niks meer geword as 'n besitting nie; die avontuurlike van die liefde het dood
gegaan in die matelose begeerte om meer en meer te hê. So het sy vrou gesterwe
lank voordat haar liggaam dood was. Nou wreek die lewe hom; hy voel dat dit die
vreeslikste sonde is, dat jy die grootste misstap begaan as jy wil ingryp op die
onversetlike gang van die natuur.
Hy staan op en kyk by die venster uit; die wêreld wat uitgestrek lê onder die lig
van die maan, is soos die wêreld in hom, totaal anders as gewoonlik, vol dreigende
donkerte en onbekende dieptes. Ja, hy staan op die rand van 'n groot afgrond. As hy
nou moet handel ... sy twee hande lê op die vensterbank; die maan val daaroor heen
en laat gedeeltes van sy lig-
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gaam in die skaduwee. Hy kyk weer aandagtig na sy hande. Dit is so bevreemdend
dat hy nou met hierdie selfde paar hande, waarmee hy so hard gewerk het, wat hom
gehelp het om die plaas op te bou, nou die grootste ding van sy lewe moet doen. In
sy gees sien hy hom al na haar toe gaan. Dit sal 'n verskriklike oomblik wees; dan
is alles oor, dan het die hele wêreld verander, want met daardie een ding sal hy baie
kragte in hom wat onstuimig is, weer tot ewewig bring. Dit sal die einde wees van
grootse hartstogte wat altyd in hom gebots het. Een vreeslike daad, en daarmee sal
alles wat in hom onderdruk gelê het, uiting gevind het. Met 'n swaar slag sal hy na
buite bring wat nou innerlik lê en smeul.
So staan hy doodstil, met die sagte maanlig op sy swaar hande wat die vensterbank
omklem. So wag hy vir die daad. So wag hy vir die groot oomblik in sy harde lewe.
En dan meteens gebeur die wonder. Die voëls het ontwaak; vrolik begin hulle
skreeu, 'n opgewekte lied sing hulle vir die komende dag, wat straks blink oor die
aarde sal kom. Met die aankondiging van die nuwe dag stort al die vreeslike gedagtes
in hom neer. Dit is of die dwaasheid voor sy oë wegwaai; of die verraderlike wat
hom wou mislei, wegvlug. Die wakker boer staan daar ontnugter sy oë en vrywe of
hy deur 'n nagmerrie gery is, uit 'n ontsettende
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droom ontwaak het en hom selfs skaam dat sulke gedagtes ooit in sy droom opgekom
het. Hy trek hom aan, kyk 'n slag na sy slapende vrou, gee 'n lang sug, en gaan dan
na buite waar die winterlug aan sy vel byt en hy meteens weer die volledige houvas
op die werklikheid het. Fris spoel die nuwe dag in sy are.

VII
Nou is dit weer die nugter, praktiese boer wat uit die muurkassie sy blinkgeslete,
swart boekie haal om haarfyn uit te reken hoe dit met die vee staan. Alhoewel dit 'n
moeilike winter was en hy reeds 'n hele klomp lammers verloor het, loop daar reeds
'n vyfhonderd in die kamp. Dit laat blydskap in hom kom as hy die getalle so sien
staan en nadink oor hoe dit alles in vyf jaar vermeerder sal wees. Gister het hy 'n
vierhonderd hamels teen 'n pond stuk verkoop en tien jong osse vir tien pond elk.
Die geld het hy gedeeltelik kontant ontvang; vir die res in die vorm van 'n tjek;
volgende week gaan hy na die dorp om die tjek in die bank te stoot; die bedrag wat
hy ontvang het - 'n honderd en vyftig pond - lê, sonder Maggie se wete, onder sy bed
in die swaar trommel toegesluit.
Die groot moeilikheid is nou met die inkomstebelasting. Dit word so gaandeweg
al weer tyd

C.M. van den Heever, Laat vrugte

363
dat hy die ‘papier’ moet invul, en vanjaar sal hy sy berekening baie fyn moet stel as
hy by die skuiwergat wil deurkom. 'n Paar keer te vore het ‘hulle’ hom al skerp
branders gestuur, omdat hy bedrae uitgelaat het; dié ellendige goed weet ook van
alles! Dit gaan rêrig van sy hart af om sy geld, waarvoor hy so swaar gewerk het,
sommer so goedsmoeds in die water te gooi vir 'n vae ding soos inkomstebelasting.
Die lui boere betaal nooit 'n pennie nie; hulle kry eerder nog boonop, en hier moet
hy elke jaar al sy planne so agter mekaar inspan dat hy by die skuiwergat kan
deurkom. Maar vanjaar gaan hy sit; hy sal darem nog baie dink en 'n hele paar draaie
maak voor hy hom oorgee.
Plotseling skiet 'n gedagte soos 'n pyl tussen al sy berekeninge in; dit is dat hy vir
'n ruk so week, so toegéwend geword het dat hy selfs met ou Jaap gaan praat het, dat
hy daar op die dorp by sy suster gaan sit het soos 'n ou papbroek wat deur sy vrou
oorheers word; ja, lamlendig by ander gaan kla het oor die bitterheid van sy lot!
Wrewel en skaamte kom in hom op. 'n Mens is 'n verspotte ding, wat op 'n sekere
oomblik so teen jou ware aard handel.
Maggie kom by die spens in, en dit is kompleet of sy 'n roofdier steur waar hy met
sy buit besig is; hy frons sy voorkop, maak allerhande neusgeluide en kort-kort blits
sy oë na haar kant toe om haar te wys hoe onwelkom sy nou
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in sy onmiddellike nabyheid is, hoe haar aanwesigheid die hele atmosfeer belemmer
waarin hy sy toegespitste berekeninge maak. Sy sien dit en vererg haar bloedig. As
hy dink dat hy die oorwinning oor haar gaan behaal, soos oor sy oorlede vrou, dan
is hy laat. Sy het al genoeg ellende en senuweeprikkeling in hierdie spookhuis
deurgegaan; sy wil nie nog boonop 'n bediende word nie. Sy gaan voor die koffieketel
staan en sê: ‘Ek wil geld hê vir klere. Kyk hoe lyk ek.’
Hy brom net knorrig, maar in sy oë is 'n weerlig waarvoor sy opeens vrees. Sy
blik wanneer hy teenswoordig na haar kyk, het verander. Daar lê 'n donderweer agter,
en opeens het sy weer die groot vrees vir dié gevaarlike ou man, wat vir 'n ruk so
mak geword het, maar nou sy afweer-penne na buite draai en 'n drang in haar wakker
maak om, ondanks al die goed wat sy kan erwe, maar dadelik na haar ouers te gaan
voordat daar iets verskrikliks gebeur. Vermoed hy dat daar iemand - die goeie ou
Dries - kom net sodra hy vir 'n dag weg is?
Sy is opeens baie onrustig, en laat maar dadelik haar begeerte vaar na mooi klere
om die ander vroue mee te vermaak. Die hele huis, die plaas, die mense wat alreeds
dood is, haar man dra 'n verbloemde vyandskap teen haar wat haar benoud maak,
haar wil laat skreeu.
Dit is die stille verwensing wat kom uit die
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dik mure, die verwensing van die ou meubels waaraan baie hande gevat het en wat
nou deur haar ontwy word, dit is die vuur wat agter haar man se oë brand wat haar
aankla, beskuldig, veroordeel, sodat die swaar stilte van die plaas soos 'n roerlose
likkewaan op haar gedagtes lê en haar stadigaan van haar verstand sal bring. Die
groot plaasstilte waarin hierdie mense veilig gelewe het, staan buite haar, jaag die
vrees in haar op. Sy is die indringer wat haar heeltemal moet oorgee aan die
vormingsmagte wat hier werk of anders sal sy moet vlug, anders sal haar hele gestel
pad gee. Oorgee kan sy nooit en Dries se woorde maak haar opnuut opstandig, dwing
haar om te gaan, hoe seer haar hart ook na besitting strewe. Die ellendige Annie se
vervloeking!
Hier voor haar staan oom Sybrand op, stramstram, bêre sy boekie baie versigtig en
sê: ‘Daar is van my skape weg, ek gaan nou na hulle soek en sal eers vanaand baie
laat terug wees.’
Die manier waarop hy haar aangespreek het ná die huwelik, het gaandeweg weer uit
die onnatuurlike sentimentele weggebuig tot die strakke, saaklike, afsydige toon wat
hy teenoor sy eerste vrou gebruik het. Daarom antwoord Maggie nie daarop nie, soos
tant Betta ook maar altyd geswyg het, omdat dit klink na 'n bevel waarop mens niks
aan te merk het nie. Oom
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Sybrand word weer baas; hy vorm haar stadig om na sy wil.
Sonder om iets verder te sê, loop hy by die agterdeur uit en netnou sien sy hom
oor die werf te perd ry. Dit is vir haar 'n verligting dat hy gaan, alhoewel die
drukkende eensaamheid vir haar so ondraaglik is. Daar kom sulke snaakse gedagtes
in haar op as sy so alleen is. Dit kwel haar dat sy so hard en onvriendelik teenoor die
doodgoeie Buks was. Sy gaan maar nooit kerkhof-toe nie, want 'n ongemaklike
skuldgevoel hou haar daar weg. Sy kry vandag haar verdiende loon, want ongelukkiger
kan sy seker nooit wees nie. Daar kom nooit kuiermense by hulle nie. As sy op die
dorp aansluit waar die ryk boere se vrouens gesels, dan swyg hulle dadelik asof hulle
haar as iemand beskou wat net uit die tronk gekom het.
Sy wens Dries wil weer kom; dit is nou veertien dae dat hy laas hier was. Hy moet
die hele stuk wêreld deur ry, en sy sien hom so selde, veral omdat hulle ook maar
baie versigtig moet wees. 'n Gedagte skiet haar te binne: sy is so nuuskierig om uit
te vind wat alles in die kis onder haar man se bed is. Daar moet baie geld in wees.
As sy die slot net kan oop kry, maar hy dra die sleutel by hom en pas dit soos goud
op. Sy het 'n paar klein sleuteltjies. Sy haal dit van die rakkie af bokant haar en loop
na die kamer toe. Sy sukkel die trommel onder die
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bed uit en draai die swaar slot in die rondte. Sy probeer een sleutel by die gaatjie
indruk; maar dit gaan nie. Dan dwing sy 'n ander een by die gat in, maar dit wil nie
draai nie.
Sy ruk soos sy skrik, want aan die voordeur word swaar gehamer. Vinnig skuiwe
sy die trommel onder die bed in. Sy dink eers verward dat dit haar man is, maar
waarom sal hy dan klop? Onseker loop sy deur die voorhuis, hou haar hand op haar
kloppende hart, en maak die voordeur oop. Al haar angs verdwyn meteens toe sy
Dries se glimlaggende gesig voor haar sien. ‘Jy het my lelik laat skrik!’ sê sy en vat
vleierig aan sy arm. ‘Kom binne.’
‘Die jong sê hy is veld-toe. Ek het eers goed seker gemaak. Ek was hierbo by oom
Jaap. Toe dog ek, ek sal hier langs kom. Ek betaal die ou jong nou maar 'n sikspens
dan hou hy die veld dop. Ons kan dus gerus wees; hy sal my vroegtydig waarsku.’
‘Ek is so bly dat jy gekom het; jy kan nie dink hoe vreeslik dit op die plaas is nie.
Ek vergaan hier.’
Sy gaan langs hom op die rusbank sit, maar hulle het nouliks die geleentheid gehad
om hulle hande inmekaar te draai, toe die ou jong by die agterdeur sê: ‘Hier is die
oubaas!’
So rats was Dries nog nooit. Hy wip letterlik by die deur uit en in 'n kits is hy op
sy perd en ry op 'n stywe galop die leegte in. Maar oom
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Sybrand het hom gesien, want hy het van die randjie se kant af, nie ver van die leegte
af nie, gekom, uit 'n rigting vanwaar hulle hom nie verwag het nie. Hy het geen
bekruip-bedoelings gehad nie, en het gouer terug gekom as wat hy verwag het, want
tussen die melkbosse van die sloot anderkant die randjie het hy op die skape afgekom
waarna hy gesoek het. Hy het daarom terug gery om dadelik met ander werk te begin.
Toe hy die figuur wat daar voor hom so driftig weg galop in die oog kry en hom
herken, het hy opeens lam geword van die nare ontdekking. Hy het wel dinge
vermoed, maar tog heimlik gehoop dat dit nie waar is nie. Nou sien hy voor sy oë
wat daar aan die gang is; dat hy 'n ou dwaas is wat maar so goedsmoeds gekul word.
Hy slaan met sy hakke so hard op sy perd se maag dat die dier in die lug klim en
hom, in 'n onbewaakte oomblik, byna tussen die ronde ysterklippe neerplant. Die
woede styg na sy hoof. As hy sy lemetford by hom gehad het, dan het hy die knaap
so seker as wat hy lewe van sy perd afgepiets.
Hy ry so hard dat die dier onder hom blaas. Sy hele lyf bewe van die opwinding.
Voor die stal hou hy stil en begin die perd met onvaste hande af te saal. Sy hande
rittel letterlik of hy koud kry. Hy jaag die dier met 'n vloek weg, neem die toom en
saal om dit aan 'n haak in die pakhuis net naas die stal op te hang. Hy doen
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dit werktuiglik; hy haas nie baie nie, want hy voel die naderende uitbarsting van sy
woede.
Die saal hang al, maar net toe hy die toom wil oplig, word dit swart voor hom. Dit
is of hy 'n slag in die nek kry; of 'n roofdier wat in stilte op hom sit en wag het,
geruisloos van 'n tak gespring het om sy tande in sy nek te slaan. Hy val op sy knieë
met oë wat groot en verbysterd is; sy mond is wyd oop en effens verwring, en hy
kreun soos iemand wat groot pyn het. Hy sukkel effens regop, maar toe is dit of hy
'n tweede dowwe slag in sy rug kry; hy val bo-oor 'n sak mielies, magteloos teen die
dodelike aanval van beroerte.
Sy linkerhand kom krampagtig omhoog of hy smeek om genade teen 'n vyand, of
hy roep om hulp. En dan kom die klanke, nie meer die vaste beveltoon van ou oom
Sybrand nie, maar aaklig gerek, benoud en kermend: ‘Betta, help! Betta!’
Toe ou Spantou daar op hom af kom, lê hy swaar en asemhaal, hulpeloos neergevel;
die ou jong skrik vreeslik vir die baas se oopgesperde oë wat half lyk soos glas wat
fyn versplinter is. Hy wag op 'n bevel van die oubaas, wat altyd net die regte woord
kon praat.
Maar oom Sybrand praat nie, kan nie meer praat nie. Die uitspreek van sy oorlede
vrou se
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naam was die laaste woorde wat hy gesê het voor die verlamming van sy spraakorgane
hom vir goed laat swyg het.

VIII
Die een gebeurtenis, so onverwags, so slu teen hom gemik, het sy hele lewe in twee
gekap. 'n Paar dae gelede was hy nog vol planne; nou sit hy hulpeloos, met 'n kakebeen
wat willoos hang en met oë wat 'n smekende en tegelykertyd verskrikte staring het.
Die linkerarm voel slap en dof, maar met die regtereen het hy slap beduie dat hy voor
die raam wil gaan sit. 'n Kombers is om sy bene geslaan, en so lê-sit hy nou, geboë
en bejammerenswaardig, daar voor die raam. Van hier kan hy oor die tuin uitkyk en
oor die lang end pad wat oor die bult gaan. Sy oë bly vas op daardie pad asof dit vir
hom lewe en bevryding sal bring.
Hy kan dit nou aan niemand sê nie, maar daar is 'n groot begeerte in hom: om vir
Henning te sien. Henning moet kom. Henning sal kom as dit dalk te laat is. Hy het
Henning weggeja toe hy nog sterk en gesond was, toe hy nog beheer oor sy spraak
gehad het. Nou wil hy sy seun, sy opvolger, terug hê, maar hy kan dit nie sê nie, hy
is magteloos om sy eie wens uit te spreek. Dit het alles verander in die wêreld van
sy gedagtes. Dit was net of hoë, vaste
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mure neerstort, of vloeiende kragte opeens verstywe, of dinge wat gesond gewerk
het, soos met 'n dinamietslag tot in hulle fondamente tril.
Met oomblikke kom die helderheid en dan kyk hy op sy lewe terug soos van 'n
rustige bergpunt en hy sien dan daar ver die pad slinger waarmee hy gekom het. Hy
leun met sy hoof skuins teen die kussing wat Maggie agter hom ingedruk het, en dit
is of daar verre, bloue valleie voor hom oopgaan, en daarheen gaan hy, 'n eensame
wandelaar, verlate deur almal, selfs deur God. Hy smeek oral om hulp, maar daar is
net harde oë, net vyandige staring, net afwysing.
Wanneer het dit alles so met hom gebeur? Die trane rol oor sy verweerde wange;
hy is verlore, weggewerp in die diepte, sonder vriend sonder steun in die uur van sy
laaste vernedering.
Dan word dit weer stil in hom en hy sien hom loop baie jare gelede op hierdie
selfde Boskloof. Hoe breedgebou en sterk was hy nie! Nadat hy 'n lang ruk aan die
landmuur gestawel het, het hy onverwags huistoe geloop, omdat 'n liefdesdrang hom
getrek het. By die huis was sy jong vrou, was die lenige Betta. Dit is of die ramp wat
hom getref het, aan die een kant baie lewe doodgebrand het, maar aan die ander kant
vir hom oomblikke van onnatuurlike verheldering bring, en die verste skuilhoeke
van die verlede laat ophelder asof niks wat hy belewe
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het, ooit vergaan nie. Sy vrou staan daar voor hom met haar helder, ligte blou oë en
die blye, geheimsinnige lag om haar mond, wat haar so dierbaar vir hom gemaak het
in daardie jare. Maar dan is daar die kwellende, wat ewig die suiwere vergesel, want
dieselfde gesig, met dieselfde glimlag, lê daar in 'n doodkis; die arme dode wat 'n
fyne glimlag dra om die lewe wat agter lê, oor die verbysterende klug en treurspel
deurmekaar wat dit alles is. Hy kan die doodsgesig nie uit sy voorstellingswêreld
verwyder kry nie; dit bly staan, dit kleef, dit gryp onverwyderbaar vas en het altyd
maar die glimlag van vreemde triomf wat ook weer vernedering is, hoe langer jy
daarna kyk; 'n lag wat verre, vergane dae se liefdesvreugde en wellus bind in die
smartlike ervaring van die dood. Dit is alles so deureengeweef dat dit vir hom voel
of hy binne enkele oomblikke totaal kranksinnig sal word, want die lewe wil gaan
stil staan sodat hy die vervlugtigende wonder daarvan wat in 'n liefdeslag lê en jou
ook weer aanstaar van 'n doodsgesig, kan vat; dit is so verskriklik dat dit hom totaal
gek sal maak. Wat altyd so ver van mekaar gelê het en rustig deur sy verstand geskei
is, verskyn hier so dig bymekaar dat die hele lewe, die duister beweging wat
veroorsaak word deur die ontmoeting van ruimte en tyd, hom heeltemal oorweldig.
Sou dit dan tog waar wees dat mens voor jy
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sterwe, jou hele lewe helder voor jou afgespieël sien? Maar gaan hy nou sterwe? En
dit is nie sy hele lewe wat hy hier sien nie; dit is 'n besef wat aan hom gegee word
van die deureengestrengeldheid van die lewe. Hy verloor sy vermoë om al die drade
met die verstand uiteen te hou. Hy sak almeer af in die afgrond onder waar die lewe
onverdeeld lê, 'n groot, verskriklike eenheid; maar die geheim daarvan kan hy aan
geen mens sê nie, want hy is nou stom; die geheim is nou veilig.
Hy hoor verweg perdepote klap en sien hoe hy en Betta van hulle troue af kom
daardie sonnige more, maar daar dreig die kwaai toespitsing weer, die ongenadige
helderheid, want hy sien die twee drawwende perde, die bruin gladde hare, die
skuiwende tuie en dan hulle koppe met die roerende ore, maar hy kan nie sy blik van
hulle losmaak nie. Hulle bly so voor hom, tot daar van ver 'n geluid soos barstende
glas op hom aandring.
‘Het jy geslaap?’ vra Maggie luid en soos vir 'n groot kind. ‘Hier is koffie vir jou.’
Hy gee kortaf keelgeluide, jammerlik om aan te hoor, en die taai, geweldige boer
van Boskloof sukkel die teelepels koffie in wat Maggie vir hom hou met 'n
triomfgevoel, want die Simson het ineengestort, hy is 'n patetiese, arme mens, wat
na al sy selfstandigheid neergeslaan is tot hierdie hulpeloosheid. Maggie is die baas.
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IX
Dit is of die dae aaneen vloei sonder dat daar veel skeiding is, want daagliks sit hy
voor die raam en wag op die tweede aanslag, wanneer alles in hom diep en stil sal
wees ... maar hy wag ook op Henning. Hy sit pal na die plaaspad en kyk met 'n
toewyding wat 'n moeder het wanneer sy waak by haar siek kind; sy oë is flou en
onvas, en die regtereen wil kort-kort toegaan, maar hy kyk en kyk.
Daarbuite kom die warm dae al; hy kan die blinkende son op die populierbome
sien; so rustig en koninklik soos lank gelede staan hulle nog steeds. Die winter suig
weg in die kou aarde, en die voorjaar se nadering is reeds in die lug; dit glans ver
weg oor die velde; dit tril neer in die sonstrale wat op sy been val.
Moet dit dan die einde wees? So vernietig as wat hy is, kan hy hom nog nie neerlê
by die onvermydelike nie; in sy neergevelde liggaam kom nog die vlae van opstand.
Dit is vreeslik dat hy soos 'n doofstomme van sy goed moet afstand doen, dat alles
daarbuite so roekeloos moet verwaarloos; en noudat hy die voorjaar sien kom, beur
hy hom sukkel-sukkel regop om te kyk of hy nie kan loop nie, maar met 'n slag val
hy terug in die stoel dat sy nek, wat so kwaai ingespan was, 'n ongenadige ruk gee.
Vanmore vroeg het hy gedag die vreeslike
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sal hom weer pak; dit was toe hy in 'n hewige opwinding gekom het omdat Maggie
die sleutel van sy trommel onder die bed van hom af weg geneem het. Soos mens 'n
kind uitlag wat astrant is, het sy teen hom opgetree, en toe hy krampagtig daaraan
vasgeklou het met sy regterhand, asof met die verlies van sy eiendom ook sy houvas
op die lewe vernietig sal word, het sy die sleutel losgeruk, sodat hy met 'n skok teen
die stoel se rug terug geval het. Sy woede is net 'n spot; hy kan nie praat nie; die
beker van sy vernedering is vol.
Hy het gehoor hoe sy met die trommel lol en dit was vir die versigtige, spaarsame
mens, wat sy sake so privaat as moontlik gehou het en sy kontantgeld in sy trommel
weggesluit het, 'n marteling om daar so magteloos te sit en luister asof hy nou 'n
bywoner, 'n slaaf, 'n beledigde op sy eie plaas is, op Boskloof waarop sy trotse wil
en onafhanklikheid vroeër so 'n helder stempel afgedruk het.
Maar terwyl die dood hom nog nie het nie, is hy nie klaar nie, al is hy soos 'n
gekweste voël wat met twee lam vlerke 'n endjie oor dieselfde aarde aansukkel
waaroor dit vroeër so vorstelik gevlieg het. God kon hom nie swaarder gestraf het
nie! Deurdat hy nie kan praat nie, moet hy net aanskou hoe sy goed misbruik word,
hoe die muur nou moet omgestamp word waaraan hy jare gewerk het, hoe sy
spaarsaamheid,
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sy presiesheid vir hom, as 'n gevangene, vasgeklink aan sy stoel, nou 'n stille spot,
'n duister wraak word. Hy moet as 'n dwaas voorgehou word, as 'n toonbeeld van 'n
sot wat vasgeklou het aan die belaglikheid van aardse dinge, hoe ernstig en plegtig
hulle ookal mag opgebou wees.
Ag, as hy tog net vir een dag kan loop en praat en gebied, dan sou hy soveel, ja
alles regmaak wat nog nie in orde is nie. Maar nou is hy 'n uitgeworpene op sy eie
plaas; hier moet hy aan die lewe gehou word soos 'n magtelose kind. As ander se
sorg net vir 'n rukkie aan hom onttrek word, dan is hy klaar. As hulle hom maar
liewers alleen wil laat, sodat hy tenminste soos 'n man kan sterwe. Maar met elke
daadjie laat Maggie vir hom voel hoe afhanklik, hoe uitgesak, hoe sonder waarde hy
geword het. As die tweede slag maar gou wil kom, maar dan is daar sy goed, wat
nou deur sy vrou verplunder en uitgespandeer sal word, omdat sy dit nie liefhet nie,
die waarde daarvan nie ken nie!
Hy draai sy gesig na die kant toe of hy dit wil afwend van die warm, heerlike lewe,
van sy besittings, waaraan hy sy hele bestaan gewy het. Maar hy kan dit nie loslaat
nie. As hy die een wortel wil uittrek, gryp die ander net vaster.
Daagliks gaan Maggie nou dorptoe. Sy neem 'n kaffertjie saam om hekke oop te
maak; sy hou self leisels. Pakke en pakke goed bring sy
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saam, en gister het sy 'n papier van die bank af gebring wat hy moet teken. Net voor
sy netnou weg is, het sy hom met borende oë gedwing; sy het sy bewende regterhand
self op die papier gehelp. Toe is sy weg. Die sorg van jare, die inhaligheid op ander
was tevergeefs, want die sorgvuldig gespaarde pennies word nou sommer so in die
water gegooi, word uitgerinkink, en hy moet dit magteloos en sprakeloos sit en
aanskou!
Daar rol weer trane oor sy wange, want die spanning in hom verslap; hy voel hoe
hy liggies bewe. Die dokter het gesê dat hy hom doodstil moet hou, maar die vrou
trek sy siel uit, sy help hom graftoe sleep! Hy kyk weer na die pad. Sy lippe roer,
maar daar kom geen geluid nie. Wyd oor die blinkende aarde lê die son; die vrugbare,
donker grond nooi hom uit om te kom; die skape se geblêr is so vertroulik. Al die
dinge daarbuite is sy lewenslange vriende; dit ken hom en wag op hom, wag op sy
stem wat nooit meer oor die plaas sal klink nie. Hy is dood, maar lewe nog, net om
sy eie, ellendige verlorenheid te aanskou.
Die gevoel van totale insakking van sy gees kom weer, soos dit nou gereeld gebeur
ná die lig ontvlambare opwinding. Sy kop hang al meer vooroor, die mond is willoos
en wyd oop, sodat dun drade daaruit kwyl, en op die beplooide gelaat, met die vel
sakkig en pap

C.M. van den Heever, Laat vrugte

378
onder die oë, is daar afgeëts 'n magteloosheid van die sterke wat in sy laaste
wanhoopspoging dood gevind is.
In sy gees vergaan alle besef van die skeiding tussen die werklikheid en die droom,
en wat nou onsamehangend in hom opskemer, kon net sowel waar gewees het, soos
die buitewêreld wat hy nou en dan, met lui oopgemaakte ooglede aanskou, 'n droom
was. Buite- en binnewêreld vloei in mekaar, en sy gees wil skeiding en verband
bring, maar sak saam met die verbandloosheid neer in die sluimering wat dof oor
hom kom. Om hom is net die stilte van die kamer, en van daarbuite kom nou en dan
die geblêr van 'n skaap. Dit is die eerbiedige stilte van die dinge rondom by die baas
se val. Met sy instorting kry baie dinge 'n ander karakter. Tog waak hulle oor hom;
hulle bly trou.
So sluimer hy met die oop mond en die vervalle gelaat en merk nie dat Annie en
Hennie voor die deur stil hou nie; hy merk ook nie dat Annie saggies binne kom nie
en hom toe, soos hy daar verlate sit en sluimer, bekyk en dan onderdrukte snikke gee
en opeens aan sy knie neerval en sê: ‘My arme vader!’
Dit duur 'n ruk voor hy die drade byeen kan kry; toe gee hy die vreemde keelgeluide
soos van 'n dier wat vreeslik pyn het en dit nie kan sê nie. Daar is blydskap in sy oë
toe Annie voor hom op haar knieë staan, sy hande vashou
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en hom vra hoe dit gaan. Die belangstelling in hom noudat hy magteloos is, bring 'n
blik in sy oë soos van 'n dankbare hond. Annie wat haar vader se trotse natuur so
goed ken, kan nie na hom kyk nie. Sy ween saggies oor die sterke wat so verneder
is.
Toe Hennie by die kamer inkom, vee Annie die trane uit haar oë weg en met 'n
felle aanklag begin sy: ‘Is dit nie om van te moor nie? Jy weet wat die dokter vir ons
van pa se toestand gesê het, en sy laat hom so wragtiewaar hier alleen by 'n meid
staan! Ek dink 'n lae kaffer sou meer gevoel gehad het. Die hele dorp praat daarvan
dat sy so vinnig as moontlik spandeer. Die winkel se wa kom gereeld daar by haar
ou spul onder in die dorp stil hou om pakke en pakke af te laai. As sy vanmiddag
hier aankom, sal sy iets hoor!’
Annie se praktiese natuur, haar innerlike verwantskap met haar vader, duik dadelik
na bo en vinnig en flink sit sy dinge agtermekaar en word bleek van nydigheid by
die aanskouing van wat ‘die skepsel’ in die laaste paar dae aangekoop het met die
smakelose onsamehangendheid van die mens wat roekeloos geld spandeer sonder
dat sy 'n waardebesef daarvan het.
Terwyl Hennie met 'n aardige gevoel by sy skoonvader sit, sorg Annie vir die ete,
smyt die klomp ou soep by die deur uit wat Maggie
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op die stoof gesit het met die opdrag aan die meid dat sy kort-kort daarvan 'n bietjie
vir die oubaas met 'n lepeltjie moet gee.
Daar is weer sorgsame hande, net soos dié van oom Sybrand, wat 'n ding reg vat,
wat orde bring, laat glinster en gerieflik word. Sterk soep word vir oom Sybrand
gemaak en op haar knieë staan Annie dit vir hom en gee, maar nou en dan moet sy
vinnig 'n traan wegknyp, want die slag was vir haar te groot; sy is nog nie genoeg
gewoon aan die agteruitgang van haar vader nie.
Die onberekenbare genadeloosheid van die lewe roep die edelste hulpvaardigheid
in haar op; sy vergeet alle gewin wat uit haar diens te haal is en met tere besorgdheid
waak sy oor haar vader, vergewe opreg alles wat hy aan hulle verkeerd gedoen het,
want haar hart is ontroer, die slag wat haar vader getref het, laat haar klein voel
teenoor die verborge magte in die lewe.
Daar buite word uiteindelik die gedril van wiele oor die werf gehoor, en dadelik
is Annie se veglus tot op die uiterste gespan. As haar vader plat geslaan is, dan moet
sy darem nog onthou dat sy uit dieselfde harde hout as die sieke gesny is! Sy gaan
na die agterdeur en daar wag sy.
Maggie het die uitgespande kar voor die deur gesien, maar sy het nie gemerk dat
dit Annie-
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hulle is nie. Sy voel skuldbewus en bang. Toe sy by die agterdeur kom, wag die breë
vrou haar daar in met oë wat haar van die werf af wil wegveeg. Die pakke wat Maggie
dra, val byna uit haar hande, want sy het nie op hierdie aanval gereken nie. Haar
moeilikhede het opeens soveel minder geword, en nou dit!
Annie gee nie pad toe sy nader kom nie en sê: ‘Die kar word weer vir jou ingespan;
jou voete nie weer in hierdie huis nie!’
Maar so maklik doen Maggie nie van haar swaargewonne regte afstand nie.
‘En wie sal my dit in my eie huis verbied? Gee pad!’ Maar oom Sybrand is nie
daar om haar te skraag soos laas nie; haar woorde verraai onsekerheid en vrees.
‘As jy nie vannag wil buite slaap nie, sê ek vir jou jy moet nou ry,’ sê Annie
dreigend, stap oor die drumpel en kom nader na Maggie toe. Maggie voel nou dat
sy met oom Sybrand se dogter te doen het. Hier is die ou krag wat haar so bang
gemaak het. Daardie onversetlikheid ken sy. Haar moed begewe haar. Soos een wat
onverwags lafhartig word, draai sy met haar pakkies en al om en loop sonder om 'n
woord te sê na die kar toe, terwyl Annie met haar kin trots in die lug as oorwinnaar
die woning van haar vader binnestap.
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X
Die pad gaan nog wit soos altyd na die helder horison en die dae is ryk van belofte;
die gars wat hy self gesaai het, staan groen in die tuin en is elke dag 'n nuwe frisheid
vir die oog. Die voëls vlie in donker troppe oor die wagtende lande en kom saans
terug in swerms wat ritmies voor sy raam verbyruis. Die dae het sagter geword en
daar is 'n roering in die warm aarde. Wit wolke vaar stil en hoog deur die blou lug.
Die voorjaar klop onder die kors van die aarde wat die arbeider uitnooi om die vet
grond om te keer dat dit blink in die son; dit wag op die hande van die flukse boer
om te help met die volkome vervulling van 'n werk wat altyd maar weer ná die
winterslaap daar is, sekuur soos die wenteling van die seisoene. Die knoppe glans
aan die takke en die amandelboom se eerste wit skemer al agter die dun rafels van
die wilkerbome uit. Die blare sal kom, die warm gras langs die blinkende fonteindam
sal groen en welig soos mos onder die voete insak en die populiere sal met hulle
jong, glansende blare 'n himne van die aarde sing as die voorjaarswind hulle streel.
Hulle sal die ou lied laat bewe oor die plaas, 'n lied van die groot herontwaking wat
steeds weer kom nadat die blare geval het, die lied wat altyd nuut klink, omdat daar
onder die weemoedige ruising 'n groot
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vreugde aandein van die skeppingsdrif wat na uitlewing en voltooiing soek,
gehoorsaam aan die goddelike energie wat geen stilstand ken nie, maar rusteloos
skep, laat uitgroei en laat verkwyn, seisoen in en seisoen uit.
Op sy bene rus oom Sybrand se hande; die dun, blou are lê afgelyn daarop; daar
is 'n bruinblou kleur onder die vel; die gebarste naels kleef hard en skubbig aan die
willose vlees. Dié hande rus; die lewenswil wat agter hulle gewerk het, sal voortaan
weer in ander wesens werk, maar hier het die stilstand gekom, want een mens se taak
is gedaan, in een mens het die lewensgang hom voltrek. Maar die lewe self gaan
ongesteurd voort.
Oom Sybrand stry met die laaste kragte wat daar in hom is, om nie te gaan nie.
Hy wag. Hy wag op sy seun Henning, soos hy vroeër, toe hy 'n presiese boer was,
gewag het op die koms van die lente, wanneer hy die grond kon bewerk en die saad
aan die aarde kon toevertrou. Maar Henning kom nie. Hy kan nie meer sê hulle moet
hom laat roep nie. Hy het die redelose begeerte dat sy kind moet kom, natuurlik,
vanselfsprekend, aangetrek deur die verlange na sy vader.
As die tweede aanslag dalk gou kom? Ja, dit is bitter, maar hy kan nog geen afstand
van sy besittings doen nie; tot die laaste toe sal dit by hom wees, omdat dit ingegroei
het in sy
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vesels, omdat dit saamgevloei is met sy gedagtes, omdat dit 'n deel van sy hele
mens-wees is, altyd verbonde met die aarde.
Flou kyk sy oë na die wit pad wat eindig teen die blou lug; dit vervul hom telkens
met 'n gevoel van heimwee, want dit laat hom terug verlang en besef hoe kort die
lewe is en watter vreeslike hunkering elke mens in hom dra na die oneindige.
Maar wat is dit? 'n Kar kom in die pad af. Sy blik is vas gesuig daaraan. Dit gaan
langsaam deur die duik. Dit kom nader en die wiele rittel diep en waarskuwend oor
die werf. Voor die raam hou die kar stil.
Dis Henning!
Oom Sybrand maak kermende keelgeluide van opwinding toe hy dit sien. Hy wil
opstaan, maar sink magteloos terug. Hy sien vir Johanna, nou uitgegroei tot 'n sterk,
gesonde boervrou; sy lag bly en haar tande skitter wit in die son.
Henning loop by die kamer in. Hy is nou 'n breedgeskouerde man met vaste trekke
op sy gesig, maar hy het die oë van sy moeder, vertroulik en met dié fyn,
geheimsinnige glimlag daarin. Oom Sybrand voel of die spanning in sy keel
saamkrimp; sag maak hy geluide soos 'n dier, en Henning, die kragbewuste, voel
hoe dit skryn in hom om sy vader wat eenmaal so onbuigbaar was, nou hulpeloos te
sien. Hy lig sy vader se slap hand op en druk dit lank in sy
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harde vuis vas en kyk die gekwelde en vereensaamde vertroulik en eerbiedig in die
oë. Op sy linkerarm het hy die seuntjie wat vrolik kraaigeluidjies maak. Ja, die seuntjie
wat soveel op die grootvader lyk - en wat uit dieselfde harde hout gesny is!
Met daardie handdruk, lank en begrypend, met daardie blik, vas en sterk soos sy
vader s'n vroeër was, maar tog so vol begrip, maak Henning oom Sybrand se afstand
van die aardse besitting maklik, want in die aanraking van sy seun het hy die komende
geslagte aangeraak, het hy gevoel dat, terwyl hy in vervulling van die ewige wette,
sal moet vertrek, hy tog in die nageslagte, wat uit hom voortgekom het, sal herlewe
soos die boom telkens weer verrys uit die jong stam.
Nou kan hy sterwe, want die rus het gekom met hierdie bevrydende aanraking,
met hierdie belofte van deurstromende lewe. So sterk soos Henning nou is, was hy
ook eenmaal en dit is goed, dit is 'n diepe troos om te weet dat hy, wat straks soos 'n
herfsblaar grond-toe sal moet daal, deur Henning, deur sy kleinkind verbonde is aan
die oneindige kringloop van die tye en aan God.
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