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Boekdeel 1
Voorwoord
Dit was een van daardie ‘onweierbare aanbiedinge’, mnr. Jan van Schaik se versoek
dat ek die Versamelde Werke van Eugène N. Marais saamstel, redigeer en van
aantekeninge voorsien. As skrywer van Marais se lewensverhaal het ek reeds oor
baie agtergrondkennis beskik, sodat die opgawe nie so onmoontlik sou wees nie;
buitendien was dit vir my 'n groot eer - al is die redigering van 'n skrywer van Marais
se formaat ook 'n groot verantwoordelikheid.
Hier is dit dan, die Versamelde Werke van Eugène Marais in twee lywige boekdele:
Byna 1 300 bladsye, ongeveer 600 000 woorde. ‘Who would have thought the old
man to have had so much blood in him?’ vra lady Macbeth. En elkeen wat iets van
Marais se lewe weet, van die beperkinge waaronder hy moes werk, sal verwonderd
wees dat hy tog nog soveel kon lewer. Dat alles nie op dieselfde hoë peil is nie,
spreek vanself; by 'n versameling wat naastenby volledig probeer wees, is so iets
omtrent onmoontlik. Tog is feitlik alles uit die een of ander oogpunt interessant:
soms bloot omdat dit lig op Marais se lewe werp; soms omdat dit ons iets laat sien
van hoe 'n intelligente, urbane en belese Afrikaner die wêreld in die jare twintig en
dertig beskou het (selfs wanneer hy 'n bietjie neerbuigend skryf vir 'n gehoor wat
nog nie die opvoedingspeil van later bereik het nie); heel dikwels eenvoudig omdat
dit skryfwerk uit die hoogste rakke is.
Op algehele volledigheid probeer die Versamelde Werke nie aanspraak maak
nie. Heelparty stukke wat te ver benede peil of fragmentaries is, of te veel inligting
uit ander stukke herhaal, asook boekresensies en dergelike efemere geskrifte, is
weggelaat. Maar omtrent alles wat tevore in boekvorm verskyn het, is opgeneem,
en diegene wat Marais se gepubliseerde werke goed ken, sal verras wees om 'n
hele klompie nuwighede te vind wat nooit tevore gebundel is nie.
Oor die indeling het ek nooit getwyfel nie. Die eenvoudigste manier om so 'n
massa stof te orden, het ek uit die staanspoor besluit, sou wees om by die inhoud
van bestaande bundels te bly; vandaar dat enkele afdelings sowel kortverhale as
artikels bevat. Breed gesproke is egter by nie-fiksie begin en tot verhale gevorder,
met daarna gedigte, dramas en ten slotte Engelse geskrifte. Selfs hierdie breë
indeling kon egter nie streng nagekom word nie. Die twee boekdele moes immers
min of meer ewe dik wees, en ek wou nie 'n bundel aan die einde van die eerste
boekdeel onderbreek en in die tweede hervat nie. Die probleem kon slegs opgelos
word deur die volgorde van bundels so 'n bietjie aan te pas.
Afgesien van Marais se Versamelde Werke was ek onlangs ook ten nouste
betrokke by die publikasie van 'n geredigeerde uitgawe van 'n ander beroemde
Afrikaanse skrywer, C.J. Langenhoven. By alle verskille is daar interessante
ooreenkomste. Albei skrywers het Afrikaans geskryf op 'n manier wat vir die moderne
leser dikwels vreemd lyk, nie soseer, glo ek, omdat die grootste deel van hul werk
in die jare twintig en dertig verskyn het nie (bloedjong joernalissies uit dieselfde
tydperk het 'n ‘moderner’ gevoel vir die
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taal gehad), maar omdat albei nog voor die stigting van Die Genootskap van Regte
Afrikaners gebore is (Marais 1871, Langenhoven 1873), en grootgeword het met
Nederlands en 'n ongevormde Afrikaans.
Dit was my oogmerk om Marais se styl vir die hedendaagse leser toegankliker te
maak, maar nie soveel bloed te laat dat dit bleek en kleurloos word nie. 'n Minderheid
van Marais se enigsins oudmodiese segswyses is dus opsetlik gehandhaaf om so
'n effens argaïese, ouderwetse sweem aan die werk te gee. Die skoolvossige
taalkundige wat algehele konsekwentheid verlang, sou miskien hierteen beswaar
maak, des te meer omdat verskillende norme op verskillende geskrifte toegepas is.
By Marais se latere kortverhale, veral dié wat enkele jare voor sy dood haastig en
slordig geskryf is om die pot aan die kook te hou, het ek nie geaarsel om ingrypend
te redigeer nie, selfs om lomp, omslagtige passasies oor te skryf en te verkort (sien
aantekening by p. 622 vir 'n uiterste voorbeeld). Daarteenoor het ek sy gedigte en
hoogstaande prosa soos Dwaalstories met die grootste piëteit benader. Ook met
sy geskrifte in Engels ('n taal wat hy besonder vlot kon hanteer) is omtrent nie gelol
nie. 'n Aantekening op p. 1271 verduidelik waarom ek baie min verander het aan
die artikels in die bundel 'n Paradys van Weleer, terwyl ook gedeeltes wat vroeër
in ander publikasies aangehaal is (bv. in Die Groot Verlange), met meer eerbied
benader is.
Ten opsigte van anderskleuriges was Marais besonder liberaal (sien veral die
aantekening by p. 371); tog kom ‘Kaffer’ en kombinasies daarvan honderde male
in sy werk voor (dit was die gewone woord van die tyd). Heelwat nadenke is aan
die tempering van hierdie woord gewy. In heel uitsonderlike gevalle, waar dit
funksioneel en onmisbaar was (bv. in die halfbloed-vrou Juanita Perreira se
emosionele betoog op p. 715), is dit gehandhaaf. ‘Kaffer’ is ook nie eenvoudig
deurgaans in ‘swarte’ of ‘swartman’ verander nie. Dit sou vir my gevoel onnatuurlik
gewees het. In 'n minderheid gevalle het ek eufemismes gebruik soos ‘inboorling’,
‘naturel’, af en toe ‘volk’ en 'n keer of wat selfs ‘klonkie’.
Ter wille van groter leesbaarheid is die artikels en verhale in die Versamelde
Werke gestroop van alle voorwoorde, inleidings e.d.m. Dié verskyn nou as
aanhangsels by die aantekeninge agter in boekdeel 2. Hierdie aantekeninge het
meer as een doel. Waar moontlik verstrek hulle die oorspronklike publikasiedatum
en -plek van elke individuele artikel of kortverhaal in die onderskeie bundels. Hulle
verduidelik sekere redaksionele wysigings. Dikwels verstrek hulle
agtergrond-kommentaar wat die betrokke gedeeltes van Marais se werk sinvoller,
verstaanbaarder of - hopelik - interessanter maak. Hulle bevat ook Marais se eie
voetnote en redaksionele kommentaar deur die oorspronklike uitgewers.
In verband met die illustrasies in die bundel is daar 'n aantekening op p. 1293.
My ruimte raak op. Wat ek nie hier kon sê nie, sal wel in die aantekeninge te vinde
wees. Nou kan ek die leser nog net toewens: Heil, dankie vir u geduld tot sover en
- lees lekker.

KAAPSTAD, 11 OKTOBER 1983
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Die Siel van die Mier

aant.

1 Die Begin van 'n Termietnes
Enkele jare gelede het 'n artikel oor miere deur dr. Hesse in 'n Afrikaanse tydskrif
verskyn. Byna alles wat deur natuurkundiges van miere vertel word, is altyd belangrik
en interessant en dr. Hesse se stuk (soos te verwagte was) was buitengewoon
interessant. Maar die stuk het ook gedien om nogmaals een feit helder te laat uitblink:
hoe vreeslik min daar in ons land gedoen word in verband met die studie van dierlike
gedrag en hoe baie reeds in ander lande gedoen is en nog elke dag gedoen word.
Al wat dr. Hesse vertel, is die uitslag van lang en geduldige ondersoek in Europa
en Amerika. Niks daarvan is presies toepaslik op Afrikaanse miere en termiete nie.
Die lewensloop van die meeste van ons mier- en termietsoorte is in alle opsigte net
so wonderlik, net so interessant as enigiets wat ooit in Suid-Amerika ontdek is. Die
skrywer hiervan het vir 'n tydperk van tien jaar ons miere en termiete af en toe
bestudeer in verband met 'n ondersoek in dierlike sielkunde. Die ondervinding is
toe opgedaan dat so 'n ondersoek byna elke dag wondere aan die dag lê. Om net
een ding te noem: die werking van die gemeenskaplike siel van 'n miershoop is vir
ons, mense (met glad 'n ander soort van siel), net so wonderlik en geheimsinnig as
telepatie of enige van die beweerde werkinge van die menslike verstand wat op die
grens van die onwaarskynlike en onmoontlike lê.
As 'n mens oor al hierdie dinge wil skrywe, dan staan jy verbysterd voor 'n werklike
‘embarras de richesse’. Jy weet nie waar om te begin nie. Ek wil iets vertel van die
gewoonste van ons termiete; en wat ek gaan vertel, sal elke belangsteller self kan
gadeslaan en miskien nog meer leer as wat ek weet. Sover ek weet, het nog nooit
iets in populêre tydskrifte verskyn van die feite wat ek sal aanhaal nie. Die meeste
daarvan is selfs aan die wetenskap onbekend.
1.
Die gewone Afrikaanse wit termiete, wat so skadelik is aan hout van enige aard,
en wat miershope bou in die oop veld, is deur ons hele land bekend - en nie altyd
gunstig nie. Ek sal iets vertel oor die begin van hul gemeenskaplike lewe. Die begin
van 'n nes is wanneer die miere vlieg: ná reën en gewoonlik met skemerdonker, ten
einde aan hul tallose vyande te ontkom. Hier reeds stuit jy op 'n wonder van instink.
Die miere wat vlieg, weet niks van vyande af nie. Hulle was nog nooit tevore buite
die nes nie. Die bestaanstryd is vir hulle
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'n geslote boek en tog, in nege uit tien gevalle, vlieg hulle nie voordat die voëltjies
al aan die slaap is nie. Dit sal te lank neem om te vertel van die wording en voeding
van die vlieënde miere. Dit is genoeg om te sê (wat die meeste Afrikaners weet)
dat hulle minstens twintig maal so groot is as die ander termiete van die nes, en
geheel anders van vorm en kleur. Jy moet 'n miernes beskou as 'n enkele dier
waarvan die ledemate, anders as by die mens, nog nie inmekaargesmelt het nie.
Een klas is die mond en voedingstelsel, 'n ander is die kloue of horings vir verdediging
en 'n ander is die geslagstelsel. Die vlieënde miere is die geslagstelsel van 'n kolonie.
Elkeen van die vlieënde miere is 'n toekomstige koning of koningin. Dit neem maande
vir die vier pragtige vlerke om te groei en tot volmaaktheid te ontwikkel en dan neem
dit weer maande - in dor streke van ons land selfs jare - voordat die miere 'n kans
kry om te vlieg. Voor 'n goeie reën geval het, sal hulle nooit vlieg nie; en die rede
lê voor die hand: hulle moet dadelik onder die grond kom; en as die grond hard en
droog is, kan hulle nie.
Volg nou die miere noukeurig vandat hulle uit die nes kom. Hulle kruip by die
duisende uit die gaatjie. Daar is blykbaar groot opgewondenheid in die nes. Somtyds
kom hulle gemeng met werkers en soldate uit. Die eerste ding wat die vlieënde mier
doen as hy uitkom, is om te probeer vlieg. Hy maak allerhande bewegings met sy
vlerke en as hy hom nie van die grond kan lig nie, klim hy op die naaste grashalm
en stort hom in die lug van 'n hoogte af. Maar hy moet vlieg, al is dit net vir 'n afstand
van ses duim. Netnou sal die leser sien waarom die werklike vlug vir die mier
noodsaaklik is, net so noodsaaklik as die beskerming van sy lewe, en daarom doen
hy net soveel moeite om te vlieg - miskien nog meer, want die sielsdrang is sterker
- as om sy bestaan te beskerm.
Laat ons een mier goed dophou. Die toeskouer sal dadelik gewaar dat een doel
van die vlieg verspreiding is - net soos die saad van 'n plant. Sommige miere styg
hoog in die lug en trek myle voordat hulle neerstryk; ander sak 'n paar tree van die
ou nes af grond toe. Maar naby of ver - vlieg moet hulle, anders is die grootste doel
van hul lewe verydel. Volg nou een wat naby die nes in die gras neersak. Ons sal
veronderstel dat dit 'n wyfie is (die twee geslagte is nie met die blote oog te onderskei
nie). Die eerste ding wat sy doen, is om haar vlerke kwyt te raak. Dit geskied deur
'n bliksemsnelle beweging - so vinnig dat die oog dit nie kan volg nie. Een minuut
sien jy haar met haar vier vlerke intak: die ander minuut stap sy weg, en daar lê die
vier vlerke in die gras - baie, baie gouer as 'n dame haar feesgewaad uittrek en oor
'n stoel hang. Dit het maande geneem vir die vlerke om te groei, jare miskien het
sy onderaards met hulle gelewe - alles net vir die één moment. Vir 'n tydperk van
drie sekondes en 'n afstand van miskien drie tree het sy die verruklike heerlikheid
van vlieg geniet en daarmee is die doel van die groot werk bereik, en die fabelagtige
vlerke word weggegooi soos die mens 'n ou afgeleefde baadjie. Net ná sy haar
vlerke kwytgeraak het, stap sy vir 'n paar sekondes vinnig heen en weer. Jy kan
dadelik aan
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haar hele gedrag sien dat sy 'n geskikte plek soek vir een of ander doel - 'n doel
wat vir jou nog duister is en wat haar hieropvolgende gedrag nie dadelik ophelder
nie. Jy moet geduldig kyk en wag as jy wil sien wat sy van plan is om te doen.
Net soos sy 'n plekkie na haar sin gekry het, doen sy 'n baie snaakse ding: sy
gaan staan op haar voorpootjies en hef driekwart van haar liggaam reg in die lug
op; en so bly sy doodstil soos 'n mierstandbeeld. As jy nou ongeduldig word en
wegstap, sal die groot geheim van die vlieënde miere vir jou 'n geheim bly. Wat
doen sy? Sy is besig om 'n draadlose S.O.S. die ruimte in te stuur. Gebruik maar
nog 'n bietjie geduld: daar is weinig genoeg Afrikaners wat iets hiervan weet. Waaruit
bestaan die sinjaal? Ek dink ek weet, maar ek twyfel of die oningewyde leser dit sal
raai. Dit vereis lang kennis met die seine van insekte om jou dadelik op die spoor
2.
te bring. Eers dink jy natuurlik aan een of ander vir die mens onhoorbare geluid.
Jy herinner jou hoe die toktokkie onder dergelike omstandighede klop. Haar sinjaal
is g'n geluid nie, soos eksperimenteel bewys kan word. Ons sal hier met die verklaring
tevrede wees dat dit iets volkome buite bereik van ons sintuie is, en die hemel alleen
weet oor watter afstande die mannetjie dit kan gewaar - en hoe! Ewenwel, hy gewaar
dit; want ons eerste mier is 'n baie moderne jong dame wat nie skroom om die eerste
stappe in die liefdeslewe self te neem nie. As jy lank genoeg wag, sien jy netnou 'n
ander mier uit die lug aankom. En dan gewaar jy dat, ofskoon hul vlug baie lomp
lyk en die rigting allesbehalwe willekeurig, hulle tog wel deeglik kan stuur en 'n rigting
kies, selfs teen die wind. Die mannetjie sak in die gras neer, dikwels 'n paar tree
van waar die wyfie nog altyd roerloos haar snaakse postuur behou. Net sodra hy
geland het, maak hy dieselfde blitsbeweging wat jy reeds by die wyfie gesien het,
en daar lê sy vier vlerke ook op die grond. Hy is in vreeslike, onweerstaanbare haas.
Oor en deur die gras kruip hy, so vinnig dat jy hom gedurig in die oog moet hou om
hom nie te verloor nie. Hy soek na die oorsprong van die sinjaal wat hy daar bo in
die lug ontvang het. Binne 'n paar minute kry hy haar. Sy is nog al die tyd doodstil,
met die lyf omhoog, maar net sodra die mannetjie haar aanraak met sy voelhoring,
infekteer hy haar met sy eie gejaagdheid. Sy begin te loop net so vinnig as haar
pootjies haar kan dra, en onmiddellik agter haar kom die mannetjie. Hulle is nou op
die laaste en vernaamste soek: die toekomstige huis; en dit laat Meneer geheel en
al aan Mevrou oor. Dit moet 'n goeie huis wees, want hulle sal lank daarin moet
woon. En met die vind van die huis en die eerste grawe van die voordeur sal ons
die gelukkige paar vir eers verlaat.
Daar is nog snaakser dinge in verband met die komedie wat die ongeoefende
leser nie sal raaksien nie. Ek het belowe om iets te vertel van die drang om te vlieg.
Luister nou: as die twee miere nie gevlieg het nie, gebeur niks van alles wat ek vertel
het nie. 'n Instink is iets wat trapsgewys werk. As jy een trap vernietig
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of weglaat, dan val die hele ding in duie. Die natuur verlang dat die miere moet
versprei. As die neste naby mekaar kom, sou die kos gou gedaan raak - daarom
kry hulle vlerke, en daarom moet hulle vlieg. Maar die vlieg is tegelyk een trap in
hulle geslagslewe; as hulle dié trap nie behoorlik neem nie, dan eindig hulle
geslagslewe en hulle bestaan daar en dan.
Die twee geslagte woon miskien vir twee jaar saam in een nes nadat hulle vlerke
gekry het. Hulle is gedurig in aanraking met mekaar, maar daar is nie die minste
spoor van geslagtelike ontwikkeling nie. Hulle moet eers uit die nes kruip, hulle moet
in die lug vlieg, moet weer gaan sit en moet self die vlerke afbreek en dan eers - en
dan onmiddellik - begin die geslagslewe. As jy hulle verhinder om te vlieg en met
geweld die vlerke afbreek, dan sterf mannetjie en wyfie sonder om te probeer om
'n stap verder in die voortbestaan van die ras te neem. Die duur en die afstand van
die vlug is van hoegenaamd g'n belang nie: dit kan ure duur en myle ver wees, of
dit kan een duim ver wees en een sekonde duur. Maar hierop dring die dwingeland
aan wat ons instink noem: jy moet al die trappies neem, anders is dit klaar met jou.
As jy 'n mannetjie en 'n wyfie neem net soos hulle uit die nes kruip en hulle by
mekaar hou, teen mekaar, sien jy dat hulle nie die minste belang in mekaar stel nie.
Met die uiterste geweld ('n mier se geweld is maar min!) probeer hulle om van
mekaar weg te kom. Laat nou die wyfie toe om drie duim ver te vlieg, en dadelik
gaan die proses voort soos beskrywe. Laat die mannetjie toe om eenmaal in die
lug sy vlerke te roer en dwing hom tot 'n landing naby die wyfie, dan - en dan alleen
- neem sake die normale loop. Een sekonde in tyd, drie duim in afstand, en een
vlerkslag is 'n golf tussen twee soorte lewens (wat die mier betref) so wyd soos die
ruimte van ons heelal: die fyn strepie kan hy nie oortree nie, en selfs die menslike
hulp van buite kan hom daartoe nie in staat stel nie.

Eindnoten:
1. Die gedrag wat hier beskrywe word, is dié van die Natalse termiet [Termes Natalensis (Haviland)];
2. Die ontmoeting tussen koning en koningin verskil by verskillende termietsoorte. By een soort
behou die koningin haar vlerke. Die koning klou onder haar lyf vas met sy kop na agter. Die
koningin breek met 'n beweging van haar lyf sy vlerke af, waarna sy met hom wegvlieg om 'n
geskikte nesplek te soek. Sy maak haar sein om die koning aan te roep uit die lug deur beredende
beweging van haar vlerke.

2 Onopgeloste Geheime
(‘Al het uiterste onderzoekt hij.’ - Job 28:3)
Daar is baie om te vertel oor die ontstaan van die nes; maar ek het my byna uitsluitlik
bepaal by gedrag wat vir vergelyking van waarde was; en daarin selfs was die
ondersoek gewestelik. Alle gedrag is natuurlik van belang vir die sielkunde. Gedrag
is die sielkunde; ten minste dit is al siel wat ons ken en kan waarneem. Maar vir die
doeleindes van vergelyking (vernaamlik as jy bo begin, by die ape) word die limiete
van jou gebied baie enger.
Met die versorging en voeding van die eerste kinders is die koning en koningin
self belas. Ná hulle volgroei is, neem laasgenoemde al die werk van die staat
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waar. Intussen word die koningin groter en vetter by die uur. Die smal en net lyfie
verdwyn stadigaan in toenemende vetlae tot sy uiteindelik 'n onooglike, wurmagtige
sak van vet is. En wat die treurspel behoort te vererger, is die feit dat haar eggenoot
(geseën met die enigste werklike luilekkerlewe wat in die natuur bekend is) die groot
geheim van ewigdurende jeug skyn te besit. Hy bly net so mooi en rats en jonk as
op sy huweliksreis; maar as jy na haar kyk, die roerlose, weersinwekkende wurm,
is dit onmoontlik om te glo dat sy eenmaal op kaboutervlerkies hoog in die lug gevlieg
het. Waarlik, daar sou verontskuldiging wees indien Sy Majesteit begin rond te loer
na iets 'n weinig, 'n weinig minder molligs. As jy so iets verwag, sal jy op aangename
wyse teleurgestel word. Sy gehegtheid aan haar skyn toe te neem met die groei
van haar liggaam. As jy die paleisholte blootlê, hardloop hy ontroerd rond; maar
altyd keer hy na haar terug. Van sy lewe deur vlug te red, is daar g'n sprake nie. Hy
klou verdedigend aan haar reuse-liggaam vas en daar sterf hy as die gevoellose
maghebber wat hul staat vernietig, so besluit. Wonderlike voorbeeld van egtelike
liefde en trou! Bewonderenswaardige liefde wat die vet-word van sy ega tot so 'n
vormlose gevaarte kan deurleef! Reusagtig moet dit wees om so 'n
oppervlaksuitgestrektheid selfs te kan omvat. Geen wonder dat Salomo ons na die
miere verwys nie. Sy ondervinding in hierdie opsig was glo ook taamlik uitgestrek.
Sinnebeeldig word dikwels van 'n vorstin gespreek as moeder van haar volk; die
mierkoningin is dit daadwerklik. Van al die tallose miljoene wat 'n groot nes uitmaak,
is sy die enigste moeder; elke individu word uit haar gebore. Sy is natuurlik vrygestel
van alle kinderkamersorge. Al wat van haar verwag word, is om die oneindige en
onophoudelike eierstroom vol te hou; want die daaglikse verlies aan soldate en
werkers is ontsettend, nieteenstaande die uitmuntende beskerming. Ons liewe
moeder, die Natuur, is nie so danig besorg oor die verlies van selfs duisende
enkelinge, terwyl sy reeds vir 'n onuitputlike voorraad voorsiening gemaak het nie.
Ek kom nou by 'n stadium waar taamlike groot individuele afwykinge waargeneem
sal word; maar vir ons doel sal ons aanneem dat die omgewing van die nes geheel
en al normaal was en dat geen steurende invloede van buite die loop van sake ooit
skeefgetrek het nie. Die eerste werkers sorg vir 'n paleis vir Haar Majesteit. Diep
onder die oppervlakte - van drie tot ses voet - word 'n holte uitgeruim. Met die jare
neem dit in uitgestrektheid toe en die uitgehaalde materiaal word tot opbou van die
oppervlakverdedigingstelsel gebruik. In hierdie holte word die eerste paleis vir die
koningin gemaak. Dit pas haar so mooi dat 'n mens geneig is om aan te neem dat
die paleis om haar gebou word. Ek betwyfel dit; en waarom ek dit betwyfel, sal die
leser self binnekort gewaar. In elk geval, ons kom nou binne 'n gebied waar byna
alles afleiding en raaiwerk is. G'n mense-oog het nog ooit gadegeslaan wat daar
plaasvind nie. Selfs is daar nog nooit 'n plan uitgedink hoe om die werk van die
termiete in die paleisholte af te
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loer nie. Want hulle leef in stikdonker, en om lig in die paleisholte in te laat, staan
gelyk met wat die toestand van die mensdom sou wees by die skielike vernietiging
van ons son. In stikdonker kan ons nie sien nie.
Die leser moet noukeurig volg wat nou kom, want ons grens hier op 'n geheim
van die miere wat baie na 'n mirakel lyk. Ek sal trag om so eenvoudig - en so min
‘wetenskaplik’ - te wees as maar moontlik is.
Die koningin hou aan met groei totdat sy 'n ontsettende grootte bereik: sesof
seweduisend maal so groot as 'n gewone werker. Van eie beweging of verskuiwing
is daar g'n sprake meer nie. Self kan sy g'n haarbreedte verroer nie. Bewegingloos
soos 'n stok lê sy daar. Al wat nog tekens van lewe gee, is die klein mierkoppie wat
onveranderd bly. As jy haar vel en spiervertakkinge noukeurig opkerwe en onder
die hoogste vergroting van die mikroskoop stukkie vir stukkie nagaan, sal jy oortuig
raak dat beweging gedurende die laaste stadiums van haar groei onmoontlik word.
Jy dink natuurlik aan 'n krimp-en-rekbeweging van die vel soos by sekere soorte
wurms. Jy sien dan dat g'n enkele deel van haar liggaam agter die kop onder beheer
is van wat eenmaal 'n ingewikkelde sentrale bewegingstelsel was nie. Ek dink ook
nie dat daar enige sprake kan wees van 'n tydelike beweegbaarheid, byvoorbeeld
deur 'n tydelike lediging van die sak nie. Ek het nog nooit so iets bespeur nie. En
dit kan ook nie wees nie, want die afleidende drade van die bewegingstelsel is in
vloeistof opgelos.
Ek lê hierop klem, omdat ek weet dat die leser netnou vir 'n uitleg gaan rondval,
en dat twee hulle seker gaan opdring: (1) rek-en-krimp-beweging van die huid, of
(2) tydelike beweegbaarheid vanweë skielike vermaering. Ons moet dus aanneem
dat hierdie twee ten minste volkome uitgesluit is. As jy aan 'n derde kan dink, sal
ek bly wees om dit te verneem.
Nou gaan ons voort met die koninklike lewensloop: haar eerste paleis is 'n
kamertjie van mierklei wat spoedig so hard word soos sement. Gewoonlik pas sy
net mooi daarin.
Sy is altyd veels te groot om by die deur van haar kamertjie in of uit te kan gaan.
As jy haar wil uithaal, moet jy die kamertjie stukkend breek - of die koningin. Die
koning en werkers kan maklik in- en uitgaan. Sy word gevoer en die eiers wat sy
gedurig lê, word weggehaal na die broeikaste deur die werkers wat met hierdie werk
belas is. Die koning doen niks. Hy boer maar altyd in of naby die paleis.
Intussen groei die koningin gedurig. Hier in haar eerste paleis het sy nog nie
een-derde van haar uiteindelike grootte bereik nie.
1.
Uiteindelik maak sy byna die hele kamertjie vol. Daar is nouliks ruimte vir die
klein werkertjies om die eiers oor die gevoellose gevaarte uit te dra. 'n Verskriklike
tragedie moet gebeur. Iets moet bars - en dit gaan nie die klipharde kamertjie wees
nie! Dit lyk baie na die klassieke ontmoeting tussen 'n onweer-
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staanbare krag en 'n onbeweegbare liggaam. Jy dink dat jy die miere hopeloos hoor
fluister: ‘O klipsalmander! Wat gaan van ons word? Laat ons tog maar nog 'n bietjie
antipon probeer!’
Die menslike toeskouer staan hulpeloos voor hierdie dreigende noodlot. Met al
sy wetenskap en vernuf kan hy niks doen om te help nie.
Maar die miere was in werklikheid nooit bekommerd nie. Al die tyd was hulle goed
bewus van 'n uitweg - 'n baie eenvoudige. Net voor Haar Majesteit te groot word vir
haar huis, bou hulle 'n tweede, anderhalf maal so groot as die eerste. Dit is parallel
met en vas aan die eerste, net so hard en met net so 'n nou deurtjie. En dan haal
hulle die koningin uit die eerste kamertjie en plaas haar in die tweede, waar sy vir
nog 'n jaar ruimte het om te groei. En so gaan hulle voort van kamer na kamer tot
daar 'n reeks van miskien ses is, met die koningin in die grootste en laaste. Sy kan
onmoontlik deur een van die deure gaan.
Daar bly nog een feit om te konstateer om die saak heeltemal duidelik en maklik
verstaanbaar te maak. Dit kan maklik deur metinge bewys word dat haar onderdane
haar onder geen omstandighede kan verroer nie. Die krag van 'n enkele werker kan
taamlik sekuur vasgestel word en dit is presies meetbaar vir hoeveel werkers daar
plek is om haar liggaam beet te pak. Dit sal duisende meer neem as wat daar plek
voor is om haar gedurende die laaste stadiums van haar groei te roer. Ons lê dus
die volgende skynbaar onbetwisbare feite neer: (1) Self kan die koningin nie roer
nie. (2) Die deure van haar kamers is veels te klein vir haar om in of uit te gaan. (3)
Die miere kan haar nie verroer nie, en (4) tog verdwyn sy uit die een kamertjie en
verskyn in 'n ander.
Ek het reeds twee moontlike verklarings weerlê, so te sê, voordat hulle geopper
was. Daar is egter nog een wat ek vergeet het. Dit het by my uitgegaan van die
byna alom aangenome hipotese dat onmoontlikhede selfs in 'n miernes nie gereeld
plaasvind nie. 'n Onbeweegbare ding kan nie tegelyk beweegbaar wees nie en die
grotere kan eenvoudig nie in die kleinere nie.
Dit moet dus noodwendig verskillende koninginne wees, en nie een en dieselfde
nie. As die eerste te groot word vir haar huis, word sy gedood en verslind, en dan
dra die miere 'n koningineier in die tweede kamer en laat dit daar uitbroei. Die enigste
moontlike wetenskaplike oplossing, nè? En baie eenvoudig as jy daaroor nadink?
Net jammer dit is nie waar nie. Jy word op 'n dwaalweg gelei deur te dink aan die
bye en hoe hulle koninginne maak en vernietig en verplaas. By die miere bestaan
'n soortgelyke stelsel nie. Ook kan dit eksperimenteel bewys word dat dit een en
dieselfde koningin is wat vervoer word. Dit is maklik om haar te merk. Wetenskaplike
vriende het verskillende teorieë aan die hand gegee - vriende wat meer van insekte
weet as ek ooit sal leer. Ek het hierdie teorieë ondersoek - maar nog nooit is een
geformuleer wat met al die feite stryk nie. Die oplossing van die raaisel sal miskien
die naam van die toekomstige Afrikaner-Fabre verewig.

Eindnoten:
1. Die gedrag hier beskrywe is van die Waterberg-termiet (Fuller).
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3 Taal in die Insektewêreld
‘Salomo was die erfgenaam van Dawid in Wysheid. Hy sê: “Ek het die Taal van die
voëls geleer. Dit was 'n ingewing van die Allerhoogste.” ... En toe Salomo en sy leër
by die Vallei van Miere kom, toe sê een mier: “Vlug na julle huise, o Miere, dat
Salomo en sy leër julle nie kan vertrap en julle dit nie weet nie.” En toe lag Salomo.’
- Vertaling uit Die Koran, Sura XXIII. - Die Mier.
Hoeveel bewonderaars van ons natuur het die Afrikaanse renaissance nie te
voorskyn gebring nie! Hoeveel digters besing dit nie! Die woordeskat van twee
wêrelddele word uitgeput om die wonders van sy skoonheid te beskrywe. Voor my
lê die boekie van 'n Afrikaanse natuurbewonderaar. Dit is hierdie boekie wat my tot
'n inleidinkie aanleiding gee. In net soveel bladsye van sy werk verskyn tweehonderd
beweringe omtrent ons natuur wat absoluut vals, ongegrond, onwaar is. (Ek wou
dat ek nog 'n paar harder woorde ken!) Ek het eenmaal dieselfde boekie aan 'n
ander natuurbewonderaar voorgelê en hom gevra om die natuurfoute aan te stip.
Nie een het hy raakgesien nie! Op die tweede bladsy word gewag gemaak van 'n
dwarrelwind in ons woestyngebied - in die nag! Altwee is in die woestyngebied
gebore en het daar grootgeword. Maar hulle is nie die enigste sondaars nie. As
iemand die natuur werklik liefhet, dan leer hy hom ken - en dit vereis nie moeite en
inspanning nie: dit kom vanself. As die natuur en sy verskynsels ooit op hom werklik
'n indruk gemaak het, sal sy gelaatstrekke altyd in sy geheue 'n lewendige beeld
vorm. Die rigting waarin ons grootste sonde lê, is om die uitdrukkinge van Europese
natuurliefhebbers blindelings na te volg, of buit te maak asof dit alles op Suid-Afrika
van toepassing is - vandaar sonnette oor ons ‘herfs’, ‘lente’, ens. Dis een van die
dinge wat my dwing om langdradig te wees oor die ootmoedigste van ons diertjies.
Ek het reeds te kenne gegee dat die vlieënde koningin, kort ná sy haar vlerke
kwytraak, 'n sein die ruimte instuur en dat dit altyd beantwoord word deur die
verskyning van die mannetjie uit die lug. Wat die sein presies was, het ek in twyfel
gestel en vir 'n latere geleentheid gelaat. Oor hierdie teks wil ek nou preek. Maar
voor ek tot my drieërlei punte oorgaan, kom daar eers 'n tweede lang inleiding.
Reeds vrees ek dat die geheim van die mieresinjaal uitgestel sal moet word tot 'n
hoofstuk wat ver in die toekoms verskyn! Maar die nuuskierige leser hoef nie
teleurgestel te voel nie. Ek is seker dat die inleiding hom ook 'n weinig sal interesseer.
Weer sal hy van dinge hoor wat hy self elke dag kan waarneem en baie waarvan
aan die wetenskap self tot vandag toe onbekend is.
Om die taal van die diere en insekte te kan verstaan, moet jy natuurlik eers die
A B C leer; maar van veel groter belang is die dinge wat jy moet afleer. Ons begin
derhalwe by die begin.
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Daar is drie maniere waarop die individue van alle lewende rasse met mekaar op
'n afstand gemeenskap voer. Almal maak gebruik van een van drie
natuurverskynsels: Kleur, geur en geluid. En net hier moet jy begin om dinge af te
leer. As jy dink aan geluid en geur en kleur soos dié dinge deur die mens vertolk
word - in terme van die indruk wat hierdie uitwendige dinge op hom maak - dan is
jy verlore voordat jy jou reis aanvaar. Luister maar: Daar is een termietsoort wat
gedurig deur geluid seine gee. As jy ooit in 'n huis geslaap het waar hierdie termiete
aan die werk was, sal die geluid jou goed bekend wees. Dit is 'n vinnige tik-tik-tik.
Jy kan dit ook waarneem deur 'n gat in 'n miershoop te boor en 'n mikrofoon daarin
te laat afsak. Dit is maklik waarneembaar dat hierdie geluid nie alleen deur die miere
gemaak word nie, maar dat ander miere dit op 'n afstand waarneem en dadelik deur
gedrag daarop antwoord. Hier is ons geneig om te dink en te praat van geluid en
hoor soos ons dié dinge verstaan. Maar dit is nie so nie. Vang nou een (of 'n klompie)
van 'n seinkorps en ondersoek hulle onder die mikroskoop. Jy moet hulle anatomies
nagaan, en wat vind jy? Glad g'n spoor, nie die minste teken of verskynsel van 'n
gehoorstelsel nie; niks wat in die verste verte met 'n oor ooreenstem nie; g'n spier
wat vir geluid gevoelig kan wees nie. En net so wat kleur en geur betref. Van albei
maak die diere ongetwyfeld gebruik as seine - soos die leser later sal insien. En
weer soek jy tevergeefs na enigiets wat na 'n oog lyk. Daar is selfs nie die kleinste
kleurkol wat vir 'n primitiewe oog mag deurgaan nie. Die termiete is stokblind, en
tog is hulle gevoelig vir 'n indirekte ligstraal ver benede die drempelkrag van die
menseoog. Dit wil sê hulle kan 'n baie dowwer onregstreekse lig gewaar word as
die mens. Dit is deur presiese meting bewys. Neus is daar glad nie.
Laat ons nou 'n ander goggatjie neem - die geliefde toktokkie - en dit sal ons 'n
heel ent verder op die spoor van die geheim bring. As jy die toktokkie goed wil leer
ken en sy taal praat, dan moet jy hom mak maak. Hy moet so gewoond wees aan
die menslike teenwoordigheid dat sy gedrag nooit daardeur skielik gewysig word
nie. (Hy word baie maklik mak - ten minste daar is een vaalpensie wat baie mak
word en sy baas leer ken en liefhê, die gladde soort met ligte bene: nie die geriffelde
nie.) Watter Afrikanerkind het nog nie die toktokkie gesien en hoor klop nie? Jou
oog val skielik op hom in of langs die pad. As hy nie skrik en skielik doodval nie,
met stokstywe bene - so dood soos die dooiste toktokkie wat ooit geleef het - dan
sien jy hom klop - en hoor hom natuurlik ook. Hy soek iets hards - 'n kolletjie grond
of 'n klippie - en daarop klop hy met die laaste buikplaatjie: drie-vier-vier-drie. Dit is
sy Morsekode. Vir 'n paar oomblikke luister hy, terwyl hy vinnig na verskillende
rigtings draai. Sy gedrag is belaglik menslik. Die hele liggaampie word een
vraagteken. Jy kan hom hoor sê:
‘So seker as ek leef, het ek haar hoor klop. Van watter kant nou? Daar is dit weer!’
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Hy antwoord met drie harde kloppe, en dan sit hy af, so vinnig as hy kan hardloop,
vir 'n tree of twee. Hier herhaal hy die seine om sy algemene rigting te toets; en so
gaan dit voort totdat hy eindelik by die geliefde arriveer. As jy die gedrag van baie
verskillende toktokkies in die paartyd gadeslaan, sal jy bywyle een moet volg wat
oor 'n ongelooflike afstand op die rigting van 'n teensein loop. Hy kan die sein hoor
oor afstande geheel en al buite die bereik van die fynste mense-oor. Dit is hier waar
hy die sielkundige begin interesseer. Ons studeer hom nader: weer vind ons onder
die mikroskoop g'n teken van 'n oor, g'n kompleks, g'n gevoelsdraad wat die diens
van 'n gehoorstel kan waarneem nie. Maar nog dink ons oor die gedrag van die
toktokkie in terme van geluid en hoor. Nou gaan ons oor tot laboratoriumwaarneminge
met ons mak toktokkies. Ons laboratorium is 'n stuk natuurveld of 'n taamlike groot
tuin. Spoedig sal die ondersoeker ontdek dat die toktokkie een van die mees
liggelowige goggatjies is. As hy deur die liefdegloed oorstelp is, glo hy eenvoudig
alles wat jy hom vertel - net soos 'n oujongnooi! Klop met jou vingernael op 'n klippie
- sy eie Morse - en dadelik antwoord hy. Jy kan hom maklik leer om alleen in
antwoord op jou sein te klop. Jy doen dit deur 'n paar dae lank nooit te klop tensy
hy geheel en al tot stilswye geraak het nie. Ná 'n paar dae sal hy alleen klop in
antwoord op jou sein - en dit altyd onmiddellik. Kry nou nog 'n klein mikrofoon met
kopstuk en drie voet draad. (Jy sal dit altyd nodig kry in jou omgang met insekte.)
Dit moet so fyn wees dat jy die voetval van 'n vlieg goed kan hoor. As jou toktokkie
mak en goed gedresseer is, dan toets jy die fynheid van sy waarnemingstel. Tot jou
verbasing ontdek jy dat dit ongelooflik, bonatuurlik fyn is. Klop maar eers met jou
vingernael op die klippie en maak die geluid al sagter totdat dit geheel en al buite
bereik van jou eie ore is. Onmiddellik en sonder die minste weifeling beantwoord
die toktokkie elke sein. Klop nou nie langer met die nael nie, maar met die sagte
top van die vinger. Daar is glad g'n geluid meer nie en nog antwoord die toktokkie!
Nou neem jy die mikrofoon en plaas dit op die grond, met die gehoorstel oor jou
ore. Klop nou met die sagte top van jou ringvinger op die mikrofoon se trommelvlies.
Jy moet werklik klop, nie net druk nie; maar met 'n weinig oefening kan jy dit so ver
bring dat die geluid deur die mikrofoon nouliks waarneembaar is - en nog hoor die
toktokkie dit!
Die oplossing van die raaisel lê in hierdie rigting: dit is glad g'n geluid wat die
toktokkie waarneem nie en van hoor is daar g'n sprake nie. Enige skoolboek oor
natuurkunde sal dit duidelik maak dat geluid alleen die vertolking deur ons ore van
sekere golfbeweginge in die dampkring is. (Geluid kan nie deur 'n lugleegte gaan
nie. As jy 'n geluid binne 'n termosfles met 'n draad deur die prop maak, is dit
onhoorbaar buiten wat deur die prop waarneembaar is.) Dit is ons oor wat die golwe
in geluid verander. Buite ons oor is die heelal geluidloos. Sonder 'n oor kan daar
g'n geluid wees nie. Maar die golwing wat ons geluid noem,
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het 'n waarneembare fisiese uitwerking. Dit is deur die uitoefening van 'n fisiese
beweegkrag dat die trommelvlies van ons oor en die hamer-en-aambeeld-bene in
trilling raak. So kan jy sandkorrels of 'n fyn gasvlam deur 'n musieknoot laat tril.
Maar daar is nog 'n moontlikheid: elke skielike aanraking tussen twee of meer
oppervlaktes van stoflike voorwerpe mag 'n trilling in die geheimsinnige eter
veroorsaak wat glad nie geluidgolwe is nie en derhalwe geheel en al g'n uitwerking
op ons ore het nie. (Ons raak nou in taamlike diep water, nie waar nie?) Ek dink dit
is sulke trillinge in die eter wat die miere en toktokkies van gebruik maak. Dit klink
'n bietjie vergesog, maar een of ander uitleg van hierdie aard sal die leser moet
aanneem voor hy die taal van die insekte kan leer. As hy weer 'n langasem-sprinkaan
hoor (so genoem omdat dit nie 'n sprinkaan is en die geluid nie deur asem gemaak
word nie), dan moet hy afleer om aan geluid en hoor te dink: hy moet aan 'n golwing
dink - 'n branderkring in die eter wat oor 'n afstand van ten minste agt myl deur 'n
ander langasem-sprinkaan waarneembaar is. Ook sal hy hom van so 'n teorie moet
bedien wanneer ons weer na ons miernes terugkeer, of hy sal sy toevlug tot 'n
wonder moet neem om 'n uitleg te formuleer van die gedagtewisseling wat gedurig
tussen die uithoeke van 'n termietnes plaasvind.
So ver wat geluid in die insektewêreld betref. Daar is nog twee ander maniere
van kommunikasie wat ons kortliks in hierdie inleiding moet behandel: geur en kleur.
Ons termiete maak gedurig gebruik van geur, waarvan sommige deur ons reukorgane
waarneembaar is. In Noord-Transvaal is 'n bekende mier - die stinkmier genoem wat 'n verskriklike reuk afgee. Die eienaardige uitwerking hiervan op die meeste
mense en honde in 'n omtrek van drie of vier tree is om 'n geweldige mislikheid te
veroorsaak. Elke leser sal die kenmerkende reuk van ons gewone termiete ken. Dit
word veroorsaak deur die afsondering van 'n sekere suur, wat die miere vir ander
doeleindes ook gebruik.
Dit is van die uiterste belang vir ons vordering in die taal van die miere om min
of meer seker te maak wat die sein van die koningin in werklikheid is. Al wat ek nou
aangehaal het, lewer (wat my persoonlik betref) die bewys dat dit iets is wat op ons
organe die indruk van geur sou maak as dit sterk genoeg was. Dit lyk altyd in die
begin baie hopeloos as ons te werk gaan met dinge wat geheel en al buite die bereik
van al ons sintuie is, maar Geduld erlerne is die groot leuse vir die reisiger op hierdie
donker voetpaadjies. Hier volg nog 'n bewys dat dit geur is: Jy kan maklik 'n brakkie
(by voorkeur 'n foksterriër) leer om vlieënde miere op te spoor ná hulle hul vlerke
kwytgeraak het. Hy sal op die reuk van 'n seinende koningin byna honderd meter
teen die wind loop; met 'n mannetjie het hy moeite oor 'n afstand van een meter.
Nog 'n bewys, dus.
Die laaste en vernaamste bewys moet met 'n taamlike omhaal van woorde
verduidelik word.
Die volgende is al die seine waarvan die miere gebruik maak:
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(1) Die kommunale sein wat gedurig van die middelpunt - die koningin - uitstraal en
wat dien om die gemenebes bymekaar te hou en wat elke mier in staat stel om 'n
ander lid van die gemeenskap te herken (buite die bereik van ons sintuie).
(2) Roep van werkers en soldate (deur ons as geluid waargeneem).
(3) Voedselboodskap (buite die bereik van ons sintuie.) Dié drie sal ons later
afsonderlik beskou.
(4) En dan, laaste, kom die koningin se geslagsein, wat ook buite die bereik van
ons sintuie lê.
Ons weet dat geur en kleur deur die hele natuur as geslagseine gebruik word. As
daar nie helder kleure is nie, dan kan jy seker wees dat daar een of ander geur moet
wees.
Laat my toe om 'n bietjie af te wyk. Ek het hierbo aangetoon dat vlieg by die miere
die sleutel is wat die geslagslewe ontsluit. Sonder vlieg kan daar g'n geslagslewe
wees nie. By die hoër soogdiere is dit meestal geur - somtyds met kleur gepaard.
Dit begin by die plante. Die geur en kleur van blomme is natuurlik 'n suiwer seksuele
verskynsel. Die ape en die mens het lank reeds albei verloor. Maar by die hoër
soogdiere bly geur nog altyd die sleutel wat die geslagslewe moontlik maak - daarom
is dit moontlik om groot soogdiere vir jare in dieretuine aan te hou sonder die ontstaan
van seksuele woede. Interessant is dit om die koedoes in hierdie verband gade te
slaan. In Waterberg had die skrywer dikwels geleentheid om dié wonderlike skouspel
van naby in die natuurstaat waar te neem. Vir 'n week of twee elke jaar word die
koeie geurig. Net sodra die toestand verbygaan, verlaat die bulle hulle om alleen in
klein troppies rond te swerwe. Hulle kom natuurlik met die koeie in aanraking, maar
nooit is daar die minste belangstelling nie. Maar kyk nou wat gebeur met 'n troppie
bulle wanneer koeie in die eerste geurtyd vier of vyf myl bo die wind verbytrek. 'n
Minuut tevore was hulle kalm aan wei, sorgloos slaapagtig. Dan kry hulle die wind.
Dit is asof 'n donderslag op hulle losbars. Met een stuipruk is al die pragtige koppe
omhoog en gretig word die lug getoets. Dan word van alle kante uitdagend
getrompetter, en onmiddellik daarna is die hele trop - wat 'n minuut tevore so
vriendskaplik saam gewei het - in 'n stofdamp gehul waaruit alleen die gekletter van
horings en die gebrul van woede hoorbaar is. Want die seksuele lewe word altyd
voorafgegaan deur die gevoelig-word van die vegsentrum. Sonder dié besondere
geur sou die seksuele lewe nooit ontwaak nie. Dit is maklik bewysbaar. Vernietig
(bv. met 'n vretende suur) die reukorgaan by een van die kleiner soogdiere wat van
geur afhanklik is. Daarna kan hy met die ander geslag (in enige toestand) gedurig
in aanraking kom. Nooit weer kan sy geslagslewe ontwikkel nie. Dit het altyd
uitwendige stimulasie nodig - geur of kleur - om die geslagsentrum gevoelig te maak.
Die enigste diere van wie geslagsentrums gevoelig kan word sonder enige uitwendige
stimulasie, is die
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hoër ape en die mens. As jy by die hoër ape en die mens kom, dan word die
aanwending van kleur en geur boeiend en misterieus. Vra 'n meisie waarom sy
gebruik maak van al die heerlike geure wat die kuns van die apteker in ons tyd tot
sulke volmaaktheid gevoer het. Haar antwoord sal misleidend wees, omdat sy die
sentrale beweegrede self nie weet nie. Dit is 'n aandrang wat opdoem uit die
donkerste kamers van haar siel - 'n rudimentêre en vergete ding uit die
oergeskiedenis van haar ras. Sy sou verskrik wees om te verneem wat die
geskiedenis van die aandrang in werklikheid is. Sy sou verontwaardig voel om te
verneem dat die basis van al haar dure parfumerie die seksuele afskeiding is van
verskillende soorte katte, van 'n bokkie, en (die duurste van almal) die rudimentêre
seksuele stof afgesonder deur 'n sekere soort walvis, wat nou niks meer is nie as
'n patologiese herinnering aan sy lewe op land miljoene jare gelede. Muskus is die
universele basis van seksuele geurseine by alle diere. By die mens self duur die
werklikheid ook nog voort. Ons jongedame sal verbaas (en miskien afgunstig)
verneem dat een uit elke duisend meisies nog by geleentheid muskus afsonder.
Haar hele huid word sterk en baie aangenaam geurig. Soos die geval is met al sulke
oorblyfsels uit ons rasgeskiedenis, kom die muskusafsondering veel meer dikwels
by individue van die bobbejane en hoër ape voor - vandaar die ‘sehnsuchtvolle’,
misterieuse oreksis wat parfumerie by die mens veroorsaak.
In geval van geur moet die leser ook bepaald dink aan 'n branderkring in die eter.
Dit is geheel vals om te veronderstel dat geur uit gasse of mikroskopiese stofdele
bestaan. Geur self is geheel nie stoflik nie. Jy kan 'n stukkie skoon muskus vir tien
jaar lank in 'n groot vertrek laat vergeur sonder dat daar die minste
gewigsvermindering plaasvind.
Dit lyk of ons 'n vreeslike ompad geloop het om uit te vind wat ons koningin se sein
was. In werklikheid het ons al die kronkelinge van die voetpad vermy. So geduldig
en aanhoudend moet 'n mens sukkel om een geheimpie aan ons majestueuse
Moeder te ontlok. Nou ten minste is ons byna seker - natuurlik nooit heeltemal nie
- dat die geslagsein van die termietkoningin veroorsaak word deur 'n branderkring
in die eter wat op ons organe in alle waarskynlikheid die indruk van geur sou maak
indien die mens dit kon waarneem.
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4 Wat Is die Siel?
Wat in die wetenskap ‘siel’ genoem word, is iets geheel en al buite die bereik van
al ons sintuie. Geen mens het nog ooit 'n siel (of 'n stukkie van 'n siel) geruik, gesien,
gesmaak, gehoor of gevoel nie. Daar is twee maniere waardeur ons op die spoor
kom van 'n siel. In ons eie binneste word ons deur selfondersoek iets gewaar wat
nie 'n tasbare deel van ons stoflike liggaam uitmaak nie. Hierdie gewaarwording is
natuurlik beperk tot 'n deeltjie van my eie siel. Die siel van my broer is net so ver
buite my direkte bereik as die siel van die mier. Ek moet die bestaan daarvan op
hoor-sê getuienis aanneem. Introspeksie is dus een bewysrigting waardeur ons by
magte is om die bestaan van die siel te konstateer. Maar dit is 'n besondere
wetenskap waarmee ons vir die oomblik niks te doen het nie.
Nou kom ons tot die vraagstuk in hierdie verband wat ons in die bestudering van
die mier meer bepaald interesseer. Weer sal ek trag om so min ‘wetenskaplik’, so
min tegnies te wees as moontlik. Maar ek moet daaroor uitwei en die leser moet dit
(met geduld!) probeer deurlees en probeer verstaan as hy verlang om enige werklike
begrip te vorm van al die wonders van 'n termietnes, waaroor ons later sal handel.
Die leser word versoek om altyd te onthou dat die grootste en vernaamste deel
van die definisies wat volg, my eie is en op my verantwoordelikheid alleen gemaak
word - vir wat dit mag werd wees. Tevergeefs sal hy in wetenskaplike boeke soek
vir stawing van alles wat ek sê. Nietemin vlei ek my dat hy sal insien - as hy werklik
in die lewende natuur belang stel - nie alleen dat dit waar is nie, maar dat dit die
enigste sleutel is wat vir hom die donker geheime in die gedrag van lewende skepsels
sal ontsluit.
Laat ons nou eers hoor wat die wetenskap daarvan sê. Die siel, sê die eg
wetenskaplike en streng logiese mense, is 'n toestand van die materie. Dit was ook
oorspronklik hul eerste definisie van magnetisme. Jy durf nie sê die siel is iets wat
'n sekere toestand in die materie veroorsaak nie, want daar is g'n bewys van nie.
Maar die analogie met magnetisme en wat later ontdek is, gee ons 'n sekere mate
van reg om te sê:
Ten eerste: ‘Die siel is iets buite die bereik van al ons sintuie wat sekere toestande
in die materie veroorsaak, welke toestande binne die bereik van ons sintuie is.’
Dit is altyd en enkel deur beweging dat ons dié toestand waarneem.
Dan kom die vraag: Watter soort beweging is 'n sielsbeweging? Ons lewe in 'n
wêreld van beweging. Ons sien stof en blare in die wind waai; ons sien water stroom
en die waterplante in gedurige beweging; ons hoor en voel die wind; ons sien 'n
miertjie 'n stukkie kos na sy nes aandra; ons sien 'n eier, skynbaar bewegingloos,
maar as ons die kans het om dit lank en noukeurig genoeg dop te
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hou, bespeur ons gedurige beweging, wat uiteindelik op 'n kuiken uitloop. Watter
van al hierdie bewegings is sielsbewegings en watter nie? Ons hoef nie die logika
en metafisika te veel lastig te val om 'n definisie te formuleer nie. Ons sal prakties
wees en sê:
Alleen beweging wat 'n bepaalde doel het, kan 'n sielsbeweging wees.
Ons eie siel is natuurlik die kriterium waardeur ons in staat gestel word om die
bestaan van 'n doel te konstateer. Die eg logiese mense mag nie met hierdie deel
van ons definisie tevrede wees nie, maar vir die praktiese natuurondersoeker is dit
voldoende.
Dan leer ons deur ondervinding dat sulke bewegings alleen plaasvind in 'n sekere
soort materie - organiese; dat dit meestal in die organisme self ontstaan en nie
afhanklik is van uitwendige natuurkragte nie. Ek sê meestal, want daar is 'n menigte
doelbewegings in die natuur wat wel deeglik van uitwendige natuurkragte afhanklik
is en nietemin psigologiese bewegings is. Ek het eenmaal tevore die geval van die
fluitjiesrietsaadjie aangehaal. Soos 'n poeierkwassie gevorm, dryf die saadjie soos
'n lugskippie op die sagste lugstraal, maar sodra dit bo 'n dam of 'n vlei kom, sak
die saadjie af na die water of klam grond soos 'n voëltjie wat gaan sit. By die eerste
gewaarwording lyk dit soos 'n bepaalde inwendig ontstane doelbeweging - iets wat
baie, baie selde in die plantewêreld aangetref word. By nadere ondersoek blyk die
uitleg egter dit te wees: Deur windwrywing, voordat die saadjie van sy moederstam
losruk, ontvang die kwassie 'n lading negatiewe elektrisiteit. Die gevolg is dat al die
fyn blaartjies van die poeierkwassie uitmekaarspring. So lank as die kwassie oop
bly, dryf die saadjie in die lug; maar sodra dit met 'n laag waterdamp in aanraking
kom, vind 'n ontlading van elektrisiteit plaas, die kwassie vou saam en die saadjie
sak aarde toe. Daardeur verseker die plant nie alleen die verspreiding van sy saad
nie, maar wat van groter belang is, dat elke saadjie in water of op 'n nat plek te lande
sal kom. Hier het jy 'n lang reeks van doeleindes wat die plant bereik deur gebruik
te maak van uitwendige natuurkragte; nietemin val al die bewegings binne ons
definisie as doelbewegings en derhalwe psigologiese.
Ten derde: Meestal - maar net meestal - spruit die beweging dus uit die organisme
self.
Bostaande definisie sal vir die praktiese natuurondersoeker altyd genoegsaam
wees. Hy sal bywyle moeilikhede op die lyf loop (soos die kammadood van die
toktokkie, wat oppervlakkig baie na die negativering van beweging lyk, of die groei
van 'n kristal); maar altyd sal by nadenke blyk dat ons definisie voldoende is.
Nou net nog 'n paar woorde oor ons rangskikking van hierdie doelbewegings in
die natuur en dan is ons klaar met hierdie stokdroë onderwerp, en kan ons weer
met ons miere voortgaan. Dat dit alles nodig is, sal die leser self later gewaar word.
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Ons het dit soos volg verdeel:
(1) Doelbewegings in die plantewêreld.
Dit bestaan uit vier soorte:
(a) Groei;
(b) tropismes of terugwerkinge deur uitwendige oorsake teweeggebring;
(c) bewegings afhanklik van natuurkragte buite die organisme;
(d) bewegings wat lyk of dit in die organisme self ontstaan, soos die uitreik van
arms deur sekere kruipplante na voorwerpe in die omgewing (dit mag egter ook 'n
tropisme wees).
(2) Doelbewegings in die laer dierewêreld, waarvan die gewoonste en vernaamste
is: bewegings wat in die organisme self ontstaan (maar uitwendige natuurkragte
word ook gebruik op 'n ander manier as deur die plante). Die eienaardigheid van
hierdie bewegings is dat hulle altyd 'n bepaalde koers loop: die organisme kan sy
gedrag nooit wysig nie; en dit is net so erflik as sy liggaamsdele.
Die ondersoeker kom spoedig tot die oortuiging dat alle doelbewegings in die
natuur afhanklik is van wat ons geheue noem. Hierdie gedetemineerde erflike
doelbewegings noem ons die siel van instink. Jy tref dit in al sy oorspronklike
volmaaktheid by die insekte aan; en deur die hele laer dierewêreld loop dit tot jy by
die ape en die mens kom, en dan eers tref jy 'n magtige en verbasende verandering
aan in beide kwaliteit en kwantiteit van doelbewegings.
Laat ons nou terugkeer na die siel van instink. Ons het gesê, ten eerste, dat die
geheue wat hierdie siel uitmaak, net so erflik is as die liggaamsdele van die
organisme. Die volgende, werklik uitgevoerde eksperiment sal duidelik maak wat
ons bedoel:
Ons alombekende geelvink (daar is verskillende soorte, maar enigeen kan vir die
eksperiment gebruik word) vleg 'n wonderlike nessie aan die uiteinde van 'n buigbare
takkie, gewoonlik oor water. (Is daar een leser wat ooit die moeite gedoen het om
uit te vind hoe die eerste grassie vasgebind word, en van watter soort knoop die
voëltjie gebruik maak?) Die volgroeide vink is 'n saadeter, maar die kleintjies word
op wurmpies gevoer byna totdat hulle die nes verlaat. Onthou nou hierdie twee
geheues; (1) hoe om die nessie te vleg; en (2) hoe om die kleintjies te voer.
Ons het vir vier geslagte geelvinkeiers onder kanaries laat uitbroei. Die voëltjies
word elke keer verplig om eiers te lê sonder om 'n nessie te vleg. Dit is die moeilikste
deel van die waarneming, maar dit kan gedoen word. Elke keer word die eiers onder
kanaries uitgebroei. Die kleintjies word op kunsmatige voedsel grootgemaak: nooit
'n wurmpie of insekte sien hulle nie. Nooit sien hulle 'n stukkie gras wat vir vleg
gebruik kan word nie.
En toe neem ons die vierde geslag en gee die voëltjies alles wat hulle in 'n normale
lewensloop in die natuur sou kry. Onthou nou dat hulle vir vier geslagte
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nog nooit 'n gevlegte nessie gesien het nie, nog nooit 'n wurmpie geproe het nie.
Uit eie ondervinding kan die voëltjie onmoontlik weet wat om in die natuur te doen.
Van eie geheue kan daar g'n sprake wees nie. Ons het verwag dat daar ten minste
wysiging van normale gedrag sou wees, maar daar was nie! Toe die tyd kom, gaan
die voëltjies geweldig aan vleg. 'n Hele paar meer nessies word gemaak as wat
hulle kon gebruik. (Dit gebeur gereeld in die natuur vir 'n beskermingsdoel wat een
of ander leser miskien self sal uitdink.) Die eiertjies word uitgebroei en die kleintjies
op wurmpies gevoer!
Dit is wat erflike geheue in die siel van instink beteken.
Die tweede eienaardigheid van hierdie siel is dat die organisme nooit in staat is
om sy gedrag te wysig nie - met ander woorde, hy kan g'n individuele, kousale
herinnering opdoen nie. Hy is gebonde aan sy erflike herinneringe. 'n Dodelike tiran
is die erflike geheue in hierdie opsig. Selfs aan die dreigende dood kan die organisme
nie ontvlug wanneer ontvlugting gedrag vereis wat teenstrydig is met sy erflike
geheue nie (soos die leser in een van ons waarnemings sal sien). Ons sal twee
voorbeelde aanhaal: Die swart padmakermiere (regte miere dié keer, nie termiete
nie) word in baie verskillende dele van Suid-Afrika aangetref. Hulle maak
voetpaadjies, soms honderde tree lank, waarlangs hulle alle soorte plant- en
grassaad na die nes aandra. Op 'n afstand sien jy twee strepe miere: een wit, die
ander swart. Die miere wat kom, het elkeen 'n wit grassaadjie in die bek; dié wat
gaan, is pikswart. Hulle bring die saadjie met dop en al. Dit word in die nes afgedra
en daar word die doppie afgehaal en weer sorgvuldig uitgedra en by die nes
opgehoop. Een soort padmakers, terloops gesê, is meesters van 'n wonderlike
natuurgeheim wat die mens nie ken nie. Hulle het ontdek hoe om die ontkieming
van plantsaad te verhinder, selfs wanneer die saad op klam aarde in die donker
weggebêre word. Wat hulle aan die saad doen, weet ek nie. Ek dink hulle moet een
of ander towerwoord daaroor uitspreek! Die mikroskoop wys nie die kleinste letsel
aan die saad nie; maar as jy van dieselfde saad pluk en op dieselfde plek plaas
waar die miere dit bêre, ontkiem dit binne 'n paar uur. (Kyk hoe dwaal 'n mens
onwillekeurig af as jy met miere te doen het!) Die padmakers is baie bang vir water.
Vloedwater is hul grootste natuurvyand - en weet jy waarom? Hulle is oorspronklik
woestynmiere, moderne indringers tot meer bevoorregte streke - daarom weet hulle
nie hoe om die onderaardse nes teen groot en aanhoudende reëns te beskerm nie.
Diep ingewortel, derhalwe, is die vrees vir hierdie aartsvyand van hul ras. Al raad
wat hulle weet, is vlug - vroegtydig en so ver moontlik.
As 'n mens nou 'n slootjie oor 'n pad grawe en met water vul, veroorsaak dit die
grootste verbystering onder die padlopers. Aan albei kante vergaar 'n opgewonde
drom miere en dit neem baie, baie lank voor dit hulle byval dat hulle maklik 'n omweg
kan volg. Voor hulle dit doen, plaas jy egter 'n dun grasstrooitjie oor die watergrag,
en dadelik sal jy die geleentheid hê om 'n baie eien-
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aardige en geheimsinnige optrede waar te neem. Sorgvuldig toets die miere die
gevaarlike brug. Een vir een waag sy voorlyf op die strooi. Met die agterpootjies vas
aan die wal geklem, rek hy sy lyf op die strooitjie uit. Hy woel met die voorpootjies
en voelhorings en dan gewaar hy die water en trek terug - haastig - om sy maats
te vertel dat die brug onder kwessie uitermate onveilig is. Dit is wat aan die neskant
van die brug gebeur, waar die onbelade miere ophoop. Aan die ander kant van die
brug - die verste van die nes - is die gedrag van die miere heeltemal anders. Hier
arriveer die miere, elkeen met 'n grassaadjie in die bek. Meestal is die grassaadjie
so groot en swaar dat die loop van die mier vreeslik belemmer en bemoeilik word.
En wat gebeur by die brug? Met die minste tekens van huiwering stap elke mier
voort op die strooi met sy reuse-vrag. Soms slaan hy om, maar hy klou met al sy
pootjies aan die brug vas en gaan oor, en altyd bring hy sy vrag in veiligheid en
haas hom verder na die nes asof niks gebeur het nie. Hier staan jy voor 'n raaisel:
die onbelade mier is bang om hom op die brug te waag; die belade mier loop oor
met 'n vrag wat die passasie oneindig moeiliker maak. Jy kan maklik voldoende
bewys vind dat die dra van die vrag niks met die gewaarwording van die water te
maak het nie. Neem nou 'n vierkantige stukkie blik, bedek dit met grond en skuif dit
onder die miere aan die neskant van die brug. As hulle dik daarop vergaar het, tel
jy die blikkie met miere en al op. Met 'n dun haarpenseel merk jy so baie miere as
moontlik met 'n klein kolletjie rooi op die agterlyf en dan skud jy die klomp in die pad
aan die oorkant van die grag af. Dadelik stryk hulle voort langs die pad om binnekort
terug te keer, elkeen met 'n grassaad in die bekkie, en hulle gaan oor die brug asof
hulle hul hele lewe lank nog niks anders doen nie. Binnekort kom van jou rooikolmiere
van die nes terug nadat elkeen sy drag afgelewer het. By die brug stuit hulle; en
niks wat jy kan doen, sal 'n enkele mier die moed gee om vanself oor die brug te
gaan nie.
En so kan jy aanhou van die môre tot die aand (as jy die geduld het van 'n
natuurondersoeker) tot byna al die padlopers gekol is; en uiteindelik sal jy twee
dinge leer: ten eerste, dat jy nooit die miere deur hul eie ondervinding kan leer dat
die brug veilig is om oor te gaan nie, en, ten tweede, dat jy hulle nooit kan leer dat
as die brug veilig is vir 'n swaar-belade mier, dit (eweredig aan die vrag) vir 'n
onbelade mier des te meer veiliger moet wees nie. Hulle beproef dit self honderde
male. As jy vir maande die eksperiment voortsit soos ons gedoen het, beproef hulle
dit duisende male en altyd bly hulle gedrag dieselfde - tot jy die ding wanhopig
opgee. Nooit sal die onbelade mier waag om oor die waterbrug te gaan nie; maar
sodra hy met sy swaar vrag terugkom, gaan hy sonder aarseling oor.
Kan die leser raai waarom die onbelade mier weier om oor die brug te gaan en
die belade mier nie? Dit het nie presies iets met ons onderwerp te doen nie, maar
ek weet hy sal nuuskierig wees.

Eugène Marais, Versamelde werke

29
As hy 'n weinig eksplorasie in die werking van die dieresiel gedoen het, sou die
gedrag van die miere nie lank vir hom 'n geheim bly nie. Jy kan 'n dier na alle kante
swaai namate jy in staat is om sy instinkte (sy rasherinneringe) deur kunsmatige
inmenging te oriënteer. Die gedrag van die onbelade mier wat van die nes af
weggaan, word deur 'n enkele sielsdrang bepaal: om kos te gaan haal. Dit is al klaar
nie 'n sterk sielsdrang nie; dit moet selfs opereer teen die ewigdurende en groot
sielsdrang: huis toe, die sterkste van alle psigologiese drange, behalwe die seksuele
(waar dit in enkelinge bestaan). As ons 'n bietjie hoër op die leer klim, noem ons dit
heimwee. Die miere wat met die saad terugkom, word deur twee van die sterkste
instinkte getrek: (1) huis toe, en (2) die kos in veiligheid bring. Dit is net asof jy
draadjies aan die miere vasbind en hulle daarmee trek. Die draadjie wat die mier
weg van die nes trek, is baie swak. Voor die gewaarwording van gevaar en die
daaropvolgende toestand breek die draadjie. Aan die terugkomende mier is twee
sterk drade vas, wat selfs 'n doodsgevaar nie kan breek nie.
Op stuk van sake is die vraagstuk nie so moeilik nie, nè?
Daar het jy nou wat bedoel word wanneer die sielkundige sê dat die instinktiewe
siel die erflike gedrag nie kan wysig nie, en g'n individuele kousale herinnering kan
opdoen nie. Hy kan nie deur eie ondervinding leer nie.
Ons het ook gesê dat die siel van erflike herinneringe 'n dwingeland is wat die
dood self nie kan keer as dit gedrag vereis wat teenstrydig is met enige
rasherinnering nie. As voorbeeld hiervan neem ons die geval van die springbokke
op die Springbokvlakte in Waterberg. Die vlakte is 'n eiland oop veld in die midde
van die Transvaalse Bosveld. Die springbok is hoogs gespesialiseer vir die lewe op
die oop vlakte - met ander woorde, al sy erflike herinneringe is omtrent die oop
vlaktes. Hy weet hoe om die gevare wat hom daar bedreig, te vermy; hy weet watter
die beste voedsel daar is, en hoe om dit te kry; hy weet hoe en wanneer verhuising
moet geskied; hy kan agter die reën aan op oop vlaktes trek; hy kan vreeslik ver
sien en ruik, ens., ens. Op die Springbokvlakte was daar twintig jaar gelede duisende
springbokke. Nou is hulle uitgeroei. Stadigaan het die mens ingedring, plase
opgeneem en afgekamp en die springbokke in die proses verniel. Ten weste van
hulle was die berge en ten noorde die oneindige bosveld, waar hulle absoluut veilig
sou gewees het. Daar was een stap tussen die dood enersyds en absolute veiligheid
andersyds en hulle kon dit nie neem nie. Duisende ander grootwild (minder
gespesialiseer) het die bosse ingevlug en hul bestaan gered. Dit het gebeur dat
jagters groot troppe springbokke die bosse of berge ingejaag het. Maar altyd
onmiddellik - dieselfde dag nog - keer hulle terug en gaan die dood op die oop vlakte
tegemoet.
Nou bly daar nog twee soorte sielbewegings in die natuur oor, die rangskikking
en eienaardighede waarvan die leser noodwendig moet ken as hy eendag hoop om
'n bietjie van die miere te verstaan.
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(3) Gemeenskaplike bewegings - d.w.s. 'n gedeelte van die bewegings of gedrag
van enkelinge van 'n trop wat bepaal word deur 'n gemeenskaplike doel. Ons noem
hierdie verskynsel die gemeenskaplike siel. Jy tref dit aan by die miere, die bye, die
bobbejane en by alle tropdiere in hoër of laer graad.
En dan, ten laaste (4) kom die primêre siel, of die siel van individuele herinnering
- d.w.s. die siel van die primate: die mens en al die aapsoorte.
As jy lank met ape omgaan, ontdek jy gou dat die onderskeid tussen die siel van
die laagste aap en die hoogste soogdier (die hond bv.) baie, baie groter is as die
onderskeid tussen die siel van die mens en die mensape. Waarin presies bestaan
hierdie onderskeid? Ons weet dat dit bestaan (sê bv. die onderskeid tussen die
bobbejaan en die otter), maar om die onderskeid in woorde te formuleer gaan eers
moeilik. Dit het baie geduldige werk gekos om die onderskeid in verstaanbare woorde
te omskrywe. Nege uit die tien wetenskaplike mense sal jou vertel: die bobbejaan
besit rede, verstand, of hoe hulle dit ook al mag noem en die otter nie. Hulle kan
net so goed sê die bobbejaan is 'n bobbejaan, en die otter is 'n otter. Die twee bring
jou ewe ver op die pad. Een sal jou miskien sê dat die bobbejaan baie makliker
nuwe gewoontes kan aanwend as die otter. Dit kom 'n bietjie nader, maar help nog
nie veel nie.
Laat ons nou eers die siel van rasherinneringe noukeurig gadeslaan en sien wat
die uitwerking daarvan in die natuur is. Ons neem 'n landvoël wat kan vlieg en wat
in alle opsigte net soos alle ander landvoëls is. Stadigaan begin hy kos op die strand
van die see te kry. Ná miljoene jare leer hy om vissies in taamlike diep water te
vang. Sodra dit 'n vaste gewoonte geword het, begin die natuurlike uitsoeking te
opereer. Elke tree wat die voël dieper in die water gedwing word, soveel beter kans
van bestaan het die enkeling wat die beste liggaamlik en geestelik daarvoor ingerig
is. En so gaan dit deur nog miljoene jare voort. Die voël verloor sy vlerke: hulle word
roeirieme; verloor sy vere: dit word dons; verloor sy loopbene en pote: hulle verander
in 'n swemtoestel - en die uiteinde is die pikkewyn. (Die leser sal sien dat ek nog
vas staan by die eerste teorie van Darwin; van De Vries se sprong en die
sogenaamde verandering deur strewe het ek nooit iets gesien nie.)
As ons die pikkewyn of die otter (want alles wat ek gesê het, is op altwee toepaslik)
neem soos hulle vandag is, dan merk ons een vername feit op. As daar enige skielike
verandering van omgewing plaasvind, dan is hulle verlore. Ons sal die otter neem,
want hier kan ek na beproefde feite verwys. Eenmaal in Waterberg, gedurende 'n
vierjarige droogte, toe die strome gaan staan en die watervoedsel opgeraak het,
kon jy otters orals in die veld langs die groot lope aantref. Daar was nog poele
genoeg, maar die vis en krappe was gedaan. Die otter is 'n ratse dier, en jy kan hom
leer om voëltjies en ander klein landdiertjies te vang, byna nes 'n kat. Maar vanself
kan hy dit nie leer nie. Die wilde otters het by honderde van honger gesterwe, te
midde van 'n oorvloed kos. Ons het gedu-
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rende dié tyd 'n paar pasgebore ottertjies in die hande gekry. Een daarvan het ons
na die Springbokvlakte gestuur, ongeveer dertig myl van die naaste lopende water.
(Hy is net ná sy geboorte uit die nes gegrawe en het nooit lopende water gesien
nie.) Hy is deur 'n hondeteef saam met haar eie kleintjies grootgemaak. Al kos wat
hy ooit gesien of gekry het, was rou vleis, voëltjies en ander klein landdiertjies en
nooit het hy meer water gesien as nét genoeg (in 'n blikkie) om sy dors te les nie.
Terselfdertyd het ons 'n pasgebore bobbejaantjie uit die berge na die vlakte geneem
en daar is hy aan 'n pypkan grootgemaak. Later het hy net onnatuurlike (vir 'n
bobbejaan) kos gekry. Hy het nooit 'n kans gekry om 'n lewendige goggatjie in die
hande te kry nie. Toe die twee diere drie jaar oud was, is hulle vir die eerste maal
na hulle respektiewe natuurlike omgewings teruggebring: die otter na Sterkrivier,
van waar hy oorspronklik gekom het, en die bobbejaan na die Dubbele Berge, waar
sy moeder geskiet is. Altwee was eers uitgehonger. Hier had ons geleentheid om
die groot onderskeid in gedrag te sien. Die otter het eers net 'n paar minute gehuiwer,
toe is hy die water in en binne 'n halfuur het hy agtereenvolgens 'n krap en 'n groot
kurper onder water gevang en op die klippe verslind. Die bobbejaan, daarenteen,
was totaal verlore. Hy was in die midde van 'n oorvloed van natuurlike
bobbejaanvoedsel, en ofskoon uitgehonger, wis hy glad niks van klippe-omkeer en
die vang van lewende goggatjies nie. Hy sou sonder twyfel van honger omgekom
het. Toe klippe vir hom omgekeer is, spring hy met alle tekens van angs en afgryse
van die krioelende goggas weg. Met die uiterste moeite is hy oorgehaal om 'n dooie
skerpioen, van sy angel en gifklier ontdaan, te proe en uiteindelik oorgehaal om
lewendes te vang, met die gevolg dat hy dadelik in die vinger gesteek is. By voorkeur
probeer hy om 'n bergvrug, wat 'n dodelike gif is, te eet en sy lewe moes met geweld
gered word. By die wilde bobbejane gebeur nooit sulke ongelukke nie. Hulle het
geleer. Ons mak bobbejaan het ook uiteindelik alles verstaan, maar hy moes alles
met moeite self leer.
'n Mens sien dus dat die natuur by die bobbejaan twee dinge verrig het: hy is in
besit van 'n siel wat in staat is om individuele kousale herinnering op te doen, en,
ten tweede, sy erflike geheue is vernietig. Die bobbejaan in ons land is werklik die
oorgangspunt in die dierewêreld. So ver is dit al by hom gevorder dat daar in vyftig
persent van gevalle g'n erflike oriëntering van die seksuele sin is nie - die mees
erflike van al die sielstoestande. By die mens is daar glad g'n erflike oriëntering
meer nie. Die oreksis mag ontwaak, maar die oriëntering is by albei geslagte 'n saak
van leer.
Hoe het hierdie eienaardige verandering in natuurlike gedrag dan tot stand gekom?
In die eerste plaas moet daar een of ander groot rasvoordeel in opgeslote wees.
Die leser sal dadelik insien dat die groot uitwerking van die siel van erflike geheue
is om 'n ras tirannies vas te knoop aan een spesiale omgewing: die pikkewyn aan
die see, die klipspringer aan die berge, die springbok aan die
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oop vlakte. Hoe meer volmaak die erflike herinneringe is, des te meer eng is die
omgewing waaraan die organisme verbonde is. Dit is al wat die natuurlike uitsoeking
teweegbring. Die bewering (of liewer, geloof) dat uitsoeking en ontwikkeling in die
natuur tot een of ander ideale toestand van absolute volmaaktheid dring, is
kinderagtig en vals. In alle gevalle bespeur ons by hoogs gespesialiseerde diere 'n
verlies van absolute volmaakthede. 'n Ruiling vind altyd plaas, en die resultaat is
nie ideaal nie. Dit is g'n volmaaktheid in die pikkewyn om sy vlerke vir rieme te verruil
nie; die lang nek van die giraf is 'n bepaalde nadeel wat vlug en onsigbaarheid betref.
Die Natuur is g'n liefdadigheidsinrigting nie. Die Natuur is altyd vyandiggesind teen
die lewe, anders kon daar g'n uitsoeking wees nie. Dit sal ook duidelik wees dat die
ras wat die meeste aan 'n bepaalde omgewing verbonde is, aan een groot nadeel
ly. By 'n skielike verandering van die omgewing is so 'n ras verlore. Na 'n nuwe
omgewing kan hulle nie verhuis nie en nuwe herinneringe kan hulle nie opdoen, om
hulle vir die veranderde omstandighede van hul omgewing geskik te maak nie. Op
ons kontinent gebeur dit dikwels dat byna gehele rasse vernietig word deur dergelike
natuurveranderinge: droogte, watersnood, sprinkane en die indring van ander
onbekende vyande.
Om 'n ras die magtige voordeel te verskaf dat hy sy natuurlike omgewing (beide
plaaslik en eienskaplik) skielik kan verander, moet die natuurlike uitsoeking 'n
sielsverandering teweegbring. G'n enkele of vermenigvuldigde somatiese wysiginge
kan dit teweegbring nie. Dit sal die leser natuurlik dadelik toegee.
Die eerste en vernaamste stap is om die erflike herinneringe te vernietig.
Daarsonder kan daar g'n verandering van omgewing wees nie. En nie alleen moet
die herinnering vernietig word nie, maar die moontlikheid selfs van erflike herinnering
moet uit die siel verdwyn - anders sou die verandering nie help nie. En in plaas
daarvan moet 'n siel opgebou word wat elke individu in staat stel om sy eie kousale
omgewingsherinneringe op te doen. In hierdie wending het die ape 'n groot voordeel
geniet wat elke kenner van ape sal insien.
Die onmiddellike gevolg was dat die aap 'n wêreldburger geword het. Hy kan
enige omgewing verower - daarom is dit dat ons bobbejaan, van alle Afrikaanse
diere, in die mees uiteenlopende omgewings woon. Jy tref hom aan op die vrugbare
gebergtes van die Kaap, in die groot houtbosse en rivierlope van die binneland en
in die uiterste dorsland van die Kalahari. En in elke omgewing het hy nuwe
herinneringe opgedaan. Hy het geleer om skaaplammertjies te vang en oop te skeur
vir die melk in die pensie - deur die helfte van Suid-Afrika. In die Noordelike Transvaal
ken hy dit nog nie. In een deel van Waterberg het hy geleer om 'n kremetartvrug op
'n rots te plaas en met 'n klip stukkend te slaan - sy eerste gebruik van gereedskap.
Nêrens anders in die wye natuur as by die ape alleen sal sulke dinge aangetref
word nie.
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By die ondersoek van al hierdie dinge word twee groot feite so klaar en helder as
die dag: ten eerste, dat daar 'n wye psigologiese kloof bestaan tussen die siel van
die aap en die siel van die hoogste soogdier benede die ras van primate; en, ten
tweede, dat die siel van die bobbejaan en die siel van die mens presies dieselfde
is wat kwaliteit betref. Die onderskeid lê in kwantiteit alleen. By die bobbejaan
aanskou ons die stroom naby sy bron in die berge. By die mens sien ons dieselfde
rivier net voor hy in die see verdwyn.
Die mens het in hierdie rigting die verste gevorder - daarom is dit dat die mens
in die grootste en dorste woestyne (die Gobi en die Sahara), op die hoogste
gebergtes, die diepste valleie, die trope en die Poolsee-ys ingedring het - en lewe.
Maar die Natuur gee niks present nie. Soos ons aangedui het, is dit altyd 'n ruiling.
Die ape en die mens het 'n ontsettende prys vir hul nuwe soort siel betaal - 'n prys
wat stellig en gewis hulle natuurlike ondergang binnekort (d.w.s. kort as natuurtydvak
beskou) moet teweegbring. As ek eendag met die miere klaar is, sal ek miskien
hieroor uitwei.
Net een woord nog oor die siel van individuele kousale herinnering. Die ou dieresiel
van ras-herinneringe (by die hoër ape en die mens) word nie vernietig nie. Dit word
deur 'n vorm van permanente inhibisie buite werking gestel. Maar dit is nog alles
daar en kan kunsmatig weer gedeeltelik in werking geroep word. Dit, myns insiens,
is die grootste ontdekking deur ons gedoen in verband met 'n driejarige waarneming
van die gedrag van die wilde bobbejaan. Daar is nie die minste twyfel aan nie en
dit kan met onomstootlike feite bewys word dat die sogenaamde onderbewuste siel
van die mens nie 'n wonderlike skepping van die natuurlike uitsoeking is wat tot 'n
staat van ideale volmaaktheid lei nie, maar dat dit eenvoudig die ou dieresiel in
slapende toestand is; en dat dit onder sekere abnormale toestande weer wakker
word en tot vreeslike psigologiese wanorde lei. Die meeste menslike kranksinnigheid
(waar dit reine psigose en nie neurose is nie), is daaraan te wyte: die gedeeltelike
ontwaking van die dieresiel.
Ek dink altyd dat as sulke sielkundiges soos Freud meer praktiese kennis
opgedoen het van die siel in die natuur, hy nooit sy valse en kinderagtige teorieë
wêreldkundig sou gemaak het nie; en as dié kennis meer populêr was, sou hy seker
nooit so 'n leër van navolgers verwerf het nie. Vir iemand wat iets van die
vergelykende sielkunde weet, is die teorieë van die Oostenrykse sielkundige so
klaarblyklik vals dat dit oorbodig lyk om dit vals te bewys. Geeneen van sy volgelinge
word afgeskrik deur die feit self dat Freud al die verbasende en gekompliseerde
sielswerkings ontdek het, nie langs die gewone en moeilike pad van geduldige
ondersoek, van oneindig meet en weeg nie, maar deur een of ander goddelike
ingewing! As die gewone metode van ondersoek gevolg is om van besondere gevalle
na algemene reëls te redeneer, sou dit 'n honderd mensge-
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slagte vereis het om te ontdek wat Freud in een jaar gedoen het, veronderstellende
dat alles wat hy sê, waar is - wat dit nie is nie.
Langs hierdie reuse-omweg het ons nou tot 'n punt geraak waar ons met 'n reine
gewete die gemeenskaplike siel van die miere kan beetpak.

5 Die Ligstraal in die Dierewêreld
In die voorgaande oor die verskillende seine wat in die natuur aangetref word, is
daar een wat vergeet gebly het. In die nagaan van my aantekeningboeke het ek
iets gekry oor die gebruik van lig as 'n sein onder lewende diere; en dit is miskien
wenslik om 'n paar woorde daaroor te skrywe.
Die gewone aanwending van lig deur die ligwurmpie en die vuurvliegie sal aan
alle Afrikaners goed bekend wees. Hier in Transvaal maak die vuurvliegies in
sommige dele 'n verbasende vertoning. Langs die afsak van die Hoëveld verskyn
hulle somtyds in sulke getalle dat die rivierlope soos strome lig die nag deur strek
so ver as die oog kan sien. Ek moet dadelik sê dat ek met g'n sekerheid die doel
van die ligseine kan verklaar nie. Ondanks langdurige en noukeurige waarneming
het ek nooit met eie oë die gevolg van die sein (as daar een is) gesien nie. Dit lyk
asof die insek met opset die doel van haar seine wegsteek sodra sy gewaar word
dat sy waargeneem word. Die vuurvliegie het my in hierdie opsig baie herinner aan
die bevrugting van sekere van ons grassoorte (aristida). As die leser ooit 'n wanhopig
hartbrekende ondersoek wil instel, dan moet hy probeer om ooggetuie te wees van
die bevrugting. Ek onthou hoe ons die heeldag deur en tot lank na middernag die
wag gehou het by onbevrugte plante. In die nag was 'n sirkel van honderd tree
deursnit om die bewaakte plant verlig deur asetileen-mynlampe so lig as die dag
self. En dan, wanneer ons uiteindelik uitgeput en vermoeid 'n paar uur gaan slaap,
dan word ons wakker om te ontdek dat die geheimsinnige wonder in ons afwesigheid
plaasgevind het - want die bevrugting vind plaas net wanneer jy dit nooit sou verwag
nie: 'n uur of twee voor dagbreek! Die vuurvliegie het ek baiemaal deur slaaplose
nagte opgepas en nooit kon ek my oortuig van die werklike doel van die sein nie.
Ek dink dat dit seksueel van aard is. As daar 'n twyfel is, dan ontstaan dit uit die feit
dat die ontmoeting van die geslagte seker nie alleen deur die lig bewerkstellig word
nie.
Daar is verskeie van ons landdiere wat periodiek lumineus word. Die wonderlikste,
en seker die verruklikste, is die groot groen oorkruiper wat in die tropiese dele van
ons land aangetref word. Hierdie reuse-honderdpoot veroorsaak meer skrik en
afgryse by mense ongewoond aan die hantering van goggas as
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miskien enige ander insek. Om een of ander rede - my onbekend - word dié
reuse-insek somtyds liggewend. Dié verskynsel is 'n seldsame. Ek het dit self slegs
twee maal gesien. Dit is iets wat die gelukkige toeskouer nooit sal vergeet nie. As
jy die insek in 'n donker nag aantref, terwyl die illuminasie aan die gang is, is jou
eerste indruk dat dit 'n halssnoer van die pragtigste juwele moet wees. Wat sou 'n
skone vir so 'n halssnoer nie gee nie! Dié dier is ongeveer twaalf duim lank - in
altwee my gevalle was dit wyfies - en solank die verligting duur, verkeer die gewoonlik
ratse en sluwe dier in 'n toestand van kataleptiese verlamming. Dit skyn asof die
gehele lewenskrag van die dier verbruik word in die vervaardiging van die
reuse-ligstroom. So helder is dit dat die fynste druk maklik op 'n afstand van ongeveer
twee voet van die dier in 'n stikdonker kamer gelees kan word. Wat veroorsaak die
illuminasie? Ek het geen gedagte nie. 'n Skeikundige vriend het later die liggaam
van een van die lumineuse oorkruipers ondersoek, maar kon geen spoor van enige
bekende liggewende element onderskei nie.
Onder 'n lae vergroting van die mikroskoop blyk dit dat die lig uitstraal van twee
lumineuse vlekke naby die uiteindes van elke segment. Die lig is in gedurige
beweging - 'n onreëlmatige verheldering en verduistering wat in konsentriese sirkels
uitstraal en inkrimp van 'n klein middelpunt van intense wit lig. Die ligvlekke werk
onafhanklik van mekaar. Gelyktydig met die intensiteits-verandering vind daar 'n
gedurige en verbasende kleurverandering in die sirkels plaas. Van die middelpunt
(wit lig) verskyn die kleure in die volgende orde: liggeel, liggroen, smaraggroen,
donkergroen, blou, donkerblou, rooi, purper, violet. (So is die kleurverskynsels deur
'n dame aangeteken wat besonder kleurgevoelig was.) Die bron van die lig lê binne
die liggaam van die dier en straal uit deur die huid. In die geval van die ligwurmpie
skyn die oorsprong van die lig buite die vel te wees.
Uit die vorige hoofstukke sal die leser seker die gewaarwording opgedoen het
dat daar nog 'n groot onverkende veld is wat seine in die dierewêreld betref, en elke
stap is uiters interessant. Daarom het ek deur hierdie skrywe getrag om ons lysie
van seine volledig te maak. En ek skryf graag van ons vuurvliegie, juis omdat dié
diertjie in intrigerende geheimsinnigheid gesluier is.
Wat is die doel van die lig? Wat is die lig? My antwoord op die vraag bestaan
ongelukkig net uit ontkennings. Ek kan baie mooi vertel wat dit nie is nie, terwyl die
positiewe kant van die balansstaat byna skoon papier is. Dit is die geval met al ons
diere wat hulle bedien van bekende natuurkragte. Die Suid-Afrikaanse drilvis,
byvoorbeeld, maak defensief gebruik van 'n skokstroom elektrisiteit wat hy onder
water deur die punt van aanraking in die lyf van 'n mens skiet. Ek weet nie te veel
van elektrisiteit nie, maar dit weet ek dat die hele liggaam van die drilvis met vloeistof
gevul is; dat dit 'n volmaakte afleier is sonder enige isolering; dat dit omring is deur
seewater wat 'n baie meer vol-
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maakte afleier is as die menseliggaam. Onder sulke omstandighede is dit 'n
volstandige onmoontlikheid vir die dier om 'n lading elektrisiteit op te gaar en nog
baie onmoontliker om dit deur die vel van 'n mens te stuur. Die dier kan dit eenvoudig
nie doen nie!
In verband met die vuurvliegie en ligwurmpie wil ek ook 'n negatief konstateer met groot huiwering. Die groot Fabre het gesterwe onder die vaste indruk dat hy
die geheim van die lig ontdek het. Op die vel van die dier is daar 'n wit stof (wat baie
na 'n fosforsamestelling lyk - wat dit nie is nie). Op hierdie stof rig die dier - so lyk
dit - twee ligstrale; ook blyk dit dat sonder suurstof die lig verdwyn. Daaruit het Fabre
afgelei dat die verskynsel niks anders as oksidasie is nie. Geen verdere twyfel het
ooit weer by hom ontstaan nie en sy bewering is deur honderde skrywers herhaal.
Ek wil graag net dit sê: As dit oksidasie is, dan is dit 'n soort oksidasie wat nêrens
anders in die natuur aangetref word nie; wat die slimste skeikundige nie kan namaak
nie en wat 'n hersiening van al ons begrippe omtrent die eienskappe van suurstof
sou noodsaak. Oksidasie veroorsaak altyd hitte. As dit baie stadig voortgaan - soos
die verroes van 'n metaal - dan is die hitte so uitgesprei in duur dat dit nie
waarneembaar is nie - maar die hitte word vrygestel. As die oksidasie vinnig
plaasvind, dan word die vrystelling van hitte eksplosief. As oksidasie vinnig genoeg
plaasvind om lig te veroorsaak, dan moet daar 'n voorafgaande en voortdurende
(terwyl die lig duur) verhoging van temperatuur wees. Oksidasie sonder hierdie
verskynsel is net so onmoontlik as 'n houtvuur sonder hitte of lig. Dat suurstof nodig
is vir die ontstaan van die lig, is nog glad geen bewys dat dit 'n proses van oksidasie
is nie - soos Fabre vermoed het. Neem 'n bondel vuurvliegies en toets hulle met 'n
gevoelige termometer: die lig veroorsaak geen waarneembare temperatuurstyging
nie. Dit is meetbaar dat, om die lig van een vuurvliegie vir een uur deur oksidasie
te verskaf, die liggaampies van meer as agtienhonderd vuurvliegies opgebrand sou
moet word. Ek dink stellig dat Fabre se vermoeding ongegrond was.
Nog een woord oor die lig. Enkele jare gelede is wêreldkundig gemaak dat 'n
Japanse natuurkenner ontdek het dat die vuurvliegie strale afgee wat 'n fotografiese
plaat deur die swart verpakking vlek. Die strale is natuurlik onsigbare strale en nie
die sigbare lig wat die diertjie afgee nie. Ek moet erken dat ek self nog nooit
geleentheid gehad het om die bewering te toets of om uit te vind of die Afrikaanse
vuurvliegie ook strale afgee nie.
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6 Die Wording van 'n Saamgestelde Dier
Die afdeling groepsiel in ons lys van doelbewegings in die natuur is ongetwyfeld die
moeilikste vir die menseverstand om 'n begrip van te vorm. Hoe verder ons van ons
eie sielseienskappe afwyk, des te geheimsinniger en onverklaarbaarder lyk die
verskynsel; en die reine groepsiel is seker die verste verwyder van die siel van
onerflike, individuele, kousale omgewingsherinneringe ('n baie lang samestelling,
maar moeilik om in minder woorde weer te gee!), d.w.s. die primêre siel.
Die mees volmaakte verskyning van die groepsiel is in ons eie liggame
waarneembaar. Ons liggaam is saamgestel uit 'n aantal groot organe, elkeen deur
'n sigbare of 'n onsigbare draad aan die middelpunt - die brein - gekonnekteer.
Elkeen is in gedurige beweging, met 'n afsonderlike doel - ten minste die doel lyk
afsonderlik en onafhanklik; maar by nadere ondersoek blyk altyd dat die beweging
op 'n eg gemeenskaplike einddoel gerig is. Die bestierende, gemeenskaplike invloed
straal uit van 'n enkele middelpunt. In geeneen van die organe is daar 'n rein
individuele doel waarneembaar nie.
Ná die saamgestelde liggaam van 'n hoogs ontwikkelde dier is daar geen beter
voorbeeld van die werking van die groepsiel as 'n termietnes nie.
Die leser tree hier op grond wat sy goedgelowigheid ten hoogste sal toets - daarom
is dit nodig om stappie vir stappie te neem en om seker te wees van een voor jy 'n
tweede neem. Een ding beloof ek vooraf: geen bewering sal gemaak word wat nie
eksperimenteel gestaaf kan word nie; en waar die feite baie moeilik en wonderlik
lyk, sal die eksperimente self weergegee word om die leser in staat te stel om hulle
te herhaal en miskien te verbeter.
By elke mens wat die termiete noukeurig gadeslaan, moet vroeër of later een
vraag opkom: Waarom werk hulle? Wat is die dryfveer van al die rustelose aktiwiteit?
Rusteloos is geen oordrywing nie. Weet die leser dat van alle lewendige diere van
hierdie graad van ontwikkeling die termiet waarskynlik die enigste is wat nooit rus
of slaap nie? Die bewys hiervan is altyd negatief, maar uiteindelik oortuigend. Nooit
sal die ondersoeker, hoe sorgvuldig hy te werk gaan, die miere in 'n toestand van
rus of slaap verras nie. Ek wonder of Salomo dit geweet het toe hy die luiaard
ongenadiglik na die miere verwys het!
Waartoe al dié oneindige werk en strewe? By ander enkeldiere verskaf die natuur
magtige, onweerstaanbare dryfvere: die seksuele en ouerlike kompleks,
selfverdediging, die moeilike stryd teen honger en dors. Dié dinge maak die siel van
die enkeling uit en bestier al sy bewegings. By die termiet bestaan geeneen van
hulle as 'n dryfveer vir die individu nie.
Die antwoord op die gestelde vraag is in werklikheid die definisie en beskrywing
van die reine groepsiel. Dit vereis ongelukkig omslagtigheid; en om
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dit duidelik te maak, is dit wenslik om ons eerste lyn van ondersoek in die vorm van
teses weer te gee. En eers moet ek die leser waarsku dat wat ek nou gaan sê, geen
beeldspraak is nie: dit is werklike feite so duidelik bewysbaar as wat sulke dinge
maar bewysbaar is:
(1) Al die bewegings van die termiet word van buite hom bestier. Hy besit self
geen spoor van eie wil, van keuse nie. Die enigste sielsvermoë wat hy besit, is
outomobiliteit - selfbeweging. Hy sit sy liggaamlike dele self in beweging; maar
wanneer dié beweging moet plaasvind en wat hy daarmee moet doen, word van
buite hom op tou gesit en bestier. Deur omstandighede mag sy werk nutteloos en
ydel wees; waar die eenvoudigste van enkel-insekte vir die noodlot sou terugdeins,
kan die termiet dit nie doen nie. Op die pad waarlangs die onsigbare beheerser van
sy lot hom dwing, moet hy voort.
(2) Die hele gedrag van die termiet word van buite hom gedetermineer deur 'n
invloed - ons kan dit maar 'n draad noem wat hom vasknoop aan die paleisholte.
Dié onsigbare invloed straal uit die organisme van die koningin alleen. Dit is natuurlik
buite bereik van ons sintuie; dit kan alle gewone materiële voorwerpe deurdring; dit
gaan maklik deur dun staal of ysterplate.
(3) Dié invloed word deur afstand verminder. Dit werk net tussen bepaalde limiete.
(4) Die somatiese dood van die koningin vernietig dié invloed dadelik. Letsels en
verwonding van die koningin verswak dié invloed eweredig met die grootte van die
letsel.
(5) Die miershoop is 'n afsonderlike, saamgestelde dier in 'n sekere staat van
ontwikkeling waar slegs gebrek aan outomobiliteit die organisme van ander diere
onderskei (nie in alle gevalle nie).
(6) Die termiet is afkomstig van 'n gewone vlieënde enkel-insek. Die samestelling
en ontwikkeling van gespesialiseerde groepe kom laat in die rasgeskiedenis voor.
(7) Die termietnes is 'n voorbeeld van die samestelling en wording van hoogs
ontwikkelde en komplekse diere soos die soogdiere.
(8) Die grootorgaanstelsel van die soogdiere is 'n samestelling van afsonderlike
diere. Hoe groter die ontwikkeling, des te hoër die spesialisasie.
(9) Die daadwerklike samestelling van 'n dier en spesialisasie van groepe van
enkelinge tot enkele organe kan nog in die natuur waargeneem word.
Die groepsiel, seker die wonderlikste psigologiese verskynsel in die hele natuur,
en een wat die sterkste bewys lewer dat dit moontlik mag wees vir psigologiese
invloed om 'n uitwerking op 'n organisme op 'n afstand te hê, is die gevolg van hierdie
samestelling; en daarom is dit van belang om die organiese samestelling gade te
slaan en te probeer verstaan.
Ons skryf hier spesifiek oor een van die mees gewone termietspesies, waarmee
elke leser in staat is om kennis te maak. As jy 'n wond in enige veldmiers-

Eugène Marais, Versamelde werke

39
hoop maak, is die kanse dat dit van hierdie spesiale soort termiet sal wees. In die
wond sal jy twee soorte insekte sien, so verskillend dat, as jy niks van termiete weet
nie, niemand jou ooit sou oortuig dat hulle van een en dieselfde moeder en vader
afkomstig is nie. Die een is 'n witagtige, gewone insek met sterk kake, voelhorings
en twee swart kolletjies wat vir oë sal deurgaan. Die ander, onder lae vergroting,
lyk soos 'n skrikgevaarte uit 'n nagmerrie. Die algemene kleur is rooi-geel; in massas
is die rooi kleur oorheersend. Die lyf eindig in 'n massiewe, driekantige kop wat
uitloop in 'n lang, swart, horingagtige naald. Onder die keel is daar vier byna
rudimentêre pote behalwe die gewone funksionele pote. Die groot kop is blink
gepoleer soos 'n geel-rooi edelgesteente. Binne is 'n groot reservoir vloeistof
waarmee die genoemde naald in direkte verbinding is. Nooit, in jou verbeelding,
kan jy 'n dier skep wat oënskynlik meer totaal van die buitewêreld afgesny is nie.
Buiten die twee voelhorings is daar geen spoor of teken van 'n sintuig nie. Hoe en
wat die dier eet, is 'n raaisel. Die enigste moontlike voedsel moet 'n dun vloeistof
wees. Die gewone voedsel wat die nes inkom, moet reeds in die liggame van ander
termiete 'n groot verandering ondergaan het voordat hierdie horingman daarvan
gebruik kan maak. Vir ons doel is dit nie nodig om oor al die waarskynlike funksies
van die insekte te teoretiseer nie. Met 'n taamlike sterk vergrootglas sal die toeskouer
dadelik opmerk dat die gedrag van die twee soorte termiete in die wondopening
verskillend is. Die naalddraers verskyn in toenemende massa en vorm spoedig 'n
ring om die opening, met die naalde almal na buite gerig. As jy een met 'n skerp,
stywe haar tergend aanroer, raak hy in 'n soort van stuipbeweging, terwyl met die
naald vinnig vorentoe en agtertoe gesteek word. Uiteindelik maak 'n kristalhelder
druppel klewerige vloeistof sy verskyning langs die naald af. Dié stof bevat 'n
hoeveelheid bytende suur. Daar kan min twyfel wees dat die spiesdraers verdedigend
optree om die indring van vyande te verhinder, meestal deur skrikaanjaging. Anders
doen hulle niks.
Onder beskerming van hierdie kordon is die ander soort spoedig aan die werk.
Hulle herstel die wond. Uit die diepte kom elkeen met 'n klippie tussen die kake.
Met behulp van die rudimentêre pote (in die ander soort beskrywe) word die klippie
'n paar maal omgerol. Onder die mikroskoop sien jy dat die doel is om dit met
dieselfde soort klewerige vloeistof te bevogtig. Êrens in die wondrand word die
klippie vasgedruk. Val kan dit nie. As jy die nuwe werk aantas, word jou vingers
klewerig asof jy aan stroop geraak het. Die vloeistof het die eienaardigheid dat dit
gou verdamp, en met die verdamping verdwyn al die klewerigheid aan jou vingers.
Een van ons teses is dat die miershoop 'n afsonderlike en volmaakte dier is wat
egter nie kan beweeg nie. Ons moet die bewyse daarvoor stukkie vir stukkie aanvaar,
en dit sal tegelyk dien om die wording en ontwikkeling van die groepsiel duidelik op
die voorgrond te stel.
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Tot dusver het die leser kennis gemaak met 'n verwonde miershoop. Laat ons ons
aandag nou 'n bietjie by 'n baie meer ontwikkelde, saamgestelde organisme bepaal;
dan sal ons terugkom na die miershoop.
Ek veronderstel dat elke leser ten minste 'n algemene begrip het van hoe sy eie
liggaam inmekaarsit en hoe die masjien werk. Hy weet dat sy liggaam uit miljoene
selle bestaan waardeur 'n vloeistof wat ons bloed noem, gedurig stroom. Dié vloeistof
bestaan grotendeels uit twee afsonderlike soorte organismes, rooi- en witliggaampies,
waarvan elkeen lewend is en sowel 'n afsonderlike as 'n gemeenskaplike siel besit.
Deur hierdie liggaampies word die groot liggaam opgebou, wonde gesond gemaak
en ander indringende ‘goggatjies’ (organismes) beveg. Die waarneminge van
Metsjnikof in hierdie rigting, ofskoon nie van alle twyfel ontbloot nie, is seker waar
wat die algemene strekking betref. Die indringende mikrobe word gepak en verslind
by die wond of natuurlike foramina, of, as hulle inkom, word die stryd binne-in die
selle en gange voortgesit. Elke wond word dadelik toegepak deur beskermende
witliggaampies. Beide groei en heling van die liggaam vind altyd van binnekant af
buitentoe plaas. Buite-om is die vel, wat lig en lug grotendeels uitsluit, taai,
ondeurdringbaar. Die bloedstroom-liggaampies is vreeslik lig- en lugsku.
Die groei van die liggaam (selfs geheel van buite beskou) is baie wonderliker en
geheimsinniger as wat dit lyk. Ons is baie geneig om gewone verskynsels in die
natuur aan te neem as 'n soort aksiomatiese voorval wat geen uitleg nodig het nie
- soos die val van die appel. Dink nou net 'n bietjie hoe die liggaam groei, meer
bepaald met die oog op die vel. Die groei geskied altyd van binne na buite; maar
daar word nie 'n stuk vel weggeneem en dan 'n stuk liggaam gebou en 'n nuwe vel
weer oorgetrek nie; o nee, die groei geskied onder die ou vel. Jy sou dus geregtig
wees om te verwag òf dat die vel rek, òf dat die nuwe stuk liggaam bo-op die ou vel
groei en dan 'n nuwe vel buite-om; sodat as jy in die liggaam insny, jy 'n reeks
opmekaargestapelde velle behoort deur te gaan. Geen van beide gebeur nie: die
vel rek nie, en daar word geen nuwe vel oorgetrek nie. Nou ja, sê die leser, dan
groei die vel saam met die inwendige groei van die selle wat die liggaam uitmaak.
Baie maklik om te sê, maar die bewyse is alles daarteen. Ons weet verseker dat
alle groei bewerkstellig word deur die stroom lewende liggaampies wat ons die
bloedstroom noem. Maar ons weet ook dat hierdie lewende stroom diertjies een
deel van die vel - die heel buitenste - nooit bereik nie: daarin sirkuleer hulle nie. Hoe
die buitenste vel saam met die inwendige liggaamsdeel groei, is onuitlegbaar. Elke
leser weet ook dat die liggaam in sekere groot sentrums verdeel is wat elkeen
afsonderlik werk. Volgens ons psigologiese rangskikking is elke sodanige deel van
die liggaam 'n afsonderlike dier met 'n afsonderlike psige. Dan het jy een sentrum
waar die gemeenskaplike siel gehuisves is - die brein - die middelpunt van die
gemeenskaplike lewe van die liggaam.
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Die leser het by dié tyd al ingesien dat siel en lewe een en dieselfde ding is. Enige
gegronde definisie van siel sal altyd toepaslik wees op lewe, en die teenoorgestelde.
Daar is geen enkele hoedanigheid deur ons waarneembaar wat strek om te bewys
dat daar twee afsonderlike dinge, lewe en siel, is nie. Hulle is een en dieselfde ding.
Al onderskeid is die twee name wat ons die een ding gee.
'n Klein letseltjie aan hierdie middelpunt - die brein - is voldoende om die
onmiddellike dood van die hele liggaam te veroorsaak. Die groei en aan die lewe
bly van die liggaam kan alleen geskied deur bemiddeling van die rooi en wit
organismes van die bloedstroom. Voedsel word deur een foramen ingeneem en
deur die liggaampies opgeneem ná dit deur sekere groot organe verander is. 'n
Klein deel daarvan gebruik hulle vir die voer van hul eie liggaampies. Negentig
persent word na verskillende dele gedra en gebruik om selle te maak en aanmekaar
te las as vleis, sening en been. 'n Ander deel van die ingenome voedsel bestaan
uit onbruikbare materiaal. Maar dit moet deur die liggaampies opgeneem word,
omdat dit deel uitmaak van die saamgestelde stowwe wat ook die bruikbare elemente
bevat. Deur die masjinerie van hulle eie liggaampies skei die liggaampies die
bruikbare van die onbruikbare dele en laasgenoemde word uitgewerp deur
verskillende foramina en groot dele.
Ons het so-ewe gesê dat 'n klein letsel aan die middelpunt - die brein - voldoende
is om die dood van die liggaam teweeg te bring. Laat ons nou 'n paar eienaardige
en geheimsinnige dinge opmerk omtrent die toestand wat ons liggaamlike dood
noem. Dit is ook almal dinge wat die gewone uitwendige toeskouer waarneem, maar
waarin hy geen belang stel en waarvoor hy geen uitleg soek nie.
Ons weet verseker dat 'n lewende mens vir tien dae in die water kan lê sonder
dat sy vel of enige deel daarvan opgelos word. Die Kanaalswemmers bly
vier-en-twintig uur in die see en kom uit met hul hele vel onbeskadig. Nie die dunste
lagie sal die water ooit van 'n lewende mens afspoel nie. Die vel van 'n lewende
mens is net so onoplosbaar in water as gomlastiek. En die hele liggaam van 'n
lewende mens is vol elastisiteit en besit groot weerstandsvermoë teen die indring
van growwe voorwerpe - soos 'n piksteel. Onthou nou hierdie twee eienaardighede:
(1) Onoplosbaarheid van die vel; en
(2) algemene weerstandbiedende taaiheid en elastisiteit van die hele lewende
liggaam.
Verbasend is die verandering in hierdie opsig wat intree met die dood. Het die
leser al 'n verdrinkte mens gesien wat enige ure in die water gelê het? Hy sal hom
die afsigtelike verandering herinner. Wat veroorsaak dit? Sodra die lewe ophou,
word die buitenste vel in 'n toenemende graad oplosbaar in water; en dadelik begin
die liggaam sy weerstandbiedende elastisiteit verloor, totdat 'n kind in staat is om
'n piksteel deur die liggaam te forseer. Om dit grof uit te
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druk: alles word voos en val in duie. Die fisioloog druk die ding in ander woorde gewoonlik lang Griekse en Latynse - uit, maar die betekenis bly dieselfde. Hy sê:
Sodra die dood intree, begin die meer gekompliseerde bestanddele op te breek in
meer eenvoudiges. Kieme maak hul verskyning om die proses te verhaas. Hierdie
wetenskaplike uitleg help ons niks meer om tot 'n redelike uitleg te geraak nie as
die eenvoudiger wyse waarop ek die saak verklaar het, om die volgende redes: Die
liggaam bestaan grotendeels uit dooie materiaal. Al die selmure en die hele buitenste
vel is gewone, dooie aarde. Wat doen die liggaampies om die oplosbaarheid van
die dooie materiaal te verhinder en die elastisiteit en instandblywing van die liggaam
te bewaar? Geen mens weet nie! As ons 'n antwoord op dié vraag kon gee, sou ons
meesters wees van die groot geheim van lewe en dood. Hul blote teenwoordigheid
of afwesigheid maak die verbasende onderskeid wat ons reeds beskrywe het. Die
leser het miskien gehoor van 'n sekere misterieuse werking in die skeikunde: hoedat
slegs die teenwoordigheid van een element die skeikundige hoedanighede van 'n
ander element geheel verander. Net so is dit met die teenwoordigheid van die
lewende liggaampies in die bloedstroom. Die geheimsinnige, onuitlegbare invloed
wat hul blote bysyn op die chemiese en fisiese hoedanighede van dooie materie
uitoefen, is die geheim van die lewe. En die geheim raak hul eie liggaampies ook.
In die eenvoudigste lewende sel (soos 'n bloedliggaampie) sien ons dat daar iets is
wat nie alleen die doel-outomobiliteit veroorsaak nie, maar wat tegelyk die chemiese
opbreek van die sel-materiaal verhinder. Die vyandige natuurkragte staan altyd klaar
om die sel op te breek. Hier begin die bestaanstryd van die lewe: om die aanval van
die vyandige natuurkragte die hoof te bied. Die eerste doelbeweging is 'n stryd van
die lewe of siel teen die swaartetrek van die aarde.
Hierdie invloed-op-'n-afstand deur sekere stowwe wat die liggaam vir dié doel
afsonder, is goed bekend as 'n algemene biologiese verskynsel. Oral in ons gestel
is buislose kliere wat klein hoeveelhede van sekere stowwe fabriseer. Die blote
teenwoordigheid van so 'n stof in die liggaam het 'n magtige uitwerking deur die
hele gestel sonder dat dit ooit in direkte aanraking met die vloeistofsirkulasie kom.
Die sogenaamde klein niertjie, byvoorbeeld, vergaar 'n stof, adrenaline, wat
verantwoordelik is (o.m.) vir die geheimsinnige bloeddruk. Die klier self is geheel
afgesluit van die res van die liggaam. Die werking moet hier dieselfde
invloed-op-'n-afstand wees.
Ná hierdie lessie in die fisiologie en die biologie kan ons die opgedane kennis
toepas op die miershoop soos ons dit reeds min of meer leer ken het. Ek verbeel
my dat ek die leser ongelowig hoor sê: Hoe kan jy ooit van 'n dooie hoop grond as
'n lewende dier praat? Vergeet asseblief nie dat die miershoop niks dooier is as die
dooie stof en selmure wat nege-tiendes van jou eie liggaam uitmaak nie. Ons is niks
anders as dooie miershope waarin 'n lewende stof sirkuleer nie.
As jy 'n miershoop stukkend maak, vind jy eers 'n taai, ondeurdringbare vel
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buite-om. Onder hierdie vel bestaan alles uit selle waardeur 'n lewende stroom
gedurig sirkuleer. As jy afsak, vind jy groot passasies en uiteindelik 'n holte, geheel
of gedeeltelik opgevul met meer selwerke, maar van 'n ander soort stof as die
miershoop self. Dit is nie meer grond nie en is van binne en buite oortrek met 'n
soort skimmel. Hierdie koeke word dikwels in ons land gebruik om suurdeeg van te
vervaardig. As die ondersoeker diep en sorgvuldig genoeg te werk gaan, sal hy
onder alles een skag vind wat reg in die aarde afgaan. As dit 'n ou miershoop bo-op
'n droë kop is, gaan hierdie skag tot op ongelooflike dieptes. Dit is die skag waarlangs
die miere hul voorraad vogtigheid kry. Hulle sink altyd dieper tot hulle in
standhoudende, klam aarde kom. Op die plaas Rietfontein (1638), Waterberg, had
ons geleentheid om so 'n skag in die wal van 'n mynskag tot op 'n diepte van
vyf-en-sestig voet deur rotsharde aarde te volg. Die miere het natuurlik baie
vogtigheid nodig. Meer as negentig persent van hul liggaampies is skoon water en
die hele nes is altyd klam en met water-wasem gevul. Dit sou 'n donker geheim
wees waar hulle gedurig al die water vandaan kry in ons dor streke as 'n mens niks
van die vertikale diepteskag wis nie.

7 Somatiese Dood
In 'n vorige hoofstuk het ons sekere gevolge van die intree van somatiese dood op
die menslike liggaam beskrywe. Tot op die gesigseinder gevolg, kan dit so uitgedruk
word: Die chemiese samestellinge wat die selmuur by organiese materie uitmaak,
is baie onstabiel. Onder gewone omstandighede breek hulle dadelik op in
eenvoudiger elemente, of nuwe en standvastiger verbindinge ontstaan. Die uiteinde
is dat georganiseerde materie spoedig as sodanig verdwyn. Die instandhouding
van hierdie onstandvastige samestellings word moontlik gemaak deur die blote
teenwoordigheid van lewende, roerende materie in die nabyheid van die selmure.
Ek het gebruik gemaak - met 'n sekere oogmerk - van 'n meer algemene verskynsel
wat die dood ten gevolge het, naamlik die oplosbaarheid in water van die buitenste
mensvel kort ná die liggaamlike dood intree, en nadruk is meer bepaald gelê op die
feit dat, ofskoon die lewende elemente in die bloedstroom wat die sel herstel en
nuwes maak, oënskynlik nooit direk met die buitenste vel in aanraking kom nie, hul
blote teenwoordigheid in die nabyheid van die vel genoegsaam is om die onstabiele
samestellinge standvastig te maak - met ander woorde, die teenwoordigheid van
die lewende elemente bewaar die vel teen die inherente neiging tot opbreek. Dit is
die allereerste waarneembare funksie van wat ons siel of lewe noem.
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Hierby is 'n foto van 'n dooie miershoop, in die vroeë reëntyd geneem, drie of vier
weke ná die vernietiging van die miere. Oppervlakkig en in den breë beskou, sal
niemand ooit twyfel of 'n miershoop lewend of dood is nie. Die proses van ontbinding
is in breë trekke in alle opsigte nie alleen analoog met nie, maar ook gelyksoortig
aan die ontbinding van die menseliggaam ná die dood. Daar is presies dieselfde
algemene dood-lyk wat die toestand luidrugtig verkondig; daar is dieselfde
verandering van reuk (nie dieselfde reuk nie) aan dieselfde oorsake toe te skrywe,
nl. die ontbinding van chemiese samestellings; daar is dieselfde onmiddellike verlies
aan weerstandbiedende taaiheid van die vel. Die binneste selstruktuur val in duie;
stof en as is al wat bly.
Die gelyksoortige verskynsels word toenemend oortuigend hoe meer jy in
besonderhede tree. Let maar op die vel van die miershoop. Die dekkende laag van
'n ou miershoop in die droë jaargety is dik, sement-hard, ondeurdringbaar. By
aanhoudende reën word dit taamlik week - net soos die mensvel ná lang
onderdompeling in water. Die lewende mierestroom wat eindeloos deur die selle
sirkuleer, kom nooit met die buitenste vel in aanraking nie. Die miere werk nooit
buite op die vel nie. (Jy sal by tye die aanbou van nuwe vlekke sien. Die groei of
heling, soos die geval mag wees, geskied altyd van binne na buite, net soos by die
mens. Maar die nuwe aanbou van vlekke is 'n besondere verskynsel met 'n
besondere doel.) Wat die vel in die algemeen betref van 'n ou volgroeide miershoop,
sal jy nooit ontdek dat die miere iets daaraan doen - van binne of van buite - wat
die instandhouding kan bewerkstellig nie. En so 'n ou miershoop bly vir jare en jare
blootgestel aan stortreëns, krakende droogtes en hitte, ryp, hael en wind - en die
vel bly onbeskadig. In geval van werklike verwonding - deur hael, bv. - vind herstel
plaas deurdat die twee soorte liggaampies wat die bloedstroom uitmaak - ek bedoel
die twee soorte miere - spesiaal in werking tree. Maar aan die vel in die algemeen
word, sigbaar of waarneembaar, nooit iets gedaan wat na gedurige vernuwing of
instandhouding lyk nie. Die lewende vel, in die algemeen, skyn onoplosbaar in water
te wees. Nooit, met die mees aanhoudende reën, sal jy 'n stukkie van die lewende
vel sien wegspoel nie. Ek bedoel weer dat wegspoeling seker nie 'n gewone
verskynsel is wat in die reël voorkom nie. Uitsonderinge vind 'n mens gedurig op al
die reëlmatige dinge wat ek beskrywe. Jy kry byvoorbeeld allerhande soorte
abnormale groei - werklike siektes - wat die gehele struktuur aan uitwendige gevare
blootlê. Die miere is in hierdie opsig net so dom en onnosel as die lewende stroom
in die gestel van die mens. Soms - by mens èn miershoop - vind aanbou in 'n
verkeerde rigting plaas. Soms is die oorsaak sigbaar. Jy kan sulke abnormale groei
kunsmatig deur prikkeling en ander invloede by sowel mens as miershoop
veroorsaak. 'n Gewone abnormaliteit is die groei van 'n lang, dun torinkie wat gedurig
deur wind en weer vernietig word. Dit is 'n abnormale afwyking van die normale tuit
wat altyd in bosse voorkom. Die basis van die toring is dikwels so smal dat
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dit onmoontlik die boonste gedeelte staande kan hou. En elke keer dat die torinkie
omval, word dit van nuuts af aan opgebou. Daar is nie alleen groot verlies aan krag
nie, maar die abnormaliteit is dikwels beskadigend vir die hele gestel.
Wat maak die onderskeid in hoedanighede tussen die vel van 'n dooie en van 'n
lewende miershoop? Wat hou die buitenste laag heel en gesond solank die lewende
mierstroom binne in beweging bly? Wat hou die dooie selmure stewig en vas, en
waarom val alles in duie sodra die miere doodgaan? Jy kan nooit sien dat hulle iets
aan bestaande werk doen enigsins gelykstaande met die weerstandsvermoë van
die struktuur nie. Daarom is dit dat ons meer bepaald die aandag op die vel gevestig
het. Daar kan die oppervlakkigste waarneming die ondersoeker van die aangehaalde
feite oortuig. Die dikte van die vel verhinder gedurige en algemene reparasie van
binne; die ondersoeker kan sien dat die miere nooit van buite iets doen nie. Daar
skyn net een teoretiese uitleg te wees wat met ons hedendaagse kennis stryk: daar
is een of ander invloed wat van lewende materie uitstraal wat die chemiese
hoedanighede van organiese samestellings wysig. Dieselfde invloed hou miershoop
en menseliggaam in stand.
Dit lyk of ons baie moet sukkel om te bewys dat die miershoop nie bloot 'n dooie
hoop grond is nie, maar wel 'n afsonderlike dier in 'n sekere stadium van ontwikkeling.
Die leser moet ons woord daarvoor aanneem dat dit alles van die uiterste belang
is om uiteindelik tot 'n dowwe besef te geraak van die volmaakte groepsiel en sy
eienaardighede.
Laat ons nou kortliks die gelyksoortige liggaamlike ooreenkoms tussen ons eie
liggaam en die miershoop weer nagaan.
(1) Met die gelyksoortige, geheimsinnige instandhouding van die struktuur as
geheel is ons pas klaar.
(2) Die menseliggaam en die miershoop bestaan uit dieselfde soort selwerk, met
'n dik laag bedek. ('n Bewoner van Mars wat genoeg van ons wêreld geleer het om
ons materie in organiese en nie-organiese te verdeel, sal geen oomblik aarsel om
'n stuk miershoop onder die organiese te rangskik nie. Al onderskeid is dat vir 'n
stuk mensvleis hy 'n mikroskoop nodig het om die struktuur te sien: in die miershoop
kan hy dit met die blote oog sien.)
(3) Deur die selwerk onder die vel in mens en miershoop vloei 'n lewende stroom
bestaande uit twee verskillende soorte liggaampies met presies dieselfde funksies.
As jy 'n letsel deur die mensvel maak, kom die bloed te voorskyn. Baie vinnig vorm
die witbloedliggaampies 'n beskermende sirkel om die wond. Hulle is daar oënskynlik
vir een doel alleen: om die indring van vreemde, vyandige organismes te verhinder.
Die ander deel van die stroom raak spoedig besig met herstel van die gemaakte
letsel. Uit die liggaam dra hulle stof aan om nuwe selle te maak wat uiteindelik met
vel oorgetrek word.
As jy 'n wond in 'n miershoop maak, kom die lewende stroom dadelik te
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voorskyn. Die rooi, met naalde gewapende miere vorm 'n sirkel om die ingang van
die wond. Hul enigste funksie is om die indring van vreemde en vyandige organismes
te verhinder deur skrikaanja of deur werklike teëstand. Vir die doeleindes van
beskerming sonder hulle 'n druppel helder, klewerige, bytende suur af. (Die werkers
doen dit ook maar om mee te bou.) Die ander deel van die mierstroom begin die
letsel dadelik herstel. Uit die miershoop word stof aangedra om nuwe selwerk op
te bou, wat uiteindelik met nuwe vel oorgetrek word.
(4) Voedsel word deur een foramen in die menseliggaam ingevoer. Dit word
verdeel onder sekere groot organe waar dit 'n totale chemiese en
hoedanigheidsverandering ondergaan; daarna kom dit in die bloedstroom, en word
deur die rooiliggaampies gebruik vir die opbou van selwerk.
In die miernes word voedsel wat die nes deur verskillende foramina binnekom,
eers grof gekou. Dit word na verskillende sentrums gevoer waar een soort mier dit
chemies en van aard volkome verander; dan kom dit in die lewende stroom en word
gebruik vir die voeding van verskillende afdelings van die gemenebes en vir die
opbou van nuwe selwerk. Met 'n goeie vergrootglas sal die ondersoeker sien dat
vir elke steentjie wat 'n mier neerlê, hy uit sy eie liggaam 'n druppel vloeistof gebruik
wat die samestelling vasbind. 'n Enorme hoeveelheid water word elke dag deur die
miere vir al die doeleindes van hulle werk en bestaan verbruik. Die meeste van die
water word deur 'n vertikale skag van die ondergrondse klam laag opgehaal. By die
mens verskil alleen die wyse van toevoer: die gebruik is dieselfde.
Twee foto's gaan hierby (die eerste druk het sowat vyftig jaar gelede verskyn, en
die foto's kon om tegniese redes nie weer afgedruk word nie - Redakteur). Die een
toon 'n miershoop tussen drie en vier weke ná die vernietiging van die koningin en
die verdwyning van die miere. Die leser sal hieruit sien wat die verbasende en
geheimsinnige onderskeid is wat die teenwoordigheid of afwesigheid van die lewende
miere teweegbring.
Die tweede foto toon 'n poging om op die Hoëveld 'n tuitmiershoop te bou soos
dié wat algemeen in die Bosveld voorkom. Dit is die enigste in 'n omtrek van myle.
Die oorsaak is die teenwoordigheid van bome tweehonderd tree van die miershoop.
Dit is 'n eenvoudige refleks. Die een foto dien egter meer bepaald om verkeerde
bou te illustreer. Die basis van hierdie tuit is te nou en die toring val gedurig in duie.
(Die refleks is nie sterk genoeg nie, ten gevolge van die groot afstand van die bome.)
Hoeveel maal dit al opgebou is, is onbekend. Vandat die foto geneem is, is die
struktuur drie maal hernieu.
Die leser sal my hier 'n afdwaling veroorloof om die groei en die verkeerde bou uit
'n ander oogpunt te beskou.
Liggaamlike groei is natuurlik die reinste verskyning in die natuur van die siel van
erflike herinnering. Dit lyk vir die mens altyd baie wonderlik en onver-
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klaarbaar. Hy gebruik onwillekeurig sy eie bewustheid as 'n kriterium vir rangskikking.
Hoe meer sy kennis groei en hoe meer hy met sielsverskynsels in die natuur vertroud
raak, des te minder word die wonder. Hy besef uiteindelik dat sy eie bewustheid
nooit 'n kriterium van ongelyksoortige sielsverskynsels kan wees nie. Hy is
byvoorbeeld baie geneig om met die uiterste verbasing die werking (wanneer dit in
abnormale werking tree) van die sogenaamde onbewuste siel by die mens gade te
slaan. Sodra hy besef dat die onbewuste siel slegs die rudimentêre dieresiel in sy
eie samestelling is en dat al die wondere wat dit abnormaal uitrig, slegs die gewone,
alledaagse, normale verskynsels is by die laer diere, dan verminder sy verbasing.
So ook het ons besondere bewondering vir die groei van ons eie liggaam; maar
wanneer ons lank en geduldig soortgelyke verskynsels in die natuur bestudeer het:
wanneer ons tot 'n taamlik gegronde rangskikkingsbesef geraak het, dan vermy ons
onwillekeurig die valse kriterium. Ons is byvoorbeeld maklik geneig om tot die
oortuiging te geraak dat die siel wat liggaamlike groei dirigeer, iets onmeetbaar hoog
bo ons eie siel verhewe is. Dit verrig wondere wat ons nooit kan namaak nie, en dit
lyk of dit met 'n doel besig is ver buite die horison van ons verstand. En dan begin
ons stadigaan kennis te maak met feite wat vergelyking met ons eie verstand in 'n
ander rigting teweegbring. Ons sien dat die siel wat liggaamlike groei bewerkstellig,
in baie opsigte dommer en meer onnosel is as die siel van 'n klein kindjie. Selfs die
padmakermier, wat jare sou neem om te leer dat twee maal een twee is, is in
vergelyking met hierdie siel 'n wonder van genialiteit. Die siel wat groei bewerkstellig,
kom die laagste in die rangskikking waarvan leer-deur-eie-ondervinding die maatstaf
is. As jy aan redeneer as 'n maatstaf dink, dan sak dit nog laer in die rangskikking.
Dit hang alles af van die kriterium wat jy toepas. As jy besef dat dieselfde siel wat
nooit in der ewigheid uit eie ondervinding sal leer dat twee maal twee vier is nie, uit
'n enkele sel, sel vir sel 'n olifant, 'n mens of 'n eikeboom onderskeidelik opbou, dan
begin jy in verwarring raak. Dit is omdat jy gemengde maatstawe toepas. As jy
agterkom dat daar in elke olifant, elke mens, elke eikeboom plekke verkeerd gebou
word; en op so 'n wyse verkeerd dat 'n klein mensekindjie (as hy so kon bou) die
foute sou kon herstel of vermy; as jy olifante met vyf bene kry, met mismaakte kake,
met reëlmatige dog verkeerde selgewasse wat 'n bron van gevaar vir die hele liggaam
is; as jy dit in alle organismes kry; as jy sien dat in verkeerde liggaamlike bou dikwels
dolsinnig volhard word waar deur inherente swakheid van struktuur die gewas vanself
gedurig in duie val - presies nes die miere met hul torinkie - as jy dit alles
gewaarword, dan sien jy duidelik dat een maatstaf onmoontlik toegepas kan word.
Ook ontvou 'n ander groot besef hom stadigaan binne jou veld van gewaarwording.
Elke sielkundige wat die gemeenskaplike siel in die natuur leer ken, soek vroeër of
later 'n antwoord op die vraag: Is daar een groot, gemeenskapli-
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ke siel buite en bo die natuur wat alle sielsverskynsels in die natuur tot een of ander
groot doel bestier? Dit skyn byna 'n hopelose taak om 'n besliste antwoord in die
natuur self te soek. Elke eerlike natuurondersoeker wat hom nooit deur sy eie hoop
en verlange tot valse gevolgtrekking laat mislei nie, sal altyd voor dié groot vraag
in die diepste twyfel staan. Dit is natuurlik moontlik dat ons slegs 'n klein bogie van
'n reuse-sirkel sien; dat beide doel en middele van so 'n algemene siel ver buite die
moontlikheid van begrip deur ons verstand lê. Aan die ander kant, die negatiewe
antwoord kan oënskynlik deur baie bewyse uit die natuur self gestaaf word. Dikwels
word luidrugtig en juigend verklaar dat die groot doel in natuurlike ontwikkeling te
vinde is. Dit word aangeneem as 'n bewese feit dat die ontwikkeling van lewende
skepsels tot 'n staat van absolute volmaaktheid lei - nie slegs relatiewe volmaaktheid
nie. Dit is onnodig om te sê dat dit alleen aangeneem en verklaar word deur mense
wat niks van die saak af weet nie. Al wat ontwikkeling uitrig, is om die organisme in
staat te stel om in 'n spesiale omgewing op die beste wyse aan die natuurlike
vyandighede te ontkom. Maar vir elke nuwe wapen wat hy ontvang, moet hy 'n oue
neerlê. Die mens, wat sielkundig - volgens sy eie oordeel! - die hoogste gestyg het,
het die duurste betaal vir sy siel van individuele, onerflike herinnerings - soos ons
later sal aantoon. Ons het reeds gesien dat daar van leer deur eie ondervinding,
van redeneer, van sogenaamde verstand (soos ons verstand verstaan) in die
sielsbewegings wat groei dirigeer, g'n spoor of teken is nie. En bo alles kom 'n
verbysterende gewaarwording wanneer ons die diepste gevoelens van ons eie siel
die maatstaf van oordeel maak. Tevergeefs soek ons in die natuur vir iets wat na
algemene liefde lyk, jammerhartigheid, mededoë, haat van onreg, onselfsugtigheid,
altruïsme, beskerming van onskuld en swakheid. Die lewe was nog altyd deur 'n
koor van jammerkrete begelei. Die kerm van sy foltering styg onophoudelik
hemelwaarts. Dit is die eerste voorwaarde van sy voortbestaan: pyn; die ontvlugting
van pyn die grootste doel van sy strewe.
En die natuur? Meedoënlose wreedheid; gevoellose kwelling en vernietiging van
swakheid en onskuld. Die dief, die sluipmoordenaar, die bloedbevlekte geweldenaar
- dié is haar geliefkoosde troetelinge, dié is die sielkundige hoedanighede wat sy
bevoordelend uitsoek en wat seëvierend uit die sogenaamde bestaanstryd opkom.
Die siel wat vereers, dof en skaars herkenbaar, in die hoë soogdiere te voorskyn
kom en wat in die mens sy hoogste staat bereik het, skyn oppervlakkig 'n uitsondering
te wees op, of iets teenstrydig met, die groot grondbeginsels wat ons heelal bestier.
Daaruit ontstaan die hoop dat daar 'n algemene groot doel in die natuur is en dat
dit bestier word deur 'n siel gelyksoortig, maar oneindig meer ontwikkeld as die
primêre siel. As dit so is, dan soek ons tevergeefs vir spore daarvan in ons natuurlike
omgewing. Ons kan so 'n verhewe wese net so min gewaar as die mier 'n mens
kan gewaar wat vir sy eie doeleindes deur inmenging die lewensloop kunsmatig
regeer en wysig. Maar
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een ding bly seker: as die natuur in die algemeen 'n primêre siel besit, dan nietemin
is dit ver verhewe bo die gewoonste en mees gebiedende dryfvere van die mensesiel.
Nooit nog was haar meedoënlose oë mistig van opwellende trane; nooit nog het sy
'n hand beskermend of liefkosend uitgestrek oor die skoonste en onskuldigste van
haar skepsels nie.

8 Ontwikkeling van Saamgestelde Diere
Ons het baie moeite gedoen en omslagtig te werk gegaan om te bewys dat die
miershoop in werklikheid 'n afsonderlike en selfstandige dier is in presies dieselfde
sin dat ek myself 'n afsonderlike en selfstandige dier noem. Al wat in die miershoop
makeer, is outomobiliteit; maar daar is baie diere by wie selfbeweging ontbreek.
Die leser mag dink dat hierdie storie - dat die miershoop 'n dier is - 'n voorbeeld
is van die klassieke berg in barensnood, en dat die resultaat 'n baie klein muisie is.
In werklikheid is dit nie so nie. In die eerste plaas is dit 'n feit net so seker, net so
absoluut seker as enige feit wat nog ooit in die biologie vasgestel is; in die tweede
plaas is hierdie voorafgaande begrip nodig om die termiet, sy lewensloop en sy
werk, enigsins te verstaan. Die leser gaan baie wonderlike dinge hoor en sien wonderlik as hy hulle met onvoorbereide gemoed vir die eerste keer gadeslaan.
Ons wil hierdie gevoel van wonder en verbasing vernietig, of altans verminder, omdat
dit in werklikheid ongegrond is en tot allerhande valse gevolgtrekkings en begrippe
aanleiding gee. Die termiete verrig geen groter wonderwerk as die boumeesters
wat uit 'n enkele sel die ingewikkelde liggaam van 'n werweldier ontvou nie. En
ofskoon hulle verrigte werk al ons verstand en vermoë te buite gaan, is hulle baie
dommer as die domste mens waar dit op redeneer of leer aankom.
As jy (byvoorbeeld met 'n wandelstok) 'n klein, ronde, loodregte gaatjie diep in 'n
sekere soort ronde miershoop (Eutermes later Trinervitermes genoem) afboor, en
as jy dan nog die foramen van die wond isoleer deur 'n skerp sirkelsny net deur die
vel, dan, soos gewoonlik, gaan die termiete aan die werk om die wond te herstel.
Maar wat jy gedoen het, veroorsaak in baie gevalle 'n eienaardige refleks: die termiete
begin verkeerd bou. In plaas van die verbreekte selle en are te herstel en 'n nuwe
vel daaroor te trek, maak hulle 'n torinkie. (Ek dink die prikkeling wat die refleks
veroorsaak, is die inskyn van sonlig.) En as die basis te klein is, dan val die torinkie
keer op keer net soos dit 'n sekere hoogte bereik het - en net so dikwels bou die
termiete dit weer op. Wat die ronde tipe miershoop betref, is die torinkie nie alleen
nutteloos nie, dit is beslis nadelig.
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Dit het 'n storende uitwerking wat die hele gereelde lewensloop van die organisme
uit rat gooi - (die groei van 'n kanker?).
Vang nou 'n paar van ons gewone huisakkedissies. (Moet jou nie die dwase storie
laat wysmaak dat hulle vreeslik giftig is nie!) As jy hulle eers mak maak, sal dit des
te beter wees vir die proefnemings. Maak nou met 'n dun skeerskerp opereermes
'n sny in die stert van die diertjies. Maak die snye langs die kant van die sterte skuins
vorentoe. Die snye moet op verskillende afstande wees, van 'n agste tot 'n kwart
duim van bo. Die dieptes moet ook verskil. Beskadig selfs in sommige gevalle lig
die werwelkolom van die stert. Deur hierdie operasie veroorsaak jy in enkele gevalle
'n eienaardige refleks. Die dier se bloedstroom begin verkeerd bou: pleks dat die
wond bloot herstel word, word 'n nuwe stert gebou. Gedeeltelike amputasie van die
nuwe stert veroorsaak soms 'n verdubbeling by die wond. So kan jy - as alles goed
gaan - 'n akkedissie met sewe sterte fabriseer, tot vreeslike ongemak van die diertjie,
of 'n miershoop met sewe torinkies, tot vreeslike ongemak van die hele gemenebes.
Ons kan nie 'n akkedisstert maak nie; ons kan ook nie 'n termiettorinkie met
dieselfde materiaal en op dieselfde wyse as die termiete maak nie; maar ons sou
glad te slim wees om so verkeerd te werk!
Van nou af aan sal ek nie meer bewyse, as sodanig, aanhaal om die dierlikheid
van die miershoop te bewys nie. Ten minste, ek sal dit nie meer beklemtoon nie.
Maar as die leser net die groot feit in sy geheue hou, dan sal hy self in alles wat die
termiete is of doen, 'n bewys vind. Dink altyd aan hulle as die bloedstroom en as
groepsorgane van 'n saamgestelde dier.
Om hierdie groot waarheid op te helder, moet ons nog net haastig die daadwerklike
samestelling van 'n dier in die natuur gadeslaan - 'n samestelling waar die hele
proses van a tot z sigbaar is, en waar jy proefondervindelik die samestelling kan
opbreek en weer na willekeur kan herstel!
As die hoogs ontwikkelde, hoogs gespesialiseerde komplekse diere almal
oorspronklik uit samestellings van hierdie aard ontstaan het, dan sou 'n mens na
dergelike simbioses (wat meer is as blote vennootskappe) laag af in die
georganiseerde materie soek. Daar kom baie gevalle voor - selfs gevalle wat die
veronderstelling regverdig dat organismes van verskillende soorte 'n suksesvolle
samestelling kan teweegbring. Van dié aard is die eienaardige en alombekende
vereniging tussen fungus (swam) en alg om 'n plant te vorm wat hemelsbreed van
die twee konstituente verskil. Maar die doel en werklike gevolge van die proses is
baie duideliker wanneer ons dit taamlik hoog in die diereryk aantref.
In die see om al ons kuste is daar honderde soorte van 'n sekere geslag seedier
te vind. Hulle wetenskaplike naam is Hydromedusae, en daar is 'n verwante geslag,
Siphenophorae. Ons sal die aandag meer bepaald op die Siphenophorae vestig.
Ek dink een soort het 'n Afrikaanse naam, maar ek het dit vergeet. Ek het hoog
tussen die keerkringe met hulle kennis gemaak.
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Daar is geen diertjie van gelyke grootte in die wye oseaan waaroor so 'n groot
bibliografie bestaan nie. Ernst Häckel en verskillende ander wêreldberoemde
natuurkenners het jare aan hul rangskikking, studie en beskrywing gewy.
Die groot eienaardigheid van hierdie diertjies (ek bedoel meer bepaald
Siphenophorae) is dat elke volwasse individu 'n saamgestelde dier is wat uit honderde
verskillende persone bestaan. (Die benamings individu en persoon is van Häckel.)
Die enkelinge word gebore deur uitbot van die geslagsgroep van die saamgestelde
dier. Hulle swem vry in die see rond en kan as enkeling lewe en aanteel. Elkeen is
'n volmaakte seedier met mond, maag, swemtoestel en geslagsontwikkeling. Sy
kan haar lewe desnoods so slyt. By toeval kom 'n klompie Siphenophorae bymekaar.
Hulle klou aan mekaar vas. In sommige soorte vind dadelik organiese verbinding
plaas; in ander soorte is daar iets minder as organiese saamsmelting. Buiten hierdie
onderskeid is die eindresultaat in alle soorte dieselfde. Onmiddellik ná samekoms
ondergaan die enkelinge van die kolonie eienaardige wysigings. Een groep vorm
'n ingewikkelde swemorgaan; 'n ander groep word die maag en spysverteringstoestel,
en nog 'n groep die organe van die saamgestelde dier. Een groep neem selfs
hepatiese funksies waar - met ander woorde, hulle word die lewer van die
samegestelde dier. Elke enkeling van so 'n groep verloor al sy ander afsonderlike
organiese funksies. Die maaggroep, byvoorbeeld, weet niks verder van kos-soek
of swem of geslagslewe nie. Die nuwe organisme is 'n volmaakte afsonderlike dier.
As jy haar in volmaakte volwasse stadium sien, sou jy nooit droom dat sy 'n
saamgestelde dier is nie. Maar jy kan haar weer uitmekaarhaal! Jy kan elke enkeling
losruk tot die hele dier in stukkies opgebreek is. Wat is die gevolg? Die dood, sou
jy dink. Moenie glo nie! Elkeen begin weer afsonderlik in die water te roer. Stadigaan
herstel haar verlore organe en funksies totdat sy weer 'n volmaakte afsonderlike
diertjie is, so verskillend van die saamgestelde Siphenophora as 'n kameel van 'n
walvis. En jy kan die proses ontelbare kere herhaal, blykbaar sonder om die enkelinge
of die saamgestelde dier onherstelbaar te beskadig.
Net soos die Siphenophorae is die miershoop saamgestel. Net so het die enkelinge
die wonderlikste wysigings ondergaan om groepsorgane te vorm. Daar is in elke
miershoop 'n brein, 'n maag, 'n lewer en seksuele organe wat die voortteel van die
ras verseker. Ook arms en bene vir die soek en versamel van kos; en 'n mond. As
die natuurlike uitsoeking in dieselfde rigting aanhou, sal die uiteinde van die
miershoop 'n volmaakte dier wees wat stadig oor die veld verskuif!
Daar is honderde bewyse in die natuur - biologiese en sielkundige bewyse - dat
alle hoogs ontwikkelde soogdiere so uit afsonderlike organismes saamgestel is.
Skrywer het eenmaal al die bewyse - onweerlegbaar en byna ontelbaar! - vergaar
en mooi gerangskik om die wetenskaplike wêreld eendag daarmee te verras.
Ongelukkig het sy torinkie in duie geval - nie omdat die werk verkeerd
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was nie, maar omdat hy ontdek het dat die ding lank reeds deur ander
natuurondersoekers gesien is. Claude Bernard, in sy openingsrede voor die Franse
Akademie, 1869, dr. Durand (de Gros) in sy Electro-dynamique Vitale (1855) en
Variétés Philosophiques (1857) het probeer om te bewys dat die groot organe van
die mens elk 'n afsonderlike dier is. Meer in ons tyd skryf Jean Finot in sy optimistiese
betoog oor Lewe en Dood: ‘Die leer dat die menslike organisme 'n versameling is
van afsonderlike dierlike wesens elkeen met 'n afsonderlike senustelsel, sal meer
en meer bewys vind - so hoop ons - in die wetenskap van ons tyd.’
Afgesien van die miershoop se organiese eenheid is daar nog een feit wat die
leser gedurig in gedagte moet hou, en dit is dat, as daar die kleinste greintjie
waarheid in die ontwikkelingsteorie steek, dan, net so seker, was die termiet
oorspronklik 'n volmaakte vlieënde enkel-insek, waarvan die koning en koningin
vandag nog die prototipe is. Die samesmelting en die wonderlike wysigings wat dit
teweeggebring het, is 'n veel latere ontwikkeling in die geskiedenis van die ras.
As die eienaardige afwykings, die blinde, vlerklose, geslaglose soldate en werkers,
nie 'n degenerasie is van die volmaakte koning- en koningintipe nie, dan moet die
teenstelling waar wees: die perfekte koning en koningin moet 'n ontwikkeling wees
van een of ander van genoemde geslaglose tipes, en dit kan natuurlik nie die geval
wees nie. Daar is ook baie ander biologiese bewyse dat die onvolmaakte tipes 'n
ontwikkeling deur degenerasie van die volmaakte tipes is. Die rudimentêre
vlerkknoppe en geslagsdele in al die geslaglose tipes waarvan reeds melding gemaak
is, toon duidelik die ontwikkelingskoers aan.

9 Geboorte van die Termietsamestelling
Tot hiertoe het ons die termiete en die miershoop wat hulle bewoon, altyd van buite
die miershoop self aanskou. Ons sal nou vir die eerste maal die miershoop, die
termiete, hulle groei en lewensloop sover moontlik van binne die miershoop
gadeslaan.
Elke tree wat ons hier gaan neem, sal 'n verrassing wees: ons sal baie dinge van
naby sien wat ongelooflik is. Ons termiet verskil in alle opsigte van alle aan ons
bekende insekte. Morfologies is daar weinig in die natuur wat aan haar herinner. In
ontologiese ontwikkeling verskaf sy 'n gedurige verrassing; wat filetiese ontwikkeling
betref, moet jy in die see soek (soos die leser reeds gesien het) na 'n analoë sirkel.
Die entomoloog wat vir die eerste maal met ons termiet kennis maak, sou geregtig
wees om te veronderstel dat sy 'n immigrant van 'n ander planeet is.
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Om slegs een ding te noem - die vlerke: waar in die natuur sal jy 'n organisme kry
wat vrywillig, so te sê, die magtigste van alle wapens in die bestaanstryd - vlerke gedurende die individuele lewensloop prysgee? Die verlies van vlerke is 'n tipe, 'n
beeld van die verrassings wat die termiet ons gedurig verskaf.
Ons gee hier enkele afbeeldings van die klasse inwoners van 'n Transvaalse
termietnes. Wie sou ooit kan dink dat hulle die kinders van een vader en een

A - (Trinervitermes, vergroot.) Geëtioleerde, pas uitgebroeide kleintjie. Kleur: melkwit. Alle
klasse en albei geslagte teenwoordig. Geslagsdele rudimentêr; verdwyn met onwikkeling.
Volstandig blind. In sommige individue is daar baie rudimentêre, atavistiese kleurkolle in
plaas van oë, wat later verdwyn. In ander, weer, kom rudimentêre vlerkknoppe te voorskyn,
wat nooit verder ontwikkel nie.

D - (Trinervitermes, vergroot.) Koning en koningin. Volmaakte gewone insekte, met volmaakte
oë, vlerke en geslagsdele. Kleur: bruin-swart, met rooi vlekke; hoogs gepigmenteerd.
Funksies: Geslagselemente in die miershoop. Gewaarwording- en bewegingsentrum van
die brein.

Eugène Marais, Versamelde werke

54
moeder is? Sommige van die afgebeelde vorms het reeds in vorige artikels, terloops,
vir een of ander doel hulle verskyning gemaak.
Die leser weet reeds hoe die konings en koninginne in swerms die nes uitkom:
hoedat hulle moet vlieg om die seksuele lewe te ontsluit; hoe die koningin 'n sein
uitstuur en hoe albei hul vlerke afbreek sodra hulle ná hul eerste en enigste vlug
weer die aarde bereik. Die ontwikkeling van die vlerke is baie eienaardig. Vroeg in
hul lewe kan jy in die seksuele klas van 'n nes die vlerkknoppe sien. Ná die insek
vir die laaste keer vervel het en volwasse is, begin uit die vlerkknoppe die
deurskynende vlerkies te groei. Hulle groei aan die knop in 'n soort balgewrig wat
die wyds moontlike boog van beweging toelaat. Dit is uit hierdie skarnier dat die
insek die vlerke met 'n blitssnelle beweging breek. Sy vang die vlerkknoppe met die
naaste paar bene, wat vir hierdie doel gewapen skyn, skuif hulle op langs die knop
totdat hulle die skarnier bereik - en daar lê die vlerke!

F - (Bellicosus, vergroot.) Koningin. Eerste stadium van tweede lyn van ontwikkeling.
Funksies: Vroulike element van die geslagsdele. Dirigerende en gewaarwordingssentrum
van die brein. Soos by hoër ontwikkelde diere ondergaan die vroulike element van die
miershoop alleen periodieke metamorfose, en veel groter ontogenetiese ontwikkeling as die
manlike.
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As hulle afgebreek is, kan jy g'n wond van vasgroeiing vind nie; anders as wat jy by
so 'n groot en belangrike orgaan sou verwag, is daar g'n bloeiende oppervlakte of
punte nie. Daar moet natuurlik organiese verbinding wees; daar moet natuurlik 'n
sening deurloop van die sentrale stelsel om beweging van die vlerk te bewerkstellig.
Dit kan nie anders wees nie! Maar ek kry daar g'n spoor van nie en dit onmiddellik
ná die vlerk afgebreek is. Dit is nog altyd 'n onuitlegbare geheim hoe 'n orgaan so
ingewikkeld, wat so 'n krag uitoefen en wat so volstandig onder beheer van die insek
is, so min tekens gee van organiese verbinding met die lyf. Een sekonde vlieg die
insek; een sekonde later vind jy g'n spoor van die afgebreekte gevoelspier wat die
krag na die skarnier gevoer het nie.
Nog iets omtrent die afbreek van die vlerke - 'n interessante veldjie van ondersoek:
dit lyk baie of die insek in staat is om die vlerke kwyt te raak deur een of ander
vrywillige beweging van die vlerk self. Vóór die insek gevlieg het, sal sy worstel om
vry te kom as jy haar aan die vlerke hou, sonder om die vlerke af te breek. As sy
die indruk van vlieg reeds weg het (ek dink een beweging van die vlerke is voldoende
om die instink tevrede te stel), dan breek sy die vlerke in jou hand af. Die ondersoeker
sal goed verstaan dat dit vir haar hele toekomstige lewensloop absoluut nodig is
dat sy ten minste die indruk van vlieg moet opdoen. As sy dit nie doen nie, dan sterf
sy. Sy kan nooit koningin word nie: die liefdeslewe is vir haar vir ewig gesluit. Maar
dit het baie min nodig om hierdie indruk te wek. Soms is die worsteling om te ontvlug
as sy aan die vlerke vasgehou word, genoeg om die instink tevrede te stel. Vinnige
en langdurige beweging van die vlerke terwyl die insek aan 'n takkie geanker bly
sonder werklike vervoer deur die lug, skyn ook soms genoeg te wees. Maar hierdie
gevalle is meer in die aard van uitsonderinge; in die reël vind volstandige uitskakeling
van die seksuele sin plaas tensy die insek gevlieg en haar vlerke verloor het.
Die koningin en koning is presies eenders en kan met die blote oog nie onderskei
word nie. Hulle is ook die enigste volmaakte insekte in die nes. Hulle het twee
volmaakte oë en ofskoon hulle in stikdonker gebore is en grootgeword het, is hulle
hoogs gepigmenteer. Swart, bruin en tekens van rooi verenig in kleurmengsels wat
nooit weer in hulle kinders verskyn nie. Die seksuele organe is volmaak. Al wat
onverwag swak is, is natuurlike beskerming. Daar is waarskynlik g'n insekte in ons
land wat so baie natuurlike vyande het nie. Die leser het waarskynlik al opgemerk
dat al ons regte miersoorte manhaftig helder oordrag rondswerwe. Alleen die reptiele
(paddas, akkedisse, koggelmanders, wat almal smaak-blind is) vang hulle. Hulle
beskerming bestaan uit wrange sure wat vir dié doel alleen afgesonder word en,
dink ek, ook 'n onverteerbare pantser.
So doeltreffend is hierdie beskerming dat verskeie kewers (wat anders onbeskermd
is) groot swart miere na-aap, so volmaak dat die meeste diere bedrieg
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word. Die ongelukkige termiet, daarenteen, word gretig geëet deur alles wat lewe.
Dit is 'n wonderlike natuurstudie om in onbewoonde Midde-Afrika die vlug van die
miere te aanskou. Binne 'n paar minute krioel die oppervlakte van die aarde met
lewe; insekte en diere storm op die fees toe. Diep uit die aarde kruip paddas, slange,
koggelmanders en akkedisse. Hoe hulle almal die tyding kry, weet ek nie. Die skilpad
selfs word wakker en kom jaend te voorskyn. Allerlei insekte en ander goggas reuse-krieke, kewers, oorkruipers, spinnekoppe, skerpioene - wemel deur die gras.
Almal het 'n uitnodiging gekry na die groot maaltyd. In die water, net onder die
oppervlakte, loer en wag talle visse

E - (Bellicosus, vergroot.) Substituut-koningintipe. Gelyksoortig met vorige vorm, behalwe
dat die vlerke nooit ontwikkel nie. Funksies: Word in sommige gevalle tydelik gebruik in
plaas van koning en koningin. Albei geslagte teenwoordig.

en waterskilpaaie. Uit die bosse sluip jakkalse, katte, meerkatte, ape, bobbejane;
selfs die vorstelike tier kom gapend maar geïnteresseerd te voorskyn. Daar is 'n
tydelike wapenstilstand - behalwe teen die onfortuinlike vlieënde termiete. Dit lyk of
hulle moet vlieg net om te sterwe. Die toeskouer verstaan waarom die natuur hulle
in sulke ontelbare miljoene produseer, nieteenstaande elke paar die bron van nog
tallose miljoene gaan wees. Hy het elkeen nodig, want die slagting is ontsettend.
Ook verstaan die toeskouer die jaende haas wat die koninklike paar besiel sodra
hulle gevlieg en die vlerke kwytgeraak het. Die enigste beskerming wat hulle aanvaar,
is om ná skemer te vlieg. So ontkom hulle ten minste aan die dagvoëls. Maar dit
gebeur nie altyd nie. Baiemaal vlieg hulle te vroeg en selfs in die duister vergaar
die valke by duisende. Die nagvalkies, uile en ander nagvoëls sit die fees voort tot
in die donkerste ure van die nag.
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Die leser sal dadelik insien dat daar slegs 'n verskuiwing van natuurlike beskerming
plaasgevind het. Al wat die enkeling-koning en -koningin in beskerming verloor het,
word meer as vergoed deur die natuurlike beskerming van die saamgestelde dier
- die miershoop. Sodra hulle die samestelling gevorm het, verskyn hulle nooit weer
in die sonlig nie (behalwe waar wonde, ens., dit noodsaaklik maak, en dan selfs
nooit in getalle nie). Hoe ver hulle ook van die nes moet gaan om kos te haal - en
dit is soms honderde tree - word na alle rigtings tonnels onderaards gemaak, en
ook die kos waarmee hulle besig is, word tydelik met sel- en aardwerk bedek, sodat
dit selde nodig is vir 'n enkele een om sy kop uit te steek.
En soos dit met natuurlike beskerming is, so is dit met alle ander psigologiese
eienskappe en dryfvere: alles word van die individu op die gemeenskap verskuiwe.
Die enkele termiet is gevoelloos. Daar is vir hom nie meer pyn nie. Die leser sal
later sien hoe ons dit bewys. Die besering aan 'n groep enkelinge word deur die
gemeenskap as pyn gewaar. Bietjie moeilik om te verstaan? - Maar dit sal alles
duidelik gemaak word. Dit is net so met ons. Die lewer voel g'n afsonderlike pyn
nie. Dit is die samestelling wat die wond aan die lewer as pyn gewaar.
Ook honger en dors voel die enkele termiet nooit. As die kos skaars word en die
water opdroog, word die lyding, as sodanig, alleen in die paleisholte gevoel.
Die magtigste dryfveer van almal, die seksuele, bestaan vir die enkeling nie. Van
dié ontsettende natuurlike las is hy vry. Die enigste element in die hele lewensloop
van die termiet wat na eiebestier lyk, is die kos- en wond- of gevaarseine wat deur
die soldate gemaak en deur die werkers beantwoord word. (Hieroor later.) Maar dit
sal later duidelik word dat selfs dit hoegenaamd g'n bewys lewer dat die termiet 'n
afsonderlike siel besit nie. Buiten outomobiliteit is daar g'n skyn van 'n afsonderlike
siel nie. Alle werklike sielsbeweging straal van die paleisholte uit. Die seine, selfs
op die uithoeke van die nes, eindig onmiddellik ná skielike vernietiging van die
paleisholte, selfs waar daar volslae en langdurige afsluiting van so 'n uithoek deur
metaalplate was. Dit is voldoende bewys, myns insiens, dat selfs die groepseine uit
die paleisholte (die brein van die miershoop) gedirigeer word; maar in die loop van
ons ondersoek sal baie ander bewyse van hierdie algemene beginsel opkom. Hulle
sal voortaan raakgesien word sonder dat hulle as sodanige juis aangestip word.
Die koning en koningin, diep in hul stikdonker holte, verenig in hul gesamentlike
personae twee wyd verskillende funksies - die mentale en die geslagtelike. Die
paleisholte is 'n analoog van die skedelholte in hoër diere. Die materiaal self herinner
aan die brein van soogdiere. Al wat geheel en al ontbreek, is die gevoelspiere wat
in die liggaamlike ekonomie van meer ontwikkelde diere so 'n groot rol speel. Ná
gewaarwording van die feit dat die miershoop 'n afsonderlike dier is, sou die
ondersoeker stellig verwag om ten minste iets te kry wat
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na gevoelspiere lyk. 'n Weinig nadenke sal spoedig die feit opklaar waarom niks
van dié aard in die miershoop ontwikkel het nie. Die groot funksie van gevoelspiere
by die mens, byvoorbeeld, is om beweging (plekverandering) te bewerkstellig en
om gewaarwordings van die uitwendige sinorgane na die sensorium aan te voer.
Aan die ander kant is daar tallose bewegings en werkinge in die menslike liggaam
wat sonder stoflike verbinding deur die brein gedirigeer en beïnvloed word. Ons het
tevore reeds gewag gemaak van hierdie invloed-op-'n-afstand wat oral in die liggaam
sy verskyning maak. Die werking en beweging van die bloedliggaampies,
byvoorbeeld, word deur so 'n onstoflike invloed bewerkstellig, asook die spesiale
funksies van al die groot organe. Die invloed wat uitstraal van die koningin is iets
geheel en al onstofliks en presies gelyksoortig met die invloed-op-'n-afstand wat so
baie funksies in hoogs ontwikkelde organismes bewerkstellig. Later sal duidelik
word - wanneer ons eksperimente begin beskrywe - dat die geheimsinnige invloed
van die koningin deur alle gewone materie dring. Dit gaan in elk geval maklik deur
die dikste sinkplate. Afstand verminder blykbaar die krag van die invloed.
Dit is asof die natuur die koningin net ná haar kortstondige vlug toespreek: ‘Beminde,
jy gaan baie verloor. In plaas van hierdie gloed van sonlig, gaan jy jou verdere lewe
in stikdonker slyt. In plaas van die burgerskap van die wye veld, in plaas van die
vryheid van die hoë lug, van berge, bosse en vlaktes, gaan jy voortaan in die nouste
kerker opgesluit word, en selfs in dié enge noute sal jy g'n haarbreedte kan verroer
nie. Die jaarlikse terugkeer van die liefdestyd; die soek en kry van jou beminde, die
bou van jou huis en al die heerlikhede aan die periodieke sielstorm verbonde, gaan
ek jou ontneem. Maar in plaas van dit alles, gaan jy 'n baie groter en wonderliker
ding word. Ofskoon jy 'n roerlose gevaarte gaan word, in 'n lewende graf verborge,
gaan jy die sensitiewe middelpunt wees - die voel, die dink, die sien - van 'n lewe
duisende en nogmaals duisende keer groter en grootser as jy ooit sou gewees het.
En, bo alles, ek gaan jou beskerm. Al die duisende gevare, die miljoene vyande wat
jou vorige vrye lewe van alle kante bedreig het, sal, sodra jy in jou nuwe lewe
aangeland het, tevergeefs aanvallend teen jou pantsering opkom.’
Dit was die noodsaaklikheid van beskerming wat die samestelling van die
miershoop ontwikkel het. As enkelinge is die koningin en al haar onderdane die
swakste, die mees bedreigde van alle insekte. As enkelinge in 'n onbeskermde
omgewing, sou die ras nooit verduur het nie. As 'n saamgestelde dier, is die
beskerming van die miershoop byna volmaak. Wonde van buite, verpletterende
aanvalle wat die hele sigbare liggaam vernietig, raak haar lewe nie in die minste
nie. Alles gaan maar weer voort asof niks gebeur het nie. Die wonde word herstel.
Die paleisholte, die koningin self in haar gedaante as brein van die samestelling, is
net so goed beskerm as die skedelbedekte brein van die
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mens. Daar is weinig vyande wat die lewe van die koningin ooit ernstig bedreig. Een
van die grootste is die erdvark; onder die gevaarlikste is groepe kewers wat somtyds
'n verswakte miernes uitroei. In die laaste geval is die oorsaak en gevolge in alle
opsigte gelyksoortig met die inval van patologiese organismes by die mens. Die
miershoop word siek en gaan dood.
Het die koningin te duur betaal vir die beskerming? Die natuur beantwoord die
vraag anders as ons - of as miskien die koningin - dit self sou beantwoord. ‘Hoe
veel of hoe min sy betaal vir die voorreg van my genadige beskerming,’ sê die natuur,
‘hoeveel vreugde sy verloor, met hoeveel ellende sy bedeel word in haar nuwe lewe,
is nie van die minste belang nie. Wat traak dit my met die enkeling? Die ras is veilig,
seëvierend, onuitdelgbaar! Daarvoor is g'n prys (wat die enkeling altyd moet betaal)
te hoog nie.’
Sien die leser waarom die ontwikkeling dié eienaardige koers geneem het om ten
alle koste die onbeweeglikheid van die koningin te verseker, om haar in 'n sel op te
sluit en haar liggaam uiteindelik alle selfbeweging te ontneem? Hoe meer sy die
brein van die samestelling word, hoe nodiger is dit om plekverandering binne die
samestelling te verhinder. Is dit nodig om die sielkundige en fisiese redes aan te
dui? Ek dink nie. Die verdubbeling van funksies - verstandelik en seksueel - maak
die posisie 'n weinig ingewikkeld. Beweging skyn byna 'n integrerende deel te wees
van alle seksuele funksies in die natuur. Daar is 'n bepaalde konflik. Wonderlik hoe
die ontwikkeling dit oplos! Ek sal hieroor nie uitwei nie. Die natuurkundige leser sal
dit insien en selfs die oningewyde sal op die spoor kom as hy hierdie verdubbeling
van funksies in die termietkoningin vergelyk met dieselfde baie minder ontwikkelde
kompleks in die by-koningin. In haar bied die seksuele funksies nog sterk kop teen
die orige psigologiese ontwikkeling en die gevolg is dat die gevaar van die
byekoningin op haar huweliksreis die gevaar is van die hele nes. Ná die samestelling
gevorm is en ná sy onbeweegbaar gemaak is, word die termiet-koningin nooit weer
aan so iets blootgestel nie.
Die menslike toeskouer wat die vlug van die koningin nagaan, wat die blye
samekoms van die twee geslagte aanskou het - en miskien opgetree het as gebieder
van die Noodlot en 'n bietjie gehelp het waar dit gelyk het of dinge verkeerd loop! die toeskouer gee 'n sug van verligting as hy die bedreigde paar uiteindelik in die
beskermende skoot van Moeder Aarde sien wegsak. Nou, ten minste, is hulle veilig
... Helaas, nog nie! Daar is nog een groot gevaar wat as 'n fronsende Skikgodin die
wording - die barensnood - van die nuwe saamgestelde dier gadeslaan. In ons land
voer hy 'n genadelose uitsoeking. Ons noem dit Droogte. Die termiete moet water
hê, en weer water, en nogmaals water: negentig persent van hul liggaampies bestaan
uit water en die grootste deel van hul arbeid is die verkry en verskaf van water,
waarvan die miershoop net so afhanklik is as 'n warmbloedige dier. Die koning en
koningin moet dadelik water
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kry. Hulle kry dit altyd van klam aarde. Daarom vlieg hulle net ná swaar reëns - dit,
ten minste, word van hulle deur die natuur verwag. Maar hulle maak soms 'n fout.
Hulle eerste sorg is om 'n orgaan te fabriseer vir die uitbroei en voeding van die
eerste werkers en soldate. Daarvoor het hulle 'n groot en gedurige voorraad water
nodig. As die water in hierdie eerste tyd opraak, dan is dit klaar met alles - 'n einde
aan hulle en aan die samegestelde dier. Hulle werk altwee vurig aan die maak van
skagte, altyd in die rigting van klam grond, van water. Meestal gaan hulle regaf: die
begin van wat later die wonderlike diepteskag word (in droë streke naamlik). Hier
en daar in die eerste skagte maak hulle (of kry hulle natuurlike) holtes in die aarde
en daarin mak hulle die eerste termiettuine. ‘Tuine’ noem geesdriftige waarnemers
dit in die geval van die regte miere. Die termiet gaan op dieselfde wyse te werk, en
daarom sal ons die term tuin maar behou. En dit lyk baie na ons eie landbou. Eers
word die grond sorgvuldig voorberei. Dit bestaan uit fyngekoude en half-verteerde
plantstof, meestal droë hout en grasstingels. En dan word water aangedra, baie
water, totdat die tuingrond met klammigheid deurtrek is. Beide die koning en koningin
werk onophoudelik. Hulle rus nie vir een sekonde nie. Hulle slaap nooit - dag of nag.
Maar dit is die laaste keer dat dit nodig sal wees om hulle hande in koue water te
steek. Nooit weer gaan hulle werk nie, want die funksies wat hulle van nou af gaan
uitvoer, kan nouliks werk genoem word. Uiteindelik is die eerste tuintjie klaar, diep
in 'n holte van een van die skagte. Daar moet g'n dunste ligstraal ooit die tuin bereik
nie. Alles gebeur in pikdonker. Die eerste tuin bestaan uit 'n koekie sel- en aarwerk,
en as dit alles klaar en goed klam is, dan beplant die twee termiete die grond. Hulle
plant die saad van 'n eienaardige paddastoel wat 'n enorme rol in die toekomstige
lewe van die miershoop speel en wat derhalwe die noukeurige aandag van elke
ondersoeker verdien. Ek sê hulle plant die saad. Ek kan dit egter nie as 'n feit
konstateer nie. Maar dit lyk baie so. Hulle loop op die klam koekie rond, en binne
die kort tydjie wat vir ontwikkeling nodig is, verskyn die paddastoel oor die hele
oppervlakte, binne en buite, in die vorm van 'n wit skimmel. Ek het self in die
monddele en aan die pote van vlieënde miere stukkies hylae en spore (saad) van
die paddastoel gekry net ná hulle die geboorte nes verlaat het. Dit lyk of hulle met
opset die saad saamdra om in hul nuwe nes te plant. Aan die ander kant is dit lig
moontlik dat die beplanting blote toeval is. Jy kry ook spore aan termiete wat niks
met die tuine te maak het nie. In die nabyheid van groot termietversamelings kry jy
spore van die paddastoel in alle onderaardse holtes en gange. Dit word deur water,
deur lug, deur wurms en insekte vervoer. Dit is dus moontlik dat die paddastoel
mettertyd vanself, sonder tussenkoms van die termiete, op die voorbereide koek
sou verskyn het. Maar die termiete verrig met opset baie meer wonderlike dinge as
die beplanting van 'n tuin sou wees. Derhalwe sal ons maar aanneem dat die spore
met opset oorgedra word en dat
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die beplanting met opset gedoen word. Of hulle plant of nie - oor die besproeiing
en bemesting is daar geen twyfel nie. Die skag wat na die water lei, word gedurig
verdiep. Tegelyk met die uitgrawing van die nat grond, word die water in die liggaam
van die twee diere vergaar. Die tuin word benat en bemes met druppels helder,
blink vloeistof, wat al die klasse later vir die mees uiteenlopende doeleindes gebruik.
In hierdie eerste tuin lê die koningin haar eerste eiers. Sy kan nou nog vinnig loop
en werk.
Intussen gebeur daar wonderlike dinge met die paddastoelplantasie. Die twee
diertjies doen iets aan die miselium van die plant wat die groei en ontwikkeling
teëhou, en tegelyk begin die temperatuur van die tuin op 'n verbasende wyse styg.
Die oorsprong van hierdie hitte is in die begin een van die mees verbysterende
geheime van die miernes. Van die diertjies self kan dit nie kom nie. Hul liggaampies
behou altyd die temperatuur van hul omgewing. Dit straal uit van die tuin, want die
tuin moet as broeikas dien en moet later die hitte van die samegestelde dier verskaf.
Die normale warmtegraad van 'n miernes in die paleisholte is van vier tot ses grade
Fahr. hoër as die bloedhitte van die mens. Daar is min twyfel dat 'n groot deel - die
grootste deel miskien - van hierdie hitte deur die sogenaamde tuine verskaf word.
Dit is bekend dat daar in alle paddastoele 'n temperatuurverhoging plaasvind by
rypwording van wat die saad genoem kan word. In die termiettuin word die
temperatuur op sy hoogste en staande gehou deur - so lyk dit - iets wat die termiete
aan die plant doen wat die groei en ontwikkeling teëhou juis waar die meeste hitte
afgegee word. Die tuin is iets baie meer as broeikas en kinderkamer. Die verskaf
van warmte is natuurlik 'n baie groot funksie, maar dit word die maag en lewer van
die saamgestelde dier.
Deur die gedurige en vinnige metabolisme word nie alleen voedingstowwe nie,
maar ook spysverteringstowwe in die plant vergaar. Onder die mikroskoop en
skeikundig kan die volgende onder meer onderskei word: olie, protoplasma,
glikogeen, koolhidrate, proteïde-kristalle, gom, alkoloïde en verskeie ensieme (net
soos in die menseliggaam) wat gekompliseerde suikers opbreek in dekstrose en
leulose, en wat gewone suikers in alkohol en koolstof omsit. Al waarvan daar geen
spoor is nie, en wat natuurlik in die dierlike liggaam baie voorkom, is stysel. Dadelik
sal ingesien word dat die tuin in werklikheid een of ander spysverteringsorgaan is,
en later word hierdie funksies heeltemal duidelik. Die spysverteringskringloop in die
termietnes werk so:
Die koning en koningin, en later die werkers, is die enigste klas in die nes wat
hout en grasstingels en ander ruwe plantstof kan opkou en tot 'n sekere graad
verteer. Geen ander klas in die termietnes kan iets anders as vloeistof inneem of
verteer nie. As die werkers (in die eeste stadium verrig die koninklike paar die
funksies van werkers) die kos tot 'n sekere stadium verteer het, dan
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gaan dit na die maag en lewer (die sogenaamde tuine). Hier word dit verder verteer
en verander deur die paddastoele en die vergaarde spysverteringstowwe hierbo
genoem. Dit is alles net soos in die menslike liggaam. As die maag en lewer met
die voedsel klaar is, dan word dit weer deur werkers en soldate opgeneem in die
vorm van vloeistof, en daarna word dit deel van die sirkulasie. Meer as die helfte
van hierdie verteerde voedsel word in bouwerk opgebruik. As 'n nuwe torinkie
gehanteer word, word die hande dadelik net so klewerig asof hulle met stywe stroop
in aanraking was. (Anders as met stroop, verdwyn die klewerigheid later vanself.)
Onder vergroting kan gesien word hoe die werker elke klippie in sy kake omrol net
voor hy dit neerlê, en met klewerige vloeistof aan alle kante smeer. Dit is vloeistof
wat hy uit die tuine kry. Die waterdeel daarvan word onophoudelik na die tuine
aangedra deur 'n stroom werkers wat oënskynlik net daarmee en met die beplanting
belas is. As 'n diepteskag teenwoordig is, word op elke paar voet 'n holte gemaak
en daarin word 'n klein tuinkoekie geplaas. Gedurende groot droogtes word die
water gedurig na die diepste koekies gedra en daar word die paddastoele aan die
lewe gehou. Die groot voordeel - besparing van arbeid - om hierdie plantbedekkinkies
so na aan die water te hê as moontlik, is klaarblyklik. Hiervandaan word die saad
aangedra na nuwe tuine of om opgedroogde tuine te herplant. Die beddinkies word
nooit vir enige ander waarneembare doel gebruik nie. Anders as by die ander groot
tuine, sal jy nooit babatjies op hulle kry nie.
'n Ander funksie van die paddastoeltuin skyn die afsondering van kleur te wees.
'n Donkerrooi kleurstof is uit die paddastoel verkrygbaar. Dit lyk dus asof die termiete
die donkerrooi verf van hulle liggaampies uit die tuine klaargemaak kry. Die babatjies
is almal geheel kleurloos, soos 'n mens sou verwag van diere wat in stikdonker
gebore is. 'n Mens sou ook verwag dat hulle nooit kleur sonder lig sou kry nie, en
daar hulle in donker voortlewe, is dit moeilik om die verskyning van al die briljante
tinte te verstaan. Dit kom van die tuine. Die babatjies bly melkwit totdat hulle
paddastoelstof begin inkry. Dan eers verskyn in hul lyfies die bloedrooi van die
volwasse diertjie.

10 Pyn en Geboortepyn in die Natuur
Ons gaan van nou af die eerste gesamentlike gedrag van die koning en die koningin
meer in besonderhede aanskou en ons gaan die drie wonderlikste dinge sien wat
miskien in die hele natuur te vind is. Die woord wonderlik word in hierdie verband
met voorbedagte rade gebruik. Gewoonlik is dergelike woorde ontuis in die
wetenskap, want enige gebeurtenis in die natuur is - uit een oog-
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punt - net so wonderlik as enige ander. Maar dié woord is geregverdig wanneer jy
'n gebeurtenis teëkom wat so 'n groot uitsondering is op die natuurreëls waaraan
jy gewoond is, dat dit na 'n mirakel lyk; en so 'n gebeurtenis verskaf die eerste
gesamentlike gedrag van die termietkoning en -koningin. Dit het een waarnemer
herinner aan die Goeie Fee in die sprokie. Jy sien haar een gebaar met haar
towerstokkie maak, en voor jou oë verander die pampoen in 'n rytuig, en die muise
word spogperde.
En net so wonderlik as die gebeurtenisse wat ons gaan beskrywe, is die feit dat
die werklike betekenis baie maklik vir selfs geoefende toeskouers verborge bly. Ons
weet byvoorbeeld dat die waarnemer Grassie dieselfde dinge onder baie gunstige
omstandighede gesien het en die werklike betekenis - en derhalwe ook die wonder
- het hom ontwyk. Dit hang natuurlik af waarin die toeskouer meer bepaald
geïnteresseerd is. Ons wat maar let op gedrag en 'n bietjie daarin geoefen is, sien
natuurlik dinge wat die entomoloog ontgaan. Sy opmerkingsgawe is toegespits op
vorm; hy dink meer aan benaming en rangskikking; vir hom is die dooie dier dikwels
van meer waarde en belang as die lewende. Ons wil vir geen oomblik te kenne gee
dat sy werk daarom minderwaardig is nie. Dit is van groter belang, miskien, as rein
sielkundige ondersoek; en baie moeiliker, dermate dat dit veel minder interessant
is. Ewenwel, as die geoefende entomoloog die dinge miskyk, watter kans het die
leser wat ongeoefen is in alle natuurkundige ondersoek?
Die leser volg dus noukeurig wat nou kom, stappie vir stappie. Ons sal probeer
om dit baie duidelik te maak en ook probeer om duidelik te maak hoe die dinge in
die groot natuurskema pas, en - die laaste en belangrikste - hoe dit alles die mens
raak.
Ons keer nou terug na die gedrag van die koning en die koningin in hul nuwe,
onderaardse omgewing.
Die leser moet goed verstaan dat tot op die moment dat die eerste tuin gemaak
en beplant is en die eerste eiers gelê word, is twee goggatjies, gewone
viervleuel-neuroptiese insekte, besig met huisbou en eiers lê net soos duisende
ander om hulle heen. Dit is waar, hulle het hul vlerke kwytgeraak; maar hul gedrag
bly nog dié van rein gevleuelde insekte. Maar van nou af aan gebeur dinge so
sonderling, so verbasend, dat die natuurkenner homself gedurig hoor sê: dit kan
nie wees nie, dit kan nie wees nie! Maar dit is!
Daar is drie afsonderlike vorms van gedrag wat van die ondersoeker die
noukeurigste studie vereis, want die belang daarvan vir die algemene vergelykende
sielkunde kan nooit vergroot word nie.
Die eerste is die gedrag van die koningin terwyl sy besig is om haar eiers te lê;
die tweede is die versorg en voer van die eerste babatjies; en die derde is die finale
metamorfose van die koningin.
Ons sal die drie in die gegewe volgorde behandel.
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Terwyl die koningin besig is om haar eiers te lê, stoor die soekliggie haar minder
as onder enige ander omstandighede. (Ons sal later metodes van waarneming
beskrywe.) Dit is duidelik dat die vername werk voorhande haar aandag so volkome
in beslag neem dat selfs so 'n kataklisme as die skielike inslaan van 'n elektriese
ligstraal haar nie langer verskrik nie.
Sy maak snaakse voorbereidings. Lank voor die proses begin, staan sy op die
plekke waar die eerste eiers gelê moet word. Haar liggaam is in gedurige beweging.
Die voelhorings swaai in sirkels, en die kake roer onophoudelik. Telkens lig sy die
agtergedeelte van haar lyf, net soos toe sy haar eerste sein aan haar toekomstige
gemaal uitgestuur het. Twee of drie maal voordat die eiers werklik gelê word, draai
sy om en visenteer die grond asof sy verwag om iets te sien. Met die werklike lê
van die eiers verdubbel al die liggaamlike bewegings. As dit klaar is - die eerste
klompie - draai sy weer om en ondersoek hulle lank en noukeurig. Sy raak hulle
saggies met die kake en voorpote aan en dan lê sy vir 'n tyd bewegingloos by hulle.
Wat beteken dit alles? Die toeskouer sien in werklikheid een van die beloofde
wonderlikste dinge wat hy ooit in die natuur sal raakloop. Die weerga daarvan sal
hy nooit weer by 'n gevleuelde insek sien nie - nooit weer by enige insek van
soortgelyke ontwikkeling nie. En hy sal nooit op die spoor daarvan kom nie, tensy
hy die kans gehad het om dieselfde gedrag gade te slaan in 'n dier wat 'n bietjie
hoër die trap op is. Hy sien buitendien die eerste, vroegste uitwerking van 'n kompleks
wat 'n magtige rol speel in die diep ontaarde en onnatuurlike toestand van die mens.
Hy sien die eerste verskyning van geboortepyn in die natuur. Geboortepyn by 'n
gevleuelde insek? Dit kan nie wees nie! Maar dit is! Hoe weet ons dat die gedrag
die gevolg is van pyn? - Ons sal netnou sien. Dit, ten minste, is buite alle twyfel
bewysbaar.
Die leser is bekend met die gewone reël van eiers lê in die natuur - vernaamlik
onder gevleuelde enkel-insekte. Die moeder maak gewoonlik 'n huisie, prop dit vol
kos en lê haar eiers daarin, net so maklik, net so onbesorg as wat sy eet of drink of
haar voelhorings skoonmaak. Die gelukkige vader maak nooit sy verskyning nie.
Ná die wittebroodsdae is sy aandeel aan die gesamentlike arbeid gedaan - wie praat
van werk? En met die maak van die huisie en die verskaf van kos is die arbeid van
die moeder ook gedaan. Daarna laat sy Gods water oor Gods akker loop. Sy sien
haar babatjies nooit. As sy hulle toevallig moes sien, sou sy hulle nie ken nie, want
hoe kan Madame, so hoog-geskilderd en so fyngepoets, ooit geboorte gegee het
aan dié snaakse papies of dié vormlose wurmpies? Ek wonder of die leser nog 'n
ander wonderlike ding opgemerk het. Val dit hom nie by dat hy nog nooit 'n
insektebabatjie gesien of van gehoor het nie? Hy weet hulle is wurms, dan papies,
en uit die papie kom die imago, die volmaakte, volwasse insek wat nie van die ouers
te onderskei is nie. Maar 'n klein, wit insektebaba, net soos 'n mensebaba wat nooit
enige metamorfose on-
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dergaan nie; wat swak en hulpeloos gebore word en stadig groei en sterk word,
presies net soos 'n mensebaba? Dit, natuurlik, het die leser nog nooit tevore gesien
nie.
Daar kom wel soortgelyke gevalle voor, maar nooit by 'n insek van dieselfde
natuurrang as die termietkoningin nie. Ons sal die gedrag van 'n ander dier beskrywe
wat ook as 'n insek geklassifiseer word, maar wat sielkundig onder die soogdiere
kom: die Suid-Afrikaanse skerpioen. Dit sal help om hierdie dinge te verstaan en
die afwyking sal die leser gedoë, want ons is in werklikheid in die nabyheid van die
brandende braambos van die vergelykende sielkunde. Dit betaam ons om geestelik
blootsvoets en sorgvuldig te loop.
Onder my mak skerpioene was een reuse-dame wat 'n groot vermaardheid verwerf
het. Sy was vyf en 'n half duim lank. Sy het haar oorspronklik aan mnr. Charlie
Pienaar (ons gewese handelskommissaris in Europa) voorgestel deur, in sy bysyn,
'n volveerde hoenderkuiken dood te steek. Sy het die kuiken aan die poot beetgepak
en vasgehou en haar dodelike lans net een maal gebruik. Die deurboring was kort
bo die beengewrig. Die kuiken was binne 'n paar sekondes totaal verlam en binne
tien minute het die dood ingetree. Later het sy so mak geword en my so goed geken
dat ek my pinkie skielik voor haar kon stoot en haar kon toelaat om dit met altwee
knypers beet te pak. Sy bring haar naald oor totdat die punt teen die vel druk, en
dan eers word sy my gewaar. Dadelik verslap die lyf en die gevaarlike wapen kom
weer tot rus. Ek kon haar op alle maniere hanteer. Sy was lief om saggies gekrap
te word.
Kort ná ons haar gekry het, het dit ons duidelik geword dat 'n belangrike voorval
ver op weg was. Ek het haar goed opgepas, want ek wou elke stadium van die
proses sien. Ek moet erken dat my entomologie dié dae so swak was dat ek al die
tyd verwag het om haar te sien eiers lê; selfs maatreëls daarvoor getref! Groot was
my verbasing om haar die lewe te sien skenk aan sestien lewende babas! Geharnas
en gespoor het hulle die wêreld ingekom - twee-twee gelyk! - klein, wit, hulpelose
babatjies, maar volmaakte skerpioentjies. Dat die proses vir die moeder baie pynlik
was, was nie aan te twyfel nie. Ek herinner my hoe een mensmoeder met
jammerende besorgdheid verneem het of die kleintjies met angels en knypers hulle
verskyning maak en 'n dankgebedjie opgesê het dat die mens sulke dinge ten minste
nie besit nie.
En wat ook baie eienaardig is, was dat die skerpioenmoeder haar snaakse ou
kleintjies liefhad. Sorgvuldig het sy hulle op haar rug gehelp. Daar sit hulle in twee
soldaatrye met die koppies en knypers na buite gerig en die stertjies op die middellyn
inmekaar gevleg. Ek het haar goed genoeg geken om te kon sien dat sy geen
aanraking van haar babatjies sou verdra nie. Ek kon dit nie waag voor hulle heeltemal
groot was nie. Sy skeur hulle kos sorgvuldig stukkend en voer hulle; en bo-oor hulle
swaai altyd beskermend die dodelike angel. 'n Meer liefdevolle moeder sal jy nouliks
in die natuur vind. Onthou dit goed.
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Dadelik het geblyk dat ons hier te doen had met een van die diepste geheime van
die natuur; ook, dat ons op die grens was van 'n geweste nog nooit tevore betrap
deur mens van vrou gebore nie, of, as daar een voor ons was, dan het hy sorgvuldig
alle melding daarvan vermy. Van die verskyning van pyn in die algemeen in die
natuur self kon ons geen suiwer uitleg vind nie. Daar is baie wat geraai het en taamlik
naby die waarheid gekom het, maar ek weet van geen natuurondersoeker wat voor
ons tyd deur uiterste ontleding tot 'n gegronde en suiwer besef van pyn geraak het
nie. Diegene wat deur oorspronklike ondersoek naby die geheim van geboortepyn
gekom het, kan jy op die vingers van een hand tel.
Die leser sal dadelik insien dat geboortepyn by die eerste oogopslag 'n baie donker
saak is. Een ding weet ons almal: dat pyn in die algemeen die brandwag op die
voorposte van die lewe is (buiten in die ontaarde mens en net so ontaarde, mak
diere - waarom, sal ons later sien). As pyn vandag van die aarde verdwyn, sou die
lewe binne 'n baie kort tyd ophou om te bestaan. Sonder pyn kan georganiseerde
materie nooit voortbestaan nie. Oral in die natuur tree pyn beskermend op; oral behalwe in die geval van geboorte. Waarom dan dié ontsettende las by die geboorte
van die hoogs ontwikkelde diere? Ons weet dat so 'n belangrike en so 'n algemene
kompleks 'n eweredig belangrike doel moet hê - wat is die doel waarheen die
uitsoeking gerig was om so 'n verbasende uitsondering op 'n algemene
natuurbeginsel teweeg te bring? Want geboortepyn is klaarblyklik nie alleen nie
beskermend nie: dit is die teenoorgestelde. Soos dikwels die geval is, kan ons die
beste in abnormale en ontaarde manifestasies die normale strekking van 'n kompleks
leer ken. Ons weet dat by die bobbejane, by mak diere en by die mens die
meganisme wat geboortepyn bewerkstellig, dikwels die lewe van moeder en kind
in onmiddellike gevaar bring. Verbeel jou dat geboorte, die groot doel van die hele
bestaanstryd, die voorval wat die natuur self, by wyse van spreke, as die hoogste
en belangrikste beskou, wat hy met al sy vernuf, met al sy kragte beskerm en veilig
maak vir moeder en kleintjie (die natuurlike beskerming van die moeder is meestal
ter wille van die voortbestaan van die ras). En dat dit gepaard moet gaan met
ontsettende en nie-beskermende pyn, wat al hoër styg hoe hoër jy die leer van
ontwikkeling opklim! Wat beteken dit?
Luister dan: Ons sal die donker paadjie weer loop soos ons dit oorspronklik geloop
het. Eers moes ons 'n suiwer begrip kry van pyn - beskermende pyn - in die
algemeen. Ons het laag af begin. Met 'n gewone immersielens in 'n druppel
kraalmiswater gedoop (jy kan met 'n dooplens lewe sien, sonder vlek of olie) en die
water met 'n rafel gedurig aangelei, het ons die bewegings van volvox, die pylstert,
en amebe ure lank bestudeer. Jy kan baie soorte onnatuurlike toestande van die
omgewing veroorsaak. Met 'n rooiwarm naaldpunt teen die glas gedruk, kan jy 'n
skielike temperatuurstyging in een deel van jou watersmeer-
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sel veroorsaak - warm genoeg om die eensellige diere dadelik te dood. Jy kan
strignien, karbolsuur, arseen en vergiftigde kleurstowwe oor die grens van die
smeersel invoer. Jy kan 'n sterk rooi ligstraal (skerper as die punt van die skerpste
naald) van bo oor die veld laat beweeg - wat ook die dood ten gevolge het. En hier
reeds begin die ding duidelik word. Jy sien die eensellige diere skrik en wegruk van
die gevaarlike toestande wat jy veroorsaak. As jy soortgelyke gedrag in hoër diere
studeer, dan sien jy dat die natuur alle weë wat na die dood lei, versper - deur pyn.
Aan die ander kant sien jy die eensellige diere uitbot, verdeel en voortteel.
Dit is alles so eenvoudig, so duidelik dat, as jy dit alles vir die eerste keer raaksien,
jy verwonderd staan dat geen sielkundige dit nog ooit tevore in duidelike bewoording
beskrywe het nie.
Iemand het eenmaal gesê dat alle gedrag in die natuur herlei kan word tot honger
- alles was een of ander soort honger, ook die liefde. Wie dit eerste gesê het, weet
ek nie, maar dié gesegde is duisende male herhaal, meestal met al die misterieuse
nadruk wat op 'n nuwe en verbasende ontdekking gelê word. Die verklaring is
absoluut vals. Honger self is pyn - in die laaste stadiums die hewigste pyn - waaraan
die liggaam kan ly; dors nog erger. Liefde mag in een opsig 'n honger genoem word,
maar dit is seker geen pyn nie.
Is dit nou nie so duidelik as die lig self nie? Wat beskerm diere, wat hou hulle aan
die lewe, wat verseker die voortteel van die ras? Dit is 'n sekere eienskap van
georganiseerde materie. Sodra jy lewe sien, vind jy tegelyk dié eienskap. Dit is iets
inherents in die lewe; soos die meeste natuurverskynsels is dit gepolariseer: daar
is 'n negatiewe en 'n positiewe pool. Die negatiewe pool is pyn, die positiewe is die
geslagsin. 'n Mens sou dit die fundamenteel behoudende eienskap van die lewe
kon noem; en dit is waar die ondersoeker die naaste kom aan iets wat na 'n algemene
doel lyk wat van buite die natuur inwerk.
Alle diere, die grootste en die kleinste, besit 'n sekere meganisme om verskillende
soorte pyn te voel - en die pyn beskerm hom altyd teen die dood. 'n Dier spartel om
uit diep water te kom, nie omdat hy bang is vir die dood nie (daarvan weet hy niks),
maar omdat die eerste stadiums van verdrink vir hom uiters pynlik gemaak word.
By die pynpool kom vrees as 'n ondergeskikte dryfveer van gedrag.
Die ander pool, die geslagsin, is baie meer ingewikkeld. Die uiteinde daarvan is
moederliefde.
By die bobbejane (in 'n minder graad) en by die mens (in die hoogste graad) is
daar diepe ontaarding van beide beskermende pole. By die mens bestaan daar
geen uitsoeking meer teen die inval van patologiese organismes of teen duisende
organiese kwale nie. Die gevolg is dat die meganisme wat ontwikkel het om alleen
beskermende pyn in die natuur te bewerkstellig, nutteloos gevoelig word as 'n gevolg
van die duisende siektes en kwale waaraan menslike vlees
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en bloed onderhewig is, en waarvan die natuurdiere vry is. Ons kan van kopseer
nooit weghardloop nie.
Net so diep ontaard in die mens is die seksuele drang. In die natuur het die
seksuele drang - soos alle rasherinnerings - 'n uitwendige prikkel nodig om gevoelig
te word. Soos ons tevore aangetoon het, is dit by die meeste soogdiere reuk alleen.
Soms gaan reuk en gesig saam om die sleutel of prikkeling te verskaf. In sulke
gevalle is daar altyd tesame met geur in die wyfie ook briljante, seksuele kleure. As
jy by 'n manlike soogdier wat van geur alleen afhanklik is, die reuksintuig vernietig,
dan eindig die seksuele lewe op die daad en kan nooit weer, so lank hy lewe,
gevoelig gemaak word nie.
Wat gebeur nou by die mens en die bobbejaan? Hier vind jy vir die eerste keer
diere (ons sluit altyd mak diere uit - waarom, sal later duidelik word) waarvan die
seksuele sin gevoelig kan word sonder enige uitwendige prikkeling. Onder wilde
diere is die bobbejaan die enigste in Suid-Afrika waarby jy ooit so iets sal vind. Hoe
kom dit? As die leser hom ons vorige uitleg herinner, sal dit alles dadelik duidelik
wees. By die mens en die aapsoorte word alle gewaarwordings, alle ondervindinge
as individuele kousale herinnerings geregistreer. Die breinkors is ongetwyfeld
daarvan die orgaan. Die eerste gevoeligwording van die seksuele sin moet as 'n
gewone kousale omgewingsherinnering deur die groot skakelbord gaan waar dit
dadelik as 'n afsonderlike herinnering opgeneem word. Die bobbejaan en die mens
onthou dit as 'n genotvolle ondervinding en op hierdie herinnering kan hy altyd
daarna na keuse reageer. Die eerste gevolg is dat die grootste van die natuurwette,
periodisiteit, by die mens totaal verlore is. Die periodieke organiese toestand wat
die gevoeligwording van die seksuele sin behoort te bewerkstellig, het 'n absoluut
nuttelose, ontaarde, rein patologiese toestand geword. Die uiteinde van die saak,
geboorte, wat vir alle diere veilig en seker is, het by die mens 'n geneeskundige
operasie van die eerste rang geword waarby die lewe van moeder en kind altyd in
gevaar kom. Sonder kunsmatige hulp by geboorte sou die beskaafde rasse binne
drie geslagte van die aarde verdwyn, het 'n beroemde Duitse verloskundige verklaar.
Twee-derdes van alle menslike organiese en sielkrankhede is om die ontaarde
seksuele sin geskaar, verklaar 'n ander groot deskundige. 'n Hele entjie agteraan
kom die bobbejaan, met dieselfde ontaarding en dieselfde gevolge - alles egter in
veel geringer graad.
Ons het nou vlugtig en oorsigtelik gekyk na die twee pole van die behoudende
eienskap van georganiseerde materie: pyn en die seksuele sin.
Nog bly die geheimsinnige uitsondering geboortepyn. Die leser sien dadelik dat
dit niks te doen het met beskermende pyn nie. Dit versper geen weg wat na die
dood lei nie; geen dier kan dit ontvlug nie. Ek wonder of die leser van hierdie werk
reeds geraai het, net soos ons geraai het, en reg geraai het. Met die algemene reël
het hy reeds kennis gemaak: elke instinktiewe kompleks moet
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deur een sleutel - net een - ontsluit word. Hy weet hoe die seksuele sin in die mier
deur vlug gevoelig gemaak word; hoe dit in die koedoe deur geur ontsluit word; hoe
die hele waterlewe van die otter deur die aanraak van water gaande word - net so:
Die moederliefde in alle diere, van die termietkoningin tot die walvis, word deur
geboortepyn ontsluit. Waar die pyn dof is, is die moederliefde en moedersorg swak.
Waar daar geen pyn is nie, is daar hoegenaamd geen moederliefde nie. Op hierdie
reël het ons geen enkele uitsondering gedurende 'n tienjarige ondersoek gekry nie.
Een of ander natuurkenner het eenmaal geraai dat die doel van geboortepyn is om
die aandag van die moeder op die kleintjie te vestig. Dit is natuurlik verkeerd. In die
instinktiewe siel is daar nie so iets as ‘aandag vestig’ nie. Die ontsluiting van die
moederliefdekompleks deur pyn geskied volkome onbewus, buite kennis van die
moeder, en het niks met ‘aandag vestig’ te doen nie.
Dit was natuurlik nie voldoende om die verhouding tussen geboortepyn en
moederliefde vas te stel om te bewys dat die een die gevolg van die ander is nie.
'n Lang reeks eksperimente het dit buite alle kwessies gestel. Die volgende
aantekeninge sal dien om die algemene beginsel duidelik te maak:
Proefneming op 'n trop half-wilde ‘kafferbokkies’ (sowat sestig). Volgens
aanneembare getuienis was daar gedurende vyftien jaar geen enkele geval van
weiering van 'n lam deur die moeder onder normale omstandighede nie.
(a) Ses gevalle van geboorte gedurende volle bewusteloosheid en ongevoeligheid
van die moeder onder chloroform en eter. Bewusteloosheid het nooit langer as
vyf-en-twintig minute ná die geboorte geduur nie. In al ses gevalle het die moeder
absoluut geweier om haar lammetjie uit eie beweging aan te neem.
(b) Vier gevalle van geboorte gedurende verlamming; bewustheid en gevoel
belemmer maar nie vernietig nie, onder invloed van die Amerikaanse pylgif kurare.
In al vier gevalle het die moeder vir (gemiddeld) meer as 'n uur in die duidelikste
twyfel verkeer. Daarna het drie van die moeders hul lammertjies aangeneem; een
het geweier.
Dit kon natuurlik wees dat die weiering die gevolg was van algemene sielstoring
as gevolg van die verskillende soorte vergiftiging.
Die volgende proefnemings bewys die teendeel:
(c) In ses gevalle van geboorte is die moeder onder chloroform gesit onmiddellik
ná die geboorte geheel afgeloop het, maar voor sy met haar lammetjie kennis
gemaak het. Bewusteloosheid het gemiddeld 'n halfuur geduur. In al ses gevalle
het die moeder sonder enige twyfel haar lammetjie aangeneem onmiddellik ná
terugkeer van bewustheid. Die toediening van kurare ná die geboorte het dieselfde
gevolg gehad.
Sonder pyn, derhalwe, kan daar geen moederliefde in die natuur wees nie, en
die pyn moet 'n werklike psigologiese gewaarwording wees: dit is nie genoeg dat
dit as 't ware bloot liggaamlik geskied nie. Moederliefde is 'n psigologiese kom-
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pleks; die sleutel wat dit gevoelig maak, moet ook psigologies wees - net soos die
gewaarwording van vlieg by die mier.
Die leser het reeds gesien wat die gevolg van geboortepyn by die skerpioenmoeder
is. In 'n volgende hoofstuk sal ons sien hoe die verhouding (op diep interessante
wyse) by ons mierkoningin volhou.
Soos by alle komplekse van die instinktiewe siel, het die verhouding lank reeds
by die mens opgehou om te bestaan. Geboortepyn het lank reeds psigologies 'n
nuttelose rudimentêre oorblyfsel geword wat nou net 'n bron van gevaar is - soos
die meeste rudimentêre oorblyfsels.
Een deskundige skrywe: ‘Waar die natuur besluit het om 'n ras uit te delg, is die
eerste rigting van aanval die seksuele sin.’ Dit is verkeerd-om gesê en ek weet ook
nie of dit juis waar is nie. Maar een ding bly waar: dat die ontaarding van die seksuele
sin verantwoordelik is vir die grootste aandeel van menslike lyding; en tog het een
deel daarvan, die moederliefde, 'n wending aan sy sielsontwikkeling teweeggebring
wat grotendeels verantwoordelik was vir sy heerskappy van die aarde.

11 Ongeërfde Instinkte
By die behandeling van die koning en koningin se enkeling-arbeid is beweer dat die
lê van die eerste eiers gepaard gaan met pyn.
Dit is dikwels 'n moeilike ding om seker te wees van pyn in die dierewêreld, omdat
die uitwendige simptome hemelsbreed by verskillende rasse en geleenthede verskil.
Oor die algemeen kan egter gesê word dat die uitwendige bewyse van pyn in alle
hoër rasse min of meer gelyksoortig is. As 'n dier deur allerhande stuiptrekkings
gewring word; doellose bewegings met ledemate maak; die kop agteroor ruk; en
tegelyk ‘steun en kreun’, dan sal 'n mens, sonder dat hy die oorsaak weet, dadelik
die teenwoordigheid van pyn herken. Hierdie uiting van pyn is 'n internasionale taal
onder die diere, wat die mens ook, helaas, van sy kindsgebeente af moet leer. Die
meeste insekte praat ook dié gemene taal - sonder, egter, die hoorbare geluide.
Daarom sal byna elke menslike toeskouer seker wees dat die liggaamlike bewegings
van die koningin, deur ons reeds beskrywe, die gevolg is van pyn. As daar die minste
twyfel is, kan 'n mens dit laat verdwyn deur pyn aan 'n koningin te veroorsaak en
haar bewegings dan te vergelyk met die bewegings wat die eerste eier-lê vergesel.
Raak sekere dele van haar liggaam aan met 'n glashaar in swawelsuur gedoop en
dadelik sien jy dieselfde sirkelswaai van die voelhorings, die agteroorbuig van die
liggaam, ens. - presies soos by die lê van die eiers.
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Maar vir ons was die grootste bewys van alles haar gedrag ná sy die eiers gelê het.
Dit is natuurlik nie wetenskaplike bewys nie. Ons wil die verband van oorsaak en
gevolg vasstel en dan neem ons die gevolg as bewys van die oorsaak! Die leser
sal egter insien dat algemene kennis van dierlike gedrag op sigself bewyse kan
lewer. Wanneer ons vertel dat ons by die eerste gewaarwording dadelik seker was
dat die liggaamlike bewegings van die koningin 'n gevolg van pyn was en dat ons
toe dadelik kon voorspel dat sy in alle waarskynlikheid haar eerste kleintjies sou
versorg, ofskoon beide dinge so onwaarskynlik was as enigiets in die natuur ooit
kan wees, dan beteken dit dat ons 'n klein bietjie spesiale kennis besit wat desnoods
'n bewys kan lewer. Ons het voor die tyd reeds vermoed dat geboortepyn die sleutel
in die natuur was om die moederliefdekompleks gevoelig te maak.
Laat ons nou sien wat haar volgende gedrag was. (Ons veronderstel dat die leser
die geleentheid het vir waarneming, wat ons onmiddellik hierna sal beskrywe.)
Op die klein tuinkoekie waar die eerste eiers gelê word, sien jy die koning of
koningin gedurig ronddwaal. Hulle is meestal besig met besproeiing en bemesting
van die paddastoelplantjies. Spoedig verskyn die eerste larwes. Jy sien hulle in die
tuin beweeg. Klein, spierwit, hulpelose babatjies, maar alreeds kan jy die soorte
onderskei: die sogenaamde soldaat en die gemandibuleerde werker. Die koningin
verskyn tussen hulle. Jy sien iets blink in haar monddele. In die ligstraal skitter dit
helder soos 'n deurskynende en vleklose diamantjie. Onder vergroting sien jy dat
dit 'n druppeltjie vloeistof is. Sy raak een babatjie na die ander aan; hulle lig hulle
koppies en jy sien die druppel in hulle monddele verdwyn. Die koningin is besig om
haar kleintjies te voer.
Soos ek tevore gesê het, is iets dergeliks by 'n insek van dieselfde rang van
ontwikkeling onbekend. Die naaste daaraan deur enige waarnemer vermeld, is die
verklaring van Von Buttel-Reepen dat 'n sekere Halictus-by haar eiers so stadig lê
dat die eerstes uitgebroei is voor sy met die laastes klaar is, sodat sy met haar eie
lewende kleintjies in aanraking kom. Ek dink dit is blote toeval; maar selfs dit is so
'n uitsondering op die natuurreël dat dit spesiaal en met nadruk vermeld word. Van
versorging en voeding is daar g'n sprake nie.
En met hierdie voeding en voorbereiding van die eerste soldate en werkers kom
die enkeling-arbeid van die koning en koningin tot 'n einde en ook die kans van
verder aanhoudende waarneming. Daarna word die gemeenskap so ligsku dat die
gewone metodes van waarneming onmoontlik is.
En hier wil ek die leser op iets attent maak wat op sigself net so geheimsinnig is
as die vervoer van die koningin van een kamer na die ander - geheimsinnig as 'n
mens die oplossing van mieregedrag nog nie ontdek het nie: die koning en koningin
besit nie die ligsku-instink nie. Hulle is gewone, gevleuelde insekte, en kort tevore
het ons hulle nog buite in die oop lug en lig sien rondvlieg. Die sol-
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date en werkers, inteendeel, is totaal blind en uiters ligsku. Hoe kan hulle 'n erflike
herinnering erf wat die ouers nie besit nie? Maar dit is nie al nie. Die soldate en
werkers erf 'n hele reeks instinkte wat die ouers nie besit nie. Hulle begin dadelik
met wonderlik ingewikkelde bouwerk. Hulle maak selwerk, gange, diepteskagte en
'n kors van allerhande mate van boog. Jy kan een gedeelte van 'n miershoop afsny
met staalplate, sodat daar hoegenaamd geen aanraking tussen die werkers in die
twee dele kan wees nie. Nietemin word dieselfde mate van boog (of 'n toring - soos
die geval mag wees) aan altwee kante van die plaat gebou. Hulle kan die
teenwoordigheid en afwesigheid van lig op die oppervlakte deur 'n ligdigte grondlaag
van twaalf duim gewaar. Hulle vervaardig ‘karton’ van grasstoppels en hout. Hulle
dra die eiers van 'n ander termiet weg na die broeituine en versorg hulle. Hulle pas
die larwes op en voed hulle. (Die laaste is natuurlik ook gedeeltelik 'n instink van
die koningin.) Hulle maak tuine en beplant weer verdroogde tuine. Maar van waar
erf hulle al die ‘erflike’ instinkte? Alle werkers en soldate besit dieselfde instinkte.
Deur die hele natuur word geheues van dié aard alleen deur 'n organisme geërf van
ouers wat dieselfde instinkte besit. Hierop is daar geen uitsondering nie. Van waar
dan die spesiale instinkte van geslaglose vorms onder die gemeenskaplike insekte?
Die koning en koningin (hulle vader en moeder) kan dit nie aan hulle oordra nie;
want hulle self weet niks daarvan, neem nooit daaraan deel en kom nooit met enige
van die gemeenskaplike werke van hul burgervolk in aanraking nie. Die werkers en
soldate kan hulle instinkte nooit aan ander werkers en soldate oordra nie, want hulle
speel hoegenaamd geen rol in die voortplanting van die ras nie.
Ek moet erken dat hierdie geheimsinnigheid van die termiete hom nooit by my as
sodanig vertoon het nie, want ons het die groot geheim lank reeds ontdek. As jy die
antwoord weet, lyk sulke dinge nooit na onoplosbare raaisels nie.
Ek het tevore beklemtoon dat daar in verband met die studie van termiete talle
verrassende feite is - een wonder op die ander; by elke tree stuit die ondersoeker
op een of ander raaisel wat sy vernuf dikwels ten strengste beproef. Hierdie saak
van die instinkte van termietwerkers en -soldate is 'n raaisel van dié aard. Uit een
oogpunt beskou, is dit die geheimsinnigste ding in verband met die
lewensgeskiedenis van die termiet. Dit verdien derhalwe ons noukeurige aandag.
Dit is 'n eienaardige en interessante feit dat ongeoefende waarnemers hierdie
wondere selde gewaar - wat nog te sê aan 'n oplossing dink.
In verband met hierdie kopbrekende raaisel, wil ek graag die leser 'n kans gee
om te verneem hoedat hedendaagse Europese geleerdheid sake van hierdie aard
behandel en die oplossings wat hulle aan die hand gee. Selfs die ongeoefende leser
- hoop ek - sal dan in staat wees om ons Suid-Afrikaanse kennis op dié gebied met
dié van Europa te vergelyk en 'n oordeel te vel oor die waarde van die verskillende
teoretiese oplossings.
Ek word hiertoe in staat gestel deur die goeie guns van 'n aan my persoonlik
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onbekende korrespondent wat my 'n monografie van prof. dr. Bugnion van die
Universiteit van Lausanne toegestuur het. Dr. Bugnion is al verskeie jare in Ceylon
besig met die studie van termiete en sy stuk sal die vierde deel vorm van 'n
‘monumentale’ werk deur die beroemde sielkundige prof. dr. Auguste Forel. Die titel
is Die gemeenskaplike wêreld van die Miere. Dr. Bugnion behandel spesiaal die
oorloë tussen miere en termiete, met die oog op die ‘oorsprong van instink’. Soos
in enige tropiese land die geval sou gewees het, het dr. Bugnion baie gesien van
aanvalle deur regte miere op termiete. Hy skryf al die instinkte en die liggaamlike
afwykings van die termiete aan hierdie ewigdurende staat van oorlog toe. Ek mag
hier dadelik byvoeg dat ons van die ‘Ameisenkrieg’, of mieroorlog, in Waterberg
feitlik niks gesien het nie. Inteendeel, ons weet dat die ratsste en gevaarlikste van
ons vleisetende miere by voorkeur in een miershoop woon tesame met die mees
hulpelose van ons termietsoorte, wat g'n spesiaal ontwikkelde soldateklas besit nie.
As jy so 'n miershoop oopbreek, is dit lig moontlik om 'n denkbeeld van oorlog te
kry, wat egter op verkeerde waarneming berus. Dit is nie oorlog nie. Meer waarskynlik
is dit vriendskap en beskerming. Laat die leser dit self toets. As hy 'n klomp van die
kleiner soort miershopies oopbreek, sal hy vroeër of later op een afkom waarin
termiete en miere saam woon. Die termiet is 'n klein, vaal soort waarvan slegs een
vorm - die werker - teenwoordig is. Bekyk hulle onder vergroting. Hulle manier van
bou is geheel anders as dié van die soort wat ons veral tot dusver behandel het.
Die werkers verskyn dadelik op die rand van die breuk. Maar hulle dra g'n klippies
aan wat hulle met lym op die rand vasplak nie. Hierdie vaal termiete messel met
skoon klei. Elke werker wat op die rand van die breekplek verskyn, visenteer 'n
plekkie met sy monddele, draai skielik om en met 'n eienaardige swaai van die lyf
lê hy 'n lagie skoon, sagte modder neer. Somtyds lê hy net 'n kolletjie neer; meestal
is dit 'n strepie. (Dr. Bugnion het geleentheid gehad om die insameling van modder
gade te slaan, maar hy kon nie werklik sien waarmee die termiete besig was nie.)
Wat ek nou vertel het, sal die leser in staat stel om hierdie termietsoort dadelik te
herken. Onder die miershope van hierdie soort wat hy gedurende een dag oopbreek,
sal hy seker enkeles kry waarvan 'n deel bewoon word deur 'n donkervaal mier,
vreeslik rats, wreed en opgewonde. By die eerste waarneming lyk dit baie asof die
miere op 'n moordtog uit is. Hulle hardloop vinnig tussen en oor die termiete,
klaarblyklik deur skrik en woede besiel. Af en toe pak een van hulle 'n termiet en
dra hom 'n entjie weg. Somtyds pak 'n termiet 'n mier aan die been en dit word dan
vir 'n tydjie rondgesleep sonder blykbare ongemak van die mier. Die gewondes word
ook beetgepak en entjies gesleep. Intussen gaan die termiete rustig voort met die
herstel van hulle fortifikasies. Gedurig word die herstelwerk deur die miere aangetas
en ondersoek, maar hulle probeer nooit om die gangetjies in te dring of om die
werkers te hinder nie. Dit skyn asof hulle spesiale deure het om die binneste
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van die miershoop te bereik. Spoedig sal die ondersoeker gewaar word dat dit in
alle waarskynlikheid glad nie moord of oorlog is nie. Wat dit presies is, had ek nooit
geleentheid om te ondersoek nie. Dit vereis baie tyd om selfs een enkele
termietverskynsel van hierdie aard in ons dor streke grondig te bestudeer. Miskien
sal een of ander leser lus en geleentheid hê om dié werk te aanvaar en sy resultate
bekend te stel. Dit kom my voor dat hierdie samelewing van miere en termiete - wat
ook al die basis mag wees - allerhande wetenskaplike verrassings sal verskaf. Die
leser sal dus insien dat ons hier in Suid-Afrika min van die tropiese stryd het waarvan
prof. Bugnion praat. Ook sal hy miskien deur eie ondervinding te wete kom hoe
maklik dit is om te haastig te wees en om verkeerde gevolgtrekkings te maak.
Om nou terug te keer na die grootste geheimsinnigheid in die lewe van ons
termietsoort. Ons sal in 'n volgende hoofstuk beskrywe hoe hierdie eerste werk van
die koning en koningin gadegeslaan kan word. Vir ons teenswoordige doel is dit
voldoende om te vertel dat met die volgroeiing van die eerste soldate en werkers
stelselmatige waarneming onmoontlik word. Hulle is in die eerste en vernaamste
plek vreeslik ligsku. Al hulle eerste arbeid word gerig op die toemaak van ons ligen loergaatjies en as die menslike toeskouer aanhou, dan verdwyn hulle eenvoudig,
en daar is 'n einde aan jou proefnes wat so baie tyd en geduld vereis het om tot
stand te bring. Maar dit bly moontlik om deur oopmaak van baie neste 'n suiwer
denkbeeld van die verdere verloop van sake in die gemenebes te vorm. Dit is min
of meer as volg: Die nuwe werkers maak vir die koningin 'n ‘sement’-kamertjie en
sy word daarin opgesluit. Dan word tonnels in alle rigtings gemaak vir die aanvoer
van growwe kos na die verskillende spysverterende sentrums; tuine word op groot
skaal aangelê en met paddastoele beplant; met die oppervlakteverdedigingstelsel
gaan hulle onophoudelik voort. Met 'n boorgat word 'n begin gemaak om water te
verskaf; die eiers van die koningin word uit haar kerker gehaal en na die broeikaste
aangedra; die kleintjies word vesorg en gevoed en elke wond in die miershoop word
dadelik deur die werkers herstel onderwyl die soldate 'n beskermende kordon vorm,
soos reeds beskrywe.
Ek wonder of die leser die verbysterende geheimsinnigheid gewaar word wat in
al hierdie werk van die werkers en soldate opgesluit is. Ons het verskeie male
ondervind dat selfs geoefende entomologiese outoriteite dit nie raaksien nie. Luister
dan: Elke organisme (behalwe die aapsoorte, waaronder die mens) erf van sy ouers
al die instinkte (erflike omgewingsherinneringe) wat hy nodig het vir sy besondere
bestaanstryd. Hy weet dadelik watter soort kos hy nodig het; waar en hoe om dit te
kry; hy ken al sy natuurlike vyande en weet hoe hy hom teen hulle moet beskerm;
hy weet hoe om sy spesiale soort nes te maak; hoe om sy kleintjies te voer en groot
te maak. Hy ken dit alles sonder om te leer; sonder dat hy ooit met sy ras in aanraking
was. Ons geelvinke, byvoorbeeld, het ons
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B. - Eutermes of Trinervitermes. Gemandibuleerde werker; waterdraer, messelaar, waarskynlik
ook tuinier, kinderversorger, voeder. Een van die vernaamste funksies is om alle growwe
voedsel in verskillende dele van die nes in die algemene metabolisme te voer. Sodanig
verskyn hierdie vorm as 'n element in wat gelyk staan aan die bloedstroom in hoër diere.
Kleur: ietwat geëtioleerd, met ligrooi vlekke. Blind, hoororgane ontbreek, geslagloos.

F. - Kop van Eutermes-werker van onder om meer volmaakte monddele aan te toon. Meer
bepaald ontwikkel vir messelwerk en voeding.
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vier geslagte onder kanaries laat uitbroei. (Daar is 'n manier om hulle te laat eiers
lê sonder om 'n nessie te vleg.) Vir vier geslagte het hulle nooit een van hulle eie
pragtig-gevlegte nessies gesien nie. Die kleintjies is deur die kanariemoeders op
(vir hulle) onnatuurlike kos grootgemaak - want die vink, ofskoon 'n saadeter, voer
sy kleintjies grotendeels met wurmpies.
Aan die vyfde geslag van ons vinke is alles gegee wat hulle in hul natuurlike
omgewing sou vind. Dadelik (onthou, ná vier geslagte!) vleg hulle die skone
mandjienessies wat ons altyd bewonder het; en toe die kleintjies uitgebroei was,
het hul moeders hul op verskafde wurmpies gevoer. Niemand het hulle vertel nie;
vier geslagte van hul voorouers het nooit 'n gevlegte nessie gesien en nooit 'n
wurmpie geproe nie - maar die vinkies onthou. Dit is instink, of erflike
omgewingsherinnering. (Elke organisme erf natuurlik baie ander ook, wat alle
lewende diere deelagtig is.) En die termiete - sien die leser waarheen dit lei? Hier
sien ons drie soorte diere (koninginne, werkers en soldate) voortspruit uit een vader
en een moeder wat liggaamlik hemelsbreed van mekaar verskil en (by twee van die
soorte) net so ver van hulle vader en moeder. Geen mens sou ooit kon dink, sonder
direkte waarneming, dat hulle een en dieselfde insek is nie. Tesame met die
liggaamlike afwyking gaan spesiale erflike geheues of instinkte gepaard. Die soldaat
is gewapen met die eerste hipodermiese spuit wat die natuur vervaardig het en wat
uiteindelik tot volmaaktheid geraak het in die slagtand van die pofadder. In sy
gepolyste kop dra die termietsoldaat 'n botteltjie ‘gif’ en op sy voorkop 'n naaldpypie
waardeur die klewerige gif gespuit word. Hy gebruik sy wapen teen alle indringende
vyande of vreemdelinge. Die werker besit sterk, volmaakte kake en 'n lymklier
waarmee hy die mees ingewikkelde messelwerk verrig. Sodra hy volwasse is, begin
hy tuine maak en beplant, versorg en voed die koning en koningin, sorg vir die
uitbroei van die eiers; dra kos aan en help om dit te verteer ten bate van die hele
republiek. Altwee soorte is stokblind - besit geen oë of ander sintuie nie;
desnieteenstaande gewaar hulle die teenwoordigheid of afwesigheid van lig deur
'n lig-digte grondlaag van twee voet dik.

12 Die Geheimsinnige Bestier van Buite
Die termiete boor diep vir water en dra dit vir algemene gebruik aan. As 'n gat in die
miershoop gebreek word, verskyn eerste die nasikorniese soldate. Stadig en
‘nadenkend’ visenteer hulle die breuk van alle kante. As daar glad geen werkers
teenwoordig is nie, of te min, dan begin enkele soldate seine gee. Deur die vinnige
beweging op mekaar van die keelplate van hul pantsering uit hulle
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'n vinnige tjek-tjek-tjek. In huise wat deur termiete ingeneem is, kan 'n mens
gedurende die nag die geluid duidelik uit alle rigtings hoor. Met hierdie geluid roep
die soldate die werkers na die plek van inbraak. Dit word ook gebruik om die werkers
na kos te roep. So gebiedend is die geluid dat selfs die werkers wat met spesiale
werk belas is (soos water en larwes dra, tuinmaak, voeding van die koninklike paar,
ens.), alles laat staan en toestroom na die plek van waar die alarm uitgaan. Soos
tevore aangetoon, boots die gedrag van die twee soorte termiete in alle opsigte die
funksies van die bloedstroom in hoër diere na. Presies soos die witbloedliggaampies
'n kordon om die wond maak onderwyl die rooibloedliggaampies met herstel besig
is, so vorm die soldate 'n beskermende kordon onderwyl die werkers die wond
herstel. As jy die soldate individueel

C. - Nasikorniese soldaat (Eutermes), met gifspuit. Blind, geen hoororgane nie, geslagloos.
Kleur: kop: rooigeel; lyf: bloedrooi. Algemeen hoë pigmentasie. Monddele rudimentêr. Element
in bloedstroom; verdedigend by uitwendige wonde.

D. - Eutermes-soldaat van bo.
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met 'n naald terg, raak hulle in 'n soort stuipbeweging. Die liggaampies word vinnig
heen en weer geruk, en deur die voorkoppypie spuit hulle in die rigting van die
gevaar 'n druppeltjie helder, klewerige vloeistof wat lyk of dit geweldige pyn kan
veroorsaak aan ander klein insekte. Ook lym dit hulle kake en pote aan mekaar vas
en maak hulle dus hulpeloos. So kan ek vir nog 'n bladsy voortgaan om die spesiale
instinkte van die termiete op te noem.

E. - Kop van Eutermes-soldaat van onder om rudimentêre kake aan te toon. In die middel
is die ampulla in die kop waarin die slymerige vloeistof opgegaar word.

Nou kom die groot vraag: Waar kry hulle dit alles vandaan? Dat hierdie gedrag
bepaald erflik is, is nie aan te twyfel nie, want alle werkers en soldate deur die hele
wêreld besit presies dieselfde instinkte. Om te herhaal: Van hulle vader en moeder
kan hulle dit onmoontlik erwe, want nòg koning nòg koningin besit 'n enkele van
hierdie instinkte. Die vorstelike paar, inteendeel, besit volmaakte oë en is glad nie
so ligsku as die werkers en soldate nie. Hulle besit g'n spesiale (en onbekende!)
sintuig vir die gewaarwording van die dofste straal wat lig genoem kan word nie soos hulle kinders. Van gesamentlike bou, miershope maak, gif spuit en kos en
water aandra, weet hulle niks. Hulle kom met dié werk nooit in aanraking nie. Dit
kom hierop neer: die werkers en soldate erf 'n lang reeks omgewingsherinneringe
wat geen enkele van hul voorouers ooit besit het nie. Aan die ander kant erf hulle
geen enkele van die spesiale instinkte van hul vader en moeder nie. Hulle weet niks
van vlieg nie, paar nooit en lê nooit eiers nie. Dit klink alles na 'n gekke paradoks,
nie waar nie?
Hulle self kan dit nie aan ander soldate en werkers oordra nie, want uit hulle word
nooit kleintjies gebore nie.
Laat ons nou die gewaarwording en oplossing van prof. dr. Bugnion uit Ceylon
hoor. Ons sal eers die moeilikhede wat hy raaksien, weergee, en daarna sy teoretiese
oplossing en ons eie beskouinge.
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Hy sê: As hy hom eers tevrede gestel het dat (1) die soldate wat met die verdediging
belas is, totaal blind is, en (2) dat die werkers wat met die herstel belas is, klein
niksbeduidende insekte is, nie meer as vyf millimeters lank nie, dan staan die bioloog
wat die gesamentlike bedrywigheid van die termiete gadeslaan, verslae en
verbouereerd. Sy bewondering neem toe as hy probeer om die besturende mag
wat die termiet gebied, te ontdek, asook die morele band wat hulle aanmekaarknoop
- en hy niks hoegenaamd kan vind nie.
Dit is moeilik om te verstaan wat dr. Bugnion juis bedoel. Ek dink wat hy wou gesê
het, is dit: Die bioloog sien duidelik genoeg die gevolge van 'n ‘Besturende Mag’ en
van 'n ‘Morele Band’. Wat hy nie so maklik vind nie, is die bron van die besturende
mag en die morele band.
Dr. Bugnion gaan voort: ‘Uiteindelik word hy (nl. die bioloog) tot die gevolgtrekking
gedwing dat die werksaamheid van die klein diertjies (wat by die eerste aanblik so
verstandig en nadenkend lyk) hoogs waarskynlik geheel en al instinktief is.’
Ek moet verklaar dat selfs die gedagte van verstand en nadenke (in die menslike
sin) by ons nooit bo die kim geraak het nie. Daarvoor het ons gelukkig die groot
geheim van termietgedrag te gou ontdek; en ons het net genoeg van dierlike gedrag
in die algemeen geweet om ons vir die skyn selfs van sulke donkere dwaalspore te
behoed. Ek sê dit in alle ootmoed. Die leser sal netnou sien hoe maklik 'n mens in
die sogenaamde vergelykende sielkunde kan verdwaal, as hy te min kans gehad
het om diere in die algemeen in die natuurstaat te leer ken en as hy altyd
onwillekeurig die menslike verstand as maatstaf van beoordeling gebruik.
Dr. Bugnion beskrywe die wonderlike gesamentlike arbeid van werkers en soldate
met 'n uitroep: Om dit te kan uitvoer sonder ooit 'n misslag! (O nee, Doktor, hulle
slaan baie, baie keer ver mis. Hulle gaan baie maal onnosel-dom te werk en volhard
in hul onnoselheid. Die leser sal ons voorbeelde onthou. Net so verbasend slim as
hulle in een rigting is, net so dom is hulle in 'n ander.)
En prof. Bugnion het die werklike wonder van die bouwerk van die termiete nog
nie heeltemal raakgesien nie, anders sou hy nooit met sulke beslistheid en gerustheid
'n uitleg gewaag het nie, soos hy later doen. Sy bostaande uiteensetting is natuurlik
nie te danig sterk as 'n oplossing nie. Om te sê dat hulle werk instinktief is, staan
gelyk met die poging om wind uit te lê deur te verklaar - dat dit net wind is. Die
werklike probleem is nie of die werk redelik of instinktief is nie (wat 'n mens ook al
met dié woorde wil te kenne gee), maar watter siel die bouplan beraam wat die
werkers tot uitvoer bring. Beskou die klein werkertjies noukeurig onder vergroting.
Jy sien een vir een opdoem uit die donker diepte met 'n klippie in sy bek. Sonder
die minste nadenke, sonder die minste sorg rol hy die klippie in sy kake om en om.
Hy smeer dit vol lym en dan plak hy dit op die rand van die opening, en weg verdwyn
hy weer in die diepte. Geen redelike mens sal vir een oomblik veronderstel dat elke
klein werker bewus is
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van die doel van sy werk nie; dat hy die plan of 'n deel van die plan van die boustuk
in sy verstand het nie. Die toring of verwulf mag miljoene male groter wees as hyself.
Hulle bou aan alle kante tegelyk. (Onthou, hulle is totaal blind.) Jy kan jouself oortuig
dat die termiete aan een kant van die gat nooit in aanraking kom met die termiete
aan die ander kant nie. Hulle haal hul klippies miskien uit teenoorgestelde uithoeke
van die nes. As jy aan hierdie waarskynlikheid twyfel, kan jy maklik daarvan seker
maak. Neem 'n staalplaat 'n paar voet hoër en wyer as die miershoop. Dryf die plaat
dwarsdeur die middel van die opening wat jy gemaak het, sodat jy beide die wond
en die hele miernes in twee afsonderlike geweste verdeel het. Een seksie van die
bevolking kan nooit met die ander seksie in aanraking kom nie, en een van die twee
seksies is geheel en al van die paleisholte en die koningin afgesluit. Die boumeesters
aan een kant van die gat weet niks van die messelaars aan die ander kant nie.
Desnieteenstaande (luister nou mooi!) bou die termiete aan altwee kante van die
staalplaat een en dieselfde boog - as dit 'n boog is - of elkeen help bou die helfte
van 'n toring as hulle so besluit het. As jy die plaat uiteindelik uittrek, sluit die twee
helftes van die werk sonder 'n sigbare lasplek teenmekaar as hulle die sny ook
herstel het. Nou ja, hier kan jy nie verbykom nie: êrens bestaan 'n beraamde plan
wat die termiete ten uitvoer bring. In watter siel bestaan hierdie beraming? Dit is die
probleem waarteen ons stuit. Instink sê die geleerde professor. Goed en wel - maar
wie se instink? Wil hy beweer dat elke klein werkertjie 'n deel van die algemene
plan in sy klein sieltjie dra? Die eksperiment met die staalplaat sluit m.i. so 'n begrip
geheel en al uit. En selfs as dit so was, as ons sou kon bewys dat elke werker 'n
deel van die algemene plan in sy siel het, dan bly die werklike probleem nog
onopgelos! Van waar kry elke werker sy aandeel van die algemene plan? Jy kan
eers jou metaalplaat indrywe en dan aan altwee kante wegbreek en nog bou die
termiete aan altwee kante dieselfde boog of toring, soos die geval mag wees.
Ingebore kan dit nie wees nie, want die miere bou nie altyd dieselfde mate van boog
nie. Jy kan 'n dosyn verskillende wydtes van boog op die oppervlakte van een en
dieselfde groot miershoop meet. Dit is die werklike wonder van die termiete se
bouwerk. Dit kan dus nie die instinktiewe kennis van elke individuele termiet wees
nie. Indien die termiet altyd net een soort vorm, een soort toring of een soort verwulf
bou, dan sou ons miskien tot die gevolgtrekking kon geraak het dat hy volgens
instinktiewe of ingebore kennis te werk gaan. Maar dit is ook maar net miskien. Ons
gewone, menslike verstand sou daarteen opkom. Ons wil altyd hê (soos dr. Bugnion)
dat die miere net soos ons dink en redeneer.
Ons weet dat hulle gewaarwordingsorgane besit miljoene male fyner as ons sintuie.
Hulle gewaar byvoorbeeld, deur vlugtige aanraking van 'n makker, dat hy tuis hoort
onder die miljoene onderdane wat hul eie nes uitmaak. Hulle ge-
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waar dat 'n makker 'n hele tyd tevore by voedsel was. Daarna kan hulle sy spoor,
of selfs die algemene rigting van sy spoor, met onfeilbare sekerheid na die kos
terugvolg. (Vandaar die ou legende van ‘intelligent communication’, waarin dr.
Bugnion en die wonderlike versamelaar van alle menslike kennis, prof. Forel, blykbaar
nog vas glo.) Deur aanraking gewaar hulle skrik en vrees in 'n makker en kan meestal
- so skyn dit - die rigting van die gevaar leer ken. Oor ongelooflike afstande gewaar
hulle die seine van 'n soldaat - en dit alles sonder dat 'n enkele van ons sintuie aan
hulle sigbaar is. Hoe kan ons so 'n siel met ons siel vergelyk? En met hulle bouwerk
is dit net dieselfde. As jy 'n klein werker 'n enkele klippie haastig sien neerlê op die
muur van 'n boustuk wat uiteindelik 'n massiewe toring gaan word, twaalf of vyftien
voet hoog, miljoene en nogmaals miljoene male groter as hyself, kan ons vir een
oomblik veronderstel dat die werkertjie in die menslike sin weet wat die uiteinde van
sy werk gaan wees? As dit so is, dan is sy verstand die verstand van die gode - met
ons verstand vergelyk. Dit is natuurlik ‘geheel en al instinktief’, soos professor
Bugnion verklaar, maar dit is nie instink van die werkers nie: dit is die ‘instink’ en
plan van 'n afsonderlike siel buite die individuele termiet geleë. Voer nou ons vroeëre
eksperiment 'n weinig verder en dadelik gaan daar vir jou 'n lig op: Terwyl die termiete
aan altwee kante van die plaat besig is, grawe jy 'n sloot van een kant in om die
paleisholte te bereik, met die mins moontlike algemene storing van die nes. Maak
die paleisholte oop en vernietig die koningin. Byna onmiddellik staak alle
gesamentlike werk aan altwee kante van die staalplaat. Jy kan die termiete aan een
kant van die plaat vir maande van die paleisholte afgesluit hou. Desnieteenstaande
hou hulle aan met sistematiese werk solank sy in die paleisholte bly, terwyl alles
ophou sodra jy haar verwyder.
Hier is nog 'n paar belangrike feite wat almal op dieselfde ding dui:
As die miernes wat jy ondersoek, in die nabyheid van ander neste is, dan kan jy
die volgende dinge eksperimenteel vasstel: As daar 'n ander nes binne 'n paar tree
is, dan kan jy vasstel dat die miere van altwee neste in aanraking kom sonder om
te veg. Plaas 'n stukkie droë hout op die grond ewe ver van beide neste en giet die
grond goed nat. Binne 'n baie kort tyd sal jy miere onder die hout kry besig om dit
te verslind. As jy nou die loopgange ooplê, sal jy vind dat miere van altwee neste
in vrede hulle werk van vernieling voortsit. As jy altwee miershope oopbreek en
werkers en soldate van een nes in die ander plaas, dan sien jy dat hulle nie aangeval
word nie. As jy dieselfde doen met neste twintig of dertig tree van mekaar, dan word
die vreemdelinge dadelik aangeval deur beide werkers en soldate. As jy die koningin
van een van die naas mekaar geleë neste vernietig, dan staak hulle alle werk, maar
die koninginlose termiete (of die meeste van hulle) trek oor na die ander nes, waar
hulle waarskynlik getrouheid sweer aan die nuwe vorstin. Aan die ander kant, as jy
die koningin van 'n nes vernietig wat ver van ander neste lê, dan wend die miere
geen poging aan
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om na 'n ander nes te trek nie. Hulle sterf almal in die ou nes. Waarom dié verskil?
Ek dink dít is die rede: Die geheimsinnige invloed wat van die koningin uitstraal, is
werksaam binne 'n bepaalde afstand. Elke termiet word deur dié mag beïnvloed.
As twee neste nou naby mekaar lê, dan slaan die invloed van die twee koninginne
oor altwee neste. Dit is deur hierdie psigologiese mag van die koningin wat die
termiete van een nes in staat stel om hul medeburgers te herken en vreemde
indringers te ontdek.
Die volgende gekontroleerde eksperiment bewys dit:
Neem soldate en werkers van een nes, plaas hulle in 'n afgeleë nes en maak
seker dat hulle aangeval word. (Jy moet altyd wag totdat die gevolge van die storing
bedaar het.) Vernietig dan die koningin van nes no. 1. As jy onmiddellik ná die
vernietiging miere oorplaas, dan word hulle nog aangeval. Maar as jy 'n dag of twee
wag en die koninginlose termiete dan oorplaas, word hulle nie meer aangeval nie.
Hulle word aangeneem as burgers van die nuwe staat. Dit lyk dus asof elke werker
en soldaat iets van sy eie koningin met hom meedra. Ons sal veronderstel dat dit
iets analoog met geur is. (Ek dink self dat dit nie reuk is nie. Dit is iets volkome
onstofliks. Maar as ons aan reuk dink, vergemaklik ons die begrip, want ons behandel
hier iets totaal buite bereik van alle menslike sintuie.) Die vorstelike invloed bereik
net sekere bepaalde limiete. Dit kan aarde, rots en selfs metaalplate deurboor. Dit
verdamp binne een of twee dae. Dit is die enigste dryfveer van al die gesamentlike
verksaamhede van soldate en werkers. Soos ons voorheen probeer duidelik maak
het: die koningin is die psigologiese middelpunt van die gemeenskap; sy is die brein
van die organisme wat ons 'n miernes noem. Uit die vormlose, beweginglose
gevaarte, in haar nou kerker opgesluit, straal 'n mag wat al die werksaamhede van
haar staat dirigeer, net soos ons eie brein die werksaamhede van die
bloedliggaampies beheer en die samestelling wat ons ons liggaam noem, reël en
in orde hou. Die koningin is die middelpunt van die brein van die miernes.
Professor Bugnion het die psigologiese funksies van die paleisholte nooit ontdek
nie. Hy veronderstel dat die koning en koningin alleen seksuele funksies besit.
Gevolglik stuit hy teen allerhande onuitlegbare moeilikhede wat by ons nooit ontstaan
het nie; en die oplossing wat hy aan die hand gee, is soms eenvoudig ... snaaks.
As hy die kans gehad het om 'n professionele Afrikaner-miervanger vir 'n week of
twee te vergesel, sou hy sonder twyfel die groot geheim ontdek het. Ons het gelukkig
die kans gehad.
Sy grootste moeilikheid is die erflike geheue van werkers en soldate; die probleem:
waar kry hulle dit vandaan?
Dr. Bugnion het twee oplossings. Sy eerste is gegrond op die feit dat sommige
waarnemers enkele van die geslaglose vorms ontdek het met volmaakte
geslagsorgane. Hy veronderstel dus dat die geslaglose vorms een tyd vrugbaar
was. En dan sê hy:
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‘Given these facts, we have only to conceive of the period during which
the defence measures were perfected as coinciding with the period during
which the workers and soldiers were fertile in order to render more
plausible the hereditary transmission of the improvements in question
and of the instincts (neoform) related to them.’
As dit so is, dan moet hy ook aanneem dat die teenswoordige koninklike tipe
afkomstig is van die teenswoordige geslaglose tipes. Klaarblyklik kan dit nooit waar
wees nie. Wie kan vir een oomblik twyfel dat die teenoorgestelde waar is? Ek dink
nie dat enige redelike mens kan twyfel dat die termiet oorspronklik 'n vlieënde
enkelinginsek was en dat die tipe die teenswoordige tipe was nie. Die stigting van
gemeenskaplike lewe het die liggaamlike wysiging van soldaat en werker
bewerkstellig. Met die wysigings het die nuwe instinkte ontstaan. Die eiers-lê deur
werkers is 'n uiters seldsame gebeurtenis. Jy kry ook rudimentêre oë en vlerkknoppe
by enkele soldate. Dit is almal atavismes en bewys dat die oorspronklike termiet 'n
vrugbare, vlieënde insek was. En een ding bly seker: beide die gewysigde liggame
en die nuwe instinkte word deur die koningin oorgedra, ofskoon sy geen van beide
besit of ooit besit het nie.
Nog 'n feit laat prof. Bugnion onaangeroerd. Die soldate en werkers erf instinkte
wat by hul vader en moeder ontbreek; maar daarby word die gespesialiseerde
instinkte wat die vader en moeder wel besit, nie geërf nie. Hoe kom dit?
Die tweede voorgestelde oplossing van dr. Bugnion laat 'n mens skrik. Hy kon dit
alleen gewaag het toe hy diep onder die indruk van die wonderlike geheimsinnigheid
verkeer het. Hy skryf:
‘As the workers and soldiers live in the interior of the apartments in the
company of the sexual forms (until the moment of swarming) it is not
entirely incredible, judging by the above suggestion (dat die miere en
termiete 'n redelike gesprek met hul makkers voer), that while they are
living together, they should exchange a few ideas. As a result of these
‘communications’ new instincts acquired by the workers and soldiers
would become the property of the community as a whole.’
As professor Bugnion beweer het dat hy 'n termietsoldaat gesien geboorte gee
het aan 'n walvis, sou sy bewering nie meer ‘entirely incredible’ klink as hierdie
voorgestelde oplossing nie. Verbeel jou die werkers en soldate vertel die koningin
van hul werk en planne. Sy onthou dit en dra die opgegaarde kennis oor aan die
werkers en soldate wat later uit haar gebore word. ‘Not incredible,’ sê dr. Bugnion!
Hy glo nog vas in die ‘redelike gesprek’ van miere en termiete. Hy noem dit
‘voelhoring-taal’. Ek het altyd onder die indruk verkeer dat dié storietjie lank reeds
tot die kinderkamers - waar dit tuis hoort - beperk was.
Die leser van hierdie werk sal - so hoop ek - oortuig wees dat daar net een uitleg
is wat met al ons kennis van termietgedrag stryk: Die enkele termiet en soldaat besit
geen afsonderlike instinkte nie. Hulle maak deel uit van 'n afson-
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derlike organisme waarvan die koningin die psigologiese middelpunt is. Die koningin
besit die mag (noem dit maar ‘instink’) om soldate en werkers op 'n sekere manier
te beïnvloed en gesamentlike werk te laat uitvoer. Hierdie mag, of instink, dra sy
weer oor aan alle koninginne later uit haar gebore. Sodra die koningin vernietig
word, eindig al die ‘instinkte’ van werkers en soldate onmiddellik. Sy dra die
psigologiese mag oor aan volgende koninginne net soos sy die hoedanigheid oordra
om die lewe te skenk aan drie hemelsbreed verskillende vorms van insekte: die
koningin, die werker en die soldaat.
Dr. Bugnion kom dikwels baie naby die ontdekking van die geheim. Hy sê:
‘The multifarious duties which are carried out under our eyes by the
soldiers on the one hand and the workers on the other, give us the illusion
of a higher direction, whereas in reality this direction does not exist, or if
it does exist, it resides solely in the community as a whole.’
By 'n ander geleentheid:
‘The male and female individuals which are described in the higher
termites as king and queen, have no authority and possess no power of
any kind. The king and queen termite shut in their closed cell do not even
know what is happening outside. It would be impossible for them to give
orders from the depth of their prison.’
Let op hoe hy gedurig van die termiete praat asof hulle mense is: to know en to
give orders.
Hy dink natuurlik altyd antropomorfisties. Die termiete kan natuurlik ‘praat’; maar
om dit te kan doen, moet daar aanraking wees. Aan 'n onstoflike invloed wat op 'n
afstand werk, dink hy nooit nie. As hy net aan homself die vraag gestel het: hoe
bind die koningin die gemeenskap vanuit haar kerker in die diepte saam? Daar is
miljoene van haar onderdane wat nooit met haar in aanraking kom nie, wat haar
nooit gesien het nie. Maar sodra jy haar vernietig, is daar onmiddellik 'n einde aan
die gemeenskap. Ons ‘miervangers’ hier in Transvaal probeer nooit om die miljoene
werkers en soldate van 'n nes direk te vernietig nie: hulle haal net die koningin uit.
Vir elke koningin ontvang hulle een of twee pond. Dit altans was vroeër die
gemiddelde fooi. Dr. Bugnion - en enige ondersoeker - moet ten minste van die
konstante mag van die koningin bewus word; en as hy daarvan bewus word, moet
hy besef dat sy wel deeglik ander funksies as die seksuele besit; dat sy ten minste
in dié rigting 'n psigologiese invloed uitoefen wat nòg diepte nòg kerker kan versper.
Daarvandaan is dit maar net een tree tot die ontdekking van al haar psigologiese
funksies. Met ewe veel rede as sy bowestaande objeksie kan hy vra: Hoe kan 'n
orgaan soos die brein van 'n mens, in 'n donker kerker opgesluit, die werk van die
bloedliggaampies ken en tot in die tone dirigeer?
Net een woord nog oor professor Bugnion se verklaring van die oorsprong van
termietinstink:
‘The origin of most of these instincts is a reasoned and conscious
action.’
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Ek kon nooit dink dat so 'n verklaring in Europa in ons tyd nog ernstig sou kon
gemaak word nie. Dit gaan regtig alle perke te buite. Wat sal dr. Bugnion sê van
honderde van ons woestynplante wat 'n reeks van verafgeleë doeleindes bereik
deur aanwending van die slimste planne? Het die plante ook eenmaal soos mense
geredeneer en gedink en op dié wyse een moeilikheid na die ander opgelos en die
kennis aan hulle nakomelinge oorgedra?
Die aanleiding tot wat ek hier geskrywe het, was die towerverandering wat in die
termietnes plaasvind tussen die moment dat ons die koningin laas gesien het, besig
met haar kleintjies, en 'n paar maande later as ons die nuwe paleisholte weer
oopmaak en bekyk. Ek begryp dat dit moeilik sal wees om die leser te laat verstaan
hoe regtig verbasend die verandering is vir iemand wat 'n weinig van sielkunde weet.
Laas het ons nog gekyk na twee gewone gevleuelde insekte, besig met gewone,
gevleuelde-insekte-werk en met die gewone gedrag waaraan ons gewoond is
(geboortepyn en moederliefde natuurlik uitgesluit). Nou het 'n nuwe siel en nuwe
liggame hul verskyning gemaak. Die koningin is nie langer 'n insek nie - dit begryp
die leser. Sy het intussen 'n ander siel ontvang. Haar insekte-siel het verdwyn. Wat
is sy? Hoe sal 'n mens haar na waarheid in die georganiseerde materie rangskik?
As die bioloog die ding goed oorweeg, sal hy moeite hê om 'n plekkie vir haar in sy
rangskikkingslys te vind. En die soldate en werkers? Ook nie insekte nie, sal die
sielkundige moet verklaar. Ons rangskik alles wat lewe, volgens gedrag. Die werkers
en soldate (met slegs die skyn van 'n onafhanklike siel) val buite al ons klasse.
Dit is werklik soos 'n vriend eenmaal verklaar het: die Goeie Fee het haar stokkie
geswaai; die pampoen het 'n rytuig geword en die muise vier spogperde.
Dit lyk my baie maklik (miskien te maklik) om 'n beeld te vorm van die algemene
loop van ontwikkeling in die geval van die termiete. Dit skyn my in enige geval
heeltemal onnodig om ver te soek na ‘wonderlike’ toestande om oorsake te formuleer
vir die teenswoordige ontwikkeling van die termiete. Dit is onnodig - soos dr. Bugnion
wil hê - om die termiete te laat handel, praat, dink en onthou presies soos mense.
(Waarom nie lees en skrywe nie?) Ek sou dink dat die eenvoudigste teorie die eerste
sou wees om 'n ondersoeker te binne te val. Die betoog van prof. Bugnion laat ons
sien dat dit nie altyd so is nie. Sy twee teorieë is gebaseer op:
Die veronderstelling dat die termiete eenvoudig klein mensies is tussen wie 'n
‘exchange of ideas’ moontlik is. Die koningin, voor haar lugvaart, wandel in die
geboortenes om; kom in aanraking met die werkers en soldate. Sy bestudeer hulle
gesamentlike arbeid: ‘there is an exchange of ideas’ - en van hier af word dr. Bugnion
baie vaag en onduidelik. Wat hy wil te kenne gee, skyn die volgende te wees: Die
koningin onthou die lessies wat sy van die werkers en
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soldate geleer het in haar geboortenes; en, ofskoon sy self nooit deelneem aan
dergelike arbeid nie, ofskoon sy self nooit 'n enkele van die gespesialiseerde instinkte
toon wat die werkers en soldate besiel nie - desnieteenstaande dra sy die geleerde
lessies aan haar nakomelinge oor. Sy dink soos 'n mens en onthou soos 'n mens.
Dié teorie is werklik te sprokiesagtig om ernstige kritiek te verdien. Dr. Bugnion
het hier waarlik in verskriklike ondieptes geraak. Ek wil sy verklaring nie ernstig
weerlê nie - ofskoon dit maklik genoeg sou wees. Daar is geen enkele feit of toestand
in die natuur of in die lewensgeskiedenis van die termiet wat sy sienswyse regverdig
nie. Dit moet 'n rein inspirasie gewees het. Daar is een groot moeilikheid wat dr.
Bugnion òf nooit raaksien nie, òf opsetlik onaangeroerd laat staan. Veronderstel
nou dat hy reg is; dat die koningin op dié wyse die spesiale instinkte (waarvan sy
self nooit gebruik maak nie) oordra aan haar nakomelinge, dan nog bly daar die
reuse-vraagstuk: wat van die liggaamlike afwykinge van werker en soldaat? Hoe
kom dit dat sy gereeld die lewe skenk aan twee soorte insekte wat net so min na
haar lyk as 'n skerpioen na 'n skoenlapper? Dit kan tog nie ten gevolge van die
lessies wees wat sy van werkers en soldate in die geboortenes geleer het nie. En
hoekom dra sy dié spesiale instinkte net oor aan twee soorte van haar kinders (wat
nie een van haar eie instinkte erf nie), terwyl sy geen enkele van die verwerfde
instinkte aan haar derde soort kinders, die koningintipes, oordra nie? Die laaste tipe
erf, tesame met haar liggaamlike vorm, al haar spesiale instinkte en geen enkele
instink van soldaat of werker nie. Die leser sal insien in watter doolhof van
onoorkomelike moeilikhede dr. Bugnion te lande gekom het. Sonder twyfel - sonder
die minste twyfel - kan die teorie nimmer die ware wees nie.
Sy ander teorie is: dat soldate en werkers eenmaal vrugbaar was, en dat al die
huidige termiettipes afkomstig is van soldaat- en werkervoorouers toe hulle nog
vrugbaar was. Ons het reeds aangetoon dat dit 'n agterstevoor toestand veronderstel
wat geen die minste ontleding sal verdra nie. En boonop bly nog dieselfde moeilikheid
wat reeds aangehaal is: hoe verdeel die koningin haar erflike instinkte (sommige
latent in haar) onder haar drie tipes kinders?
Vergelyk dit alles nou met ons teorie en laat die leser self oordeel oor die
respektiewe aanneemlikheid van die drie voorgestelde oplossings. Ons beweer dat
die termiet oorspronklik 'n vlieënde enkeling-insek was, aan allerhande gevare
blootgestel. Om haar eiers en kroos veilig te hou, het sy haar toevlug tot 'n
onderaardse herberg geneem. Hier - net soos by die Halictus-by - het sy in aanraking
gekom met haar eie uitgebroeide kleintjies. Dit was die begin van die gemeenskaplike
lewe. Uiteindelik, om die samelewing te bewerkstellig, moes 'n verdeling van arbeid
plaasvind. Sommige moes bou en kos soek, terwyl ander vir beskerming moes sorg
(die leser herinner hom die geval van die seediere Siphonaphorae). Die koningin
wat geneig was om verskillende tipes voort te
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bring meer geskik vir die verskillende soorte arbeid, sou 'n beter kans van
voortbestaan hê as die een wat dié neiging nie besit het nie. So het die uitsoeking
voortgegaan. Die teenswoordige soldaat en werker was die gewenste tipes vir
bouwerk en verdediging en die geslagtelike tipes vir voortteel. Die koningin wat
geneig was (deur toeval of hoe ook al) om sulke drie tipes te produseer, had beter
kanse van bestaan en het natuurlik die neiging om so aan te teel, oorgedra aan die
wyfies uit haar gebore. So het die uitsoeking in twee rigtings tegelyk gewerk. Namate
die werkers en soldate liggaamlik die hedendaagse tipes nader, des te 'n beter
oorlewingskans had die gemeenskap. Die natuur soek derhalwe 'n koningin wat
aan al drie tipes die lewe sou skenk. Uiteindelik is 'n koning en koningin uitgekies
wat nie alleen die verskillende vorms produseer nie, maar wat 'n psigologiese mag
besit om deur 'n soort uitsaaiing die gemeenskap byeen te hou en by die werkers
en soldate die plek van individuele instinkte in te neem. Dat dit 'n bepaalde voordeel
was vir die gemeenskap dat die geslagsin in alle tipes moes vernietig word, is maklik
te verstaan. Selfs die geslagtipe (nuwe konings en koninginne) besit geen geslagsin
solank hulle in die ou nes bly nie. Die geslagsin sou in so 'n gemeenskap 'n
woedende orkaan wees wat alle beskermingswerk vir lang periodes onmoontlik
maak. Om die beste en aanhoudende arbeid van hulle te erlang, moes die werkers
en soldate blote outomate word, deur die psigologiese mag van die koningin
beïnvloed. Daarom, ook, het hulle hul gesigsvermoë verloor, tesame met al die
sintuie wat gepaard gaan met 'n afsonderlike psige.
Die soldate en werkers erf dus geen spesiale instinkte van hul voorouers nie. Dit
is die koningin wat die eienaardigheid erf om die skyn van sulke instinkte in haar
outomatiese onderdane te verwek.

13 Die Termiete se Watervoorraad
Ondersoekers is in alle dele van die wêreld met die waarneming van die termietlewe
besig. Twee feite in verband met al die selfopofferende arbeid is vir ons in Suid-Afrika
'n gedurige bron van verbasing. Die eerste is dat g'n enkele waarnemer tot dusver
die sielkundige funksies van die koningin ontdek het nie en die tweede, nog
verbasender feit, is dat g'n enkele waarnemer (selfs in die dorste streke van ons
aardbol) ooit teen die geheimsinnigheid van die watervoorraad gestuit het nie.
Bathellier, 'n Fransman, is in Indo-China besig, in streke wat seker net so dor is as
Waterberg. 'n Engelsman, Carpenter, het sekere termietsoorte lank in Brits-Oos-Afrika
bestudeer, Maxwell le Roy in Brits-Indië, 'n Duitser, Prell, in Duits-Oos-Afrika, die
Belge Hegh en Ghesguière in
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die Kongo, Hill in Australië (Queensland) en 'n menigte in alle dele van Noord- en
Suid-Amerika. Die gesamentlike werk van al die waarnemers maak - in boekvorm
- 'n hele biblioteek uit. En by g'n enkele het dié twee vrae ooit ontstaan nie:
(1) Waarom eindig die gesamentlike arbeid van werkers en soldate sodra jy die
koningin vernietig; en
(2) waar kry die termiete hul water vandaan?
Die feite self het hulle nooit raakgesien nie: die aanhoudende voorraad water in
die droogste jaargetye en die verandering van gedrag wat die vernietiging van die
koningin ten gevolge het. As 'n mens die feit nie raaksien nie, kan die vraag en die
onvermydelike ondersoek wat daarop volg, natuurlik nooit ontstaan nie.
Ek wil hier ons waarneming omtrent die watertoevoer beskrywe. Dit het destyds
'n diep indruk op my gemaak - die waarneming self en die uitwerking daarvan op
die oordeel en gemoedstemming van verskillende menslike toeskouers. Ek dink dat
die gedrag van die menslike toeskouers miskien net so interessant was as die
gedrag van die termiete. Die reine geluk het dit meegebring dat ons die kans had
om maande lank die ontsettende stryd - want dit was 'n stryd op lewe en dood - voor
ons te sien ontvou, oop en bloot, soos 'n rolprentdrama op die doek. Dit was
gedurende die grootste droogte waarmee Waterberg tot dusver geteister was. Dit
kan met sekerheid die grootste binne mensekennis genoem word, want op die plaas
Rietfontein 1638, waar die waarneminge plaasgevind het, is 'n sestigjarige
lemoenboord deur die droogte wortel en tak vernietig. Daar was baie bewyse in die
natuur dat dit die toppunt (tot dié tyd) was van 'n stelselmatig toenemende droogte
wat vir meer as driehonderd jaar stadig aan groei was. In 'n monografie wat ek
destyds opgestel het, is toe vir die eerste keer verklaar dat die grootste deel van
1.
Suid-Afrika aan 't opdroë was.
Net agter die huis op Rietfontein is daar 'n reeks rante wat die plaas middeldeur
sny. Op die kruin van die rant was 'n menigte miershope van ‘Waterberg’-termiete.
Baie was lank reeds dood, maar net so baie was gedurende die toppunt van die
droogte hard en lewendig. Die geheimsinnigheid van die watervoorraad het ons
lankal gepla. Toe het dit 'n verbysterende raaisel geword. Die dampkring was so
waterloos dat daar snags nooit 'n skynsel van dou was nie. Die hele oppervlakte
van die plaas was deursny met myngragte en slote, en dit was waarneembaar (deur
noukeurige verdamping) dat daar langs die rante, op 'n diepte van veertig voet, g'n
spoor van water in die grond was nie. Met ontsettende arbeid het ons twee miershope
bo op die rant oopgemaak. (In een was 'n kobra van agt voet wat die ou heer Gys
van Rooyen en skrywer met gif betakel het. Ons het dit altwee in die gesig gekry,
maar gelukkig nie in die oë nie.) In altwee gevalle was die paleisholte ses voet onder
die oppervlakte in kliphar-

Eugène Marais, Versamelde werke

89
de aarde. Die hele paleisholte, in altwee gevalle, en die paddastoeltuine was nat.
In die paleisholte was die hitte twee grade bo die normale bloedwarmte van die
mens. Oral in die ruimtes was waterwasem teenwoordig. Die koningin en al haar
onderdane was van normale voorkoms. Die enigste eienaardige verskynsel was
dat baie tuine in holtes naas die paleis opgedroog was. Waar kon al die water
vandaan kom? Die leser sal glimlag as hy verneem dat ek uiteindelik plegtig tot die
oortuiging geraak het dat die termiete op een of ander wyse water uit suurstof en
waterstof fabriseer! Waar hulle die waterstof sou kry, was ook 'n onuitlegbare geheim.
Maar die termiete doen baie wonderlike dinge - en dit, ten minste, was die enigste
denkbare uitleg.
Ons het eers op die spoor van die waarheid gekom deur die verklaring van die
heer Jan Wessel Wessels, 'n praktiese natuurkenner van die eerste rang. 2 Hy het
ons vertel dat hy twee keer in sy lewe in Betsjoeanaland in putte gesien het dat die
termiete tot op ongelooflike dieptes vertikale skagte maak om water te bereik. Op
sigself was dit 'n baie moeilike uitleg om aan te neem. Op die rant op Rietfontein
sou hulle ten minste honderd voet regaf moes gaan om water te bereik. Ook het al
ons pogings om die ingang van die diepteskag in die oopgemaakte neste te kry,
misluk. Later het ons die rede ontdek. Dit was alleen die alombekende en sekere
geloofwaardigheid van die heer Wessels wat ons die uitleg laat aanneem het.
En toe bring die geluk dit mee dat ons die ding self kon gadeslaan en die hele
werking van naby kon nagaan. In die droogte was die mense ook aan water soek.
Bo teen die genoemde rant was 'n kol groen bosse wat sterk afgesteek het by die
verdroogde veld. Die heer Van Rooyen dag dat daar water moes wees ('n geloof
waarin hy deur 'n waterwyser gesterk is), en 'n begin is dadelik gemaak met 'n
vierkantige skag in die middel van die groen kol. Toe die skag ongeveer dertig voet
diep was, het die werkers ons vertel dat daar vir die hele diepte in die noordelike
wal 'n ‘miergat’ sigbaar was. Die leser sal begryp dat ons die wonderwerk dadelik
noukeurig bestudeer het.
Die eerste feit wat ons gekonstateer het, was dat die nes waarmee die diepteskag
in verbinding was, minstens dertig voet van die kant van die put geleë was. Ons het
die hele tonnel blootgelê en ook 'n gedeelte van die tuine naas die paleisholte.
Laasgenoemde het ons met 'n houtdeksel weer toegemaak, sodat ons dit te eniger
tyd kon bekyk.
Ons het toe gesien dat die diepteskag nie direk onder die nes afgaan nie, maar
op die uiteinde van 'n gewone horisontale tonnel. Daarom was dit dat ons dit nie in
die oopgemaakte neste kon kry nie. Ons kon toe ook op 'n feit in verband met
termietgedrag gekom het wat ons sou gehelp het om die bestaan van 'n diepteskag
te vermoed selfs voor ons dit gesien het. As die grond nat is, in reëntyd, dan begin
die werkers dadelik met die herstel van enige letsel aan die kors. In die droë jaargetye
neem dit ure - soms dae - voor die boumeesters hul ver-

Eugène Marais, Versamelde werke

90
skyning maak en met die werk voortgaan. Geen wonder nie as elke werkertjie
honderd voet moet afgaan om sy messelstof te kry! Maar ons het nooit daaroor
gedink nie.
'n Ander merkwaardige feit in verband met die diepteskag was dit: In een vlak,
oos-wes, was daar hoegenaamd g'n buiging nie. In die ander vlak, suid-noord, was
daar gedurige en nodelose buigings van die skag. Dit het meegebring dat die
diepteskag altyd sigbaar was in die noordelike wal van die put, nieteenstaande die
buigings oos en wes. Die vertikale rigting op een vlak was natuurlik 'n groot besparing
van arbeid vir die termiete; maar waarom nie absoluut vertikaal nie? Dit het (soos
alles wat die termiete doen) byna volmaak gelyk, maar nooit heeltemal volmaak nie;
slim in een rigting en baie dom in die ander. Dit was egter moontlik dat die
magnetiese pole van die aarde 'n uitwerking gehad het op hierdie werk van ons
termiete. In Australië is daar een termietsoort wat 'n lang miershoop maak, altyd
presies noord en suid parallel met die magnetiese lyne van die aarde. In hierdie
geval is daar min twyfel dat die bouwerk bepaal word deur die magnetiese pole van
die aardbol. So merkwaardig was die buigings, slegs in een vlak van ons termiete
se diepteskag dat ons ook maar voorlopig kan aanneem dat die vertikale rigting in
een vlak te danke is aan die magnetisme van die aardbol. Oos-wes is daar g'n
kraglyne om die termiete in 'n vertikale rigting te hou nie.
Elke twee of drie voet in die skag was daar 'n klein, wit tuinkoekie, droog en
onbeplant. Maar die leser sal onthou dat ons waarskynlik nooit meer as die helfte
van die skag gesien het nie. Op veertig voet is die put opgegee, omdat die grond
toe nog horingdroog was en die waterwyser mnr. Van Rooyen 'n reusagtige voorraad
op vyf-en-twintig voet belowe het. Die afstand van die nes tot op die bodem van die
put was vyf-en-sestig voet; en hier het die miere se skag in die grond verdwyn. Dit
was byna seker dat daar tuinkoekies dieper en nader aan die water was. Ons het
gedurig werkers wat uit die skag opkom, mikroskopies ondersoek, en byna almal
het lewende hylae (d.w.s. saad klaar om te plant) in hul liggame gehad. Ons het
dadelik sekere dinge vermoed:
(1) Dat die samestelling g'n enkele dag in die ontsettende droogte sonder water
kon lewe nie;
(2) dat dit die enigste skag was waarlangs water kon toegevoer word, want selfs
vir werkers soos die termiete, sou dit jare neem om dié diepte te bereik; en
(3) dat hulle verplig sou wees om die skag te gebruik nieteenstaande hulle
ingewortelde afkeer van blootstelling aan lig. Van 'n nuwe skag was g'n sprake nie,
en daar sou g'n kans wees om die bestaande skag weer toe te maak nie, want haas,
haas en nogmaals haas moes die krygskreet van die termiete wees in die
onophoudelike stryd waarmee hulle besig was. Die uitslag het bewys dat ons
vermoedens in elke opsig reg was. Dit was een van die seldsame gevalle waar 'n
mens met sekerheid kon profeteer.
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En toe het ons maande lank kans gehad om die verskriklike stryd gade te slaan en
trapsgewyse al die verskynsels te leer en te verstaan. Gedurende dié tyd het ons
die skag te alle ure van die nag besoek, van sonsondergang tot sonop, en nooit by
een geleentheid het ons vir een oomblik 'n staking van die werk bespeur nie. Daar
was selfs nooit enige bespeurbare vermindering nie. Ons het 'n menigte werkers in
die skag een dag met anilien-blou gekol en kon toe konstateer dat hulle nooit rus
of slaap nie; dat hulle dag en nag werk; dat dieselfde werkers wat ons in die dag
gekol het, in die nag nog besig was met onophoudelik af- en opklim.
Dit is merkwaardig dat ons in die begin nie die indruk gekry het van die haas en
ontsteltenis wat later ontwikkel het nie. Daar was twee strome werkers, regs af en
links op, en die orde is tot op die laaste gehandhaaf. Die twee strome was enkel en
in gansorde en daar was 'n gemiddelde ruimte van twee duim tussen elkeen.
Gemerkte werkers het in die begin gemiddeld 'n halfuur geneem om die einde van
die skag te bereik en weer terug na die nes te kom, met hul lading uit die diepte.
Later is die tydperk verkort tot gemiddeld twintig minute.
En toe bemerk ons dat die hele toedrag van sake aan verander was. Daar was
'n stadig toenemende konsentrasie op die diepteskag. Die strome word dikker en
dikker en 'n indruk van algemene vervaardheid maak sy verskyning.
Dit het ons lank geneem voordat ons die werklike rede ontdek het. Ons kon sien
dat hulle met iets besig was wat al die krag en weerstandsvermoë van die
samestelling in beslag geneem het - maar wat presies was dit? Daar was 'n feitlik
algehele staking van herstelwerk. G'n poging is aangewend om die diepteskag weer
toe te maak nie. 'n Aangebragte wond in die kors van die miershoop is eenvoudig
so gelaat, terwyl werkers en soldate van die geweste verdwyn. Ná 'n week of tien
dae verskyn 'n dun kordon soldate op die rand van die breuk, en dan wend die
werkers sporadiese pogings tot herstel aan. Die nodige boustof word ook uit die
diepteskag aangevoer.
My eie vermoede was dat al die ontroering en verhoogde sirkulasie op die
paleisholte gekonsentreer was, en dat die aanvoer van water na die koningin, larwes
en soldate die doel was. Ek wis dat die koningin enkel 'n sak vloeistof was; dat sy
elke vier-en-twintig uur gemiddeld honderd-en-vyftigduisend eiers lê; en dat sy vir
die doeleindes van al haar funksies 'n gedurige en massiewe voorraad water moes
opgebruik, terwyl die liggaam van elke termiet vir negentig persent uit suiwer water
bestaan.
Maar die verskaffing van water aan lewende termiete was nie die enigste rede
vir hierdie verhoogde polsslag nie. Toe ons die buitenste tuine blootgelê het, merk
ons dat daar 'n lyn is wat die tuine gelykmatig deursny en waarop gedurig 'n horde
werkers krioel. Ons het een ding vergeet: dat vir koning en koningin, vir soldate en
larwes die tuine net so noodsaaklik was as die watervoorraad. Die tuine (soos ons
reeds heeltemal duidelik gemaak het) is spysverterende organe
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waarsonder die samestelling g'n enkele dag kan bestaan nie. Al die bogemelde
ordes is absoluut afhanklik van die tuine. Die werkers is die enigste orde wat voedsel
in die eerste stadium van vertering kan gebruik. Die tuine is die maag, die gewei en
die lewer van die samestelling. Die werkers is die mond en tande. Dit het langdurige
en noukeurig observasie vereis om die enorme konsentrasie op die tuine te verstaan.
Ons bemerk uiteindelik dat al die tuine aan die buitekant van die genoemde sirkellyn
uitgedroog was. Hulle was nog gedurig aan uitdroë; en op die lyn van verdroging
was die grootste konsentrasie. Dit was 'n verskriklike beleëring, so woedend
voortgesit dat werkers en soldate g'n oomblik rus had nie. Dit was 'n stryd teen die
stadig insluipende dood waarin die verdediging dag of nag g'n respyt had nie.
Die werkers was besig om op die lyn van verdroging hylae te plant en te besproei,
en elke saadkorreltjie en elke druppel water moes hulle honderd voet diep uit die
aarde aandra. Vyf-en-sestig voet van die afstand was aan ons sigbaar.
Gedurende elke nag was daar 'n veranderende aanwins vir die verdediging. Die
lyn word, gedurende die koel tyd, wanneer verdamping die minste is, miskien 'n
half- of kwartduim na buite gestoot, en elke dag word die aanwins weer verloor.
Gedurende die warm ure dring die droogte stadig weer na binne.
Dit was gedurende die stilste ure van die nag dat die indruk van die hewigheid
van die stryd die mees gemoedstorend geword het. Met die blote oor kon jy uit alle
hoeke van die nes die onophoudelike getrompetter van die soldate hoor. Dit was 'n
gedurige alarm-blaas waarvan die blote geluid die gevoel van dodelike angs weergee.
En onder die elektriese soekliggie gaan die rustelose stroom gedurig voort, seker
en doeltreffend soos die noodlot self. Niks stoor hulle, niks van buite skrik hulle af
nie. Die dood van duisend enkelinge maak geen die minste indruk op die stroom
nie.
Vaag en dof het ons begin besef wat die stryd om die bestaan in die natuur
beteken.

Eindnoten:
1. Die monografie van skrywer is uit eie beweging - met verlof van ons Regering - deur 'n
Departement van die Verenigde State in Amerika gepubliseer en aan die lede van die
Amerikaanse Kongres en Senaat voorgelê. Ook uit eie beweging (en sonder verlof van Regering
of skrywer!) is die opstel deur die Raad van die ‘Royal Society’ van Engeland aan dié liggaam
voorgelê; 2. Hy is in 1925 in Waterberg deur 'n mamba gebyt (buite bereik van geneeskundige
hulp) en het aan die vergiftiging gesterwe.

14 Eerste Boumeesters in die Natuur
Ek dink nie dat daar ooit 'n navorser in termietklassifisering of-gedrag was wat nie
by die een of ander geleentheid verbysterd gestaan het voor die reusagtige enormiteit
van hulle bou- en ingenieurswerk nie. Die magtigste bouwerke op aarde: die
piramides van Egipte; Londen met sy onderaardse verkeer; New York se
wolkekrabbers; die Simplon-tonnel; die grootste katedrale; die langste brûe - dit
alles is nes molhopies met berge vergeleke, wanneer ons die grootste
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werke van die mens langs dié van die termiet beskou - met inagneming van gelyke
liggaamlike grootte. Wilhelm Bölsche (Der Termitenstaat) het uitvoerige berekeninge
gemaak om 'n vergelykende besef te gee van die werk van die mens en die termiet
respektiewelik. Met inagneming van die respektiewe liggaamlike groottes sal die
mens 'n gebou moet oprig so hoog soos die Matterhorn - d.w.s. 4 500 meter - indien
sy werk in eweredige verhouding moet staan tot 'n termiettoring van 12 meter - wat
dikwels in Afrika voorkom; tot dié resultaat voer die berekenings van die Duitse
skrywer. Maar dit is nie die grootte van die bouwerk alleen wat die navorser verbyster
nie. Ook die uitgestrektheid van hulle onderaardse bedrywigheid grens aan die
ongelooflike.
Van hulle diepteskagte het ek reeds gewag gemaak; die magtige ingenieurswerke
wat hulle in hul ewigdurende stryd teen droogte verplig is om uit te voer. Hulle is
verplig om die dieptes van die aarde binne te dring in hul onophoudelike soek na
water, wat hulle nag en dag uit die dieptes moet aandra, druppel vir druppel, om hul
reusagtige staat aan die lewe te hou.
Hoe diep gaan die termiete se waterskagte? Ons kan slegs gissings maak. Self
het ek slegs een gesien wat dieper gegaan het as vyf-en-sestig voet - hoeveel dieper
weet ek nie.
Ek wil hier 'n paar feite aanhaal wat tot my kennis gekom het gedurende 'n reis
deur die vallei van die Limpopo en die Laeveld van Soutpansberg 'n paar jaar gelede;
feite wat my begrip van termietbouwerk aansienlik vergroot het.
Die leser het waarskynlik dikwels gelees en foto's gesien van die enorme
termietbouwerke wat in die meer tropiese dele van ons land aangetref word. Ek gee
hier twee kiekies van twee mierneste, beide in die Laeveld van Soutpansberg
1.
afgeneem. Die leser moet egter nie dink dat dié gevaartes uitsonderinge is en om
daardie rede afgeneem is nie. Die teenoorgestelde is die waarheid. In sommige
dele van die Limpopo-geweste is hierdie reuse-miershope 'n normale verskynsel
van die gewone landskap. Dit was in die reëntyd, waaraan die donkerheid van die
kiekies toe te skrywe is. Hulle is egter duidelik genoeg om die leser bekend te stel
met die feite wat ek verlang om onder sy aandag te bring. Op kiekie A sien die leser
'n taamlike groot miershoop wat vir die doeleindes van padmaking middeldeur gesny
is. Voor die gesnede kant staan drie mans besig met opmetinge, wat die leser 'n
besef sal gee van die hoogte van hierdie kolos. 'n Ingenieur-vriend van skrywer, die
heer Norman Hugel, het 'n noukeurige opmeting en berekening gemaak van die
hoeveelheid grond wat die gebou bevat. Die miershoop het bestaan uit elfduisend
sewehonderd en vyftig ton aarde! Die miershoop het behoort aan 'n klein
Eutermes-soort, waarvan verskeie tekeninge reeds in hierdie uiteensetting gegee
is. Dink daaraan: elfduisend sewehonderd ton, alles deur die klein werkertjies
aangedra, klippie vir klippie, want Eutermes messel nooit met modder nie. Hulle
gebruik alleen mikroskopiese klippies, waarvan elkeen eers skoon gevrywe en
gepoleer en dan
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met 'n lymagtige sement omwoel word; waarna elke klippie presies op die regte plek
in die muur geplaas word. En so het hulle grein vir grein elfduisend sewehonderd
ton aangevoer. 'n Mens sou dink dat dit duisende jare moet geneem het. Dit was
hopeloos om te trag om 'n skatting van tyd op enige stelsel van berekening te
grondves. Ongetwyfeld moet dit 'n saak van eeue gewees het. En hier stuit ons
weer op 'n donkere raaisel in verband met termietwerksaamheid, waarvan ek nooit
enige melding deur ander ondersoekers gesien het nie. Die raaisel is eenvoudig
dit: waar kom die enorme massas grond vandaan? 'n Mens sou stellig verwag dat
daar 'n holte onmiddellik onder so 'n ophoping moet wees; 'n gat in die aarde van
dieselfde grootte as die miershoop op die oppervlakte, want daar is g'n twyfel dat
die steentjies vir die bouwerk van onder na bo gedra word nie. Maar so 'n holte is
nog nooit blootgelê nie, nieteenstaande 'n menigte reuse van hierdie aard in alle
dele van Afrika deurgesny is en sommige geheel en al weggevoer is vir die bou van
paaie, spoorweë, huise, damme, vliegvelde en al die ander duisende bedrywighede
van die beskaafde mens. Van Bulawayo se vliegveld alleen is twintigduisend ton
miershoop weggery om die oppervlakte gelyk te maak. In al sulke gevalle vernaamlik spoorweë, damme en swaar geboue - is die aarde sorgvuldig vir holtes
getoets ná die miershoop verwyder is; en nog nooit is 'n eweredige holte onder so
'n miershoop blootgelê nie. Nietemin moet al die grond êrens uit die aarde kom.
Die leser sal hom nog herinner hoe ek deur blote geluk die bron van die termiet
se watervoorraad ontdek het, nadat dit vir jare 'n onverklaarbare raaisel was, en
nadat ek tot die onvermydelike gevolgtrekking gekom het dat die termiete weet hoe
om water uit die twee betrokke gasse saam te stel. Dit kom my nou voor dat as ek
destyds beter opgelet en beter geredeneer het, hierdie holtelose miershope my tot
die waarheid moes gelei het. In die eerste plek het dit miljoene gellings water vereis
om al hierdie bouwerk te verrig en 'n ander onophoudelike stroom om in al die
benodigdhede van die termiete self en van die inwendige van hul kolossale nes te
voorsien. 'n Aansienlike rivierstroompie moet so 'n reuse-nes dag en nag binnevloei
om die samestelling aan die lewe te hou. Skyn die uitleg nou nie onvermydelik nie:
dat beide die water en die grond uit tallose klein gaatjies kom wat die termiete gedurig
moet vermeerder om hul bouwerk op die oppervlakte en hul watervoorraad te
vergroot, eweredig met die toename in bevolking? Die termiete het in hierdie opsig
in 'n bose kringloop verval.
Op kiekie B (sien voetnoot elders) verskyn 'n rotsgestapelde koppie, met
naturellehutte en mense op die voorgrond, in die Sabie-vallei. Die hele koppie was
'n enkele miershoop van die gevreesde Termes bellicosus (die strydlustige termiet),
waarvan 'n afbeelding hierby gegee word. Die kwaadaardige soldate van bellicosus
kan so diep deur die mensehuid byt dat dit aansienlike bloeding kan veroorsaak. 'n
Soldaat wat ek na Pretoria meegebring het, het vir meer dan
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'n week gelewe na verwydering van die nes. Hy kon dwarsdeur die hout van 'n
vuurhoutdosie byt met 'n knal wat op 'n afstand van vier of vyf tree duidelik hoorbaar
was. Hierdie koppienes het my ook 'n lastige raaisel aangebied. Nie vir een oomblik
kon ek aanneem dat die termiete die enorme rotse deur hulle bouwerk opgelig het
nie. Dit kon ek nie aanneem nie, nieteenstaande dr. Preller en ek klippe van tien en
twaalf pond gewig hoog binne die miershope van Eutermes op Pelindaba gevind
het wat alleen daar kon gekom het as die termiete hulle self opgelig het! Maar hier
was daar rotse van honderde ton in gewig! Elke stukkie grond tussen en onder die
rotse het bestaan uit 'n konstruksie van aangedraagde klippies, die werk van Termes
bellicosus. Die waarskynlikste uitleg was dat die termiete eers al die oorspronklike
grond tussen die rotse weggevoer het en toe vervang het deur hul aangedraagde
klippies. Maar so iets het ek nog nooit van enige termiet gesien nie. En dan ontstaan
nog die vraag: wat het hulle met die weggevoerde aarde gedoen? Want die ‘normale’
grond was weg!
Ek noem hierdie geval slegs as een uit die tallose onverklaarbare probleme wat
die termiet-ondersoeker gedurig verbyster.
Gedurende hierdie reis deur die Laeveld het ek ook 'n reeks eksperimente gemaak
om vas te stel in hoeverre en op watter wyse magnetisme termiete affekteer. Die
heer Piet Haak van Pretoria het my goedgunstiglik van 'n dosyn van die sterkste
staalmagnete voorsien. Dit het vir my egter spoedig duidelik geword dat my
magnetiese veld veels te swak is. Om tot enige sekerheid te geraak, sal 'n baie
kragtige elektriese magneet aangewend moet word. Daar is egter by my geen twyfel
dat die magnetisme van die aarde die werk van alle termiete beïnvloed nie. Die
leser sal hom ons diepteskag in Waterberg herinner wat slegs buigings had in die
vlak suid-noord en geen buiging in die vlak ooswes nie.
Dan is daar die ‘kompastermiete’ van Australië, wat hul miershope altyd met die
dunste deursnee na die magnetiese noorde van die aarde bou. Die oorlede heer
Claude Fuller beweer dat die punte van die miershope van bellicosus altyd oorhang
in die regte westelyn. In die Laeveld het ons vasgestel dat die miershope van Termes
bellicosus altyd smaller is in een rigting dan in die ander. 'n Regte lyn deur die wydste
van die miershoop was altyd in die suiwere kompas-rigting oos-wes. Kiekie D (sien
vorige opmerking - Red.) is 'n normale Bellicosus-miershoop wat die ‘oorhangpunt’
van Claude Fuller aantoon, asook die breë seksie oos-wes deur my vasgestel.
In die nabyheid van hierdie miershope is 'n palmboom van 160 voet hoog. Deur
die toeval het ek 'n gemesselde termietgang langs die stam op ontdek, wat tussen
die blare verdwyn. Ons het ontdek dat die gang deur Eutermes-werkers gebruik
word om water uit die top van die palmboom aan te dra na hul nes, wat sestig tree
van die stam af lê.
Ek het ook gedurende hierdie tyd van die kans gebruik gemaak om die bou-
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kuns van Eutermes noukeuriger waar te neem en tesame met die bouwerk het die
vraagstuk van voedsel gedurig opgedoem. Claude Fuller en ander vermaarde
termietkenners noem Eutermes ‘hooimakers’ en neem sonder enige twyfel aan dat
die gras wat hulle aandra, as voedsel gebruik word. Wanneer jy 'n
Eutermes-miershoop ondersoek, vind jy dat 'n groot gedeelte van die gange opgevul
is met droë grasstingels van ongeveer 'n halfduim lank. Die gras word snags deur
die werkers na die miershoop aangedra deur gange wat in alle rigtings uitstraal. In
die gange is daar kamers waar 'n gedeelte van die aangevoerde gras weggepak
word en in die miershoop self word sommige gedeeltes so vol gestop dat daar
nouliks ruimte is vir soldate en werkers om deur te kom. ‘Voedsel’ sê my oorlede
vriend Claude Fuller, en ‘voedsel’ sê alle ander ondersoekers sonder die minste
twyfel of kwessie.
‘Voedsel’ - omdat daar so baie opgegaar word en omdat so 'n groot deel van hul
werksaamheid daaraan gewy word. Daar was geen ander rede om ‘voedsel’ te sê
nie. Geen mens het nog ooit 'n Eutermes-termiet gras sien eet nie, nòg het enige
mens ooit ‘gras’ in die ingewande van 'n Eutermes-termiet ontdek.
Ek moet erken dat ek baie jare gelede reeds die voedselteorie verwerp het. In die
eerste plek het ek onder die mikroskoop seker gemaak dat die Eutermes-soldaat
nooit onder enige omstandighede in staat is om droë gras fyn te kou en in te sluk
nie. Ek twyfel sterk of die werker dit kan doen. Ongetwyfeld is sy monddele meer
ontwikkel as dié van die soldaat, maar die hoëre ontwikkeling is slegs in bepaalde
rigtings: om klippies aan te dra en te belym, en om vloeibare voedsel aan koningin
en larwe toe te dien - ook om grasstingels af te knyp. Maar van fynkou en insluk is
daar myns insiens geen sprake nie.
Die tweede rede wat my tot hierdie gevolgtrekking gedwing het, was die feit dat
ek nooit, onder die hoogste vergroting van die mikroskoop, enige tekens van gras
binne die ingewande van soldate of werkers kon ontdek nie. Al wat ek kon vind, was
'n vloeistof wat alle tekens gegee het dat dit afkomstig was van die humus van die
aarde en die vloeistof uit plantwortels.
Later het ek kennis gemaak met sekere waarnemings in Suid-Amerika wat my in
hierdie gevolgtrekking gesterk het. Ek het tevore in hierdie uiteensetting verklaar
dat die lewenswyses van termiete en miere dikwels so eenders is dat die gedrag
van die een 'n sleutel verskaf tot die gedrag van die ander. In Suid-Amerika en
Mexiko is daar miere bekend as die ‘sambreeldraers’, wat ontsettende skade aan
bome aanrig deur ronde stukkies uit die blare te knip. Dié laat hulle na die grond
val, waar duisende ander werkers klaarstaan om die ronde stukkies op te tel en na
die nes te vervoer. Sonder enige verdere ondersoek is altyd aangeneem dat die
blare as voedsel gebruik word. Nou onlangs het 'n waarnemer in Mexiko vasgestel
dat die miere die blare nooit eet nie. Dit word in digte massas aan die kant van die
nes gepak waar die hitte van die son die sterkste is. Sy teorie is dat dit alleen dien
om die nes teen die strale van die tropiese
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son te beskerm. Of dit nou reg is of nie, een ding lyk seker: voedsel is dit nie. Dit
het by my opgekom dat dieselfde miskien Eutermes en hul grasstingels kan geld,
maar ek kon nie aanneem dat Eutermes die gras bloot vir beskaduwing gebruik nie.
Meestal was die wegpakking in hierdie rigting ondoelmatig.
'n Weinig noukeuriger bestudering het my oortuig dat die gras uitsluitlik in hul
bouwerk aangewend word. As jy die kors van 'n ou dooie miershoop van

F.-Eutermes-werkers besig aan die bou van 'n boog deur gestadige toenadering van die
twee symure.

Eutermes met water afspoel, sien jy die grasstoppels deursteek, nes penne op die
rug van 'n ystervark, en as jy hulle nuwe bouwerk ná die eerste reëns onder 'n weinig
vergroting gadeslaan, sal jy spoedig sien hoe die grasstingels gebruik word.
Al die bouwerk van Eutermes gaan uit van die boog. Hulle is waarskynlik die
eerste boumeesters op aarde wat die geheim van die boog ontdek het. Die mens
was al duisende jare 'n beskaafde wese voordat hy die boog in die boukuns ontdek
het. Daardie magtige boumeesters, die Egiptenare, het daar niks van geweet nie
en het hulle beperk tot vertikale pilare met 'n kolos van 'n klip as dwarsbalk. Die
Grieke en Romeine het die eienaardighede van die boog nooit
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begryp nie. Dit was in die middeleeue dat die mens vir die eerste maal tot 'n
volstandige begrip van die waarde van die boog geraak het.
Dit is uiters merkwaardig dat in die boukuns van die termiete twee stadiums in
die menslike ontwikkeling van die boog bespeurbaar is.
Laat ons nou terugkeer tot die nuwe messelwerk van Eutermes ná reën. Een
gedeelte van die miershoop toon 'n donker kol. As jy dit onder die vergrootglas

G. - Eutermes-werkers besig aan die bou van 'n boog deur kruislegging van 'n grashalm,
waarop dan stene gelê word.

bekyk, sien jy dat dit 'n nat kol is waar die buitenste kors verdwyn het. Dit is moontlik
om 'n stukkie weg te sny sonder om soveel storing te veroorsaak dat die werk
gestaak word. En dan sien jy vir die eerste maal die werk van die wêreld se eerste
boumeesters. Al die bouwerk van Eutermes gaan van 'n boog uit. Die boog word
op twee maniere gemaak: die eerste en die mees primêre is om die vertikale pilare
skuins na mekaar te bou, totdat hulle mekaar ontmoet (tekening F). Dit is die wyse
waarop die mens sy eerste boog bewerkstellig het. Maar elke agste werker wat uit
die diepte opkom, het in sy bek 'n grasstingel in plaas van 'n klippie. Hy bestyg een
van die pilare en vestig haastig een end van
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die stingel met 'n druppel lym aan die top van die pilaar, dan stryk hy terug sonder
om ooit om te kyk wat met sy stingel gebeur. Dit is wat gebeur: Die grashalm sak
stadig oor na die ander pilaar totdat die uiteinde presies op die top te rus kom. En
daar staan 'n ander werker en wag. Sodra die end van die stingel binne sy bereik
kom, rek hy sy lyf boontoe, pak dit met sy kake en trek dit af tot op die top van sy
pilaar, waar hy dit met 'n druppel lym vassit. Oor hierdie kruisbalk word stene gepak
totdat 'n volmaakte boog ontstaan. Maar dit loop nie altyd so af nie. Elke nou en
dan bly die grashalm regop in plaas van af te sak. In sulke gevalle word die boog
deur ‘toenadering’ voleindig en word die grashalm uiteindelik regop vasgemessel.
Waarom die gras gebruik word, terwyl die termiete klaarblyklik in staat is met klippies
alleen klaar te kom, weet ek nie. Miskien is dit 'n rudimentêre oorblyfsel van 'n
beginsel wat aan verdwyn is. Maar wat ook al die geval mag wees, een ding lyk
seker: dat Eutermes die grasstingels nooit as voedsel gebruik nie.

Eindnoten:
1. Die kiekies waarvan hier en op p. 94 melding gemaak word kon ongelukkig nie gereproduseer
word nie, want hulle was nie meer beskikbaar nie - (Die Uitgewers).

15 Die Koningin in Haar Sel
Dit was lank nadat die grootste deel van hierdie uiteensetting verskyn het dat ek vir
die eerste maal geleentheid had om die belangrikste aangeleentheid in die
sielkundige lewe van die termiet op my gemak gade te slaan: dit is die gedrag van
die koningin as 'n lewende en aktiewe deel van die samestelling. Ek het honderde
male in die oop veld probeer om die paleisholte op so 'n wyse bloot te lê dat die
werk van die koningin, en wat in haar onmiddellike omgewing plaasvind, sigbaar
sou wees - dit wil sê van 'n volwasse nes. Ek had eenmaal die kans om die wording
van 'n nes gade te slaan. Maar die waarneming was kort van duur en het geen die
minste besef gegee van wat later plaasvind, wanneer die koningin in haar sel
opgemessel is en as die brein van die samestelling voortlewe nie.
Die kans het my onverwags in Pretoria te beurt geval. Daar was 'n ou huis in
1.
Arlouis-laan wat jare reeds deur termiete beset is . Hulle het behoort aan die groep
bekend as Natalse termiete waarvan daar twee kaste soldate en twee kaste werkers
is: een klein en die ander groot, bekend as major-werkers en soldate en
minor-werkers en soldate. Hierdie termiete het gedurig 'n verskriklike vernieling
aangerig en in die loop van jare is agtereenvolgende pogings aangewend om hulle
uit te roei - tevergeefs. Die koningin is nooit gevind nie en onmiddellik ná elke
herstelling was die termiete weer opnuut met hul vernieling besig. Oplaas het die
stadsraad twee jaar gelede die werk onderneem. Die heer Victor Foster en ek het
die slopingswerk met groot belangstelling gevolg. Nadat die
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soekers dae lank tevergeefs na die koningsholte gesoek het, het ek 'n voorstel aan
die voorman gedoen. Ek was toe reeds oortuig dat hulle hier met 'n enkele koningin
te doen had en nie met 'n samestelling waar die invloed van twee of meer koninginne
oor mekaar loop en die onderdane van een uitgeroeide koningin by 'n naburige
aansluit nie. Ek het voorgestel dat ek die paleisholte sou aanwys, mits die werkers
ons 'n geleentheid gee om die lewende koningin twee of drie dae waar te neem.
Hiertoe het die voorman ingestem.
Die vasstelling van drie vername loopgange en die punt van interseksie het my
binne 'n paar minute in staat gestel om met 'n taamlike mate van sekerheid die plek
aan te wys. Die paleisholte was - gelukkig vir ons - onder 'n vuurherd in die donkerste
hoekie van een kamer. Met behulp van 'n flits het die heer Foster en ek die paleisholte
self blootgelê. Ons het daarin geslaag om eers die paleisholte en daarna die sel
van die koningin in die helfte deur te sny sonder om 'n vernielende storing van die
samestelling teweeg te bring. Ons het eenvoudig 'n gedeelte van die skedel
weggesny en voor ons was die lewende en werkende brein van die organisme. Dit
was voorwaar 'n skouspel wonderliker as al my verwagtings. Jammer dat ons tyd
so kort was!
Van sommige van die verskynsels wat die blootlegging aan ons openbaar het,
het ek geweet en was ek derhalwe te wagte. Ander was vir my onbekend volstandige verrassing en tegelyk verbysterende geheimsinnighede. Dit was wat
ons gesien het: Die koningin was enorm groot en het in 'n lyn direk oos en wes gelê,
met haar kop na die weste. Die koning - natuurlik van die gewone grootte van 'n
vlieënde mier - was altyd op haar reusagtige lyf of in haar onmiddellike nabyheid.
Ons het in sy gedrag nooit enige feite waargeneem wat kon strek om sy funksionele
werksaamheid vas te stel nie, nieteenstaande ek noukeurige aantekenings van al
sy bewegings gehou het.
Om en op die koningin was 'n groot massa van die kleinere kaste werkers gedurig
besig. Vlak voor die kop van die koningin was 'n klein opening wat toegang tot die
sel verleen het - natuurlik veels te klein vir haar om ooit daardeur te gaan. Deur
hierdie ingang het twee strome werkertjies gedurig beweeg: een stroom wat inkom
en een wat uitgaan. Ons het spoedig vasgestel dat die klein werkers met drie
verskillende soorte arbeid besig was: (1) Een stroom was besig om die koningin te
voed. Elkeen wat voor haar kom, staan orent om haar monddele te bereik.
Onmiddellik verskyn aan sy kake 'n klein druppel fyn vloeistof, blink soos 'n diamant,
wat dadelik in die mond van die koningin verdwyn. Sodra hy klaar is met die
toediening van sy bydrae, loop die werker om die koningin se reuse-liggaam, sodat
hy die selopening van die ander kant nader as waar hy ingekom het. Die werk het
derhalwe met die grootste spoed en reëlmatigheid voortgegaan sonder dat een
werker ooit in 'n ander se pad kom.
(2) Saam met die voeders en in dieselfde strome, was daar werkers wat belas
was met die wegdra en versorging van die eiers. Ook dié het om die koningin

Eugène Marais, Versamelde werke

101
geloop om later in die uitgaande stroom met 'n eier in die kake te verskyn. Die heer
Foster het bereken dat sy elke vier-en-twintig uur vyftigduisend eiers lê, wat 'n
denkbeeld sal verskaf van die spoed waarmee hierdie werk moes verrig word.
(3) 'n Baie kleiner klompie werkers was met 'n veel geheimsinniger werk belas.
Ek was nie in staat om presies vas te stel wat dit was nie, maar ek vermoed dat dit
een of ander aard van reiniging van die huid van die koningin was. Hulle was gedurig
op haar enorme lyf as enkelinge of in groepies druk besig. Al wat ons kon uitmaak,
was dat hulle die huid van die koningin saggies met hul kake streel terwyl hulle
stadig vooruitbeweeg. Ons het vasgestel dat hulle die sel leeg binnekom en dat
hulle vol van 'n kleurlose vloeistof is wanneer hulle uitgaan. Hierdie vloeistof moet
hulle derhalwe op een of ander wyse deur die vel van die koningin verkry sonder
om ooit die huid self te beskadig. Ons het hulle masseurs genoem. Dit kan egter
ook wees dat hulle met een of ander spesiale voedingswerk van kleintjies belas is
en dat die koningin in haar enorme liggaam die vloeistof afsonder wat hulle vir hierdie
doel gebruik. Waarop ek hierdie moontlikheid grond, was wat ons sien gebeur het
toe ons sommige van hierdie masseurs ná hul vertrek uit die koninginsel gevolg
het. Hierdie waarneming was nie geheel en al seker nie, omdat dit besonder moeilik
was om die termiete te volg. Dit het ons egter voorgekom dat dieselfde masseurs,
ná hulle die sel verlaat, een van die groot swamtuine besoek, waar daar 'n groot
versameling van die kleinste wit babatjies bymekaar was. Hier het ons gesien dat
hulle die babatjies op kleurlose druppels vloeistof voer, presies soos die koningin
deur ander werkers van dieselfde kaste gevoed word. Dit het my derhalwe voorgekom
dat dit slegs 'n verdere spysverteringstadium van die samestelling is. Die koningin
word gevoer op vloeistof wat die werkers uit hul paddastoeltuine vergaar. In haar
liggaam ondergaan dit 'n verdere verandering wat dit dan geskik maak om die
babatjies daarmee te voer. Dit sou dan die eerste verskyning in die natuur van
melkafsondering deur die moeder wees!
Behalwe hierdie drie klasse werkers en hul verskillende bedrywighede het ons
binne die paleisholte met 'n nog interessanter verskynsel in aanraking gekom: die
sel van die koningin was omring deur 'n sirkel van die grootste soldate. Bygaande
is 'n aftekening van die paleisholte, daar en dan deur die heer Victor Foster gemaak,
wat 'n goeie denkbeeld verskaf van die voorkoms van hierdie geheimsinnige sirkel.
Die soldate was op gelyke afstande van mekaar. Die vlak van die sirkel was met 'n
hoek van ongeveer 45 grade na die watervlak gewend. Aan die voorkant van die
paleisholte was die soldate op die vloer, terwyl hulle aan die ander kant onderstebo
aan die dak hang. Al die koppe, voor en agter, was in 'n direkte lyn na die magnetiese
noorde gekeer. Ek dink hierdie laaste feit is van belang, omdat ek vas oortuig is dat
die magnetisme van die aarde 'n waarneembare uitwerking op die meeste
termietsoorte het, soos reeds geblyk
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Koninginselle (Uit: Claude Fuller, Witte Mieren in Natal. Staatsdrukker.)
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het in verband met die waterskag hier in Afrika, en wat lank reeds bekend is in
verband met die miershoopvorm van die ‘magneettermiete’ van Australië.
Die lede van die lyfwag was die meeste van die tyd volkome bewegingloos. Af
en toe het een egter skielik tot 'n eienaardige beweging oorgegaan: 'n heen-en-weer
swaai van die kop en voorlyf, wat my baie gelyk het op die bekende termietedans
wat dikwels deur waarnemers beskrywe is. Sodra een hiermee begin, word die
beweging binne 'n paar sekondes aan die een naaste aan hom aan sy regterkant
oorgedra, en so vervolgens van een na die ander, totdat die sonderlinge roering die
hele sirkel omgegaan het en eindig waar dit begin het.
Ons het ook een afwisseling van die lyfwag gesien. Die nuwe wagte het die
paleisholte deur 'n groot opening byna reg teenoor die kop van die koningsel ingekom
en binne die sirkel van staande wagte 'n tweede sirkel gevorm, wat stadigaan binne
die spasies tussen elke twee soldate plaasgeneem het. Dit was die teken vir die
vorige wagte om die holte in 'n enkele ry by dieselfde opening te verlaat. Ons het
nooit enige ander bedrywigheid van die wagte waargeneem nie.
Wat sou die funksie van hierdie geheimsinnige sirkel wees? 'n Ander waarnemer
wat hulle later ook gesien het (in Duits-Wes-Afrika) beskrywe hulle sonder die minste
twyfel as egte ‘lyfwagte’ wat dieselfde pligte opgelê is as in die geval van koninklike
lyfwagte by die mens. Ek is seker dat prof. dr. Bugnion ook hierdie teorie sonder
twyfel sou aanneem as die enigste moontlike uitleg! Nietemin moet ons dit - ná die
minste nadenke - verwerp. Enige vyand wat so ver die nes binnegedring het, sou
seker ook in staat wees om hierdie enkele ry soldate te oorrompel, want ons moet
onthou dat so 'n vyand reeds deur myle gange sal moet gegaan het, waar hy tallose
soldate van dieselfde kaste sal teëkom wat elke duim van sy vordering verbete sal
beveg. Hier sou geen ‘wagte’ (in die menslike sin van die woord) van die minste
waarde wees nie. Ook moet dit bygevoeg word: ons was nooit in staat om hierdie
lyfwagte tot 'n aanval aan te spoor nie. Ons kon hulle met 'n vinger aanraak en
effentjies rondskuiwe sonder dat hulle ooit 'n poging gemaak het om te byt, wat alle
ander soldate van dieselfde kaste binne die gange van die nes dadelik gedoen het.
Hulle het ons voorgekom as half bewusteloos - gechloroformeerde termiete!
By my het dadelik 'n ander teorie opgekom. Die termietnes is so 'n volmaakte
analoog van die dierlike liggaam met sy brein, sy maag en lewer, sy bloedstroom,
van twee verskillende bloedliggame, dat ek geneig is om elke onbekende verskynsel
deur hierdie toets te verklaar. Vir my was daar altyd een ‘analoë orgaan’ wat in die
termietnes ontbreek het. Ek het altyd verwag dat daar êrens 'n koppeling moet
bestaan met gelyksoortige funksies as dié van die dierlike sentrale senustelsel. Ek
het altyd na iets gesoek wat gelyk staan met die dierlike medulla oblongata en
ruggraat, wat as 'n skakel dien om die misterieuse ‘invloed’ van die koningin na alle
dele van die samestelling uit te saai. Ek moet er-
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ken dat dit 'n teorie is wat deur baie min waargenome feite bekragtig word. Ek stel
dit voor vir wat dit werd mag wees. Miskien sal latere waarnemers die kans hê om
dié geheimsinnige sirkel deeglik en grondig te ondersoek. Van een ding kan ons
verseker wees en dit is dat so 'n gekompliseerde en reëlmatige verskynsel nooit
doelloos sal wees nie. Die ‘lyfwagte’ vervul ongetwyfeld een of ander belangrike
funksie.
Daar is nog een ander verskynsel wat ons gesien het en wat ek moet beskrywe
alleen omdat dit 'n uitwerking het op die teorie van die organiese eenheid van die
termietnes. Gedurende die tyd van ons waarneming by die koningin het 'n taamlike
groot stuk harde klei uit die rand van die paleisholtedak los geraak en afgeval, en
die koningin 'n taamlik harde slag toegedien. Onmiddellik daarna was daar 'n
sonderlinge reeks gebeurtenisse. Die enigste uitwerking wat die skok op die koningin
self gehad het, was dat haar kop ritmies heen-en-weer begin swaai het. Die werkers
het dadelik alle werk binne die sel gestaak en in doellose massas rondgedryf. Die
sirkel lyfwagte is dadelik opgebreek en die meeste het in die gange agter die
paleisholte verdwyn. Toe sien ons massas klein werkers die sel en paleisholte in
digte dromme binnedring. Hulle het die liggaam van die koningin eenvoudig toegepak
om die vloeistof deur haar huid op een of ander wyse uit te suig, presies oos die
‘masseurs’ dit onder normale omstandighede doen. Die koning het hieraan ywerig
deelgeneem. So vinnig het dit gegaan dat ons binne 'n paar minute slap voue in die
huid van die koningin kon bespeur.
Intussen het ons dadelik alle verafgeleë dele van die nes besoek waar werk nog
aan die gang was voor die ongeluk plaasgevind het. Tot op die uiteindes van die
groot nes was alle werk gestaak. Major-soldate en -werkers het in groot
opgewondenheid in verskillende dele van die nes vergaar. Daar was 'n neiging om
in klompies opmekaar te dring.
Daar was nie die minste twyfel nie dat die skok aan die koningin die uiterste dele
van die nes binne 'n paar minute bereik het.
Herstel het begin waar die eerste en grootste storing plaasgevind het. Stadigaan
het die vernielende werkers hulle aanval op die koningin gestaak. Die lyfwagte het
hulle herstel; die koningin het stil geword. Dit was nouliks moontlik om al die stappe
in volgorde waar te neem, toe was alles weer in normale werking. Die enigste
verandering in gedrag wat ons daarna kon bespeur, was dat die voeding van die
koningin deur die werkers verhaas is en dit het nie lank geduur voordat haar liggaam
weer sy normale grootte bereik het nie. Die volgende dag was die werk op die
uiteindes van die nes weer in volle gang.
En dit was die einde van ons waarneming. Die werksmense het hulle intussen
met die uitgrawing en verwydering van swamtuine in ander kamers besig gehou,
maar nou was die tyd aan ons toegestaan, verstreke. Die koningin is uit haar halfsel
gegrawe en gevanklik weggevoer.

Eindnoten:
1. Hulle het behoort aan die groep bekend as Natalse termiete, waarvan daar twee kaste soldate
en twee kaste werkers is: een klein en die ander groot, bekend as major-werkers en soldate en
minor-werkers en soldate.
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Burgers van die Berge

aant.

1 Die Lewenswyse van Bobbejane
Daar is in ons tyd geen diersoort waarin wetenskaplike ondersoekers groter belang
stel as die verskillende spesies ape nie. Veral word gesoek na kennis van die
lewenswyse van die ape in hul natuurstaat en juis hier skiet ons kanse en ons kennis
bygevolg te kort. Ons weet minder van die lewenswyse van die aapsoorte as van
byna enige ander landdier.
Die oorsaak lê natuurlik in die ontoeganklikheid van die meeste ape. In alle lande
- behalwe Afrika - is die ape bewoners van die ruigste houtbosse en oerwoude,
waar dit onmoontlik is om hulle langer as 'n paar minute binne gesig te hou. Sonder
dat jy diere dae agtereen onafgebroke in die oog kan hou, is daar geen kans om
die geheime van hul lewenswyse te ontdek nie. Veel word natuurlik gedoen deur
waarnemings in gevangenskap, maar juis in hierdie opsig is die aap die moeilikste
van alle diere om te bestudeer. Sy sielkundige ontwikkeling bring mee - net soos
by die mens - dat hy hom skielik in enige nuwe omgewing kan aanpas. In
gevangenskap leer hy gou allerhande nuwe gewoontes en sy algemene gedrag
verander so volkome dat dit onmoontlik is om uit sy gedrag in gevangenskap af te
lei wat sy lewenswyse in die natuurstaat is.
Daar is in die hele wêreld slegs een aapsoort wat in die natuurstaat maklik
bestudeer kan word - indien die ondersoeker van die gunstige omstandighede
gebruik maak - en dit is die Suid-Afrikaanse bobbejaan.
Ons bobbejaan was natuurlik oorspronklik 'n boomdier en hy word nog dikwels
as 'n ware boomdier in ons groot houtbosse en langs die riviere aangetref. Maar
die grootste deel van die ras het lank reeds sy toevlug tot die ‘ewige heuwels’
geneem, van waar hy in veiligheid al sy vyande kan trotseer - die mens inbegrepe.
Langer as honderd jaar voer die mens, gewapen met alles wat die wetenskap hom
skenk, 'n onverbiddelike kryg teen die bobbejaan en tog bly hy voortbestaan, selfs
in die streke waar die oorlog altyd die hewigste gewoed het.
En nie alleen bly die bobbejaan voortbestaan nie, maar binne die tydperk van 'n
enkele menseleeftyd het hy nuwe gewoontes aangeleer wat hom in vele streke die
gevaarlikste vyand maak waarteen die landbouer in sy bestaanstryd te kampe het.
Terwyl hy eers sy vyandige bedrywigheid tot die vrugteboorde en graanlande beperk
het (want die bobbejaan is van nature 'n plant- en insek-
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te-eter) het hy spoedig onder drang van droogte en hongersnood aangeleer dat
voedsel te vinde is in die lewende hawe wat die mens aanhou. Sy natuurlike weersin
in vleis het hom in sekere dele tot dusver verhinder om 'n volkome roofdier te word
(maar nie oral nie, soos ons later sien). Hy het ontdek dat die maag van
skaaplammers voedsame melk bevat.
Die bobbejaan het ongeveer tagtig jaar gelede vir die eerste maal in Suid-Afrika
sy verskyning as lamvanger gemaak, en dit slegs in die droë middelgedeeltes van
die Kaap. In geen ander deel van Suid-Afrika het hy die gewoonte vanself aangeleer
nie. In Noord-Transvaal is dit byvoorbeeld tot vandag toe onbekend. Maar van die
Karoo-streke het die kwaad stadig noordwaarts voortgegroei, totdat dit vandag tot
aan die Vaalrivier 'n vaste gewoonte is.
Byna daagliks word ander nuwe gewoontes aangeleer. In die Suikerbosrand,
byvoorbeeld, waar 'n trop bobbejane 'n vreeslike bestaanstryd teen die gedurige
inkrimping van hul gebied deur die mens moet voer, het hulle binne die afgelope
tien jaar die toevlug tot ander middels van bestaan geneem. Tot dusver het die
bobbejaan lammers gevang, alleen om die ingewande oop te skeur en die verdikte
melk te eet. In Heidelberg was dit gedurende die afgelope jare nie langer 'n afdoende
bron van voedsel vir die beleërde trop nie. Hulle het die vleis van die gedode lammers
begin eet. En vandag word lammers in die Suikerbosrand vir geen ander doel gevang
nie. Die wyse van slagting het ook verbasend verander. Die lam word nie meer
gedood deur die maag oop te skeur nie. Hy word op sy rug uitgestrek, altwee slagare
word sorgvuldig blootgelê en deurgebyt. Dan word gewag totdat die dier dood en
die liggaam van bloed geledig is, want dit skyn asof die bobbejaan tot nog toe 'n
weersin in bloed het. Daarna word die lam behoorlik afgeslag, soos geen roofdier
dit kan doen nie, en die vleis van die bene geskeur en opgeëet.
Die vleisetende gewoonte in die Suikerbosrand skyn byna daagliks nog in ander
rigtings uit te brei.
Die bobbejane daar het onlangs ontdek dat die volgroeide skaap net so 'n
bevredigende slagoffer is as die hulpelose lam. Hy slag dus nou groot skape - en
nie net skape nie. Varke, eende, hoenders, tarentale en kalkoene, is reeds op die
lys van sy buitgemaakte diere en gevogelte in die Suikerbosrand.
Die leser sal dadelik insien dat daar geen ander dier op aarde is wat in die
natuurstaat sulke wysigings van gewoontes toon nie. Daar is in Australië 'n papegaai
wat die wol van die rug van skape getrek het om sy nes mee uit te veer. By toeval
het hy die smaak van vleis gekry en nou val hy skape vir hul vleis aan. Dit word
dikwels genoem as die grootste verandering van gewoonte in die natuur, maar dit
kom nie naby die bobbejaan se aanpassing nie.
Dit is juis hierdie veranderings van gewoonte wat die studie van die aap in sy
natuurlike omgewing so belangrik en tegelyk so moeilik maak.
Wat die studie van die aapsoorte van soveel dringende belang maak, lê in 'n

Eugène Marais, Versamelde werke

107
baie selfsugtige rede opgesluit - soos meestal by die mens die geval is. Daagliks
win die oortuiging in die wetenskaplike wêreld grond dat die voortbestaan van die
mens op aarde in onmiddellike gevaar verkeer. Al sy nuwe kennis skyn meer bewyse
te lewer dat die dreigende noodlot van die mens binne berekenbare tye geleë is.
Ek sal probeer om kortliks uiteen te sit wat die algemene sienswyse van die
‘georganiseerde wetenskap’ in verband met die saak is.
Soms word beweer dat daar in die ontwikkeling van die mens doel en rede sigbaar
is, dat hy die volmaakte voortbrengsel is, die doel waarna die organiese ontwikkeling
deur al die miljoene jare gestreef het.
Hierdie veronderstelling ontstaan uit die dwaalbegrip dat die organiese ontwikkeling
altyd na 'n toestand van absolute volmaaktheid streef.
Al wat die ontwikkeling kan bewerkstellig, is om 'n organisme deur uitsoeking vir
een of ander bepaalde natuurlike omgewing geskik te maak.
Onder hedendaagse soogdiere is daar 'n sielkundige ontwikkeling sigbaar in die
rigting om 'n diersoort sielkundig te bevry van die nadeel van opsluiting in 'n beperkte
omgewing, byvoorbeeld waar 'n skielike verandering van klimaat tot uitdelging mag
lei. Hierdie sielkundige ontwikkeling gaan in die rigting om alle erflike
omgewingskennis (instinkte) te vernietig en die organisme van individueel
aangeleerde omgewingskennis afhanklik te maak. Die onmiddellike voordeel is om
so 'n diersoort in staat te stel om sy toevlug tot enige natuurlike omgewing te neem
en daar onmiddellik die nuwe kennis op te doen wat vir sy bestaan noodsaaklik is.
Die aapsoorte, die mensape en die mens het in hierdie rigting die verste gevorder.
Daarom kan die mens in die Sahara-woestyn en op die Poolys tegelyk bestaan,
daarom vind ons die bobbejaan op die vrugbare berge van die Kaapse Skiereiland;
op die sneeubedekte spitse van die Drakensberg; in die groot houtbosse as 'n
volkome boomdier; en te midde van die dorstige streke van die Kalahari-woestyn.
Soos alle diere op aarde moet die mens vir sy sielkundige ontwikkeling in die
rigting van bevryding van 'n beperkte natuurlike omgewing duur betaal. Sy verstand
bring die mag om hom teen alle vyandige natuurlike toestande te kan beskerm, deur
aangeleerde omgewingskennis en die vernietiging van erflike omgewingskennis
(instinkte). Maar dit is alleen deur die werking van die vyandige natuur dat uitsoeking
binne 'n ras kan plaasvind en dit is deur uitsoeking alleen dat die tipe van 'n ras
bewaar word. In 'n menigte gevalle is eksperimenteel vasgestel dat die individue
wat die verste van die tipe afwyk, gedurende 'n skielike omwenteling in die natuurlike
omgewing, die eerste omkom. In Amerika is vasgestel dat van duisende voëls wat
gedurende skielike storms sterf, byna elkeen afsonderlik in een of ander rigting van
die tipe afwyk.
Daarenteen toon alle diere wat 'n hoë mate van beskerming geniet, 'n eweredige
individuele afwyking van die tipe. Op sommige eilande van die Stille Oseaan is daar
inheemse insekte wat geen natuurlike vyande het nie en die klimaat
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is so gunstig en so onveranderlik dat geen sterfte onder insekte ooit aan skielike
veranderings te wyte is nie. Die gevolg is dat in al die bergklowe wat dikwels net
deur 'n krans van mekaar geskei word, daar verskillende soorte van dieselfde ras
te vind is. Dit kan alleen toegeskrywe word aan die feit dat die afwykende individue
nooit deur ongunstige omstandighede in die natuur vernietig word nie.
Van enige lewende diersoort geniet die mens die hoogste beskerming teen
natuurlike uitsoeking. In die algemeen geniet die afwykende individu dieselfde mate
van beskerming as die tipiese individue. Die gevolg is dat onder lewende diersoorte
die mens die grootste mate van individuele afwyking van die tipe toon. Plaas 'n
Chinees, 'n Neger, 'n Boesman en 'n Europeër langs mekaar en geen natuurkenner
(sonder dat hy met die feite bekend is) sou hulle ooit anders dan as afsonderlike
diersoorte rangskik waarvan die kruising onvrugbaar behoort te wees nie.
Ons weet egter dat hulle slegs groep-afwykings van presies dieselfde soort en
presies dieselfde tipe voorstel. Die individuele afwyking is net so wydlopend as die
groep-afwyking. In alle menserasse is daar reuse en dwergies, genieë en idiote.
Daar is groter onderskeid in enige liggaamlike afmeting as in enige ander diersoort
te vind is. Selfs wat die inwendige organe betref, is daar dieselfde reusagtige
onderskeid tussen individue.
Naas die mens sou ons natuurlik die grootste tipiese afwykings onder die mensape
en aapsoorte verwag, omdat hulle presies dieselfde aard van beskerming, deur
dieselfde eienaardige psigiese ontwikkeling as die mens geniet.
En dit is so. Ons groter kennis van die mensape het dié feit lank reeds vasgestel.
Op twee bergreekse in Midde-Afrika wat binne gesig van mekaar lê, woon twee
gorilla-rasse wat so van mekaar verskil dat 'n mens byna geneig sou wees om hulle
as twee aparte soorte te rangskik. Die onderskeid is egter slegs die gevolg van
tipiese afwykings. Onder die weinige mensape wat die mens gedurende die afgelope
vyftig jaar in gevangenskap gehou het, is in 'n menigte gevalle 'n individuele
onderskeid aangetref wat groter was as in enige ander bekende diersoort behalwe
die mens.
Daar is geen twyfel dat tipiese afwykings van hierdie aard die eerste en tegelyk
die grootste bewys van natuurlike ondergang is nie. By die mens het hierdie
beskerming en afwyking meer liggaam- en sielsiektes teweeggebring as by enige
ander diersoort te vind is. Die feit dat beskerming 'n reusagtige bevolkingstoename
veroorsaak, doen niks ter sake nie. Bevolkingstoename is 'n tydelike en verbygaande
verskynsel, terwyl afwyking van tipe permanent en onherstelbaar is. Op soortgelyke
wyse vernietig die natuur alle rasse wat nie langer binne 'n natuurlike omgewing
pas nie. Die optimistiese geloof dat die mens sielkundig tot een of ander volmaakte
toestand aan ontwikkel is, berus op 'n onwetenskaplike dwaalbegrip. Sonder
natuurlike uitsoeking kan geen ontwikkeling
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plaasvind nie - alleen ontaarding. Die weg wat die mens meer bepaald betree, is in
die rigting van die kranksinnigegestig. Die toename van sielsiektes is sonder enige
twyfel groter as dié van enige ander kwaal wat die mens teister. Alle meer beskaafde
lande is besorg om plek te vind vir en die onderhoud te bekostig van die steeds
groeiende leër kranksinniges.
Die ondergang van uitgestorwe diersoorte wat aan afwyking van tipe te wyte is,
toon aan dat 'n onveranderlike weg gevolg word. Vermeerdering mag met afwyking
tred hou, maar daar is 'n grens in die natuur wat nie oorskry kan word nie. Skielik
val die geboortesyfer, terwyl die sterftesyfer onveranderd bly. 'n Mens sou geneig
wees om te verwag dat die geboortesyfer weer sal styg sodra 'n ewewig bereik
word. Maar dit gebeur nimmer. Sodra die natuurlike uitdelging begin het, is geen
herstel moontlik nie. Dit gaan voort totdat die hele ras, hoe magtig ook al en hoe
goed ook al teen die vyandige natuur gewapen, vir ewig vanaf die aardbodem
uitgedelg is. So het die miljoene draakakkedisse wat miljoene jare lank in besit van
die hele aarde was, verdwyn, sodat die wetenskap vandag die geskiedenis van hul
bestaan en ondergang slegs in die onverganklike rotse kan lees. Die dinosourus,
met die bewapening van 'n gepantserde kruiser, wat 'n olifant as 'n maaltyd kon
geniet, waarvan die ontwikkeling ontelbare miljoene jare geduur het en wat die aarde
miljoene jare regeer het, het verdwyn. Van sy magtige heerskappy het hy niks op
die aarde nagelaat nie as miskien enkele reusagtige voetspore in die rotse en sy
versteende geraamtes in ou rivierspoelsels vir die berging waarvan ons grootste
museums te klein is.
Daar bestaan vandag by die georganiseerde wetenskap nie die minste twyfel dat
die grootste gevaar wat die voortbestaan van die mens op aarde bedreig afwyking
van tipe, gepaard met 'n steeds groeiende bevolkingstoename is nie. Die beskerming
van afwykende individue vermeerder die algemene neiging tot afwyking van tipe,
terwyl die toename in bevolking altyd 'n toename in die persentasie afwykende
individue veroorsaak. Dit sou vir die hedendaagse wetenskap byna 'n mirakel wees
as die mens aan die end van sy bestaan 'n uitsondering op dié onveranderlike
natuurreël lewer. Indien hy die noodlot wil ontkom wat sy bestaan op aarde
onmiddellik bedreig, indien hy die onverbiddelike natuur nog in die laaste loopgrawe
wil beveg, skyn dit alleen deur toepassing van 'n enkele strategiese middel moontlik
te wees, nl. die afwyking van tipe en die reusagtige bevolkingsgroei moet op een
of ander kunsmatige wyse stopgesit word. Vir dié doel moet die wetenskap ingeroep
word en die eerste stap tot insameling van die nodige kennis om die mens vir sy
laaste bestaanstryd op aarde te bewapen, is 'n grondige studie van die diersoort
wat die naaste aan die mens verwant is: die ape en mensape.
Die gewone leser het dikwels min besef van die praktiese voordele wat die mens
reeds deur die studie van die ape verkry het en nog daagliks verkry. Op
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die gebied van die medisyne en sielkunde is ons vooruitgang in die afgelope jare
in die hoogste mate te danke aan die gebruik van die ape vir waarnemingsdoeleindes.
So na verwant aan ons is die aap dat hy feitlik die enigste dier is wat in alle opsigte
dieselfde reaksies as die mens toon. Daar sou in alle waarskynlikheid vandag nog
geen snydokter gewees het wat die nodige kennis en moed sou besit het om die
blindederm uit die mens te sny as eksperimentele operasies op die mensape dit nie
vooraf moontlik en seker gemaak het nie. En dit is die geval met honderde ander
van die grootste en belangrikste operasies wat die wetenskap in ons tyd moontlik
gemaak het. So is dit ook op die gebied van die medisyne. Die bekamping van 'n
menigte dodelike siektes is alleen deur proefwaarnemings op die aap moontlik
gemaak.
Die leser sal dus insien dat die studie van die aap in sy natuurlike omgewing seker
nie aan blote wetenskaplike nuuskierigheid te danke is nie. 'n Veel groter kwaal as
enige siekte van die individu skyn die mens as ras te bedreig en as hy hoop om dit
te ontkom, is die studie van die kwaal by sy eerste verskyning in die aapsoorte
ongetwyfeld die belowendste weg.
Maar om terug te kom na die moeilikhede wat die studie so swaar en in baie
gevalle onmoontlik maak: in verskillende wêrelddele word vandag pogings
aangewend om die ongunstige gevolge van gevangenskap te oorkom deur die
kunsmatige skepping van 'n natuurlike omgewing.
Die eerste poging is deur bemiddeling van die Smithsonian Institution by Montecito,
Kalifornië, gedoen. My advies en hulp is hiertoe gevra, nieteenstaande ek voorspel
het dat die eksperiment in alle waarskynlikheid op 'n mislukking sou uitloop om
presies dieselfde redes wat waarneming in gevangenskap nutteloos maak. 'n Aantal
Suid-Afrikaanse bobbejane en ander ape is in 'n groot eikewoud vrygelaat onder
omstandighede wat dit moontlik gemaak het om hulle gedurig dop te hou. My
voorspelling is ongelukkig bewaarheid en die waarneming in sy geheel kan nouliks
'n sukses genoem word. Die bobbejane en ape het dadelik allerhande nuwe
gewoontes vanself aangeleer en hulle in hul nuwe omgewing so aangepas dat hul
lewenswyse, vergeleke met die natuurstaat, spoedig onherkenbaar was. Selfs wat
gewoonlik die mees onveranderlike insident in die dierlike lewe is - die loop van die
seksuele sin - is by die Amerikaanse bobbejane so verander dat dié belangrikste
natuurlike verskynsels by hulle nooit voorgekom het nie.
In Madeira het die Duitsers 'n proefstasie van sjimpansees ingerig en daar is
sprake van 'n tweede in Florida in die Verenigde State. Maar op dié stasies word
min pogings aangewend om 'n natuurlike omgewing te skep. Al wat beoog word, is
om die seldsame mensape aan die lewe te hou en hul aanteel te verseker.
Die ondersoek is beperk tot sielkundige eksperimente in vergelyking met die
mens.
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Intussen het skrywer in Suid-Afrika 'n kans waargeneem wat in geen ander land
voorkom nie om ons bobbejane van naby en intiem te bestudeer.
Die heer Alec Austin - 'n Transvaler wat in die veld grootgeword het - en skrywer
het enige jare ná die Tweede Vryheidsoorlog 'n permanente woning ingerig in die
hooggeleë valleie tussen die dubbele gebergtes van die welbekende plaas
Doornhoek in Waterberg, waar tin later ontdek en jare lank bewerk is.
Die omgewing was 'n heerlike oord vir die doel wat ons beoog het en ek dink nie
dat ek ooit in my lewe 'n gelukkiger tydperk deurleef het as die drie jaar wat ons in
die gebergte van Doornhoek deurgebring het nie.
Die hele distrik Waterberg was destyds baie dun bevolk. Bowendien was 'n menigte
inwoners nog as krygsgevangenes in die buiteland, want die repatriasie was nog
aan die gang en ons was meer as 'n jaar in Waterberg voordat die laaste van ons
bure weer hul verskyning op hul plase gemaak het.
Ons woonstede was dus in die begin uiters eensaam, maar die wonderlike
natuurskoon het ons daarvoor meer as vergoed.
Van die beskaafde wêreld was ons feitlik heeltemal afgesonder. Daar was slegs
een toegang tot ons woonstede in die bergvallei, naamlik deur 'n kloof wat destyds
so woes en ruig was dat dit groot kragsinspanning van 'n geoefende man vereis het
om bo te kom.
Die kloof is aan die een kant begrens deur 'n krans van twee- of driehonderd voet
hoog en aan die ander deur 'n kop so steil dat dit byna ook 'n krans genoem kan
word.
Die kloof self was opgevul met 'n opstapeling van enorme rotsblokke wat deur
splitsing van die krans in die verlede neergestort het. Selfs in ons tyd was daar twee
maal 'n val van rotse wat soos donderende ontploffings deur die berge weergalm
het.
Die krans, die gevalle rotsblokke en elke duim bereikbare grond in die kloof was
dig oorgroei met reuse-bome en die pragtigste berggewasse wat Waterberg
voortbring. Ek het nooit op enige ander plek 'n pragtiger versameling boomvarings
gesien nie en die blommeprag in sekere jaargetye was vir die meeste besoekers
uit die stede altyd 'n verrassing.
Vas teen die krans het verskeie massiewe wildevyebome gegroei. Die wortels
van hierdie reuse het vir honderd tree soos reusagtige luislange oor die aangesig
van die krans gekronkel gelê. Waar die wortels die nodige vogtigheid en voedsel
vir hul bome gevind het, het tot vandag vir my 'n raaisel gebly.
'n Kristalhelder bergstroom het in die vallei afgekom en 'n uitweg na die vlakte
deur hierdie kloof gevind. Die opstapeling van rots het die stroom in die kloof in 'n
reeks helder klipkom-watervalle en kaskades verander.
In hierdie berge van Doornhoek het 'n trop van ongeveer driehonderd bobbejane
gewoon. Hulle had net een vaste slaapplek. Dit was in 'n holte in die krans wat van
voor deur die takke van een groot wildevy beskerm is. Hier het
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hulle elke dag met sononder vergader, tensy hulle deur tiers afgekeer is - wat af en
toe plaasgevind het. Wanneer dit gebeur het, het hulle gewoonlik die hele nag op
die spits van die aangrensende kop slaaploos deurgebring en gewoonlik is ons ook
verplig om saam met hulle te waak!
Die heer Austin en ek het ons hutte binne 'n paar honderd tree van die boonste
ingang van die kloof in die bergvallei gebou, en binne enkele maande het ons op
so 'n vriendskaplike voet met die bobbejane verkeer dat ons tussen die trop kon
deurloop soos 'n eienaar deur sy skape. Hulle was al mak toe ons daar gekom het,
want byna vier jaar lank - gedurende die Anglo-Boereoorlog - is nooit op hulle geskiet
nie. Later moes ons hulle beskerm deur betaling van geringe bedrae as vergoeding
aan die eienaars van gebruikte mielies en vrugte. Uiteindelik - ná 'n broederskap
van drie jaar - het alle beskerming onmoontlik geword en moes ons ons vriende uit
die hooggebergtes vir altyd vaarwel bied.
Deur uitstrooiing van droë mielies in die gras het ons hulle baie gou aan ons
gewoond gemaak. So intiem het die verhouding geword dat ons hul absolute vertroue
gewen het. Ons het elke volwasse dier geken en met sy naam en nommer in 'n lys
aangeteken. Ons het hulle in die begin dikwels op hul daaglikse reise deur die berge
gevolg en deur uitstrooiing van mielies elke nou en dan het ons die gang so vertraag
dat ons kon byhou.
Gedurende die drie jaar het ons geleentheid gehad om meer kennis van die
natuurlike lewenswyse van die bobbejaan op te doen as waarskynlik enige ander
ondersoeker voor ons tyd. Juis daarom waag ek dit om die interessantste verskynsels
in hulle lewensgeskiedenis hier te beskryf.

2 Die Verspreiding van die Bobbejaan
In die vorige hoofstuk het ek beweer dat daar, met uitsondering van die mens, by
die bobbejaan groter afwyking van tipe te vind is as by enige ander dier in Suid-Afrika.
Nie alleen bestaan die verskil tussen enkelinge nie, maar nog meer merkwaardig
is die groepverskille, wat natuurlik meer bepaald gewestelik is as die verskil tussen
individue.
Ons gewone grou bobbejaan, wat die ou ondersoekers ‘Chacma’ genoem het,
word van die Kaapse Skiereiland tot 'n breedtegraad 'n weinig ten noorde van die
Limpopo gevind. Daarvandaan word die grou bobbejaan vervang deur die geel
bobbejaan van Rhodesië en van die hele oostelike Midde-Afrika. Daar is egter twee
sonderlinge groepafwykings wat die suidelike gewestelike afdeling genoem kan
word. Op die bergreeks wat min of meer die grenslyn tussen Transvaal en Portugese
gebied volg, word die groen bobbejaan aangetref.
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hierdie afwyking is baie seldsamer as die geel soort. Hulle word alleen in die hoogste
gebergtes gevind en dan slegs in klein troppe, wat die verkryging van eksemplare
baie moeilik maak.
In die minder bevolkte dele van Betsjoeanaland en gedeeltes van die Kalahari
word 'n swart bobbejaan aangetref, wat in ons tyd so skaars geword het dat hy, wat
die soort betref, as uitgesterf beskou mag word.
Sommige ondersoekers rangskik hierdie afwykings as suiwer natuursoorte. Dis
myns insiens onjuis. Daar is geen twyfel dat hierdie soorte geredelik kruis wanneer
hulle langs mekaar woon nie, en daar is nie die minste anatomiese verskil te bespeur
nie. Ook word onder ons gewone grou bobbejane in Noord-Transvaal enkelinge
van al die afwykings aangetref.
In westelike Midde-Afrika word 'n suiwer groen soort gevind wat ook anatomies
in 'n groot mate van ons bobbejaan verskil.
Die kleurafwykings wat onder ons grou bobbejane gevind word, is meer bepaald
tot die babatjies beperk. Die kleur verander met groei en die gewone grou word
herstel nog voordat die individu volwasse is.
Individuele anatomiese afwykings kom ook veel meer dikwels voor as onder enige
ander diersoort. Die verskil tussen enkelinge het dit vir ons moontlik gemaak om
binne geringe tyd elke individu onder ons mak trop te onderskei, wat nooit met 'n
ander diersoort sou kon gebeur het nie.
'n Mens hoor dikwels die ou jagters en ook die Swartmense van 'n kortkopen 'n
langkopbobbejaan as afsonderlike soorte praat. Ek was egter nooit in staat om die
bestaan van hierdie onderskeid op so 'n skaal vas te stel nie. Weliswaar is aansienlike
onderskeid in skedelbou te vind, maar ek glo nie dat dit moontlik is om twee soorte
op hierdie basis te rangskik nie.
In verband met die verhoogde graad van afwyking wat onder die babatjies te vind
is, is daar 'n interessante feit wat vermelding verdien.
Dit is 'n bekende wetenskaplike feit dat veranderinge wat 'n diereras in die verlede
deurgegaan het in baie gevalle weer in die ongebore fetus 'n verskyning maak en
selfs ná die geboorte 'n tyd lank in die kleintjie.
Daar bestaan byvoorbeeld geen twyfel dat die walvis vroeër 'n viervoetige landdier
was nie. Dit word met sekerheid afgelei uit die hele skeletbou van die reuse-seedier.
Die ongebore walvis is nog 'n volmaakte viervoetige landdier met die algemene
voorkoms van een of ander varksoort. Kort voor die geboorte vind die finale
aaneensmelting van bene plaas, wat die voorbene in roeiers verander en die
agterbene in 'n horisontale stert wat alle vroeëre landdiere van die ware waterdiere
(met die vertikale visstert) onderskei. Op hierdie wyse is dit dikwels moontlik om die
meeste groot stadiums in die ontwikkeling van 'n diereras in die ontwikkeling van
die ongebore fetus te bespeur.
Dit sal die meeste lesers waarskynlik verbaas om te verneem dat die fetale
ontwikkeling van ons bobbejaan 'n groot agteruitgang bewys; dit wil sê, indien
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ons die mensape en die mens aanneem as die hoogste graad van ontwikkeling wat
die aapras bereik het. Die bobbejaan-fetus en die bobbejaan-babatjie bewys dat
die dier afkomstig is van 'n ras wat veel nader aan die mensape en mense gestaan
het as die volgroeide bobbejaan vandag. Dit is moontlik om die liggaamsbou van
hierdie voorvader van die bobbejaan uit die stadiums van fetale ontwikkeling te
rekonstrueer. Die oerbobbejaan was veel meer orent as sy nakomeling. Hy was
waarskynlik meer orent as selfs die huidige Afrikaanse mensape. Hy was klaarblyklik
'n vertakking van die grootste van die bestaande mensape, die Afrikaanse gorilla.
Ons bobbejaan en die gorilla is feitlik die enigste suiwer bergape wat vandag bestaan.
Maar dit is nie alleen hierdie lewensgewoonte wat die bobbejaan oorgehou het
nie. Die eienaardige gorillakam wat deur 'n ineenloping van die oogbanke oor die
agterskedel 'n opstaande rug van been vorm, het in die bobbejaan 'n hoë graad van
ontwikkeling bereik. Die algemene bou van die volgroeide bobbejaanskedel herinner
ook sterk aan die gorillaskedel.
Wanneer ons egter die skedel van 'n klein bobbejaantjie met dié van 'n volwassene
vergelyk, merk ons dadelik 'n reusagtige afwyking in die verkeerde rigting!
Die heer Ivy, die bekende diere-opstopper van Pretoria, het my die skedels van
'n volwasse en van 'n klein bobbejaantjie getoon, en hieruit blyk duidelik dat dié van
die kleintjie nader aan die mensskedel is as dié van die grote.
Die eerste besonderheid wat 'n mens opmerk, is die afwesigheid van die gorillakam
in die kleiner skedel. Die leser moet onthou dat hierdie kam die vernaamste
eienaardigheid is wat die gorillaskedel van die mens onderskei. Hieruit sou ons aflei
dat die afwesigheid van die kam in die klein bobbejaantjie 'n afkoms bewys van 'n
voorouerlike ras wat 'n mensliker skedelvorm besit het as selfs die gorilla. Die kan
aangeneem word as 'n basis van vergelykende ontwikkeling.
Maar daar is 'n menigte ander anatomiese bewyse. Vergelyk selfs oppervlakkig
die skedel van die klein bobbejaanjie met dié van die grote en ons merk in byna alle
rigtings 'n verbasende onderskeid - en alles ten gunste van die klein bobbejaantjie.
Die ronde, uitstaande voorkop word as die vernaamste bewys van menslikheid in
skedelbou beskou. In hierdie opsig is die klein bobbejaantjie verbasend ‘menslik’ veel meer mensagtig as enigeen van die bestaande mensape. En die mensagtigheid
van die gesig en skedel is selfs opmerkliker in die ongebore bobbejaantjie as in die
taamlik ontwikkelde voorbeeld.
As ons die skedel met dié van die mensape en van die mens vergelyk, moet ons
tot die gevolgtrekking kom dat ons veragte bobbejaan van 'n veel edeler afkoms is
as waarop sy hondekop en viervoetigheid dui.
Hierdie feit word sielkundig ook bevestig. Die bobbejaan is veel ‘slimmer’ - besit
'n veel mensliker aard van verstand en rede - as wat die ondersoeker uit
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sy lewenswyse en algemene ‘onmenslike’ liggaamsbou geneig sou wees om af te
lei. Wat verstand betref, is daar glad nie die groot onderskeid tussen hom en die
mensape wat die meeste mense skyn te dink nie.
Ek het vroeër opgemerk dat die groepafwykings wat meer bepaald in die rigting
van kleur onderskeibaar is, soms in die babatjies van ons grou bobbejaan aangetref
word. Ek het eenmaal 'n afwyking van hierdie aard teëgekom wat so merkwaardig
was dat dit uitvoerige vermelding verdien.
'n Ou Waterbergse vriend, kmdt. Jan Wessels, en ek was kort ná die Tweede
Vryheidsoorlog op reis na Brandwag aan die Palala. Vervoermiddels was destyds
uiters skaars en ons was verplig om die reis te perd te doen. Die eerste nag het ons
in die gebergte noord van die oog van Palala afgesaal en terwyl ons by die vuur sit
en gesels, is ons verras deur die gekletter van hoewe wat klaarblyklik ons vuur
nader. Die wêreld was destyds geheel en al onbewoon en ons kon geen gissing
maak van wat dit kon wees nie. Ek dink dat die ontsluiering van die geheim uiteindelik
ons verrassing verhoog het. Uit die omgrensende donker kom toe die wonderlikste
kavalkade te voorskyn. Dit was sewe of agt seuns, almal ‘te perd op osse’, en nie
die ou kaffer-pakosse wat ons as kinders geken het nie. Hulle was almal osse ‘uit
die span’ met saals en tooms en die seuns was behoorlik ‘gespoor en gewapen’.
Waar hulle die geweers en patrone vandaan gekry het, het vir altyd 'n onopgeloste
misterie gebly. Hulle was uit na die Bosveld om klein kwaggas en volstruise te vang
en tegelyk om bobbejane te skiet, want die Milner-regering het hom destyds
skatpligtig verklaar vir tien sjielings op elke bobbejaan-kopvel.
Die kavalkade het onder leiding van die jong Frans Linsley, die oudste seun van
'n ou en bekende Waterbergse jagtersgesin, gestaan.
Hy was tegelyk verbaas en bly om my te ontmoet, want hy het my 'n klein
bobbejaantjie, waarin hy verseker was dat ek groot belang sou stel, met veel moeite
saamgebring. Dit was 'n kleintjie wat hy van 'n geskiete moeder weggevoer het. Hy
bring toe in die vuurlig 'n klein skoendosie te voorskyn, wat hy by die een of ander
stat in die hande gekry het en uit die skoendosie haal hy 'n lewende bobbejaantjie
wat hy sorgvuldig in gras en blare gepak het. En dit was die wonderlikste
bobbejaantjie wat ek ooit gesien het.
My eerste indruk was dat dit 'n klein sjimpansee is - 'n sjimpanseedwergie. Die
diertjie had die ronde kop, die hoë voorkop en die ‘gesigshoek’ van 'n mens! In alle
opsigte was die kop en gesig mensliker as dié van enige bobbejaan of aap wat ek
ooit gesien het.
Maar daar was nog meer wonderlike en onverklaarbare eienaardighede. Die vel
was pikswart - swarter as die vel van enige pikkenien en die hele liggaam was bedek
met 'n ruwe gitswart haremantel - swarter as die harekleed van 'n jong sjimpansee.
Ek het eenmaal in Europa 'n sjimpanseebabatjie grootgemaak, sodat ek hul-
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le sommer vanself vergelyk het. Die grootste onderskeid tussen hierdie diertjie en
die sjimpansee was in die haredrag van die kop te sien. Die sjimpansee het 'n paadjie
in die middel van die kop en die hare groei glad na weerskante van hierdie verdeling.
Hierdie klein bobbejaantjie was anders. Die kophare was glad na vorentoe, met 'n
‘veranda-kuif’ oor die voorkop.
Die heer Linsley en sy metgeselle het ooreengekom dat die diertjie 'n kruising
tussen 'n swartmens en 'n bobbejaan is en vir so 'n veronderstelling was daar werklik
veel te sê.
Ek was egter spoedig oortuig dat ek hier in my hande 'n beeld van die onmiddellike
voorouer van ons bobbejaan had.
Ek sou daar en dan omgedraai het as dit moontlik was om die bobbejaantjie
lewend tuis te bring, maar dit het spoedig geblyk dat sy lewe in die uiterste gevaar
verkeer. Die vorige nag het hy onverwags uit sy dosie geklim en in die vuur te lande
gekom, met die gevolg dat al vier pote vreeslik verbrand is. Die kwessie van voedsel
het ook 'n onoplosbare moeilikheid opgelewer.
Die heer Linsley het die wonderlike gevangene slegs een maal van voedsel kon
voorsien - toe 'n jong swartmoeder toegelaat het dat die bobbejaantjie die
voedselbron van haar eie kleintjie deel. Van toe af - twee dae lank - het die
bobbejaantjie op meelwater gelewe, wat seker nie daartoe gestrek het om die
lewenskragte te versterk nie.
Ondanks al ons voorsorgmaatreëls het die wonderlike skepseltjie dié nag beswyk.
Ek het hom sorgvuldig afgeslag en elke beentjie van die skedel skoongemaak en
bewaar, en die volgende dag is kmdt. Wessels en ek voort op ons reis.
'n Paar dae daarna, terwyl ons die nag uitkamp, het 'n wolf die vel en bene van
die bobbejaantjie binne 'n tree van my kopkussing weggedra en ofskoon ons die
volgende dag sy spoor myle ver gevolg het, kon ons g'n stukkie vel of klossie hare
weer in die hande kry nie van waarskynlik een van die wonderlikste diertjies wat in
Suid-Afrika die lig gesien het.

3 Die Bobbejane van Doornhoek
Ons eerste kennismaking met die bobbejane van Doornhoek het onder die gunstigste
omstandighede plaasgevind. Daar was voor ons aankoms 'n agtereenvolging van
baie goeie reënjare in Waterberg. ‘De woestijn was als Eden en de Wildernis als de
Hof des Heren; vreugde en blijdschap waren daarin gevonden,’ soos die profeet
vroeër waarskynlik onder soortgelyke omstandighede verklaar het. Die prag en
weelde van die natuur wat ons elke dag opnuut moes bewonder, is eenvoudig nie
te beskrywe nie. Veral in die berge van Waterberg
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het die lewe al sy skatte ten toon gestel. So 'n planteryk, soveel gevogelte en diere
van alle aard binne sulke limiete versamel, het ek nooit tevore, selfs nie in die trope,
geëwenaar gesien nie. Wat insekte betref, het dit ons voorgekom asof die Egiptiese
wonderwerk voor ons oë verwesenlik is - dat goggas uit die stof van die aarde gebore
is. Die laaste verskynsel het nie altyd met suiwer bewondering gepaard gegaan nie.
Ons moes van naby kennis maak met reusagtige skerpioene en spinnekoppe, wat
gedurende reënnagte afgryslike verskynings uit die grasdakke van ons hutte gemaak
het. Slange van alle soorte het ons daagliks teëgekom en in ons voetpad-kloof het
die vreeslikste van alle reptiele - die loodmamba of makoppa, soos die slang in
Waterberg genoem word - ons dikwels die weg versper. Ons het toe ook die eerste
maal met die wilde vrugte van Waterberg kennis gemaak. Die berge was rooskleurig
van die menigte stamvrugte, wat hier 'n grootte en smaak bereik wat dit vir die
besoeker uit die Suide eenvoudig 'n nuwe vrug maak. Wildeperskes, appelkose,
suurklappers (in die Suide onbekend), mispels, moepels en nog verskeie ander
soorte het ons wildernis 'n ware vrugteboord gemaak.
Dat ons trop bobbejane die toestand ten volle geniet het, spreek vanself. Hulle
was vet en vrolik en so pragtig gebaard soos ons hulle nooit weer daarna gesien
het nie. Nieteenstaande al die weelde het ons harde mielies steeds vir hulle 'n
onweerstaanbare aantrekkingskrag behou.
Min het ons in die begin van ons besetting van Doornhoek geweet dat hierdie
vrolikheid slegs oppervlakkig was en dat die skadu van ewigdurende tragedie hul
lewe altyd verdonker het. Daar was nog baie wat ons moes leer.
Dikwels het ons snags hulle weeklaag en gekerm op die slaapplek gehoor, sonder
om die betekenis daarvan te besef. Die treurklag van die bobbejaan is so menslik
dat enigeen wat dit die eerste maal hoor, dadelik moet vermoed dat dit smart en
lyding te kenne gee. Maar ons was daar nie seker van nie; en daar was geen
bespeurbare oorsaak vir jammerklagte nie - sodat ons in die begin tot die
gevolgtrekking gekom het dat die hartroerende geluid waarskynlik 'n heeltemal ander
oorsaak het as liggaamlike of sielelyding en iets geheel anders as smart te kenne
gee. Maar ons het nie lank in twyfel gebly nie.
Ons het destyds ons rytuie en perde by die woning van die heer Willem van Staden
gehou. Die woning was by die uitgang van die voetpad-kloof en daar kon natuurlik
geen perd of rytuig uitkom nie. Een nag het die heer Austin en ek laat van Nylstroom
teruggekom en ons het skaars uitgespan gehad toe ons 'n geweldige lawaai onder
die bobbejane in die kloof gewaarword.
Vir sy grootte het die bobbejaan waarskynlik die luidste stem van enige dier op
aarde. Die growwe geskreeu van 'n volgroeide mannetjie kan net so ver gehoor
word as die gebrul van 'n leeu en die geraas van 'n groot trop gedurende 'n toestand
van opgewondenheid en woede is van naby gehoor eenvoudig oorverdowend en
bedwelmend. So 'n geraas het ons dié nag gehoor.
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‘Die tier het hulle vanaand vroeg voorgekeer en hulle is nog nie op hul slaapplek
nie,’ was die kalme uitleg van mnr. Van Staden. Dit het ons buitengewoon ‘kalm’
voorgekom, want ons moes nog dieselfde kloof uitklim en die nag was besonder
donker. 'n Tier was by die gesin Van Staden so 'n gewone verskynsel dat 'n
ontmoeting met een nouliks meldenswaardig beskou is. Ons was egter ongewapen
en dit was absoluut seker dat die tier of tiers êrens in die kloof wag. Die voorstel
van mnr. Van Staden was nogal kensketsend. Sy tienjarige seun sou ons met 'n
lantern vergesel om ons die pad te wys en hy sou ons elkeen die enigste wapens
leen wat hy in sy huis het - 'n bajonet aan 'n lang stok bevestig. Die seun het hom
heeltemal bereid verklaar om saam te gaan en dan sou hy dieselfde nag alleen
terugkom huis toe.
Ek weet nie of ek bo die graad van middelmatige bangheid gereken moet word
nie, maar ek weet voorwaar dat ek die reis deur die kloof dié nag met geen groot
blymoedigheid aangepak het nie. Ons het die aanbod van die seun van die hand
gewys, omdat ons gevoel het dat die gevaar te groot is. Later het die aanwesigheid
van tiers in die kloof so 'n gewoonheid geword dat ons in staat was om self oor ons
aanvanklike vrees te lag. Ons het spoedig geleer dat 'n ongewonde tier minder
gevaarlik is as 'n verwoede ou mannetjie-bobbejaan.
Ek het met die lantern voorgeloop. Ons het dadelik gehoor dat die hele trop
bobbejane op die regterkantse top vergader is en nie by hul slaapplek in die krans
aan die linkerkant van die kloof nie. Die trop was toe al taamlik mak en het ons goed
geken.
Net toe die trop op die kop ons lanternlig gewaar, was daar 'n skielike stilte.
Die voetpad gaan hier deur 'n strook hoë tamboekiegras. Net voor ons die rotse
bereik, was daar 'n skielike gedruis in die gras langs ons en vir een oogwenk was
'n groot tier in die ligstraal sigbaar. Hy het die voetpad vlak voor my gekruis en in
die opgestapelde rotse verdwyn. So snel het dit gegaan dat mnr. Austin die tier nie
gesien het nie. Die beweging het my aan 'n vlam laat dink wat van 'n groot grasvuur
losbreek en in die lug verdwyn.
Vir die eerste keer het ons toe met die verbasende gesigsvermoë van die
bobbejaan kennis gemaak, wat ons later eksperimenteel vasgestel het as die fynste
van enige aan ons bekende dier in Suid-Afrika.
Nieteenstaande die snelheid van die beweging en die donkerheid van die nag,
het die trop die vlug van die tier gesien en onmiddellik die lawaai weer voortgesit.
En toe gebeur daar iets eienaardigs. Die leser moet verstaan dat die tier nog voor
ons in die kloof was en tensy hy die kranse uitgevlug het, was dit waarskynlik dat
ons hom weer sou teëkom. As ons toe die kennis besit het wat ons later opgedoen
het, sou ons geweet het dat die gedrag van die bobbejane as 'n onfeilbare toets
aangeneem kon word. As hulle nie presies wis waar die tier op die oomblik was nie,
sou hulle nooit die skuilplek in die donker verlaat het nie,
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en nog minder sou hulle dit verlaat het as hulle wis dat daar gevaar van 'n tweede
ontmoeting bestaan.
Terwyl mnr. Austin verbouereerd beraadslaag wat ons onder die omstandighede
te doen staan, is ons skielik deur die hele trop bobbejane omsingel. Die geraas was
verbysterend. Van alle kante verskyn die swart gedaantes binne ons ligkring met
uitdagende uitroepe in die rigting waar die tier verdwyn het. Ons het toe vir die eerste
maal opgemerk dat die meeste groot mannetjies 'n halfwas-kleintjie op die rug het.
Later het ons meermale die geleentheid gehad om groot mannetjies die kleintjies
van 'n trop uit gevaar te sien abba.
Ons het die gedrag van die trop die nag gou verstaan. Dit was ons eerste
kennismaking met die verbasende menslikheid van hul verstand. Hulle het dadelik
tot die gevolgtrekking gekom dat die tier vir ons bang is en dat hulle veilig sou wees
solank hulle naby ons bly. En hul vertroue is dié nag nie beskaam nie. Hulle het by
en om ons gebly totdat ons die rotsval onder hul slaapplek bereik het en daar het
hulle ons verlaat om die toevlug tot die veiligheid van hul kranslys te neem. Die
laaste wat ons van hulle gehoor het, was geluide van tevredenheid en die liefkosings
van moeders wat verlore kinders weer in veiligheid terugvind. Die tier het ons dié
nag nie weer gewaar nie.
Spoedig het ons te wete gekom dat die lewe van ons bobbejane in werklikheid 'n
gedurige nagmerrie van angs is. Die bergtiers het gedurende die oorlog net so
vermenigvuldig en net so vreesloos geword soos die bobbejane self; en die slagting
onder ons trop moet voor ons aankoms ontsettend gewees het. Volgens mnr. Van
Staden het daar maar selde 'n dag verbygegaan dat die tiers nie één slagoffer gebuit
het nie. Al hul slimheid, al hul voorsorgmaatreëls, al hul verbasende dapperheid het
hulle niks teen die sluwe vyand gebaat nie, 'n vyand wat hom in 'n paar polle gras
heeltemal onsigbaar kan maak.
Ons het baie geleenthede gehad om hierdie gruwelike bestaanstryd van die
bobbejane van naby gade te slaan, nie alleen in verband met ons mak trop nie,
maar ook in verband met wilde troppe in ander dele van Waterberg.
Ons bobbejane het twee vyande gehad - behalwe die mens natuurlik - wat in
hierdie opsig die eerste plek ingeneem het. Van die twee natuurvyande was die
bergtier verreweg die gevaarlikste. Dié roofdier het destyds wat die bobbejane betref
deur 'n groot deel van Waterberg feitlik die uitsoekingskrag van die natuur beliggaam.
Ek gebruik die naam bergtier nie omdat ek aan die hand wil gee dat daar meer
as een soort tier in Suid-Afrika is nie, maar omdat die bergtier deur 'n besondere
ontwikkeling van sy soortgenoot in die gelyke Bosveld onderskeibaar is. Die tier wat
ons berge bewoon, word veel groter, is sterker, wreder en meer vreesloos as die
bosbewoner. Dit is eienskappe wat in alle bergdiere voorkom. Selfs die heuningby
van die kranse is veel wreder en maak meer en beter heuning as sy soortgenoot
op die vlaktes.
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'n Ander vyand wat die bobbejane in ons tyd geteister het, was die luislang, wat in
ons geweste dikwels 'n lengte van agtien voet bereik het. Dis egter waar dat die
luislang in ons buurte veel minder bobbejane gevang het as die tier. Ek dink dis
meestal te wyte aan die feit dat die slang veel gouer sigbaar is as die tier en derhalwe
veel minder op verrassing in sy aanval kan reken.
Ook by die bobbejaan besig die luislang uitsluitend die verlammingsmetode om
sy prooi te bemagtig. Maar die slang het in een opsig 'n besondere voordeel bo sy
mededinger geniet. Alles wat leef, het 'n ingebore vrees vir 'n slang; by die bobbejaan
verskyn die vrees in die uiterste graad. 'n Bobbejaan sal 'n tier aanval en versit hom
altyd teen die aanval van die tier, maar in die teenwoordigheid van 'n slang sak sy
dapperheid dadelik tot nulpunt. 'n Trop sal nooit die geringste poging aanwend om
'n gevange makker van 'n luislang te verlos nie. Al wat hulle in so 'n geval doen, is
sauve qui peut, onder 'n alarmgeskal wat die kranse laat weergalm. En dieselfde
trop wat lafhartig deur 'n luislang op loop gejaag word, sal die grootste en wreedste
tier aanval om 'n makker te red - solank dit nie in die donker gebeur nie.
Die tier gebruik meestal een wyse om sy prooi te bekom. Hy beloer 'n trop wat
op weg na die slaapplek is. Net met sononder is sy uitverkore tyd. Uit een of ander
hooggeleë spioenplek kies hy 'n afgedwaalde halfvolgroeide bobbejaan wat op 'n
afstand van die trop sy eie koers volg en met al die sluheid van sy ras soek hy 'n
voorlêplek wat die bobbejaan binne bereik van sy meedoënlose kloue sal bring.
Hoe skerp die bobbejane ook al kan sien, die mantel van onsigbaarheid wat die
tier skyn te besit, dryf selfs met sy verbasende gesigsvermoë die spot.
Hy wag totdat sy slagoffer goed binne sy bereik is en dan, met een vlamagtige
beweging is sy ongenaakbare kloue in die bobbejaan vasgeslaan en voordat hy
aan vlug of weerstand kan dink, het die tier hom gebyt. Hy byt alleen op twee plekke:
òf in die nek òf oor die smalste deel van die ruggraat. In die eerste geval volg die
dood onmiddellik - dikwels sonder dat die slagoffer selfs die kans gehad het om sy
doodskreet aan sy makkers hoorbaar te maak.
Maar in die meeste gevalle wat ek self ondervind het, is die ruggraat as die
verwondingsplek uitgekies. En dit is juis hierdie omstandigheid wat die vang van 'n
bobbejaan vir die menslike toeskouer of toehoorder (waar dit in donker voorval), so
'n afgryslike tragedie maak.
Wanneer die tier in die ruggraat byt, veroorsaak dit onmiddellike en onherstelbare
verlamming van die agterlyf.
Hoe die aanval ook al geskied - of hy dadelik dood is of slegs verlam - die gedrag
van die tier onmiddellik ná die aanval is altyd dieselfde. Hy vlug dadelik en met die
uiterste snelheid na 'n vesting waar hy teen die aanval van die bobbejane volkome
beskut is.
'n Diep klipskeur, 'n kransgrot met 'n nou ingang, of selfs die punt van 'n
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hoë boomtak is sy geliefkoosde skuilplek. Maar van watter aard dit ook al mag wees,
dit word altyd so gekies dat die bobbejane hom alleen van voor kan bereik en dan
nie meer as een tegelyk nie. Onder sulke omstandighede is hy heeltemal veilig en
word 'n aanval nooit gewaag nie. Maar sy vlug volg altyd noodwendig, want sodra
kennis van die moord die trop bereik het, storm al die groot mannetjies met die
uiterste woede en dapperheid op die vyand af en wee hom as hy in hul hande val
voordat hy 'n skuilplek bereik het.
Ek het by een geleentheid die haat en daarby gepaarde dapperheid van die
bobbejaan teenoor 'n tier helder oordag aanskou. Die heer Dolf Snyder was besig
om in die klowe van die Hangklip-gebergte, waar ek 'n paar dae by hom deurgebring
het, pale te kap.
Ons was by een geleentheid in die bo-ent van 'n nou kloof wat in 'n kranskom
eindig. Ons het op die hoogste krans 'n trop bobbejane gewaar wat klaarblyklik in
'n toestand van uiterste opgewondenheid verkeer. Wat die oorsaak was, kon ons
geruime tyd nie ontdek nie, ofskoon ek uit die aard van die geluide wat hulle maak,
die aanwesigheid van 'n tier vermoed het. En eindelik sien ek 'n groot mannetjietier
wat langs die gesig van die krans op 'n lys kruip. Reg bo hom was die bobbejane,
maar so hoog dat daar geen kans vir 'n aanval was nie. Ons kon sien dat die dier
na die ingang tot 'n kransgrot by die uiteinde van die lys onderweg is. Maar lank
voordat hy sy toevlugsoord kon bereik, was die krans so laag dat hy skaars twaalf
voet onder die bobbejane moes verbykom. En hier het twee groot mannetjies hom
ingewag. Wat toe gebeur het, is soos ek my nog goed herinner, deur ons altwee
met uitroepe van bewondering en aanmoediging begroet. Net toe die tier reg onder
hulle kom, stort die twee bobbejane sonder die minste aarseling in die diepte af.
Albei het op die geweldenaar te lande gekom. 'n Oomblik lank was daar 'n verwarde
worsteling. Toe sien ons die tier, volgens sy gewoonte op sy rug met een bobbejaan
tussen sy kloue, terwyl die ander hom van agter beet het en verhinder om ook die
agterkloue te gebruik. Die eerste bobbejaan het hom egter in die keel beetgehad,
sodat hy van die begin af sy tande nie kon gebruik nie. Die stryd was van korte duur.
Die enorme slagtande van die bobbejane het hul werk spoedig verrig en binne 'n
paar minute was die roofdier onder hulle bewegingloos. Maar die eerste held het
sy lewe by die aanval ingeskiet. Die kloue van die tier het aan twee kante die longe
blootgelê en hy het slegs 'n paar tree van sy vyand weggeslinger voordat hy ook
op die lys beswyk het.
Ek dink dat die mensetoeskouers geen geringe deel geneem het aan die gejuig
waarmee die trop die val van hul aartsvyand begroet het nie.
Ons het later met veel moeite die liggaam van die tier bekom, en toe merk ons
dat hy aan die agterpoot die vars verwonding van 'n slagyster dra, wat ook bewys
lewer van die gesigsvermoë van die bobbejaan.
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4 Geboortepyn by Mens en Dier
Die klein bobbejaantjie word onmiddellik ná geboorte voor die bors van die moeder
geplaas, waar hy met al vier hande aan die lang hare (wat klaarblyklik vir hierdie
doel 'n spesiale ontwikkeling ondergaan het) vasklou. Solank die moeder in beweging
is, moet die babatjie die hele gewig van sy lyf self dra, sonder enige hulp van die
moeder, wat natuurlik al vier pote gebruik om mee te loop. Sodra die bobbejaan tot
stilstand geraak, kom hy dadelik orent en in dié geval het die kleintjies die
ondersteuning van die onderste gedeelte van die moederlike romp. Dikwels slaan
sy een arm om haar kleintjie, waarskynlik om sy armpies te laat rus solank hy stilsit.
Dit het al ons besoekers altyd verbaas om te sien hoe pasgebore, hulpelose
babatjies wat glad nie vanself kan beweeg wanneer hulle op die grond geplaas word
nie, nie alleen die gewig van hul eie liggaampies kan dra nie, maar ook die
geweldigste skudding en skokke verduur wat die onvermydelike bewegings van die
moeder veroorsaak. En hulle val nooit af nie! Dit is natuurlik iets wat al die aapsoorte
eie is. Selfs die mens het nog hierdie eienaardigheid behou, onder baie ander vir
hom nuttelose ‘aaplikhede’ wat nog in sy samestelling bestaan. Ek het verskeie
male belangstellendes getoon dat 'n mens-babatjie 'n halfuur ná geboorte dikwels
dadelik vasklou as hy teen 'n langharige karos geplaas word. Selfs die toontjies krul
na binne in 'n poging om met die voete 'n houvas te verkry. Maar in hierdie opsig
het sy ontwikkeling die mens in die steek gelaat. Die mens-babatjie kan sy voetjies
veel meer na binne krul as 'n volgroeide mens - soos die bekende ontwikkelingsreël
ons sou laat verwag - maar hy kan nie meer met die voet vashou nie. Met sy handjies
klou die pasgebore mensekind egter aan die hare van die karos so vas dat hy nie
alleen opgetel kan word nie maar selfs taamlik skokke en skudding kan verdra. 'n
Mens-babatjie van 'n uur oud kan twintig minute lank so aan karoshare, of selfs aan
'n wandelstok, hang sonder enige tekens van vermoeiing, buiten 'n geweldige
geskreeu, waardeur hy waarskynlik te kenne wil gee dat hierdie wyse van vervoer
vir hom nie langer die gewenste is nie.
Later, wanneer haar kleintjie so groot is dat hy oor klein afstande in haar nabyheid
kan rondloop, begin die bobbejaanmoeder hom op die rug te abba. Dit maak dit vir
haar baie makliker om te beweeg. As hy nog klein is, word hy werklik hoog op die
rug geabba, waar hy, soos 'n mens-babatjie, met gespanne arms en bene plat teen
die moeder se lyf sit. As sy gewig toeneem, begin hy meer en meer orent op die
moeder se rug te sit en skuif al hoe meer na agter, totdat hy, wanneer hy taamlik
groot is, penorent op haar heupe sit, waar sy gewig haar natuurlik die minste hinder.
In geen ander opsig is die ‘kommunisme’ van die bobbejaan so duidelik te
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sien as in die behandeling van die kleintjies nie. Solank die babatjie nog baie klein
is, stel sy eie moeder en vader uitsluitend belang in hom. Geen ander individu in
die trop sal hom ooit aanraak nie - buiten miskien die boetie of sussie wat net voor
hom gekom het. Vir ons was dit altyd 'n lagwekkende komedie om die nuuskierigheid
en verbasing van die ouer broertjie of sussie te sien wanneer die klein nuweling
skielik sy verskyning op die toneel maak. Hulle raak hom van alle kante sorgvuldig
aan, ruik aan hom, trek sy mond en ogies oop, soek deur sy donsies, bekyk hom
eenvoudig van buite en van binne (sover dit moontlik is) en van kop tot tone. Dit is
alleen in die geval van haar eie kleintjie dat die moeder ooit so iets sal duld.
Sodra die kleintjie kan loop, word hy deur al die grotes van die trop gehanteer en
geliefkoos. Daar is dikwels groot wedywer onder die middelmatiges om so 'n nuwe
lid van die gemeenskap vir die eerste maal in die hande te kry en te liefkoos.
Wanneer die geleentheid hom voordoen, kom 'n klompie dikwels bymekaar en die
nuwe baba word van die een na die ander aangegee, totdat almal met hom kennis
gemaak het. Die gedrag van die moeder by so 'n geleentheid is lagwekkend menslik.
Sy sit eenkant en dit is duidelik dat sy alle pogings aanwend om geen teken van
belangstelling te toon nie. Nietemin straal haar moedertrots uit elke beweging en
gebaar. Dis asof jy haar aan haarself kan hoor fluister: ‘Ja, kyk julle maar goed, so
'n baba het julle nog nooit tevore gesien nie!’
Wanneer die trop in gevaar verkeer, toon die bobbejaan sy hoogste graad van
altruïsme in die beskerming van die kleintjies. Die groot mannetjies sal met die
uiterste dapperheid - selfs roekeloosheid - hul eie lewens prysgee in die poging om
'n kleintjie te red.
Nooit was ons mak trop so gevaarlik nie - selfs teenoor ons - as wanneer 'n kleintjie
om die een of ander rede skielik skrik en alarmkrete begin uiter nie. Onder sulke
omstandighede het ons verskeie male in werklike gevaar verkeer en dit was om dié
rede alleen dat ons gedurende ons omgang met die trop altyd met rewolwers
gewapen was.
Ek het melding gemaak van die verwondering wat die ouer boeties en sussies
toon by die eerste aanskouing van hul nuwe familielid. Dit is omdat die gebeurtenis
vir hulle altyd 'n stellige verrassing is en dit is te wyte aan die reëling waaronder
geboorte plaasvind.
Die gebeurtenis geskied altyd onder die geheimsinnigste omstandighede wat die
moeder en vader kan bewerkstellig. Geen ander bobbejaan - nog minder 'n mens
- word selfs in die nabyheid toegelaat nie.
Daar was in die nabyheid van die slaapplek 'n groot ghwarriebos binne 'n rotshoek
wat slegs van een kant genader kon word, waar die meeste geboortes onder ons
trop plaasgevind het. Ons het die uiterste moeite ondervind om die gebeurtenis
onder oë te kry. Die beste wat ons ooit kon bewerkstellig, was om
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dit van 'n geskikte kop met 'n verkyker te beloer en selfs dan moes ons die loop van
gebeure uit terloopse glimpse saamstel.
Uit die feit dat die vader en moeder hulle van die trop afgeskei het, kon ons altyd
vasstel wanneer die gebeurtenis sou plaasvind. In die meeste gevalle het hulle in
die oggend naby die slaapplek agtergebly, wanneer die trop op die daaglikse
kossoekery uittrek. Die hele trop het die geboortewette eerbiedig. Hoe nuuskierig
die bobbejaan ook al mag wees, het ons nooit 'n poging deur jonk of oud gesien om
die moeder gedurende die geboorte deur afloering te steur nie. Die trop het hom
inteendeel altyd sorgvuldig van die plek verwyder. Ons het eenmaal gesien dat
verskeie van die elf leiers van ons trop onverwags en klaarblyklik onwetend op 'n
geboorte afgekom het. Dit was 'n jong paar en dit was hul eerste kleintjie wat
binnekort die lig sou sien. Dit was duidelik dat die jong moeder deur die gebeurtenis
oorval is en sy het nouliks tyd gehad om haar met haar eggenoot van die trop af te
skei, toe sy reeds in barensnood was. Die plek waar hulle hul toevlug geneem het,
was langs 'n nou gang waarlangs die trop aan 't trek was en as hulle ongeneë was
om 'n lang en moeilike omweg in te slaan, sou hulle in die onmiddellike nabyheid
van die jong moeder moes verbygaan. Die jong mannetjie het in 'n toestand van
groot opwinding in die poort van die gang op wag gestaan, terwyl ons reeds van
ver die gekerm van die jong wyfie in haar skuilplek kon hoor. Elke paar minute het
hy na haar teruggesnel, waarskynlik om haar te help. Die gedrag van die mannetjie
in sulke gevalle is altyd dieselfde, maar ons het nooit die kans gehad om te sien
wat hy werklik doen nie. Uit die betragting van 'n menigte gevalle het ons egter met
taamlike sekerheid afgelei dat hy haar op verskillende maniere behulpsaam is.
Om nou terug te keer na die geval onder bespreking: die trop is die oggend gelei
deur vyf of ses uit die elf voormanne van ons trop.
Die jong paar het ver vooruitgesnel toe die jong wyfie die eerste pyne gewaarword,
met die gevolg dat die ses leiers op hulle afgekom het toe die geboorte reeds taamlik
ver gevorder was. In die nou ingang tot die ‘gang’ staan die jong mannetjie in
dreigende houding. Onder gewone omstandighede sou hy dit nooit gewaag het om
die minste teenstand teen 'n enkele van die leiers te toon nie en die leiers sou van
hulle kant - as so iets ooit voorgekom het - die waaghals eenvoudig verpletter het.
Die bobbejaan-‘voorman’ is 'n onverbiddelike tiran in die instandhouding van sy
heerskappy oor die trop.
Hul gedrag in hierdie geval het ons verbaas. Toe hulle die gekerm van die jong
wyfie hoor en die jong mannetjie in die gang op wag sien, is dadelik halt gehou en
'n beraadslaging op tou gesit.
Dit is by sulke geleenthede dat die toeskouer so sterk die gevoel opdoen dat die
bobbejaan werklik kan ‘praat’. As jy hom leer ken, besef jy al meer dat hy sonder 'n
bepaalde doel selde of ooit iets doen en selde 'n geluid maak.
In hierdie geval het hulle stadigaan by die voorste van die ses opmekaar ‘ge-
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bol’, terwyl almal met groot belangstelling die jong mannetjie gadeslaan en na die
geluide van die wyfie luister. Klaarblyklik was dit vir almal 'n verrassing en daar was
'n vraagstuk wat dadelik opgelos moes word. Die enigste omweg was lank en uiters
moeilik en buitendien een wat die trop nooit tevore, binne ons kennis, gevolg het
nie. Onder die oudstes van die trop was daar 'n bedaarde ‘gepraat’ en ‘gefluister’,
gepaard met bedeesde bewegings. Dit was alles so uiters menslik dat dit onmoontlik
was om die indruk te vermy dat hulle - diep onder die indruk van die onverwagte
voorval - besig was om, soos dit wyse en gesagvoerende ou here betaam, op
bedaarde wyse die saak van alle kante te ‘bespreek’. Daar was geen nuttelose
opwinding nie; selfs die jonges het op die agtergrond stil bly sit; ofskoon reikhalsend
nuuskierig. En die uitslag het seker gestrek om die indruk te versterk. Skielik het
hulle tot 'n besluit gekom. Eenparig draai die oues om en jaag die jonges voor hulle
terug op die weg wat hulle tot dusver gevolg het. Van die meer nuuskieriges is met
'n gebulder van dreigemente deur party van die leiers voortgejaag en die jong paar
is in vrede in hul afsondering gelaat. Die trop het die moeilike omweg gevolg, 'n
krans uitgeklim en seker meer as twee uur verspil net om die geboorteplek te vermy.
Wat die gedrag van die wyfie, die mannetjie en die trop betref, het al die geboortes
wat ons kon aanskou, min of meer op dieselfde wyse verloop.
Ek het melding gemaak van die ‘gekerm’ van die wyfie en die pyn wat sy
klaarblyklik ondervind. Ons het die bobbejane eindelik goed genoeg geken om die
betekenis van al hul gewone geluide te onderskei. Daar was geen moontlikheid om
met die geluide wat pyn en smart te kenne gee, 'n fout te maak nie.
Ons het spoedig vasgestel dat in die hele natuur aan ons bekend, daar geen dier
is wat hewiger geboortepyn moet deurstaan as die bobbejaan nie. En dit het my op
die spoor gebring van 'n uiters interessante ondersoek.
Sover my bekend, is die misterie van geboortepyn in die natuur nog nooit van
sielkundige oogpunt uitgelê nie. Waarom moet die vernaamste voorval in die
dierelewe gepaard gaan met pyn en lyding wat moet strek om dit in die lewe van
die hoër diere iets onwensliks te maak, terwyl ons sou verwag dat die natuurlike
uitsoeking die neiging sou hê om die gebeurtenis, soos met alles wat kan strek om
die voortbestaan van enkeling en van ras te verseker, aantrekliker en minder
gevaarlik te maak.
By die mens bereik geboortepyn die hoogste graad. Geboorte, die vernaamste en ‘natuurlikste’ - voorval in die lewensgeskiedenis van die individu en van die ras
word by die mens onder die vernaamste chirurgiese operasies gerangskik, wat in
ons tyd selde of ooit sonder toediening van chloroform plaasvind en wat in 'n groot
persentasie gevalle die lewe van sowel moeder as kind in gevaar bring. Iets
onnatuurliker, iets strydiger met al die beginsels van die natuurlike uitsoeking is
moeilik denkbaar.
Een vername beginsel in verband met geboortepyn is seker lank reeds deur
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waarnemers ontdek, ofskoon ek moet erken dat ek nog nooit 'n uiteensetting daarvan
teëgekom het nie. Die beginsel is dat geboortepyn deur die hele organiese natuur
met kindersorg tred hou. Waar daar hoegenaamd geen kindersorg is nie, is daar
geen bespeurbare teken van geboortepyn nie. (Die lê van eiers word vir my doel
onder geboorte gerangskik.)
'n Tweede groot beginsel wat ek in die ondersoek van die vraagstuk vasgestel
het, is dat alle vername ‘gemoedstoestande’ of sielsbewegings in die organiese
wêreld deur 'n sielkundige ‘sleutel’ op tou gesit word. Dit sal te lank duur en my te
ver uit die weg voer om hierdie aspek van die saak breedvoerig te bespreek. Om
dit duidelik te maak sal ek slegs die inwerkingstelling van die seksuele sin noem.
Dit geskied op drie verskillende wyses in die natuur: òf geur òf kleur òf geluid; en
soms deur vermenging van twee of van al drie ‘sleutels’. Van die meeste soogdiere
kan die seksuele sin sonder die nodige geur, wat vir dié doel op die gepaste tyd te
voorskyn kom, nooit in werking kom of verlewendig word nie. Met hierdie twee groot
beginsels voor oë is dit nie moeilik om tot 'n teoretiese oplossing van die hele saak
te geraak nie.
Laat ons eers 'n oomblik terugkeer na die verband tussen kindersorg en
geboortepyn.
Pyn is so 'n belangrike verskynsel in die natuur dat dit maklik is om die gebare
wat pyn aandui, in alle organismes te onderskei. Dit is iets so algemeen en so
fundamenteel dat daar iets gelyksoortigs in alle uitdrukkings van pyn is. Wat die
lewe betref, is pyn die Engel met die vlammende swaard wat die weg na die dood
versper. Indien pyn uit die organiese wêreld verdwyn, sou alles dierliks wat op die
aarde bestaan, binne enkele geslagte tot niet gaan.
Betrag nou eers die laagste stadium van dierlike lewe. Daar is 'n menigte insekte
wat geen die minste sorg vir hul kroos toon en hulle selfs nooit sien nie. In alle
gevalle word eiers met die uiterste gemak en sonder die minste teken van pyn gelê.
Die skerpioen is een van die uitsonderlike insekte wat haar kleintjies lewend in
die wêreld bring. Hulle word twee-twee gebore, en daar is hier nooit aan te twyfel
dat die proses met aansienlike pyn gepaard gaan nie. Onmiddellik nadat haar twintig
of meer kleintjies gebore is, word hulle sorgvuldig deur die moeder met haar
gevaarlike knypers op haar rug geplaas, waar hulle, net soos die klein bobbejaantjies,
vasklou. Hulle word deur die moeder opgepas, teen gevare beskerm en gevoer,
totdat hulle groot genoeg is om vir hulself te sorg.
In die geval van ons antilope kan uit hul gedrag duidelik gesien word dat die
onmiddellike uitwerking van geboortepyn is om die aandag van die moeder op haar
pasgebore kleintjie te vestig.
Geboortepyn - nes geur in die geval van die seksuele sin - is die sleutel wat die
sielkundige moment van moederliefde verlewendig. Die twee gaan gepaard en is
altyd eweredig.
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In hierdie verband het ek 'n interessante en min of meer bevestigende eksperiment
onderneem. Die klein gelykkleurige kafferbokkies was destyds daarvoor bekend dat
hulle vry was van die algemene bok- en skaapkwaal om hul kleintjies ‘weg te gooi’.
Ek het verskeie ooie 'n tyd lank voor en na die geboorte onder chloroform gesit. In
sulke gevalle - waar die moeder natuurlik geen geboortepyn ondervind het nie - het
sy geweier om haar kleintjie te erken of aan te neem. In gevalle waar die moeder
ná die begin van die geboortepyn bewusteloos gemaak is, was aanname en weiering
van lammers omtrent gelyktallig.
Daar is myns insiens genoeg feite om my teorie te regverdig dat geboortepyn die
natuurlike sleutel is om die sielkundige toestand van moederliefde in beweging te
bring.
Deur vernietiging van natuurlike uitsoeking in die mens toon die toestand dieselfde
afwyking wat in verband met die werking van die seksuele sin waarneembaar is.
By die bobbejaan bereik moederliefde 'n hoër stadium as by enige ander dier in
ons land en die geboortepyn wat sy ondergaan, hou daarmee tred.

5 Gedrag en Karakter van Bobbejaantjies
Wat algemene gedrag betref, is daar 'n groter onderskeid tussen klein bobbejaantjies
en volgroeides as miskien in enige ander diersoort te bespeur. Alle klein diertjies is
natuurlik meer geneig om te speel as die oueres van dieselfde ras. Maar by die
bobbejaan strek die onderskeid veel dieper en skyn somtyds die fondamente van
karakter en gedrag te raak. Driekwart van hul lewe bestaan uit speel en toestande
wat onder die oueres van ons trop die diepste neerslagtigheid en weemoed kon
veroorsaak, het die kleintjies nooit heeltemal van hul spelery weerhou nie. Dit ly
geen twyfel dat treurtoestande hulle ook geraak het nie, maar ons kon dit alleen uit
'n mindere luidrugtigheid merk.
Sodra die bobbejaan volgroeid is, skyn hy gemelik en nukkerig te word. Al die
vrolikheid en grapperigheid van sy kindsdae verlaat hom. Die druk van die lewe
skyn hom meer en meer te oorskadu; kossoek en selfbeskerming teen die tallose
gevare wat hom van alle kante bedreig, skyn al sy sorg in beslag te neem en die
enigste aangeleentheid wat ooit die sonkant van sy gemoed te voorskyn bring, is
sy omgang met die kleintjies van die trop. Soos ek tevore aangedui het, toon hy hier
'n verbasende mate van onselfsugtigheid en liefde, selfs teenoor die kleintjies van
ander diere.
Toe ons die individue van ons trop eers leer ken het, het ons opgemerk dat 'n
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verbasende onderskeid in karakter tussen enkelinge bestaan. In hierdie opsig is
daar geen dier waaraan die bobbejaan die toeskouer soveel herinner as aan die
mens nie.
Sommige is ingetoë, stil, dikwels nukkerig en geneig om hulle van die trop af te
sonder. Die uiterste graad van hierdie karaktertipe is die individu wat ewig in 'n
slegte humeur verkeer en hom deur niksbeduidende omstandighede in 'n toestand
van uiterste woede laat geraak. Hy is geniepsig en knou die kleintjies in sy nabyheid
gedurig af, en dit weens gedrag wat by die ander ouers belangstelling skyn te wek.
Dikwels word so 'n individu ten diepste gesteur deur die geraas wat die kleintjies
gedurende hul baljaardery verwek. Hy storm met 'n geswets op hulle af, asof die
hemel geval het, en wee die ongelukkige kleintjie wat hy dan in die hande kry.
Ons het dikwels gesien dat 'n paar leiers van die trop 'n kleintjie met geweld uit
die hande van so 'n nukkerige ou mannetjie ontset, wat altyd geneig is om te swaar
en dikwels vir niks nie te straf.
Die ander uiteinde van die karakterstreep onder die diere is die goedgesinde
onselfsugtige wat alles van die kleinspan verdra en selfs geneig is om aan hul
baldadigheid deel te neem. Dit is merkwaardig hoe gou selfs die kleinstes die
goedgesindes herken en hul verdraagsaamheid op die proef stel.
Sodra die trop saans in die kloof op die rotswalle van die bergstroom vergaar, sal
die kleintjies van alle kante hul moeders verlaat om so 'n oue toe te takel. Van agter
en voor klim hulle op en probeer deur sy ruie haarbos sy gelittekende vel met hul
melktandjies te byt. Daar skyn geen einde aan sy verdraagsaamheid te wees nie.
Hy gee dikwels voor dat hy baasgeraak word, val agteroor op sy rug en trag
tevergeefs om van sy aanvallers los te raak. Hy is in hierdie opsig 'n uitmuntende
toneelspeler. Hy toon alle tekens van uiterste vrees en hulpeloosheid en tog sal hy
nooit een van die klomp kleintjies anders as met die uiterste sagtheid behandel nie.
Af en toe sal een van die groter kleintjies, as hy die versoeking nie langer kan
weerstaan nie, ook aan die aanval deelneem. In sulke gevalle het die mensagtige
grapperigheid van die bobbejaan dikwels op merkwaardige wyse te voorskyn gekom.
Ons het verskeie male gesien dat hy, wanneer 'n geniepsige halfvolgroeide hom te
seer byt of te lastig val, die kleintjie met een hand aan die nekvel optel, stadig na
die wal van die rotskuil stap en hom kop en pote indompel.
Die kleintjies van ons trop was besonder geheg aan drie afsonderlike speletjies.
Daar was in die kloof reg onder die slaapplek 'n groot vaarlandsvyeboom wat skuins
oor 'n poel gegroei het. Die boom het uit 'n enkele stam, ongeveer dertig voet lank,
bestaan en was so slap dat dit 'n uitmuntende skoppelmaai vir die kleintjies gevorm
het, en vir dié doel het hulle dit gebruik. Die boom moes geslagte lank reeds as
skoppelmaai diens gedoen het, want die bas was so glad soos 'n spieël gepoleer,
en slegs aan die uiteinde is 'n paar groen takkies toege-
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laat om te groei. Daar was geen einde aan die vermaaklikhede wat die boom aan
hulle verskaf het nie. Hulle het allerhande verbasende gimnastiektoere geleer. Die
gewoonste speletjie was ‘volg die leier’, waarvoor mensekinders so 'n voorliefde
het. 'n Ry kleintjies beklim van agterlangs die stam en sit die boom in beweging
deur ritmies op en neer te swaai; dan los die voorstes een na die ander en word in
alle rigtings deur die lug geslinger om op die kruin van die varingbome of op die
rotsspitse wat die kuil omring, te lande te kom. Nooit het ons een in die water sien
val nie, nieteenstaande aansienlike gevaar hiervoor bestaan het. Dit was buitendien
'n gewone ‘grap’ dat die tweede in die linie die voorste aan die stert gryp net wanneer
hy los om sy lugsprong te begin. Dit was natuurlik 'n poging om sy maat in die water
neer te ruk. Maar daarvoor was hulle altyd te rats.
Die pragtige rotskuil net onder die slaapplek het gedurig vermaak aan die kleintjies
verskaf. Hier het die trop hulle aanddrank geniet voor hulle na die slaapplek vertrek
het, en dit was die gewoonte, vernaamlik van die kleinspan, om hul gesiggies teen
die watervlak te hou, om (soos Narcissus van ouds) langdurig hul eie skoonheid in
die natuurlike spieël te bewonder. Baie het geleer om die neus net onder die
oppervlakte te druk en borrels te blaas, wat hulle dan in hul hande probeer opvang.
Hier het hulle mekaar ook 'n gewone poets gebak. Een van buite sal suutjies 'n maat
bekruip sodra laasgenoemde volkome in sy eie beeld verdiep is en skielik en hard
op sy rug spring. Die gevolg was altyd 'n indompeling van eersgenoemde. Somtyds
- so gou en rats is die klein bobbejaantjie - het dit die aangevalle een geluk om die
poetsbakker, nieteenstaande die verrassing en skrik, beet te pak en saam met hom
die water in te sleep.
'n Ander speletjie is op 'n groot boomvaring in die kloof uitgevoer. Die stam was
so glad dat dit selfs vir die bobbejaantjie uiters moeilik was om die kruin te bereik.
Bo was die boom so ‘plat gesit’ dat daar slegs 'n oppervlakte van 'n paar duim in
deursnee was wat 'n houvas verskaf het. Die speletjie het daarin bestaan om van
die sitplekkie besit te neem en al die ander te verhinder om op te kom. Ons het ons
dikwels verwonder hoe hierdie speletjie sonder groot beserings kon afloop, want
hulle het op die boomvaring dikwels roekeloos te kere gegaan en daar was 'n
moontlike val van minstens twintig voet.
Hierdie roekelose grapmakery van die kleintjies herinner my aan 'n voorval wat
kmdt. Wessels en ek elke dag, weke agtereen, by 'n ander trop met onverslapte
belangstelling aanskou het.
Dit was in die Middelveld tussen die Palala- en die Magalakwenrivier. Die Noorde
was destyds heeltemal onbewoon en die plaasname wat ons geken het, was alleen
die aanduidings van die ou jagters wat hier olifante geskiet het. Sandmansfontein
was een van die ou staanplekke waar kmdt. Wessels en ek een winter uitgekamp
het. Dit was 'n ronde kom met steil rande en slegs deur een poort toeganklik.
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Aan die oostelike kant van die kom was daar 'n krans van goed duisend voet hoog
en 'n myl lank. Hierdie krans het so ver oorgehang dat wanneer die son loodreg bo
was, daar 'n skaduwee van minstens twintig tree was.
Daar was geen bergdier - die bobbejaan ingeslote - wat so 'n rotsstapeling kon
uitklim nie, en tog het die bobbejane op verbasende wyse van die krans gebruik
gemaak.
Ons het 'n paar honderd tree van die voet van die krans gekampeer, sodat ons
die hele uitgestrektheid van die krans kon sien. Daar was hier in die kom 'n trop van
ongeveer tweehonderd bobbejane. Hulle het seker geslagte lank nooit met die mens
op vyandelike voet in aanraking gekom nie, want die enigste tekens van mense wat
ons teëgekom het, het uit die dae van die ou olifantjagters gedagteken. Daar was
byvoorbeeld 'n reeks vanggate wat nog so diensvaardig was dat een van ons volk
die eerste dag met perd en al gevang is.
Daar was by ons eerste besoek aan Sandmansfontein 'n menigte tiers wat gedurig
op loer was om 'n bobbejaan in die hande te kry en die kleinheid van die trop moes
ongetwyfeld aan die bedrywigheid van hierdie roofdier toegeskryf word. Die
bobbejane het egter 'n vesting ontdek, wat hulle in alle geval snags teen alle aanvalle
van die kant van hul erflike vyande beveilig het.
Die krans het aan die regterkant in 'n alleenstaande kop met 'n grot doodgeloop.
Hierdie grot was die slaapplek van die trop wat - daarvoor het hulle gesorg - hulle
elke aand voor skemer bereik het. Die enigste toegang tot die grot was langs die
gelykte van die krans en 'n mens sou by die eerste aanskouing tot die onmiddellike
gevolgtrekking kom dat geen dier sonder vlerke ooit die grot sou kon bereik nie.
Maar die bobbejane het onder drang van doodsgevaar 'n weg gevind. Ongeveer in
die middel van die krans en minstens vyfhonderd voet van die grond, was daar 'n
lysie wat oor die hele wydte van die krans gestrek het. Die lysie was waarskynlik
nêrens meer as 'n paar duim breed nie - so altans het dit ons deur die verkyker
voorgekom. Langs die ontsettende weg het die bobbejane soggens en saans van
en terug na die grot gereis en elke keer het ons van onder die verskriklike skouspel
met ingehoue asem dopgehou.
Die gemoed van die mens werk op eienaardige wyse. Kmdt. Wessels en ek het
'n menigte bobbejane geskiet. Daar was alle rede om die vernieler te haat en te
verfoei en onder gewone omstandighede sou ons seker nooit die dood van 'n
bobbejaan betreur het nie. Nietemin het ons geys om die daaglikse reis van die
bobbejane langs die ontsettende krans te aanskou. Ek is daarvan seker dat dit ons
geweldig sou geskok het om een na onder te sien stort. Gedurende ons verblyf het
dit egter nooit gebeur nie.
Daar was slegs een wyse waarop hulle die duiselende weg kon volg. Meer as 'n
myl moes hulle voortgaan, met slegs hul vingers op die lys en hul voete teen die
gelyk oppervlak van die krans. Daar was net die nou lysie en onder 'n val van meer
as vyfhonderd voet.
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Die stoet het altyd op een manier die toer afgelê. Op die voorpunt was die groot
mannetjies; dan volg die wyfies sonder kleintjies, daarna wyfies met babas op die
rug en laaste kom die klomp kleintjies wat reeds van die moeders geskei is.
Dit was vir ons altyd 'n grillerige skouspel. Die geval van die moeders met taamlike
groot kleintjies op die rug het ons besonder gevaarlik voorgekom. Deur die verkyker
het dit ons dikwels voorgekom asof party die oorhangende gewig onmoontlik kon
dra - en daar was hier en daar hoekies waar almal om 'n uitstaande punt in die krans
moes gaan, waarvan hulle self die gevaar ingesien het, want hier het dit altyd uiters
stadig en sorgvuldig gegaan.
Die bobbejaan is baie selde stil. Dit lyk asof hulle 'n lawaaimakery besonder geniet.
Maar hierdie reis het hulle altyd in doodse stilte volvoer en ek dink dit het stellig
daartoe bygedra om die skouspel vir ons indrukwekkender te maak.
Ons gemoedstoestand kan hieruit afgelei word: dat daar verskeie male sprake
was van 'n skoot op die bobbejane te los net wanneer hulle op die gevaarlikste van
die kransweg was; maar by ‘sprake’ het dit gebly. Geeneen van ons het ooit genoeg
moed geskep om die geweer te haal nie.
En nog het ek die vreeslikste van die skouspel nie vertel nie. Selfs hier - te midde
van die vreeslikste gevaar - kon die klein bobbejaantjies hul grapmakery nie 'n paar
oomblikke prysgee nie. Een van hul geliefkoosde grappies was om een hand van
die lys te los en, terwyl hy in die lug aan een hand bokant die ontsettende afgrond
swaai, sy maat aan die stert te pak en 'n geweldige ruk te gee. Dit het ons dikwels
voorgekom asof dit net 'n haar geskeel het of altwee kleintjies het in so 'n geval in
die diepte afgetuimel.
Maar ons het waarskynlik die gevaar oorskat en die bobbejaantjies het dit beter
bereken. In elk geval het ons nooit een sien val nie.
'n Besondere eienaardigheid in die karakter van klein bobbejaantjies is die liefde
wat hulle vir alles wat klein is, toon. Dié wat by ons op die plaaswerf aangehou is,
het elkeen 'n klein diertjie gehad, waaraan hy so geheg was dat dit altyd op 'n
tragedie uitgeloop het wanneer, soos op 'n plaas onvermydelik is, 'n skeiding moes
plaasvind.
Klein bok- en skaaplammetjies, klein varkies, hondjies, katjies en selfs kuikens,
en klein eende en gansies is almal deur my aangeteken as geliefkoosde speelmaats
van klein bobbejaantjies wat op die werf opgegroei het. Dit is natuurlik soortgelyk
aan die aantreklikheid wat alle klein diertjies vir mensekinders het. Ons klein
bobbejane het egter nooit die minste belangstelling in poppe of nagemaakte diere
getoon nie. Dié is altyd onmiddellik aan stukke gebreek ‘om te sien wat binne is’.
Ek het in Europa jare lank 'n klein apie aangehou - 'n Suid-Amerikaanse marmoset
wat tot die kleinste aapsoort in die wêreld behoort. My apie was so klein dat sy
maklik in my onderbaadjiesak kon wegkruip. Sy was seker nie gro-
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ter as ons gewone streepmuise nie. Vir haar grootte en ontwikkeling was sy egter
verbasend slim. 'n Jong dame wat haar 'n tyd lank gedurende my afwesigheid
opgepas het, het haar 'n klein poppie gegee, waarvoor sy eers bang was. Nadat sy
ontdek het dat die poppie nie lewend is nie, het sy dit egter dadelik as 'n speelding
aangeneem. Dit was lagwekkend om die liefkosings te sien wat die poppie daarna
ten deel geval het. Sy het nooit gaan slaap sonder om die poppie in haar arms te
neem nie. Dit is die enigste van die ape wat, volgens my waarneming, die minste
belangstelling in speelgoed of nagemaakte diere toon.
Wat my met die oog op die groot belangstelling wat ons mak bobbejane op die
werf in diere getoon het, altyd verwonder het, was dat ons trop in die berge selde
of nooit pogings aangewend het om klein bergdiere in die hande te kry. En daarvoor
moet daar genoeg geleentheid gewees het. Die trop moet dikwels die kans gehad
het om klein klipbokkies, dassies en rooihase te vang, en tog het dit - met een
uitsondering - nooit voorgekom nie. Van die dassies het hulle eenvoudig geen notisie
geneem nie, byna net so min as wat die dassies deur hulle gesteur is. Ons het
enkele male gesien dat 'n bobbejaan dassies wat in die son sit en slaap, skrik maak
deur skielik van 'n hoogte tussen hulle af te spring. Twee ander mannetjies het die
gewoonte gehad om die dassies met klippe en gruis te bestook wanneer hulle die
kans kry. Maar ons het nooit 'n poging gesien om 'n dassie werklik in die hande te
kry nie.
Die eerste maal wat ek verneem het van die vang van 'n klein diertjie deur
bobbejane is my deur dr. Zboril vertel. Hy was 'n neef van kaptein Zboril, wat jare
lank aan die hoof van ons Staatsartillerie was. Dr. Zboril was 'n myningenieur van
beroep en eenmaal in die Soutpansbergse Laeveld het sy werkvolk hom vertel van
'n trop bobbejane in die berge wat jare tevore 'n boklammetjie naby hul stat gevang
en grootgemaak het. Volgens hul berig was die bok destyds nog by die trop. Ná
veel moeite het dr. Zboril die trop binne gesig gekry en verskeie foto's van die
sonderlinge voorval geneem, waarvan hy een aan my getoon het. Die gevangene
was toe 'n volgroeide spierwit bokram met lang baard en horings en was altyd onder
die trop. Die volk het vertel dat drie tot vier klein bobbejaantjies dikwels op die groot
ram se rug gery het; maar dit het dr. Zboril self nooit gesien nie. Dit is egter hoogs
waarskynlik as 'n mens daaraan dink hoe gou klein bobbejaantjies op die werf vanself
leer om op honde, varke en ander mak diere te ry.
Dit spreek vanself dat daar min diere is wat in staat sou wees om by 'n trop
bobbejane in die berge gedurende hul daaglikse rondreise te bly, sodat die kans
om gevange diere groot te maak, gering is en slegs tot 'n paar soorte beperk is. Ook
is dit onwaarskynlik dat die bobbejaan die nodige verstand besit om 'n klein diertjie
van 'n pleegmoeder te voorsien waar die gevangene nog te klein is om homself te
voed. Dit sou miskien kon gebeur waar 'n wyfie van die trop haar eie pasgebore
kleintjie op die een of ander wyse gelyktydig met die vang
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van die vreemde diertjie verloor het. Maar dit is 'n toevallige sameval van
omstandighede wat nie dikwels kan voorkom nie. Dit is hoogs waarskynlik dat dr.
Zboril se bokkie gevang is nadat hy groot genoeg was om sonder sy moeder klaar
te kom. Die swartes het egter verklaar dat die bokkie in die begin deur 'n
bobbejaanwyfie in die arm gedra is. Dit is derhalwe moontlik (maar ook net moontlik)
dat 'n bobbejaanwyfie wat haar eie kind kwytgeraak het, die bokkie as pleegkind
aangeneem het. In so 'n geval sou sy hom in haar arms dra en selfs moeite doen
om hom te leer om aan haar te drink. Gewoonlik kan boklammetjies maklik geleer
word om ander vreemde diere as pleegmoeders aan te neem.
Ek het melding gemaak van een uitsondering by ons trop wat betref die
afwesigheid van pogings om klein diertjies te vang. Dit het ons so sonderling
voorgekom dat ons die voorval van begin tot end noukeurig bestudeer het.
Op 'n sekere middag het ons by die terugkoms van die trop 'n toestand van
opgewondenheid opgemerk toe hulle nog op 'n aansienlike afstand van die kloof
was. Hulle het gedurig op 'n klomp vergader, klaarblyklik om iets wat hul
belangstelling gewek het. Ons het hulle tegemoetgegaan en toe ontdek dat die
buitengewone gedrag veroorsaak is deur 'n klein pasgebore rooihasie wat 'n jong
wyfie in haar arms het.
By die rooihaas is dit 'n gewoonte - net soos by alle ander haassoorte - dat die
moeder haar kleintjie op die lêplek agterlaat, terwyl sy uitgaan om te wei. Dit gebeur
meestal snags, maar kom tog ook bedags voor. Ek dink dat dit 'n wyse van
beskerming is dat die moeder op 'n afstand van haar kleintjie 'n lêplek maak en hom
besoek alleen wanneer hy gevoed moet word. Waarskynlik het ons bobbejaanwyfie
so 'n enkeling-hasie ontdek en op hom beslag gelê.
Al die ander lede van die trop het die grootste belangstelling in die klein gevangene
getoon en het gedurig pogings aangewend om aan hom te raak, maar die eienares
het al die pogings afgeweer. Besitreg is een van die gemeenskaplike wette wat die
bobbejane noukeurig eerbiedig, sodat daar geen gevaar was dat een van die grotes
werklik sou probeer om haar hasie met geweld af te neem nie. Ons het dit destyds
reeds geweet.
Teenoor ons was sy agterdogtiger. Wat haar metgeselle sou doen en nie doen
nie het sy goed genoeg geweet; maar wat die mense in so 'n geval sou doen, was
'n ander saak. Sy het derhalwe die veiligste weg ingeslaan en haar hasie op 'n
afstand van ons gehou en niks wat ons kon aanbied, was 'n sterk genoeg versoeking
om haar binne ons bereik te laat kom nie.
Ons het dadelik gesien dat die hasie glad te klein en hulpeloos is om homself te
voer, sodat 'n noodlottige uiteinde van die eksperiment 'n sekerheid was as ons
geen plan kon beraam om die hasie te voer nie.
Ons was seker nog begeriger as die bobbejane om die hasie aan die lewe te hou
en te sien wat later van die saak sou word. Maar dit was presies wat die jong eienares
ons nie wou toelaat nie.
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Alle lekkernye is tevergeefs aan haar aangebied. Dit het net gedien om haar meer
agterdogtig omtrent ons bedoelings te maak. Ons het met behulp van ons werkers
selfs probeer om haar met 'n strik te vang, maar hiervoor was sy veels te slim.
Ons sou miskien 'n kans gehad het om die hasie gedurende die nag in die hande
te kry en te voer, maar om die een of ander rede wat ons nooit deurgrond het nie,
wou ons trop nooit toelaat dat ons snags op die slaapplek kom nie. Terwyl hulle nog
in die kloof was, kon ons in die nouste aanraking met hulle kom, maar sodra hulle
op die slaapplek was, mog ons nooit nader kom as die takke van die wildevyeboom
wat toegang tot die vloer van die slaapplek self verleen nie. Daarvandaan kon ons
alles sien wat op die slaapplek gebeur. Maar sodra een van ons sy voet op die vloer
sit, is hy deur die groot mannetjies op 'n wyse bedreig wat by ons geen twyfel omtrent
hul bedoelings gelaat het nie. Ons het dit derhalwe nooit gewaag om by hulle op
die slaapplek af te klim nie.
Die klein wyfie het met die hasie in haar arms geslaap, en geen enkele oomblik
is die diertjie buite haar besit gelaat nie. Dit het haar eie kosvinding belemmer en
terwyl die trop op reis was, is sy meestal ver agtergelaat. Sy het die hasie meestal
onder een arm gedra en op drie pote geloop. As sy iets kry om te eet, het sy die
hasie tussen haar agtervoete vasgehou terwyl sy haar hande gebruik.
So het dit drie dae lank aangehou. Ons het skotteltjies melk in die kloof en op die
vloer van die slaapplek gelaat in die hoop dat die hasie miskien toegelaat sou word
om daarvan te drink. Die melk is egter dadelik as 'n spesiale gif aan die leiers
aangeneem en die jongeres het dit nie gewaag om die skotteltjies te nader voordat
die leiers alles geledig het nie.
So het dit drie dae voortgegaan. Ons kon die verswakking van die hasie daagliks
sien toeneem en die derde nag van sy gevangenskap het hy op die slaapplek
beswyk. Hy is gedurende die nag oorgegooi en die volgende oggend het ons die
dooie hasie op die wal van die rotskuil reg onder die slaapplek gevind. Ons het
vasgestel dat hy van honger dood is.
Dit is merkwaardig dat die jong wyfie die heengaan van haar hasie verskeie dae
lank betreur het. Elke aand het sy haar van die trop afgesonder en bo op 'n spits
rots het sy haar smart deur die bobbejaantreurigheid te kenne gegee. Dit het sy tot
vervelens toe volgehou.
Behalwe die vang van die berghasie het ons nooit 'n soortgelyke geval by ons
trop gevind nie. Maar ons het verskeie male voorbeelde gesien van vriendskaplike
betrekkings tussen bobbejane en ander diere. Die sonderlingste geval van hierdie
aard wat ek ooit persoonlik gesien het, het in die nabyheid van Bokpoort voorgekom.
Dit het gepaard gegaan met 'n reeks merkwaardige gebeurtenisse en al het party
daarvan regstreeks niks met bobbejane te maak nie, het dit nietemin aanleiding
gegee tot die ontdekking van die bobbejaangebeurtenis. Die geskiedenis word
daarom uitvoerig uiteengesit.
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6 Vriendskap tussen Mense en Bobbejane
Die liefde wat bobbejane dikwels vir alle klein diertjies toon, strek soms ook tot
mensebabas. Ek praat hier net van mak bobbejane in gevangenskap. Verskeie
gevalle het tot ons kennis gekom van mak bobbejane wat buitengewoon geheg raak
aan mensebabas en van 'n moeder wat haar baba aan die sorg van 'n jong
bobbejaantjie toevertrou het. So 'n geval het op die plaas voorgekom. Ons het
destyds mak bobbejaantjies gehad wat los op die werf rondgeloop het. 'n Vrou van
'n bywoner op die plaas het twee keer in die week in ons dam klere gewas. Sy was
gewoond om haar klein babatjie in 'n stootwaentjie wat sy uit 'n seepkissie en vier
ploegwiele aanmekaargesit het, saam te bring, en terwyl sy werk, is die baba in die
skaduwee van 'n boom gelaat. Ons bobbejaantjie het dadelik die grootste
belangstelling in die babatjie getoon. Dit het die moeder in die begin met geweld
afgeweer. Maar die grootste van ons bobbejaantjies was vir haar te slim. Met die
uiterste sluheid het hy die baba bekruip en verskeie male die waaksaamheid van
die moeder ontduik, met die gevolg dat sy af en toe die bobbejaantjie met sy arms
om die kleintjie gevou in die waentjie by die kindjie ontdek het. Mettertyd het sy aan
die geselskap gewoond geword.
Sy het selfs ontdek dat, wanneer die babatjie lastig is, die teenwoordigheid van
die bobbejaantjie die kleintjie spoedig gerus maak. Die gevolg was dat sy, in stede
van die bobbejaantjie af te skrik, dikwels sy hulp ingeroep het om haar kind aan die
slaap te sus.
Daar het gevalle in Waterberg voorgekom waar volgroeide mak bobbejane
dieselfde belangstelling in babatjies getoon het en waarvan die gevolge baie ernstiger
was en maklik noodlottig kon gewees het.
Op die plaas Slypsteenkop, tussen Warmbad en Rooiberg, was daar 'n groot
bobbejaanmannetjie op die werf aan 'n paal vas. Die dame van die huis het die lewe
geskenk aan 'n baba wat die vader, toe die kind 'n paar weke oud was, aan die
bobbejaan getoon het, maar sonder om aanraking toe te laat. Die bobbejaan het
dadelik die grootste belangstelling in die kind getoon en daarna sy verskyning altyd
begroet met die gewone geluide van liefkosing wat bobbejane ook maak as hulle
iets van 'n mens afsoebat.
Die bobbejaan het ontdek dat wanneer hy bo op sy slaapkissie regop staan, hy
die babatjie deur die slaapkamervenster te sien kon kry. Hy het die gewoonte
aangewen om elke paar minute op die slaapkis te klim en die kind te beloer solank
hy in die kamer slaap. Dit het 'n grap geword waaroor die gesin dikwels gelag het
en wat aan besoekers as 'n eienaardige bobbejaan-greep vertoon is.
By een geleentheid was die man afwesig en daar was ook geen enkele man op
die werf teenwoordig nie, toe die bobbejaan sy ketting breek.
Die moeder en 'n swart vrou was in die kombuis besig en het vir die eerste
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maal onraad gewaar toe hulle die baba geweldig hoor huil. Toe hulle die slaapkamer
binnestorm, sit die bobbejaan op die vensterbank met die baba in sy arms, terwyl
hy die twee indringers met ontblote tande bedreig. Sonder aarseling het die moeder
toegesnel om haar kind te red. Dit was 'n besonder groot en sterk bobbejaan en hy
sou na alle waarskynlikheid sy buit deur geweld kon behou het, trots alles wat die
twee vroumense kon doen. Maar hy het besluit om 'n ander weg in te slaan. Daar
was langs die venster 'n dik klimop waarvan die hoogste takke die dak bereik het.
Met die baba onder die arm het die bobbejaan hierlangs opgeklouter en binne 'n
paar sekondes was hy, wat die pogings van die moeder betref, veilig bo op die vors.
Die ongelukkige moeder moes hom radeloos en byna rasend van onder gadeslaan.
Sy het spoedig ingesien dat die grootste gevaar nou was dat die bobbejaan die
baba skielik kon los, wat natuurlik die gewisse dood van die kleintjie sou veroorsaak
het. Alle pogings is dadelik aangewend om die bobbejaan weer ondertoe te lok.
Brood, beskuit, suiker, skottels konfyt is hom aangebied - alles tevergeefs. Lekkernye
wat hy gewoonlik gretig en gulsig sou gepak het, het alle aantrekkingskrag verloor.
Hy het natuurlik die plan van die moeder gou deurgrond en uitvoering daarvan wou
hy ten alle koste vermy. In plaas van af te klim, het hy begin twyfel aan die veiligheid
van sy posisie op die vors. Langs die gewel was 'n inheemse boom - 'n reus met
wyd uitgespreide takke, waarvan een binne bereik van die bobbejaan was. Spoedig
was hy in die boom en op die hoogste bereikbare tak het hy sy intrek met die babatjie
geneem, goed vyftig of sestig voet van die grond af. Die meeste van die tyd het hy
die kind onder een arm gedra, somtyds met die kop na onder, maar toe hy veilig op
die tak was, het hy die baba weer in sy arms geneem en toe het die gehuil van die
kind vir die eerste keer skielik opgehou. Wat gebeur het, was dat die geskud gepaard
met die warmte van die bobbejaan se liggaam die kleintjie aan die slaap gesus het.
Intussen het die moeder die bediende na die naaste bure gestuur om hulp te ontbied.
Daar was êrens in die nabyheid 'n man wat die geroep en geskreeu van die vrou
gehoor het en spoedig bygekom het om te help. Toe blyk dat die man net so
hulpeloos is as die vrou. Die enigste raad wat hy kon aanbied, was om die bobbejaan
dood te skiet en die kind te vang, maar dit is voorlopig van die hand gewys as 'n
uiterste middel wat alleen aangewend kon word indien die kind in nog groter gevaar
sou verkeer. Al wat die man en vrou kon doen, was om met 'n uitgestrekte kombers
gedurig reg onder die bobbejaan te staan. 'n Uur later was die swart vrou terug met
'n Boesman wat vroeër op Slypsteenkop in diens was en met die bobbejaan goed
bevriend was.
Dit is 'n bekende feit dat Boesmans oor die algemeen die eienaardigheid besit
om gou met diere op vriendskaplike voet te kan omgaan. Tussen die bobbejaan
van Slypsteenkop en hierdie Boesman het lank tevore 'n intimiteit van hierdie aard
bestaan en dit het spoedig geblyk dat die bobbejaan sy vriend nie
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vergeet het nie. Die Boesman het die lekkernye opsy gesit. Hy was van mening dat
dit slegs sou dien om agterdog van die dier gaande te hou. Hy het die moeder, die
man en die swart vrou by die huis laat ingaan en die deure en vensters toegemaak;
toe begin hy in die taal en op die wyse van Boesmans met die bobbejaan praat. Dit
het dadelik 'n snaar in die harsings van die bobbejaan geroer. Sonder die minste
wantroue het hy met die kind onder die arm die boom afgeklim en toegelaat dat die
Boesman hom aan die halsband beetkry. Toe hy weer sy ketting aanhet, het sy
moed hom verlaat. Sonder die minste verset het hy die baba aan die Boesman
oorhandig. Die moeder het haar kleintjie teruggekry sonder enige nadelige gevolge,
behalwe 'n paar skrapies aan die hande en gesig wat deur die takke veroorsaak is.
Die bobbejaan het natuurlik met sy lewe vir die avontuur betaal.
'n Ander voorval waar wilde bobbejane in vriendskaplike verhouding tot mense
gestaan het, het ek self naby die ingang van Bokpoort, in die Hangklipgebergte
gesien. Daar was twee ou Waterbergers in my geselskap toe ons onverwags op
die gebeurtenis afkom. Een van die twee, mnr. Willem van Staden, was diep in die
sewentig en mnr. Gys van Rooyen was in sy sewentigste jaar. Altwee is so te sê in
die jagveld gebore en het onder wilde diere grootgeword. Vir altwee ou here was
die gebeurtenis 'n verrassing wat hulle met die uiterste verbasing vervul het. Nog
nooit tevore het hulle self so iets beleef of daarvan gehoor nie.
Dit is eienaardig dat die makmaak van ons trop bobbejane op Doornhoek geen
verwondering onder die ou veldmense in ons nabyheid verwek het nie.
Hulle kon maklik besef hoe ons op die wyse waarop ons te werk gegaan het, so
'n toestand geskep het.
Hul verwondering is meer bepaald deur die stigters van die toestand verwek, van
wie die verstandsgesindheid onder die swaarste verdenking geval het.
Maar die Bokpoort-voorval was 'n natuurlike ‘outomatiese’ ontwikkeling wat al hul
opgedane kennis van dierlike gedrag laat wankel het. Ook vir my was dit iets wat
ek nooit vantevore waargeneem het nie. Die voorval is in my geheue geheg deur
'n afsonderlike reeks gebeurtenisse wat in sekere opsigte net so verbasend is as
die bobbejaan-voorval self, waarmee hulle in noue verband staan. Nieteenstaande
die afwyking wat dit gaan veroorsaak, het ek besluit om kortliks die hele geskiedenis
te vertel. Dit sal minstens dien om die leser 'n lewendiger beeld van die natuurlike
omgewing te verskaf, waarin ons die bobbejaanvoorval teëgekom het.
Daar was destyds twee weë van ons kant wat toegang deur die Hangklip-gebergte
tot die Palala-plato en Purekrans verskaf het. Die een was die groot wapad deur
Tarentaalstraat wat vir ons 'n omweg van byna 'n dagreis was. Die ander was deur
Bokpoort. Daar was toe nog geen gemaakte pad deur Bokpoort nie. Dit het baie
jare later eers gekom. Die enigste weg was 'n voetpad wat
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moeilik en taamlik gevaarlik was. 'n Rytuig van enige aard kon natuurlik nie gebruik
word nie. Te voet of te perd was die enigste twee maniere waarop die gevaarlike
poort gekruis kon word. As 'n perd gebruik word, moes dit oor lang afstande gelei
word en selfs dan was dit gevaarlik as die perd enigsins skrikkerig of senuweeagtig
was. 'n Groot gedeelte van die voetpad was op 'n kranslys met 'n rotswand aan die
een en 'n afgrond aan die ander kant. Die eerste plaas op die plato is Purekrans,
die eiendom van 'n ou en alombekende inwoner van Waterberg, die oorlede heer
Piet van Rooyen.
Ek was destyds die enigste persoon in ons hele geweste wat mediese hulp van
enige aard kon verleen. By een geleentheid het mnr. Van Rooyen my laat roep,
daar hy deur 'n skielike en ernstige kwaal oorval is. Sy seun Piet was die
boodskapper.
As 'n mens geneig is om in ‘voorbodes’ te glo, sou hy seker aanneem dat die
noodlottige uiteinde van die saak aan ons bekend gemaak is deur die reeks
sonderlinge voorvalle wat daarmee gepaard gegaan het.
Op sy reis ondertoe, net toe hy onder 'n reuse-boom in die poort deurry, gewaar
hy 'n geritsel in die takke bokant hom. Toe hy opkyk, sien hy 'n groot tier wat besig
is om 'n duiker, wat hy waarskynlik net tevore gevang het, in een van die hoogste
mikke van die boom op te hang. Dit is algemeen bekend dat tiers die gewoonte het
om gevange wild wat hulle nie in staat is om dadelik te verslind nie, in bome op te
hang, maar ek het nooit tevore van iemand gehoor wat die gebeurtenis self
gadegeslaan het nie. Van Rooyen was ongewapen en moes die roofdier met sy buit
in vrede laat.
Die volgende dag het ek mnr. Van Rooyen te perd na Purekrans vergesel. Hy het
op 'n groot rydonkie wat aan die voetpad gewoond was, gery en ek het my makste
perd vir die reis uitgesoek. Alles het voorspoedig gegaan tot laat in die middag net
toe ons die plato aan die noordelike ingang van Bokpoort bereik. Mnr. Van Rooyen
het nog voor in die voetpad gery, wat dáár natuurlik gelyk en mooi was, en hy was
net besig om my al die merktekens van die skone en merkwaardige streek aan te
dui, toe ons gesprek deur 'n snaakse gebeurtenis onderbreek is. Sy donkie het
skielik - en vir hom heeltemal onverwags - na een kant padgegee en tegelyk sy kop
omgekeer tot sy bek aan die stiebeuel raak. Van Rooyen was gou genoeg om met
die een hand die kort maanhaar beet te pak en dit het hom van 'n val gered. Maar
sy toestand was nie veel beter as 'n val sou gewees het nie. Sy voete was nog in
die stiebeuels, maar bo in die lug, waar sy kop onder normale omstandighede moes
gewees het. En so hang hy, tussen hemel en aarde, met sy kop na onder, terwyl
hy dringend om hulp roep. Die skouspel was so snaaks dat ek seker is dat Van
Rooyen self daaroor sou gelag het as hy dit uit 'n veiliger en gemakliker oord kon
aanskou het. As ek miskien geneig was om oor die dilemma van my waarde vriend
te lag, is die begeerte spoedig gedemp toe ek van my perd afspring en hom te hulp
snel.

Eugène Marais, Versamelde werke

139
Toe gewaar ek die eerste keer die verskriklike oorsaak van die toer wat die donkie
so onverwags uitgevoer het en van die snaakse houding waarin hy nog steeds
volhard. In die voetpad, vlak voor Van Rooyen, staan 'n mamba orent met swaaiende
bolyf, woedend en klaar om te byt. Die donkie het net ver genoeg padgegee om sy
eie kop buite gevaar te kry, maar Van Rooyen se posisie was gevaarlik genoeg. Sy
kop was nie meer as 'n paar voet van die oop bek van die slang nie, want hy hang
nog altyd met die kop ondertoe. As hy val, moet hy onvermydelik op die dodelike
slang neerstort. Baie stadig en met bewende hande het ek Van Rooyen vasgehou
en die donkie 'n bietjie verder van die slang weggetrek. (Ek was natuurlik aan die
veilige kant van die donkie.) Stadig en versigtig het ek Van Rooyen weer in die saal
gehelp. Om die een of ander rede het die slang sy dreigemente nie tot uitvoer gebring
nie en met 'n sug van uiterste verligting het ek Van Rooyen eindelik buite gevaar
gesien. Ons het toe met ons diere stadig uit die gevaarlike nabyheid getrek, terwyl
die slang nog steeds dreigend op wag staan. Toe ons op 'n veilige afstand was,
begin ons aan wraak dink, maar op die kale sandvlakte was geen enkele klip te vind
nie. Ons het toe op die gedagte gekom om die slang met 'n stiebeuel dood te gooi,
of ten minste buite geveg te stel. Dit was op sy beste 'n dwase ding om te doen.
Kort tevore het 'n ouer broer, nl. Gys van Rooyen, 'n soortgelyke ontmoeting met 'n
loodslang opgerol in 'n ou wapad gehad. Hy het suutjies omgeloop, maar toe hy op
'n veilige afstand was, besluit hy ook om die vyand met klippe te bestook. Met sy
eerste skoot, wat die grond 'n voet van die slang geraak het, was daar skielik 'n
stofdamp en 'n sekonde later staan die twaalfvoet-mamba reg voor hom orent met
sy kop 'n paar duim van mnr. Van Rooyen se gesig. Sy teenwoordigheid van gees
het hom gelukkig nie verlaat nie. Hy het 'n ruk wat vir hom 'n eeu moes gelyk het,
doodstil bly staan, sonder om 'n spier te verroer. Uiteindelik sak die makoppa en
trek na die plek waarvandaan hy oorspronklik gekom het en rol hom weer in die
wintersonnetjie op. Mnr. Van Rooyen het voetjie vir voetjie agteruitgeskuif, totdat
die slang buite gesig was en toe sy reis voortgesit sonder om die loodslang verder
te molesteer.
In ons geval het die slang ons bombardement met die stiebeuel roerloos verdra,
totdat 'n skoot van my so swak was dat die stiebeuel 'n paar voet van die slang bly
lê het. Ons het toe besluit dat dit beter is om sake voorlopig so te laat en ons is met
die vyand in tydelike besit van ons wapen voort na Purekrans.
Ná ek mnr. Van Rooyen ondersoek het, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat
'n onmiddellike operasie die enigste kans bied om sy lewe te red. Ons is toe terug
na Naboomspruit, waar ek tevergeefs probeer het om 'n dokter van een van die
groter dorpe in die hande te kry. Eindelik het ek telegrafies in aanraking gekom met
'n vriend, dr. Corkery van Warmbad. Nadat ek die moeilikhede van die reis en die
gevaarlike toestand van die pasiënt verduidelik het, het hy onmiddellik besluit om
te kom, al was hy 'n volkome ongeoefende ruiter.
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Mnr. Piet van Rooyen en ek het hom, gereed vir die reis deur Bokpoort, op
Naboomspruit ontmoet. Ek het dr. Corkery 'n jong merrie gegee, wat 'n weinig
senuweeagtig was, maar aan haar was die voordeel verbonde dat sy al verskeie
male deur die poort gegaan het. Piet van Rooyen was met die swaar medisyne- en
instrumentekas van die dokter voorop, weer op sy donkie en sou die stoet lei. Ek
het die agterhoede gevorm op 'n hings wat ook al verskeie male deur die poort was.
En in hierdie orde het ons die voetpadreis aanvaar.
Dr. Corkery het op my instruksies die merrie vrye teuels gegee, met die gevolg
dat sy baie stadig geloop het en ons gids op die donkie by tye ver vooruit geraak
het.
Daar was 'n gevaarlike plek in die voetpad op die lys, waarvan ek dr. Corkery niks
vertel het nie. 'n Rotsval het die gewone voetpadlys gesluit en om daaroor te kom,
het iemand 'n uitweg gemaak wat toegelaat het dat die reisiger na 'n hoër lys kon
klim. Onder lê 'n ontsettende afgrond tot op die vloer van die bergstroom wat die
poort af vloei. Die uitgang wat 'n toegang van die een lys na die ander verleen, was
ongeveer twintig tree van die suidekant van die rotsval wat die ou voetpad sluit.
Net hier het Van Rooyen op sy donkie so ver voor geraak dat hy 'n tyd lank buite
ons gesig was, en toe val dit hom by van die uitweg en ook van die moontlikheid
dat die dokter dit onwetend mag verbygaan en hom op die onderste lys teen die
rotsval mag vasry. Hier is die lys so nou dat dit onmoontlik is om 'n perd om te draai.
Hy keer toe dadelik terug om te sien wat van ons geword het en was net betyds om
ooggetuie van 'n verskriklike skouspel te wees.
Wat hy gevrees het, het gebeur. Dr. Corkery het sy perd toegelaat om die
uitdraaipaadjie na die boonste lys, waarvan hy niks geweet het nie, verby te loop.
Ek was ongeveer twintig tree agter hom en het gesien dat hy verkeerd gaan, maar
net te laat om dit te verhinder. Alles het hierna vreeslik snel verloop. Ek het die
dokter net toegeroep om in te hou toe die merrie sien dat sy haar op die nou lysie
vasgeloop het. Omdraai kon sy nie sonder om van die afgrond af te stort nie. Sy
begin snork en rondtrap, terwyl ek langs my perd afgly om dr. Corkery te gaan help.
Ek kon sien dat hy in onmiddellike en dodelike gevaar verkeer. Maar ek was te laat
om iets te doen. Net op die gevaarlike moment verskyn Van Rooyen met die donkie
op die boonste lys net reg bokant die merrie. Toe sy die donkie, wat sy die hele dag
reeds gevolg het, bokant haar gewaar, verloor sy al haar verstand en staan regop
teen die krans, waarskynlik in 'n poging om op dié wyse die donkie te bereik en uit
haar benoudheid te raak. So skielik was die beweging en so ver agteroor was sy
dat dr. Corkery agteroor uit die saal val. Ek het hom net oor die rand sien verdwyn,
toe die perd ook agteroorslaan en buite my gesig raak. Die geraas van die val was
ontsettend. Die weerklanke in die nou poort het dit vergroot en herhaal en weer
herhaal, totdat dit vir my geklink het na die weergalming van 'n donderstorm in die
berge.
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Dit het natuurlik bygedra om die indruk wat die ramp op my gemaak het, tiendubbel
te vergroot. Dat perd en ruiter op die rotsvloer in die diepte verpletter was, was by
my 'n uitgemaakte saak en die leser kan maklik besef met watter gevoelens Van
Rooyen, ná hy die onderste lys weer bereik het, en ek na die plek van die ongeluk
gesnel het.
Maar dr. Corkery se doodsuur het nog nie geslaan nie.
Net reg onder die plek waar hy en sy perd afgestort het, was daar 'n groot rotsval,
wat uit die krans gekalwer en teen 'n laer lys gestuit het. Dit het 'n skuins tafel van
vergruisde klip gevorm, toegegroei met groot polle tamboekiegras. Op die polle het
dr. Corkery op sy rug te lande gekom en net langs hom die perd. As die perd toe
aan 't spoke gegaan het, sou die voorval nog 'n noodlottige einde gehad het, maar
sy was waarskynlik slim genoeg om haar gevaar in te sien en doodstil te lê, totdat
ons met ontsettende moeite haar weer op haar bene gehelp het. Ons moes al ons
teuels en halterrieme aanmekaarbind om 'n tou lank genoeg te maak om haar te
span. Met behulp hiervan en die inspanning van al ons kragte het ons na 'n lang
worsteling daarin geslaag om haar weer op die voetpadlys te kry.
Die geluk en ongeluk wat in gedurige ewewig was, het nog verder volgehou. Toe
ons die poort uiteindelik uit is, merk dr. Corkery vir die eerste maal dat hy sy bril
kwyt is en hy is so bysiende dat hy onmoontlik sonder bril kan opereer. Mnr. Van
Rooyen is dadelik terug om na die bril te soek, nieteenstaande ons geen die minste
hoop gehad het dat hy dit heel sou kry nie. En tog het dit gebeur. In die graspolle
waar dr. Corkery geval het, kry Van Rooyen die bril sonder enige krakie.
Die volgende dag het dr. Corkery die operasie op mnr. Van Rooyen gedoen.
Tot dusver is nog niks van die bobbejane van Bokpoort vertel nie, maar ek kan
ten minste die verontskuldiging vir die afwyking aanbied dat al die gebeurtenisse
tot die bobbejaan-voorval gelei het.

7 Bobbejane en Mense
Kort ná die gebeurtenisse wat in die vorige hoofstuk beskrywe is, het ek met twee
ou inwoners van die onderste ingang van Bokpoort te perd uitgekom. In my geselskap
was die ou mnr. Willem van Staden (destyds van Doornhoek) en mnr. Gys van
Rooyen. Altwee het na Waterberg gekom toe die Middelveld een van die groot
olifant-jagvelde van Transvaal was en toe die meeste blanke inwoners 'n bestaan
uit ivoor gemaak het. Wat die twee here nie van wilde diere geweet het nie, was
nouliks die moeite werd om te leer en tog moes hulle dié dag
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'n skouspel van bobbejaangedrag gewaar wat hulle albei nooit sou geglo het as
hulle dit nie met hulle eie oë gesien het nie.
Net onder die Poort was 'n groot plaat dorings, deursny van wilde voetpaadjies,
want daar was toe nog geen pad en geen deurweg vir enige soort rytuig nie.
Net voor ons die dorings uitkom, hoor ons naby ons die geprewel van 'n trop
bobbejane wat ons klaarblyklik nog nie gewaar het nie.
Ek herinner my dat een van die here opgemerk het: ‘Hulle is druk besig om gom
te soek.’
Links voor ons was 'n aansienlike opening in die bosse. In die middel daarvan
loop die spruit wat van die Poort afkomstig is. In die middel van die opening gewaar
ons so 'n eienaardige groep dat ons die perde dadelik ingehou en die skouspel
ongeveer 'n halfuur lank met die grootste verbasing beskou het. Vir die groep was
ons onsigbaar agter die laaste doringbosse van die plaat.
Op die wal van die spruit was 'n rysknop, van verskillende kante uitgehol, en by
een van die uitgrawings was agt of tien klonkies, klaarblyklik bees- en bokwagters
van 'n stat in die nabyheid. Party was besig om met hul hande potklei uit die gat te
grawe, terwyl ander osse en ander diere uit die klei vervaardig. Ons eerste indruk
was dat dit almal kinders is, maar gou merk ons dat meer as die helfte van die groep
uit jong bobbejane bestaan.
Daar was die grootste bedrywigheid aan die gang en so geweldig was die gewoel
om die gat dat dit die vernaamste rede was waarom ons so naby hulle kon kom
sonder om ontdek te word. Bobbejane en klonkies stoot mekaar van die gat weg in
'n poging om klei in die hande te kry, want die ingang is te nou vir meer as twee om
die sagte potklei by te kom. Van die stoeiende boel het daar 'n gedurige gelag
gemeng met Sesoeto-skelwoorde van die grofste aard opgeklink en bo alles kon 'n
mens die gebabbel van die bobbejane hoor. Sodra 'n bobbejaan van die ingang
besit neem, word hy deur 'n knaap aan die stert gepak en agteruit gesleep en sodra
'n klonkie die oorhand kry, word hy deur die bobbejane van alle kante gepak en so
geknyp dat hy die klei moet laat los om hom van sy aanvallers te bevry.
Drie of vier van die groter seuns het hulle met die gestoei nie ingelaat nie. Hulle
sit in 'n kring, elkeen met 'n groot klomp klei langs hom op die grond en tussen hulle
is reeds 'n plaat osse en ander diere wat hulle van klei gemaak het. Die helfte van
hierdie sirkel word ook deur bobbejane gevorm en net soos die seuns het hulle vir
ons effens ouer as die ander gelyk.
Stil en bedaard en met die diepste aandag het hulle die swart seuns se
werksaamhede en voltooide werk bekyk. Af en toe het die nuuskierigheid egter een
van hulle baasgeraak. Stilletjies en skelmagtig word 'n harige handjie op die grond
langs uitgestrek om een van die kleidiertjies in die hande te kry. 'n Enkele keer slaag
die dief in sy doel. Dan word die kunsstuk van die een na die ander oorhandig en
eindelik stukkend gebreek. Wanneer 'n klonkie die poging
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vroegtydig ontdek, is dit meestal deur 'n klap in die gesig met 'n bol klei verydel. Dit
het altyd 'n geweldige lawaai veroorsaak. Maar dit was alles 'n groot grap; nòg die
seuns nòg die bobbejane het ooit werklik kwaad geword en nooit het die stoeiery
op 'n vegparty uitgeloop nie.
Die gedrag van die kleiner bobbejaantjies en klonkies om die kleigat was ook
vreeslik snaaks. Die klonkies het natuurlik probeer om vir 'n bepaalde doel klei in
die hande te kry. Sodra 'n klomp versamel is, is dit aan die osmakers oorhandig. By
die bobbejaantjies het hierdie doel makeer. Sodra een 'n handvol klei in die hande
kry, was al sy bedrywigheid beperk tot 'n poging om weer van die klewerige klomp
ontslae te raak. Met groot moeite is dit van die een hand losgemaak om weer aan
die ander net so vas te kleef.
Daar is niks wat 'n bobbejaan so senuweeagtig en grillerig maak as om iets
klewerigs aan sy hande te kry nie. Dit was by ons mak trop 'n gereelde grap om
heuning onder hulle uit te deel en om die dansparty te aanskou wat volg wanneer
hulle tevergeefs probeer om hulle hande teen mekaar skoon te vrywe. Uiteindelik
het hulle die hande geweldig in die sand geskuur. Met al hulle slimheid het ons trop
nooit geleer om water vir hierdie eenvoudige doel te gebruik nie.
Ons het dieselfde gebare by die kleigat aanskou. Die hele voorval was 'n uiters
snaakse komedie. My twee ou vriende het so gelag dat hulle nouliks op die perde
kon bly. Sowel klonkies as bobbejane was betakel met klei; by die bobbejane was
dit meestal aan die gesig en 'n mens kan jou moeilik voorstel hoe uiters komies 'n
bobbejaantjie kan lyk met sy gesig vol klei gesmeer.
Die speletjie het tot 'n onverwagte einde gekom. Al die tyd was die trop kleintjies
by die kleigat heeltemal afgeskei van die grotes wat ons nog af en toe in die bome
aan ons regterkant kon hoor. Ons was toe reg tussen die kleintjies en die groot trop.
Toe die vrolikheid by die kleigat op sy hoogste was, sien ek onduidelik deur die
bome regs 'n groot swart gedaante wat reg op ons afkom. Dit was 'n ontsettende
groot mannetjie - waarskynlik die enkele leier van die trop wat kom kyk het wat van
die kleintjies geword het. Ons het mekaar gelyk gewaar en hy het net een maal met
bulderende stem die bobbejaan-waarskuwing gegee en toe vinniger laat vat as wat
hy verskyn het. Die uitwerking op die klomp by die kleigat het ons bewys hoe volkome
die gemeenskap tussen bobbejane en swart kinders was. Albei het hierdie uiterste
alarmkreet dadelik verstaan. Sowel die bobbejaantjies as die klonkies het onmiddellik
begryp dat dit uiterste gevaar beteken. Sonder om selfs te kyk van watter kant die
gevaar dreig, het klonkies en bobbejaantjies dadelik in teenoorgestelde rigtings die
spat geneem: die kinders terug na die stat en die bobbejaantjies na die groot trop
in die doringplaat. Laasgenoemdes moes 'n paar tree voor ons verbykom. Hul
komiese voorkoms het my twee ou vriende weer laat skaterlag.
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Maar die wonder van wat hulle gesien het, het spoedig alle ander gevoelens verdring.
Herhaaldelik het die ou mnr. Van Staden uitgeroep: ‘Ek het vandag iets gesien wat
ek nooit tevore in my lewe gesien het nie; en as iemand my dit vertel het, sou ek dit
nie geglo het nie.’
Ons het by die statjie aangery om verdere ondersoek na die eienaardige voorval
in te stel. Hier het ons van die groot swartes verneem dat die trop van voor die
Anglo-Boereoorlog nooit onder skoot was nie. Hulle het mettertyd vreeslik astrant
geword, so ‘moedswillig’ dat hulle dikwels mielies en pampoene van die dakke van
die strooihuise kom steel, terwyl die eienaars binne sit. Die grootmense wis daarvan
dat die bokwagters speelmaats van die klein bobbejaantjies gemaak het. Dis hulle
ten strengste verbied en hulle is verskeie male daarvoor gestraf. ‘Maar dit help alles
niks,’ verklaar die ou voorman van die stat op mismoedige toon. ‘Hulle loop uit hulle
pad en laat die bokke en beeste in die veld staan om met die bobbejaantjies te gaan
speel.’

8 Verstand van Ape en Laer Diersoorte
Vir my is dit altyd 'n bron van verbasing om te sien wat deur die meeste populêre
‘dierskrywers’ oor die sielkunde van diere vertel word en wat deur lesers as waarheid
aangeneem word. Uiteindelik moet 'n mens tot die gevolgtrekking kom dat die
populêrste skrywers nie 'n elementêre besef van die denkvermoë van diere het nie.
Van die werklike verskil tussen die menslike en die dierlike verstand het hulle nie
die minste begrip nie. Die toejuiging wat hul boeke geniet, is groter namate hulle
die diere in hul boeke van 'n menslike denkvermoë voorsien. Die lesers weet minder
as die skrywers en alles wat 'n beroep op die sentimentaliteit van die
teetafel-oujongnooiens in Engeland en Amerika doen, skyn, wat die verstand en
gedrag van diere betref, die hof van appèl te wees.
In die jongste uitgawe van 'n vername Engelse tydskrif, The Strand, is 'n reeks
katstories wat vir die skrywer 'n aanduiding van die intelligensie van katte is. Hy gee
onder andere te kenne dat die kat kunsies sonder onderrig en vanself doen, waar
die aap o.a. soortgelyke toertjies alleen deur slae en met veel moeite geleer kan
word. Hieruit moet die leser aflei dat die kat in sekere opsigte 'n meer menslike
verstand besit as die aap! Hy vertel o.m. die volgende katstorie uit die mond van 'n
hooggewaardeerde vroulike korrespondent: 'n Sekere kat het altyd sy kos op 'n bord
op die vloer ontvang. Hierdie kat was uit 'n adellike ras in wie al die maniere en
gedrag van die hoë adel aangebore was. In die huis langsaan was daar 'n kat uit
die gewone burgerstand waarmee die ‘lord’ nooit iets te make wou hê nie. Daar was
tussen die twee nooit die minste ge-
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meenskap of omgang nie. By een geleentheid sit die eienares van die ‘lord’ sy bord
kos voor hom neer, maar hy het intussen iets geruik wat in die kombuis gebraai
word. Dit wou hy liewer hê as die gewone kos. Hy sit die bord kos en aankyk sonder
om sy mond daaraan te sit. Sy eienares wis dadelik wat in sy gemoed aangaan en
sy sê aan die kat: ‘Jy sal niks anders kry tot jy alles wat nou voor jou is, opgeëet
het nie.’ En wat doen die wonderlike kat? Hy bring dadelik 'n besoek aan die
‘straatkat’, wat hy vroeër altyd met die grootste minagting bejeën het en 'n paar
minute daarna kom hy weer ingestap, gevolg deur die vreemde kat, wat nooit tevore
in die huis was nie.
Hy lei die besoeker na die bord kos en in sy eienares se teenwoordigheid moedig
hy hom aan om die ongewenste gereg te eet. En die besoeker doen dit.
Ek glo nie daar is 'n Afrikanerkind van tien jaar binne die Unie wat so 'n storie vir
soetkoek sal opeet nie. Verbeel jou net hoe het die ‘lord’-kat geredeneer. ‘Ek ruik
lekker kos in die kombuis; my eienares sal my niks daarvan gee tensy die kos in
die bord opgeëet word nie; as ek dit self doen, sal ek nie meer plek vir die lekker
kos hê nie; hoe sal ek dit regkry?
‘Daar is die ou vent hierlangs. Hy is altyd uitgehonger. Ek sal hom gaan haal om
hierdie bord gewone kos namens my op te eet. Dan sal ek natuurlik van die lekker
kos te ete kry.’
En dan moet 'n mens verder dink aan wat tussen die twee katte plaasgevind het.
Daar moet natuurlik die een of ander soort uitnodiging gewees het. Die ‘lord’ moet
aan die vent te kenne gegee het: ‘Jong, kom saam met my. Dis waar, jy was nog
nooit in my huis nie, maar as jy nou saamkom, sal ek jou 'n lekker bord kos gee. Jy
hoef nie bang te wees nie; ek sal by jou bly en die bord kos self aan jou aflewer.’
Daar was nog nooit 'n dier onder die uitspansel des hemels, benede die redelike
gehalte van die mens, wat so kon redeneer nie. 'n Kat wat dit dan doen, kan maklik
geleer word om te lees en te skrywe.
Alle huisdiere wat eeue lank op intieme voet met die mens omgegaan het, het 'n
hoër en meer menslike verstand ontwikkel as hul wilde rasgenote van woud en veld.
Maar die slimste hond in die wêreld kan nie so redeneer nie en die hond staan
teenoor die kat in dieselfde verstandelike verhouding wat die mens teenoor die aap
staan. Die mensaap kom na die mens in 'n redenering van hierdie aard, maar ek
twyfel of selfs die slimste sjimpansee so 'n reeks oorsake en gevolge kan bemagtig.
Van die bobbejaan sou ek nooit droom om so iets te verwag nie en om die verstand
van 'n bobbejaan met dié van 'n kat te vergelyk, is om die denkvermoë van 'n
universiteitsprofessor met dié van 'n Kalahari-Boesman op gelyke voet te wil stel.
Die Strand-artikel het my op die gedagte gebring om ook 'n paar aapstories te
vertel en die redenering wat gewone aap- en bobbejaangedrag vertoon met die
uiterste verstandsvermoë van die kat te vergelyk.
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Neem party van die eenvoudigste dinge - wat bobbejane in gevangenskap doen dinge waarmee die meeste Afrikaners seker kennis gemaak het.
Daar is byvoorbeeld die geval waar 'n bobbejaan snags sy sak na sy slaapplek
opdra om hom daarmee toe te maak. Elke bobbejaan doen dit vanself gereeld waar
die omstandighede dit toelaat. Sou 'n kat ooit iets dergeliks kan doen, byvoorbeeld
om 'n kussing van 'n stoel te trek om daarop te slaap, of enigiets van die aard? Deur
net die vraag te stel, is dit voldoende om die onmoontlikheid van sulke gedrag voor
die gees te roep.
Ek gaan nog 'n treetjie verder. In die tyd van dr. Gunning was die bobbejane in
die Staatsdieretuin aan pale vas en daar was 'n stroompie water net binne hulle
bereik, maar nie van almal nie. Party kon die water met hulle hande aanraak, maar
nie met hul bekke nie. Elkeen het sy eie melkblikkie gehad en almal wat te kort
geketting was, het vanself, as 'n saak van daaglikse gedrag, geleer om met hul
blikkies water uit die voor te skep en so hul dors te les. Party ou nukkeriges het
gewoonlik swart toeskouers bestook met enige voorwerp wat hulle in die hande kon
kry, maar hul blikkies is nooit vir dié doel gebruik nie.
Maar 'n paar van hulle het 'n diep deurdagte plan uitgevoer. Hulle het die blikkies
vol water by die hand bewaar en sodra 'n swartman naby kom, gooi hulle hom met
die water nat. So iets is nooit teenoor 'n blanke gewaag nie. Verbeel jou nou 'n kat
wat in die verste verte in staat is om so 'n eenvoudige ding uit te dink en uit te voer!
Hy sou dadelik wêreldberoemd word.
Die sjimpansee, Joe, het ook 'n onversadelike wrok teenoor swartes getoon. Toe
hy nog buite was, kon hy baie net met 'n klip gooi en hy het soms 'n klippie ure lank
bewaar en eindelik 'n swartman daarmee gegooi. Naderhand was daar geen klippe
in die omtrek van sy boom meer te kry nie en toe het hy stof en sandhopies
bymekaargekrap en dit as ammunisie gebesig. Maar die swartes het hom leer ken
en mettertyd gesorg om slegs van 'n veilige afstand af na hom te staan en kyk.
Met sand kon hy hulle nie langer onder skoot kry nie en toe het hy 'n ander plan
uitgedink. Met die grootste geduld het hy met sy vingernael die gruis uit die harde
grond gegrawe. Sodra hy 'n hopie bymekaar het, word die gemengde sand en gruis
in altwee hande opgeneem en dan blaas hy stadig deur 'n opening tussen die duime.
Op hierdie wyse blaas hy al die fyn stof uit, terwyl die growwe stof en klippies
agterbly. Dié word dan in 'n afsonderlike hopie sorgvuldig bewaar. As die tyd daar
is, soek hy noukeurig al die groter klippies van die hopie gruis uit, om dít weer
afsonderlik bymekaar te maak. As dit hom dan deur 'n slimme skyn van
afgetrokkenheid geluk om 'n naturel onder skoot te lok, was sy vreugde en gejuig
buitensporig as hy die man met 'n hand vol growwe klippies in die gesig kon raak.
Van agter sy sifdraadversperring gooi hy nog met water wat in sy drinkblikkie oorbly,
soms swartes nat en soms benut hy as ammunisie 'n voorwerp wat onnoembaar,
maar doeltreffend genoeg is. Dit is
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merkwaardig dat hy die genoemde voorwerp nooit gebruik as hy vooraf weet dat
dit nie deur die taamlike fyn sifdraad kan gaan nie.
Vir hierdie doel moet die voorwerp vloeibaar of byna vloeibaar wees. Wat
fatsoenlikheid en reinheid betref, laat sy gedrag veel te wense oor. As die nodige
water te kort skiet in sy blikkie, vergaar hy op 'n ander wyse die nodige vloeistof om
die een of ander nuuskierige swarte daarmee te begroet.
Dink nou aan 'n kat in verband met gedrag van hierdie aard en vergelyk dan die
bewering van die Strand-skrywer dat katte vanself kunsies aanleer wat ape alleen
deur slae geleer kan word. As jy duisend maal voor 'n kat of selfs 'n hond 'n blikkie
aan 'n toutjie na andersins onbereikbare water laat afsak om op hierdie wyse
drinkwater te kry, is daar ooit kat of hond gebore wat selfs sou probeer om dit na te
doen?
Enige dier sou van dors langs die water beswyk en hy sal die eenvoudigste toestel
wat binne sy bereik geplaas word, nooit vir dié doel aanwend nie. 'n Wilde bobbejaan
sal die toutjie en blik dadelik gebruik sonder dat hy die gebruik daarvan ooit tevore
gesien het.
Daar is geen verskil in aard tussen die verstand van die bobbejaan en die
sjimpansee onderskeidelik nie; dit bestaan alleen in graad. In Europa het ek 'n tyd
lank 'n jong sjimpansee onder my sorg gehad en ek kan maklik 'n boek van voorvalle
saamstel wat die buitensporige kat-bewonderaar sal moet erken as bewyse van 'n
verstandsvermoë ver buite die horison van die kat of enige ander diersoort benede
die primate.
Een van die sjimpansee se slimstreke wat die leser 'n begrip sal gee van hoe ver
haar rede gestrek het, skiet my hier te binne. Toe sy nog baie klein was, is sy in die
huis vrygelaat solank ek self teenwoordig was. Sy kon ure lank stil op die vensterbank
sit en oneindig veel genot uit die aanskouing van die verbygaande verkeer put. Ek
het tegelyk die eerdergenoemde Suid-Amerikaanse apie gehad, een van die kleinste
soorte in die wêreld. Spoedig het 'n groot geneentheid tussen die marmoset en die
sjimpansee ontstaan en solank ek by was, het hulle ure aaneen gespeel en baljaar,
nieteenstaande die sjimpansee haar klein maat byna binne een hand kon toevou.
Maar die liefkosing en grappe van die sjimpansee was dikwels veels te grof vir die
klein apie, sodat ek nooit kon waag om hulle gedurende my afwesigheid bymekaar
te laat nie. Die marmoset is in die reël in 'n gewone kanariekou opgesluit waarvan
die deur met 'n ingewikkelde toestel gesluit moes word.
'n Staalpennetjie aan 'n ketting moes eers uitgetrek word voordat die skuif beweeg
kon word. Dan moes 'n mens die skuif self opdraai voordat dit na agter geroer kon
word. Ek glo nie dat die sjimpansee die opening van hierdie ingewikkelde toestel
vyf maal aanskou het voordat sy dit net so knaphandig as ek self kon oopmaak om
die marmoset sodoende in vryheid te stel nie.
As beskerming vir die klein apie het ek sy kou van die plafon aan 'n ketting
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bokant 'n tafel gehang, maar buite bereik van die sjimpansee. Veiligheidshalwe het
ek hulle egter deur 'n venster beloer, want ek was nie heeltemal seker dat die
marmoset veilig was nie. En dit is wat ek aanskou het:
Die sjimpansee het 'n gewone hoë babastoel op wiele gehad, waarop sy aan tafel
gesit het. Sy het eers op die tafel geklim en met uitgestrekte arms tevergeefs probeer
om die kou te bereik. Toe het sy afgeklim, die babastoel tot by die tafel aangestoot
en vreeslik gesukkel om die stoel bo-op die tafel te sleep, maar elke keer het die
armleuning onder die tafelblad gehaak. Sy het die ding 'n tydjie bestudeer, toe
afgeklim en die stoel met die rugkant na die tafel omgedraai.
Toe was dit taamlik maklik om die stoel op te sleep. Sy het gou ingesien dat dit
haar nie help solank die stoel plat lê nie. Ná oneindige gesukkel het sy daarin geslaag
om die babastoel op sy wiele te kry. En nog kon sy dit nie bereik nie.
Sy het net een maal probeer om een van die gewone swaar stoele bo-op die tafel
te kry, om toe die saak oënskynlik as hopeloos op te gee. Daar het skaars ses duim
geskeel, maar dit het haar 'n lang tyd baasgeraak en ek wou net vertrek toe ek die
laaste bewys van haar sonderlinge vernuf moes aanskou. In my slaapkamer op die
solder was 'n kissie, sowat twee voet hoog, waarin ek vir die apies beskuitjies gehou
het. Ek het die sjimpansee die moeilike kunsie geleer om hierdie kissie met 'n sleutel
wat sy eers uit 'n laai moes haal, oop te sluit. Nadat sy die poging met die groot
stoel laat vaar het, verdwyn sy uit die kamer en 'n paar minute daarna hoor ek 'n
gekletter op die trap en die sjimpansee verskyn met die beskuitkassie, wat sy
beurtelings stoot en sleep. Sy het dit klaarblyklik die trap afgerol. En toe verrig sy
die volgende reeks handelinge: Eers stoot sy die kissie op 'n gewone stoel langs
die tafel. Toe klim sy self op die tafel en trek die kissie aan een hingsel tot by haar
op. Toe word die kissie met veel moeite op die bodem van die babastoel gestoot
en 'n minuut later is die marmoset op haar skouer!
Ontleed die redenering wat hierdie handeling vereis het, stap vir stap en dink dan
aan die slimste kat of hond wat die wêreld ooit gesien het. Vra uself nou af of die
denkvermoë van hierdie diererasse selfs van dieselfde soort is.
Maar dit is nie alleen omgang met mense wat ape in staat stel om denkvermoë
van hierdie aard te ontwikkel nie.
Ons wilde trop bobbejane het in 'n menigte opsigte dieselfde aard van verstand
getoon - seer seker in 'n mindere graad, maar wat die aard betref, was daar geen
verskil nie.
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9 Wette en Regering van Bobbejane
Nadat die trop bobbejane op Doornhoek so mak was dat ons hulle van taamlik naby
kon bestudeer, het ons onmiddellik talle ontdekkings gedoen. Die meeste daarvan
was vir my heeltemal onbekend en party daarvan het as 'n merkwaardige verrassing
gekom.
En dit was nie die slimheid of die menslike verstand van die bobbejane in sy
natuurstaat wat my die meeste verwonder het nie. Ons was in dié rigting natuurlik
baie te wagte, want ons was, soos die meeste Afrikaners, vertroud met die gedrag
en gewoontes van die bobbejaan in gevangenskap en ons wis goed genoeg dat hy
‘slimmer’ is en doeltreffender kan redeneer as enige laer dier in Afrika. Weliswaar
het ons hier die eerste keer kennis gemaak met party ‘redelike’ gewoontes van die
trop wat merkwaardig genoeg was en wat in baie gevalle besoekers - meer bepaald
buitelandse dierekenners - getrek het as byna ongelooflike wonders; nietemin was
dit nie in hierdie rigting dat ons verbasing en nuuskierigheid in besonder gaande
gemaak is nie.
Wat my eerste en geweldig getref het, was die feit - bo alle twyfel verhewe - dat
ons hier in aanraking was met dinge wat in sy hoogste ontwikkeling by die mens
onder grootse name bekend staan. Eers newelagtig en onduidelik en later klaarder
en helderder het ons onder die bobbejaantrop die begin bespeur van ‘wette’, ‘orde’,
‘regering’, ‘kultuur’ - of wat ons dit ook al mag noem wat die menslike gemeenskap
meer bepaald van die dierlike trap onderskei.
Om in verband met bobbejane van ‘sedes’ te praat, sal die meeste mense laat
glimlag, en tog is dit seker dat die trop nie een week sonder die eerbiediging van
bepaalde ‘sedewette’ sou kan bestaan nie. Dit geld alle tropdiere. Die bestaan van
die trop word enkel deur die eerbiediging van bepaalde wette moontlik gemaak. By
die laer diere is dit moeiliker om te ontdek en met juistheid te konstateer, en by die
bobbejaantrop is hulle duideliker alleen omdat die gedrag wat hulle lei, mensliker
van aard is.
Die eerste feit in verband met ‘regering’ wat ons by ons trop gewaar het, was die
bestaan van 'n bepaalde leiding.
As gevolg van die dierekennis wat elke Afrikaner in sekere mate besit, was ons
natuurlik iets van hierdie aard te wagte. Ons wis ten minste dat mak diere (soos
skape en bokke) dikwels deur 'n bepaalde individu gelei word, 'n kapater of ram, en
dat vir skape 'n voorbok dikwels aangehou word om geen ander doel as om die trop
te lei nie. Ons wis ook dat onder ‘wilde’ Afrikanerbeeste 'n ou bul in die meeste
gevalle die leier van die trop is en dat geen ander individu hom ooit van hierdie
waardigheid sal probeer beroof nie. Dit is ook die ondervinding van jagters dat daar
by wilde tropdiere 'n bepaalde leier of leiers is. Onder olifante word hierdie
onderskeiding dikwels aan 'n ou ‘poenskop’-koei ('n
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koei sonder tande) toevertrou. By alle ander Afrikaanse tropdiere is die leier of leiers
sonder uitsondering van die manlike geslag.
Ons eerste kennismaking met die leiers van ons trop was toe ons kos begin uitdeel
het as eerste stap in ons pogings om die trop te probeer tem. Ons het in die begin
elke aand ‘droë’ mielies op die rotse in die nabyheid van die slaapplek geplaas en
toe hulle daaraan gewoond was, is die mielies altyd nader aan die hutte in die gras
gesaai. In die begin was hulle baie agterdogtig en vreeslik versigtig. As die mielies
na hulle sin enigsins te na aan die hutte was, het die oueres beslis geweier om gelok
te word. In 'n groot halfmaan het hulle onbeweeglik op die rotse gesit en al ons doen
en late op 'n veilige afstand noukeurig nagegaan.
Soos in baie ander aangeleenthede was die kleintjies hier die voorbarigste. Hulle
was altyd gereed om vyftig of sestig tree nader te kom as die oues. Hier het hulle
allerlei kaskenades aangevang, klaarblyklik met die plan om ons tot verraaiing van
ons doel uit te lok. Hulle was altyd gereed om enigiets in 'n grap of 'n speletjie om
te sit.
Een van hulle grappe was om skielik in 'n digte drom direk na ons toe te hardloop
asof hulle heeltemal vreesloos is en die hopies mielies onverwyld wou buit; maar
met al die skyn van voorbarigheid was dit belaglik om te sien hoe hulle probeer om
gedurende die opmars die een agter die ander te skuil. Sodra hulle op die punt kom
wat hulle as gevaarlik beskou, is halt geroep en 'n soort belaglike dans uitgevoer.
Dit het bestaan uit op- en neerspring met uitgestrekte arms wat tegelyk op en neer
gewaai word. As dit geen beweging van ons kant uitlok nie (wat natuurlik altyd die
geval was) maak die een na die ander die mees beledigende gebaar wat in
bobbejaan-gedrag voorkom. Dit is 'n gebaar wat die meeste Afrikaners sal ken, en
by bobbejane het dit verskillende wyduiteenlopende betekenisse, waarvan elkeen
deur die omstandighede bepaal en deur klein verskille van houding aangedui word.
In hierdie geval was dit egter bloot beledigend, spottend, uittartend. Dit word uitgevoer
met die rug na die voorwerp van die gebaar gekeer, maar ons kleintjies het ons
altyd ‘onderdeur’ skelm beloer om te sien wat die uitwerking van hierdie uitdaging
is. As niks gebeur nie, stap hulle met stywe bene en stert omhoog na die kring van
die grotes terug. As houding en gebaar iets kan vertel, dan is hierdeur sonder enige
twyfel die uittarting te kenne gegee: ‘Ons is nie bang vir julle nie en julle beteken
ook niks!’
Die onverskrokkenheid van die kleintjies het by die dag toegeneem, en hier het
ons die eerste bewys van 'n stelselmatige regering waargeneem. Ons het opgemerk
dat daar 'n klompie besonder groot oues is wat altyd bymekaarbly en meestal 'n ent
van die groot trop verwyder was. (Die getal is later vasgestel op elf.)
Saans (natuurlik in die begin van ons kennismaking) terwyl die kleintjies
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hulle kaskenades uitvoer, was hierdie klompie altyd die verste van ons verwyder.
Hier het hulle bewegingloos bymekaar gesit met 'n houding asof ons die voorwerp
binne die gesigseinder is waarin hulle die minste belangstel. Daar was egter 'n
gedurige sagte gemompel onder hulle, wat so na menslike gepraat klink dat ons
dikwels byna oortuig was dat die bobbejane 'n geartikuleerde spraak magtig is. Ons
swart helpers het vas geglo dat dit so is.
Daar was altyd die skyn dat hierdie klompie oues hoegenaamd geen notisie van
die kaskenades van die kleintjies neem nie, totdat by een geleentheid hulle nader
aan die hutte gekom het as ooit tevore. Skielik was daar 'n bassoprofondo-uitroep
deur een lid van die ou raad en dadelik, sonder versuim, sonder om weer na ons
te kyk, het die kleintjies tot by die sirkel van die ouers die spat geneem. Elkeen het
hom dadelik by sy moeder aangesluit. Daar was 'n oomblik stilte, toe kom weer van
dieselfde oue 'n basgebrom en onmiddellik was die hele trop in beweging. Hulle het
nie gehardloop nie; hulle het stadig van ons weggeloop, elke moeder met haar
kleintjie op haar rug, in die rigting van die slaapplek en op die voorpunt was dieselfde
‘raad van elf’ wat toe reeds vir ons 'n sekere identiteit gehad het.
Aan die betekenis van hierdie twee geluide was nie te twyfel nie. Die eerste was
'n gebod aan die kleintjies om dadelik terug te keer en die tweede 'n bevel aan die
hele trop om na die slaapplek te trek - of ten minste om in beweging te raak en die
elf leiers te volg.
Ons het dit daarna honderde male gehoor en mettertyd het ons tot die vaste
oortuiging gekom dat ons hier nie met blote leiers van 'n diertrop te doen het nie.
Dit was 'n bepaalde vorm van regering wat by geen ander diersoort in Afrika voorkom
nie.
Ons het derhalwe van die begin besondere aandag aan die gedrag van ons ‘Raad
van Elf’ geskenk en ook van alle kante informasie ingewin omtrent die leiding van
ander wilde troppe in Waterberg.
Ons het eindelik vasgestel dat die regering van troppe wat die getal betref
aanmerklik verskil. In baie gevalle was daar, afgesien van die grootheid van die
trop, ongetwyfeld 'n enkele leier en regeerder. Van mnr. Emil Tamsen het ek
byvoorbeeld verneem dat op sy beroemde vrugteplaas naby Nylstroom daar 'n trop
bobbejane was onder regering van 'n enkele leier. By een geleentheid het dit sy
seun geluk om hierdie leier dood te skiet en die gevolg was dat die hele trop dadelik
in die uiterste verwarring geraak het. Tot op dié tydstip het hulle altyd eenparig die
leier gevolg en sy bevele gehoorsaam, met die gevolg dat dit uiters moeilik was om
die kwaaddoeners onder skoot te kry. Hy het hulle altyd uit alle strikke en hinderlae
veilig gelei. Toe hy egter sneuwel, was hulle so vervaard en deurmekaar dat hulle
selfs nie kon vlug nie en 'n hele klomp is doodgeskiet voordat hulle veiligheid kon
bereik.
Op die plaas van mnr. Andries van Heerden in Swaershoek het ek 'n lang tyd
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die geleentheid gehad om 'n trop wilde bobbejane van naby waar te neem. Hulle
nagtelike woning was 'n pragtige klein grot vlak teenoor die huis en nooit het ek 'n
trop gewaar wat so gereeld deur tiers geteister is nie. Byna elke nag kon ons van
die veranda van mnr. Van Heerden se huis die hele tragedie stap vir stap volg. Die
trop is byna elke nag voorgelê. Ons kon die aanval van die tier deur die angskrete
van die slagoffer hoor. Dit is onmiddellik deur die woedende gebrul van die groot
mannetjies gevolg. En dikwels kon ons hulle van die huis in slagorde teen hul
aartsvyand sien optrek. Die tier was vir ons natuurlik onsigbaar. Daarna was die
loop van sake altyd dieselfde. Ná hulle mislukte veldtog teen die tier kon ons die
trop met aanhoudende geweeklaag na hul grot sien terugkeer. En onophoudelik
klink ook die gekerm en gesmeek van die gewonde dier wat deur 'n enkele byt van
die tier - voordat hy vir sy eie lewe vlug - hulpeloos gemaak is. Daarna, wanneer
die nag die berge geheel in sy donker mantel omsluier het, kon ons die dowwe
gebrom van die tier hoor, wanneer hy op sy terugweg is om sy ongelukkige slagoffer
die genadeslag toe te dien. Sy gewoonte was om eers in 'n dam onder die voet van
die berg te drink en daarna op sy gemak die gekweste bobbejaan te haal. Die nader
sluip aan sy slagoffer het gewoonlik die laaste angskrete aan die bobbejaan ontlok.
Dit is altyd met 'n donderende gebrul uit die ingang van die slaapgrot begroet. Maar
die moed van die dapperste bobbejaan was nooit teen duisternis en die vyand
tegelyk bestand nie. Aan hulle kant het dit by gebrul en dreigemente gebly. Jy kon
duidelik hoor hoe die tier met 'n wrede gebrul sy prooi bespring en daarna het die
ewige stilte van die berge die wêreld stadig weer bedek.
Mnr. Van Heerden en ek het 'n paar maal probeer om die tier op sy tweede reis
by die dam voor te lê, maar ons het spoedig geleer dat veel meer voorbereiding
nodig was om die sluuste dier wat lewe as 't ware in sy eie strik te vang.
Ek dink dat hierdie nagtelike treurspel by mnr. Van Heerden 'n sekere gevoel van
medelye teenoor sy bobbejane verwek het. In enige geval was hy die enigste
Waterbergse boer wat in my ondervinding 'n goeie woord vir die bobbejane gehad
het en hulle het hom voorwaar genoeg oorsaak tot wraakneming verskaf. Maar toe
daar sprake was van 'n uitvinding waardeur dit moontlik sou wees om 'n hele trop
gelyk te vergewe, het mnr. Van Heerden beslis verklaar dat hy hom nooit van dié
middel sou bedien nie. ‘Ek gee nie om om hulle af en toe onder die lood te steek
nie, maar om almal dood te maak, dit is 'n ander saak. Ek sou my ou kese vreeslik
mis!’
By hierdie trop was daar in my tyd ook 'n enkele leier wat allerlei snaakse
gewoontes gehad het. Een daarvan was om altyd eerste en alleen na die mielieland
af te kom. Hy pluk 'n enkele kop en gaan dan op sy gemak in 'n oop kaalte sit om
dit te verslind. Van die kaalte af het hy 'n gesig oor die huis en oor alle toegange tot
die mielieland.
Nadat hy homself oortuig het dat alles veilig is, maak hy 'n enkele geluid wat
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die trop onmiddellik van die berg af roep en tot die feesviering uitnooi. Solank hy
die bevel nie gee nie, is daar geen beweging onder die trop nie. As hy iets by die
huis opmerk wat hom verdag voorkom, het hy ewe koel sy mielie opgeëet sonder
om sy volgelinge af te roep. Dan pluk hy 'n tweede kop en herhaal dieselfde gedrag.
Somtyds het hy versadig teruggekeer sonder om sy onderdane af te roep ... solank
die gevaar by die huis voortduur.
Hierdie gedrag was ongetwyfeld die gevolg van 'n lang reeks pogings wat mnr.
Van Heerden aangewend het om die ‘ou President’ in die hande te kry. Die
ondervinding deur mnr. Van Heerden gedurende hierdie bedrywigheid opgedaan,
het sekere feite bevestig wat ek tevore met ons mak trop eksperimenteel vasgestel
het. Hy het, nes ek, tot die sekerheid geraak dat daar geen sprake van getalkennis
by die bobbejaan is nie. Die ou bewering wat gedurig herhaal word dat die bobbejaan
twee kan tel, maar nie drie nie, is herhaaldelik deur my eksperimenteel geloënstraf
en hier op die plaas van mnr. Van Heerden het ons weer vasgestel dat dié begrip
op onjuistheid gegrond is. Wat egter waar is, is dat die bobbejane elke lid van die
huisgesin met wie hy gedurig te doen het, ken. Hy ken die gevaarlike inwoners van
die huis en die onskadelikes. As tien inwoners van die huis land toe gaan en net
twee van hulle gevaarlik is, sal die bobbejane al hul aandag aan die twee skenk.
As een gevaarlike terugkeer, bly die trop weg; as altwee terugkeer, kom hulle af, al
bly agt onskadelikes in die land.
In Swaershoek het mev. Van Heerden die bobbejane geen vrees ingeboesem
nie. As haar man van die huis af wegry, is die trop binne 'n paar minute in die land.
Selfs die teenwoordigheid van mev. Van Heerden in die land het hulle nooit afgeskrik
nie. Met die uiterste vrypostigheid het hulle binne 'n paar tree van haar mielies
gebuit. Selfs 'n groep vroue en meisies het hulle met dieselfde minagting bejeën.
Dit het ons 'n plan gegee wat ons dadelik uitgevoer het. Mnr. Van Heerden het 'n
rok van sy vrou aangetrek en is met sy sorgvuldig bedekte geweer saam met haar
land toe. 'n Uur lank het hulle tevergeefs gewag; die bobbejane het in die berg te
kere gegaan, maar geen enkele een het onder skoot gekom nie. Ek het voorspel
dat die poging 'n mislukking sou wees, want ek het geweet hoe ongelooflik ver die
oplettendheid en skerp gesig van die bobbejane strek.
Mev. Van Heerden het toe alleen huis toe gekom, terwyl haar man in die land
weggekruip het. Weer het geen bobbejaan die berg verlaat nie, maar toe die twee
'n tweede keer land toe gaan (die man nog in vroueklere vermom) en mnr. Van
Heerden alleen terugkeer, was hy skaars by die huis of die trop was in die land.
Ek het eenmaal die ‘ou President’ op aandrang van mnr. Van Heerden 'n lelike
poets gebak. Ek moet erken dat dit teen my sin gegaan het en dat ek dankbaar was
dat dit sonder bloedvergieting afgeloop het.
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Op sy verkenningstogte na die land het die ou voorman altyd 'n wakker oog vir 'n
geweer gehad. Die verskyning van 'n man met 'n geweer by die huis, nieteenstaande
die afstand van seshonderd tree, was altyd genoeg om hom die hasepad te laat
kies. Eendag toe hy op sy gewone verkennerskaalte met 'n geroofde mielie besig
was, het ek hom van agter die huis bekruip en net genoeg van my gesig getoon om
hom goed onder korrel te kry. Ek het 'n Mannlichter met 'n baie fyn kaliber en harde
koeëls gehad, sodat ek die hoop gekoester het dat selfs as ek hom per geluk raak,
die wond in alle waarskynlikheid nie dodelik sou wees nie. Die ‘ou President’ was
'n reus van 'n bobbejaan. Toe ek hom onder korrel kry, het hy vir my meer na 'n
gorilla gelyk as na 'n bobbejaan. Toe die skoot val, sien ons hom geweldig
agteroorslaan, terwyl sy mielie die lug in waai. Ons het almal gedink dat dit 'n
doodskoot was en ek het 'n sug van verligting geslaak toe ons hom sien opspring
en berg toe hardloop, waar sy onderdane my poging intussen met die uiterste woede
en 'n groot lawaai begroet het. Die meeste van die trop het hom tegemoetgestorm
en belangstellend omsingel. Ons kon hom omring van sy onderdane hoog in die
berg sien sit, terwyl hy ons en die huis aandagtig gadeslaan. Met die geweer in die
hand is ek dadelik land toe, later gevolg deur mnr. Van Heerden. Daar was geen
kolletjie bloed op sy spoor nie, maar op die plek waar hy neergeslaan het, was die
trossie lang hare wat soms tussen die ore op die kop van ou mannetjies voorkom.
Voorwaar 'n noue ontkoming vir die ‘ou President’.
Dit is merkwaardig dat die bobbejaan, solank ek in die huis vertoef het, nooit weer
'n verkenningstog na die land onderneem het nie.
Die vraag kan gestel word hoe ons die bestaan van die ‘wette’ en regering van
die bobbejane vasgestel het. Hulle kan natuurlik nie praat nie; daar is geen geskrewe
‘grondwet’ nie. Die bestaan daarvan moet, soos by alle ander natuurlike eienskappe
van diere benede die mens in geestelike ontwikkeling, net van gedrag afgelei word.
Sodra ons die trop individueel begin ken het, kon ons met sekerheid bepaal dat
daar elf groot ou mannetjies is wat altyd min of meer 'n enkele groep uitmaak. Terwyl
hulle trek, kon jy hulle nie maklik van die ander onderskei nie. Maar sodra daar die
geringste stoornis is wat die trek tydelik ophou, was die elf êrens op 'n voorpunt
bymekaar. Dit het so gou gegaan dat dit moeilik was om vas te stel of daar 'n vaste
reëling bestaan; dit wil sê of een van die elf in elk geval die middelpunt van hierdie
skielike bymekaarkoms was. Een ding was egter seker en dit is dat daar algehele
gelykheid onder die elf was. Daar was nooit 'n geveg of die minste teken van
tweedrag nie. Gevegte tussen ander lede van die trop het taamlik dikwels voorgekom,
maar nooit tussen lede van die ‘Raad’ nie. Geslagtelike naywer is die gewone
oorsaak van tweegevegte onder alle diersoorte. Onder ons trop het daar nooit iets
van hierdie aard voorgekom nie, maar ek het rede om te glo dat dit nie by alle troppe
so is nie.
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Dit bring ons tot die beskouing van die seksuele gedrag wat gedurende die tyd van
ons samesyn onder ons trop reël was. Meestal was daar ewe veel mannetjies as
wyfies. Daar was altyd 'n trop volwasse jong mannetjies sonder wyfies. Sodra 'n
wyfie geslagtelik volwasse geword het, was daar gewoonlik 'n sekere mate van
mededinging. Dikwels was konkurrensie egter heeltemal afwesig. In sulke gevalle
was daar 'n soort verstandhouding tussen 'n jong mannetjie en wyfie, voordat
laasgenoemde vir die eerste maal seksuele rypheid bereik. 'n Week of twee tevore
was die twee altyd bymekaar. Die ontwaking van die eerste liefde was duidelik
bespeurbaar. Die jong mannetjie het meestal sy liefde getoon deur aanhoudende
en onvermoeide deursoek van die hare van sy geliefde. As hy meer as een mielie
van 'n strooptog meebring, het hy stilswyend toegelaat dat sy een onder sy arm
neem, wat geen ander enkeling van die trop ooit sou gewaag het nie. Hy keer vir
haar klippe om en sit en kyk hoe sy die goggas voor hom wegvang. Snags slaap
hulle omarm. In sulke gevalle was daar nooit die minste mededinging deur ander
mannetjies nie. Sodra die wyfie op hierdie wyse haar keuse duidelik te kenne gegee
het, is die huwelik deur die hele trop as 'n voldonge feit aanvaar. Nie een van ons
mannetjies het ooit meer as een wyfie gehad nie, maar ek dink dit was alleen omdat
die twee geslagte altyd gelyk was. In troppe waar daar meer mannetjies as wyfies
is, is veelwywery die reël. By ons het dit nooit voorgekom nie, of daar was ten minste
altyd twyfel of 'n skynbare geval werklik 'n geval van veelwywery is. En dit was te
wyte aan die feit dat geslagtelike ontrou algemeen was. Sover my ondervinding
strek, het geen mannetjie ooit probeer om die erkende wyfie van 'n ander deur
geweld te ontvoer, of haar van hom te probeer afvry nie. Dit het dikwels voorgekom
dat 'n ou wyfie op 'n jong mannetjie verlief raak voordat hy self 'n gade aangeskaf
het. In sulke gevalle het sy altyd op die sluuste wyse probeer om die bobbejaan-Josef
tot haar onsedelike togte oor te haal en hy was nooit teen die verleiding van Potifar
se vrou bestand nie. Die ontroue ou wyfie moes uiters versigtig wees, want as haar
wettige man die paar op heterdaad betrap, het hy altwee met die uiterste strengheid
van bobbejaanwet gestraf. Ná hy sy vrou goed afgeransel het, het hy sy aandag
aan die galant geskenk, wat goed gesorg het om voet in die wind te slaan eer die
straf van die ontroue vrou voltooi is. Maar sy vroegtydige vlug het hom nie gehelp
nie; die verwoede man het hom met onverbiddelike volharding vervolg, totdat hy
hom in die hande kry, en dan was sy straf dikwels wreed. 'n Vervolging van hierdie
aard het dikwels weke aaneen geduur. Elke keer waarop die twee met mekaar in
aanraking kom, het die woede van die onteerde eggenoot opnuut ontbrand, sodat
die lewe van die jong Josef dikwels 'n marteling was. Sy vrou is egter nooit meer
as een maal gestraf nie, maar dit was merkwaardig dat 'n ontroue vrou dikwels
maande agtereen nie meer die volle vertroue van haar man verwerf het nie. Hy het
haar gedurig onder sy oë gehou en om haar selfs in die nabyheid van haar vorige
galant te
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sien, was genoeg om hom weer briesend teen die jong mannetjie te laat uitvaar.
Maar dit het nie altyd gebeur dat die onteerde ‘man’ die ontrou van sy gade dadelik
ontdek nie. 'n Onwettige liefdesgeval het soms maande lank geduur wanneer die
eggenoot buitengewoon dom en besonder gerus was. Dit was sulke gevalle wat
ons in die begin van ons kennismaking met die trop as veelwywery aangesien het.
Die stille huwelik van twee wat voor seksuele rypheid verlief raak, was nie 'n vaste
reël onder die trop nie. In net so veel gevalle het twee of drie jong mannetjies 'n
jong wyfie wat volwassenheid bereik het, gelyk die hof gemaak. In sulke gevalle het
die wyfie haar altyd preuts aangestel en op loop gegaan - met haar minnaars op 'n
streep agter haar aan. Daar was nooit die minste geweld of vegtery nie. Die wedren
het somtyds 'n volle dag geduur, totdat almal so uitgeput was dat hulle nie vinniger
as op 'n drafstappie kon voortslinger nie. Wat ek die eienaardigste van hierdie gedrag
gevind het, was dat die jong bobbejane gedurende hierdie periode van
liefdesbetowering dikwels hul gewone mensevrees en oppassendheid kwytgeraak
het. Ek weet van gevalle waar drie of vier sulke liefdeswedlopers sonder die minste
teken van vrees of skrik tussen 'n klomp mense op 'n werf deurgehardloop het.
Meestal was dit die mense wat geskrik het. Ek weet van gevalle waar dames in 'n
voetpad naby die huis deur die bobbejane op hulle liefdesvaart strykelings geraak
is. Ek weet van gevalle waar verliefde bobbejane in die aandskemer vir spoke
aangesien is, sodat die plaas die permanente reputasie van 'n spookwerf verkry
het.
Sodra die wyfie so flou is dat sy nie verder kan volhou nie, gee sy dadelik en
duidelik haar keuse te kenne en van hierdie keuse is daar in die bobbejaanwet geen
beroep nie. Sonder die minste teenstand berus die teleurgestelde minnaars by haar
beslissing. Ewe bedees stap hulle saam terug na die slaapplek, wat hulle dikwels
in pikdonker bereik, met die moontlikheid van 'n sluipende tier om die uiteinde van
hul wedren met 'n slagting te bekroon. Die getroude paar kom alleen terug en vanaf
dié oomblik word hul huwelik deur die trop erken en eerbiedig.
Dit is nie altyd die wenner van die wedren wat gekies word nie. Dikwels word die
aanbod van die wenner - miskien 'n groot sterke - van die hand gewys ten gunste
van 'n swakke wat heel agter is. Dit is waarom die mededingers tot die laaste volhard,
hoe ver hulle ook al agtergelaat mag word. Dit is 'n merkwaardige feit - en een
waaroor nie die minste twyfel bestaan nie - dat die wyfies altyd vinniger kan hardloop
en langer kan aanhou as die mannetjies.
Elke lid van die ‘Raad’ het 'n enkele wyfie gehad en onder hulle, asook onder die
heel oues van die trop, was daar ongebroke egtelike trou.
Die wyfies het sekere regte wat deur die hele trop stelselmatig gehandhaaf word.
Die mannetjies moet hulle in alle aangeleenthede beskerm en verdedig. As gevaar
dreig, vorm die volwasse mannetjies 'n voorhoede en hulle sal dik-
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wels hul lewe opoffer om die aanranding van die wyfies en kleintjies te voorkom.
Die wyfie is altyd geregtig op 'n deel van die voedsel wat deur haar man vergaar is.
As hy 'n boom of plant met ryp vrugte ontdek, sal hy haar daarnatoe lei en - sonder
om self te eet - ander wegkeer, terwyl sy die ontdekte kos geniet. As hy 'n land buit
en sy uit vrees in die berg agterbly, sal hy by sy terugkeer haar 'n deel van die
mielies of vrugte oorhandig, of liewer haar toelaat om dit van hom af te neem. Hulp
deur die mannetjie aan die wyfie verleen, strek nog verder en in een opsig dra dit
baie daartoe by om die karakter van die bobbejaan in 'n beter lig te stel: dit het
naamlik ten doel om homself beminlik te maak. Sodra die kleintjie so groot word dat
hy van die bors van die moeder na haar rug verskuiwe, dan is dit die mannetjie wat
hom op alle swaar plekke dra. As daar 'n skielike alarm is en die trop moet vlug,
dan is dit hy wat die kleintjie uit die gevaar dra. So seker weet die moeder dat sy
hom tot die dood toe in dié opsig kan vertrou dat sy dikwels vlug sonder om moeite
te doen oor haar kind.
Maar die gedrag van die mannetjie is nog edeler in sy betrekking tot die kleintjies
van die trop. Hy sal natuurlik altyd probeer om sy eie kind eerste te red, maar daarna
is hy altyd gereed om sy lewe in te skiet tot beskerming van ander kleintjies van die
trop. As die alarm baie skielik kom en die gevaar dreigend is, sal elke groot mannetjie
die kleintjie gryp wat naaste aan hom is, ongeag of dit sy kind is of nie.
By die beskerming en vervoer van kleintjies, by die algemene verdediging van
die trop, was die ‘Raad van Elf’ altyd eerste en op die voorpunt. Hulle pos is seker
geen erebaantjie nie. As daar gevaar kom, loop hulle dit die eerste tegemoet en
gee die laaste pad. En dit geld alle leiers van troppe.

10 Sterfgevalle by Bobbejane
Een besonder donker nag omstreeks middernag is ons deur ongewone geluide
naby die hutte gewek. Ek herinner my dat ek net besig was om die lantern op te
steek, toe ek 'n groot swart hand teen 'n vensterruit gewaar en onmiddellik daarna
sien ek die silhoeët van 'n swart gedaante. Dit was so donker buite dat ek nie kon
uitmaak wat dit is nie en in die dowwe sterlig is alle swart of donkerkleurige voorwerpe
dubbel vergroot.
Kort daarna hoor ek mnr. Austin in die hut langsaan uitroep. Hy het ook nie geweet
wat gaande is nie. Ons was net gekleed toe ons die volk by hul hutte mekaar hoor
aanroep en bo alle stemme was dié van ons bobbejaan-kenner, Johannesburg:
‘Moenie gooi nie! Moenie met klippe gooi nie!’ roep hy waarskuwend en aanhoudend,
klaarblyklik tot die ander swartes.
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Toe ons met die lantern buite kom, sien ons tot ons uiterste verbasing dat ons deur
groot bobbejane omsingel is. Een ná die ander kom hulle in die lanternlig te voorskyn
om onmiddellik weer in die duisternis te verdwyn.
Dit het 'n rukkie geduur voordat ons hulle as lede van ons ‘Leiersraad’ herken
het.
Ons verbasing was te wyte aan die feit dat ons nooit tevore so iets gesien het nie
en tot dusver onder die vaste indruk was dat die bobbejane so bang is vir die donker
dat geen enkele een van hulle die slaapplek ooit gedurende die nag vrywillig sou
verlaat nie. Ons het later ondervind dat hierdie geloof nie in alle opsigte waar is nie.
Die gedrag van die bobbejane dié nag was egter so eienaardig en ongewoon dat
die oorsaak vir ons 'n ondeurdringbare geheim was.
Hulle was almal doodstil. Ons het spoedig ontdek dat slegs sewe of agt van die
elf leiers teenwoordig is. Daar was geen teken van angs of opgewondenheid nie.
Byna deurgaans het hulle stilgesit sonder enige bewys dat hulle in ons doen en late
geïnteresseerd is. Maar ons het toe al genoeg van bobbejaangedrag geweet om
dadelik te ontdek dat hulle, soos bobbejane meestal doen, ons gedurig in die oog
hou sonder dat hulle ons direk aankyk. Dat iets verkeerd is, was nie aan te twyfel
nie, maar wat kon dit wees? Van die slaapplek kom ook geen geluid nie; 'n doodse
stilte heers oor die hele kloof. 'n Tier kon dit natuurlik nie wees nie, want die
verskyning van hul aartsvyand in die kloof het sonder uitsondering met 'n geweldige
lawaai gepaard gegaan - geluide waarmee ons toe reeds goed bekend was en dus
maklik kon onderskei.
Ek herinner my dat die geheimsinnige stilte van die reuse-mannetjies my die
meeste getref het - gepaard miskien met die stikdonker van die nag, wat ons
gesigseinder tot 'n paar tree beperk het.
Johannesburg was van mening dat daar iets by die slaapplek verkeerd is, maar
selfs hy kon die oorsaak van hierdie nagtelike besoek en die geheimsinnige stilswye
nie verklaar nie. Sy ondervinding was beperk tot die gedrag van bobbejane
gedurende die dag. In Blouberg, in die dae van sy jongelingskap, het hy nooit met
hulle gedurende die nag kennis gemaak nie, want as daar een ding is wat banger
vir die donker is as 'n bobbejaan dan is dit 'n klein klonkie.
Uiteindelik het ons besluit om die slaapplek te besoek. Ons het die tuiskoms van
die trop die aand opgemerk. Ons het hulle die slaapplek sien beklim, nadat ons 'n
halfsak mieliekoppe onder hulle verdeel het.
Dit was 'n tyd van groot droogte en voedsel was gevolglik uiters skaars. Mielies
was so skaars en duur dat ons die rantsoene tot 'n minimum moes beperk.
Nietemin was ons seker dat dit nie honger kon wees wat hierdie sonderlinge
gedrag veroorsaak het nie.
Op weg na die slaapplek het ek met die lantern voorgeloop; ons is aan weerskante
begelei deur die groot mannetjies wat ons kom besoek het.
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Gewoonlik sou 'n verskyning van ons lanternlig in die middel van die nag 'n
aansienlike ophef by die slaapplek veroorsaak het; maar toe ons tussen die rotse
onder die slaapplek kom, was alles nog doodstil. Hier het die ander lede van die
‘Raad’ ook hul verskyning gemaak. Hulle was nie op die slaapplek nie, maar dit lyk
of hulle op die spitse van die hoogste rotse in die nou kloof waghou. Toe ons aankom,
klim hulle af asof hulle ons koms te wagte was. Die enigste geluid wat ons gehoor
het, was 'n grof fluisterende gemompel van een of twee van die mannetjies.
Ek kan my die indruk wat die skouspel op my gemaak het, nog goed herinner.
Die woeste rotse met donker klipgewas beskadu, die groot onseker swart gedaantes
om ons heen geskaar, die flikkerende lig van die lantern en bo alles die onaardse
stilte - het alles daartoe bygedra om 'n grillerige gevoel te wek wat baie na verwant
was aan vrees, as dit nie dalk vrees was nie!
Ons was altwee gewapen met geweers en Mauser-pistole.
Die blykbare bedaardheid van die bobbejane het ons mettertyd meer gerusgestel
en ná ons die saak van alle kante bespreek het, het ons die slaapplek self genader.
Ek het tevore duidelik gemaak dat die slaapplek 'n diep holte in die krans is, van
voor deur 'n groot wildevyeboom bedek. Toegang tot die slaapplek is deur 'n skuins
rotsval verskaf wat van die vloer van die nou kloof tot aan die laagste takke van die
wildevyeboom gereik het.
Ek het ook duidelik gemaak dat die slapende bobbejane nooit wou toelaat dat
ons gedurende die nag op die vloer van die slaapplek voet sit nie. Die takke van
die vyeboom was die naaste wat hulle ons wou toelaat. Net wanneer ons probeer
om nader te kom, tree lede van die ‘Raad’ met 'n houding so dreigend vorentoe dat
ons goed wis dat 'n enkele tree verder 'n aanval sou uitlok wat ons lewe in die
grootste gevaar sou stel.
Dis die rede waarom ons die slaapplek nooit gedurende die nag besoek het nie.
In die dag kon ons dit besoek en noukeurig bekyk, want gedurende die dag was die
bobbejane nooit daar nie.
Hierdie nag was een van die weinige uitsonderings op dié reël wat ons ooit beleef
het.
Toe ons tussen die takke van die vyeboom kom, bereik die groot mannetjies die
een ná die ander ook die slaapplek langs die rotsval.
So stil en rustig was hulle houding dat ons dit uiteindelik gewaag het om op die
vloer af te klim en die trop op 'n afstand te nader. Soos gewoonlik was hulle in 'n
digte bol versamel: die mannetjies buite-om, dan die wyfies en die gespeende
kleintjies in die middel.
Ons kon die nuuskierige ogies van die kleintjies af en toe in die lanternlig sien
uitblink wanneer hulle by die wyfies opklouter om ons oor die koppe van die grotes
belangstellend gade te slaan. Maar ook hulle was doodstil - iets so
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ongewoon dat dit die indruk verdiep het dat ons hier met die een of ander groot
tragedie te doen het, wat die mannetjies probeer om ons te vertel, maar wat ons
nie kan ontsyfer nie.
Ons het die trop 'n goeie uur op die slaapplek noukeurig bekyk sonder dat ons
die rede vir hul gedrag kon ontdek. Die trop in die kring was nie alleen geluidloos
nie; hulle het omtrent nie beweeg nie. Met krom rûe en koppe onder die arms het
nie een van die grotes ooit 'n poging aangewend om die ongewone besoekers en
die lanternlig te bekyk nie. Die lede van die ‘Raad’ het van die trop afgesonder gebly
en die indruk gewek dat hulle tussen ons en die sirkel tot op die laaste wag sou hou,
om ons miskien uiteindelik af te keer.
Ons moes die plek verlaat net so wys as wat ons by ons aankoms was.
Ons was egter volkome seker dat iets ernstigs gebeur het en dat die bobbejane
ons in die nag besoek het om ons daarvan te vertel en ons hulp in te roep - en ons
kon mekaar nie verstaan nie.
Die volgende dag net voor dagbreek is ons weer deur die bobbejane gewek. Toe
ons buite kom, was die volk reeds in 'n groep vergader om na die geluide wat van
die slaapplek kom, te luister. Dit was dadelik te sien dat hulle deur die geweeklaag
diep ontroer is - iets wat ons by dergelike geleenthede daarna meermale gemerk
het.
Wat ons gehoor het, was die verskriklike, bloedstelpende weeklag van die
bobbejane, aanhoudend, sielsnydend. Dit is byna onmoontlik om die uitwerking van
hierdie geluid op die mens te vergroot. Dit klink gewoonlik in ons ore meer ontroerend
as die rouklag van die mens self, juis omdat die gejammer van die bobbejaan
woordeloos is. Dit is 'n suiwer sielsgeluid wat min of meer ooreenkom met die
ongeartikuleerde gesteun en gesug waarin die diepste pyniging van die mensehart
woordeloos uiting vind.
Ons is dadelik af na die slaapplek, waar die geheim van die hele saak spoedig
geopenbaar is. Onder die krans, op die vloer van die nou kloof, was die lyke van
ses of agt gespeende kleintjies wat gedurende die nag beswyk het en oorgegooi is
- soos die trop gewoonlik met al hul dooies doen. Ek was eers bang om die dooie
kleintjies te hanteer, want ons kon sien hoe die grotes ons belangstellend oor die
rand van die krans beloer. 'n Laer dier - 'n roofdier, byvoorbeeld - sou in sulke
omstandighede geneig wees om aan te val. Maar die verstand van die bobbejane
het hulle te hulp gekom. Hulle het die betekenis van die dood goed begryp en sonder
enige teken van verset toegelaat dat ons die lykies na die hutte vervoer. Alleen een
ongelukkige jong moeder het ons met allerhande soebatgeluide byna op die hakke
gevolg. En hier het ons 'n wonderlike ding ontdek. Dit was nie om teruggawe van
haar kind waarom sy gesmeek het nie, want toe ons al die lykies op die grond voor
haar plaas (ons kon haar kleintjie nie onder die klomp onderskei nie) het sy haar
eie op uiters aandoenlike wyse met die lippe aangeraak, maar slegs vir 'n paar
sekondes. Sy het nooit probeer om die
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lyk op te tel om te vervoer nie. En byna dadelik sit sy met uitgestrekte arms gedurig
tot ons gerig haar gesmeek voort. Wat wou sy hê? Klaarblyklik nie teruggawe van
haar dooie kleintjie nie, en tog wou sy iets hê wat - volgens haar dowwe rede - ons
alleen in staat was om aan haar te skenk.
Sy wou gehad het presies wat die sewe grotes verlang het wat ons die vorige nag
so onverwags kom roep het. Die grotes wou ons hulp gehad het om die naderende
dood van die kleintjies af te weer - die naderende dood waarvan hulle in alle
waarskynlikheid reeds die vorige dag bewus was. En die moeder het die herstel
van haar kindjie van ons verlang. Sy wou die yslike en onverbiddelike toestand wat
sy in haar omgewing as die dood leer ken het, verander hê. Êrens in haar gemoed
moes die geloof ontstaan het dat dié wonderwerkers wat sy leer ken het miskien in
staat sou wees om die lewe aan haar kind terug te gee.
Dit skyn verregaande om so iets van die denkvermoë van die bobbejaan te
veronderstel, maar ons het later meer bewyse in hul gedrag teëgekom wat denke
van hierdie aard allesbehalwe onmoontlik maak.
Sy het ons tot by die hutte agtervolg en lank gewag voordat die hoop haar verlaat
het.
Die sterfgevalle was die gevolg van 'n soort skeurbuik wat alleen die kleintjies
aangetas het. Dit was natuurlik te wyte aan die hongersnood wat weens die droogte
op die berge geheers het. Die vernaamste simptoom was ontsteking van die
tandvleis, wat die eet van harde voedsel onmoontlik gemaak het, sodat die kleintjies
aan uitputting beswyk het.
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Die Skepbekertjie
oor die voëls van Witklip

aant.

As 'n vreemdeling by ons aankom, sal sy eerste woorde wees: ‘Hier is seker glad
g'n voëltjies nie.’
Om ons heen strek die kaal bulte aan alle kante uit tot aan die gesigseinder. Net
om die huis staan geplante bome. Dit lyk of ons op die hoogste grond onder die
uitspansel woon. Ver in die blou distansie is daar wolkblou rante sigbaar - meestal
die kleur van sterk blouselwater, dan weer so deurskynend en sag dat 'n mens
skaars kan glo dat hulle opgebou is uit rots en aarde. Maar hulle lê ver onder ons.
Ons kyk in 'n diepte op hulle af. Naderby ons is g'n berge geleë, g'n rante, g'n koppie
selfs - en g'n bome nie. Hier en daar is daar 'n enkele krom gebuigde, mismaakte
ou doringboom wat lyk of hy 'n banneling uit sy vaderland is en 'n vreeslike worsteling
gehad het om die lewe te behou. En so was dit ook ongetwyfeld gewees.
Maar skuiling of 'n woonplek vir voëltjies? - Niks! 'n Mens dink byna nie aan voëls
sonder om tegelyk ook aan bome of bergklowe te dink nie. Maar as 'n mens voëltjies
liefhet, dan leer jy om hulle raak te sien waar hulle byna onsigbaar is, en gou leer
jy ook al hul gewoontes en manier van lewe.
Vir iemand wat uit die Bosveld kom, is dit swaar om te glo dat binne 'n myl omtrek
van ons huis daar meer soorte voëls is as wat hy in 'n week se tyd op papier kan
beskrywe; en nog meer: dat hulle almal lieflik en dierbaar is - net so lieflik en dierbaar
as die duisende voëltjies van boom- en boswêreld. Dit is waar, hulle sing miskien
nie so baie nie, en hulle kleure is dof en grou soos die veld waarin hulle woon. Min
van hulle kan met die kleure spog van die troupand of die groenspreeu, maar ek
dink die Liewe Here het hulle net so lief en pas hulle net so op. Maar selfs pragkleure
is daar onder ons voëltjies ook - soos julle sal hoor. En stemme ook - stemme wat
jy myle ver kan hoor. In die stilte van die nag hoor jy hulle dikwels as jy wakker lê wonderlike geluide waarvan 'n vreemdeling nooit wil glo dat hulle deur voëls kan
gemaak word nie. Maar van die groot voëlwêreld van ons plaas sal ek laaste vertel.
Eers dan van die vlaktebewoners wat oor die hele Hoëveld verspreid is. Hier by
ons is vier soorte koesters wat hier nessies maak. Net een van die vier soorte bly
deur die winter. Die ander drie verdwyn met hul kleintjies soos die eerste koue winde
begin waai. Maar aankomde jaar, met die begin van die somer, is hulle weer hier;
en as jy oplet, sal jy 'n wonderlike ding ontdek: die ou paar koestertjies kom terug
om hulle nessie op dieselfde plek te maak waar dit die
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vorige jaar was. Nie op dieselfde graspol of onder dieselfde bossie nie, maar
gewoonlik nie meer as drie of vier tree van die plek af nie. Dit wil sê as niks hulle
die vorige jaar gestoor het nie. As die nessie deur die poot van 'n os verpletter is en dit gebeur dikwels - kom hulle nooit weer na dieselfde plek terug nie. En noudat
ek van die nessie praat, moet ek tegelyk vertel hoe moeilik dit is om hul nessies te
kry as jy hulle nie baie goed ken nie. Al weet jy dat daar 'n nessie 'n paar tree van
jou af is, sal jy somtyds ure soek om dit te kry; en as jy dit eers sien, dan wonder jy
waarom dit so moeilik was. Dit laat my altyd dink aan die verdwyn-fonteintjie waarvan
ons ou Boesman vertel: 'n kristalhelder koue fonteintjie onder die krans - net 'n klein
holte in die rots vol water. Maar as jy warm en dors is, dan moet jy die fonteintjie
bekruip, plat op jou maag seil met die skepbeker in die hand. Soos jy naby genoeg
is, moet jy met een swaai die beker vol skep; want as jy die minste geraas maak,
verdwyn die water soos 'n dassie onder die krans! Dit lyk of die koesternessie hom
ook onsigbaar kan maak. As jy nog dom is, dan dink jy as jy die klein grou wyfie
sien opvlieg - a, daar is die nessie! Maar moenie glo nie! sy is glad te slim om haar
dierbare geheim so te verklap. Weet jy wat sy doet? - Net soos sy iets gewaarword,
dan kruip sy deur die gras vinnig, laag op die grond, van polletjie na polletjie. Meestal
kruip sy na jou toe; en as sy 'n heel ent van haar nessie af is, dan vlieg sy skielik
op met groot alarm asof sy nou net wakker geskrik het. Maar die nessie is altyd ver
van die plek waar sy opvlieg. Gewoonlik is dit anderkant die plek, wat bewys dat sy
na jou kant toe gekom het. Maar onder geen omstandighede sal sy ooit direk van
die nessie opvlieg nie. Terwyl die wyfie sit en broei, vlieg die mannetjie hoog in die
lug om sy vreugde en dankbaarheid uit te stort.
Net drie van ons koesters sing. Een is stil en dit word vertel dat juis hy die lewerik
is wat in Europa so heerlik sing, hoog in die lug, en waar so baie oor geskrywe en
van vertel word. Waarom hy by ons nie sing nie, kan ek nie sê nie, maar ek dink dit
is om hulle nie hier nessies maak nie. Ek ten minste het nog nooit een gesien nie.
Ons koestertjies sing nie besonder mooi nie; ten minste, dit sou nie pragtig beskou
word as hulle in 'n hok sou sing nie; maar hier hoog in die skitterende sonlig in die
stil eensaamheid, is sy liedjie tog mooi. Een het die manier om regop te vlieg en
dan weer stadig met oopgespreide vlerke af te sak, en terwyl hy sak, fluit hy 'n lang
droewig-soet noot wat met sy neersak al sagter en soeter klink. Somtyds sing hy 'n
aanhoudende liedjie, en dikwels gaat hy al hoër totdat hy glad onsigbaar is, en dan
in die hoogste hoogte sing hy nie meer nie. Miskien in die stilte daar bo kan hy die
liedjies hoor wat die engeltjies in die hemel sing - wie weet?
Ons pragvoëltjie van die vlakte is ongetwyfeld die rooiborskalkoentjie. Waarom
ons hom ‘rooibors’ noem, weet ek nie, want sy bors is geel - oranjegeel. Oor ons
wilde voëls sal ek nie skrywe nie; dit alleen sou 'n opstel vra, en ek moet plek bewaar
vir ons ware voëlwêreld.
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Hier by ons is twee soorte patryse - die groot rooivlerk en die klein grysvlerkie.
Hierdie tyd van die jaar is hul graweplekke in die lande oral sigbaar. Hulle leef van
goggatjies en sand gemeng. Die koesters en rooiborskalkoentjies leef van goggatjies
alleen.
Dan is daar byna altyd kwarteltjies. Nou en dan het een van ons die geluk om 'n
paar kwarteltjies met hul kleintjies te sien wei. Dit is 'n gesig wat 'n mens nooit weer
sal vergeet nie. Vooraan stap die klein mannetjie - jy kan hom met een hand glad
toemaak; maar as jy sien hoe manhaftig hy stap met die kop orent, die borsie
uitgedruk, dan lyk hy na 'n groot hoenderhaan; en sy groot spore laat jou ook aan
'n veghaan dink. Hy lei sy klein familie trots en sorgsaam, en dit moet 'n groot ding
wees wat hy nie vir hul beskerming sal aanval nie. Hy is 'n ware klein krygsman. Al
hul maniere laat jou aan 'n hoender dink. Agter kom die nog kleiner grou wyfie met
haar kuikentjies. Kort-kort gee die mannetjie 'n skerp, fyn ‘kwink’; dan storm wyfie
en kleintjies toe. So gou dat jou oog dit nie kan volg nie, word 'n gaatjie in die grond
gekrap, en onder uit haal hy of sy klein vroutjie 'n papie of 'n wurmpie wat dadelik
deur een van die kleintjies gegryp word; en dan is daar dieselfde hardloop en
worsteling wat 'n mens by hoenderkuikens sien. En die kleintjies - jy moet skerp oë
hê om hulle goed te kan sien. As hulle pas uit die nes is, is hulle net klein bolletjies
geel dons, so klein as 'n ordentlike groot duim. Maar hulle gespikkelde veertjies kom
gou uit, en dan is hulle klein ewebeeldjies van die mammie. Van al ons vlaktevoëltjies
is daar g'n wegkruipertjie so slim soos die kwartel nie. Maak maar net die minste
beweging wat die klein mannetjie gewaarword en dan sal jy self sien dat die
kwarteltjie die verdwynmussie moet besit. Sy alarmkreet is net een skerp ‘tjirp’, so
kort dat jy dit skaars hoor, en tegelyk klap hy met die vlerke, so vinnig dat dit 'n sagte
gedreun maak; maar alles vind in een oogwink plaas. Met die geluid sien jy net 'n
stofwolkie waar die klein gesin gewees het, en dan is dit skoonveld. Moenie glo dat
die twee grotes sal wegvlieg nie; nooit sal hulle die kleintjies verlaat nie. Al die
voëltjies het hulle kleintjies lief, maar ek dink die kwarteltjies is bobaas in dié opsig.
Hulle gaat nooit 'n kaalte in nie - vernaam nie solank die kleintjies nog klein en swak
is nie. Daar voor jou oë verdwyn hulle in die kort gras; en hardloop maar na die plek
- as jy weer een van die gesin te sien kry, is jy slimmer as ek ooit was!
Die grootste vyand van die kwarteltjies is die klein bruin valkie, maar selfs die
skerp oë van dié moordenaar soek tevergeefs as die kwarteltjies eers 'n grasplekkie
bereik het.
Ek weet ook hoe die kwarteltjies snags slaap. Hulle krap 'n skoon plekkie diep
onder 'n digte graspol, en daar sit hulle in een digte verebolletjie. Die moedertjie
bedek haar kleintjies met haar vlerkies net soos 'n moederhen.
In die winter begin die vinke te ‘swerm’, soos ons dit noem. Daar is verskillende
soorte vinke en rooibekkies wat by ons nou in groot swerms rondtrek, en
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later in die jaar sal hulle groot skade in die koringlande aanrig. Byna orals in
Transvaal moet die voëljaers van rooidag tot donker in die lande wag hou, anders
kom van die oes niks. Dit is net gedurende die winter dat hulle die skade doen. Meer
as helfte van die jaar probeer hulle om deur goed doen hulle kwaad van die een
wintermaand te vergelde. Dan gaan die groot swerms uitmekaar. Die geel- en
rooivinke wat by ons broei, trek na die rietvlei en begin nessies maak. Stadigaan
begin die mannetjies hul somerklere aan te trek. Wie is daar in Suid-Afrika wat hulle
nie ken nie? Wie het hulle nog nie deur die riete sien trek nie, soos rooi vlamme of
wolkies van goudgeel, met kop en bors van swart fluweel? As die mannetjie pronk
en sy liedjie sing, het hy 'n manier om sy vere op te trek totdat hy byna twee maal
so groot lyk as hy werklik is. En hul nessies, wie ken nie die meesterstukkies vlegwerk
nie? Daar is duisende ongediertes wat gedurende die broeityd na die geel- en
rooivinke op die loer lê. Wee die arme paartjie wat hul nessie op 'n bereikbare plek
hang. Die muishonde, mierkatte, selfs die rolvarkie bereik die nessie om die eiers
of klein voëltjies te verslind. Daarom is dit dat die vinke so lief is om hul nessies aan
dun takkies oor diep water te hang, waar dit van bo en van onder af veilig is.
Het julle al ooit daaraan gedink om uit te vind hoe die vink die eerste grassie aan
die punt van 'n swaaiende takkie bind? Dit is die moeite werd om dit van naby te
bekyk, want die voëltjie moet baie verstand gebruik om dit altyd reg te kry. Somtyds
is sy gras kort en sleg vir die doel; dan gebruik hy twee in plaas van een grassie.
Maar gewoonlik neem hy een lang grassie. Met sy bekkie plaas hy dit mooi oorkruis
op die takkie, en dan gryp hy dit met een voet; met die lang naels word die twee
ente om die takkie gebuig sodat hulle onder bymekaarkom; dan vat hy een punt
met sy bekkie en steek dit onder die ander deur sonder natuurlik om met die pootjie
te los. Dit maak sy eerste vlegsteek onder die takkie.
En dan hou hy eenvoudig aan die een punt om dit deur te steek totdat dit weer
bo die takkie kom. Hy het dan 'n grasringetjie taamlik styf om die takkie heen. Hy
kan dan loslaat om sy aandag te wy aan die ander punt van die grassie wat nog
onder loshang. Dié word op dieselfde manier na die ander kant oor en deur gevleg
totdat die twee punte weer bo die takkie bymekaarkom; en dan is sy eerste ringetjie
klaar. Dit is altyd die moeilikste van die vlegwerk. Meestal is dit die wyfie wat die
eerste ring vleg terwyl die mannetjie naby sit te sing en spog asof alles van hom
afkomstig is. Daarna gaat die werk vinnig aan. As die nessie eers fatsoen begin kry,
dan werk die paar dikwels saam, een binne en een buite, net soos mense wat dek:
die een steek die graspunt deur en die ander steek dit terug, en so vleg hulle die
klein mandjie na hulle smaak dig. Die ingang moet natuurlik na onder wees, reg bo
die water as daar 'n geskikte plek is. Maar hulle is snaakse voëltjies wat hulle nesbou
betref. Dikwels net sodra die nessie klaar is, verlaat hulle dit om 'n nuwe op 'n ander
plek te bou. Dikwels sal
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een paar ses nessies klaar of halfklaar maak voordat hulle een na hulle sin kry. Ek
het dikwels ou mense hoor sê ‘so dom soos 'n vink’, en die spreekwoord is van die
nuttelose nesbou afkomstig. Maar is die vinke regtig so dom soos die wyse mens
wil te kenne gee? Ek dink nie so nie. As daar so 'n vasgewortelde gewoonte by 'n
voëltjie is, dan moet daar 'n goeie rede voor wees. En ek dink ek weet waarom die
rooi- en geelvink so baie nessies maak om net één te gebruik. Ek mag verkeerd
wees, maar ek dink ek is reg!
As jy weet hoeveel duisende vyande die vinke het - naglopers wat g'n lewende
ding in lewe laat nie, dan moet jy wonder hoedat 'n enkele eier of klein vinkie
deurkom, al dink jy maar net aan die slange wat van een nes na die ander klim om
eiers te soek!
Wie weet hoeveel honger oë nie op die loer is nie vandat die vink die eerste
grassie bind: sluipmoordenaars wat geduldig die plek oppas totdat die nes klaar sal
wees en die eiers gelê. Daar moet ontelbare roofdiertjies gefop word deur die
gewoonte van die voëltjies om ses nessies te bou en net in een te lê! Ek dink ook
aan die beskerming wat dit aan die ras verskaf dat net een uit ses nessies eiers in
het - dit is omtrent waar dit gemiddeld op uitkom. Dink aan die rolvarkie wat met
uiterste moeite en miskien 'n uur se harde werk uiteindelik 'n dik riet plat kry om 'n
dowe nessie te kry as bekroning van sy arbeid. Meer as vier riete in een nag kan
hy skaars klaarkry, en sy kanse is altyd ses teen een dat hy teleurgestel word. Sien
jy wat 'n magtige beskerming al die leë nessies vir die vinkvolkie beteken? Laat
niemand ooit weer in julle teenwoordigheid van die ‘dom vinke’ praat nie! Jy kan die
segsman met gerustheid verseker dat die natuur altyd slimmer is as wat hy ooit kan
hoop om te wees. Die domheid sit in ons onmag om in elke geval die wyse doel van
die natuur te ontdek. Die vinke is slim genoeg en weet goed wat hulle verrig met
die oënskynlik verkwiste arbeid.
As 'n mens in Transvaal van vinke praat, dink jy onwillekeurig aan die oneindige
stryd tussen die koringboer en die voëltjie. Een maand in die jaar doet hulle baie
skade, en om die één maand van kwaaddoen word die vink meer gehaat as enige
ander wilde voël in ons land. As die boer in woede uitbars teen die swerms vernielers,
dink hy nooit aan die goed wat die voëltjie doen nie. Hy vergeet dat byna vier maande
in elke jaar die voëltjie nie alleen onskuldig is nie, maar hard besig om in belang
van die boerdery te werk. Solank as die pare besig is om die kleintjies te voer,
gebruik hulle g'n ander voedsel as ruspers, wurmpies en goggatjies nie. Onthou dat
elke paar drie maal lê en drie maal kleintjies grootmaak. As jy die moeite doen om
op te pas en te tel, sal jy uitvind dat elke paar gemiddeld sestig ruspers of wurmpies
per dag na die nessie dra. Gedurende die broeityd maak elke paar vinke meer as
tienduisend goggas dood, waarvan die meeste toekomstige vernielers en
kwaaddoeners is. Vermenigvuldig dit met duisend en dan kry jy 'n denkbeeld van
die werk wat die vinkie doen. Dink maar net aan die tienduisend maal duisend
wurmpies of rus-
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pers later losgelaat op die mielielande, die groentetuine en die vrugteboorde! Jy
hoor dikwels van die vreeslike verwoesting wat die goggas aan die boerdery
veroorsaak. Hier by ons gebeur dit meestal in die streke waar mense die gruwelike
en onmenslike misdaad begaan om die vinke met strignien te vergewe! Nooit kan
die mens so 'n misdaad teen die natuur pleeg sonder dat die natuur hom wreek nie.
Dink net, om die vrolike, weerlose goedjies op so 'n wrede manier uit te delg. Waarlik,
vergewe van voëltjies is iets waar die volk teen behoort te protesteer. As die Here
enige gevoel dra vir die lieflikste onder Sy skepsels, sal Hy die wreedaards seker
straf vir so 'n gruweldaad. Dit is iets afgrysliks om die vergewe van vinke met strignien
te aanskou - iets wat 'n mens nie maklik weer vergeet nie. En dit is altyd die lui boer
wat alles so maklik vir homself wil maak, sonder om daaroor te dink dat die bietjie
moeite wat hy vandag spaar, ten koste is van 'n duisend maal verdubbelde arbeid
môre. En die vergelding van die natuur val ongelukkig nie net op hom alleen nie.
Hele streke waar die mense spog ‘ons het die vinke byna uitgeroei’, word deur
ruspers en ander goggas jaar ná jaar verwoes. Die rustelose werkertjies is nie meer
daar nie; en terwyl die mens maklik die voëltjies kan uitroei, is hy magteloos teen
die ruspers. Die natuur sal altyd self sorg dat die vinkies nie te veel word nie - en
die Hemel weet hulle het vyande genoeg in die veld, en daar is duisend ander
middels wat die koringboer kan aanwend. Van alles is die beste om rondom sy lande
'n streep fyn manna of kanariesaad te saai, en 'n streep hier en daar deur die land.
Die moeite is klein; en as hy die werk deeglik doen, sal hy g'n koringkorrel verloor
nie en kan hy die helfte van sy voëljaers afskaf.
Die man wat vergewe, maak ongelukkig nie net die vinke dood nie. Hy vernietig
byna alles in die veld wat lewe. Die onskuldigste diertjies en voëltjies word ook die
slagoffers van sy wreedheid. Soek maar die veld deur ná so 'n slagting en dit sal
jou hart breek om die vreeslike gevolge te sien. Patryse, kwartels, meerkatte,
rolvarkies, koesters - die veld is besaai met dooie diere, en om die huis sterf ook
meestal alles wat leef. As hy wreed genoeg te werk gegaan het, sterf mettertyd
honde, katte, varke, hoenders, eende, ens. ens. Dit lyk of daar g'n einde kom aan
die kringloop van dood wat strignien veroorsaak nie. Ek weet van 'n geval waar 'n
hond 'n jaar ná die vergiftiging die geraamte van 'n vink in die land opgetel het, en
binne 'n halfuur, ná vreeslike lyding, is hy onder verskriklike stuiptrekkings dood.
Uiteindelik kom ek nou by die ware voëlwêreld van ons plaas; my inleiding het so
lank geword dat ek vrees die gedeelte waar ek die grootste plan mee had, moet
nou die minste van my opstel word. In die leegte naby ons huis is 'n groot graspan
wat nooit opdroog nie. Meer as die helfte is dig toegegroei met hoë riet, en een
kwart van die oppervlakte is heeltemal bedek met sagte watergras wat omtrent 'n
voet bo die water uitkom. Net een kwart van die pan is oop water, buiten 'n paar
plekkies hier en daar in die middel van die riet waar ook oop wa-
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ter blink. Die water is altyd so blou soos die pragtigste edelsteen; en as jy aan die
kant staan, lyk die grootste gedeelte van die pan net soos 'n stuk gewone veld met
een of ander eienaardige soort bossie of gras begroei. Dit is moeilik vir 'n vreemdeling
om te verstaan dat wat op 'n distansie van 'n paar tree soos gewone harde veld lyk,
in werklikheid twintig voet water is. Dit noem ons die Groot Pan.
Net oor die bultjie is die Klein Pan. Een kwart is oop water met 'n bodem van rots.
Driekwart is ruie riet en biesies deurkruis met watergange. Die Klein Pan droog
partykeer in die winter op.
Vandat ons klein kindertjies was, ken ons die panne en die voëls wat in hulle
woon; en nietemin sien ons kort-kort 'n watervoël wat ons nie ken nie en wat ons
nog nooit tevore gesien het nie. ‘Onoplettendheid’ - sê julle. Moenie glo nie! Luister
maar. Omtrent ses maande gelede het drie groot swart voëls hulle verskyning
gemaak wat dadelik ons belangstelling gaande gemaak het. Hulle was klaarblyklik
vreemdelinge uit 'n verre land. Hulle was besonder lief vir die Klein Pan, wat skaars
vyftig tree breed is en teenaan die grootpad. Hier was hulle gewoonte om op 'n ry
op die rotsplaat in die son te sit. Gewoonlik sprei hulle die vlerke wyd uit en strek
die lyf agteroor om die son ten volle te geniet. In die middel van die dag vlieg hulle
oor die Groot Pan om te eet - en hulle kan duik! In ons pan had hulle g'n weerga
nie. En toe begint ons ondersoek doen. Wat was die naam van die snaakse voëls
met slangnekke? Waar kom hulle vandaan? Van ons bure - ou mense wat 'n leeftyd
naby die panne deurgebring het - kon ons niks vertel nie. Almal gee ons die
versekering dat hulle nog nooit sulke voëls gesien het nie. Uiteindelik het 'n
voëlkenner kom kyk, en toe word ons vertel dat hulle egte seevoëls is - die groot
swart duiker orals aan die Suid-Afrikaanse kus bekend. Ek dink die Engelse naam
is ‘cormorant’, maar in elk geval, volgens die prentjie van 'n Europese ‘cormorant’,
lyk die Afrikaanse heeltemal anders. Sy nek is baie langer en die fatsoen van die
lyf ook anders. Hulle het omtrent drie maande by ons gewoon, en toe eendag het
hulle ooswaarts verdwyn. En die naaste see is meer as driehonderd myl van ons
af ... En nou skaars 'n maand gelede het 'n nog eienaardiger voël eendag op die
oop water in die Groot Pan verskyn. Daar was aan hom g'n oomblik te twyfel nie:
dit was 'n swaan. Ons het so dikwels prentjies, en sommige van ons het lewendige
swane gesien, dat ons ons besoeker dadelik herken het; maar net die kleur was
verkeerd. In plaas van wit was die swaan bruinswart met witvaal plekke onder die
bors en vlerke. Hy was ongelukkig so wild dat dit onmoontlik was om naby te kom,
en hy het maar 'n paar dae gebly, toe probeer 'n jagter om hom te skiet! Twee skote
met 'n koeëlgeweer word op hom gelos, en daarna het hy sy magtige vlerke uitgesprei
om na sy land (of water!) terug te gaan. Ons het hom nie weer gesien nie ... En nou
die ander dag sien 'n eendvoëljagter 'n snaakse voël voor hom uitswem met 'n dik
beveerde kop en 'n kuif. Hy skiet
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hom dood en het dit huis toe gebring om ons te wys. Weer was dit 'n vreemdeling!
Die voël had glad g'n stert nie, en die voete was ver na agter - byna waar die stert
moes wees. Ek is later, op my beskrywing, vertel dat dit die groot gekuifde Europese
fuut was. 'n Mens verwonder jou oor die vreemdelinge - en tog is dit nie so vreemd
nie wanneer ons onthou dat ons groot sprinkaanvoëls elke jaar na Hongarye en
Suid-Rusland trek. Naby ons is een gevang met 'n ring om die been wat die bewys
gelewer het dat hy in Hongarye deur 'n voëlvereniging gelos is.
Wat daar in ons panne is wat voedsel verskaf aan die duisende voëls, is my 'n
raaisel. Visse is daar nie; paddas taamlik baie, maar ek twyfel of dit die paddas is
wat die aantrekkingskrag verskaf. Ek dink die water wemel van diertjies wat vir ons
meestal onsigbaar is ... En dan weer is dit moeilik om te sien hoe die seeduikers en
die swane genoeg voedsel alleen daaruit kan kry. Eendag hoop ek sal een of ander
geleerde ons die geheim vertel. Wat die voedsel ook mag wees, een ding is seker:
dat dit vreeslik lekker moet wees.
Ons gewone en bekende inwoners van die pan is eers en vernaam: bleshoenders,
duisende! Dit is hulle wat snags die onaardse geluide maak. Ek dink dat hulle al die
ander watervoëls namaak, net soos ons skaapwagtertjie met die ander vlaktevoëltjies
doen. Hier by ons is hulle baie mak, want niemand vervolg hulle ooit nie.
As jy naby die pan kom, is hulle die laaste om te vlug. Hulle het 'n snaakse
gewoonte om op die water te loop. Dit wil sê, hulle vlieg net so hoog dat hulle voete
die oppervlakte van die water raak, en dan help hulle hul vlug voort deur vinnig met
die voete in die water te trap. Hulle maak hul neste in die riet maar altyd in diep
water, en in dié opsig verskil hulle geheel en al van ons twee soorte eendvoëls, wat
meestal hul nes op die grond maak, 'n hele ent van die water af. Ek dink dit is een
oorsaak waarom eendvoëls by ons so skaars is, afgesien van die menslike vervolging
waaraan hulle blootgestel is. Baie neste en baie voëls word deur ongediertes gepak
voordat die kleintjies 'n kans het om die water te bereik. As hulle eenmaal in die pan
kom, is hulle veilig genoeg. Die bleshoender bou sy nes van riete wat hy met sy
skerp bek onder die oppervlakte van die water afsny. Hy pak hulle oorkruis totdat
hy 'n lomp opgestapelde hoop het wat half op die water dryf en half op die watergras
en biesies rus. Die hele ding lyk vreeslik onveilig. Met die minste druk is alles onder
water. Seker moet die eiers dikwels nat word, want die bleshoender doen die minste
moeite van al ons watervoëls om sy nes van vere te voorsien ... Vere? Waar kry die
watervoëls die vere vandaan? Gerus kan die leser wees dat die natuur voorsiening
maak. Die meeste watervoëls, behalwe die slordige bleshoender, doen die uiterste
moeite om die voering van hulle nes sag en dig en warm te maak, want die meeste
van hulle maak hulle neste (net soos die bleshoender) òf op die water òf op baie
nat grond. Vir iemand wat min van watervoëls af weet, is die planne wat
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hulle maak, verbasend genoeg. Eers net bo die growwe riet word gewoonlik 'n laag
van die sagte dons uit palmiet en rietsaad neergelê, en daar bo op kom die verebed.
Die broeityd van die watervoëls val saam met die tyd wat hulle verveer, en die
mannetjie en wyfie altwee trek groot bosse sagte donsvere uit hulle eie lyf om die
nes mee uit te voer. Ons snaakse ou klein duikertjie verloor gedurende die broeityd
so baie vere dat hy glad nie kan vlieg nie. Maar dit maak maar min onderskeid wat
sy veiligheid betref, want hy kan amper net so lank en net so goed onder water lewe
as bo! Die eende maak selde in die helder dag hul verskyning in oop water met hul
kleintjies. Vernaamlik die groot geelbek is in dié opsig versigtig. Jy sal gelukkig wees
as jy ooit 'n wyfie met haar kleintjies te sien kry. Dit is 'n mooi gesig en nog mooier
om hul wegraak te sien. Wat die kwarteltjie op die grond doen, doen die
eendemoeder op die water - met 'n weinig verskil. Ons sal veronderstel dat dit jou
geluk het, ná ure roerloos in die riet te sit, om 'n wyfie te sien uitswem in die oop
gang voor jou met haar klomp geel donsies. Die kleintjies hou nooit 'n oomblik op
met duik nie. Nouliks is die koppie bo water of daar sien jy die voetjies en stertjie
omhoog, en weg is hy weer. Die moeder is te besig om wag te hou om self te duik.
Dit moet baie veilig wees voor sy self sal waag om onder die water te verdwyn. Jy
sien in haar hele houding dat sy vreeslik onrustig is. Miskien voel sy die gevaar in
haar nabyheid. Maar die kleintjies is ewe doodgerus. Hulle vertrou geheel en al op
die waaksaamheid van moeder. Dit gebeur somtyds dat een van die klompie alleen
afdwaal en in die oop water kom, weg van sy moeder. As dit gebeur, kan jy tot teen
hom aan loop. Hy steur hom glad nie aan jou nie en gaat ewe onbekommerd met
sy duike voort. Maar laat die moeder daar in die riet jou tog net gewaar! Sy gee net
een ‘kwaak’ en soos 'n blits is die kleintjie weg onder die water. Dié keer is daar
doodsangs in die haas van sy duik, en dit is ook die laaste maal wat jy hom sal sien.
As hy weer opkom, is dit êrens diep en veilig in die riet en waarskynlik digby sy
moeder.
Maar om terug te keer na die moeder en kleintjies in die watergang voor jou. Al
hoe onrustiger word die moeder. Sy doen alles in haar vermoë om haar kleintjies
bymekaar en naby haar te hou. Gedurig swem sy om en om hulle; en as een kleintjie
geneig is om af te dwaal na die kant van die oop water, druk sy hom eenvoudig met
die boog van haar vlerk terug na die ander. En dan skielik word sy jou gewaar.
Miskien het jy 'n vinger geroer, miskien het die wind 'n stuk van jou klere in beweging
gebring - en daar sien sy uiteindelik waar die gevaar is wat sy so lank reeds gevoel
het. Weer hoor jy die alarm-‘kwek’, en weg is al die kleintjies - soos met 'n towerslag!
Maar nie die moeder nie! Skielik sien jy dat sy swaar gewond is. As jy ooit 'n
gekweste eendvoël in die water sien spartel het, sal die moedertjie jou werklik
bedrieg. So goed maak sy dit na dat ek self verskeie maal die gedagte gekry het:
‘Maar dié keer is dit tog regtig - sy is dodelik gewond.’ Een vlerk is onder die water
uitgestrek; sy lê op haar sy, en
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een voet steek vlak bo die water uit. Met die ‘gesonde’ vlerk slaat sy geweldig in die
water sodat sy al in die rondte draai en tog ook altyd stadig verder van jou af gaat.
As jy haar volg, kan jy die blydskap in haar gebare merk. Die ‘doodgaan’ word altyd
geweldiger; en as die gevaar vir haar kleintjies groot is, sal sy toelaat dat jy tot op
'n tree of vyf van haar af kom: en dan as jy ver genoeg van die kleintjies af is, word
sy skielik reg. Met vier of vyf vlerkslae is sy bo die water, en daar trek sy die lug in
asof klein eendjies die laaste ding in haar gedagte is. En keer nou terug na die plek
waar die kleintjies verdwyn het. Tevergeefs soek jou oë elke hoekie en donker
plekkie onder die riet. Daar is niks! En tog, as jy lank weer doodstil staan, hoor jy
vlak voor jou ‘kwirk, kwirk’. Dit is hulle wat begin roep na die moeder wat myle ver
weg is! En dan, as jou oë geoefen is, sien jy uiteindelik een en dan 'n tweede! - Maar
nie die hele eendjie nie - net die bekkie en helfte van die koppie met twee blink ogies
is bo die water! As hulle nie die geluid gemaak het nie, sou jy hulle nooit gesien het
nie. As jy dit kan oorlê om so weg te kruip in die nabyheid dat die moeder jou uit die
lug nie kan bespeur nie, is dit die moeite werd om haar terugkoms af te wag. As
haar kindertjies nog baie klein is, sal dit binne 'n halfuur wees. Voordat sy verskyn,
sal geeneen van die kleintjies uit sy wegkruipplekkie roer nie! Gedurig hou hulle
aan roep, maar roer? - Nooit nie. En nou hier kom die moeder terug. Om en om die
pan vlieg sy, so laag dat dit jou geduld byna uitput. Uiteindelik sak sy in die water
so ver van die kindertjies as sy met moontlikheid kan kom. Sy sal die plek tien maal
nader en weer wegswem voor sy dit waag om haar kleintjies te roep. Sy kan teen
hulle aan verbyswem sonder dat een van hulle 'n beweging sal maak. Hulle wag
om haar stem te hoor. Dit is lieflik om hulle blydskap te sien wanneer die moeder
uiteindelik roep en hulle almal uit hul wegkruipplekkies storm. Hulle dring om haar;
elkeen probeer om naaste aan haar te wees om met die koppie teen haar vere te
vrywe.
Die klein swart duikertjie gaat baie net soos die eendvoël te werke onder dieselfde
omstandighede - net sy probeer nie om die vyand weg te lei nie. As sy die alarmkreet
gee, verdwyn sy en al die kleintjies tegelyk; en as jy die geduld van Job het om wag
te hou, sal jy later uitvind dat die klein gesin wyd uitmekaar onder die water versprei
het. Een ding is ook seker, dat as die duikertjies eers weggeraak het, jy hulle
tevergeefs sal soek. Anders as in die geval van die eendvoëltjies, hulle sal jy nie te
siene kry nie, al lê hulle 'n tree van jou af. Hulle besit sonder enige twyfel die
verdwynmussie van die towenaar!
Een van ons watervoëls is baie seldsaam, en geeneen van ons het nog ooit hulle
nessies gekry nie. Ons noem hulle ‘waterhoendertjies’, en hulle is in baie opsigte
wonderlike voëltjies. Kort gelede het ek 'n dooie voëltjie langs die pan opgetel en
had toe 'n kans (vir die eerste maal) om hom van naby te beskou. Die lyf en vere is
dié van 'n watervoël. As jy die bene en bek afsny, sou elkeen dit as 'n soort eendvoël
of duikertjie beskou. Maar die bene en bek is dié van 'n land-
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voël. Die voëltjie is omtrent so groot soos 'n kiewietjie, maar die bene is nog langer.
Die kleur is bruinswart op die rug, en vaal onder die bors en vlerke. Op die rug en
onder die bors is twee pers plekke asof iemand twee kolle met 'n verfkwas haastiglik
aangeplak het toe die voëltjie reeds klaar was! Die twee briljante kolle lyk glad ontuis
by die origens eenvoudige kleed; 'n stert is daar glad nie. In dié opsig lyk die voëltjie
byna mismaak, net soos die fuut wat ek reeds beskrywe het. Ofskoon die voëltjie
nooit op die grond te sien is nie - hy is baie wild en kom selde uit die digste riet en
gewas te voorskyn - besit hy g'n swempote nie. Die tone en naels is dié van 'n
gewone landvoël, maar daar is een groot onderskeid: die waterhoendertjie het seker
die grootste voet (of liewer langste tone) van alle voëls in die wêreld van dieselfde
grootte. Die voet van die klein voëltjie bedek 'n groter oppervlakte as die hand van
'n groot man! Die middelste lang toon is vyf duim lank, terwyl twee tone byna
dieselfde lengte reg na agter uitsteek. Wanneer die voëltjie dus staan, rus hy op 'n
sirkel van tone nege en 'n half duim in deursnee! Wat doet hy met die ontsettende
voet? ‘Seker om een of ander lewendige prooi mee te gryp,’ was my eerste gedagte.
Maar dit was verkeerd. Later eers, toe ek nadink oor die lewenswyse van ons
waterhoendertjies, het die doel van die voet my duidelik geword. Hy gebruik dit om
op die blare van die waterlelie en op die toppe van die watergras te loop: want
ofskoon die waterhoendertjie in diep water woon, kan hy seker nie swem nie. Maar
hy loop oor plekke waar net hier en daar die toppies van watergras te sien is; en
altyd bly hy hoog bo die water op sy lang bene. Of hy by ons broei en wat hy eet,
weet ek nie, want van al ons watervoëls is hy die moeilikste om mee vriende te
maak.
Die grootste van ons watervoëls is natuurlik die wildemakou. Dié tyd van die jaar
wei hulle gedurende die dag in die afgeoeste mielielande en kom alleen teen
sononder na die water; want van al ons watervoëls is die makou die grootste
graaneter. Vir die eende het nòg mielie- nòg koringland die minste aantreklikheid.
Maar oor die makoue is niks te vertel wat alle Transvaalse kinders nie weet nie,
want hy is oral tuis waar water is.
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Natuurkundige en Wetenskaplike Studies

aant.

1 Hipnotisme
(Die woord siel word in hierdie artikels natuurlik in sy bloot fisiologiese betekenis
gebruik, by gebrek aan 'n noukeurige term. ‘Bewussyn’ dek die begrip wel
enigermate; maar ‘siel’, hoe dubbelsinnig ook, word tog algemeen aanvaar in
geskrifte oor die onderwerp.)
Hipnose is 'n sielstoestand wat by die mens teweeggebring word deur 'n prosedure
in die wetenskap bekend as hipnotisme. Daar is verskillende maniere waarop hipnose
kan veroorsaak word, maar almal is afhanklik van 'n stipte vestiging van die aandag
en enige manipulasie wat 'n gevoel van eentonigheid in die gemoed veroorsaak.
Ongeveer negentig uit honderd mense is vir hipnose vatbaar. Karakter en wilskrag
het niks daarmee te maak nie. Gewoonlik kan mense van sterk wilskrag makliker
gehipnotiseer word as mense van 'n teenoorgestelde karakter; van almal is vroue
met 'n senuweeagtige gestel die meeste vatbaar. Ek het nog nooit 'n swartman
gesien wat nie byna onmiddellik gehipnotiseer kon word nie.
Wat die toestand werklik is en watter liggaamlike veranderinge dit veroorsaak, is
onbekend. Daar bestaan by my geen twyfel dat dit dieselfde toestand is wat by voëls
en ander diere te sien is wanneer hulle deur 'n slang of roofdier tot volkome
roerloosheid gebring word nie. By die mens is daar verskillende stadiums van die
toestand. Gewoonlik neem dit die volgende loop:
(1) Verlies van die mag om uit eie beweging enige deel van die liggaam te roer.
In hierdie stadium begin (en dit verdiep deur al die volgende stadiums) die
suggestibiliteit - d.w.s. die pasiënt doen alles en neem alles aan as waar wat hom
vertel word deur die operateur.
(2) Volkome bewusteloosheid: die oë val toe en die pasiënt verval in 'n toestand
wat baie op natuurlike slaap lyk. Die vernaamste onderskeid tussen dié stadium en
gewone slaap is dat die pasiënt gewoonlik deur niemand of niks gewek kan word
as deur die woord van die operateur nie.
(3) Somnambulisme. Op bevel van die operateur maak die pasiënt sy oë oop. Hy
loop en praat, antwoord op vrae; is diep vatbaar vir suggestie, maar bly geheel en
al bewusteloos. As hy uit dié toestand geraak, onthou hy niks wat hy gedoen of
gesê het nie.
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(4) Diep, beweginglose slaap. In die laaste en diepste stadium raak die pasiënt buite
bereik van onmiddellike suggestie. Hy doen nie meer wat die operateur hom gebied
nie. Jy kan hom nie wakker kry nie, of alleen met die uiterste moeite. Tog neem hy
alle suggesties aan wat 'n begin moet neem ná hy wakker word. Nodeloos om te
sê dat geen operateur ooit met opset hierdie laaste stadium teweegbring nie, tensy
in gevalle van uiterste nood, en dan alleen in die loop van geneeskundige
behandeling.
Wanneer ek van bewusteloosheid praat, dan moet nie verstaan word die
bewusteloosheid van gewone slaap nie. Net sodra hipnose begin, word daar 'n
ander en vreemde bewussyn in die mens wakker wat niks met sy normale bewustheid
te maak het nie. Elke leser sal begryp dat die ondersoek van dié vreemde bewussyn
uit 'n sielkundige oogpunt van die uiterste belang is. Die teorie tot op hede algemeen
aangeneem in die wetenskap is dat die verborge en buite die bewustheid geleë siel
iets is wat altyd in die mens werksaam is tesame met die siel waarvan bewussyn
die vernaamste eienskap is. 'n Ander teorie is dat die hipnotiese bewussyn 'n
verskynsel is van nuwe en groter verstandsvermoë wat die mens nog in die loop
van sy sielsontwikkeling moet bereik. Ons ondersoekings in Suid-Afrika het ons tot
die oortuiging gebring (gegrond op jare van vergelykende proefnemings) dat die
hipnotiese bewussyn slegs 'n oorblyfsel is van die dieresiel in die mens, net soos
die blindederm en ander dergelike nuttelose oorblyfsels in sy liggaam; dat dit iets
is wat nie langer normaal werksaam is nie; en dat dit alleen gedurende 'n abnormale
toestand van die gewone bewustheid tot werksaamheid kan kom. Op watter feite
hierdie sienswyse gegrond is, sal in 'n ander stuk nader uiteengesit moet word. Ek
mag net vertel dat ons Suid-Afrikaanse proefnemings in Amerika herhaal is, met
dieselfde uitslag; en dat ons gevolgtrekking van groot belang is, meer bepaald omdat
dit 'n nuwe lig werp op baie duistere verskynsels in kranksinnigheid by die mens.
Maar dit alles latende vir latere uiteensetting, sal ek hierdie artikel eindig met 'n
woord nog oor, en een voorbeeld van, suggestie en die waarde daarvan in die
geneeskunde. Met verlof van die betrokke persone sal ek die ware name gebruik.
Die meeste lesers sal al gehoor het van die gebruik van suggestie gedurende
hipnose met die doel om sekere siektes te genees. Gedurende ons ondersoek het
baie mense uit nuuskierigheid gekom en baie om behandeling, en somtyds is ons
oorgehaal om suggestie vir een of ander lydende te probeer. Hier nou is een geval:
Mev. Hessie van Deventer van Rooiwal, Waterberg, was min of meer deur die
hele distrik bekend. Sy was 'n welopgevoede dame, en was baie jare onderwyseres
gewees. Sewentien jaar lank het sy gely aan totale verlamming van die bene. Sy
moes in 'n waentjie gestoot word. Dwarsdeur Suid-Afrika had haar
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eggenoot 'n middel gesoek, en baie behandelings had sy ondergaan onder beroemde
geneeskundiges, sonder baat. Sy het na ons gekom omdat verskeie dokters haar
vertel het dat daar 'n kans vir haar in hipnotisme was, maar sy kon nooit een kry
wat haar die behandeling wou of kon gee nie. Dit was duidelik in haar geval dat
daar geen breuk of letsel in die organiese stelsel was nie. Die stoornis was wat die
dokters funksioneel noem. Ek twyfel of suggestie 'n organiese verandering kan
teweegbring - ek altans het dit nooit gesien nie.
Dit het dadelik geblyk dat mev. Van Deventer sterk vatbaar was vir hipnose. Sy
is drie maal gehipnotiseer om haar aan die toestand gewoond te maak. Die vierde
maal is sy in 'n baie diep stadium gebring, en toe is die suggestie gemaak dat net
sodra sy wakker word, sy 'n sterk begeerte sou hê om te loop; dat sy dadelik sou
probeer en dat sy weer mag sou kry om die verlamde bene te roer en dadelik sou
kon loop. Ná 'n hipnotiese slaap van drie uur (om die suggestie te versterk) is sy
wakker gemaak, en tot haar eie verbasing en uiterste blydskap het sy dadelik begin
loop. Die verlamming het nooit weer verskyn nie - ook ten gevolge van 'n suggestie.

2 'n Nuwe Sielkundige Teorie
In die voorafgaande artikel oor hipnotisme het ek beweer dat die sogenaamde
bewussyn wat werksaam is tydens die hipnotiese toestand, slegs 'n oorblyfsel is
van die dieresiel wat nog êrens in die menslike mentaliteit bestaan, en dat dié
dieresiel in gewone omstandighede in 'n toestand van onwerksaamheid verkeer en
net werkend optree onder abnormale toestande van die normale bewussyn. Dit is,
met ander woorde, 'n oorblyfsel, net soos die blindederm 'n organiese oorblyfsel is.
Ek het ook gesê dat die teorie berus op proefnemings wat in Suid-Afrika gedoen is.
Ek sal nou probeer duidelik maak op watter feite hierdie teorie berus.
Wat is nou werklik die onderskeid tussen die mensesiel en die dieresiel? Die ou
antwoord was altyd: die mens besit rede, die dier nie. Elke leser wat oor die saak
nagedink het, moet tot die gevolgtrekking kom dat die antwoord werklik niks verklaar
nie. Wat ons rede noem, vind jy by al die diere in hoër of laer graad. Feitlik is dit net
'n kwessie van graad. Fundamenteel is daar geen onderskeid nie. En tog voel en
weet ons dat daar sielkundig 'n hemelsbreë onderskeid is tussen die mens en die
dier. Waar moet ons dan na die grondslae van die onderskeid soek?
Die ontwikkeling van die sielsvermoë van 'n dier strek altyd in een rigting, om die
dier geskik te maak vir sy natuurlike omgewing. Die otter verstaan alles
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wat nodig is vir 'n bestaan in die water. Die dassie, weer, het al die nodige
sielsvermoë om op die hoogste en droogste berge te lewe. As jy die twee omruil,
dan vergaan altwee spoedig. Nog meer, jy kan die dassie nooit leer om in die water
te boer nie, net so min as jy die otter kan leer om in die klipskeure sy huishouding
op te neem.
Dit is dus 'n algemene natuurreël, sonder uitsondering, dat elke dier die nodige
sielsvermoë besit om in 'n beperkte natuurlike omgewing te lewe. As jy hom in 'n
ander omgewing plaas, dan vergaan hy. Altyd gaan die liggaamlike ontwikkeling
gepaard met die sielsontwikkeling. Die erdvark het 'n liggaamsbou om gate te grawe
en miere te vang; die otter om te swem en visse en krappe te vang.
En daar is nog iets van die grootste belang in dié verband. Die sielsvermoë van
die dier is erflik, net soos sy liggaamsbou. Laat, byvoorbeeld, 'n otter deur 'n
hondeteef grootgemaak word; laat hom nooit 'n krap of vis sien nie; voer hom met
melk, rou vleis en dies meer en gee hom nooit meer water as net genoeg om te
drink nie; dan, wanneer hy volgroeid is, neem hom na 'n rivier - en wat gebeur? Hy
mag 'n paar oomblikke weifel, maar dit sal nie lank duur nie, of hy spring die water
in en duik en swem asof hy nooit iets anders gedoen het nie. En as hy honger is,
vang hy netnou 'n krap en gaan hom op die wal sit en eet. Hy weet watter kos om
1:
te eet en waar om daarvoor te soek sonder dat hy dit ooit self geleer het.
Dit is wanneer jy by die hoogste diereklas kom dat jy die eerste uitsondering op
die algemene reël in die natuur vind. Laat 'n bobbejaan, byvoorbeeld, in
gevangenskap grootword van sy geboorte af en beskerm hom kunsmatig teen reën
en koue. Laat hom nooit 'n gogga of die natuurvrugte of wortels van sy eie
natuuromgewing sien nie, en neem hom dan, as hy groot is, na die berge waar hy
gebore is. Hy is onnosel-dom. Hy skrik hom byna dood vir 'n lewende skerpioen of
ander gogga. Al vergaan hy van honger, weet hy nie om 'n klip op te tel om kos te
1:
soek nie. Hy eet net so geredelik 'n gifblaar-appel as 'n sandappel. Met ander
woorde, as jy hom nie leer nie, sal hy van honger vergaan te midde van oorvloed.
Maar dan bestaan daar nog dit: hy kan gou leer. Haal hom net een maal oor om 'n
gogga te eet, laat hom die ondervinding opdoen dat 'n skerpioen lekker smaak,
maar dat hy kan steek, en wys hom dat daar goggas onder elke klip skuil - en
daarvandaan is hy gered.
Wat was nou die gevolg van die onerflikheid van omgewingskennis en die
leerbaarheid by die bobbejaan? Dat hy in meer verskillende omgewings lewe as
enige ander dier in Suid-Afrika en van meer verskillende soorte kos. Jy kry hom op
die hoë, waterryke, koue berge van die suide; op die dor, byna waterlose kliprante
van die woestyn. In elke omgewing eet hy verskillende soorte kos en moet hy hom
beskerm teen verskillende natuurvyande. In sommige dele het hy geleer om lammers
te vang en die maag oop te skeur, om die dik melk so beet
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te kry. In die noorde van Transvaal sal hy dae lank met skape omgaan sonder om
'n lam aan te raak. Hy eet nie vleis nie en van die dik melk weet hy niks af nie. By
geen ander dier sal jy so 'n verskil van natuurlike omgewing vind nie.
Daar is egter by die bobbejaan natuurkennis wat ongetwyfeld erfbaar is. Hy weet
(sonder om te leer) dat 'n slang uiters gevaarlik is; hy ken sonder leer al die roofdiere
en hy weet sonder ondervinding hoe om ander bobbejane te roep; hy ken sonder
leer die betekenis van die bobbejaan-gevaarkreet.
As ons nou die mens neem, dan sien ons dadelik dat hy nog 'n groot stap verder
op hierdie weg is as die bobbejaan. Hy kom die wêreld in sonder die minste
omgewingskennis. Hy sal nie weet hoe om hom teen koue en reën en teen roofdiere
te beskerm nie. Van natuurkos weet hy niks nie. In watter omgewing jy hom ook
plaas, sal hy nooit weet waar daar kos is en hoe om dit in die hande te kry nie - met
ander woorde, wil hy bestaan, dan moet hy self alles leer deur oorlewering of
persoonlike ondervinding. Plaas skielik 'n mensefamilie uit die trope oor op die
Poolys. Hoe lank sal hulle bestaan as hulle nie weet dat die see vol voedsel en
liggaamsbedekking is tensy jy hulle leer hoe om van ys en kapok 'n huis te maak
nie?
Ons kom dus tot hierdie onderskeidsbeginsel wat die mens en die laer diere
aangaan:
(1) Die dier word met bepaalde omgewingskennis gebore. Tot dié kennis is hy vir
altyd beperk. Sonder hulp (van die mens) kan hy nie in 'n vreemde omgewing bestaan
nie. Self kan hy nooit die nodige vreemde omgewingskennis opdoen nie.
(2) Die mens erf hoegenaamd geen omgewingskennis nie: hy moet alles van die
begin af leer. Al die kennis wat sy voorouers in 'n sekere omgewing geleer het, is
vir hom geheel en al nutteloos - dus, as jy 'n klein Eskimo in die Sahara grootmaak
en hom leer om daar te lewe en jy neem hom skielik terug na die Poolstreke, dan
sal hy geheel en al hulpeloos wees.
Wat was die gevolg hiervan? Dat die mens 'n wêreldburger in die ware sin van
die woord geword het. Die hoogste berge, die diepste dale, die koudste ysvlaktes,
die warmste woestyne - oral het die mens ingedring en oral leer hy die nodige
omgewingskennis om die vyandige natuur die hoof te kan bied.
By die ontwikkeling van die nuwe siel met onerflike kennis, raak die ou siel met
erflike omgewingskennis gelykmatig buite werking.
Die leser sal dadelik begryp dat daar 'n groot voordeel in die nuwe siel moet
gewees het. Die ontwikkeling van een of ander hoedanigheid in 'n diereras kan
alleen plaasvind as daardeur die voortbestaan van die enkeling en die ras wat dit
besit, beveilig word. Wat is nou in die natuur die grootste gevaar wat 'n ras gewoonlik
bedreig, vernaam op land? Ongetwyfeld is die grootste gevaar 'n skielike verandering
van die natuurlike omgewing. Droogte, hongersnood, watersnood, verandering van
klimaat, die verdwyning van meer- en rivierstel-
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sels, die intrek van natuurlike vyande - dit is almal omgewingsveranderinge wat die
verdelging van rasse teweegbring wanneer die ras onbevoeg is om hom na die
nuwe toestande te skik of na 'n ander omgewing te vlug. Dit word nou aangeneem
dat sulke veranderings die uitdelging van die reuse-draakdiere van die vroeër wêreld
teweeggebring het. Dadelik sal die leser nou insien waarin die natuurlike voordeel
van die nuwe siel en die nadeel van die ou siel bestaan. Die mens of die bobbejaan
kan hom skik na die nuwe omgewing of kan gou leer om in 'n ander omgewing te
bestaan - daarom is dit dat die bobbejaan, ná die mens, in meer verskillende
omgewings kan bestaan as enige ander dier in Afrika. Van 'n boomdier het hy 'n
bergdier geword (ofskoon 'n gedeelte - die sogenaamde rivier-bobbejane - hulle ou
omgewing getrou gebly het), en, soos voorheen gesê, kry jy hom in alle oorde - van
die vrugbare Kaapse Skiereiland tot in die hongerige en dorstige Kalahari-woestyn
- en oral is hy voorspoedig. Selfs sy grootste en gevaarlikste vyand - die mens - kon
hom tot dusver nog nie uitroei nie.
Neem nou, aan die ander kant, die geval van 'n ras wat nog onderhewig is aan
die dieresiel. Hier in Transvaal op die Springbokvlakte in Waterberg was groot troppe
springbokke op 'n vlakte-eiland in die Bosveld vasgekeer. Die springbok besit alleen
die erflike kennis om op oop vlaktes te bestaan. Nou in die laaste tien jaar het mense
stadigaan die Springbokvlakte ingedring. Die gebied van die springbokke word al
nouer en nouer. Vandag staan hulle op die drempel van totale uitroeiing. Rondom
hulle is 'n pragtige toevlugsoord, 'n oneindige en so te sê onbewoonde boswêreld,
en die ongelukkige springbokke kan daarvan geen gebruik maak nie. Hulle is gebind
onder die dwingelandy van hul erflike kennis. Hulle kan geen nuwe kennis opdoen
nie.
In die nuwe sielsontwikkeling sou die besit van die siel met erflike
omgewingskennis 'n hindernis en 'n belemmering vir 'n ras wees. As, byvoorbeeld,
die springbokke die boswêreld kon ingaan en daar die kennis opdoen om te kan
bestaan, is dit begryplik dat die voortbestaan van erflike vlaktekennis 'n groot nadeel
vir die ras sou wees. Hulle sou hulle vlakte-omgewingskennis in die boswêreld
toepas - en dit kan nie.
Daarom is dit dat met die groei van die nuwe siel die ou siel buite werking raak.
Dit raak aan die slaap, maar dit bestaan nog altyd.
Nou kom ons tot die vername punt: watter bewys is daar vir die bewering dat die
dieresiel in 'n slapende toestand voortbestaan?
In die bobbejaan is die bewys dadelik waarneembaar. Die ras is 'n oorgangstipe.
Jy kry enkelinge (‘langkoppe’) wat baie erflike kennis besit. Dan kry jy rondekoppe,
wat niks besit nie.
By die mens is daar eers 'n organiese bewys. By alle diere gaan die ontwikkeling
van die nuwe siel gepaard met die ontwikkeling van die harsingskors - die grou
gedeelte van die harsings. Hoe groter die grou deel word, des te groter is
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die ontwikkeling van die siel met onerflike kennis. By die mens is die harsingskors
groter as by enige dier. Maar die ou brein, wat ongetwyfeld in verband staan met
die siel met erflike kennis, verdwyn nie. Dit bestaan nog in die mens. Dit is dus
redelik om te veronderstel dat die ou gedeelte van die brein alleen funksieloos
geword het. En die hipnotisme sowel as 'n menigte histeriese kwale bewys dat die
ou gedeelte weer in werking kan tree. Maar dit is altyd 'n min of meer abnormale of
siekteverskynsel.
Die bewys, gelewer deur hipnotisme en sekere sielskwale, dat die dieresiel bly
voortbestaan, kan kortliks soos volg uiteengesit word:
Buite en behalwe die besit van erflike omgewingskennis is daar nog ander
merkwaardige hoedanighede aan die dieresiel verbonde. Al die sintuie is baie sterker
en skerper as in die nuwe siel. Dink maar hoe 'n hond of enige wildsbok kan ruik;
vergelyk dit met die mens, dan kom dit ons byna as 'n wonderwerk voor. En so is
dit met alle diere. Waar fyn gehoor nodig is vir die omgewing, ontwikkel 'n dier 'n
gehoorvermoë wat onmoontlik is om te verstaan en moeilik om te glo. Neem die
gewone toktokkie. Die leser kan 'n interessante proef met dié diertjie neem wat,
sover ek weet, nog onbekend is in die wetenskap. In die paartyd antwoord die diertjie
as jy met jou vinger op 'n klippie tik; drie tikkies is sy liefdesein. Nou, sodra jy 'n
mannetjie kry wat antwoord, begin dan al hoe sagter en al hoe verder af te tik. Hy
wag altyd geduldig op jou tik, en dan antwoord hy dadelik. Tussenin soek hy met
alle haas na die ‘tikster’. Nou sal jy ontdek dat jy eindelik met die sagte punt van jou
vinger (nie met die nael nie) op 'n klippie so sag kan tik dat jy seker is dat daar
hoegenaamd geen geluid kan wees nie, en tog gewaar die toktokkie dit en antwoord
altyd onmiddellik.
As 'n mens op die spoor van sy medemens op reuk kon loop, sou dit ons as 'n
wonder voorkom. As hy soos die toktokkie kon hoor, sou ons geneig wees om òf
bedrog òf 'n wonderwerk te veronderstel.
Met gesig is dit net so. Daar is diere wat ongelooflike gesigsvermoë besit. Die
volgende is wat ons deur wetenskaplike proefnemings bewys het:
Ten eerste, dat die sintuie van die bobbejaan swakker is as dié van die meeste
wilde diere, behalwe wat gesig betref. Daar is maar min agteruitgang van hierdie
sintuig.
Ten tweede, dat by die normale mens al die sintuie veel swakker is as by die
bobbejaan.
En ten derde: onder hipnose is die sintuie van die mens presies of byna presies
dieselfde as dié van die bobbejaan.
Wanneer, dus, die mens gehipnotiseer is, word daar 'n siel in hom wakker wat in
alle opsigte wat sintuigskerpte betref, dieselfde is as dié van 'n diereras wat onder
hom staan.
In enkele gevalle is die mens onder hipnose nog dierliker wat sintuigskerpte betref,
as selfs die bobbejaan.
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In baie gevalle van sielskrankheid by die mens kom dieselfde verskynsels voor as
by hipnose - dieselfde dierlike sintuigskerpte.
Nog meer: in die meeste gevalle van sielskrankheid maak die lydende die indruk
dat daar 'n tweede of vreemde mentaliteit in hom werksaam is tesame met sy gewone
verstand - vandaar die ou indruk dat die mens deur 'n vreemde siel of duiwel besete
was. Hy hoor geluide en stemme wat niemand anders hoor nie; hy voel en smaak
en ruik dinge wat, vir sover ons kan oordeel, geen bestaan in die werklikheid het
nie. En oral kom ons op bewyse van die bestaan van 'n dubbele individualiteit, of,
ten minste, van dubbele sielsvermoë - vandaar die oneindige verwarring waarin die
ongelukkige gedompel word. Hy probeer 'n uitleg daaraan gee, en gewoonlik is dit
'n verkeerde uitleg. Dit wek by hom òf woede òf vrees. Sy normale rede raak glad
in die war. Hoe sal hy reg kan dink of redeneer terwyl 'n vreemde, halfbewustelose
siel met sy eie vreemde gedagtes en gevoelens altyd opduik? In sommige gevalle
van manie word die gewone mensesiel volkome buite werking gestel. Die dieresiel
alleen is werksaam; die mens word in alle opsigte 'n dier (die leser herinner hom
Nebukadnesar). In ons kranksinnigegestigte is honderde sulkes te sien.
Maar daar is nog 'n verwikkeling. Die uitvloeistelsel van die ou harsings na die
spiere en die organiese sintuie is vergroei. Daar bestaan alleen 'n goed gebaande
pad tussen die nuwe brein en die beweegbare liggaam en die uitwendige sintuie.
Die prikkel van die ou brein neem 'n verkeerde koers gewoonlik deur die nuwe brein
- daarom is dit dat in manie die mens nie 'n rein dier word nie: hy word 'n ‘verkeerde’
en, gewoonlik, rasende dier.
In al sulke gevalle van manie is daar altyd ná die dood veranderings in die
harsingskors (die setel van die nuwe siel) te bespeur. En die leser sal die beginsel
onthou: ‘Die ou siel kan werksaam word alleen waar die nuwe siel in 'n abnormale
toestand verkeer.’ Die siekte van die harsingskors bring die ou siel weer in werking.
Daar, kortliks, is die bewyse van ons nuwe sielkundige teorie. Dit is een van die
teorieë wat oortuigingskrag in homself dra, net soos die ontwikkelingsteorie. Net
soos die ding jou duidelik word, voel jy dat dit die waarheid bevat - seker nie al die
waarheid nie en miskien nie in elke onderdeel die hele waarheid nie, maar tog in
hoofsaak die waarheid. Daarmee sal die natuur-ondersoeker vir eers tevrede wees.
Dit is baie moeilik om die hele saak in 'n kort artikel duidelik te maak, veral aan
lesers wat nie besonder belang stel in sielkunde nie. Die skrywer hoop dat die
hoofsaak ten minste vir die gewone leser duidelik sal wees.

Eindnoten:
1: Dit is deur werklike proefneming bewys.
1: Dit is deur werklike proefneming bewys.
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3 Verhoogde Waarnemingvermoë onder Hipnose
Ons proefnemings wat, na ek meen, gestrek het om die voortbestaan van die
dieresiel in die mens te bewys, in aansluiting by voorgaande artikel oor ‘'n Nuwe
Sielkundige Teorie’, het eers almal gestrek om die bestaan van die ‘pleklokalisasie’
van diere gedurende hipnose te bewys. Die resultate was ook uiters belangrik, maar
dit val onder 'n ander afdeling van ons werk.
Hier volg nou die beloofde proefnemings wat skerpte van sintuie betref, met die
mens onder hipnose en die bobbejaan nie.
Met die vervolmaking van die kousale geheue in die primate (hoogste klas van
soogdiere) moet die sintuie agteruitgaan. Die opeenhoping van afsonderlike
herinneringe is klaarblyklik van baie meer waarde in die dier se stryd teen sy
omgewings as die skerpste sintuie ooit kon wees. Die teeltkeus sou dus die strekking
vertoon om die nuwe bewussyn te ontwikkel eerder as om die sintuie te handhaaf.
Die agteruitgang van die sintuie sou min of meer gelyke tred hou met die ontwikkeling
van die bewussyn van afsonderlike herinneringe.
In die primate word die sintuie meer volmaak hoe laer 'n mens in die
ontwikkelingsreeks afdaal. In die mens het die agteruitgang van die sintuie die verste
deurgewerk.
Hipnose bewys egter dat die degenerasie in die mens nie organies en selfs nie
funksioneel in die gewone sin van die woord is nie. Die organe is nog in hoë mate
gevoelig, en onder hipnose kan hulle nog so funksioneer ook. Hierdie gevoeligheid
moet dus in normale toestand buite werking gestel word deur die hoër bewussyn;
en wanneer dié bewussyn self onder hipnose opgehef word, dan tree dit weer in
werking. In die bobbejaan het hierdie opheffing van sintuiglike gevoeligheid, soos
te verwagte was, nog nie ver gevorder nie.
Die skerpte van sy sintuie volg 'n middeweg tussen dié van die normale mens,
aan die een kant, en dié van laer soogdiere, aan die ander. Die volgende verslag
van proefondervindelike vergelykings tussen 'n gehipnotiseerde mens en die normale
bobbejaan sal aantoon hoe dig die hipnotiese bewussyn ten opsigte van die sintuie
staan by dié van die normale bobbejaan ...
Opmerking deur die redakteur: Die beskrywings van eksperimente waarna Marais
verwys, is 'n letterlike vertaling van gedeeltes van The Soul of the Ape en word hier
weggelaat. Hoewel Marais reeds laat in Wêreldoorlog I en daarna aan die Engelse
manuskrip gewerk het, het dit (oftewel 'n deel daarvan) eers sowat 'n halfeeu later,
in 1969, in boekvorm verskyn. Sien p. 1168 e.v. van die Versamelde Werke vir die
Engelse teks. Daar is by my geen twyfel dat die Engelse werk eerste geskryf en die
Afrikaanse gedeeltes daaruit vertaal is nie.
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4 Verdubbeling van Persoonlikheid
‘Ek’, ‘myself’, ‘my persoonlikheid’ skyn iets baie standvastigs en onveranderliks te
wees sover dit my bewussyn betref.
In watter hoekie van my liggaamstelsel dit 'n verblyfplaas het, is my volkome
onbekend, maar ek handel altyd, ek praat en dink altyd asof dit iets werkliks is - asof
dit die middelpunt is van die samestelling wat my 'n afsonderlike wese in die wêreld
maak - die enigste iets wat werklik van duursame betekenis is. Ek glo dat dit iets
met my kop te doen het, maar dié geloof het ek afgelei alleen van die feit dat
organiese veranderings in die hoof deur siekte of verwonding teweeggebring, dikwels
'n eweredige storing van die persoonlike identiteit tot gevolg het - soms die
volstandige vernietiging daarvan.
Natuurvolke, die swartmense byvoorbeeld (en ons ou voorvaders voorheen ook),
glo vas dat die hart die setel is van die ‘ego’, alleen omdat die hart een van die
liggaamsorgane is wat voelbaar geroer word deur ongewone aktiwiteit van die ‘ego’.
My hart klop hard met haat en liefde, word swak met angs - daarom is die ‘ego’ aan
die hart verbonde. As 'n feit word al die organe min of meer gestoor, maar ons voel
dit nie.
Die vraag: ‘Waar is dit?’ is net so onbeantwoordbaar as die vraag: ‘Wat is dit?’ en dit is vrae wat die mens van die begin van sy geskiedenis lastig geval het.
'n Ander feit wat by elke mens seker en vas staan, is dat daar maar een ‘ego’ aan
elke liggaam kan verbonde wees. Net so moeilik is dit om die bewering van die
wetenskap te begryp dat die persoonlike identiteit 'n onstandvastige vloeibaarheid
is as dat dit moontlik is vir meer as een identiteit om in een en dieselfde liggaam sy
verblyfplaas te hê - net so min verstaanbaar as dat 'n mens met reg meer as een
naam kan hê of op meer as een plek gelyktydig teenwoordig kan wees.
In die laaste tyd is honderde gevalle van sulke abnormale
persoonlikheidsverdubbelings openbaar gemaak, sowel in nuusblaaie as in
deskundige geskrifte. Dié wonderlike verskynsel doen hom op verskillende wyse
voor. Meestal word dit bekend as 'n geheueverlies. 'n Man verlaat byvoorbeeld
skielik sy huis, sy woonstad, sy familie, om in 'n vreemde plek 'n besigheid te
aanvaar. Hy gee homself 'n ander naam en weet hoegenaamd niks van sy vroeëre
lewe nie. Ná jare miskien - as hy nie voor dié tyd ontdek word nie - is daar weer 'n
skielike omwenteling. Hy is weer die persoon wat hy voorheen was, en weet van sy
tussenlewe niks meer nie. Sy herinnering loop net tot die minuut waarin die
oorspronklike persoonsverandering plaasgevind het.
Waar so 'n verandering net eenmaal in 'n gewone lewensloop plaasvind, is dit
minder onuitlegbaar as die gevalle waar die persoonsverandering gereeld
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plaasvind. Sulke gevalle mag met reg beskrywe word as één menslike liggaam met
twee afsonderlike siele wat met mekaar gereeld in besit afwissel.
Een van die eerste beskrewe gevalle van hierdie aard was dié van ‘Amalie’, 'n
pasiënt in die Salpêtrière in Parys, die dokters van welke inrigting haar noukeurig
bestudeer en beskrywe het. Amalie was 'n Franse boerevrou van goeie stand en
omtrent vyftig jaar oud toe sy vir behandeling na die Salpêtrière is. In haar gewone
persoonlikheid was sy 'n sedige en uiters godsdienstige vrou, waarheidsliewend en
hardwerkend. Skielik en sonder enige voorafgaande teken vind 'n verandering in
haar plaas. Daar is 'n paar minute van volstandige bewusteloosheid waaruit sy tot
bewussyn raak as 'n geheel ander persoon. Die verandering is fundamenteel. Haar
geheue, haar karakter, haar lewenswyse, haar handskrif - alles is dié van 'n ander
persoon; sy noem haarself by 'n ander naam; sy weet alles van ‘Amalie’ af, maar
praat altyd van haar op 'n bitter en vyandige manier. As sy iets verkeerds doen, gee
sy die skuld aan Amalie, vir wie sy 'n huigelaar noem. Haar karakter is dié van 'n
skelm, leuenagtige wyf, geneig tot allerhande misdadigheid. Met godsdiens dryf sy
gedurig die spot. Haar handskrif verander ook so geheel dat die beroemdste
handskrifdeskundiges in Frankryk die twee handskrifte vir dié van twee afsonderlike
persone aansien.
Weer kom daar 'n oomblik van bewusteloosheid, en weer is sy ‘Amalie,’ sonder
die minste kennis van die tweede persoonlikheid. Die tydperk wat sy in haar tweede
persoonlikheid deurgebring het, was vir haar 'n tyd van slaap.
Die leser sal opmerk dat Amalie no. 2 alles van no. 1 wis (as van 'n afsonderlike
persoon), terwyl no. 1 niks van no. 2 wis nie.
Later het by Amalie 'n derde persoonlikheid te voorskyn gekom; en dit is toe
dadelik opgemerk dat no. 3 van die bestaan van beide no. 1 en no. 2 wis; no. 2 wis
alleen van die bestaan van no. 1, maar niks van no. 3 nie, terwyl no. 1 van geeneen
van die ander twee iets wis nie.
Wat kennis van mekaar betref, is al hierdie gevalle van
persoonlikheidsverdubbeling nie van dieselfde aard nie. In die sogenaamde gevalle
van geheueverlies dra die tweede persoonlikheid nooit enige kennis van die eerste
nie. Daar is ook baie beskrewe gevalle van gereelde periodieke afwisseling van
persoonlikheid waar geeneen van die twee afwisselende persone kennis het van
die bestaan van die ander nie. Dit is asof twee volmaak aan mekaar vreemde siele
beurtelings besit neem van die liggaam.
Een feit is egter in alle gevalle van dergelike verdubbeling opgemerk - en dit is
dat die karakters van die twee persone in elke opsig in teenstelling met mekaar is.
Waar die een sedig is, is die ander ligsinnig en opgeruimd; waar die een godsdienstig
is, is die ander ongelowig; waar die een van poësie en musiek hou, dryf die ander
die spot daarmee ens. Dit skyn of daar 'n polarisasie in dié opsig plaasvind.
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Een beskrewe Suid-Afrikaanse geval is van groot wetenskaplike belang, in die eerste
plek omdat dit nie met enige teken van sielskrankheid gepaard gegaan het nie, en
in die tweede plek, omdat hierin al die bekende verskynsels duidelik bespeurbaar
was.
Mnr. A., toe sy geval eers bekend geraak het, was 'n jong Afrikaner van ongeveer
agt-en-twintig jaar oud. Hy was destyds onderwyser op 'n groot buiteskool in
Transvaal, wat egter ver van die naaste dorp was. Later het hy sy verblyf in 'n stad
opgeneem, en met 'n geleidelike verbetering in sy toestand, was hy in staat om 'n
aansienlike rol in die openbare lewe van sy volk te speel. Hy het 'n loopbaan gevolg
wat vandag nog belowe van geen geringe nut vir Suid-Afrika te wees nie. Toe hy
nog onderwyser was, was sy eienaardige sielstoestand so hinderlik dat hy verskeie
maal sy toevlug tot deskundiges geneem het met die hoop op genesing. Op dié
wyse het sy toestand bekend geraak.
Liggaamlik was hy gesond, sterk en fris gebou, 'n vermaarde voetbalspeler en
fietsryer, en in sy ‘normale’ persoonlikheid was dit dadelik op te merk dat hy
buitengewone begaafdhede besit.
Die eerste ongewoondheid in sy lewe was dat hy in sy kindsdae vir jare deur
slaaplopery gepla is. Byna elke nag gaan hy aan loop, sodat sy ouers allerhande
maatreëls moes neem om hom uit gevaar te hou. Dit was waarskynlik die eerste
verskyning van die wonderlike tweede persoonlikheid wat later so 'n magtige invloed
in sy lewe geword het.
Die ontwikkeling van die tweede siel het baie stadig voortgegaan. Die eerste wat
hy herinner, is dat hy nou en dan skielik bewusteloos word of ‘aan die slaap raak’,
dikwels te midde van 'n gesprek. As hy weer ‘wakker word’, vind hy homself op 'n
ander plek, sonder dat hy weet hoe hy daar gekom het. Wanneer dit in die
teenwoordigheid van ander mense plaasvind en hy later vrae stel, was dit meestal
uit die antwoorde duidelik dat niemand iets van sy ‘insluimering’ opgemerk het nie.
Wanneer die bewusteloosheid hom byvoorbeeld oorval onderwyl hy aan 'n gesprek
deelneem, dan word hom later vertel dat hy aangehou praat het en miskien
deelgeneem het aan ander redelike handelinge waarvan hy niks weet as hy wakker
word. Hy het sy toestand natuurlik toegeskrywe aan 'n eienaardige soort
somnambulisme. Hy dag destyds dat dit die voortduur van sy jeugdige slaaplopery
was.
Maar mettertyd is hy gedwing om tot 'n ander gevolgtrekking te kom. Die nuwe
inkomeling wat op dié wyse besit van sy liggaam geneem het, het spoedig ontwikkel,
en met die toenemende ontwikkeling het die toestand aan toeskouers duidelik
geword. Wanneer die verandering gedurende 'n gesprek plaasvind, kon die ander
deelnemers sien dat die man 'n kort rukkie ‘wegraak’. Dit lyk asof hy vir een of twee
sekondes aan die slaap raak; en as hy aan die praat was op die moment, breek die
praat heeltemal af. Wanneer hy weer ‘bykom’, praat hy waarskynlik oor 'n geheel
ander onderwerp.
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Skielik het 'n ander ontwikkeling ingetree. Dit was die totale karakterverandering
wat op die oomblik van bewusteloosheid volg. Gewoonlik was mnr. A. 'n sedige,
ernstige, godsdienstige jongman, maar ná sulke toevalle was hy 'n ander mens soos sy kennisse dit beskryf het. Hy word skielik opgeruimd; ligsinnig; geneig om
die spot te drywe met godsdiens; en met geen die minste gesag of respek vir
ouderdom nie. Luidrugtig druk hy gevoelens en opinies uit wat vir hom in sy gewone
lewe haatlik is - so haatlik dat dit in die begin moeilik was vir toehoorders om hom
later te oortuig dat hy ooit sulke dinge gesê het. En van praat het die nuwe siel
spoedig tot dade oorgegaan.
Gedurende die oorheersing van no. 2 het hy hom skuldig gemaak aan die
ligsinnigste en dwaasste handelswyse - so het hy byvoorbeeld by geleentheid van
'n Dingaansfees in die aanddonker rondgegaan en al die tentlyne afgesny. Op 'n
ander keer, onderwyl hy as gas in 'n vreemde huis slaap, het hy in die nag 'n
mieliestronkvuur onder die venster van sy gasheer gemaak en 'n handvol
Mauserpatrone daarin geplaas!
Maar dit sou bladsye neem om al die dwaashede te beskryf wat by hom tuisgebring
is en waar hy niks van wis nie. Gelukkig het sy toestand algemeen bekend geword
en is al die kaskenades aan slaaplopery toegeskrywe.
Maar hy self het spoedig tot die oortuiging gekom dat daar iets baie ernstiger
verkeerd was as blote slaaplopery. Dit het hom onbetwisbaar duidelik geword dat
hy twee afsonderlike lewens lei - met ander woorde, dat twee afsonderlike siele
beurtelings beheer oor sy liggaam het. Dat hy diep gely het onder die toestand,
spreek vanself.
Die bewys dat hy twee afsonderlike lewens lei, het hy in sulke omstandighede
gevind: dat hy keer op keer op vreemde plekke wakker word - byvoorbeeld bo-op
'n koppie met 'n oop boek in sy hand. Hoe hy daar gekom het, weet hy nie, en van
die boek weet hy ook niks. Ná 'n normale toestand wat miskien 'n paar dae duur,
‘raak’ hy weer ‘weg’, en ná 'n bewusteloosheid van enige dae vind hy homself weer
op die koppie, nog met dieselfde boek besig, maar nou 'n ent verder. En dan ontdek
hy ook uit gesprekke met vriende dat hy die boek geleen het in sy sogenaamde
toestand van bewusteloosheid en die inhoud van tyd tot tyd met die eienaar bespreek
het! Hy begin ook briewe en geskrifte te ontdek, klaarblyklik gedurende toestand
no. 2 geskrywe, waarvan hy in sy normale toestand niks wis nie. Deur sommige van
die briewe het hy selfs in groot moeilikhede geraak. Die handskrif was natuurlik
geheel anders as sy normale.
'n Tydperk het nou aangebreek waarin die twee persoonlikhede so te sê ewe
sterk was: dat hulle beurtelings ewe lank besit van die liggaam gehad het, en daar
was die groot gevaar in die vooruitsig dat die haatlike no. 2 die wassende een was
en eindelik no. 1 sou uitja en alleen besit en beheer van die liggaam hê! Sy daaglikse
lewensloop word nou bestrooi met ondraaglike moeilikhede. So
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raak hy byvoorbeeld as no. 1 verlief op 'n meisie, om haar as no. 2 te bespot en uit
te lag en deur naamlose briewe haar in minagting by al haar familie en bekendes
te probeer bring!
Dit was gedurende dié tydperk dat mnr. A. vir 'n tyd daagliks bestudeer is.
Ongelukkig was daar te min tyd beskikbaar om sy wonderbaarlike geval in alle
besonderhede sielkundig te ondersoek. Van een ding was dit egter moontlik om
seker te word, en dit was dat die toestand 'n werklike was -met ander woorde, dat
daar geen sprake kon wees van aanstellery nie. 'n Ander merkwaardige feit, toe
ontdek, was dat die verandering na no. 2 elke nag met intree van slaap plaasvind.
Al die tyd dat A. in gewone slaap deurbring, was siel no. 2 in besit van sy liggaam.
Die ondersoeker is vooraf vertel dat meneer die hele nag deur in sy slaap praat, en
dit is die eerste nag besluit om sonder sy kennis by hom op te sit en aantekeninge
van sy slaappraatjies te maak. Dit blyk toe dat al sy praat te doen gehad het, in
chronologiese orde, met die gebeurtenisse van die vorige dag. As hy die dag as no.
1 deurgebring het, dan praat hy in sy slaap van no. 1 as van 'n tweede persoon, en
altyd op 'n spottende en skimpende wyse. Dit is derhalwe duidelik dat, sodra hy aan
die slaap raak, sy siel no. 2 presies dieselfde is as dié van Amalie wat kennis van
no. 1 betref. Waarom die kennis in sy geval in 'n wakker toestand afgesny is, is
onverstaanbaar.
Gelukkig het daar self 'n verandering ten goede gekom toe mnr. A. sy skoolwerk
laat vaar en in 'n stad gaan woon het. No. 2 het stadigaan swakker geword en minder
sy verskyning gemaak tot hy eindelik vir goed verdwyn het.
Nog een ding moet bygevoeg word: dat no. 2 oorspronklik in alle waarskynlikheid
onbekend was met die naam van mnr. A. Daar is bewys dat hy die naam aangeneem
het toe hy dit van die vriende van mnr. A. verneem het, en dat hy lank geoefen het
om dit as handtekening te skryf. Mnr. A. het bladsye papier in sy lessenaar gekry
waarop in die handskrif van no. 2 sy eie naam op verskillende maniere geteken was
totdat die skrywer met één tevrede was, in die skrywe waarvan hy hom vir 'n lang
tyd geoefen het. Dit was heeltemal anders as mnr. A. se gewone handtekening.
Die ondersoek van die toestand is uit 'n sielkundige oogpunt van besondere belang
omdat hierdie toestand van afwisselende verdubbeling waarskynlik baie soorte
kranksinnigheid verklaar. Vervolgingswaansin is byvoorbeeld presies dieselfde
verdubbeling, met die onderskeid dat die verdubbeling van persoonlikheid gelyktydig
is in plaas van afwisselend.
Ons weet vandag dat die meeste gevalle van menslike mismaaktheid en
wangeboorte uit die onvolmaakte groei van 'n tweeling kom. Min of meer op dieselfde
manier is 'n tweelingsiel, wanneer die twee gelyk besit neem van die liggaamstelsel,
die oorsaak van kranksinnigheid.
Elkeen wat met die pasiënte in 'n gestig in aanraking kom, merk dadelik hierdie
verdubbeling van persoonlikheid op. Die sogenaamde vervolgings-
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waansin word so genoem omdat die gelyktydige teenwoordigheid van die twee siele
so duidelik te voorskyn kom. Die pasiënt is volkome redelik - dit wil sê hy kan
heeltemal normaal oor alles redeneer. Sy ‘kranksinnigheid’ bestaan daarin dat hy
gedurig 'n stem of stemme hoor. Meestal dryf die stem met hom die spot, beledig
hom en probeer hom op alle moontlike maniere krenk. Slegs 'n weinig ondersoek
is nodig om tot die oortuiging te kom dat die stem wat die pasiënt hoor, niks anders
is nie as die gedagtes van die tweede persoonlikheid, wat niks met sy normale
persoonlikheid te doen het nie. Dat hy dié gedagtes - buite sy eie persoonlikheid as stemme hoor, is nie moeilik om te verstaan nie. Dat hulle aan sy gewone
bewussyn as gedagtes sal verskyn, is natuurlik onmoontlik, omdat so iets volkome
buite sy ondervinding is. Deur middel van sy normale rede reageer die gedagtes
onmiddellik op die oor. Dit moet gehoor word, eenvoudig omdat hy op geen ander
manier tot die kennis van woorde en sinne kan geraak wat buite hom is en waarmee
hy nie deur lees (of enige ander sintuig) kennis maak nie.
Behalwe sulke gevalle waar no. 1 nog baas bly, is elke graad van die stryd tussen
die tweeling-persoonlikhede gewoonlik in 'n gestig te vind. Die volgende stadium is
waar die tweede siel in staat is om die liggaam te beweeg. In sulke gevalle voer die
pasiënt 'n dubbele gesprek. Hy mag redelik met jou gesels, maar gedurig kom
tussenin woorde en sinne (meestal skelwoorde) wat niks met sy gesprek te doen
het nie.
In sulke gevalle merk die ondersoeker op dat die rede begin aangetas word. Die
ongelukkige is ‘deurmekaar’. Dan is daar gevalle (soos 'n manie) waar die twee
persoonlikhede gedurig 'n woedende stryd voer en altyd in gelyktydige besit van
die liggaam bly. Wat daar nog oorbly van sy normale persoonlikheid, verskyn as
vrees en angs. Dat die ongelukkige verbouereerd en beangstig word deur die
onuitlegbaarhede wat binne hom plaasvind, is maklik te begryp; ook kan 'n mens
verstaan hoedat die inwendige stryd op die uitwendige sintuie reageer, sodat hy
dinge hoor, sien, smaak, voel, ens., as buite hom wat in werklikheid die inwendige
gedagtes en herinneringe van die tweede persoonlikheid is.
En altyd is daar dieselfde vyandskap tussen die twee persoonlikhede soos in
gevalle van afwisselende besit. No. 2 voer altyd stryd teen no. 1.
Die ou skrywers, wat alle kranksinnigheid toegeskrywe het aan besetting deur 'n
bose gees, was dus nie so ver van die waarheid af nie.

Eugène Marais, Versamelde werke

188

5 Weskoppies
Die grap skuil altyd naby trane - daarom is dit dat die mens geneig is om met alles
wat tragies is in sy lewe, die spot te drywe. Vir wêreldhumor was die dood altyd 'n
ryke bron gewees, en dit is 'n algemene gewoonte dat die naam van elke gestig
waar sielkrankes bewaar word, mettertyd in die buurte spreekwoordelik en in grappige
sin gebruik word. Tot onlangs - nou die ander dag nog - was Robbeneiland die
enigste inrigting wat op dié wyse vir geheel Suid-Afrika moes diens doen; en dit is
twyfelagtig of dit 'n teken is van vooruitgang dat daar vandag agt dergelike gestigte
in Suid-Afrika is, elkeen ses maal so groot soos die ou Robbeneiland-inrigting van
vyftig jaar gelede!
Hierdie groot toename is nie alleen te wyte aan 'n wassende bevolking nie: dit is
ook grotendeels die gevolg van 'n vermeerdering in die menslike sielskrankheid self
wat in alle lande die vermeerdering van bevolking oortref. Só groot is hierdie
vermeerdering dat dit maklik is om ons teenswoordige kranksinnigheidsyfers in 'n
alarmistiese lig te stel, om met nadruk op die feit te wys dat in die begin van ons tyd
die volgelinge van Darwin so 'n toename reeds voorspel en beweer het dat
kranksinnigheid oorsaak sal word, binne berekenbare tyd, van die finale ondergang
van die mensdom.
Maar daar is ook 'n keersy. Daar is gerusstellers wat glimlag oor al die
alarmblasery, en wat sulke gevolgtrekkings uit die syfers en feite maak dat hulle
enige dag gereed is om ‘'n huis te bou en 'n vrou te trou’, nieteenstaande die
Darwinistiese voorspelling.
Vir geen van beide partye sal ons die saak waarneem nie; laat die Suid-Afrikaanse
syfers die leser vertel wat hulle te vertel het. Papier is geduldig, en met statistieke
is dit moontlik om te bewys, miskien nie dat 'n wit saak juis swart is nie, maar ten
minste dat dit effentjies donkervaalagtig van kleur is. Vir die onpartydige staan een
feit in die hele gedagtewisseling bevestig, en dit is dat die buitensporige
vermeerdering van al die grade van oorsaaklose sielslyding op een of ander manier
verbonde is aan, of tred hou met die vermeerdering van bevolking. Vir die gewone
leser skyn dit 'n onuitlegbare teenstrydigheid dat een helfte van die wêreld, blind vir
al die gevare, gedurig roep: ‘Stuur ons mense en nog meer mense’; terwyl die ander
helfte alle middele in die werk stel om van die oortollige mensevloed verlos te word.
(Kranksinnigheid is natuurlik nie die enigste nadelige gevolg van 'n digte bevolking
nie.) In Suid-Afrika het die kranksinnigheidsyfers gestyg van 0.72 per duisend in
1914 tot 0.78 in 1918. Waarom die syfer onruswekkend is, kom natuurlik daaruit
dat, as dit so aanhou, moet die hele mensdom eindelik in gestigte woon!
Onlangs het dr. Dunstan, hoof van die betrokke departement van ons Unie, in 'n
redevoering verklaar dat ses uit elke honderd van die bevolking van Suid-
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Afrika in gestigte woon, en dat twaalf uit elke honderd daar behoort te wees! Dit is
moeilik om dié bewering te laat stryk met bostaande syfers, al word aangeneem dat
die dokter blanke bevolking bedoel het. Hy is waarskynlik verkeerd gerapporteer.
Met al die syfers gewapen, het 'n besoek aan die Pretoriase inrigting (vir die
gesonde mens) nietemin verbasing as gevolg - verbasing vanweë die onverwagte
grootte. In stede van 'n hospitaal met die mensetal van 'n gewone hospitaal, ontwaar
die besoeker dat Weskoppies 'n stad is met 'n bevolking wat die meeste van ons
tweede- of derderangsdorpe oortref. Van die sowat sesduisend bekende
kranksinniges in Suid-Afrika bevat Weskoppies tweeduisend. Buiten Weskoppies
is daar nog sewe ander dergelike inrigtings in Suid-Afrika.
Die gebou self lyk by die eerste oogopslag baie kleiner as wat dit werklik is, omdat
die besoeker dit in die skuinste sien. Die groot gebou is reëlmatig. Dit bestaan uit
die gewone, Sentrale Massief, met twee vleuels, die Westelike vir vrouens en die
Oostelike vir manne, en die Sentrale bestaan uit kantore, wagkamers, pakkamers
en personeelvertrekke. Die groot gang wat dwarsdeur die gebou loop, van oos na
wes, is meer as 'n kwartmyl lank! Behalwe die groot gebou is daar nog baie ander
inrigtings, onreëlmatig oral in die omheinde gebied versprei.
Oor die grootte van die terrein is dit moeilik om uit oënskou te oordeel. Tot bo aan
die rant gaan die draadheining en geplante bome en in die ander rigting tot na die
spoorweg onder. Die ligging na die weste is nie duidelik waarneembaar nie.
En oral in die tuine loop en sit of speel die ingesetenes, sonder die minste teken
van ‘bewaring’ of gevangenskap. Hier en daar, weliswaar, sien 'n mens iemand wat
na 'n bewaarder lyk, maar wat is hy teen al die menigte? Tussen hulle en die vryheid
is alleen 'n gewone draadheining. Later verneem 'n mens dat dit deel uitmaak van
die nuwer behandeling van sielskrankheid. As 'n straf (en die noodsaaklikheid van
straf word algemeen erken) is niks doeltreffender bevind nie as ontneming van die
voorreg om elke dag vir 'n sekere tyd vry in die tuine rond te loop.
By my besoek is juis 'n krieketspel aan die gang op die pragtige oefenterrein tussen
die Pasiënteklub en die S.A. Spoorwegklub. Onder eersgenoemdes is verskillende
eersterangspelers. Een, die seun van 'n Engelse biskop, kom met ons gesels. Geen
sigbare teken het hy in sy manier van praat, of in gelaatstrekke, van sy kwaal nie.
Hy vertel dat hy krieket in Oxford gespeel het, maar dat hy nooit daar in die eerste
spanne was nie. Nie te lank nie, of hy begin raad vra om sy bevryding uit die gestig
te verkry. Sewe jaar sit hy al daar, en onlangs het hy 'n klompie geld geërwe waarvan
hy geen genot het nie. In antwoord op ons
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vrae erken hy naïef dat hy beter binne as buite is, ‘oor die algemeen gesproke!’
Wat was die oorsaak van sy opsluiting? Sy antwoord is 'n hoflike bestraffing: ‘Julle
kan begryp, menere, dat dit my nie aangenaam sal wees om julle nuuskierigheid te
bevredig nie!’
Van die toeskouers kom stadig nader om deel te neem aan die gesprek. Verskeie
is Transvalers wat begerig is om die laaste eleksienuus te hoor. Sal Smuts inkom
of die Nasionaliste? Ons word gou gewaar dat die politieke geskille van ons volk
nie buitekant die hekke van Weskoppies bly nie! Spoedig is 'n lewendige argument,
met spore van groeiende bitterheid, aan die gang, waaraan 'n paar van die
bewaarders ernstig deelneem!
Onderwyl ons die graniettrappies na die middelingang optree, hoor ons onverwags,
in die ware preektoon, woorde uitgespreek wat bereken is om die mees senulose
besoeker die skrik op die lyf te ja. In Engels resiteer iemand Dante se beroemde
opskrif voor die poort van die Hel:
‘Wie hier binnetree, versaak vir ewig alle hoop!’
(‘Abandon hope all ye who enter here.’)
Dit is die woorde van 'n jongkêrel, deftig geklee, wat naby die ingang teen 'n pilaar
geleun staan, met 'n bewaarder op die agtergrond - klaarblyklik iemand wat 'n
passende dramatiese omgewing behoorlik waardeer. Sy woorde bring almal in die
buurt onwillekeurig tot stilstand.
‘Ja, menere,’ vervolg hy, ‘selfs ek, die minste onder die dienare van God, moes
ook eindelik die hoop versaak!’
Ons deskundige gids gee ons te kenne dat dit in sommige opsigte 'n merkwaardige
geval is. En waarlik blyk hy 'n spreker met 'n aangebore redenaarskuns te wees!
Alles wat hy sê, word op 'n boeiende wyse in woorde gebring; en hy besit 'n kennis
van die Bybel wat eenvoudig verbasend is. Elke draai van ons gesprek, elke
argument of bewering weet hy met 'n passende teks te staaf of te vernietig. Hy gee
ons sy papiere ter insae: almal getuigskrifte van die grootste winkeliers in die groot
stede van Suid-Afrika, en almal beweer dat die houer in sekere opsigte die beste
klerk is wat ooit by hulle in diens was - egter nooit lank by een baas nie.
'n Paar jaar gelede is hy skielik in Kimberley ‘bekeer’ (ons gids bevestig dit alles);
hy het gereeld na byeenkomste van 'n sekere Apostoliese genootskap gegaan en
is onmiddellik erken as 'n bekeringsprediker van buitengewone krag. Hy lê sy
betrekking neer om hom geheel en al aan die saak te wy, en word deur die
genootskap van die een dorp na die ander gestuur; eindelik na een van ons grootste
hawestede. Hier was 'n godsdienstige triomf hom te wagte. Sy prediking het 'n
ongeëwenaarde opwekking as gevolg gehad. Honderde is aand ná aand bekeer,
onder al die gewone tekens van uiterste ontroering; duisende volg hom deur die
strate. Hy self gaan ook hoër in die bekering. Hy ontvang die
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‘Geestesdoop’ en ‘tale-gift’ (en eindelik gee hy ons 'n voorbeeld van 'n ‘vreemde’
taal!). Maar dis niks ‘gekker’ as wat nog daagliks op sekere godsdienstige platforms
gehoor kan word nie. Hy word deur die leiers van die genootskap begroet as 'n ware
‘Apostel der bekering’. En uit die midde van sy seëpraal in die kranksinnigegestig!
Daarna is sy geskiedenis 'n eentonige loop van bevrydings op proef en weer van
opsluiting.
Ons is deur ons gids gewaarsku om tog nie in die gewone besoekerstrik te val
nie - d.w.s. om die kranksinnigheid te betwyfel van elkeen wat in 'n oomblik redelik
met ons praat nie. Maar een van ons geselskap kon dit nie hou nie. Hy het dikwels
vergaderings van die Apostoliese Broederskap besoek, en kon uit eie ondervinding
konstateer hoe ons vriend baie minder ‘mal’ was as die vernaamste leiers! Sonder
'n woord laat die dokter ons die dagboek van die ‘redenaar’ sien (daar word 'n
noukeurige dagboek van elke pasiënt gehou). Gister is hy vir ses uur agtereen
‘afgesonder’. Dit beteken die swaarste straf wat in die gestig toegepas word:
opsluiting in die matraskamer, waar die pasiënt nòg homself nòg enigiets anders
kan beseer of verniel. Dit het die uiterste krag van vier bewaarders gevat om hom
daarin te kry! Uit die geskiedenis van die prediker blyk ook dat die onmiddellike
oorsaak van sy opsluiting gedrag was wat hom binne die bereik van die kriminele
wet geplaas het, en wat geheel en al teenstrydig is met sy geloofslewe!
Die dokter verklaar dat daar geen enkele geval is van godsdienswaansin wat nie
gepaard gaan met diepe storing van die geslagsin nie. Daaruit kom dikwels allerlei
publieke skandale te voorskyn wanneer mense van 'n uiterlik hoë godsdienstige
lewe hulle skuldig maak aan misdrywe wat hulle blootlê aan 'n beskuldiging van die
grootste huigelary.
Iemand wat iets van kranksinnigheid af weet, sou in so 'n geval 'n ander vonnis
vel.
Ons gaan die gang op om die matraskamer te besien - die inrigting wat in romans
so 'n vername plek inneem. Daar is twee soorte: die muur en vloer van die een is
met gladde yster bedek; in 'n ander word gladde gomlastiek in plaas van yster as
vloer- en wandbedekking gebruik. Die eerste is vir pasiënte wat altyd dreig om hulself
te beseer, maar nooit so ver kom nie. Hy hou op om sy kop te stamp sodra hy regtig
seerkry. Die ander is vir pasiënte wat dadelik selfmoord sou pleeg as die mure hard
genoeg was.
Die kamertjies is ongeveer 12 by 12 voet en 14 voet hoog, en 'n mens sou dink
dat niemand sonder gereedskap so 'n kamer van binne sou kon verniel nie. Daar
is g'n skeur of voeg in muur of vloer nie, en as die deur toe is, is 'n mens binne 'n
soomlose spelonkie van yster of gomlastiek wat geen skroef of skeur laat sien nie.
In die deur is 'n klein vierkantige ruit van glas, 'n duim dik, waardeur die bewaarder
die opgeslote pasiënt kan waarneem. Gewoonlik word
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die pasiënt nakend opgesluit, of eers nà 'n deeglike ondersoek na die aanwesigheid
van voorwerpe waarmee hy homself sou kon seermaak.
Die eerste les wat 'n bewaarder in so 'n gestig moet leer, is dat hy met ‘slim’ mense
te doen het - gewoonlik slimmer as die mens wat glo gesond is!
Daar was een pasiënt wat nieteenstaande al die voorsorgsmaatreëls die wande en
vloer van die gomlastiekkamer stukkend sny sodra hy opgesluit word. Hy word
nakend opgesluit en byna gedurig deur 'n bewaarder onder oë gehou; maar as hy
weer uitkom, is daar 'n nuwe sny in die muur of die vloerkussings. Die sny is altyd
in die hoekie of net langs die ruit - die enigste plekke buitekant die gesigskring van
die bewaarder. Waarmee doen hy dit? Keer op keer word hy deur die dokters self
ondersoek (en hulle weet hoe om so 'n ondersoek deeglik te doen!) om die
geheimsinnige stuk gereedskap te ontdek - maar tevergeefs! Met sy tande of naels
kon hy dit onmoontlik doen.
Eindelik merk 'n bewaarder dat sy wang opgeswel is. (Elke keer word sy mond
en keel natuurlik goed deurgesoek.) Die dokter wil toe sy kiestande nagaan om die
oorsaak van die swelling te kry, maar hierteen versit die man hom so geweldig dat
die ondersoek met behulp van chloroform moes plaasvind.
En daar kom die ‘mes’ te voorskyn. Hy het eenvoudig gedurende sy vrye tyd in
die tuin, met behulp van 'n klip of ander soortgelyke voorwerp, een van sy groot
kiestande losgewerk en uitgetrek; daarop het hy die tand mooi skerp geslyp en weer
terug in die tandvleis gedruk! Met die skerp geslypte tand kon hy maklik die
gomlastiek van die muur deursny.
Hier is 'n ander storie wat 'n nog wonderliker bewys van kranksinnigheid oplewer.
'n Pasiënt steek elke nag sy beddegoed aan die brand. Ons gids was belas met
die naspoor van sy modus operandi, en weke lank was die vuurmakery van ons
vriend 'n verbasende geheimsinnigheid wat die hele gestig eindelik in spanning
gebring het. Elke nag net voordat hy gaan slaap, word vir die pasiënt 'n nuwe katel
met beddegoed reggeplaas. Hy self word in die badkamer uitgeklee en van toonnael
tot kophaar ondersoek, en dan in 'n bad gedompel. Vervolgens word hom 'n slaappak
aangetrek. Sorgvuldig word hy bewaar teen aanraking met enige ander pasiënt. En
binne 'n paar minute is sy kombers of deken aan die brand!
Hier, ook, het die gekrenkte liggaam eindelik die geheim openbaar. Die bewaarder
wat hom in die bad moes sit, merk op 'n aand dat sy een oog rooi is en traan. Met
'n glimlag laat die pasiënt 'n ondersoek toe; sy grap het homself al waarskynlik begin
verveel. En ... onder die boonste ooglid vind die bewaarder 'n paar afgebreekte
vuurhoutjiekoppe en 'n stuk dosiekant om die fosfor aan die brand te stryk!
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Byna al die pasiënte word toegelaat om te rook; van een van hulle kry hy in die loop
van die dag, onderwyl hul buite is, die vuurhoutjies en 'n stukkie dosie. Dit word dan
op die nodige lengte afgebreek en onder die ooglid weggesteek! Byna ongelooflik
dat 'n mens dit kan uitvoer, en nog wonderliker is dit dat dit so lank nie ontdek kon
word nie. Hy het later erken dat dit hom dikwels misluk het, omdat hy die vuurhoutjies
nie weer behoorlik droog kon kry nie.
Dit is begryplik dat so 'n gestig baie stories oplewer. Hier is nog een wat die dokter
ons van die gomlastiekkamer vertel.
Die kamertjie is tussen 13 en 15 voet hoog, en die wande so glad as papier,
sonder 'n voeg of riffie. In die middel van die plafon is 'n elektriese lampie aan 'n
koperhaak.
Nou is daar 'n soort kranksinnigheid waarvan die uitstaande simptoom 'n
verbasende ratsheid is. Die dokter maak ons dit duidelik dat die wetenskap die
meeste kranksinnigheid beskou as 'n tree terug na ons aap-voorouers - daarom is
dit dat 'n toeskouer so baie aapagtige gebare in die gedrag van 'n kranksinnige
gewaar. Hierdie ongelooflike ratsheid is een van die aapkaraktertrekke wat die
kranksinnigheid weer in die mens te voorskyn bring.
Onder ander van dieselfde tipe het hulle ook 'n jong Boereseun gehad wat die
gestig 'n vreeslike las aangedoen het. Dit was eenvoudig onmoontlik om hom in die
hoog ommuurde agterplaas op te sluit. In 'n kits was hy bo op die dak van die hoogste
gebou, en net so moeilik om weer in die hande te kry as 'n bobbejaan. Onmoontlik
was dit ook om hom op die gewone wyse in die matraskamer op te sluit.
Drie bewaarders neem so 'n opsluiting waar. Twee druk hom teen die verste muur
op die vloer vas onderwyl die derde klaar staan om die deur te sluit. Maar net soos
'n kat of 'n aap is hy tussen hulle bene of oor hulle koppe uit, nog vóór die twee
bewaarders kan buite kom.
Dr. Dunstan gee toe die plan aan die hand om die mensaap 'n gewone streepsak
oor sy kop te trek en hom dan op die vloer vas te druk; dit sou hom ten minste twee
of drie minute neem om sy bolyf uit die sak los te kry, en op dié wyse sou die
bewaarders voldoende tyd hê om uit te kom en die deur weer agter hulle te sluit.
Uitmuntend het die plan gewerk - vir die eerste maal, naamlik. Toe hy die sak van
sy kop af het, vind die seun hom in die matraskamer toegesluit.
Een bewaarder moes hom elke twintig minute deur die glasruitjie betrag, en binne
'n halfuur ontvang dr. Dunstan die onrusbarende berig dat die seun - ons sal maar
sê X - spoorloos uit die matraskamer verdwyn het! Die bewaarder het geen sleutel
gehad nie, en dr. Dunstan moes self kom om die deur oop te sluit. 'n Beskouing
vooraf deur die ruit toon aan dat die bewaarder niks minder as die waarheid
gerapporteer het nie. Die kamertjie was leeg; X het skoon verdwyn. Hy het die
geheim ontdek om deur 'n agtienduim-muur te gaan sonder om 'n spoor na te laat!
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Die werklikheid was byna net so wonderlik as die eerste veronderstelling. Toe die
dokter en sy bewaarders binnetree, sien hulle X bo teen die plafon. Met die twee
vingers van een hand hang hy aan die haak van die elektriese lig!
Hoe hy dit uitgevoer het, is vandag nog 'n verborgenheid in Weskoppies.
In die groot middelgebou is die teater - 'n saal wat kan wedywer met die beste in
die hoofstad. Hiernaas is ook die wassery van die gestig, waar alleen vroue
werksaam is - pasiënte en bewaarderesse. Een pasiënt hou vol dat sy alleen
bekwaam is om die ingewikkelde masjinerie aan besoekers uit te lê, en haar eis
word goedwillig deur die dokter toegestaan. Daar is niks in Suid-Afrika wat hiermee
gelyk staan nie. Sy wys ons 'n elektriese strykyster wat met een stryk 'n tafellaken
klaarmaak; 'n masjien wat in 'n paar minute 'n bondel wasgoed droogmaak, sonder
hitte of persing, alleen deur vinnig draai.
In die middel van haar betoog neem ons nuwe gids 'n geleentheid waar om ons
in die oor te fluister dat sy werklik die Koningin van Portugal is; en dat die dokters
dit goed weet, maar om een of ander geheime oorsaak weier om haar aanspraak
te erken.
Buite die gang is die agterplase, waar 'n menigte kranksinniges doelloos ronddwaal
- sommige ‘gevaarlik,’ sommige lank reeds skadeloos vir goed of kwaad. In die
laaste gevalle is die verstand geheel uitgewis; dink of praat, lag of huil, onthou of
vergeet, haat of liefde - niks van dit alles het nog enige betekenis nie. Laer as die
diere - dit is die laaste stap: die volstandige amentia.
En hier maak 'n mens kennis met lede uit elke rang van die maatskaplike lewe:
die ou rondlopers van die strate, aan elke ingesetene vir jare bekend; langs hom 'n
man wat eenmaal op die voorgestoelte van die Staat gesit het - begrawe en vergete
en tog nog lewend; lewend-dood!
Op elke agterplaas vind ons Transvalers uit bekende families. Verskeie van dié
wat aan ons voorgestel word, het hul loopbaan begin met alles wat gewoonlik die
lewe aantreklik maak: pragtige plase, 'n gelukkige huwelik en liggaamlike gesondheid.
Wat kan 'n mens meer verlang? In elkeen van dié gevalle is daar een feit wat die
aandag vashou. Die gestig doen veel moeite om die ‘familiegeskiedenis’ van elke
pasiënt op te spoor.
En daar is geen enkele Transvaalse geval van dié aard waarvan die
‘familiegeskiedenis’ nie bedenklik is nie. Kranksinnigheid of spore van kranksinnigheid
word in die voorgeslag gevind; en in baie gevalle is die kranksinnige ‘neiging’ deur
'n huwelik tussen bloedverwante vererger.
Een van die slegste simptome van kranksinnigheid in 'n ras is vallende siekte,
want feitlik is vallende siekte 'n vorm van kranksinnigheid. Niemand wat aan vallende
siekte ly, verklaar die dokter, behoort in 'n huwelik te tree sonder die beste raad en
sonder lang nadenke nie; en seker nooit met 'n bloedverwant
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nie. Volgens die syfers van ons Verdedigingsdepartement is die Afrikanervolk méér
onderhewig aan vallende siekte as enige ander beskaafde volk op aarde. Uit 'n
higiëniese oogpunt is die syfers skrikbarend hoog - so hoog dat deskundiges in
ander lande altyd die juistheid van ons opgawes betwyfel. Aan die ander kant word
die waarskynlikheid van juistheid gesterk deur die feit dat huwelike met
bloedverwante vir jare 'n ongelukkige noodsaaklikheid onder ons volk was. Die Trek
het ons in die noorde feitlik tot 'n afgesonderde familie gemaak. Ons spruit alreeds
uit 'n klein ras voort, en dit kan nog vandag met waarheid gesê word dat die
Afrikanervolk een familie uitmaak.
Daar is dus 'n voorbehoedmiddel wat die feite self aanbeveel. 'n Huwelik tussen
nig en neef het nie onvermydelik kranksinnigheid tot gevolg nie, maar daar is altyd
groter gevaar in so 'n huwelik as in 'n huwelik buitekant die familie.
Mismaaktheid, met of sonder amentia, is 'n ander gevolg van 'n huwelik tussen
bloedverwante. Wat mismaaktheid aangaan, word ook veronderstel dat ons syfers
hoër is as dié van die meeste beskaafde lande, behalwe miskien 'n paar
Suid-Europese streke.
Omtrent duisend tree van die groot gestig af is 'n inrigting waar mismaakte
kranksinniges bewaar word. As die opskrif deur ons ‘prediker’ verkondig, daarginds
passend was, dan is hierdie inrigting ongetwyfeld die laaste sirkel van die Inferno!
Onnodig om te sê dat dit nie aan elke besoeker getoon word nie. Hier word wesens
aan die lewe gehou, met die uiterste moeite, inspanning en koste; skepsels in die
ware betekenis van die woord wat nouliks die menslike gedaante voorstel. Sommige
het 'n afsonderlike verpleegster nodig, en moet kunsmatig gevoer word.
Hier kan die besoeker ‘familiegeskiedenis’ hoor wat dadelik die oortuiging wettig
dat die Staat sommige huwelike sonder versuim onder die hoogste misdade behoort
te rangskik.
Ver verwyder van alle ander geboue, aan die westekant van die Sentrale, is 'n ander
eensame saal wat besoekers ook maar selde sien - tot groot ongenoeë van die
verpleegsters. Hulle klagte is naamlik dat besoekers (o.a. die Goewerneurgeneraal)
alleen die ‘mooi’ gedeelte van die gestig getoon word en nie die harde werk sien
nie. In dié ‘mooi’ gedeelte is alles verbasend stil. Daar is niks van die geraas, gekerm
en geskreeu wat die meeste mense altyd in hul gedagtes met die woord ‘gestig’
verbind nie. (Vandag is dit nog die geval in Europa. Daar is veel meer geraas as by
ons. Ons mediese gids skryf dit toe aan ons klimaat.)
Die verpleegsters van die eensame saal beweer dat die meeste besoekers 'n
glad verkeerde denkbeeld vorm van wat die personeel mee te kampe het: van wat
hulle pligte werklik is wanneer die ‘mooi’ kant alleen besien word.
Ons nader die gebou net met sonsondergang - die stilste tyd, word ons ver-
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tel. Ons bereik dit na 'n taamlike wandeling deur die bome - Australiese bloekoms
en groot inheemse dorings, wat genadiglik deur die tuinmakers gespaar is.
'n Dreuning, 'n gekletter van oneindige gepraat, 'n gesing, gestamp, gelag, gehuil
en nou en dan 'n geweldige kreet tussenin, begroet meestal die naderende
besoekers. Hier word ‘rasende’ vroue bewaar, onder 'n staf van vyf of ses jong
vroue, van wie die meeste Afrikanermeisies is. By ons besoek is dit ‘taamlik stil’.
Die meeste van die pasiënte is in hul kamers opgesluit. Nog vyf of ses sit buite. Vir
ons is die ‘taamlike stilte’ van die matrone 'n onuithoudbare lawaai.
Die gebou is V-vormig: 'n eetsaal aan die bo-ent en slaapkamers langs die vleuels.
Elke pasiënt is in 'n afsonderlike kamer, die deur van buite gesluit, met die gewone
loerruit van matraskamers. En hier, ook, is dit verbasend om alles oop te sien. Geen
muur, geen heining, niks wat keer nie. Uit die agterplaas kan die pasiënte eenvoudig
die veld instap as hulle wil, en 'n mens sou dink dat dit makliker moet wees vir ses
manne om dertig springbokke op die oop veld vas te keer as vir die staf van meisies
om hulle pasiënte te regeer.
Die matrone, 'n dame wat baie jonk vir haar gewigtige betrekking lyk, vertel ons
dat hulle 'n ‘slegte’ middag gehad het. Nou is die meeste gelukkig veilig opgesluit
(maar nog ver van stil). Haar blink-wit, gestyfde voorskoot is ontsier met vars vlekke
wat dadelik die aandag van die dokter trek.
‘O,’ sê sy, ‘dit was weer Anna Maria gewees!’
Ons verneem dat sy dié middag deur verskeie pasiënte aangeval is en deur 'n
verwoede aan die hare rondgesleep is totdat ander verpleegsters haar kom red het.
Waarlik, dit het 'n sterk senugestel nodig om oor dié eensame gebou, ver in 'n bos
verwyder, die wag te hou: alles om jou oop en geen man in die nabyheid om te help
nie. Dit het 'n kwaliteit van dapperheid nodig wat min mense besit.
Die dokter vertel ons dat familielede, magistrate, ens. met die opstuur van pasiënte
byna altyd 'n groot fout begaan wat die latere behandeling agteruitsit. In byna ieder
geval word die pasiënt onder valse voorwendsels na die gestig gebring. Dit word
hom of haar vertel dat hy of sy op 'n besoek uitgaan, 'n dokter moet geraadpleeg
word of iets dergeliks. Die skrik en teleurstelling wanneer die pasiënt hom dan in 'n
‘kransinnigegestig’ bevind, werk uiters nadelig, en verwek 'n weersin of woede wat
lank voortduur. Die beste - die enigste reël - met sielly dendes is: vertel altyd die
waarheid; stem ook nooit toe in hul waansin nie.
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6 Slanggif
Sy Uitwerking op Sekere Warmbloedige Diere
Daar is in die algemeen twee soorte slanggif in Afrika en Indië. Die
Noord-Amerikaanse en Brasiliaanse slanggif verskil in sommige opsigte van ons
s'n, maar selfs in dié lande is hierdie algemene indeling ook van toepassing. Dit kan
dus gesê word dat daar in die hele wêreld maar twee groot soorte slanggif is,
gerangskik volgens hul uitwerking op die gestel van warmbloedige diere en ook
volgens die twee groot afdelings onder slange, nl. die bakkop- en die adderfamilie.
In Suid-Afrika word die twee families verteenwoordig deur die swart en geel
rinkhalse en die pofadders. Onder die eerste soort val ook die alombekende en
gevreesde makoppas, of mambas, van die Laeveld.
Die skeikunde het nog nie die onderskeid tussen die twee soorte gif ontdek nie.
Soos gewoonlik, wanneer die natuur iets vir 'n sekere doel vervaardig, en dié iets
in die loop van eeue 'n hoë mate van ontwikkeling bereik het, soos by slanggif, dan
moet die geleerdste skeikundige verbaas staan oor die volmaaktheid van die
samestelling. Seker is dit dat die mens nog nooit 'n gif saamgestel het só eenvoudig
en tegelyk so volmaak doeltreffend as hierdie dodelike voortbrengsel van die natuur
nie.
Slanggif is eenvoudig eiwit. Die onderskeid tussen die gif en gewone onskadelike
eiwit is so gering dat daar nog groot verskil van mening oor die punt bestaan. Daar
moet natuurlik 'n verskil wees, anders sou die stowwe nie so groot in hulle fisiologiese
werking verskil nie. Dit sou egter van te min algemene belang wees om die punt
breedvoerig te beskryf. Genoeg is dit om te sê dat slanggif nie alleen skeikundig tot
die eiwitliggame behoort nie, maar dat die suiwer gif presies net soos gewone eiwit
lyk.
Dit sou 'n aparte artikel vereis om die gifstelsels van ons verskillende soorte slange
te beskryf. Ook dit moet ek hier nalaat, hoewel die onderwerp vir sowel
natuurondersoekers as vir die gewone leser nie sonder belang is nie.
In hierdie artikel sal ek my min of meer stiptelik moet bepaal by die werking van
die gif op die gestel van warmbloedige diere, o.m. die mens. In verband hiermee
sou natuurlik ook die saak van teëgif moet behandel word. Maar as die skrywer aan
sy belangrike onderwerp reg wil laat geskied, kan dit ook nie in korter ruimte
uiteengesit word as in 'n aparte artikel nie. Baie kort en onvolledig moet dus my
opmerkings hieroor wees.
Om dit so min tegnies as moontlik te maak en ook van belang vir die algemene
leser, sal ek alleen aantekeninge gebruik wat jare gelede deur myself opgestel is;
alles sal gegrond wees op persoonlike proefneming en ondersoek, 'n ge-
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deelte waarvan onder gunstige omstandighede in 'n goed ingerigte laboratorium
gedoen is. Daarby is ook enige aantekeninge van ondersoeke hier en daar in die
veld gedaan, onder minder gunstige omstandighede en met geen bepaalde doel
nie. Tydens laasgenoemde ondersoek, egter, het dit my geluk om een ontdekking
te maak van iets wat my destyds van die grootste natuurkundige belang geskyn
het. Ongelukkig was dit my tot hiertoe onmoontlik gewees om die ondersoek behoorlik
te voltooi.
Ek sal nie tevergeefs skrywe as my aantekeninge meer gunstig geplaaste
ondersoekers in die geleentheid stel om die saak na te gaan nie, tot watter uitslag
dit ook al mag lei.
Slanggif, dus - om tot ons onderwerp terug te kom - is 'n eiwitliggaam wat deur
sekere kliere in die lyf van sekere slange afgesonder word en gebruik word sowel
vir vyandelike doeleindes as om prooi te bemagtig. Die doel van die gif is natuurlik
in die eerste plaas om die dood te veroorsaak. Ander nagevolge is om die bloed
lank vloeibaar te hou en om rigor mortis (die verstywing van die dooie liggaam) te
verhaas. Vroeëre ondersoekers was meestal van mening dat die uitwerking van die
gif die strekking had om die lyf van die gebyte dier lank slap te hou. Maar die
teenoorgestelde is waar, soos ek meermale persoonlik beproef het - ten minste wat
Suid-Afrikaanse slanggif betref. Ek dink dat een of ander ou heer die bewering op
sy eie ingewing en sonder enige proefneming gemaak het en dat sy gesegde, sonder
nadenke of persoonlike ondersoek, deur 'n reeks ander ondersoekers aangeneem
is. Want dit lyk natuurlik of 'n slang makliker 'n groot dier kan insluk as dit slap bly
as wanneer die spiere verstyf is. Maar 'n weinig ondersoek het my gou oortuig dat
hierin ook die teenoorgestelde waar is. Ek kan as 'n feit konstateer dat, as dit nie
vir hierdie spoedige verstywing was nie, dit onmoontlik sou wees vir sommige giftige
slange om so gou na mekaar diere in te sluk wat heeltemal te groot vir hul bek en
keel lyk - daarom ook dat die nie-giftige luislang, wanneer hy 'n groot dier vang, eers
moet wag totdat die spiere gedeeltelik verstyf voordat hy dit kan insluk.
In watter opsig vertraagde bloestolling vir die slang van belang is, het ek nog nie
ontdek nie. Waarskynlik het dit iets met die spysvertering te doen.
Dit is die gevolge en nagevolge van die gif wanneer dit gebruik word deur die
slang om sy prooi te verower. Maar daar is nog 'n reeks van ander nagevolge wat
gerangskik moet word onder die hoof van vyandige gebruik. En daar hierdie kant
van die saak vir 'n mens van die grootste belang is, is dit miskien wenslik dat ek
hier my persoonlike ondervinding gee van die vyandelike gebruik van slanggif in
die natuur teen die mens, meer bepaald.
In die laaste drie jaar is elf mense (sover bekend) deur slanggif in die distrik
Waterberg gedood, waarvan twee witmense was. En in verband met een van dié
gevalle is daar ander omstandighede van soveel belang vir natuurondersoekers dat
dit 'n afsonderlike en breedvoerige beskrywing verdien.
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Die plaas Rietvlei, Swaershoek, bewoon deur die familie Van Heerden, is, soos die
naam aandui, deur 'n lang rietvlei deursny, waarvan die oorsprong in die berg is.
Langs die vlei lê die verskillende familielede se plase. Die hoogste woning aan die
vlei is dié van die heer Piet van Heerden. Die vlei is hier maar nou, in sommige
plekke skaars 'n paar tree breed, en op die wydste nie meer as dertig tree nie. Die
grootste breedte is by 'n populierbos aan die bo-ent, net waar die loop die eerste
rant met 'n nou poort deurgaan. In die hoek teen die rant is die woning. Die
vrugteboord loop tot vas teen die riet. Bo langs die rant is 'n groot watervoor, dan
kom die wapad en dan die draad van die vrugteboord. Ek beskryf dit alles, omdat
die besonderhede betrekking het op wat volg.
Die plaas Rietvlei is al vir twee geslagte deur die Van Heerdens bewoon; en tot
drie jaar na die oorlog had geen mens nog ooit 'n swart makoppa op Rietvlei gesien
nie. Dit was feitlik die eerste maal dat die meeste van die bewoners kennis gemaak
het met die grootste en gevaarlikste giftige slang in die hele wêreld.
En dit was gedurende my besoek dat die ou heer Carel van Heerden, gewese
veldkornet, vir die eerste maal in sy lewe die monster ontmoet het. Twee veewagters
was die eerste om 'n swart makoppa in die berg agter die huis te kry. Die slang,
deur hulle aangeval, het 'n vyandige demonstrasie teen een van hulle gemaak, en
dit het toe die ander geluk om hom dodelik met 'n klip te tref. Onmiddellik daarna is
swart slange in die tuin gesien. In die meeste gevalle was dit net sien en weg, want
van die wonderbaarlike, onbeskryflike snelheid van 'n swart makoppa kan geen
mens wat dit nog nie gesien het, 'n denkbeeld vorm nie.
Die eerste slange was nie besonder groot nie, seker maar omtrent tien voet lank.
Maar die ongewenste bevolking het voortdurend toegeneem. Elke dag was daar
alarms en stories van slange. Die swartvolk, soos gewoonlik, het nou en dan 'n
monster van sowat vyftig voet in die vleiloop te sien gekry. Van noue ontkomings
was daar ook nie min nie. Die slange se geliefkoosde plekke was die perskelanings
en 'n lang kweperlaning wat tot aan die riet loop. In lg. laning het die heer Andries
van Heerden twee-en-vyftig swart makoppas in 'n tydperk van drie maande geskiet.
Die leser sal hier wil stuit, maar ek sal later my persoonlike ondervinding van Rietvlei
gee wat sal bewys dat dit byna onmoontlik is om van te baie te praat.
Die heer Piet van Heerden, eienaar van die plaas, had verskeie ontmoetings wat
die hare laat rys. Twee maal, onderwyl hy besig was om perskes te pluk, het hy aan
'n swart makoppa geraak, in die boom opgedraai. Een maal, onderwyl hy met twee
swart werkers besig was om 'n kalf uit 'n watergat te haal, het hy skielik 'n swaar
gewig aan sy loopkierie gevoel. Dit was 'n makoppa wat in sy woede die stok
vasgebyt het! Op 'n ander keer, toe hy kreupel van jig was, het hy deur die vlei na
die woning van sy broer gegaan. Net toe hy 'n waterlopie
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oorspring, voel hy iets roer onder hom. Hy kyk ondertoe en sien net swart rol op
swart rol. Hy probeer vooruitspring, maar met die eerste trap op sy verlamde been
val hy plat. Toe hy sy kop draai, staan 'n reusagtige swart makoppa met bewende
kop oor hom orent. Hy kruip vooruit en hou altyd as beskerming die stok agter sy
kop. Toe hy vyf of ses tree weg was, waag hy dit om op te staan om ten minste die
slang van voor te ontmoet as hy sou kom. Skielik hoor hy 'n gefluit en geblaas in
die riet op 'n afstand van omtrent vyftig tree, en soos 'n weerligstraal kom 'n ander
makoppa deur die riet op die plek af. Die eerste, dik en groot, was die wyfie, en die
tweede, langer en dunner, was die mannetjie.
Toe die twee bymekaarkom in die voetpaadjie, lig die mannetjie ook sy lyf orent
en met gekruiste nekke staan hulle die heer Van Heerden en aankyk. Nooit,
waarskynlik, was hy nader aan sy dood nie. Dit was natuurlik in die broeityd, wanneer
maar min storing nodig is om 'n aanval uit te lok. Die heer Van Heerden het roerloos
met die stok in die hand gestaan totdat die mannetjie weer uiteindelik neersink en
die riet inseil. Die wyfie het bly staan, en naderhand het mnr. Van Heerden dit
gewaag om voet vir voet agteruit te gaan totdat hy op 'n veilige afstand was. Toe
het hy vinnig die riet uitgeloop en om 'n roer geskreeu. Toe hy die riet uit was, kon
hy nog bo die toppe die nek en kop van die lang sien uitsteek - en die riet is hier ten
minste tien voet hoog.
En so gaan dit van dag tot dag voort. Die onbegryplikste van alles is dat die slange
hulle skyn te beperk tot net 'n klein hoekie van die vlei onmiddellik onder die rant.
Hiervan is die uitleg van die bewoners dat hulle elke dag uitgaan na die kranse om
dassies te vang. By mnr. Carel van Heerden, nie meer as duisend tree langs die
vlei af nie, is nog geen makoppa gewaar nie. My eie gedagte is dat die watervoor
ook 'n aantrekking is. In die somer is die swart mamba lief om gedurende die hitte
van die dag in die water te lê. Sodra hy uitkom, rol hy in die stof of sand, waardeur
die skubbe van sy vel blink en skoon gevryf word totdat hy soos 'n stuk swart fluweel
lyk met 'n donkerpers weerskyn. Daar is hier plekke in die voor waar die water 'n
val het, sodat die geruis 'n hele ent ver gehoor kan word. Dit is na dié plekke waar
die meeste slange gedurende die dag oor die pad gaan. Hoe baie daar is, sal die
leser duidelik word uit my eie ondervinding. Op die dag van my aankoms ry mnr.
Van Heerden huis toe langs die pad; 'n swart makoppa gaan kort voor hom oor die
pad en neem dadelik 'n dreigende houding aan op die wal van die voor. Mnr. Van
Heerden sit in 'n oop karretjie met 'n kind by hom. Daar is geen plek om om te draai
nie, en om verby te gaan is uiters gevaarlik, want hy weet deur lang ondervinding
hoe vinnig die slang kan wees. Hy kies egter die laaste weg, slaan die perd en kom
veilig verby. Die huis is vyftig tree van die plek. En daar mnr. Van Heerden weet dat
ek groot belang in slange stel, neem hy dadelik die haelgeweer en skiet die dier in
die watervoor. Die eerste skoot is te ver na agter, en die slang storm dadelik op die
aanvaller af. Dit kos nog twee skote voor die slang dood lê, nie meer as
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tien tree van mnr. Van Heerden af nie. By ondersoek blyk dat dit 'n wyfie is, nege
voet twee duim lank. Kort daarna skiet mnr. Van Heerden 'n tweede in die pad. Dit
is ook 'n wyfie, tien voet vier duim lank. Ek wil graag self'n slang in lewe sien, en op
advies van die eienaar gaan ek opsit by 'n bossie omtrent drie-uur smiddags, op 'n
warm somerdag. Die ent pad waar die slange oorkom uit die vlei, is uiters sestig
tree lank. Ek neem 'n koeëlgeweer, en 'n klein kindjie van mnr. Van Heerden wat
my vergesel, dra 'n dubbelloop-haelgeweer. Voor ons gaan sit, blyk dit dat drie
slange van taamlike grootte reeds dié dag oorgegaan het, maar geeneen is in die
voor of op die wal sigbaar nie. Ons sit vir omtrent 'n uur, maar sien geen slang nie.
Ons loop weer die pad af en vind dat nog drie slange in dié kort tydjie oor die pad
gegaan het; en toe ons terugkom, is daar 'n vierde sleepsel agter ons oor die pad.
Net toe kom mnr. Van Heerden self aan om te hoor watter geluk ons gehad het.
Ons loop nou weer die sestig tree af en vind weer twee nuwe sleepsels. Dit lyk my
onmoontlik dat soveel slange in die kort tydjie kon oorgaan waarvan geeneen in die
voor of op die wal sigbaar was nie. Op my voorstel loop ons weer die pad af om die
wal goed te ondersoek, mnr. Van Heerden voor, met 'n kierie in die hand, ek tweede
en die seun agter. In die groen gras by ons voete het een makoppa so weggekruip
dat ons almal verbyloop en byna op hom trap sonder om hom te sien. Die seun
moes hom egter te na gekom het. Hy is skaars verby, of die slang staan met 'n groot
geblaas orent. Voor ek die geweer kan oorhaal, het mnr. Van Heerden hom met die
kierie platgeslaan. Dis 'n jong mannetjie.
Die leser sal begryp dat dit onmoontlik is om 'n plaas onder sulke omstandighede
te bewerk sonder dat iemand iets oorkom. Dit was ook nie lank ná die makoppas
hulle verskyning op Rietvlei gemaak het nie, toe 'n treurspel plaasvind wat die hele
Swaershoek ontroer het. Mnr. Piet van Heerden se jongste seun, ongeveer sestien
jaar oud, kom een middag uit die land huis toe. Omtrent dertig tree van die huis
gaan die voetpad deur 'n kol taamlike lang gras. Net toe hy in die middel van die
gras kom, voel hy skielik 'n geweldige slag en gewig aan sy been, sodat hy op sy
hande neerslaan. Dit was 'n enorme makoppa wat sy slagtande met sulke geweld
in die been ingedryf het dat hy nie in staat was om self los te raak nie. Die seun
moes hom losruk, en daartoe was sy uiterste krag nodig. Die slang gaan toe weg,
en die jong man die huis in, waar sy ouers met enkele besoekers sit en praat. Sy
eerste woorde was: ‘'n Makoppa het my gebyt, en ek moet doodgaan!’ Hy het toe
omslagtig en wonderlik bedaard 'n verhaal van die hele gebeurtenis gegee. Dadelik
was alles in rep en roer. Perde is opgesaal, die familie is bymekaargeroep en 'n
boodskapper na die naaste winkel ('n uur te perd) om eau-de-luce te haal. Intussen
is allerhande middels aangewend: brandewyn en melk, teerbande bo die wond,
bossiespappe, ens. Maar die eerste kenteken van vergiftiging het so gou verskyn
dat maar min gedoen kon word. Die asemhaling het dadelik moeilik geword en die
gewonde
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kla gedurig oor ondraaglike benoudheid en geweldige pyn in die bytplek. Hulle neem
hom buite op die stoep, en daar volg die laaste kentekens vreeslik gou op mekaar:
gedurige vomering, en die asemhaling al moeiliker. Eindelik het die gesig swart
geword en het die seun in geweldige stuipe gesterf.
In die algemeen is dit die gewone loop van vergiftiging deur bakkopgif waar die
tande nie onmiddellik in 'n groot aar geslaan het nie. Die heel eerste teken in alle
warmbloedige diere is 'n versnelling van die hartklop. Op die hart self het die gif in
die eerste oomblikke geen ander nadelige uitwerking nie. Dit lyk of die versnelling
van die hartklop ten doel het om die gif so gou as moontlik goed in die bloedstroom
te voer, want sy dodelike uitwerking vind op 'n geheel ander plek plaas. In die
ruggraatstelsel van alle diere is daar sekere kolle (ganglione) van waar die
gevoelsenuwees uitgaan wat die beweginge van die liggaam regeer. Langs die
gevoelsenuwees uit twee sulke kolle loop die lewenskrag wat die gedurige werking
van die longe verseker. Dit is hierdie gevoelsenusentrums wat deur die gif vernietig
word, waardeur asemhaling onmoontlik word. En dit is nie 'n tydelike verlamming
nie, maar 'n volkome vernietiging so ver as die gif gaan. Die verdonkering van die
gelaat is nie 'n direkte werking van die gif soos baie mense dink nie: dit is eenvoudig
die gevolg van die werkstaking van die longe, waardeur die ongesuiwerde bloed
nie langer helderrooi slagaarbloed word nie, maar donker van kleur word en in die
buite-are bly. Dieselfde gevolg sien 'n mens wanneer iemand gewurg word.
Maar dit is nie die enigste manier waardeur die gif sy groot doel bereik nie. As dit
onmiddellik in 'n groot aar gespuit word, dan sterf die dier onmiddellik - gouer as
wanneer 'n koeël deur die harsings gaan. Die oorsaak van die dood in sulke gevalle
is waarskynlik die te geweldige stimulasie van die hart, want dié orgaan is dan altyd,
ná die dood, krampagtig inmekaargetrek, terwyl geen ander lewensentrum
verandering aantoon wat aan die werking van die gif kan toegeskrywe word nie.
Addergif het in die algemeen dieselfde loop, met die onderskeid dat dit in sommige
gevalle onmiddellike stuipe veroorsaak, wat dikwels ook dadelik die dood voorafgaan.
Die stuipe lyk veel op die senuweewerking wat in die beskrewe geval van bakkopgif
so 'n vinnige dood veroorsaak deur hartslag. Daar is in dié gevalle geen gif in die
hart self te bespeur nie, en die instorting is ook in alle gevalle te vinnig vir die gif om
die hart self te bereik. As die dood nie deur die stuipe veroorsaak word nie, kom die
dier weer reg; en daarna is die loop van die gif dieselfde as dié van bakkopgif.
Daar is nog een ander verskynsel in verband met altwee soorte gif waarvan die
oorsaak min of meer duister is. In sommige gevalle ly die dier of mens gedurende
die loop van vergiftiging aan geweldige bloedstorting. Nie alleen stroom bloed deur
al die liggaamsopeninge nie, maar deur die vel self bars bloedsweet - 'n toestand
wat ook spoedig in die dood oorgaan. My gedagte is dat dit te wyte
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is aan die geweldige bloeddruk en stimulasie van die hart, want dit is 'n eerste
voorteken van die gif.
Daar was enige jare gelede so 'n geval in Port Elizabeth. Die Direkteur van die
Museum in dié stad het die skrywer, in 'n voorlesing deur hom gegee, aangeval
omdat skrywer beweer het dat 'n sekere middel (kaliumpermanganaat) nie in die
ware sin van die woord 'n teëgif is nie. In dieselfde artikels het die skrywer ook as
sy opinie te kenne gegee dat 'n sekere Suid-Afrikaanse boomslang (Bucephalus
lapensis) 'n giftige slang is, waaroor groot meningsverskil bestaan. Enkele weke
daarna is 'n bediende van die museum deur dieselfde boomslang gebyt onderwyl
hy besig was om die slang van een hok in 'n ander te plaas. Die Direkteur had toe
'n praktiese demonstrasie van die waardeloosheid van permanganaat as 'n middel.
Die stof is dadelik op aangegewe manier aangewend, en desnieteenstaande het
die gif sy gewone loop geneem. In die hospitaal was die beskrewe bloedstorting 'n
kenteken in hierdie geval. Alle uit- en inwendige middels is aangewend, ook
adrenalien, 'n nuwe middel van die grootste waarde om bloed te stuit. In dié geval
had die middel geen sukses nie. En juis dit bewys ook myns insiens die bewering
dat die geweldige bloeding toe te skrywe is aan die stimulasie van die hart en die
verhoging van die bloeddruk wat die gif voor alles veroorsaak; want adrenalien,
ofskoon dit in gewone gevalle van verwonding die bloed dadelik stop, is tegelyk ook
die sterkste verhoër van die hartslag en die bloeddruk.
Wat teëgif aangaan, kan eenvoudig dit gesê word, dat onder gewone middels
nog geen teëgif in die ware sin van die woord ontdek is nie. Verskillende middels
besit die hoedanigheid dat hulle dadelik die gif vernietig wanneer hulle in onmiddellike
aanraking daarmee gebring word. Kaliumpermanganaat doen dit ook, maar ek het
self in die laboratorium op alle maniere tevergeefs probeer om die middels aan te
wend ná die inspuiting van die gif - en in die laboratorium geskied die aanwending
van die middel natuurlik baie gouer ná die inspuiting van die gif as dit ooit kan gebeur
in geval van 'n ongeluk onder gewone omstandighede.
Ware middels is daar egter in die laaste tyd ontdek in verskillende lande. Dit berus
almal op die inentingstelsel. 'n Fransman, dr. Calmette, van die Pasteurinstituut op
Ryssel, was die eerste om dié ontdekking te maak. Hy spuit slanggif in 'n perd en
verhoog die dosis elke dag totdat die perd veertig maal 'n dodelike hoeveelheid met
gemak kan verdra. Uit die bloed van sy perd word dan 'n serum gemaak wat in alle
opsigte doeltreffend is. Nie alleen is dit 'n middel teen die gif nie, maar die inspuiting
beskerm 'n mens of dier vir enige jare teen die werking van die gif. Ongelukkig hou
die serum nie goed in warm lande nie; en of dit vir alle slanggif goed sal wees, moet
1:
nog bewys word, ofskoon Calmette dit beweer.
By kruipende diere (akkedisfamilie) werk die gif gewoonlik as 'n sterk slaap-
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verwekkende middel. Ná inspuiting val die dier in 'n diepe slaap waarvan die dood
die end is. En dis opmerklik dat, ofskoon voëls warmbloedige diere is, die gif op
2:
hulle presies net so werk as op die akkedisse.
Onder warmbloedige diere is daar maar min onderskeid wat vatbaarheid van die
gif betref. Die gewig van die dier staan altyd in sekere verhouding tot die hoeveelheid
gif wat 'n dodelike dosis uitmaak. My eie ondervinding is dat 10 mg gedroogde
bakkopgif, in alkohol opgelos, genoeg is om 'n hond van 20 pond gewig gou dood
te maak. In alle lande is daar stories dat sekere diere onvatbaar vir slanggif is. So
word in Indië vertel dat 'n klein meerkat (mongoose) wat gewoonlik slange doodmaak,
nie doodgaan van slangbyt nie. In die laboratorium is bewys dat dit onwaar is. Die
enigste middel wat die mongoose teen slangbyt besit, is sy ratsheid. In Suid-Afrika
word ook dieselfde onware storie van verskillende diere vertel.
Enige jare gelede was die skrywer toevallig ooggetuie van 'n voorval wat aanleiding
tot 'n interessante ondersoek gegee het. 'n Bont ratel (nie die gewone witrug nie) is
deur twee honde in sy nabyheid gevang. Voor iemand kon bykom, was die dier
vreeslik verskeur. Die ingewande was geheel uitgeruk, die mantelvlies geskeur en
die hart en longe blootgelê. Toe die gevange dier van die honde vrygemaak is, was
hy nie alleen nog lewendig nie, maar het dadelik weer begin vlug. Daarna is skrywer
oortuig dat daar geen dier is wat moeiliker is om dood te maak as 'n ratel nie. Goed
gegrond op waarheid is die Afrikaanse spreekwoord: ‘Taai soos 'n ratel.’ En die
vraag het hom voorgedoen as 'n saak wat waarskynlik anatomies oplosbaar is,
waarin juis die taaiheid bestaan. Ongelukkig was daar maar min kans vir grondige
ondersoek, want ofskoon ratels in sommige distrikte volop is, is dit een van die
moeilikste diere om in die hande te kry. Die uitslag van 'n paar anatomiese
ondersoekings in dié rigting was negatief, ofskoon dit gedien het om die skrywer te
sterk in 'n sekere teorie wat hy later miskien in die geleentheid sal wees om verder
te bestudeer. 'n Ander bekende feit in verband met die ratel het aanleiding tot
proefneming met slanggif gegee, naamlik die volstrekte onvatbaarheid van dié dier
vir byegif. Dit is algemeen bekend dat daar geen groter heuningdief in Suid-Afrika
is nie as die ratel (die mens natuurlik uitgesluit!). Wanneer hy 'n nes aanval, maak
die wapens van die verdedigers op hom hoegenaamd geen indruk nie. In die meeste
gevalle moet hy genoeg byegif in sy lyf kry om die dood van 'n groot os te veroorsaak,
terwyl dit by hom hoegenaamd geen ongemak veroorsaak en geen nadelige gevolge
nalaat nie.
Die proef is uitgevoer op twee jong ratels wat in gevangenskap grootgeword het.
Die volgende notas sal die verloop van gebeure voldoende aantoon:
I - RATEL. Gewig 17½ pond. Polsslag 133. Asemhaling 42. 10 mg gedroogde
bakkopgif, in absolute alkohol opgelos, om 10.5 vm. direk in slagaar gespuit.
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10.6 - Tekens van geweldige pyn by inspuitplek; die dier loop gedurig in 'n sirkel en
krap met agterpoot aan inspuitplek.
10.8 - Dier bedaar weer; eet voorgelegde kos.
10.10 - Polsslag 190; asemhaling 160.
Dit was die enigste tekens van vergiftiging wat voorgekom het.
10.20 - Pols en asemhaling weer normaal.
Die volgende dag was die dier, soos gewoonlik, gesond, en later het ook geen
tekens van bloedvergiftiging hulle voorgedoen nie.
II - RATEL. Gewig 18 pond. Polsslag 130. Asemhaling 41. 20 mg gedroogde
bakkopgif (genoeg om 'n hond van 40 pond gewig dadelik te dood) in alkohol opgelos,
om 4.31 nm. in die lies onder die vel ingespuit.
4.32 - Groter tekens van pyn as in vorige geval. Die dier kerm gedurig en rol heen
en weer in sy hok.
4.50 - Dier begin vir die eerste maal te bedaar.
4.60 - Pols ongeveer 226; asem gejaag.
4.65 - Dier vreet aangebode voedsel.
4.70 - Hart en respirasie bedaar.
4.90 - Hart en asem normaal.
Die dier word gesond sonder enige nadelige gevolge.
Ongelukkig het ek geen proef geneem om te sien in hoever die absolute alkohol
alleen vir bostaande verskynsels verantwoordelik was nie. Dit is natuurlik moontlik
dat die alkohol alleen die styging van die hartkloppings en asemhaling veroorsaak
het, want 'n aansienlike hoeveelheid moes gebruik word om die gif op te los om
dadelik in die sirkulasie te bring.
Oppervlakkig, en vir lesers wat geen besondere kennis van die saak het nie, sal
hierdie resultaat van maar min belang skyn, maar iedere deskundige sal dadelik
die waarde daarvan insien. Indien uit latere ondersoek sou blyk dat daar niks
verkeerd was met bostaande proefneming nie, en dat die dier vir ander gif en
siekte-inenting net so min vatbaar is, dan sal dit vir die wetenskap van die uiterste
belang wees om die verskynsels breedvoerig te ondersoek. Daar is in die laaste
jare veel navorsing gedoen na die stowwe wat die verskillende kliere van
warmbloedige diere afskei, met resultate van die grootste waarde vir die wetenskap
in die algemeen en meer bepaald vir die geneeskunde. Myns insiens sou navorsing
in dié rigting, wat die ratelfamilie betref, ook nie vrugteloos wees nie.
Nog een woord omtrent middels voor ek sluit. Onder ons mense word gedurig
van middels teen slanggif gehoor. Hier heg een sy geloof (en sal sy lewe daarby
laat) aan die vel van 'n swart hoenderhen; 'n ander weet verseker dat geen
makoppagif bestand is teen likkewaanvet nie; 'n derde besweer jou (as dit ooit nodig
sou word) om niks anders as wolwemis te gebruik nie. En so gaan dit voort. In alle
distrikte is daar ou jagters en Voortrekkers wat een of ander mid-
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del sien gebruik het met goeie gevolg, en waar 'n ooggetuie was, kan 'n mens nie
lig met woorde die geloof vernietig nie. En dis juis die kennis van ooggetuies wat in
die saak die gevaarlikste kennis is. In kort kan verklaar word dat geeneen van dié
middels die minste effek op slanggif het nie - en dit nieteenstaande die verklarings
van geloofwaardige ooggetuies. Dit kan gebeur, en dit gebeur ook dikwels in die
natuur, dat 'n slang 'n mens of dier byt, selfs vasbyt, sodat die bloed uit die wonde
loop, sonder om een druppel gif in die lyf van die gebyte dier of mens te los. In so
'n geval is dit altyd moontlik om verskillende middels (soos wit hoendermis selfs en
dergelike meer) met goeie gevolg te gebruik. Maar om in alle gevalle jou geloof aan
sulke dinge te heg, is om die dood ver tegemoet te gaan. Waar 'n mens ver van 'n
dokter woon en waar geen erkende middels binne bereik is nie, is die beste raad
om so gou as moontlik die gebyte plek so diep moontlik uit te sny. Die wond sal
somtyds minder gevaarlik wees as die gif. Dan moet die bytplek van die hart afgebind
word deur twee of meer verbindings wat met 'n stok vasgewoel word en so lank styf
gehou word as die pasiënt dit kan uithou. Inwendig is dit ook nutteloos om middels
te gebruik. Brandewyn kan alleen die opname van die gif in die bloedstroom bevorder
en het hoegenaamd geen voordelige uitwerking nie. Melk doen waarskynlik ewe
min kwaad as goed, tensy wanneer (soos die leer is) dit by die groot maat ingegiet
word in afwisseling met brandewyn. Dan moet ook die uitwerking nadelig wees. Die
liggaam het genoeg werk om die gif te bestry sonder dat 'n mens die ongelukkige
pasiënt in melk en brandewyn verdrink.
Eindelik nog 'n paar aantekeninge oor die mamba of makoppa, soos hy algemeen
bekend staan.
Selfs die mees ervare naturalis of die mees geoefende veldsman kan 'n volgroeide
mamba in sy natuurlike omgewing nie sonder 'n onaangename gevoel aansien nie.
Dikwels is dié gevoel verdeel tussen afkeer, aan die een kant, en bewondering van
'n dier wat so hoog gespesialiseer is, en so pragtig, aan die ander. Die grootte - dit
is die grootste giftige slang in die wêreld, met uitsondering, miskien, van die
hamadryad - word gewoonlik baie oordryf deur die skielike gewaarwording van die
toeskouer. Onder die invloed van skrik en vrees word die slang gewoonlik op twee
maal sy grootte geskat. Hierdie oordrewe indruk van grootte, aantal of nabyheid
volg altyd op onverwagte ontmoetings met gevaarlike kruip- of soogdiere deur
onbedrewe toeskouers. Maar in die geval van die mamba is dit nie alleen die grootte
wat daartoe bydra om 'n gruwelike indruk te bewerkstellig nie; elke trek, elke
beweging vertolk boosaardigheid, spoed, dodelikheid. In hierdie geval is die swart
mamba bobaas. Die Sesoetoe-sprekende swartes van die noorde het dit gepas die
naam van ‘Muriti wa lesu’ - skaduwee van die dood - gegee.
In Waterberg bereik dit, as dit volgroeid is, 'n lengte van omtrent twaalf
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voet. Dit is lank en spitsuitlopend na die kop en stert. Volgens die vorm lyk dit baie
op 'n Australiese skaapsweep. Die kop is lank en smal; die oë so helder as juwele;
en dit is in staat om meer as die helfte van sy lyf regop te hou - die posisie wat dit
gewoonlik inneem voordat dit aanval. Die giftande is spierwit, groot, effens na agter
gebuig en steek helder af teen die donkerswart van die lyf. In 'n dreigende houding
het die slang dieselfde skrikaanjaende voorkoms as sy neef, die swart rinkhals,
hoewel dit nie die rekkende plat kop het as 'n verdere vreesaanjaende eienskap
nie. Dit is 'n ware renperd onder die slange. Daar is miskien geen vinniger slang in
die wêreld nie. Om 'n mamba in volle vaart oor die toppe van bossies of deur die
takke van bome te sien seil, of selfs oor die kaal grond, laat 'n mens eerder dink
aan die vlug van 'n pyl as aan die beweging van 'n ongevlerkte dier.
Gedurende die paarseisoen uit die slang soms 'n harde, ratelende geluid van
woede, sonder iets van die gewone slanggesis, om oortreders te waarsku. Wanneer
ongestoord, is sy bewegings altyd sonder die minste teken van kragsinspanning,
die bevalligheid self. In die skaduwee is sy kleur 'n diep, doodswart. In die sonlig is
die hele lyf oortrek met skitterende weerskynsels van pers, groen en goud, wat in
'n oomblik se tyd omsit in gitswart.
Anders as die ander lede van die slangfamilie seil die mamba voort sonder enige
kronkelings. Hy gaan in 'n reguit lyn oor die grond en lyk dan presies soos 'n smal
stroom swart vloeistof wat vinnig sy weg oor en deur alle hindernisse baan.
Die sg. mamba is deur Smith aan die wetenskap bekend gestel. In die eerste
uitgawe van sy werk oor die wilde diere van Suid-Afrika is daar 'n pragtige gekleurde
plaat van 'n mamba. Dit is van 'n diep groen kleur. Smith beweer dat die slang deur
een van sy draers gevind is, en dat hy self dit geskiet het, iewers naby Delagoabaai.
Hy gee 'n gedetailleerde anatomiese beskrywing van die dier, en het natuurlik dadelik
ontdek dat dit nou verwant was aan die Suid-Afrikaanse kobra, of bakkoppe. Die
rekbare kopstuk, egter, ontbreek - vandaar die naam wat hy daaraan gegee het:
Naja angusticeps. Naja is die natuurkundige naam van ons kobra.
Die mamba word in die tropiese dele van Suid-Afrika aangetref. In Transvaal is
sy suidelike perk 'n lyn van oos na wes getrek omtrent sestig myl ten noorde van
Nylstroom. Dit is die enigste beperking van lokaliteit. Na die noorde van die lyn word
dit in baie verskillende omgewings gevind. Dit kom in groot aantalle voor in al die
vernaamste hoë bergreekse van Waterberg. Dit word ook aangetref in die droë
Bosveld, langs die groot riviere, en is besonderlik lief vir moerasse.
Sonder om in te gaan op die netelige kleurkwessie van die mamba, kan dit hier
alleen terloops aangehaal word dat in Waterberg, altans, die kleur deur die natuurlike
omgewing bepaal word, of miskien van die omgewing afhanklik is.
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Die swart mamba word byna uitsluitlik in moerasse gevind; die grys of loodkleurige
- die loodslang van die Boere - word hoofsaaklik gevind in bergagtige streke en in
die droër streke van die Bosveld, terwyl die verskillende groenes beperk is tot die
dig-beboste riviere. Dit lyk waarskynlik dat hierdie lokalisasie in sekere mate in
verband staan met beskermende kleur.
Die mamba is tegelyk die vinnigste en dodelikste van alle Suid-Afrikaanse giftige
slange. Sy gevaar lê in sy uitermate onsekere humeur. Met rukke sal hy sonder die
minste rede of oorsaak aanvallend optree. Gewoonlik vlug hy met ongelooflike spoed
van enige menslike indringer, maar nooit kan met sekerheid gesê word of hy gaan
vlug of aanval nie. En wee die mens wanneer die mamba besluit om aan te val. Die
aanval van 'n kwaai mamba is so vreeslik vinnig en hy pik met sulke dodelike
sekerheid dat verdediging of ontvlugting uitgesluit is.

Eindnoten:
1: Toe skrywer in Europa was, het Calmette meestal met Afrikaanse en Brasiliaanse slanggif
gewerk. Hy had die ongeluk om self deur 'n slang aan die vinger gebyt te word. Sy serum is
dadelik aangewend, maar sy kollegas was daarmee nie heeltemal tevrede nie en het die vinger
afgesit. Geen teken van vergiftiging het gevolg nie.
2: Voëls staan natuurlik in die nouste verwantskap met die akkedisse en is onmiddellik van dié
afkomstig. In die Solenhofen-klip is diere gekry waarvan dit onmoontlik is om te sê of hulle voëls
of akkedisse is.

7 Die Heuningvoëltjie
Die vraag of die heuningvoëltjie sy menslike agtervolger na slange en ander roofdiere
lei, kan beslis bevestigend beantwoord word. Dit gebeur nie dikwels nie, maar dit
kom ongetwyfeld voor.
Dit is miskien nie algemeen bekend dat die Suid-Afrikaanse heuningvoëltjie van
besondere belang is in die vergelykende sielkunde nie. In der waarheid bestaan
daar buite die primateklas geen interessanter diertjie nie - en dit om die volgende
rede: in die hele organiese wêreld is daar geen bekende geval waar so 'n hoogs
ontwikkelde instink onlangs ontstaan en oorerflik in die geslag geword het nie ongetwyfeld geen instink wat met die mens, die aartsvyand van alle lewende dinge,
in maatskappy beoefen word nie.
Dit is onmoontlik om die blykbare ‘skranderheid’ en volharding van die
heuningvoëltjie te oordryf, hoewel vele Europese natuurkundiges nog glo dat stories
omtrent dié voëltjies (net soos die stories oor ons spuwende kobras)
volksoordrywings is. Geen begrip kan meer foutief wees nie. Elke natuurkundige
wat vir die eerste keer met die heuningvoëltjie kennis maak, is geneë om uit te roep:
‘Die helfte is my nie vertel nie!’
Die voëltjie is ook van groot belang in die natuurkunde vanweë die stryd wat vir
eeue gevoer is tussen stelselmakers oor sy korrekte klassifikasie. Die eerste
Suid-Afrikaanse natuurkundige, Sparrman, wat eerste die voëltjie aan die wetenskap
bekend gestel het, het dit as 'n koekoek (Cucullus indicator) bestempel; Layard, 'n
ander Suid-Afrikaanse natuurkundige, het dit verhef tot die waardigheid van 'n
afsonderlike soort - Indicator. Eersgenoemde skrywer meld dat
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die voël mense dikwels na slange en tiers lei. Altwee hierdie ou natuurkundiges
beweer dat sy wonderlike instink oorspronklik beoefen is in verband met die ratel
(mellivora). Die mens was 'n plaasvervangende vennoot.
Die heuningvoël is, net soos die koekoek, 'n parasiet. Hy maak nooit sy eie nes
en versorg nooit sy eie kleintjies nie.
Ek weet van verskeie gevalle waar die heuningvoël sy menslike agtervolgers op
slange afgelei het, en in een geval waar ek persoonlik by was, met byna dodelike
gevolge vir die betrokkene. Voordat ek oorgaan tot die vertelling, sal dit goed wees
om iets te sê oor die Waterbergse luislange. In die middel van hierdie distrik is vroeër
reuse-luislange gevind; hulle was ongetwyfeld die grootste slange wat ek ooit die
geleentheid gehad het om af te meet. Baie jare gelede het mnr. Jean Daly, broer
van dr. Daly van Johannesburg, 'n reus geskiet. Dit was van besondere belang
omdat dit 'n volgroeide duikerram met horings en al ingesluk het! (Algemeen word
gesê dat die luislang gehoringde wild insluk deur by die agterlyf te begin en die kop
en horings te laat uitsteek voor by die bek totdat die nek deur die natuurlike
verrottingsproses afbreek.) Mnr. Niemand en ek het een op die plaas Buffelskloof,
naby Naboomspruit, geskiet wat sewentien-en-'n-half voet lank was Hy het kort
tevore twee honde ingesluk wat aanmerklik groter en swaarder was as die
gemiddelde Airedale-terriër. Mnr. Cornelis Lambrecht van Naboomspruit is deur 'n
heuningvoël na een gelei wat hy in 'n poel water geskiet het. Hy was agtien-en-'n-half
voet lank. Die rekordslang is geskiet deur mnr. McClure, 'n Ierse boer, wat nog naby
Naboomspruit woon. Syne was tussen negentien en twintig voet lank. Dit was die
grootste slange wat ek ooit gesien het - en ek het die grootste deel van my lewe
onder die wilde diere van Afrika gewoon.
Die voorval met die heuningvoël wat ek wil verhaal as synde van spesiale belang
en waarvan ek persoonlik ondervinding het, staan in verband met een van hierdie
reuse van Waterberg. Op 'n môre het drie swartes van die plaas Rietfontein 1638
- nou in die hart van die platinastreek - vertrek ‘om heuningvoëls te soek’. Twee van
hulle was volwasse; die derde, 'n seun van 'n onderkaptein, was 'n klong van sestien
jaar. Laasgenoemde, bekend onder die Sesoetoe-bynaam ‘Mafura’, was besonder
vet, soos dit die seun van 'n kaptein betaam. Die twee mans het byle gehad, die
seun was ongewapen. Hulle het die helling van 'n berg deur taamlik ruie
doringkreupelhout beklim. Die twee mans was omtrent 100 tree van mekaar; die
seun was buite gesig, daar hy 'n aansienlike afstand van hulle was. Plotseling hoor
hulle hom roep: ‘Hier is 'n heuningvoël, en die bynes is naby.’ Hulle skreeu terug
dat hy hulle moet laat weet wanneer hy die nes kry. 'n Paar minute daarna gee die
seun 'n vreeslike angskreet gevolg deur aanhoudende geroep om hulp. Die twee
mans hardloop so vinnig as hulle kan na hom en vind hom in die kinkels van 'n
luislang vasgewoel. Die slang het drie kinkels om hom gehad en het die regterarm
teen die liggaam vasgedraai.
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Die linkerarm was vry, en daarmee het die seun die slang aan die keel beetgepak.
Net toe die twee mans op die toneel verskyn, laat die slang die onderste kinkel los
en gryp 'n waterloot met die punt van sy stert. Die seun kon toe al nie meer praat
nie en het vinnig begin lam word; hy verloor sy houvas op die keel en die volgende
oomblik stort die slang 'n hoeveelheid slymagtige speeksel oor die hoof en skouers
van sy slagoffer uit. Die oudste van die twee mans, 'n Christen en ‘geleerd’ en dus
glo baie slim, het met hierdie onverwagse voorval getoon van watter stoffasie hy
gemaak is. Hy het die jongere, wat die slang met sy byl wou aanval, beslis belet en
hom vertel dat hy gehoor het dat die oumense en toordokters sê dat daar slegs een
manier is om iemand onder dergelike omstandighede te red: 'n skerp pen moet
gesny word van die hout van 'n spesiale boom en dan moet dié pen deur die stert
van die slang in die grond geslaan word. Die ongelukkige seun was blykbaar
sterwend onderwyl hierdie twee esels ernstig deur die towerformule gaan. Toe eers
is die arme seun bevry en die slang stukkend gekap. Dieselfde aand is hy na my
vir mediese behandeling gebring. Dit was duidelik dat hy 'n vreeslike druk ondergaan
het. Daar was geen gebreekte ribbes nie, maar aansienlike inwendige bloeding. Ná
'n paar dae het hy beter geword. Hy sê dat die heuningvoël by 'n kol gras begin duik
het - die gewone manier om 'n bynes aan te wys. Toe hy vinnig daarheen loop, val
hy oor die slang, en meteens is hy gegryp.

8 Die Egiptenare
Vier-, vyf-, sesduisend jaar voor die geboorte van Christus! Agtduisend jaar gelede!
As 'n mens oor so 'n verlede dink, dan veroorsaak dit 'n duiseling asof jy in 'n afgrond
kyk. Agtduisend jaar gelede: waarmee kan ons dit in ons geskiedenis vergelyk om
'n denkbeeld te kan vorm? Eenvoudig met niks nie! Sesduisend jaar gelede was
ons voorouers in Europa baie benede die toestand wat ons vandag barbaars noem;
hulle het in spelonke en gate gewoon en velle gedra, en hul enigste gereedskap of
wapen was 'n stuk klip; van metaal soos yster en koper het hulle nog niks geweet
nie. Dit moet die leser onthou wanneer van die ou Egiptenare gewag gemaak word.
In Egipte was daar toe 'n volk wat 'n toestand van die hoogste beskawing bereik
het. Hoe lank dit hulle geneem het om tot dié toestand te raak, is eenvoudig nie aan
te dink nie.
Vir meer as duisend jaar was alles omtrent die geskiedenis van dié volk verlore.
Egipte was natuurlik vol van hul onsterflike werke en hul net so onsterflike geskrifte;
maar daar was niemand in die hele wêreld wat een letter van hul pragtige beeldskrif
kon ontsyfer nie. Gedurig was al die taalgeleerdes aan die
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soek; in elke beskaafde land het mense geswoeg en gearbei om uit te vind wat die
betekenis was van al die wonderlike inskripsies. Almal het gevoel dat ons
merkwaardige geheime sou verneem as ons net die taal kon lees, want almal wis
dat die volk uit die afgrond van die verlede oor kennis en kuns beskik het waarvan
ons beskawing niks weet nie. Ongelukkig is die veronderstelling nie bewaarheid
nie. Ons lees die taal vandag net so maklik as enige moderne taal, soos die leser
sal sien, maar ongelukkig het die ou Egiptenare om een of ander onbekende rede
nagelaat om ons te vertel juis wat ons graag wou weet. Hoedat hulle al die wonderlike
werke verrig het, is vandag net so 'n groot geheim as toe die taal vir ons geheel en
al 'n dooie letter was, in die ware sin van die woord. 'n Ander ding wat almal gehoop
en verwag het, was dat ons die Egiptiese lesing sou kry van die geskiedenis van
Josef en die uittog van die Israeliete. Tot vandag toe is nog niks ontdek wat vir seker
kan aangeneem word as selfs 'n aanmerking oor die Jode nie.
Oor die bouwerke van die Egiptenare is dit byna onmoontlik om iemand 'n
denkbeeld te gee wat dit nie self gesien het nie. Hier was 'n volk wat nie tevrede
was om met klip te werk nie; hulle moes juis die hardste klip op aarde neem, en
altyd enorme rotse. Hieruit kap en poleer hulle pragtige pilare van sestig tot honderd
voet hoog, versier met inskripsies, blomme, kranse, ens. Van dié pilare moet daar
in Egipte duisende gewees het. Op 'n ander plek, weer, kap hulle uit 'n soliede krans
van blou ysterklip 'n enorme tempel so groot en heerlik as nog ooit deur mensehande
geskape is.
Hul standbeelde is van dieselfde gehalte. Laat ons trag om die leser 'n besef van
'n enkele kolos te gee. Die sfinks is vandag nog een van die wondere van die wêreld,
en is as standbeeld weergaloos, beide wat kuns en uitvoering betref. Dit is vandag
onmoontlik om te bereken wanneer dit gemaak is. So lank gelede is dit dat dit reeds
in die tyd van Josef 'n onberekenbare oudheid moet gewees het. Wat vandag die
sfinks is, was oorspronklik 'n rots van swart ysterklip, groter as 'n gemiddelde
Vrystaatse koppie. Hiervan het die beeldhouer die klip weggebeitel totdat hy in die
middel 'n beeld had van 'n vrouekop en -voorlyf en die lyf van 'n liggende leeu.
Onlangs is vir die eerste maal ontdek dat die enorme kop uitgehol is en in werklikheid
die graftempel van een of ander farao van Egipte was!
Die indrukwekkendste van hierdie wonder is die uitdrukking wat die beeldhouer
op die gesig van die vrou geskep het. As die aanskouer ver genoeg staan, sien hy
dat die vrou diep ingedagte is, met die skyn van 'n glimlag op die lippe en wange;
en as jy dit van nader ondersoek, sien jy dat dit nie 'n gelukskoot was nie. Elke
beitelmerk toon dat die kunstenaar met dié doel voor oë gewerk het. Die beeld kyk
ooswaarts, oor die oneindige sandwoestyn; en 'n meer gepaste kon geen mens ooit
in sy verbeelding tot stand gebring het nie. Hoe groot? ... Om blote afmetings op te
noem, sal die leser geen besef van die enorme grootte
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gee nie. Wat daartoe sal help, is om te vertel dat 'n groot man met gemak op die
beeld se onderklip kan rondloop!
Hoe het hulle dit alleen gedoen? Geen mens kan 'n uitleg waag nie. Ons weet
van geen harder metaal wat hulle besit het as sagte yster, goud en silwer nie; en
met al ons harde gereedskap kan die kleinste van hulle werke in dié rigting nie
nagemaak word nie.
Dieselfde kuns wat hulle in hul bouwerke ten toon stel, het hulle ook gewy aan
die bewaring van die liggame van hul dooies. Dit was deel van hul geloof; en nie
die liggaam alleen nie, maar die persoonlike besittinge van die oorledene is met die
liggaam op dié wyse bewaar. Om die lyke teen rowers te beveilig is die grafte
sorgvuldig weggesteek. Vir die konings en koninklike familie is die graf gewoonlik
uit rots gekap in die vorm van 'n doolhof. Sommige farao's het vir hulle grafte
reusagtige klippiramides gebou, waarvan die ingang so sorgvuldig weggesteek is
dat dit duisende jare van soek gekos het om die deur en gang na die grafkamer in
die diepte van die piramide te kry. Sommige is nog nooit ontdek nie.
Die gevolg van hierdie bewaring is dat lyke gevind word waarvan die gelaatstrekke
nog net so is as wat hulle in die lewe was. Ons weet hoedat hulle aangetrek het;
wat die haredrag van die Egiptiese dames was; watter gesigsverf hulle gebruik het
... ses- of seweduisend jaar gelede.
Plaat I sal die leser 'n goeie begrip gee hoe 'n gewone mummie daar uitsien. Dit
is die lyk van 'n hoëpriester van die god Amen-Ra. Hy het ongeveer drieduisend
jaar gelede gesterf. Die neus is 'n bietjie stukkend. Wat die merkwaardigste by
hierdie mummie was, is die net van donkerblou porselein waarin die hele lyk
oorspronklik gehul was; deel daarvan is nog sigbaar. As ons vandag net dit kon
namaak, wat sou 'n moderne dame nie wil gee vir 'n fyn, klein netjie van gekleurde
porselein nie? By hierdie mummie is ook pragtige juwele van goud en edelgesteentes
gekry. Die binnehoutdoodkis van die Farao An-Antef gee 'n voorbeeld van die prag
waarmee die konings van Egipte hulle laaste lang rus ingegaan het. Die doodkis
was gedek met goudplate, met 'n maskerbeeld van die koning by die koppenent.
Op die voorhoof van die masker was daar oorspronklik 'n goue swart rinkhals met
kop orent en gespande nek. Dit was die teken van Egiptiese koningskap deur hulle
hele geskiedenis; geen ander as farao of sy seun of dogter mog dié teken dra nie.
Sen-Ankham-Nefer (‘Geur van Pragtige Blomme’) was 'n jong prinses wat op
jeugdige leeftyd gesterf het. Haar mooi naam het een of ander van haar minnaars
die gedagte verskaf om haar doodkis vol blomme te maak. Toe dit geopen is,
duisende jare ná haar dood, was die skone bewys van liefde nog duidelik sigbaar
oor die lyk van die jong prinses; en nog merkwaardiger was die feit dat 'n perdeby
op die blomme gaan sit het - waarskynlik net voor die kis vir die laaste keer gesluit
is; en daar het hy vir al die duisende jare bly sit. Sen-Ankham-
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Nefer had 'n goue kroon op, met 'n groot lotusblom van goud in die middel. Die
stuifmeelvesels van die blom is van gouddraad gemaak, veerkragtig, met 'n gekleurde
edelsteen voor aan elkeen, sodat met die minste beweging die hele binneste van
die blom in skitterende beweging raak. Dit word algemeen erken as die pragtigste
stuk juwelierswerk in die wêreld vandag.
In die prentjies uit die Dodeboek (wat feitlik die Egiptiese Bybel was) is die
lotusblom op die hoofde van die dames afgeteken; dit skyn dus of dit onder die hoër
stand 'n algemene mode was.
Wat die klere betref, is tot dusver nog net drie soorte doek in die grafte gekry:
linne, wol en boomwol. Uit laasgenoemde was hulle in staat om 'n deurskynende
doek te weef waarvan die feesgewaad van die hoogste vroue en mans gemaak
was. In die prentjie van die Farao en sy vrou word die deurskynende buiterok
afgeteken. Onder is 'n spankleed van fyn linne gedra. Die Farao se kroon was van
wit, deurskynende porselein gemaak, met 'n breë, goue rand onderom, en die
bakkopslang bo die voorhoof. Sy vrou het ook die koninklike teken aan haar kroon.
Aan die sye is twee uitstaande valkvlerke van uitgebeitelde goud. Al die dames het
een mode van haredrag gehad, wat duidelik uit die tekeninge te sien is. Een breë,
gladde lok hang altyd los oor een oor. 'n Kleed waaraan hulle besonder waarde
geheg het, was 'n buiterok van fyn, ondeurskynende linne met konsertinaplooie. Die
plooie is oorspronklik deur 'n besondere manier van weef tot stand gebring, en later,
waarskynlik deur stryk, mooi en glad gehou. In een van die prentjies gee die tekenaar
'n afbeelding van 'n konsertinatabberd, wat ten minste bewys dat ons ná vierduisend
jaar nie so ver van die ou Egiptenare gevorder het nie! 'n Dame kan vandag in een
van die Egiptiese modes verskyn sonder om groot kommentaar te veroorsaak.
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'n Paradys van Weleer
Die Siel van die Aap
aant.

1 Euforiese Vergiftiging
Euforiese vergiftiging is die neiging wat by die mens en hoër aapsoorte bestaan tot
die aanwending van sekere gifsoorte (meestal van plantaardige oorsprong) om 'n
psigologiese toestand van vreugde of geluksaligheid (euforie) teweeg te bring wat
in die normale toestand afwesig is.
Die gifsoorte wat deur die mens vir euforiese doeleindes gebesig word, maak 'n
groot lys uit. Daar is geen enkele menseras, beskaaf of barbaars, wat nie self 'n
gifsoort van dié aard ontdek het of wat dit nie deur aanraking met ander rasse
aangeleer het nie. Die enigste ras wat hiervan bewaar gebly het (vóór aanraking
met die Europese beskawing) was die bewoners van die uiterste Poolstreke. En dié
uitsondering was alleen daaraan toe te skryf dat hulle omgewing geen gewas
opgelewer het waaruit die nodige vergif kon vervaardig word nie.
Die vernaamste en mees uitgebreide gifsoorte deur die mens in alle stadiums
van beskawing en barbaarsheid gebesig, is alkohol, opium en tabak.
Van die swaar gifsoorte is alkohol die oudste. Dit is waarskynlik die eerste
euforiese gif deur die mens ontdek. Veertig eeue voor die geboorte van Christus
word in Egiptiese geskrifte melding gemaak van wyn en twee soorte bier,
onderskeidelik van wit en rooi kafferkoring gemaak. Dit is merkwaardig dat dieselfde
twee soorte bier vandag nog deur verskeie Suid-Afrikaanse swart stamme vervaardig
word uit rooi en wit koring. Vir sestig eeue het dié kennis in Afrika voortgeleef. Uit
die oudste hoofstukke van die Dodeboek, en die toestand van die Egiptiese
beskawing ten tyde van die vroegste handskrifte, word afgelei dat die Egiptiese
beskawing waarskynlik tagtig eeue voor Christus met die gebruik van alkohol bekend
was. Daar is ook sterk bewyse dat verskillende menserasse in verskillende
wêrelddele alkohol, en die euforiese gebruik daarvan, afsonderlik ontdek het. Die
oudste Mexikaanse en Peruaanse beskawings het dit geken. In die verste eilande
van die Stille Suidsee, van alle menslike omgang afgesny, het die eerste seevaarders
en ontdekkers die gebruik van alkohol aangetref. Nog sterker bewys lewer die feit
dat die mens uiteenlopende produkte van verskillende omgewings besig vir die
vervaardiging van alkohol.
Onder die swaar gifsoorte deur die mens eufories aangewend, neem opium die
tweede plek in. Griekse skrywers verwys sewentig jaar ná die geboorte van
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Christus na Papaver somniferum en opium (mekonium). Dit is onbekend hoe lank
voor dié tyd dit in die Ooste gebruik is. Die verskyning van opium as 'n internasionale
euforiese gif van die eerste rang dagteken egter uit die begin van die sewentiende
eeu, toe dit vir die eerste keer in die Chinese Ryk uit Brits-Indië ingevoer is. Soos
'n vlam in droë gras het dit onmiddellik daarna die hele Mongools-Asië, Klein-Asië
en die Turkse Ryk oorrompel. Voor die stigting van die eerste Internasionale
Opium-kommissie was bereken dat buite die Westerse beskawings ten minste
tweehonderd miljoen mense die euforiese gebruik van opium toegedaan was.
Ná opium in die lys verskyn Cannabis sativa en die verwante daggasoorte. Die
swaar vergif deur die gom van hierdie plantsoorte afgesonder, word ook deur die
ganse Ooste en die hele vasteland van Afrika in verskillende vorms gebesig. Dit is
hoog waarskynlik dat die geel rasse van Suid-Afrika die euforiese eienaardigheid
van ons inheemse dagga afsonderlik ontdek het - waarskynlik deur die toevallige
inademing van die rook van brandende daggabosse.
Daar is nog 'n lang lys van swaar gifsoorte wat as euforiese middels deur beperkte
barbaarse volksgroepe gebesig word, maar nie deur die beskaafde volke nie. In dié
lys kom daar egter een soort voor wat later 'n groot rol in die Europese medisyne
gespeel het en onlangs ook as euforiese middel in die Europese beskawing verskyn
het. Dit is die blare van die kokaboom (Erythroxylon coca), oorspronklik as euforiese
middel deur die Rooihuide van sekere dele van Suid-Amerika gebesig. Uit die blare
word die geseënde en tegelyk dodelik alkaloïde kokaïne vervaardig.
Onder die minder gevaarlik euforiese gifsoorte, neem tabak (nikotine) die eerste
plek in. Ofskoon die alkaloïde van tabak - nikotine - een van die dodelikste gifsoorte
is wat die moderne wetenskap ken, word die weerstandsvermoë van die menslike
liggaam teen dié gif sodanig verhoog en is die nikotine-inhoud van tabak so gering
dat die gevolge minder ooglopend is as dié van die ander genoemde soorte. Dit is
slegs met die eerste en tweede aanwending van tabak dat die hewiger
vergiftigingsimptome van nikotine genadeloos optree en sigbaar word. Die euforiese
eienskap van nikotine is ook minder positief as dié van die meeste ander daarvoor
gebesigde gifsoorte wat daarvoor gebruik word - nietemin is dit daar.
Die psigologie van die menslike euforiese vergiftiging is uit die mees verskillende
gesigspunte bestudeer en beskrywe. Die sielkundige korrelasies wat met dié neiging
in verband staan; misdaad en geeskrankheid as gevolge van euforiese vergiftiging;
die statistiese uitwerking van die neiging; die vatbaarheid van verskillende rasse en
die liggaamlike gevolge interesseer die moderne wetenskap al minstens honderd
jaar. Sommige van die ontdekkings in verband met alkoholiese vergiftiging en die
gevolge daarvan, in ons tyd gedaan, het tot onverwagte gevolgtrekkings gelei.
Lombroso, byvoorbeeld, het bewys, deur ver-
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gelyking van statistieke, dat 'n misoes van druiwe en graan in wyn- en bierlande,
en die gevolglike vermindering van die nasionale alkoholiese dranke, altyd gepaard
gaan met 'n eweredige styging van die (gewelds-)misdaadsyfer. Dit word nou beweer
dat prohibisie die misdaadsyfer van die Verenigde State aansienlik verhoog het.
Ook is deur meer stelselmatige waarneming vasgestel dat dronkenskap eerder 'n
simptoom as 'n oorsaak van menslike kranksinnigheid moet genoem word.
Dieselfde verbandhouding is in opiumlande waargeneem. Ook - in alle opiumlande
(waar vermeerdering van bevolking 'n altyd dreigende gevaar geword het) - hou die
geboortesyfer eweredig tred met die prys van opium. As opium duur is, styg die
geboortesyfer; as dit volop en goedkoop is, daal die geboortesyfer. Die sterftesyfer,
aan die ander kant, word nie op gelyksoortige wyse beïnvloed nie.
Al die ywerige wetenskaplike navorsing het egter tussen beperkte limiete geskied.
Dit het alles uitgegaan van die latente veronderstelling dat die neiging tot euforiese
vergiftiging 'n eienaardigheid van die mensesiel is; dat dit die mens van alle ander
diere onderskei; en dat daar geen antwoord was op die vraag: van waar kom die
neiging, en wat is daarvan die werklike sielkundige betekenis?
Dit skyn asof dié vrae self nooit by enige sielkundige opgekom het nie. Dit was
asof die wetenskap in die teologiese uitleg berus het: dat dit alles te wyte is aan 'n
aangebore neiging tot ‘sonde’ wat die ongelukkige mensdom opgelê is as straf vir
'n voorvaderlike oortreding.
'n Meer stelselmatige ondersoek in die sielkunde van die aapsoorte het die feit
blootgelê dat die neiging tot euforiese vergiftiging nie uitsluitlik tot die mens beperk
is nie. Daar is bewys dat die hoër aapsoorte meer daaraan onderhewig is as, altans,
die meer beskaafde menserasse. Dit het ook geblyk dat die uiterste sielkundige
grens van dié neiging binne die lyn van die hoër aapsoorte lê. Geen dier buiten die
aapsoorte toon die minste waarneembare spoor daarvan nie - d.w.s. diere in die
natuurstaat.
Om 'n beter begrip van die strekking van hierdie ondersoek te erlang, is dit wenslik
om eers die ras-inval van dié neiging by die mens gade te slaan. Daar is nie die
minste twyfel nie dat die toename van beskawing altyd daartoe strek om die
weerstandsvermoë van die mens teen dié neiging te verhoog. Dronkenskap was in
die vroeër Europese beskawings van die noordelike rasse die eervolle onderskeiding
van elke krygsman en held. Tot 'n honderd jaar gelede was nagtelike dronkenskap
die teken wat die meeste welgestelde Europese here onderskei het. Daar was nie
die minste skande aan verbonde nie. Die dagboek van Adam Tas strek om te bewys
dat dieselfde gewoonte in sy tyd nog nie onder welgestelde Afrikaners uitgesterf
het nie. Die vermeerderde en verhoogde afleidings wat die hoër beskawing meebring,
is waarskynlik die werklike oorsaak van die
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toenemende menslike inhibisie. Hoe laer ons afsak op die leer van beskawing en
ontwikkeling, des te swakker word die weerstandsvermoë van die mens. Onder die
hoër ontwikkelde natuurvolke word alkoholiese vergiftiging gewoonlik alleen beperk
deur skaarsheid van voorraad en moeilikheid van vervaardiging; en ook deur die
geringe alkoholinhoud van hulle dranke, wat die verbruik van groot hoeveelhede
nodig maak om euforie teweeg te bring. Die geskiedenis van die mensdom bewys
dat oral waar sulke volke in besit geraak het van onbeperkte voorrade spiritus,
verwoesting en uitdelging die gevolg was.
Met tabak is soortgelyke feite waarneembaar. Van Tierra del Fuego tot aan die
ysvlaktes van Groenland; van die Kaap tot aan Wladiwostok hoor die reisiger onder
natuurvolke net een smeekkreet wat vir altyd daarna in sy nagmerries verskyn:
‘Tabak! Tabak!’
In Suid-Afrika kan die skaal van inval van euforiese vergiftiging as 'n maatstaf vir
die hele mensdom dien. By die swartstamme, ofskoon sterk aan dié neiging
onderhewig, is daar tog nog 'n skyn van weerstand. Dit is by die geel stamme - die
nie alleen minder beskaafde stamme nie, maar tegelyk minder ontwikkeldes - dat
weerstand tot die laagste sport van die leer sak. Theal beweer dat voor die aanraking
met blankes, beide die Hottentotte en die Boesmans 'n alkoholiese drank uit heuning
vervaardig het. Die gebruik was onmatig solank die voorraad daar was. Ook het
hulle dagga gerook in antiloophorings. Hier, ook, was die gebruik buitensporig, en
alleen deur die hoeveelheid van die voorraad beperk. Die Hottentotte het algemeen
erken dat die gebruik van dagga vreeslik nadelig was, maar, sê Theal, dit was
onmoontlik vir hulle om dié neiging die hoof te bied. Toe hulle kennis gemaak het
met tabak, het daar 'n onmiddellike sug ontstaan, die krag waarvan vir 'n blanke
onbegryplik is. Hulle was eenvoudig onversadiglik. Rook was nie genoeg om die
drang te stil nie, ofskoon dit ingesluk en nie ingeadem word nie. Tegelyk met rook
kon hulle die sterkste tabak opkou en insluk, en hulle was alleen tevrede wanneer
hulle bewusteloos neerslaan as gevolg van nikotinevergiftiging.
Skrywer herinner hom as kind dat dit 'n algemene gewoonte was onder die
Korannas van die Vrystaat om van 'n blanke die voorreg af te soebat om sy pyp
skoon te maak. Die afskraapsels van binne en die pypolie uit die steel is sorgvuldig
vergaar en dadelik opgeëet. In so 'n ou pyp is daar gewoonlik genoeg nikotine
teenwoordig om die dood van 'n blanke kind van tien jaar te veroorsaak. Daar was
egter by die Korannas nooit enige vergiftigingsimptoom sigbaar nie. Dit is
spreekwoordelik van so 'n ou deurtrekte Koranna gesê dat byt deur 'n slang die
onmiddellike dood ten gevolge had - van die slang!
As by ons geel stamme dagga en tabak die onweerswolkies was, dan was
brandewyn ongetwyfeld die woedende donderstorm self gewees. In vergelyking
met ons geel rasse was die Rooihuide van Amerika toonbeelde van matig-
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heid - nieteenstaande ook hulle uitdelging vernaamlik en algemeen aan die vuurwater
van die blankes toegeskrywe word. Daar was geen vergroting in die bewering wat
dikwels gemaak is, dat elke Hottentot en elke Boesman 'n gebore dronkaard was,
en dat daar slegs twee perke aan hulle onlesbare dors waarneembaar was: die
hoeveelheid brandewyn en die dood.
As kind het skrywer in aanraking gekom met die onbeperkte drankhandel van dié
tyd onder die Griekwas, 'n volk van gemengde geel bloed. Die aankoms van 'n
drankwa by 'n stat het altyd onbeskryflike tonele as gevolg gehad. Verskeie
sterfgevalle was 'n gewone verskynsel. Wanneer die geld opraak, het die mans
hulle gereedskap, waens, osse, gewere, vir drank aangebied. Geen seldsame
verskynsel was dit vir ouers om hulle kinders vir drank te verhandel nie, en baie
Griekwa-‘wesies’ is in sulke omstandighede deur die drankhandelaar ‘ingeboek’.
Nodeloos om te sê dat allerhande bedrog teen die ongelukkiges deur die handelaars
gepleeg is. Die mins gruwelike was die vervalsing van brandewyn deur water en
roltabak.
Hieruit word een beginsel sigbaar: dat die beskerming van die mens teen dié
neiging in verband staan nie alleen met sy beskawing nie, maar ook met die graad
van ontwikkeling. Die leser sal hom herinner dat die kubieke inhoud van die
Boesmanbrein gemiddeld 1,200 c.c. is, dié van die Hottentot 1,400 c.c., van die
swarte 1,485 c.c. en van die blanke 1,497 c.c. Dit is ook algemeen bekend hoeveel
laer aaplike eienaardighede ons Boesmans anatomies en sielkundig toon. Dit sou
te veel tyd en ruimte neem om hieroor uit te wei. Ek wil egter een anatomiese feit
opnoem - so gering dat dit maklik oor die hoof gesien word, wat nietemin as maatstaf
kan dien van die plek wat die Boesman inneem op die leer van ontwikkeling: In die
kenhoek van die onderkaak van die mens (aan die binnekant) is sekere klein
beenknoppies, nie baie groter as speldekoppe nie, bekend as die geniohipoglossus
- knoppies waar die ondersening van die tong aan bevestig is. As jy nou die kaak
van een van die aapsoorte vergelyk met dié van die mens, dan sien jy dat in plaas
van die beenknoppies wat die mens besit, daar by die aap klein holtetjies is waar
die knoppies behoort te wees. By die laer soogdiere is die holtes dieper as by die
aap. Dit is nie 'n vergesogte veronderstelling nie dat die ontwikkeling van die
beenknoppies in verband staan met die ontwikkeling van die ondertongsening, wat
veel hoër by die mens is as by die aapsoorte. Ook skyn dit seker dat die ontwikkeling
van die ondertongsening in verband staan met die ontwikkeling van geartikuleerde
spraak, wat grotendeels van die ontwikkeling van die sening afhanklik is.
Onvermydelik is derhalwe die gevolgtrekking dat die ontwikkeling van die genoemde
beenknoppies in verband staan met die ontwikkeling van spraak by die mens. Geen
mensekaak is nog ooit gekry sonder dié knoppies nie - geen aapkaak sonder die
gaatjies nie. Sover my bekend, is daar in die hele wêreld net een uitsondering: die
opregte Suid-Afrikaanse Boesman het gaatjies in plaas van knoppies, net
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soos die ape. Jy kry sommige skedels met een knoppie en een gaatjie langs mekaar;
maar dit is twyfelagtig of dié nie van gemengde bloed afkomstig is nie. Al die kake
wat ek nog gesien het wat ongetwyfeld van wilde Vrystaatse grond-Boesmans was,
het holtes in plaas van knoppies gehad.
Behalwe spraak is daar sielkundig min te kies tussen die sjimpansee en die
Boesman. Die Boesman het getalwoorde slegs tot twee gehad. Om getalle bo twee
aan te dui, is slegs een woord gebruik, gelykstaande met ‘baie’. Met behulp van
hulle vingers kon hulle tot tien tel. Bo dit kon hulle geen getal aandui nie. Die
sjimpansee Sally, met wie ek kennis gemaak het in Regent's Park, kon met sekerheid
tot tien tel, en ek is ook seker dat sy in sekere rigtings net so ingewikkeld kon
redeneer as enige Boesman wat ooit geleef het.
Uit dit alles sou ons dus teoreties aflei dat enige psigologiese toestand wat by die
Boesman duideliker voorkom as by die swartman of blanke, nog duideliker sal te
voorskyn tree by die hoër aapsoorte. Ons was dus geregtig om teoreties aan te
neem dat die neiging tot euforiese vergiftiging, wat veel sterker in die Boesman
optree as in meer ontwikkelde rasse, seker nie minder kragtig in die laer aapsoorte
sal wees nie. Proefnemings het bewys dat dié gevolgtrekking gegrond is.
Ek weet van geen stelselmatige proefnemings met mensape wat euforiese
vergiftiging betref nie. Hulle is ongelukkig, uit 'n finansiële oogpunt, gewoonlik van
te veel waarde om hulle aan dergelike proefnemings te onderwerp. Dit is moeilik
genoeg om hulle aan die lewe te hou in koue lande sonder dat iets gedoen word
wat die gesondheid nadelig mag aantas. Uit persoonlike ondervinding weet ek slegs
dat die sjimpansee dadelik leer om te rook en die tabaksug baie maklik ontwikkel.
Maar selfs met tabakrook moet die proefnemings baie versigtig gedoen word. Met
ons bobbejaan is dit anders gesteld. Hy is die ware Boesman onder die ape. Die
swaarste euforiese vergiftiging wat nie die dood veroorsaak nie, skyn nooit enige
blywende nadele teweeg te bring nie.
Dat die bobbejaan net so 'n dronklap en net so 'n tabakslaaf is as die Boesman,
is aan die meeste Afrikaners bekend. Van oudsher was hy in gevangenskap die
slagoffer van proefnemings gewees - onwetenskaplik miskien, maar nietemin
doeltreffend. Dit sal aan die meeste lesers bekend wees hoe bobbejane in dieretuine
altyd om tabak soebat, en hoe gretig hulle sigarette en ook die sterkste tabak verslind.
Ek gee hier die resultate van stelselmatige proefnemings in Waterberg:
Ons het verskillende bobbejane, boomape en laer soogdiere aan gewendmaking
aan euforiese vergiftiging onderwerp. Van alle volwasse bobbejane kan dit gesê
word dat hulle onmiddellik enige aard van euforiese vergiftiging aanwen. Al wat
nodig is, is om een maal deur alkohol of opium euforie te veroorsaak, en daarna is
die oorsaaklike herinnering vir altyd vasgewortel. Wat tabak betref, skyn dit byna
asof die bobbejaan 'n aangebore kennis en neiging het. Ek
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het nog nooit 'n volgroeide mannetjie in gevangenskap aangetref wat nie dadelik
en gretig tabak opeet nie. In dieretuine hier en in Europa is dit die algemene
ondervinding. Die liggaamlike weerstandsvermoë van die bobbejaan teen die
genoemde gifsoorte is somtyds verbasend. Met eweredige inagneming van
liggaamlike gewig kan 'n volwasse bobbejaan waarskynlik drie of vier keer die dosis
van enige van die swaarder euforiese gifsoorte verdra wat die mens net met
lewensgevaar kan neem. Daar is ook 'n ander menslike eienaardigheid van die
bobbejaan wat proefnemings van dié aard baie vergemaklik: dit is selde nodig om
die gif met geweld toe te dien, soos wel die geval is met laer ape en diere. Sy
nuuskierigheid in dié opsig is altyd genoegsaam om sy inherente waaksaamheid
en suspisie te oorwin. 'n Volwasse mannetjie kan dikwels oorgehaal word om selfs
die slegruikende en slegter-smakende alkohol of opium vanself en ongemeng te
neem. Dagga eet hy sonder teken van agterdog of weersin; en daarna, as euforie
werklik ontstaan het, sal hy gretig die gif inneem wat dit veroorsaak het. Hy sal vir
'n onbepaalde tyd die persoon onthou wat hom dit gegee het, en selfs ná 'n afskeid
van maande soebat hy sodra dié persoon weer naby hom kom.
By ons kleiner swartgesigboomapies is alreeds 'n groot onderskeid waarneembaar
wat die neiging tot euforiese vergiftiging betref. In die eerste plaas is hulle baie meer
versigtig en wantrouig wat hulle eet as die bobbejaan. Alle vreemde voedsel word
eers noukeurig geruik en geproe. Alkohol en opium verwek dadelik weersin sodra
hulle dit ruik. Dit was alleen moontlik om dié gifsoorte toe te dien in voedsel of so
vermom dat ruik en smaak vernietig is; en so slim is hulle dat dit selfs met groot
moeilikhede gepaard gaan. Ook is hulle baie meer gevoelig vir die genoemde
gifsoorte as die bobbejaan. In my eie ondervinding is een halfwasse boomapie
gedood deur twee perskes in sterk alkohol ingelê. Die uitslag van verskillende
aangewende pogings is dat ek moet erken dat ons nooit daarin geslaag het om by
enige Suid-Afrikaanse aapsoort buiten die bobbejaan die gewoonte en sug vir
euforiese vergiftiging met sekerheid vas te stel nie. By laer natuursoogdiere was
die mislukking meer ontwyfelagtig gewees. Selfs 'n vlakvark - wat alles eet - het ná
lang dwangtoediening alkohol met alle tekens van uiterste weersin geweier. Dieselfde
proefneming met die mees verskillende laer soogdiere gedaan, het altyd dieselfde
uitwerking gehad.
In 'n volgende artikel sal ek die sielkundige geskiedenis van dié eienaardige en
‘onnatuurlike’ neiging by die mens en die aapsoort nagaan.
Die aard en giftige fisiologiese werking van die groot gifsoorte deur die mens vir
euforiese doeleindes gebesig, is so verskillend dat dit 'n onvermydelike gevolgtrekking
is dat hulle alleen ontdek is na oneindige proefnemings. Die nuuskierige mens het
alles geëet en gedrink - dikwels ongetwyfeld met dodelike gevolge - totdat hy iets
ontdek het wat lekker smaak of wat euforie veroorsaak, en die herinnering daaraan
het hy bewaar.
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Alkohol is die enigste kunsmatige euforiese gif, maar die wording daarvan is so 'n
gewone toeval in die natuur dat dit nie moeilik is om te verstaan hoe die mens dit
ontdek het nie. Sodra suiker, in vloeistof opgelos, aan die lug blootgestel word, word
dit aangeval deur miljoene plantaardige organismes wat die suiker in alkohol omsit.
'n Hoop afgevalle vrugte, of vrugte in 'n kalbas vergaar, skei baie gou alkohol af.
Heuning in water opgelos, uitgeloopte graan in water is waarskynlik toevalle waardeur
die mens eers kennis gemaak het met alkohol. Alkohol is ook die enigste van die
genoemde gifsoorte wat growwe storinge van die menslike gedagteloop en verstand
veroorsaak. Alle deskundiges het opgemerk dat alkoholiese ‘dronkenskap’ presies
dieselfde verstandsverstoringe teweegbring as sekere vorms van menslike
kranksinnigheid.
Die eerste vergiftigingsimptome van alkohol bewys dat die geweldige aanval op
die brein sowel as op die hoë sentrum in die medulla oblongata geskied. Daar is
geweldige stimulasie van die hartsentrum in die medulla. Die bloeddruk word, deur
die abnormale werking van die hart, in die buite-are verhoog. Die gesig word rooi
en die oë met bloed bevlek. Tegelyk met hierdie stimulasie geskied verlamming van
die motorsentrums aan die twee kante van die brein en van die gesigsentrum in die
agterbrein. Daar is toenemende ataksie. Die ekstremiteite is nie langer onder beheer
nie. Die mens struikel en slinger en stort uiteindelik volkome verlam en bewusteloos
neer. Daar is allerhande gesigstoringe. Dubbelvisie is 'n gewone en vroeë simptoom.
Die dood, in alkoholiese vergiftiging, het verskillende onmiddellike oorsake, maar
almal is te wyte aan die primêre aanval op die sentrale gevoelstelsel. Die bloeddruk
in die brein kan so verhoog word deur defektiewe hartwerking dat die dood deur
alkoholiese beroerte teweeggebring word; of daar is ineenstorting van die hart self,
wat gewoonlik in sistoliese slag eindig - te wyte aan die giftige stimulasie van die
medullasentrums.
Chroniese alkoholiese vergiftiging bring net sulke growwe organiese veranderinge
teweeg as wat die akute vergiftiging nerveuse storinge veroorsaak. Daar is geen
enkele van die groot organe wat nie patologiese veranderinge ondergaan nie.
Daarvan is die vernaamste die brein, die hart, die maag en die lewer. Die
veranderinge in die brein teweeggebring, veroorsaak akute manie (delirium tremens)
en chroniese kranksinnigheid (alkoholiese paranoia).
Hemelsbreed verskil die giftige werking van opium op die menslike gestel. Daar
is in die eerste plaas hoegenaamd geen storing van die verstand of gedagteloop of
van die bewegingsentrum in die brein nie; geen kranksinnige opgewondenheid of
grootheidswaansin nie. Die eerste simptoom is stimulasie waarin al die sentrums
van die ruggraat en die medulla betrokke is. Hieraan is die euforie te wyte. Na
afwisselende tyd gaan die algemene stimulasie oor in algemene verslapping en
slaap, wat, in akute vergiftiging, in bewusteloosheid en die dood eindig. Die hart
eindig in diastoliese slag.
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Die sogenaamde abstinens-simptome van chroniese opiumvergiftiging is 'n vername
kenmerk van die gif. Onthouding veroorsaak simptome baie gevaarliker as die
chroniese vergiftiging self, en eindig dikwels in die dood. In dié opsig is opium
alleenstaande, en ook, derhalwe, die gevaarlikste onder die gifsoorte deur die mens
eufories gebesig. Chroniese vergiftiging, egter, veroorsaak geen onherstelbare
organiese veranderinge soos die geval is met alkohol nie.
Dagga en verwante gifsoorte veroorsaak, in die eerste instansie, geweldige
stimulasie van die bewegingsentrums en gelyktydige verlamming van die
gevoelseningstelsel wat die spysverteringskanaal dirigeer. Daar verskyn, onder die
invloed van die gif, abnormale weerstandsvermoë teen liggaamlike vermoeienis en
teen honger en dors. Die gewone uitputting gaan egter voort, en verskyn met
verdubbelde krag sodra die werking van die gif geëindig het. Die dood word
veroorsaak deur verlamming van sentrums in die medulla wat die hartbeweging en
ademhaling in stand hou. Ook in die geval van dagga is daar geen chroniese en
onherstelbare patologiese gevolge soos met alkohol nie; ook geen growwe
verstandstoring nie. Die akute simptome en chroniese gevolge van nikotinevergiftiging
is so algemeen - en algemeen bekend - dat dit nie nodig is om dit hier van die ander
soorte te onderskei nie.
In koffie en tee is die gif en gevolglike euforie so gering dat dit nouliks noembaar
is onder dieselfde hoof as alkohol en opium. Nieteenstaande moet nie vier een
oomblik veronderstel word dat koffie en tee onder enige ander hoof kan gerangskik
word nie. Altwee is euforiese middels, waarvan die invloed op die menslike gestel
afhanklik is van die giftige werking van 'n dodelike alkaloïde.
Dit sal dus ingesien word dat die werking van al die groot euforiese gifsoorte wyd
uiteenlopend is. Net in een opsig stem hulle ooreen; dat hulle - altyd as 'n eerste
en verbygaande simptoom - 'n gevoel van welstand en geluksaligheid in die siel
van die mens teweegbring wat onder normale omstandighede afwesig is. Dit is van
belang om dié uiteenlopendheid in herinnering te hou wanneer die natuurkundige
geskiedenis van die neiging tot euforiese vergiftiging by die mens en hoër aapsoorte
as 'n sielkundige verskynsel ontleed word.
Vir die doel van hierdie uiteensetting is dit ook wenslik om 'n kort oorsig te gee
van die verskyning van gif as 'n beskermingsmiddel in die organiese natuur. Daar
is waarskynlik geen land op aarde waar dié sonderlinge verskynsel in georganiseerde
materie meer gemaklik kan waargeneem word as in Suid-Afrika nie; en daar is in
die hele organiese wêreld geen wonderliker en meer onverstaanbare eienskap as
beskermende gif en al sy aangeleenthede nie. Seker is daar geen organiese
hoedanigheid wat moeiliker is om in te voeg onder ons begrip van natuurlike
uitsoeking nie.
In die plante- en insektewêreld is gif 'n gewone verdedigingsmiddel. By insekte
is dit, in verskillende stadiums, byna die reël. By plante is dit meer 'n uitsondering.
Waarom een plant en een insek 'n dodelike gif opgaar as besker-
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ming, terwyl 'n ander enerse en verwante soort dit onder dieselfde omstandighede
van voedsel en omgewing nie doen nie, is 'n onopgeloste vraagstuk. Dat dit van die
uiterste waarde is in die bestaanstryd, spreek vanself, en die natuur lewer ook dié
sterkste bewyse dat dit so is. Dit is altyd om die verskyning van beskermende gif
dat die wonderlikste en mees verbysterende uitwerking van natuurlike uitsoeking
waarneembaar is: die na-apery. Sodra een insek of een plant, deur afskeiding van
gif, 'n hoë graad van beskerming verkry het, is daar byna sonder uitsondering
onskadelike plante en insekte in dieselfde omgewing wat die giftige soort, wat
uitwendige vorm en kleur betref, na-aap en dus die beskerming van die giftige soort
deelagtig word. Die oppervlakkigste oorweging van die feite sal die leser oortuig
hoe uiters moeilik dit is om aan te neem dat daar hier geen uitwendige bestierende
doel is nie, maar dat dit alles slegs te wyte is aan die blinde en doellose krag wat
ons natuurlike uitsoeking noem.
Neem twee van ons mees gewone woestynplante, die euphorbia-naboom en die
stapelia-naboom. Die naboom het waarskynlik die hoogste beskerming van enige
Suid-Afrikaanse woestynplant erlang. Dit is voorsien van dorings net soos die
Amerikaanse cacti; en behalwe dié sigbare beskerming skei dit 'n dodelike lateks,
of melk, af wat deur die dikste huid kan brand en inwendig in geringe hoeveelhede
die onmiddellike dood van enige plantetende dier veroorsaak. Die naboom word
derhalwe sorgvuldig deur alle natuurdiere vermy. As dit nie so was nie, sou dit seker
in die meeste Suid-Afrikaanse omgewings nie kon bestaan nie. Die stapelia,
daarenteen, is 'n onskadelike plantjie wat gretig deur alle graseters verslind word
as dit fyn gesny word. Maar onder natuurlike omstandighede word die waterryke
en onskadelike stapelia net so sorgvuldig deur alle planteters vermy as die naboom,
omdat die stapelia 'n jong naboom in alle uiterlike besonderhede noukeurig na-aap;
daar is dieselfde vorm en kleur, met selfs nagemaakte dorings, wat in werklikheid
glad geen dorings is nie. Gewoonlik word die bobbejaan nooit deur dergelike na-apery
lank bedrieg nie, maar stapelia het selfs vir hom in Waterberg baasgeraak!
'n Ander geval van beskerming deur toevallige gelykenis word verskaf deur die
onskadelike grysappel en sandappel, aan die een kant, en die dodelike gifblaar,
aan die ander kant. Alle natuurdiere ken en vermy die gifblaar soos die dood self.
Die verwante grysappel en sandappel is so eenders dat dit 'n lang geoefende
mense-oog vereis om hulle van gifblaar te onderskei. In Waterberg groei die drie
plante gewoonlik saam; en dit gebeur dus dat die twee eetbare soorte hulle toevlug
neem tot die beskermende skaduwee van hulle dodelike neef. Maar hier was die
na-apery nie slim genoeg om die bobbejaan te bedrieg nie. Hy haat en vermy die
vrug van die gifblaar asof dit 'n dreigende roofdier is, maar langsaan pluk en eet hy
die eenderse vrugte van die twee verwante soorte!
'n Ander eienaardige en geheimsinnige verskynsel van gif in die planteryk is die
geval waar blomme gif afskei en met hulle heuning meng, sodat die insekte
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wat hulle deur geur en kleur en soetigheid aanlok, genadeloos gedood word. Meeste
lesers sal al geleentheid gehad het om die werking in dié rigting gade te slaan van
die klein tabaksoort wat as tuinblom aangekweek word. Hierdie nicotiana is 'n
aandblom, en (soos alle aandblomme) is hulle melkwit en baie soet van geur. Hulle
lok die naginsekte aan om hulle te bevrug; maar wee die mot of kewer wat gehoor
gee aan die soete bekoring. Die heuning is gemeng met nikotine, en bedwelm of
dood 'n menigte elke nag. Hier skyn dit oppervlakkig asof ons teen 'n onuitlegbare
teenstrydigheid in die natuur stuit. So iets kan nie wees nie; dit gebeur eenvoudig
nie in die natuur dat 'n organisme sy eie nadeel bewerkstellig nie; want daar kan
geen bevrugting van nicotiana plaasvind nie as elke insek dadelik magteloos gemaak
word om 'n tweede blom te besoek.
My eie uitleg is dit: Die afsondering van gif in die heuningholtes is vernaamlik
bedoel vir ongewenste insekte. Dit gebeur somtyds dat bye van alle soorte die
blomme in die dag, as hulle toe is, besoek en gate deurvreet om die heuning te
bereik. Nicotiana is so gebou dat dit deur geen by onder enige omstandighede kan
bevrug word nie. Daarom word die gif vir die rowers wat nie by die poort inkom nie,
klaargehou. Maar nicotiana vergiftig ook die gewenste insekte wat nie inbreek om
te steel nie.
Die uitleg hiervan kom my voor dit te wees: Beskerming van insekte en diere teen
plantgif word op twee verskillende wyses bewerkstellig: eerste, deur erflike geheue
- die giftige plant word vermy - of tweede, deur immuniteit. Deur gedurige aanwending
van meeste plantaardige gif word die weerstandsvermoë van die dierlike gestel
gestadig verhoog. Uiteindelik is daar feitlik immuniteit. Nicotiana lok 'n sekere soort
gewenste naginsek wat bestand is teen nikotinevergiftiging. Watter soort dit is, weet
ek nie.
By oorweging van hierdie vraagstuk moet ook in herinnering gehou word dat
nikotine 'n euforiese gif is. Dit is glad nie uitgesluit nie dat sekere hoog
gespesialiseerde insekte, met volmaakte immuniteit, die euforiese werking van die
gif van nicotiana op dieselfde wyse gewaarword as die aapsoorte, en dat die blom
derhalwe aantrekliker gemaak word deur die gif vir die gewenste immune insekte.
As dit so is, dan is dit die vroegste verskyning van euforiese vergiftiging in die natuur,
en waarskynlik die enigste.
Dit is natuurlik alles blote vermoede; maar die leser sal erken dat die feite nouliks
'n ander teoretiese uitleg regverdig. In alle geval sou dit 'n groot uitsondering op die
natuurreël daarstel. Ek weet van geen ander geval waar organismes van enige
algemene organiese gif gebruik maak met of sonder die waarskynlike doel om
euforie teweeg te bring nie. Ook moet in die oog gehou word dat, indien daar werklik
sulke gevalle voorkom, by laer diere en insekte dit alleen te wyte kan wees aan die
werking van natuurlike uitsoeking. Geen natuurkenner sal vir 'n enkel oomblik
veronderstel dat die insek of dier deur nuuskierige beproewing die gif ontdek het,
die euforie gewaar geword het, en die voor-
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val as 'n oorsaaklike geheue opgegaar het om by geleentheid die ondervinding uit
vrye keuse te herhaal nie. Alleen in die uiterste onkunde van die grondbeginsels
van dierlike gedrag en sielkunde kan so 'n gedagte ooit ontstaan.
Ons weet dus, ons is so seker daarvan as ons ooit van iets in die natuur seker
kan wees, dat so iets as vrywillige euforiese vergiftiging, soos die mens dit ken, by
insekte en laer diere 'n absolute onmoontlikheid is, absoluut ondenkbaar is. Hulle
is sielkundig daartoe net so min bevoeg as wat hulle liggaamlik bevoeg is om te
skrywe of klavier te speel.
En dan verskyn die Suid-Afrikaanse bobbejaan skielik op die gesigseinder, en dit
blyk dadelik dat hier 'n dier is wat, in dié opsig, deur 'n bruglose kloof van alle ander
Suid-Afrikaanse diere afgeskei is. Hier is 'n dier wat eksperimenteel 'n swaar gif
aanvaar, wat die gevolglike euforie gewaar word en wat daarna dieselfde gif uit vrye
keuse gedurig besig vir geen ander doel as om die kortstondige euforie te herhaal
nie. Dat vlugtige euforie die aantrekkingskrag verskaf, kan geen redelike twyfel ly
nie. Die onaangename latere simptome van die vergiftiging is altyd swaarder en
langer van duur as die euforie. Lyding, algemene malaise, kloppende hoofpyn,
mislikheid, koors en onlesbare dors is altyd onverbiddelike gevolge van euforiese
vergiftiging - net so seker en net so onvermydelik as die euforie. Dié lyding moet
deel uitmaak van die oorsaaklike herinnering van die bobbejaan, en dit is seker nie
die herinnering van die onaangename gevolge wat hom tot 'n herhaling van die
vergiftiging aanspoor nie. Dit moet die euforie wees. Net soos die mens, is hy ook
geneë om die onaangename van 'n voorval te vergeet of te minag en die aangename
te onthou en in verbeelding te vergroot.
Dit is miskien nie letterlik waar om te sê dat 'n bruglose kloof die bobbejaan, in
dié opsig, van laer diere skei nie. Daar is altyd 'n bruggie - baie bouvallig dikwels,
maar tog daar. Nietemin is een beginsel seker (en elke oplettende Afrikaner weet
dat dit so is, en sal dit geredelik erken): dat die kloof wat die bobbejaan in hierdie
opsig (en in alle sielkundige opsigte) van die laer soogdiere skei, baie wyer en dieper
is as dié wat die mens van die bobbejaan skei - met ander woorde, die ‘slimheid’
van die bobbejaan, wanneer met dié van die hoogste soogdier vergelyk, is oneindig
groter as die ‘slimheid’ van die mens met dié van die bobbejaan vergelyk.
Om die sielkundige neiging van die mens tot euforiese vergiftiging te verstaan, is
dit nodig (vir ondersoekers in Suid-Afrika altans) om die ‘slimheid’ van die Afrikaanse
bobbejaan te ontleed en te verstaan. Die sleutel tot die geheim word tevergeefs
binne die perke van die menslike sielkunde gesoek.
By uiterste ontleding blyk dit dat die neiging tot euforiese vergiftiging te wyte is
aan twee groot sielkundige oorsake: in die eerste plek, aan die vernietiging van
erflike omgewingsgeheue, en, in die tweede plek, aan die feit dat wat ons
‘selfbewustheid’ noem, noodwendig 'n oorwegende element van pyn en ly-
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ding moet dra. Altwee oorsake is gelyksoortig werksaam in die siel van mens en
bobbejaan, en dit is die twee oorsake wat hulle van alle ander diere onderskei. Ek
sal trag om die natuurkundige geskiedenis van die twee oorsake duidelik te maak,
en die uiteensetting sal uitgaan van die veronderstelling dat die leser geheel en al
ongeoefen is in sielkundige waarneming.
Ons sê die bobbejaan is ‘slim’ - ‘slimmer’ as enige ander soogdier in Suid-Afrika.
Ek wil hier 'n proefneming weergee wat die leser huiwerig sal maak. Hy sal begin
twyfel of dié bewering in alle opsigte waar is, en uiteindelik sal hy met dieselfde
beslistheid verklaar dat die bobbejaan dommer is as die domste soogdier in
Suid-Afrika.
'n Otter en 'n bobbejaan, altwee mannetjies, is kunsmatig onder gelyksoortige
omstandighede grootgemaak. Altwee is kort ná geboorte gevang voordat hulle met
die bestaanstryd of die wêreld kennis gemaak het. Die otter word toe in die middel
van die Waterbergse Springbokvlakte grootgemaak, dertig myl van die naaste
lopende of staande water. Hy het nooit met sy natuurlike voedsel kennis gemaak
nie; is op rou vleis, melk en voëltjies gevoer, en het nooit meer water gesien nie as
wat genoeg was om sy dors te les. Hy het nooit 'n vis of 'n krap gesien of geruik nie.
Die bobbejaan is net so ‘onnatuurlik’ in gevangenskap grootgemaak. Van die
voedsel van sy natuurlike omgewing het hy nooit iets gesien of geproe nie. Van sy
natuurlike vyande het hy niks geweet nie. Ná drie jaar van dié onnatuurlike lewe is
alle voedsel vir twee dae van altwee diere onthou. Uitgehonger word altwee nou vir
die eerste maal na hulle natuurlike omgewings teruggebring: die otter na Sterkrivier,
waar hy uit die broeines uitgegrawe is; en die bobbejaan na die Doringhoekgebergte,
waar sy moeder geskiet is 'n paar dae na sy geboorte. Die onderskeid in gedrag
van die twee diere was merkwaardig. Die otter, na 'n weinig aarseling, het die water
ingegaan, geswem en geduik en uiteindelik vir 'n lang tyd verdwyn. Toe hy weer te
voorskyn kom, het hy 'n vis in die bek, wat hy op die rotse verslind het. Hy het daarna
verskeie krappe en visse gevang en gretig opgeëet. Kortom, hy het al die
omgewingskennis gehad wat 'n otter nodig het om te bestaan.
Die bobbejaan, daarenteen, was 'n verlore en bejammerenswaardige skepsel.
Ofskoon swak en honger en in die midde van 'n oorvloed van bobbejaankos, het
hy nie die minste kennis besit hoe om die kos in die hande te kry nie. Hy het niks
geweet van klippe omkeer nie; en toe een vir hom omgekeer word, met 'n menigte
goggas daaronder (die voedsel by uitstek van die wilde bobbejane), het hy
teruggespring met alle tekens van afgryse, vrees en weersin. Dit was met die grootste
moeite dat hy oorgehaal is om 'n dooie gogga te proe - alleen onder voorwendsel
dat sy mensvriende die goggas vang en gulsig opeet. Skerpioene is 'n geliefkoosde
lekkerny by die wilde bobbejane. Baie vernuftig be-
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dwelm hulle die insek en trek sy angel uit voordat hy kan steek. Ons bobbejaan
egter, het vir skerpioene 'n grillende vrees getoon. Uiteindelik is hy oorgehaal om
'n dooie skerpioen te eet, en, aangemoedig deur die smaak, probeer hy om daarna
self 'n skerpioen te vang. Van die gevaar het hy niks geweet nie. Hy pak die
lewendige gogga met sy hand, en die onmiddellike gevolg was dat hy op een vinger
gesteek word. Toe sekere vrugte hom getoon word, met een giftige daaronder wat
die wilde bobbejane sorgvuldig vermy en nooit aanraak nie, het hy sonder om te
aarsel, die giftige gekies, en dit was met die grootste moeite dat hy verhinder is om
dit op te eet. Van sy natuurlike vyande het hy niks geweet nie. Van 'n berggier, bo
hom in die lug, wat by die jong wilde bobbejane die uiterste angs verwek, het hy
glad geen notisie geneem nie. Hy was baie banger vir 'n donkie (met watter dier hy
toe vir die eerste maal kennis gemaak het) as vir 'n opgestopte tier, wat altyd by
mak boomapies stuipagtige vrees verwek het. Aan die ander kant het hy in sy
onnatuurlike omgewing in gevangenskap vanself, sonder enige onderrig, dinge
aangeleer wat geen wilde bobbejaan ken nie en wat geen laer soogdier (die otter
byvoorbeeld) ooit naby gekom het nie. Hy kon vreeslik net met 'n klip gooi; hy het
water in sy bakkie of met sy hand opgeskep en oor met die uiterste sluheid oor
onbekende swartes gegooi. In die warm son het hy 'n halwe kalbas op sy kop soos
'n hoed gedra. In koue weer het hy 'n sak soos 'n mantel omgehang. Hy het vir ure
op sy rug gelê en sy eie skone gelaatstrekke in 'n sakspieëltjie bewonder - en nooit
agter die beeld gesoek nie, soos die boomapies doen!
Hy het sy bakkie water altyd uit die son geneem en in sy slaaphok in die koelte
geplaas. Hy kon met gemak 'n reeks knope losmaak om 'n sak met vrugte oop te
kry. Hy het geleer om uit 'n koppie en uit 'n bottel te drink sonder dat enigeen hom
dit ooit gewys het. Met al die mak diere het hy vriendskapsbetrekkinge aangeknoop.
Klein katjies en hondjies het hy vir ure in sy arms gedra en geliefkoos. 'n Groot sog
was vir 'n lang tyd sy geliefkoosde ryperd. Later, toe hy vasgemaak is, het hy die
vark na sy paal aangelok deur kos bo van sy slaaphok op die grond neer te gooi,
sodat sy dit kon sien. Hy het sonder enige onderrig geleer om voorwerpe buite sy
bereik met 'n haakstok nader te krap. Sy eerste misdaadneiging, wat hom uiteindelik
tot die ketting gedoem het, was om af te sit, sodra hy 'n hen hoor kekkel, om die
eier in die hande te kry voordat die verwoede menslike eienares ooit naby kon kom.
As hy iets buitengewoon kwaads gedoen het - selfs voordat die misdaad ontdek is
- het hy in 'n skoorsteen weggekruip en die wêreld met een oog beloer. As hy met
slae gedreig is, het hy geleer om op sy kop te staan om die strafregter in 'n goeie
luim te bring. Hy het sy baas wakker gemaak deur die ooglede sorgvuldig met een
vinger oop te trek. Op 'n mensbabatjie was hy dadelik en buitensporig verlief. Die
stootwaentjie word binne sy bereik gestoot met die babatjie daarin en daar gelaat.
Vir ure het hy op die kant van die waentjie gesit en die kindjie opgepas. Enige
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dier, selfs van sy vriende, wat naby kom, het hy verwoed aangeval. Die babatjie het
hy nou en dan baie ‘liefies’ aangeraak en sy lippe teen die sagte wangetjies gedruk.
Sodra die kind aan die huil gaan, het sy eie alarm - en jammerkrete die hele plaas
ontroer...
Dié feite is genoegsaam om die kloof aan te dui wat die bobbejaan sielkundig van
die otter skei. Is dit 'n vergroting om die kloof as brugloos te beskrywe? Kortliks kom
die onderskeid hierop neer: Die otter het al sy omgewingskennis in sy siel gehad,
nieteenstaande hy nooit daarvan ondervinding gehad het nie, en nieteenstaande
die langdurige onnatuurlike omgewing. Sy volmaakte kennis het hy van sy ouers
geërwe net soos hy sy liggaamsbou van hulle geërwe het. Al hulle kennis het hy
besit sonder dat hy ooit geleer het en sonder enige ondervinding.
Die bobbejaan, aan die ander kant, het glad geen kennis van sy natuurlike
omgewing besit nie. Hy was net so dom as 'n Kalahari-Boesman sou wees wat
skielik na die Poolstreke vervoer word. Aan die ander kant het die bobbejaan dadelik
nuwe dinge in sy onnatuurlike omgewing aangeleer wat sy wilde makkers nooit
geken het nie en waar die otter nooit naby sou gekom het nie.
Die bobbejaan was ontsettend dom wanneer met die otter vergelyk wat erflike
geheue betref; maar die bobbejaan het iets besit wat beter was as erflike geheue.
Hy kon self'n nuwe oorsaaklike geheue opdoen. Hy kon met die grootste gemak 'n
ingewikkelde oorsaak en sy gevolg onthou en voortaan dienooreenkomstig reageer.
Die otter kon dit nie doen nie - of alleen wanneer die oorsaak en sy gevolg baie
eenvoudig was, en selfs dan met die grootste moeite na langdurige herhaling. Vir
die siel van erflike omgewingsgeheue wat vernietig is, het die bobbejaan die siel
van individuele oorsaaklike geheue ontvang. Dit is wat die mens in sy eie geval
‘verstand’, ‘rede’, ‘bewustheid’ en wat dies meer noem. Dit is onnodig om op te merk
dat die mens die enigste dier is wat met die bobbejaan in dié opsig ooreenstem.
In 'n later artikel van hierdie reeks sal dit meer gepas kom om die natuurkundige
geskiedenis uiteen te sit van die wording van die aapsiel, die siel van gesmoorde
erflike omgewingsgeheue en van individuele oorsaaklike geheue. Dit is nouliks nodig
om hier op te merk dat die mens die hoogtepunt voorstel van hierdie laaste
psigologiese ontwikkeling in die organiese wêreld.
Ek dink nie dat dit nodig is om hier die onmiddellike gevolge van die ontwikkeling
breedvoerig uiteen te sit nie. Genoeg sal dit wees om aan te dui dat die spesiale
ontwikkeling beide die mens en die bobbejaan in staat gestel het om die mees
verskillende natuurlike omgewings te verower en te bewoon: die mens van die
Saharawoestyn tot by die Noordpoolse ysvlaktes, die bobbejaan van die vrugbare
gebergtes van die Kaapse Skiereiland tot die swart rante van die groot Dorsland.
Die groot oorsaak is dat nòg die bobbejaan nòg die mens in die staalkettings van
erflike geheue gebind is. In elke omgewing, hoe verskil-
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lend ook al, doen hulle die nodige omgewingsherinneringe op wat van ouers na kind
deur individuele ondervinding oorhandig word. Nooit weer word 'n
omgewingsherinnering erflik nie, hoe lank daarin ook al volgehou mag word.
Die wêreldburgerskap is bewerkstellig deur gedurige beproewing van alles wat
bruikbaar lyk of mag wees.
In Waterberg, in tye van droogte en hongersnood, eet die bobbejaan, of probeer
hy om te eet, alles wat die gedaante van 'n lewendige plant of insek voer. En so
leer hy die gebruik van nuwe voedsel.
In een geval, naby die oog van Palala, het ons op die spoor gekom van feite wat
baie na euforiese vergiftiging lyk. Daar groei 'n besondere soort bessie wat uiters
giftig is. Twee kinders wat 'n klein hoeveelheid geëet het, het altwee simptome van
gevaarlike narkotiese vergiftiging getoon. Altwee was vir ure bewusteloos; asemhaling
en pols uiters stadig; kykers wyd gerek. Die bobbejane eet die bessies gereeld. Die
swartmense beweer dat hulle lam word en slinger van die gif. Hulle doen dit selfs
in jare van oorvloed.
Indien dit later blyk dat die vergiftiging in hierdie geval nie eufories kan genoem
word nie, toon dit nietemin ten duidelikste hoe die mens sy euforiese gifsoorte ontdek
en aanvaar het.
Daar bly nog die vraag: Waarom is dit dat die euforie van dié soort vergiftiging vir
die mens en die bobbejaan so aantreklik is en nie vir laer soogdiere nie? Ek het
reeds die tweede oorsaak van euforiese vergiftiging genoem as die feit dat die siel
van onerflike omgewingsherinnering noodwendig 'n oorwegende element van pyn
en lyding moet dra.
In korte bewoording sou ek dit so beskrywe: Lewe beteken altyd strewe. Die eerste
groei van organiese lewe is 'n stryd teen die swaartekrag van die aarde. Die psige
van alle organismes is so ingerig dat dit die lewenstryd vernaamlik as pyn en lyding
moet gewaarword. Daardeur alleen is dit moontlik vir georganiseerde materie om
te bestaan te midde van natuurkragte wat altyd en inherent vyandig gesind is. Die
siel van erflike geheue is, so te sê, in 'n groot getal afgeskorte vakkies verdeel. Die
druk en pynlikheid van die bestaanstryd is oor 'n wye oppervlakte versprei.
In die siel van onerflike geheue val al die pynlikheid van die bestaanstryd op 'n
enkele punt wat ons ‘bewustheid’ noem; en daarom word die mens en die bobbejaan
‘bewustheid’ gewaar as iets gegrondves op pyn en lyding. En dit is hierdie
gewaarwording van inherente psigologiese pynlikheid wat die mens soek om deur
euforiese vergiftiging (o.a.) te lenig.
Vandat die mens geleer het om sy gedagtes in skrif weer te gee, het hy sy eie
sielsverdriet bejammer en na middels gesoek; en die vernaamste en tegelyk
gunstigste van die middels, in alle stadiums van sy beskawing, is ongetwyfeld die
bonatuurlike godsdiens gewees; daarna kom euforiese vergiftiging. Die filosofie was
'n derde en baie swakker mededinger.
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Die aantrekkingskrag van euforiese vergiftiging is te wyte aan die sekerheid en
onmiddellikheid van die gesogte uitwerking.
In een van die oudste Egiptiese handskrifte, die beroemde Tweegesprek tussen die
Skrywer en Sy Eie Siel, kom die digter tot die gevolgtrekking dat die blote bestaan
van die siel gegrond is op verdriet en pyn, en dat daar slegs een volmaakte middel
is: om self 'n einde aan die bestaan te maak!
Veel later - twintig eeue voor Christus - spreek die harpspeler van die farao Seti
I die koning toe. Die lewe (selfs vir die Alleenheerser van Egipte) is net verdriet,
kommer en ellende, en oor alles is die skaduwee van die dood. Daar is slegs een
middel: Vul jou paleis, o Koning van die Noorde en Suide, met die dogters van
musiek en dans; omring jou met skoonheid, en drink wyn en nogmaals wyn! ...
Die Pers Omar Khajam sien die mensesiel soos 'n stad beleër deur die swarte
heirskaar van verdriet en vrees. Maar skielik verskyn die glansryke Mahmoed,
Allah-ademende Heer, met sy warrelwindswaard, en die donker hordes word na die
vier winde verstrooi.
Die glansryke Mahmoed, in dié instansie, is die Alkohol!
De Quincey, in bewoording wat vir poëtiese skoonheid selde in enige letterkunde
geëwenaar is, beskrywe die oneindige verdriet en lyding van die siel. Deur al ons
bepeinsinge klink 'n ewige vaarwel; oor alles hang die skadu van die dood, die oneer
van die graf. Maar daar verskyn 'n gebenedyde Wese met die sleutels van die
Paradys, wat vir 'n kort tydjie alles regmaak; wat in een moment tempels en paleise
vir die ongelukkige op die doek van die duisternis bou.
Die salige Wese in dié instansie is die Opium!
Hier word middels aangedui, maar die swart pessimisme van die skrywer van Job
en die Prediker (met uitsluiting van die priesterlike hand!) word selfs deur geen
dergelike ligstraal opgeluister nie!
Dat die bobbejaan aan dieselfde pessimisme as die mens onderhewig is - met
inagneming van die verskillende grade van ontwikkeling - sal in 'n volgende artikel
uiteengesit word met 'n beskrywing van die gedrag waaruit ons dit gewaarword.
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2 Hesperiese Neerslagtigheid
Hesperiese neerslagtigheid is 'n psigologiese toestand wat by dagtropdiere voorkom;
wat by die hoër aapsoorte duidelik waarneembaar is en wat by die mens as 'n
nuttelose oorblyfsel in enkele gevalle sy verskyning maak; ook kom dit by die mens
voor as 'n patologiese toestand. Die inval geskied geleidelik met sonsondergang
en hou vol solank die skemer voortduur. Met toename van die nagtelike donker
verdwyn dit.
Die natuurkundige voordeel van dié verskynsel as 'n normale toestand by tropdiere
sal duidelik word in verloop van die artikel.
By laer soogdiere, soos byvoorbeeld bosbokke en rooibokke, sou dit moeilik wees
om bepaald neerslagtigheid te konstateer. Al wat waarneembaar is, is dat die trop
stil word en in 'n digte klomp bymekaartrek. Die lammers bly so dig by die moeders
as moontlik. Die ooie vergaar in een klomp, met die groot ramme in 'n kring buite-om.
Die trop hou op met wei en gee die indruk van bedeesde waaksaamheid, asof hulle
iets te wagte is. 'n Mens sou geneig wees om dadelik aan te neem dat die gedrag
te wyte is aan normale nagtelike strategie; maar sodra die skemer in donker oorgaan,
begin die gewone lewe van die trop weer. Hulle begin weer wei, gaan uitmekaar,
en in die donkerste van die nag trek hulle water toe. Die jonges speel meer in die
donker as gedurende die dag. Dié toestand is meer bepaald simptomaties by
tropdiere wat in bosse lewe.
Dit sou moeilik gewees het vir 'n waarnemer om 'n besef te vorm van die
psigologiese toestand wat gedrag van dié aard veroorsaak, as dit nie was dat daar
'n onafgebroke ketting van soortgelyke gedrag waarneembaar is deur al die soogdiere
tot by die hoër aapsoorte en die mens, wanneer die oorsaaklike sielstoestand nie
langer in duister gehul is nie. Dit is 'n natuurlike en praktiese gevolgtrekking dat,
daar die gedrag gelyksoortig is, die sielstoestand wat dit veroorsaak, ook van
dieselfde aard moet wees.
By vergelyking van sielstoestande in die dierlike wêreld is die enigste weg om die
toestande af te lei uit die gedrag, en in die hoogste beroep is die mensesiel en
menslike gedrag altyd die kriteria van beide die waargenome gedrag en die
sielstoestand.
Daar is sekere sielstoestande, die hele dierlike wêreld gemeenskaplik, waarvan
die uitwendige uitdrukking ons vir geen oomblik in twyfel laat nie. Woede,
byvoorbeeld, kan ons dadelik in enige dier lees, selfs by eerste kennismaking. Die
toorn van 'n skerpioen, leeu, of 'n bul is almal dadelik herkenbaar, en ons is seker
daarvan, omdat ons dieselfde sielstoestand deelagtig is en op gelyksoortige wyse
uitdruk. Daar is egter duisende ander gedragsoorte waarvan ons die oorsprong
nooit kan deurgrond nie, omdat ons dit nie kan terugbring op enigiets soortgelyks
in ons eie siel nie. Daar is geen mens wat weet waarom
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'n leeu brul of 'n voël sing nie. Ons raai dikwels, maar as ons sulke gedrag noukeurig
gadeslaan, moet ons uiteindelik erken dat dit vir die mens 'n onoplosbare misterie
is, omdat ons hier (en in duisend ander gevalle) te doen het met toestande wat uit
ons eie dierlike siel verdwyn het of so omsluier is dat ons dit nie langer deur
selfondersoek kan herken nie.
As daar onsekerheid, twyfel en onkunde bestaan aangaande menige gedragsoort
by die laer diere, is daar (soos ek reeds aangedui het) ander uitstaande vorms van
gedrag wat ons dadelik herken as deel van ons dierlike gemeenskaplikheid. Woede,
blydskap, strydlustigheid en uitdaging, vrees, seksuele oreksis, moederliefde - geen
mens het 'n wetenskaplike tolk nodig om dié toestande in die hoogste en laagste
diere te herken nie. Maar dié is maar klein geweste in die groot en donker vasteland
van dierlike gedrag waar ‘wij door eenen spiegel zien in eenen duistere rede’.
As ons dikwels in onsekerheid en absolute onkunde verkeer wat die laer diere
betref, sodra ons by die aapsoorte kom, geraak ons dadelik op vaster grond en in
helderder lig. By die mensape, vernaamlik, herken ons dadelik ons nouer sielkundige
verwantskap. Ons sien hier gedrag wat in elke opsig gelyksoortig is met ons menslike
gedragsvorms, en ons weet dat die psigologiese toestande wat die gedragsvorms
veroorsaak, ook in ons eie siel voorkom en op soortgelyke wyse uitgedruk word. Ek
gee hier enige foto's van mensape om die leser as aanwysing te dien van die
menslikheid van sekere gedragsvorms waarvan die meeste mense altyd geneig is
om te dink as dinge aan die mens eienaardig en wat by geen ander ‘dier’ kan of
mag voorkom nie.
Die lag van die sjimpansee is die lag van die mens, en die sjimpansee lag om
dieselfde oorsake: as jy hom kielie; vir 'n grap; by ontmoeting met 'n mensvriend
(na wie hy verlang het) ná afwesigheid. Die geluide wat die sjimpansee maak
wanneer hy lag, is dieselfde as wat die mens maak. So 'n by uitstek menslike
gemoedstoestand as verveling druk die sjimpansee op dieselfde wyse uit: lydelike
maar protesterende verset sal uit 'n ander foto dadelik deur enige menslike
waarnemer herken word. Die jong sjimpansee wat verdiep geraak het in die speel
met haar mak rot, is (wat elke gebaar, elke gelaatsuitdrukking betref) 'n mensekind
onder dieselfde omstandighede. Nog nader aan dié van die mens is die huil van 'n
sjimpansjee. Die gebare is dieselfde, die gelaatsuitdrukking is dieselfde en die
geluide is dieselfde. Watter leser sal nie dadelik die mensekind in die foto sien waar
die oë in die boog van die arms weggesteek word nie? En wie sal nie dadelik die
mensekind herken in die gelaatstrekke van die sjimpanseebabatjie wat luidrugtig
skreeu omdat hy geniepsig seergemaak word deur die oerang-oetang-babatjie nie?
As 'n bewys van hoe menslik die geluide is wat 'n huilende sjimpanseebabatjie
maak, gee ek die volgende persoonlike ondervinding:
In Teddington, naby Londen, had ek gedurende 'n kwaai winter 'n sjimpan-
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seebabatjie onder my sorg wat in die begin aan brongitis gely het, met longontsteking
gedurig dreigende. Ek moes haar vir maande by my in my slaapkamer snags oppas
onderwyl haar lewe aan 'n draadjie hang. In die huis langsaan was 'n bejaarde
Wesleyaanse predikant met sy gade woonagtig. Net 'n muur skei ons slaapkamers,
soos altyd die geval is met skakelhuise in die voorstede van Londen. Ons ken
mekaar nie, maar my bure het natuurlik almal geweet dat daar geen vrou by my in
huis was nie. Die sjimpansee het in die nag vir die eerste keer aangekom en het
natuurlik nooit haar verskyning op straat gemaak nie, sodat sy ten minste aan die
bure onbekend gebly het! In die begin het die arme diertjie vreeslik gely. Sy was
dodelik siek; sy was hartseer, omdat sy twee keer kort tevore met geweld geskei is
van mensvriende wat sy liefgehad het; en ek was nog 'n vreemdeling. Later het alles
reggekom, maar in die begin het sy onophoudelik in die nag gehuil en gekerm. Een
oggend klop die bejaarde en uiters mensliewende buurvrou aan. Ek hoor haar aan
die bediende vertel dat sy ses kinders grootgemaak het; dat sy groot ondervinding
het in die behandeling van kindersiektes; dat sy kon hoor dat ek 'n siek babatjie in
die huis het, en sy weet daar is geen vrou nie. Sy bied haar hulp aan; was selfs
gewillig desnoods om die babatjie by haar in huis te neem. Sy was onder die indruk
dat dit 'n mensbabatjie was, en dit het handtastelike bewys vereis om haar van haar
vergissing te oortuig.
Die vergelykende anatomie het ons alreeds vir dié feite voorberei. Om ‘onmenslike’
gedrag te vind in 'n dier wat anatomies die ewebeeld van die mens is - waarvan
elke been, elke spier, elke gevoelsentrum in die brein, dieselfde is as by die mens
- om iets anders as menslike gedrag by so 'n dier te vind, sou 'n onverklaarbare feit
gewees het, en sou die vergelykende sielkunde voorwaar 'n moeilike saak gemaak
het.
By ons bobbejane en laer aapsoorte word gedrag in elke opsig meer onmenslik,
dikwels meer onuitlegbaar en meer moeilik om iets menslik-gelyksoortigs terug te
bring. Desnieteenstaande is die gedrag van selfs die laagste aapsoorte oneindig
meer menslik as die gedrag van die hoogste soogdiere benede die ape. Daar is
geen beter voorbeeld as hesperiese neerslagtigheid van die geleidelike verdwyn
van sekere sielstoestande by die mens wat by die laer aapsoorte nog normaal
funksioneel optree nie. Dit is presies dieselfde verskynsel wat anatomies
waarneembaar is. Orals in ons liggaam kom organe en dele voor wat nuttelose
oorblyfsels geword het (dikwels die bron van lewensgevaar) wat by die ape nog
funksioneel is. Die stert, byvoorbeeld, het by die mensape en die mens verdwyn,
tog word daar nog altyd onder alle menserasse, as 'n seldame verskynsel,
mensekinders met selfs beweegbare sterte gebore wat die chirurg by geboorte moet
afsit om die menslike gedaante te herstel.
Die verskynsel van hesperiese neerslagtigheid by ons bobbejane was by die
eerste waarneming net so geheimsinnig en onverklaarbaar as die gelyksoortige
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gedrag by rooibokke en bosbokke. Al wat ons by ons mak trop opgemerk en
aangeteken het, was dat by sonsondergang die trop geneig was om stil te word en
in 'n digte drom te vergaar. Die kleintjies kruip in die arms van die moeders en die
grotes neem die treurigste houdings aan.
Daar was by die bobbejane egter een verskynsel wat ons 'n insae verskaf het in
die sielstoestand wat agter die gedrag was: solank die skemer duur, uit hulle by
tussenposes hulle geluid van smart en verdriet.
Die weeklag van die bobbejaan was by ons goed bekend. Dit is ook een van die
geluide waarvoor geen mens 'n deskundige as tolk nodig het nie. Daar is by die
menslike toehoorder nooit twyfel omtrent die betekenis nie. Daar is waarskynlik in
ons hele natuur geen geluid meer hartroerend treurig nie.
By eerste kennismaking met ons mak trop het dit verskeie male gebeur dat hulle,
net voor sononder, deur 'n bergtier voorgelê word en een van hulle, binne 'n halfmyl
van die slaapplek, gedood word.
Die tier vang bobbejane op twee maniere. Hy is natuurlik nooit in staat om die
trop te trotseer nie. As hulle hom in die hande kry, sou die groot mannetjies hom in
vyf minute verskeur - en die bobbejaan het geen bang haar op sy kop wanneer dit
daarop aankom om sy wyfies en kleintjies te beskerm nie. Die tier het derhalwe al
sy sluheid nodig om die gewenste prooi in die hande te kry. Hy lê die trop op een
of ander ruie of bosagtige plek voor, soek 'n afgedwaalde middelslag-een uit en
gryp dié onverwags. Dikwels het hy skaars tyd om meer as een byt te gee; maar
hy kies die wondplek anatomies reg. Hy byt in die ruggraat, sodat, in die meeste
gevalle, die ongelukkige bobbejaan totaal verlam is, maar nog vir ure lewe. By die
eerste alarmkreet storm al die groot mannetjies met 'n ontsettende gebrul op die
plek af. Hulle skyn altyd dadelik te weet wat gebeur het. Ná hy sy slagoffer hulpeloos
gemaak het, vlug die tier sonder om weer om te kyk. Hy het alreeds tevore 'n vesting
uitgesoek - meestal in 'n diep klipskeur waar hy veilig teen aanval is. En hier wag
hy geduldig die verdere verloop van sake af. Die trop vergaar in uiterste
opgewondenheid om hulle gekweste en hulpelose makker, maar maak nooit 'n
poging om hom na die slaapplek mee te neem nie. Hulle skyn te weet wanneer sy
toestand hopeloos is. Uiteindelik verlaat hulle hom om in 'n digte drom na die
slaapplek te vertrek. In die donkerste van die nag kom die moordenaar terug na sy
kermende slagoffer om hom uiteindelik die genadeslag toe te dien.
Onmiddellik na so 'n moord word die geluid van weeklag en rou waargeneem.
Gedurende die hele nag dreun dit by tussenposes van die slaapplek, en in gevalle
waar die gesneuwelde 'n volgroeide lid van die gemeenskap was, duur die klaaglied
verskeie nagte voort. En aan die algemene rou moet die ongelukkige menslike bure
onwillekeurig meedoen. Slaap was nouliks moontlik in sulke gevalle!
By een geleentheid was daar 'n dodelike kwaal onder die babatjies van ons
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trop. Dit het later geblyk gewone ‘menslike’ skeurbuik te wees, waaraan ons, deur
toediening van vrugte, 'n einde gemaak het. Maar solank die sterfte voortgeduur
het, was die nagtelike weeklag van die moeders ontsettend en ontroerend.
Ons was dus vertroud met die treurigheid van die bobbejaan en toe ons die geluid
waarneem tegelyk met die algemene houding van neerslagtigheid by sonsondergang,
was ons byna seker dat die hele gedragsvorm te wyte was aan 'n toestand van
geestelike neerslagtigheid. Maar waarom? Dit het gereeld gebeur - selfs in tye toe
alles met hulle voorspoedig en welgesteld was; toe daar geen sterfgeval was om
te betreur nie.
Dit was derhalwe uiters interessant om van een van ons geselskap te verneem
dat hy aan presies dieselfde neerslagtigheid altyd by sonsondergang ly. Hy kon soos hy dit self uitgedruk het - altyd met die bobbejane saamhuil. By sonsondergang
en skemer lyk die hele natuur vir hom na 'n begrafnis. Hy verlang en soek na
menslike geselskap en afleiding. Om alleen te wees, word haas ondraaglik. 'n Weinig
ondersoek het die bewys gelewer dat een uit elke tien mense in ons onmiddellike
nabyheid aan dieselfde psigologiese toestand onderhewig was. Onder kinders (soos
ons verwag het, ooreenkomstig die teorie van rekapitulasie) was die inval groter as
by volwasse mense. Daarna het geleidelik duidelik geword dat hesperiese
neerslagtigheid nog 'n aktiewe, en seker geen geringe, rol in die sielkunde van die
mens speel nie. Alle nasies en rasse is daaraan onderhewig, waarskynlik in dieselfde
eweredigheid as by ons. Hoe 'n groot element dit gewees het in die kuns van die
mensdom, sal elke leser hom duidelik herinner. Daar is byna geen groot skilder wat
nie by een of ander geleentheid uiting aan dié gevoel gegee het deur 'n droefgeestige
nokturne te skilder nie. So het ook die meeste groot musikante, onder die invloed
van die monument, treurige nokturnes in musiek weergegee. In die letterkunde van
die wêreld duik hesperiese neerslagtigheid gedurig op. Nie onseldsaam is dit vir die
lyer om sy eie onbenydenswaardige toestand te bewonder nie:
Ich weiss nicht was soll es bedeuten
Dass ich so traurig bin ...
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fliesst der Rhein,
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

'n Engelse vriend het my goedgunstiglik sowat seshonderd aanhalings uit die Engelse
letterkunde verskaf! Die meeste daarvan sal as populêre aanhalings bekend wees.
Ek haal slegs 'n paar aan: Niemand, byvoorbeeld, sal twyfel onder watter
gemoedstemming die alombekende Engelse himne geskryf is nie:
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Abide with me: fast falls the eventide ...

Nog minder die eerste reël van Gray:
The curfew tolls the knell of parting day ...

Of die skone vers van Milton:
Now came still evening on, and twilight gray
Had in her sober livery all things clad;
Silence accompanied ...

In die geval van die aapsoorte kan aangetoon word dat die toestand nut het. Wat
ek reeds vertel het van die gewone gevare wat die bobbejaan bedreig, maak die
natuurkundige voordeel van hesperiese neerslagtigheid, in sy geval, klaarblyklik.
Sy moment van grootste gevaar is net wanneer hy, teen die einde van die dag,
moeg en afgemat, op weg is na die slaapplek. Eers op die slaapplek, almal dig
bymekaar - dan is hy veilig. Dit is die moment tussen lig en duister, wanneer sy
grootste gevaar nader, wat die natuur soek deur psigologiese inwerking om vir hom
te beveilig. En dit is ongetwyfeld die geval met al die aapsoorte - ook met boomape.
In geval van die antilope is die voordeel ook maklik te verstaan. Ook vir hulle is
die moment van grootste gevaar net by die nadering van die donker. Dit is die tyd
wanneer meeste dag-roofdiere hulle aanval maak. In die donkerste van die nag
word al die sintuie van die trop antilope verskerp. Hulle hoor, sien en ruik beter as
gedurende die dag. Behalwe die enkele gevaar van die leeu - en dié is slegs 'n klein
aandeel van al wat hulle dreig - lewer die nag minder bedreiging op as skemer,
wanneer al hulle sintuie tot die laagste peil daal.
Vrees vir die donker, wat so 'n oorheersende invloed in die siel van die aap het,
is natuurlik 'n geheel ander verskynsel en het niks gemeenskapliks met hesperiese
neerslagtigheid nie. Die voordeel wat donker-vrees bewerkstellig het by die ape,
was natuurlik om die trop in die nag op die slaapplek bymekaar te hou en afdwalinge
te voorkom.
By die mens (meer bepaald by die mensekind, deur rekapitulasie) woeker dit nog
voort, nutteloos en ondoeltreffend, as 'n verskriklike psigologiese spook.
So ook het hesperiese neerslagtigheid enkel 'n nuttelose bron van lyding by die
mens geword. Erfgenaam van al die eeue, dra hy nietemin in liggaam en siel
eienskappe van sy aaplike afkoms. Net soos hy nog nuttelose en onbruikbare spiere
dra om sy ore te roer, so ook, in die donker plekke van sy siel, dra hy nog nuttelose
aaplike gemoedstoestande wat seker nooit tot sy psigologiese geluksaligheid bydra
nie.
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In 'n latere artikel oor ‘Menslike Kranksinnigheid’ sal die leser gewaarword watter
verskriklike rol die gevoelstelsel, wat neerslagtigheid as 'n psigologiese moment
veroorsaak, in die menslike siel speel wanneer dit patologies optree.

3 Die Hipnotiese Toestand
Toe Mesmer, sowat 'n eeu gelede, die hipnotiese toestand in die mens op kunsmatige
wyse teweeggebring het, het hy dadelik allerhande mistieke eienaardighede daaraan
toegeskrywe. Hy was ‘mistiek’ aangelê. Sy gevolgtrekkings, en die uitleg wat hy aan
die toestand gegee het, was absoluut ongegrond, en die gehele wyse waarop hy
die saak behandel het, was uiters onwetenskaplik. Tereg had die wetenskaplike
mense van sy dag die leer van Mesmer verwerp as 'n ongegronde teorie, en dit was
hoegenaamd geen wonder nie dat die ontdekking in minagting geraak het.
Lank na Mesmer eers is bewys dat sy ontdekking van die toestand ten minste
gegrond was. Hipnose is toe vir die eerste keer op 'n wetenskaplike basis gestel en
aan wetenskaplike ondersoek onderwerp. Maar ofskoon daar groot vordering gemaak
is met die formuleer van 'n behoorlik wetenskaplike begrip van die toestand, staan
kennis van die werklike oorsaak en ontstaan van al die eienaardige simptome wat
begrepe word onder die algemene term hipnose, nog net waar dit gestaan het.
Ek dink die oorsaak hiervan is ongetwyfeld te soek in die feit dat hipnose nog
nooit uit 'n natuurkundige oogpunt ondersoek is nie. Dit is waar dat sommige groot
mediese ondersoekers vermoed het dat die dood-na-apery van sommige insekte
aan 'n dergelike toestand te wyte is; maar, sover my bekend, het nog geen
natuurkundige of sielkundige al die soortgelyke toestande wat in die natuur voorkom,
grondig nagegaan as 'n poging om te ontdek hoe die toestand in die natuur ontstaan
het en wat dit werklik beteken nie. Klaarblyklik is dit die enigste weg wat 'n uitleg
aan die toestand in die mens kan verskaf. Die volgende artikels behels 'n poging
om 'n weinig opgegaarde kennis aangaande die verskyning van soortgelyke
toestande in die natuur uiteen te sit.
Die leser sal dadelik opmerk dat ek uitgaan van die standpunt dat die doodaanstel
van insekte en die verstywing van voëls en ander diere onder sekere omstandighede,
ten minste, 'n gemeenskaplike oorsprong het met die hipnotiese toestand in die
mens. Ek neem dit vir eers aan sonder om die bewyse vir hierdie begrip behoorlik
uiteen te sit en te rangskik. Ek neem ook aan dat die ‘doodaanstel’ en ‘verstywing’
van onmiddellike voordeel in die bestaanstryd is vir die betrokke diere; dat die
toestand in sommige soorte voortlewe as 'n sielkun-
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dige oorblyfsel van veel minder beskermingswaarde as dit oorspronklik was. Ek stel
voor dat in die mens dit 'n volstandige oorblyfsel is sonder enige waarde, en dat in
dié opsig Charcot reg was om dit 'n patologiese toestand te noem. Hy het klaarblyklik
nooit vermoed dat hipnose van iets afkomstig is wat oorspronklik deur natuurlike
uitsoeking vir beskermingsdoeleindes geskep was nie.
Ofskoon ek dit as 'n feit aanneem sonder om die bewyse juis in die begin uiteen
te sit, sal die aaneenskakeling van die ketting tussen menslike hipnose en bv. die
dood-aanstel van insekte in die loop van hierdie skrywe stadigaan vanself as 't ware
ontstaan en aan die leser duidelik word.
Toestande wat baie op menslike hipnose lyk, kom voor in al die natuurryke, en
in al die laer verskynings is daar aan die beskermingswaarde nie te twyfel nie.
In die planteryk kom ons dit eerste teë in die verlep en opvou van sekere plante
by skielike aanraking of as gevolg van 'n skok. Die gewone gevoelplantjie sal aan
die meeste Kaapse lesers bekend wees. Die doel is hier taamlik duidelik. Plantetende
diere sal by voorkeur 'n verlepte plantjie vermy; en deur die inmekaarvou van die
blare word die plant ook minder sigbaar en derhalwe minder aanloklik vir planteters.
Dat die gevoelplante 'n direkte voordeel trek uit die toepassing van die toestand
onder sekere omstandighede, is buite twyfel. Waar hulle in digte plate groei, is die
rondtrap in die nabyheid van 'n swaar dier dikwels genoegsaam om groot stukke
van die plaat ‘aan die slaap te maak’.
Een feit moet altyd in die oog gehou word in verband met die voortsetting van
hierdie ondersoek: dit is dat alle diere wat spesiaal daarvoor ingerig is om van
lewende organismes te lewe, dooies sorgvuldig vermy of, ten minste, nooit die dooie
liggaam van hulle wat hulle nie lewendig gevang het nie, as voedsel te besig nie.
Die aaseters in die natuur kan byna uitsonderings genoem word en is in byna alle
gevalle die gevolg van degenerasie. Dit sou dus altyd van voordeel wees vir 'n dier
om in 'n vyand, as hy in gevaar verkeer, die geloof te laat ontstaan dat hy dood is.
'n Ander groot voordeel van verstywing of ‘dood-lyk’ is dat die bewegingloosheid
die bedreigde dier altyd meer onsigbaar maak. 'n Kat sal teenaan 'n roerlose muis
verbyloop sonder om hom raak te sien. Alle roofdiere en voëls word altyd deur
‘beweging’ aangetrek en nie deur die blote teenwoordigheid van hulle prooi nie.
Die laagste diersoort waar 'n toestand met hipnose gelykstaande voorkom, is die
reptiele. Die amfibieë, o.a. likkewane en krokodille, kan in 'n roerlose toestand
gebring word deur 'n eentonige geluid en sagte, eentonige bewegings. Spreker het
self, deur sagte gefluit en stadig, voetjie vir voetjie, vooruit te stap so na aan 'n
twaalfvoet-krokodil gekom dat hy die dier kon doodskiet deur die

Eugène Marais, Versamelde werke

239
tromp van die geweer binne 'n duim van sy kop te bring. Meeste Afrikanerkinders
wat aan groot riviere opgegroei het, ken die kuns om 'n likkewaan wat aan die wal
lê, tot aanrakens toe te nader deur stadig te loop en sag te fluit. Vandaar kom die
geloof dat die reptiele vatbaar is vir die invloed van musiek. Ek glo nie dat dit die
geval is nie. Enige eentonige geluid, al kan dit nie musiek genoem word nie, sou
dieselfde uitwerking hê. Ons klein akkedissies en koggelmanders reageer op
dieselfde manier op eentonigheid van enige aard.
Dit herinner my aan 'n berig wat onlangs in die Europese blaaie die rondte gedoen
het. Daar is beweer dat daar 'n sekere man in Wenen, Oostenryk, was wat in staat
was om diere van alle aard te hipnotiseer. In die geïllustreerde Engelse blaaie was
daar foto's wat die wonderwerker toon in 'n misterieuse houding, terwyl sy gelaat
die inspanning van verskriklike wilskrag aandui! Die foto's het die hipnotisering van
'n hoender, 'n konyntjie en 'n kanarie getoon; maar tegelyk is beweer dat die towenaar
ook leeus en ander groot roofdiere so onder sy invloed kon bring deur sy magtige
wilskrag dat hy hulle skadeloos kon maak! Dit was weer 'n bewys van die algemene
populêre onkunde omtrent hipnose en die kans wat die toestand altyd verskaf het
vir kwaksalwers en komediante om hulle oëverblindery en komediebedrog bot te
vier. Die storie wat die Weense hipnotiseur vertel, is alles kwaksalwery! Enige
skoolkind kan kanaries, konyntjies en hoenders hipnotiseer sonder die inspanning
van 'n atoom wilskrag. Ek gee 'n foto van 'n baie klein niggie wat twee wilde voëltjies
tegelyk hipnotiseer.
Wilskrag het niks hoegenaamd met hipnose te doen nie. Dit is nog een van die
valshede wat voortlewe uit die dae van Mesmer. Aan die ander kant is daar geen
mens van 'n vrou gebore wat 'n leeu, 'n tier of 'n kat kan hipnotiseer nie. Wat groot
roofdiere betref, gebeur die teenoorgestelde bywyle. Dit is die man wat gehipnotiseer
raak en nie die leeu nie. ‘Die krag van die mense-oog’ om die groot katsoorte
magteloos te maak, is 'n ou legende wat deur gedurige herhaling geloof skep. Maar
ek het nog nooit van 'n jagter gehoor wat persoonlik proefwaarnemings in die veld
met leeus gedaan het nie. Roofdiere kan nie gehipnotiseer word nie, eenvoudig
omdat die toestand geen deel van hulle sielkundige samestellings uitmaak nie.
‘Dood-aanstel’ of ‘verstywing’ - van die aard van hipnose - kon nooit, onder enige
omstandighede, van enige waarde of voordeel vir 'n leeu gewees het nie. En hier
moet die leser verstaan dat daar 'n hemelsbreë verskil is tussen ‘bekruip’ (deur een
van die katsoorte, byvoorbeeld) en die verstywing van 'n bedreigde patrys of muis.
Die twee toestande het niks met mekaar te doen nie; is feitlik die teenoorgestelde
van mekaar.
Die hipnotiseer van voëls kom so dikwels in die natuur voor dat daar waarskynlik
geen leser in Suid-Afrika is wat dit nog nie op een of ander geleentheid raakgeloop
het nie. En dit is in verband met die hipnotiseer van voëls, meer spesiaal, waar een
verbasende uitwerking van die toestand dikwels gesien
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word: dit is die feit dat hipnose as 'n selfbeskermingsmiddel dikwels 'n tweesnydende
swaard word. Die roofdier, kortliks, maak gebruik van die ontstaan van die toestand
om sy prooi in die hande te kry. Die valk wat onder in die gras 'n patrys
gewaargeword het deur die beweging van die voël, begin dadelik bo sy slagoffer in
die lug te fladder. Die gevolg is dat die voël ‘verstyf’. Die beskermende uitwerking
is dubbeld. Eers verskaf dit die kans van onsigbaarheid en, ten tweede, al word hy
gesien, is daar die kans dat die valk deur die doodskyn afgeweer word. Maar die
valk het lank reeds die gedrag van sy prooi geleer. Die kennis is by hom aangebore
en erflik dat 'n patrys onder sekere omstandighede bewegingloos word en maklik
ten prooi val. Daar mag dus werklik onder sulke omstandighede beweer word dat
die valk die patrys hipnotiseer.
Daar is geen dier wat so gereeld van dié toestand gebruik maak om sy prooi te
bemagtig as die slang nie. Dit is feitlik die enigste manier waarop hy 'n voël, 'n
akkedis of enige klein soogdiertjie in die hande kry. Sy metode is altyd dieselfde.
Hy kom reg van voor - net soos die kat - en dikwels so stadig dat die beweging van
sy lyf nouliks bespeurbaar is. Sy prooi word ‘lam’, en bly ‘lam’ en bewegingloos
totdat hy gryp of 'n dodelike pik gee (in die geval van groter diere). Dit gebeur dikwels
in geval van boomslange. Wanneer op die grond gevang word, dan bly die dier
gewoonlik plat. Dit is eienaardig dat selfs in die geval van taamlike groot diere, soos
dassies of meerkatte, daar nooit die minste teëstand aan die kant van die prooi is
nie. Ek, altans, het daar nog nie van gehoor of dit ooit by diere in gevangenskap
gesien nie. Dit mag natuurlik een simptoom van die toestand wees waarvan die
slang gebruik maak.
Die hipnotiseer van die meeste diere wat vir dié toestand vatbaar is, kan op
kunsmatige wyse bewerkstellig word. Meeste lesers het waarskynlik met hoenders
en kalkoene self waarnemings gedoen. As jy 'n kalkoen plat op die grond druk, hom
vir 'n tydjie so vashou en dan 'n sirkel om hom trek met wit kryt of selfs met 'n stok
in die sand, dan bly die voël vir 'n onbepaalde tyd in dié toestand. As die waarnemer
sorgvuldig te werk gaan, kan hy die voël stadig hanteer en uiteindelik op sy rug keer
- wat die toestand skyn te verdiep.
'n Hoender word net so platgedruk, met die snawel op die grond, en dan word 'n
streep reguit van die punt van die snawel na voor getrek. Wit kryt het by die hoender
die beste uitwerking. Hier ook kan die toestand deur die operateur se sorgvuldige
bewegings en hantering verdiep word.
Daar is verskillende wyses om wilde voëltjies van allerhande soorte in 'n
verbygaande toestand van hipnose te bring. As jy die voëltjie in jou twee hande
taamlik vasdruk, vir 'n tydjie so hou en dan stadig omkeer, sodat hy op sy rug lê,
dan sal jy opmerk dat na 'n kort tydjie die diertjie sy ogies vinnig oop- en toemaak,
dan rek hulle stadig wyd oop en die oë verstar. Dit is die eerste simptoom van die
intree van hipnose. Ná 'n tydjie kan die boonste hand weggeneem word. Die
bygaande foto's sal die posisie duidelik maak. Die operateur moet
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altyd sorg dra dat die kop van die voëltjie op die hand rus en nie afhang nie. Hoe
lank hipnose duur, hang grotendeels af van die ondervinding en kuns van die
waarnemer.
Die tekens van uiterste hulpeloosheid wat in 'n voëltjie of ander diertjie sy
verskyning maak gedurende 'n aanval deur 'n slang of kat, opper die moeilike vraag
of die toestand willekeurig of onwillekeurig is. Ek dink seker dat in die geval van die
voëltjie die toestand buite die wil van die slagoffer lê. Maar dit is moeilik om dit in
alle gevalle te bewys. Goggatjies, byvoorbeeld, wat hulle dood aanstel, kan so mak
gemaak word dat hulle aanraking sal verdra sonder om ‘dood te raak’. Ek het dit
self waargeneem met ons bekende toktokkie. Maar dit bewys nog nie dat die
‘dood-aanstel’ willekeurige gedrag is aan die kant van die insek nie. Dit mag wees
dat daar altyd 'n sekere mate van skrik moet wees om hipnose tot stand te bring,
en dat die skrik afwesig is in die geval van die mak toktokkie wat gewoond geraak
het aan aanraking. In geval van die groter soogdiere speel skrik ongetwyfeld 'n groot
rol in die teweegbring van hipnose. As iemand vertel: ‘Ek het my lam geskrik,’ dan
beskryf hy 'n werklike simptoom wat die meeste mense op een of ander tyd in hul
lewe ondervind het. Dat die gevoel van ‘lamheid’ maklik tot algehele bewusteloosheid
kan verdiep, is algemeen bekend en word dikwels by die mens ondervind. In die
bobbejaan kan bewusteloosheid maklik teweeggebring word deur skrik, vernaamlik
wanneer dit gepaard gaan met groot en skielike angs.
Dit is al wat ek kan bydra tot die groot vraagstuk of die ‘dood-aanstel’ van voëltjies
en klein viervoetige diertjies willekeurig of onwillekeurig is. Want die feit dat in mens
en bobbejaan 'n toestand van bewusteloosheid deur skrik kan veroorsaak word,
lewer nog geen afdoende bewys dat die ‘dood-aanstel’ van 'n toktokkie ook
onwillekeurig is nie.
Daar is een gedragswyse van voëls in verband met ander roofvoëls, slange en
roofdiere wat egter klaarblyklik willekeurig is. Dit is die rondfladder en aanstel van
hulpeloosheid in die onmiddellike nabyheid van so 'n dier. Ek is egter daar vas van
oortuig dat hierdie gedrag niks met die hipnotiese toestand te doen het nie. Dit is
eenvoudig 'n middel wat aangewend word om die roofdier af te lei of te verdryf van
'n plek wat vir die voëltjies gevaarlik is. Intussen het ek nog nooit gehoor dat 'n
voëltjie onder sulke omstandighede deur 'n slang of roofdier gevang is nie. Meestal
trag die rower maar net om weg te kom. Die slang skyn in die meeste gevalle
hoegenaamd geen notisie van sy ‘uitskellers’ (soos die naturelle hulle noem) te
neem nie. So ook groot uile en valke. Kleiner soorte vlug, asook klein katsoorte.
By die bobbejaan, soos ek reeds beweer het, kan verlamming en bewusteloosheid
maklik deur skrik veroorsaak word. In die volgende drie proefnemings (uit 'n
aantekeningboek) was 'n gevaarlike toestand van bewusteloosheid, met katalepsie
gepaard, die gevolg van skrik gewees:
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(1) 'n Klein wilde bobbejaan is skielik, by die aanvang van die nag, in 'n pikdonker
kamer opgesluit. Daar was onmiddellik 'n geweldige geskreeu, wat skielik stil word.
Toe die deur na 'n paar minute geopen is, was die diertjie bewusteloos in stuipagtige
katalepsie. Later het die dood gevolg.
(2) 'n Klein mak bobbejaantjie. 'n Onsigbare geweer was by hom so gestel dat by
die aanraking van 'n piesang hy die skoot moes aftrek. (Hy was altyd baie bevrees
vir vuurwapens van enige aard.) Die skrik het onmiddellike bewusteloosheid en
katalepsie veroorsaak.
(3) 'n Volgroeide wyfie. 'n Dooie pofadder was skielik om haar nek so gebind dat
sy dit nie kon afruk nie. Diep bewusteloosheid met katalepsie.
'n Ander jong, mak bobbejaan wat hom eenmaal bewusteloos geskrik het vir 'n
pofadder, het so vatbaar vir die toestand geword dat dit moontlik was om hom te
hipnotiseer deur blote vertoning van die slang vlak voor sy gesig. Die simptome, tot
op sekere hoogte, was presies soos dié wat die toestand van hipnose in die mens
voorafgaan. Eers word die hand slapagtig uitgestrek; die kop sak op die bors, en
die dier sak bewusteloos ineen. Daar was gewoonlik in hierdie geval algemene
liggaamlike slapheid, maar as jy hom dadelik opneem en tussen twee takke stel,
sodat sy hande een gryp en sy voete die ander, dan het hy dadelik in 'n toestand
van katalepsie geraak. Elke spier van die liggaam was so verstyf dat hy tussen die
twee takke uitgestrek bly hang het. Met die terugkeer van die bewustheid het die
spiere stadig verslap. Die voete raak los, sodat die dier aan sy arms hang. Sodra
hy ten volle weer bykom, val hy van die tak en kom op sy voete te lande.
Ek het vir 'n lang tyd proefnemings met verskeie jong Afrikanermeisies, asook
met nie-blanke mans en vroue, gemaak. Dit was moontlik deur ‘suggestie’ om die
spiere van selfs 'n swak gehipnotiseerde mens so te verstyf dat die liggaam tussen
twee stoele met die agterhoof op een en die hakke op 'n ander reguit vir 'n
onbepaalde tyd kon bly. Hulle kon selfs 'n aansienlike gewig op die middel van die
lyf verdra. Hierdie toestand van katalepsie gedurende hipnose is natuurlik algemeen
bekend en word dikwels deur toneelhipnotiseurs op die verhoog gebesig om die
verwondering van die gehoor te verhoog. Ek beskryf dit hier enkel om aan te toon
hoeveel dit ooreenstem met die kataleptiese toestand in die bobbejaan, en om
daaruit af te lei dat die toestande in alle waarskynlikheid gelyksoortig is.
Wat die bobbejaan betref, is die toestand waarskynlik 'n oorblyfsel wat deur sy
oervoorouers gebesig is as 'n beskermingsmiddel en wat nou deur sy vyande tot
sy verderf gebruik word.
Die bergtier, die vyand by uitstek van die wilde bobbejaan, gebruik twee maniere
om sy prooi te bemagtig. Die een is om die trop voor te lê, teen die aand, by die
terugkeer na die slaapplek, om een afgedwaalde te gryp en dood te byt of, ten
minste, die rug af te byt. Sodra hy dit gedaan het, vlug die rower vir
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sy lewe, want die groot mannetjies sou hom gou oorrompel. Hy neem skuiling in 'n
klipskeur waar hy vir die bobbejane onbereikbaar is. Dan in die midel van die nag
wanneer die trop op hul slaapplek is, kom hy terug om sy prooi weg te dra. In
sommige dele van Noord-Transvaal kan hierdie tragedie byna elke nag gadegeslaan
word.
'n Ander wyse waarop die tier 'n bobbejaan vang, is deur hipnose. Die feit is onder
ou jagters en by swartes wat in hoë gebergtes woon, goed bekend. Ek het nooit
geleentheid gehad om so 'n voorval te sien nie, maar ek gee hier die persoonlike
ondervinding van die heer Jan Leigh, vroeër 'n beroemde Waterbergse jagter.
Leigh het een middag met 'n haelgeweer uitgegaan in die Hangklipgebergte om
tarentale te skiet. In die skemer, onderwyl hy sit en rus, kom 'n klein troppie
bobbejane bo hom na die slaapplek verby. Skielik hoor hy 'n geweldige geskreeu
van die troppie en vernaamlik die benoude gekerm van een jong mannetjie. Naby
Leigh was 'n klomp hoë, spits rotse taamlik ver van mekaar verwyder. Op een van
dié, baie naby Leigh, maak die jong mannetjie uiteindelik sy verskyning. Hy was toe
stil met sy volle aandag op die gelykte voor die spits rots waarop hy sit, gevestig.
En toe sien Leigh 'n groot tiermannetjie op 'n afstand van ongeveer honderd tree
van die bobbejaan. Dwars oor die kaal gelykte bekruip hy die rots voetjie vir voetjie.
Hy seil byna plat, met 'n krampagtige beweging van die stert. Sy oë was glinsterend
op die bobbejaan gevestig. Toe hy vlak onder die rots kom, bly hy sonder verdere
beweging staan - net die punt van die stert swaai nog van kant tot kant. Die
bobbejaan was natuurlik geheel en al veilig. Op die spits van die kaal rots kon die
tier hom nooit bykom nie. Hy was die enigste viervoetige dier wat so 'n rots kon
bestyg. Vir ongeveer tien minute bly die twee diere in dié toestand gefikseer. En
toe, stadig, sak die kop van die bobbejaan. Sy lyf word slap, en uiteindelik tuimel
hy af, so te sê in die kloue van sy meedoënlose vyand.
Die oorlede heer Piet van Rooyen van Purekrans het 'n dergelike voorval aan
skrywer vertel.
In 'n volgende artikel sal ek meer bepaald die hipnotiese toestand in die mens
behandel.
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4 Hipnose by die Mens
In die laaste artikel is sekere toestande van magteloosheid en bewusteloosheid
beskrywe wat in die organiese wêreld as 'n normale verskynsel voorkom. Dat dit by
laer diere van beskermende voordeel is, word duidelik sodra die natuurkundige
werking van die toestand noukeurig nagegaan word. By ontleding van al hierdie
verskynsels in die natuur sien ons duidelik in dat daar 'n onverwagte en verrassende
gevolg was. Wat een diersoort as 'n beskermingsmiddel gebruik, word deur ander
roofdiersoorte as 'n middel gebesig om hulle prooi in die hande te kry. Ons het
verskillende voorbeelde genoem. Die slang, bv., besig geen ander middel om voedsel
te bemagtig nie.
In die geval van die bobbejaan het ons gesien dat skielike verlamming in die
teenwoordigheid van dreigende gevaar nie langer van die minste waarde as
beskermingsmiddel is nie. Dit bly nog voortbestaan as 'n psigologiese oorblyfsel.
Oorblyfsels van hierdie aard kom voor in die liggaam en psige van al die hoër diere.
In die meeste gevalle het hulle mettertyd van bepaalde nadeel in die bestaanstryd
geword - soos, byvoorbeeld, die blindederm in die mens.
Ons het, kortliks, ook aangetoon dat skielike verlamming en magteloosheid as
die gevolg van die gevaar en skrik by die mens en die bobbejaan met presies
dieselfde simptome te voorskyn tree. Dat die kataleptiese hipnotiese toestand by
die mens dieselfde is as die skrikverlamming in die bobbejaan, word afgelei uit die
feit dat die simptome wat agtereenvolgens te voorskyn tree, in albei gevalle presies
eenders is; en die natuurkundige geskiedenis van altwee gevalle laat min te twyfel
oor dat ons met 'n identiese sielkundige toestand te doen het wat lank reeds in
altwee diersoorte nutteloos geword het. Die gevolgtrekking word gesterk deur elke
stap wat ons doen in die ondersoek van die hipnotiese toestand in die mens. Ons
sal volgende artikels aan hierdie ondersoek wy.
Hipnose in die mens is waarskynlik van die vroegste tye bekend, en daar is min
twyfel dat dit van oudsher in alle volke, beskaaf en onbeskaaf, as 'n mediese en
towermiddel gebesig is. Dat hipnose by uitstek as towermiddel en in die bonatuurlike
godsdiens kan gebruik word, sal duidelik word sodra ons 'n begrip kry van die
vernaamste psigologiese eienskappe van dié toestand in die mens. Daar is geen
menslike eienskap waarmee sg. ‘mirakels’ so gemaklik gefabriseer kan word en
wat so sterk die skyn dra van die inwerkingtreding van bonatuurlike magte nie. Selfs
in ons tyd word hipnose nog deur baie opgevoede en ontwikkelde mense beskou
as iets geheimsinnigs wat in nou verband staan met spiritisme en towery. Dat so 'n
beskouing ongegrond is, is nouliks nodig om op aan te dring. Hipnotisme het 'n plek
in die kurrikulum van alle mediese skole in ons tyd; want dit is vernaamlik as
terapeutiese middel dat dit in die hedendaagse wetenskap 'n erkende plek inneem.
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Die mediese ondersoekers van die hipnotiese toestand in die mens het ongelukkig
nooist moeite gedaan om die natuurkundige geskiedenis van die toestand na te
gaan nie. Selfs so 'n uitstaande meester as Charcot, van die Salpêtrière, het nooit
verder gegaan nie as om hipnose as 'n patologiese menslike sielkundige verskynsel
te beskou, verwant aan histerie. Sommige Duitse ondersoekers het die beskouing
gewaag dat die toestand miskien verwant is aan die ‘doodaanstel’ van sekere diere
en insekte, maar na 'n grondige natuurkundige uiteensetting soek die leser tevergeefs
in hulle ontledings. Dit is waarskynlik daaraan te wyte dat geeneen van die uitstaande
mediese ondersoekers natuurkundiges kan genoem word nie, en dat geen van hulle
ooit geleentheid gehad het om vergelykende sielkunde in die natuur van naby te
bestudeer nie. Was dit anders gewees, sou die skitterende ondersoekers seker lank
reeds die ontdekkings gemaak het wat in die volgende artikels uiteengesit word.
Ongaarne sou ek die indruk wil wek dat hipnose in die mens so 'n gewone en
alledaagse verskynsel is dat die mense wat dit in die begin as iets bonatuurliks
beskou het, ons veragting verdien. Inteendeel, die eerste kennismaking met dié
toestand in die mens is 'n ondervinding so ongewoon, so wonderlik, dat byna enige
sienswyse te verontskuldig is. Wanneer onder hipnose die alledaagse menslike siel
verdwyn, verskyn in die plek daarvan 'n ander siel wat geheel buite die grense van
menslike ondervinding lê. 'n Nuwe, onbekende siel word wakker wat eienskappe
besit wat altyd bonatuurlik skyn wanneer hulle met die eienskappe van die normale
siel vergelyk word. Ons sal egter sien dat hierdie voorkoms bedrieglik is, omdat ons
die natuurlike skakeling maklik deur onkunde misloop.
Om hipnose in die mens te voorskyn te bring, is twee elemente nodig - presies
dieselfde elemente wat deurgaans in die natuur by die hipnotisering van laer
diersoorte voorkom. Die eerste is 'n voorafgaande toestand van skrik of vrees, of
'n gevoel daar naby staande. Die Engelse woord awe druk die gevoel miskien die
beste uit - vreesagtige ontsag. Dit is in hierdie verband dat die persoonlikheid van
die operateur 'n vername rol speel. Hy moet in staat wees om hierdie toestand van
vreesagtige ontsag te verwek - anders kan hy geen mens hipnotiseer nie. Ek wil
hier dadelik verklaar dat wilskrag niks hoegenaamd met die saak te maak het nie.
Die operateur mag miskien die skyn gee van 'n inspanning van wilskrag - 'n voorkoms
wat sou strek om die gevoel van vreesagtige ontsag in die pasiënt te versterk; maar
in werklikheid kan die wil van die operateur in 'n slapende toestand verkeer; hy mag
selfs oor geheel ander sake dink. Tog is dit sy persoonlikheid wat in die laaste
instansie die deurslag gee; en by persoonlikheid is gelaatstrekke en liggaam in
begrepe. Maar die ou legende van wilskrag is absoluut onwaar en ongegrond. By
alle diere is skrik of vrees (die laaste is slegs 'n verlengde vorm van die eerste) altyd
die eerste stap in die bewerkstelliging van hipnose. Ek het vroeër reeds melding
gemaak van die ge-
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grondheid van die uitdrukking: ‘Ek het my lam geskrik.’ Dit is moontlik vir 'n geoefende
operateur om onmiddellik die diepste stadium van hipnose deur skrik te veroorsaak.
Die mees doelmatige tegniek is om die pasiënt skielik en onverwags met die
regterhand vas onder die ken te gryp, die hoof 'n weinig agteroor te ruk en met die
vingers van die linkerhand die hoogste werwelbene van die ruggraat vas te druk.
Die gevolg in baie gevalle, is onmiddellike en algehele bewusteloosheid.
(Dit is byna onnodig vir my om te waarsku dat hipnose nooit vir ligsinnige
doeleindes behoort gebruik te word nie - en dan alleen deur 'n geoefende. In hierdie
skrik-hipnose - asook in gewone hipnose - bestaan die gevaar dat die toestand
voorafgegaan word deur 'n geweldige histeriese aanval wat maklik chroniese
patologiese toestande as gevolg kan verwek.)
Die tweede, en miskien die vernaamste, element in die veroorsaking van die
hipnotiese toestand by die mens is 'n indruk van aanhoudende eentonigheid.
Wanneer 'n roofdier sy prooi hipnotiseer, begin hy eers deur skrik te veroorsaak of
iets gelykstaande met skrik; daarna gaan hy voort met 'n eentonige beweging, of
geluid, om die toestand tot 'n stadium te verdiep waar sy slagoffer nie langer in staat
is om teëstand te bied of om te worstel nie. As die leser die voorbeelde in die vorige
artikel nagaan, sal hy sien dat dit altyd die toedrag van sake in die natuur is. By die
mens word dieselfde proses gewoonlik deur die operateur uitgevoer. Ná die
atmosfeer van vrees of vreesagtige ontsag daargestel is, word die toestand deur
eentonige manipulasie verdiep. Drie verskillende sintuie mag gebruik word: die
gesig, gehoor of gevoel. Die verdere stadiums van hipnose kan bereik word deur
die stipte aandag van die pasiënt op 'n enkele punt te vestig; deur 'n eentonige
beweging voor sy oë (soos die swaai of aankruip van die slang). Tweedens kan 'n
eentonige geluid gebesig word: die stem van die operateur; die tik van 'n klok, ens.
En derdens: eentonige aanraking - soos vrywe op 'n sekere wyse van die voorhoof.
Die laaste metode is altyd gebesig deur professor Von Krafft-Ebing, van Wenen,
die alombekende outeur van die Psychopathia sexualis; gesigseentonigheid was
die geliefkoosde proses van professor Charcot, van die Salpêtrière, wat 'n blink en
snel-draaiende wiel gebruik het om al sy pasiënte tegelyk te hipnotiseer. In die
beroemde Nancyskool is die eentonige mensestem gebruik, onder die indruk dat
dié toestand geheel en al deur suggestie bewerkstellig is. Die operateur staan agter
die pasiënt en deur gedurig op: ‘Slaap, slaap,’ aan te dring, in 'n sagte, slepende
stem, word spoedig die eerste stadium van hipnose teweeggebring.
Ek sal later terugkeer na die Nancy-leer. Ek is daarvan oortuig, en ek dink dat
ons dit ten volle deur eksperimente bewys het, dat dié leerstelling geheel en al
verkeerd is. Die woord suggestie in verband met hipnose (wat vandag gedurig
gebesig word) is verkeerd en misleidend. Dit is nooit suggestie wat die hipnotiese
toestand teweegbring nie, dit is die aanhoudende suggestie: of, liewer, die
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verhoogde geneigdheid om 'n gebod te gehoorsaam is slegs een van die eerste en
die vernaamste simptome van die hipnotiese toestand. Wat hipnose in die
Nancymetode teweegbring, is nie die aanhoudende suggestie: ‘Jy moet slaap’, nie:
dit is die eentonigheid van die stem van die operateur. Hy sal presies dieselfde
resultaat erlang as hy in dieselfde toon 'n psalm opsê. As dit suggestie is wat die
hipnotiese toestand verwek, waarom raak die pasiënt dan nie aan die slaap nie
onder die gedurige suggestie: ‘Jy moet slaap; jy raak aan slaap’? In stede van slaap
ontwikkel die hipnotiese toestand, wat so ver verwyderd is van normale slaap as
die noorde van die suide. Die twee toestande het niks met mekaar te doen nie; raak
mekaar op geen enkel punt nie.
Ons proefnemings was op die volgende wyse uitgerig: ons het Sjangaanmans
en -vroue geneem, barbare, wat geen taal behalwe hul eie kon praat of verstaan
nie. Van hipnose het hulle nog nooit gehoor nie. Noukeurig is sorg gedra dat hulle
vooraf nie sou verneem wat van hulle verwag word nie. Van slaap is in hulle
teenwoordigheid geen woord gerep nie. So 'n pasiënt is op 'n stoel voor 'n tafel
geplaas en die aandag stip op 'n enkele blink punt gevestig, of op die bewegende
roerwiel van 'n wekker. Die operateur staan buite gesig agter die pasiënt, maar in
sy of haar nabyheid. Hy praat geen enkel woord nie behalwe om deur 'n tolk in die
begin die vestiging van die aandag te verseker; daarna is daar absolute stilte. In
agt uit tien gevalle het hipnose byna onmiddellik ingetree. Suggestie van enige aard
is op die sorgvuldigste wyse vermy. Hierdie waarnemings het een eienaardige feit
te voorskyn gebring, dat die teenwoordigheid van 'n operateur noodsaaklik was om
hipnose te bewerkstellig. Sy afwesigheid in 'n ander kamer was genoeg om die
toestand heeltemal uit te sluit, selfs in 'n pasiënt wat meermale gehipnotiseer was.
Dit blyk dus onmoontlik vir enige mens om homself te hipnotiseer, tensy as 'n gevolg
van na-hipnotiese gebod - waarvan later meer. Dit, kortliks, is die toestand wat die
hipnotiese toestand voorafgaan; en die middels waardeur dit in die lewe geroep
word; angstige ontsag en eentonigheid van beweging, geluid of aanraking.
Ek gaan nou oor om die toestand self in die mens te beskrywe en die sielkundige
gevolge daaraan verbonde.
Ons gaan hier 'n geweste in die sielelewe van die mens betree wat in baie opsigte
meer as verrassend is. Daar is, byvoorbeeld, by die mens geen oortuiging meer
vasgewortel as die besef dat hy sielkundig werklik en sonder twyfel een is nie; en
tog is daar geen besef wat meer bepaaldelik ongegrond en onwaar is nie. Elkeen
van ons is werklik en sonder twyfel sielkundig twee. By elkeen van ons is 'n tweede
inwoner wat net so seker deel van ons is as ons vel en wat nietemin vir altyd so
vreemd bly as die swerfling uit 'n ander wêreld. Nooit kan ons direk of indirek met
hierdie vreemdeling in onsself kennis maak of met hom in aanraking kom nie. Dit
is in die hipnotiese toestand dat die geheimsinnige wese van agter sy gordyne te
voorskyn tree en ons die geleentheid verskaf om hom, as 't
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ware, van aangesig tot aangesig vir die eerste maal te sien. In die loop van hierdie
artikels sal ek trag om duidelik te maak wat ons uit hierdie vlugtige verskyning
omtrent die hipnotiese siel kan leer; omtrent sy misterieuse herkoms en sy plek in
die natuur en in die sielelewe van die mens.
Ek het reeds daarop gewys dat die hipnotiese toestand hemelsbreed van normale
slaap verskil. Dit is slegs in uitwendige simptome waar daar die minste ooreenkoms
aangetref word, en selfs in hierdie verband is die onderskeid so wyd dat 'n geoefende
hipnotiseur nooit die een toestand vir die ander sal aansien nie. Ek gee hier vier
foto's wat die leser 'n denkbeeld sal gee van die uitwendige voorkoms in verskillende
1

sogenaamde ‘stadiums’ van hipnose.
Die toestand word in hierdie geval verwek deur eentonige aanraking. Die pasiënt
is hier nog by sy volle bewustheid. Daar is tegelyk gefikseerde aandag op die gesig
van die operateur. In die tweede plek word die eerste inval van hipnose getoon. Die
eienaardige trek op die gesig van die pasiënt is wetenskaplik bekend as die
‘hipnotiese masker’. Die oë is nog half oop, en dit is dikwels opgemerk dat die
‘masker’ veel lyk op die trek wat oor die menslike aangesig kom onmiddellik na die
intree van die dood. Die liggaam is nog taamlik gevoelig, en die pasiënt praat en
beantwoord vrae geredelik. Dan volg die ‘somnambulistiese toestand’. Die pasiënt
wend vrugtelose pogings aan om die oë oop te hou. Hy gehoorsaam dadelik elke
gebod van die operateur, wat hom selfs die mag verskaf om die geslote oë oop te
maak. Hy is egter volslae bewusteloos en sal niks onthou van wat gedurende die
toestand plaasgevind het nie - tensy as gevolg van 'n na-hipnotiese gebod, wat later
sal uitgelê word. Hierop volg die diepste van alle stadiums. Die ‘masker’ het van die
gesig verdwyn, die lyne van pynlike lyding het versag, en die voorkoms is vreedsaam,
soos in diep slaap. Die pasiënt is nie alleen diep bewusteloos nie, maar die hele
liggaam het gevoelloos geword. 'n Arm of been kan afgesit word presies asof hy
onder die narkose van chloroform verkeer. Hy antwoord nie langer op vrae nie en
gehoorsaam onmiddellik geen gebod van die operateur nie. Dit is asof hy geheel
en al buite sy bereik weggesak het. En tog is dit nou dat die hipnotiese siel sy hoogste
aktiwiteit bereik. Dit is nou terwyl die pasiënt die meeste vatbaar is vir wat in die
wetenskap bekend is as na-hipnotiese ‘suggestie’ dat ons die verbasende vermoë
van die hipnotiese siel beter kan bestudeer. Dit is gedurende hierdie diepste stadium
dat katalepsie somtyds spontaan verskyn. Die gewone metode van ‘wakker maak’
het nou nutteloos geword, en die bewusteloosheid duur dikwels hardnekkig voort
trots alle pogings om dit te beëindig. Baie dilettante-eksperimenteerders het hulle
'n dodelike skrik op die lyf geja deur hulle slagoffers skielik en onwillekeurig in hierdie
stadium te dompel, terwyl die kennis makeer om hulle weer daaruit te kry!
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5 Suggestie
Die eerste simptoom wat te voorskyn kom in selfs die ligste stadiums van hipnose
in die mens, is die verhoogde vatbaarheid vir ‘suggestie’, soos dit algemeen genoem
word. Ek het reeds te kenne gegee dat ek gekant is teen die wyse waarop die woord
‘suggestie’ in verband met hipnose gebesig word. Ek is daarvan oortuig dat suggestie
nie die oorsaak nie, maar 'n simptoom is van die hipnotiese toestand in die mens.
Derhalwe sou ek dit liewer wil noem: ‘Geneigdheid om bevele te gehoorsaam.’ Maar
dit sal miskien gewens wees om die woord ‘suggestie’ aan te hou solank die leser
verstaan dat ek nie daardeur instemming te kenne gee met die algemene en populêre
opvatting nie.
Hierdie ‘vatbaarheid vir suggestie’ is van so 'n aard dat dit die operateur 'n beheer
gee oor die onderwerp wat byna grensloos kan word. Die gehipnotiseerde doen
eenvoudig alles wat die operateur gebied. Dit word somtyds beweer dat die
hipnotiseur sy onderwerp nooit kan verplig om 'n misdaad te pleeg of om iets te
doen waarteen hy of sy in normale toestand 'n gegronde morele afkeer het nie.
Ons eksperimente het die teenoorgestelde bewys. Ek is daar oortuig van dat jy
'n behoorlik gehipnotiseerde tot enige daad kan dwing. As jou eksperiment in hierdie
verband misloop, dan is dit sonder uitsondering te wyte aan een of ander tegniese
fout. So wonderlik fyngevoelig is die gehipnotiseerde mens dat selfs die ‘atmosfeer’
van 'n suggestie verkeerd kan wees en sodoende 'n verkeerde wending aan die
loop van sake kan gee. Dit is alleen jare van ondervinding en oefening wat die
proefnemer in staat stel om alle moontlike foute te vermy en 'n reeds begane fout
raak te sien wanneer dit 'n verrassende of onverwagte wending aan die gedrag van
die gehipnotiseerde gee.
Ek glo dus dat die onderwerp elke behoorlik gelewerde bevel sal uitvoer as dit
binne haar of sy mag lê.
Hipnotiese suggestie is van tweërlei aard: (1) Bevele gedurende die sg.
somnambulistiese toestand wat daar en dan uitgevoer word; en (2) na-hipnotiese
suggestie.
Laasgenoemde is 'n bevel wat die onderwerp te eniger tyd ná die eindiging van
die hipnotiese toestand moet uitvoer. D.w.s. as bv. 'n gebod op hierdie wyse gelewer
word (onderwyl die onderwerp bewusteloos is): As jy wakker is, een jaar van vandag,
om twaalfuur middag, sal jy dit en dat doen, dan sal die onderwerp die bevel
onfeilbaar op die bepaalde oomblik uitvoer nieteenstaande hy in die tussentyd niks
hoegenaamd daarvan weet of onthou nie. Onderwyl hy die na-hipnotiese bevel
gehoorsaam, verkeer die onderwerp weer onder tydelike hipnose wat vanself eindig
sodra die bevel uitgevoer is. Dikwels is die onderwerp bewus van sy gedrag; en dit
is eienaardig dat hy geneig is om altyd 'n oor-
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saak daarvoor te noem - dikwels baie slim en vernuftig. Dat hy 'n ‘bevel’ uitvoer,
weet hy egter nooit.
Dit, kortliks, is wat na-hipnotiese suggestie beteken.
Dit is egter nie alleen direkte bevele wat die onderwerp uitvoer nie: as die operateur
'n toestand van sake voorstel wat in werklikheid nie bestaan nie, sal die onderwerp
daarop reageer asof die sinnebeeldige toestand werklik bestaan. Jy kry hier dikwels
gelaatsuitdrukkinge en gedrag wat menige akteur of aktrise sou beny. Aan 'n
onderwerp is bv. vertel dat 'n kussing 'n huilende babatjie is. Hy het onhandig probeer
om die kleintjie aan die slaap te sus. Daarna is aan hom gesuggereer dat daar 'n
leeu in die kamer is. Die vertoning van vrees deur gelaatsuitdrukking en gebare en
die latere pogings om die gevaar te ontvlug, was uiters realisties. Van wat gebeur
het, herinner die onderwerp hom egter niks wanneer hy ‘wakker word’ nie, tensy
die herinnering ook die gevolg van 'n na-hipnotiese suggestie gemaak word.
(Dit lê te ver buite die doel en strekking van hierdie artikels om aan te dui die wyse
waarop hipnotiese suggestie as terapeutiese middel gebruik word en die waarskynlike
grense van bruikbaarheid. Daar bestaan hieroor 'n massiewe bibliografie wat in
enige groot boekery geraadpleeg kan word.)
Daar is nog een toestand waarvan ek reeds terloops gewag gemaak het, wat nie
juis onder ‘suggestie’ val nie, maar wat, as 'n simptoom van die hipnotiese toestand,
hier inskakel. Hierop wens ek weer die aandag te vestig.
Spontaan in die diepste stadium van die hipnotiese toestand (en ook as gevolg
van direkte bevel in enige stadium) verskyn somtyds algemene katalepsie. Elke
spier van die liggaam verstyf op 'n wyse wat onder normale omstandighede vir die
onderwerp absoluut onmoontlik is. Selfs in 'n swak onderwerp ontstaan 'n
spierspanning wat die uiterste kragsinspanning van 'n atleet ver sou oortref. 'n
Voorbeeld hiervan is waar die onderwerp met die nek en enkels op die leunings van
twee stoele neergelê word. Dit is moontlik om ongelooflike gewigte op hom te plaas
sonder enige buiging. Die spiere het die gevoel en voorkoms van onbuigbare hout.
Die toestand is van belang omdat dit in die natuur ook voorkom; en dit sal derhalwe
van waarde wees wanneer ons die natuurlike herkoms van die hipnotiese toestand
opspoor.
Ons het dus twee afsonderlike simptome van die hipnotiese toestand: (1) die
verhoogde gevoeligheid vir suggestie, en (2) katalepsie. As ons teorie gegrond is
dat hipnose in die mens in werklikheid 'n afwykende ontwikkeling is van
natuurtoestande, dan sou die ondersoeker verwag om êrens 'n spoor van hierdie
twee simptome in die natuur te vind.
Laat ons eers die vatbaarheid vir suggestie neem. Ek wil aan die hand gee dat
dit hierdie beginsel van ‘suggestie’ is wat die roofdier in staat stel om sy
gehipnotiseerde prooi in die hande te kry. Wanneer die gehipnotiseerde bobbejaan
op sy veilige rotsspits (soos in 'n vorige artikel uiteengesit) eenvoudig sy hande
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uitstrek en hom oorgee in die kloue van sy vyand, wat is dit anders as die
instemmende reaksie op die magtige suggestie van die sluipende tier? Wanneer
die duif haar vlerke saamvou en vir die slang wag, is dit nie die inwerking van
sogenaamde suggestie nie? Maar ek wil 'n stap verder gaan: 'n siel wat in die mens
gedurende die hipnotiese toestand aktief word, is die versmoorde dieresiel aan die
ouere of wit brein verbonde. Dit is bekend dat hipnose die breinkors tydelik en
gedeeltelik uitskakel. Die siel wat gedurende hipnose wakker word, is gewis nie die
gewone mensesiel wat aan die nuwere grou brein verbonde is nie. Waar kom dit
vandaan? Om dié vraag te beantwoord, is dit nodig om elke eienskap van die
hipnotiese siel te oorweeg en te vergelyk, indien iets dergeliks in die natuur te vind
is waarmee dit kan vergelyk word. Is hierdie ‘vatbaarheid vir suggestie’ nie 'n
algemene eienskap van die dieresiel nie? Hoe tem die mens die os en die perd wat
soveel sterker is as hy? Hoe geluk dit hom om hierdie diere tot arbeid te dwing om
hom geduldig te dra en sy vragte te trek? Hoe raak hy die olifant baas? Hoe verplig
hy hom om van smôrens vroeg tot saans laat te swoeg en gehoor te gee aan elke
‘suggestie’ wat hy maak? Met een stryk van sy slurp kan die magtige dier sy lastige
klein vervolger verpletter, en 'n paar tree sou hom terugvoer na die vrye wêreld
waarna sy siel verlang. Van wat anders maak die mens gebruik as die algemene
‘vatbaarheid vir suggestie’, wat 'n eienskap is selfs van die normale dieresiel en wat
deur hipnose slegs verhoog word?
Dit is presies dieselfde aard van ‘vatbaarheid vir suggestie’ wat die mens self
blootlê sodra die hipnotiese psige in hom werkend word. Met veiligheid kan ons
beweer dat die ‘gevoeligheid vir suggestie’ in die gehipnotiseerde mens presies
dieselfde is as die gelyksoortige eienskap wat ons in alle diere onder normale
omstandighede aantref, en waarvan die dieretemmer afhanklik is in die uitvoering
van sy kuns.
Nou, wat katalepsie betref, het ons reeds gesien dat dit nie 'n onuitlegbare menslike
eienaardigheid is nie. In die bobbejaan kom dit ook voor as 'n simptoom van hipnose.
By insekte waar dit kan nagegaan word, is die ‘dood-aanstel’ altyd 'n kataleptiese
toestand. Wanneer die toktokkie die dood namaak, dan is al die roerbare spiere van
sy gestel in die uiterste spanning. So styf is die bene uitgerek dat dit moontlik is om
hulle in die lede af te breek voordat hulle 'n normale buiging aanneem. Dit is natuurlik
moontlik dat dieselfde kataleptiese verstywing feitlik by alle diere voorkom, maar
die kans vir direkte waarneming ontbreek. Dit is bv. nie onwaarskynlik nie dat die
gehipnotiseerde voël ook in 'n sekere stadium katalepties word.
Ons sien dus dat, wanneer die mens in hipnotiese toestand verkeer, daar ten
minste twee eienskappe is wat presies van dieselfde aard is as eienskappe wat ons
in die dierewêreld aantref, in die normale sowel as in die hipnotiese toestand.
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6 'n Paradys van Weleer
Die landstreek ten noorde van Magaliesberg, vanaf Hornsnek tot ver by Wolhuterskop
verby, was in die ou dae deur geheel Transvaal bekend as Agter-die-Berg. Dit was
destyds 'n onderskeidingsterm net so bepaald as Hoëveld, Bosveld en Laeveld.
Agter-die-Berg was ongetwyfeld die Paradys van Transvaal. Skrywer is op
Daspoort gebore en ons familie het die Agter-die-Berg-mense as ons naaste bure
beskou. Altwee paaie na Pretoria, een oor Silkaatsnek en een oor Hornsnek, het
oor ons werf gegaan. Langs die werf, waar die sementfabriek nou staan, had ons
'n watermeul waarvan die meeste van die inwoners van Hornsnek-Hartebeestpoort
gebruik gemaak het. Die sogenaamde Moot, van die Apiestot aan die Krokodilrivier,
was destyds bekend as 'n onvrugbare streek met swak weiding - behalwe die
rivierplase self.
Niemand kan vandag 'n denkbeeld vorm van die onderskeid wat destyds tussen
die Moot en Agter-die-Berg bestaan het nie. Dit was asof jy 'n nuwe wêreld binnetree
sodra jy Hornsnek of Silkaatsnek oorgaan. Altwee nekke was swaar en selfs
gevaarlik, met ongemaakte paaie, vreeslike steiltes, met kort draaie deur gevaarlike
valle begrens. So, altans, leef die opwekkende passate nog voort uit my kinderlike
herinneringe. Met sekere families van Agter-die-Berg was ons intiem bevriend. Met
die Fouries van Wildebeesthoek was daar 'n intimiteit wat voortgeduur het totdat
die hele vorige geslag tot die vadere vergader was. Daar was wederkerige besoeke
- natuurlik in groot ossewaens - waaraan die hele gesin gewoonlik deelgeneem het.
Die besoeke aan Agter-die-Berg was ligkolle in my eerste kinderlike
gewaarwordings wat alleen met my lewe sal eindig. Ou oom Josef (die gewone
uitspraak was ‘Josop’), grootvader van ons beroemde Afrikanerheld Jopie, was
destyds nog eienaar van die hele plaas. Daar was gewoonlik gedurende die besoek
'n gesamentlike reis deur die Bosveld tot aan die Rustenburgse grens. Elke insident
van die towerreise leef nog baie helder in my geheue, maar wat ek die beste van
alles onthou, is die pragtige reeks plase teen die hang van die berg. Hier het ons
waens en families uit alle dele van Transvaal en die Vrystaat teengekom wat
Agter-die-Berg besoek om graan, meel, vrugte (droog en vars), brandewyn, tabak
en ander landbouware te handel, meestal vir vee.
Niemand kan vandag van die weelde wat destyds Agter-die-Berg bestaan het,
die geringste denkbeeld vorm nie. So geil en vrugbaar was hierdie geseënde geweste
dat vrugte, en bruikbare gewas van alle aard, in werklikheid wild gegroei het.
Magaliesberg-tabak was deur geheel Suid-Afrika beroemd as die fynste opbrengs
in ons land te vinde; en Magaliesbergse brandewyndruiwe, -perskes, en -stamvrugte
was, in Transvaal altans, veel hoër gewaardeer dan
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die beste produkte van die Kaapkolonie. Dit is moeilik om vandag te glo dat ontelbare
vragte lemoene en nartjies daarvandaan na Kimberley vervoer is in die grootse dae
van die Diamantvelde, waar ongelooflike pryse vir alle Magaliesbergse produkte
verkrygbaar was. My laaste besoek aan Agter-die-Berg was toe ek, as 'n klein
seuntjie, die ouerlike huis op Daspoort vir altyd verlaat het om in die verre Vrystaat
skool toe te gaan. Ek het met die trek van 'n gesin Van Heerden meegegaan, en
meer dan twee weke het ons op Wildebeesthoek vertoef waar ek my klein maats
almal vaarwel gebied het.
Die volgende insident sal die leser 'n besef gee van hoe na ons aan die dae van
die Groot Trek was en hoe nou ons volk toe nog aaneengeskakel was. Die heer
Van Heerden was 'n Vrystater, 'n man van sowat vyftig jaar. Toe dit bekend raak
dat hy op Wildebeesthoek met sy gesin vertoef, het bloedverwante van alle kante
opgedaag. Hier was ooms, tantes, neefs en kleinneefs wat Van Heerden nooit tevore
gesien had nie. Vanaf die slag van Bloedrivier is die familie verdeeld. Een deel het
in die Vrystaat agtergebly, en die ander deel het na Transvaal deurgetrek. Maar al
die lang vervreemde bloedverwante wat op Wildebeesthoek bymekaargekom het,
het alles van mekaar af geweet - die naam en ouderdom van elke seun en dogter
- asof hulle gister van elkaar geskei was. Ek herinner my dat die hartstogtelike
begroetings - vernaamlik onder die ouere geslag van die familie - wat my gasheer
en sy gade ten deel geval het, my as kind verbaas het.
Ons het in Agter-die-Berg 'n groot vrag lemoene vir beeste en leer gehandel, ook
gedroogde vrugte, tabak, meel en brandewyn, alles vir die Kimberleyse mark bestem.
Maar ons het nie reguit Kimberley toe gereis nie. Die heer Van Heerden het eers 'n
lang jagtog deur Marico aanvaar, waar ons 'n tweede ‘kaal’ wa met biltong en velle
belaai het. Altyd egter het ons die vrag lemoene saamgesleep. Dit was die werk
van ons kinders om elke dag 'n deel van die vrag deur te soek na lemoene met
bedorwe plekkies. Hierdie uitgeworpe lemoene was ons vergoeding vir die gedane
arbeid.
Die jagtog het maande geduur - hoeveel kan ek nie meer herinner nie; en tog het
die grootste deel van die vrag gesond in Kimberley aangekom en die heer Van
Heerden het 'n klein fortuintjie daaruit gemaak. Uitgesoektes het ons uit die hand
verkoop teen een sjieling stuk.
Ek herinner my hoe ons kinders met verwondering vervul is deur die spraaklose
verbasing wat ons lemoene onder die Vrystaatse kinders - wat nog nooit 'n lemoen
gesien het nie - veroorsaak het. Ons het hoenders en eende geruil - ‘een vir een’ vir lemoene met bedorwe plekkies, wat ons nou vir hierdie doel begin versamel het
in plaas van die vrugte self op te eet. Ek weet dat die besit van hokke vol kuikens
en eendjies my die gevoel van onuitputlike rykdom verskaf het. Ek het hierdie insident
uit my lewe aangehaal alleen om aan te toon die afstande wat Magaliesbergse
lemoene met ossewaens vervoer kon word.
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Die plase in Agter-die-Berg was so eenders dat hulle in my kindergewaarwording
as replikas van mekaar voorgekom het. Uit byna elke kloof van Magaliesberg was
daar 'n ewigdurende stroom water wat gewoonlik die grootste landerye ‘uit die
stroom’ - sonder damme - kon besproei. Dit was destyds nie nodig om die
vrugteboorde te benat nie. Voor elke stroom van hierdie aard was 'n plaas aangelê.
Op baie plase het klein watermeulens gestaan waar die eienaar sy graan self in
meel kon omsit; en dit is eienaardig dat dit hierdie meel was - op klein ‘selfgemaakte’
meulens gemaal - wat aan Magaliesbergse boermeel sy vermaardheid verskaf het.
Water was in Agter-die-Berg so volop dat niemand daar destyds sou van gedroom
het om op droë grond 'n opstal aan te lê nie. Die magtige bergreeks had in sy donker
geweide 'n onuitputbare voorraad water opgegaar wat hy met verkwistende hand
op die vrugbaarste aarde in Suid-Afrika onophoudelik uitgegiet het.
Die mense herinner ek my as almal welgesteld, vrolik en opgeruimd. Geld was
uiters skaars, maar voedsel, van die beste, was oorvloedig. Baie van die mans het
gelooide velklere gedra, maar so pragtig was die rooibokvelle vir hierdie doel bewerk
dat so 'n pak vandag waarskynlik as 'n weelde beskou sou word!
Vee was ook volop. Daar was afwisselende berg- en bosveldweiding wat in dié
dae byna grensloos was. Daar was eienaars wat wilde Afrikanertroppe besit het wat
slegs een maal in die jaar - vir ‘brand en sny’ - in die kraal gekom het.
Daar was seker geen deel op aarde waar die lewe makliker en deurgaans
aangenamer was dan in Agter-die-Berg nie.
Ek het Agter-die-Berg nou die dag weer besoek - natuurlik nie die eerste maal nie
- en onwillekeurig het die herinneringe uit my kinderdae my gemoed tot uitsluiting
van alles anders in beslag geneem, en dit het 'n gevoel van onbeskryflike weemoed
veroorsaak. Hoe kan 'n mens ooit in woorde stel die onderskeid tussen wat ek gister
gewaar het en die glorieryke dae wat - helaas! - nog net in my geheue bestaan?
Die ‘Paradys’ van vroeër het 'n dorre klipwoestyn geword. Die een lemoenboord
ná die ander het ons verbygery waarvan elke boom tot in die grond toe dood en
verdor is. In baie gevalle is die eienaars besig om die verdorde gaardes uit te roei
vir brandhout en om plek te ruim vir groentetuine en landerye - ‘wanneer dit weer
eendag reën’.
Van al die bekende bruisende bergstrome is geen druppel meer sigbaar nie. Die
een ná die ander het ons die ou driwwe deurgegaan. In plaas van passate wat
maklik te diep vir die motor sou wees, het ons niks as dorre stofslote teëgekom nie.
Agter-die-Berg, die Paradys van Transvaal, is op die grens van hongerly-
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ding. Geen van die ou bekende plase het vanjaar genoeg voedsel vir 'n kind
opgelewer nie. Elke stukkie kos wat vandag in Agter-die-Berg gebruik word, moet
gekoop of op ander wyse van buite gekry word.
Dit is die derde jaar van die grootste droogte wat Magaliesberg binne mensekennis
geteister het.
In die hele streek wat ons deurgereis het, het ons slegs drie armsalige melkkoeie
teengekom, wat agtergehou word om in 'n siektegeval te voorsien. Al die ander vee
is na die Warmbad-bosveld gestuur - ‘op Gods genade’, soos een inwoner dit
uitgedruk het.
Ons het 'n menigte afstammelinge van ou Magaliesbergse families teengekom,
van die aristokrasie van Transvaal. Die omgewing van die ontmoeting was werklik
skrikwekkend, vernaamlik met die ou herinneringe nog helder in ons geheue ... In
verflenterde klere, stofbedek, het ons hulle op die grootpad ontmoet, waar hulle met
graaf en pik teen vier sjielings per dag werk. Ons het verneem dat daar nie meer
dan een weerbare manspersoon op enige plaas agtergebly het nie. Die
agterblywendes word om die veertien dae deur werkendes afgewissel. Die water
vir huislike gebruik word - meestal deur klein dogtertjies en seuntjies - twee, drie en
vier myl ver in blikke aangedra, en dit op plase waar water dikwels te volop was en
waar vroeër gedurig voorsorgsmaatreëls teen die gevaar van verspoeling geneem
moes word.
Daar is nog verskeie ou inwoners van Magaliesberg wat die streek veel langer
dan 'n halfeeu ken. Die ou heer Herman - diep in die tagtig en nog so gesond en
fluks as 'n jongman van veertig - beskik oor 'n herinnering wat sewentig jaar agteruit
strek. Een ou suster van Jopie Fourie se grootvader het 'n nog langer geheue van
Agter-die-Berg. Die getuienis van hierdie bejaarde inwoners is eenparig: nooit het
Magaliesberg - vanaf die Voortrekkeraanleg - so 'n toestand deurleef nie. Vir die
eerste maal vanjaar het die laaste standhoudende fonteine wat nog in die klowe
oorgebly het, opgedroog. Drinkwater word verkry uit putte wat in die bronne gesink
word.
Een feit het my as merkwaardig opgeval. Soos oral elders in ons geteisterde land
is die inwoners gretig om die bejammerenswaardigheid van hul toestand aan die
besoeker te beskrywe; maar daar is nietemin - trots al die ellende - 'n gees van
optimisme wat elders veel seldsamer is.
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7 Waar die Wêreld Verkeerd om Wentel
Boshof is 'n Vrystaatse dorpie ongeveer dertig myl van Kimberley. Dit is geleë binne
die sogenaamde ‘woestyngebied’, wat groot gedeeltes van Betsjoeanaland, die
Vrystaat en Noordwestelike Transvaal beslaan.
In vroeër dae was Boshof 'n ware oase in die woestyn. Die omgewing is nie juis
inspirerend vir mense wat natuurskoon alleen vind in die grootste verskyning van
bome, berge en riviere nie. Hier is alleen die eensame en oneindige vlakte, besaai
met klein koppies en rantjies van swart ysterklip.
En dan is daar panne. Boshof is te midde van die grootste pannestreek binne die
grense van die Unie. Nou, helaas! is die panne meestal leeg. Vroeër het Boshof
self 'n onuitputlike watervoorraad besit, en die dorpie was wyd en syd beroemd om
sy pragtige vrugtetuine en blomme wat die strate in die somer van 'n kleurvertoning
voorsien het waarvan die weerga ver sou gesoek moet word.
In groot reënjare, as die panne vol word, is die distrik in 'n nuwe wêreld herskep.
Dit was die toevlugsoord van miljoene watervoëls, waaronder 'n menigte besoekers
uit Midde-Afrika en selfs van die Nyl - so het natuurkenners destyds vasgestel. Daar
was een reënjaar toe die grootste van die panne - Karree - oorstroom en met
Prinspan aangesluit het, en daarvandaan was daar een breë waterweg, van pan
tot pan, tot in die Vaalrivier.
Dit lyk of Boshof so 'n verbasende verskynsel nooit weer sal beleef nie. Die
watervoorraad van die dorpie is tot op die grens van wegdroging verminder, en deur
die hele distrik het die watervlak dieper en dieper gesak en tegelyk minder geword.
Vroeër was Kimberley uitsluitend van Boshof afhanklik vir al sy groente en vrugte.
Vandag lewer die dorpie vir eie gebruik selde genoeg.
Dit is merkwaardig dat hierdie klein dorpie in die woestyn eertyds verbonde was
aan die name van verskeie merkwaardige persoonlikhede. Ek wil slegs van een
hier melding maak, omdat hierdie artikel werklik met 'n geheel ander oogmerk
geskrywe is. Hier in Boshof het die ou heer James Bain die laaste jare van sy lewe
deurgebring. Bainsvlei naby Bloemfontein was sy oorsponklike woonplaas. In Boshof
het die ou man die laaste jare van sy lewe geslyt in die aanlegging en onderhou
van 'n wondertuin. Niemand het Boshof in dié dae besoek nie sonder verlof te verkry
om die hoog-ommuurde praghof van plante te deurwandel. Weinig mense het
geleentheid gehad om die huis binne te kom. In die laaste jare van sy lewe was die
ou heer 'n ware kluisenaar. Al die kamers van sy huis was vol boeke gepak. Hy had
o.a. 'n verbasende versameling Suid-Afrikaanse boeke, pamflette, prente en
handskrifte.
In sy jong dae het hierdie merkwaardige man geen onaansienlike rol in die
openbare lewe van die Vrystaat gespeel nie. Geen beroemde reisiger het die
binneland van Suid-Afrika besoek sonder Bainsvlei aan te doen nie, en van die
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meeste had die ou heer briewe en boeke in sy versameling. Die eerste prins van
die Britse koningshuis wat Suid-Afrika besoek het - die Hertog van Edinburgh - was
etlike weke die gas van die heer Bain op Bainsvlei.
Van die dak van die waenhuis van Bainsvlei het dié prins eendag 'n skouspel
gesien soos waarskynlik nooit tevore en seker nooit daarná in Suid-Afrika te sien
was nie. Die heer Bain het 'n impi Basoeto lank voor die koms van sy koninklike gas
versamel en gereed gehou. Op die afgesproke dag het die impi vanaf Modderrivier
die wild in 'n groot halfmaan ingesluit en oor die werf van Bainsvlei gedryf. Die optog
het een gehele dag voortgeduur, van die môre tot die aand, en onder die massas
diere was al die grootwild wat ooit op die vlaktes van Suid-Afrika te vinde was,
tesame natuurlik met tallose duisende swartwildebeeste, blesbokke en springbokke.
Die heer Bain het hiervan 'n skildery gehad deur 'n beroemde Engelse kunstenaar
wat die Hertog later aan hom geskenk het.
En hier, binne die ontoeganklike mure van sy laaste heerlike klein vesting is die
ou heer in uiterse eensaamheid dood. Ná sy dood is ontdek dat hy lid was van 'n
Engelse familie van hoë adel. Die naam wat sy verwantskap kon aandui, het die
heer Bain nooit gedurende sy lewe in Suid-Afrika gebesig nie.
Om aan te toon met welke merkwaardige mense die heer Bain in aanraking gekom
het, dien slegs nog een anekdote: 'n Eie seun van die wêreldberoemde Engelse
digter Shelley het by een geleentheid by Bainsvlei opgedaag. My vermoede was
altyd dat die ou heer self hom uit Engeland laat haal het. Op sy oudag was hy altyd
'n weinig geheimsinnig aangaande hierdie seun van Shelley. Ek vermoed dat hy 'n
onegte kind was. Hoe dit ook al mag wees, die man het etlike jare onder die sorg
van die heer Bain deurgebring en is op net so 'n geheimsinnige wyse weer verdwene
as wat hy aangekom het. Ek noem hierdie geval omdat die ou heer Bain op Boshof
'n oorspronklike handskrif van Shelley in sy besit had, wat hierdie seun van die digter
hom as bewys van erkentlikheid geskenk het. Dit was een van sy mees beroemde
gedigte - ek dink ‘Sensitive Plant’. Skrywer was ongelukkig te jonk en sy kennis van
die Engelse letterkunde te skraal dat die handskrif 'n blywende indruk op sy geheue
sou maak. Maar hy het die manuskrip van die gedig in sy hande gehad, en dit bly
in sy herinnering dat die ou heer gewys het op verskeie veranderings deur die digter
self wat die heer Bain as van die grootste letterkundige waarde beskou het.
Die Bain-versameling het kort na die dood van die ou kluisenaar verdwyn, behalwe
'n paar boeke wat hy aan senator Charlie Marais (broer van skrywer) voor sy dood
geskenk het. Daaronder was 'n eerste druk van Harris se beroemde boek oor
Suid-Afrikaanse wild, met 'n geskenkplaat deur die skrywer self aan Bain gerig.
Om na Boshof terug te keer! Behalwe sy heerlike tuine en sy panne was Boshof
eertyds insonderheid om sy lugspieëlings beroemd. Besoekers het gedurig
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van Kimberley oorgekom met geen ander doel nie dan om die lugspieëlings van
Boshof te aanskou. Ek dink nie dat die weerga daarvan êrens in die wêreld
voorgekom het nie.
Gedurende sekere ure van die dag was daar 'n wonderlike en wisselende vertoning
van mirages om die dorp. Die vlakte omheen was in pragtige mere verander waarin
die toppe van die swart koppies - gewoonlik met 'n kroon van groen karree - as
towereilande opduik. Die Engelse blaaie van Kimberley het van Boshof altyd as die
‘Village of Mirages’ geskrywe. Dit was my altyd merkwaardig hoe gou 'n mens
daaraan gewoond geword het om dan niks wonderliks meer in die verbasende
natuurverskynsel te vind nie. Maar vir die vreemde besoeker was die lugspieëlings
altyd 'n verrukkende natuurwonder.
Met die groot klimaatsverandering wat die toenemende watervermindering
teweeggebring het, het die lugspieëlings van Boshof jaarliks in beide uitgestrektheid
en wonderlikheid afgeneem. Ek vermoed dat die boomgaarde van Boshof iets met
die verskynsel te make had. By 'n later besoek deur skrywer het dit geblyk dat die
opgeefsels nog daar was, maar hulle was niks meer wonderlik dan oral in ons droë
streke te sien is nie. Tevergeefs het ons gesoek na die skitterende mere van vroeër,
met heldere weerspieëlings in die water van koppies en bome wat die strand
omsoom.
Skrywer onthou uit sy kinderdae wonderlike toere wat die lugspieëlings kon uitvoer.
By een geleentheid was hy op reis met 'n algemeen bekende en beminde Duitse
inwoner van die distrik, die heer Nauhaus van Gannapan. Skielik sien ons hoog in
die lug voor ons 'n klompie blesbokke bedaard aan 't weie. Almal was egter
onderstebo! So naby het hulle geskyn dat die ou heer Nauhaus die perde ingetrek
en sy geweer gereed gemaak het, terwyl hy aan ons seuns 'n uitleg van die
wonderlike natuurverskynsel gee wat my lankal ontgaan is. Ek herinner my egter
dat hy ons vertel het dat hy dikwels tevore 'n soortgelyke verskynsel in die nabyheid
van Boshof gesien het.
Maar die wonderlikste van die gebeurtenis moes nog kom. Ons het stadig
voortgery, want die ou heer het stellig verwag dat ons bo-op die bult die werklike
blesbokke in gesig sou kry. Maar ons is een bult oor, die leegte deur, 'n ander bult
oor, en by die derde of vierde bult verdwyn die omgekeerde blesbokke uit die lug.
Dit was nog goed 'n halfuur verder eer ons in die verte die klompie langs die pad
aan die wei sien - dié keer reg op hul bene!
Nog een herinnering: 'n Paar uur te perd van die dorp was die plase van die heer
Piet van der Byl en die heer Brink. Eersgenoemde was die vader van dr. H.J. van
der Byl, van die Staatstaalfabriek in Pretoria, en laasgenoemde die vader van die
heer George Brink, gewese burgemeester van Pretoria. Beide die twee here is dus
seuns van hierdie klein Vrystaatse woestyndorpie.
Die leser het al seker by die een of ander geleentheid die ondervinding gehad
dat terwyl hy op reis is, die wêreld skielik omgekeerd raak! Vroeër, toe reise
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met perde- en ossewaens die reël was, was die verskynsel meer gewoon. Jy gaan
slaap een nag met die disselboom van die wa na die noorde. Die volgende môre
as jy opstaan, is die wa, en met die wa die hele wêreld, omgedraai. Die disselboom
wys suid, en die son kom in die weste op. Soos ek sê, was die wyse van reis in
vroeë dae waarskynlik verantwoordelik vir die meer gewone verskyning van hierdie
gewaarwording. Maar ek is seker dat baie lesers selfs in ons tyd - ten spyte kan die
motor - dié lastige ondervinding gehad het.
Op pad van Boshof na die plase van mnre. Van der Byl en Brink moes mens 'n
reeks rantjies deurgaan waar die pad twee of drie skerp draaie maak. In die middel
van die dag was daar altyd regs en links uitgestrekte lugspieëlings wat by die uitweg
op die oop vlakte gewoonlik ineen loop en op dié wyse die gehele landskap voor
jou onsigbaar maak. Sodra jy so naby kom dat die mirage verdwyn, ontdek jy, tot
jou verbystering, dat die wêreld binne 'n paar sekondes omgekeer het. Dadelik het
jy die stellige indruk dat jy aan terugreis is en later die middag ontdek jy dat die son
aan die verkeerde kant ondergaan.
Hierdie ondervinding moes elke vreemdeling by sy eerste besoek deurmaak. Dit
was slegs nadat jy herhaalde male die pad op verskillende ure van die dag bereis
het dat hierdie sielkundige omwenteling vernietig is. Sodra dinge eenmaal reg was,
het die omkering nooit weer met jou plaasgevind nie.

8 Die Wêreld se Mees Gevreesde Slang
Nieteenstaande Suid-Amerika en Indië 'n veel gunstiger omgewing verskaf, is Afrika
nog die land van grootheid wat die organiese lewe betref. Ons het veel meer groot
diersoorte dan enige ander vasteland op aarde. In byna alle soorte staan Afrika die
eerste, behalwe in een - slange. In beide Suid-Amerika en Indië (altwee by uitstek
slanglande) is daar constrictors veel groter dan ons luislang, waarvan slegs een
soort deur geheel Afrika gevind word. In die twee ander genoemde lande is daar 'n
groot hoeveelheid verskillende soorte, waarvan die grootste egter waterslange is
wat nooit buite die groot riviere aangetref word nie.
Maar in een slangsoort staan Afrika vér bo alle ander lande, en wel in 'n soort
waar dit die minste te wagte sou wees; naamlik giftige slange. Ons mamba of
makoppa is sonder twyfel die grootste giftige slang in die wêreld. Die twee wat
waarskynlik die naaste aan hulle kom, is die dodelike fer de lance van die
Oos-Indiese eilande en die hamadryad of koning-bakkop van Brits-Indië.
Dit was tot nog toe onmoontlik om met sekerheid vas te stel hoe groot die mamba
word, omdat daar geen verkrygbare gegewens bestaan nie. Alle be-
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staande syfers hang grootliks af van mondelinge getuienis. Wat in my besit is onbetwyfelbare getuienis - is die volgende: (1) Die oorlede heer Karel van Heerden
van Swaershoek, Waterberg, het met sy skoonseun die plek afgemeet waar 'n
mamba dwarsoor die pad gelê het. Die lengte van die reptiel was agtien voet. (2)
In een van die myndorpies naby Barberton het 'n mambavel teen die muur van die
kantien gehang wat ongeveer agtien voet lank was. (3) Ongeveer 'n maand gelede
het enige Vaderland-mense op 'n besoek aan Rooiberg uit 'n geloofwaardige bron
gehoor van 'n loodslang onlangs in die nabyheid geskiet, wat een-en-twintig voet
lank was! (4) Ek het ook geloofwaardige getuienis omtrent 'n ander opgesette
eksemplaar in die distrik Lydenburg wat vier-en-twintig voet (by skatting) gemeet
het. (5) Die langste mamba wat ek persoonlik geleentheid had om te meet, was
11½ voet. Dit was 'n loodslang, op die wal van Magalakwên gedood.
As ons alle gissings en skattings uitsluit, dan kan met sekerheid aangeneem word
dat 'n makoppa van minstens twintig voet in Transvaal aangetref is. Hoe ontsettend
groot dit is, sal die leser besef wanneer hy tegelyk onthou dat die grootste constrictor
of luislang wat ek ooit in my lewe gesien het, 19½ voet lank was.
Die mamba is tegelyk ook, sonder enige twyfel, die giftigste slang in die wêreld.
Selfs die gevreesde klein daboia van Indië wat ongeveer 'n voet lank word, is nie
so dodelik soos die mamba nie. Ek weet nie of die gif van die mamba juis dodeliker
is as dié van die pofadder of van enige ander giftige slang nie, maar die mamba is
in staat om met sy byt meer gif in te spuit dan enige ander bekende slang. Die
gifkliere van 'n tien voet lange mamba is minstens twintig maal so groot en bevat
twintig maal soveel gif as dié van die grootste pofadder. Die gifkliere van die mamba
strek aan elke kant van die long (die slang besit slegs een long) byna die gehele
lengte van die lyf. 'n Tienvoet-mamba met volle gifkliere kan 'n gewone koppie vol
gif in sy slagoffer spuit. Met so 'n ontsettende dosis direk in die bloedstroom gelos,
het die menslike liggaam hoegenaamd geen kans om die nodige hoeveelheid af te
skei voordat die dood intree nie. En die dood kom snel in geval van mambabyt. In
gevalle waar 'n aar geraak word, duur dit sekondes. In gevalle waar min gif ingespuit
is, kan dit van twintig minute tot drie of vier uur strek.
My jarelange verblyf in Waterberg, toe die noordelike gedeelte (die Bosveld van
Waterberg) en die Springbokvlakte nog totaal deur blankes onbewoon was, het my
geleentheid verskaf om tamelik dikwels in aanraking met die gevreesde makoppa
te kom, en ook van gevalle te hoor wat in my onmiddellike nabyheid voorgekom
het.
Die eerste maal wat ek 'n swart makoppa gesien het, was in Swaershoek op die
plaas Rietvlei, toe bewoon deur die vier Van Heerden-broers wat deur geheel
Waterberg bekend was om alles wat in die mens minlik en aantreklik is.
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Twee van hulle - oom Karel en oom Piet - is helaas! enige jare gelede reeds die
ewigheid ingegaan.
Swaershoek het sowat dertig jaar gelede 'n ongewenste vermaardheid deur die
gehele noorde erlang wat mambas betref. Tot ná die Engelse oorlog was die
makoppa op Rietvlei totaal onbekend. Sedert die aanleg van die plaas 'n
mensegeslag tevore is geen enkele mamba ooit binne die bakens van Rietvlei of
myle en myle ver in die omtrek gesien nie. Die meeste inwoners van Rietvlei het
nooit tevore in hul lewe 'n swart mamba gesien nie. (Die oorlede here Karel en Piet
van Heerden was waarskynlik die enigste uitsonderings in hierdie opsig.) Enige jare
ná die Engelse oorlog is die eerste swart mamba op Rietvlei gesien. Twee jong
veewagters het 'n swart slang in 'n boom in die veld gesien en hom vanaf 'n veilige
afstand met klippe bestook. Dit het een geluk om die reptiel die rug af te gooi, en
hulle het die aand die dooie slang huis toe geneem om die oubaas die onbekende
dier te toon. Dit was 'n swart mamba van ongeveer ses of sewe voet. Hoe onbekend
die makoppa destyds op Rietvlei was, kan hieruit afgelei word dat groot verskil van
mening onder die bewoners geheers het omtrent die identiteit van die onbekende
slang. En toe, binne enige maande, was Rietvlei vergewe van mambas. Daar was
'n tyd dat 'n mens slegs met lewensgevaar die vrugteboord van die heer Van Heerden
kon besoek. Dit was gedurende hierdie tyd dat ek Rietvlei die eerste maal besoek
het om die gasvryheid van my beminlike vriende daar te geniet. Ek het laat die eerste
middag by die woning van die heer Piet van Heerden aangekom. Die huis is
skilderagtig geleë teen 'n steil ruie kop, met 'n hoë veranda wat 'n pragtige uitsig
oor die vrugteboord en lande verskaf. By die onderent van die vrugteboord is 'n
rietvlei en 'n groot populierbos. 'n Kweperlaning versper die boord aan die een kant
en links van die huis, tussen hierdie kweperlaning en die groot watervoor, gaan die
grootpad na die noorde. Hierdie beskrywing moet in geheue gehou word omdat dit
dit betrekking het op wat ek verder gaan vertel omtrent die mambas van Rietvlei.
Onmiddellik ná my aankoms hierdie eerste middag het die gesprek spoedig oor
mambas gegaan. Dit was met aansienlike huiwering dat ek die onderwerp geopper
het, want daar het kort tevore 'n verskriklike tragedie op Rietvlei plaasgevind waarvan
die herinnering nog vars en teer was. Die enigste seun van my gasheer, die heer
Piet van Heerden, is tussen die vrugteboord en die huis deur 'n mamba in die kuit
gebyt. Hy het net lank genoeg gelewe om die huis te bereik en sy moeder te vertel.
Voordat die heer Van Heerden self, of die naaste mense, van die geval in kennis
gestel kon word, was die seun reeds dood. Hy moes in die laaste oomblikke die
vreeslikste foltering deurstaan, want hoewel snel, is die dood deur
makoppa-vergiftiging nie maklik nie. Die seun was agtien jaar oud.
Ek het die heer Van Heerden vertel dat ek nooit tevore 'n mamba gesien het
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nie, en ek het so baie van die mambas van Rietvlei gehoor, dat ek die hoop koester
om een te sien te kry gedurende my verblyf in Swaershoek. Hy het hom bereid
verklaar om so gou moontlik my begeerte in hierdie opsig te bevredig. Twee swartes
is dadelik geroep, aan wie die heer Van Heerden 'n haelgeweer en 'n paar lang
kieries oorhandig het, met die bevel om so gou moontlik 'n makoppa in die hande
te kry.
Ongeveer twee uur later - net voor sononder - kom die twee by die huis aan met
'n swart mamba van tien en 'n kwart voet. Dit was die eerste maal dat ek die pragtige
lyne en wonderlike kleure van die swart makoppa kon bewonder. Ek het dadelik
begryp waarom die swart mamba deur sommige mense groen genoem word. (Daar
is natuurlik 'n ware groen makoppa - so groen soos die boomlower waarin hy woon.)
Die slang vertoon alleen in 'n donker skadu as volstandig swart. In direkte sonlig is
die kleur weerskynend met glanse van purper en metaalgroen.
Wat sy lyne betref, as daar ooit 'n slang vir spoed gemaak was, dan is dit die
makoppa. En in werklikheid loënstraf hy sy vorm nie. Daar kan nooit op aarde 'n
slang wees wat sneller dan die makoppa oor die toppe van struikgewas, deur die
takke van bome of op die blote grond kan beweeg nie. Daar is geen ongevleuelde
dier wat nader aan vlieg kom nie. Om 'n groen of vaal makoppa deur takke te sien
beweeg, gee altyd die indruk van 'n pyl uit 'n boog. Anders dan die meeste slange
maak hy op die gelyke grond geen kronkelende bewegings as hy vinnig gaan nie,
daarom is sy spoor net so reguit as dié van 'n fietswiel op 'n sagte pad.
Ná die dood van die heer Piet van Heerden se seun was daar 'n reeks ongelukke
en gevaarlike voorvalle op Rietvlei en in die omtrek. Dit sou 'n boekdeel verg om
alles te beskrywe wat hier tussen die mens en hierdie dodelike gevaartes gebeur
het. Laat ek slegs enkeles noem wat die lewendigste in my geheue voortlewe.
'n Klein seuntjie is in die nek gebyt terwyl hy onder die skadu van 'n boom naby
die huis sy skoolles aan 't lere was. Twee klein seuntjies was besig om bessies om
'n rysknop te pluk toe hulle op 'n afstand 'n geblaas hoor; toe hulle omkyk, sien hulle
'n swart makoppa op volle vaart, met opgehewe voorlyf, na die rysknop aankom,
waar sy verblyfgat was. Die seuntjies het dadelik op loop gegaan na die familietent,
wat ongeveer tweehonderd tree van die rysknop gestaan het. Een was ongeveer
tien en die ander ses jaar oud. Die kleinste was taamlik ver agter toe sy broertjie 'n
angskreet hoor. Toe hy staande bly en omkyk, was dit net om die mamba te sien
slaan. Dit blyk toe dat die ondier die vlugtende seuntjies agtervolg en die kleinste
ongeveer dertig tree van die rysknop ingehaal het. Hy het hom in die nek gebyt en
die ongelukkige klein slagoffer was op die plek dood asof hy 'n koeël deur die hart
gekry het.
In 'n ander geval had 'n jong dame van ongeveer agtien jaar twee van haar
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skoolmakkers by haar op vakansiebesoek. Op 'n sekere aand, net met sononder,
stap die drie gearmd na die veekraal om die melkery by te woon. Op weg moes
hulle deur verskeie plate dwerg-wag-'n-bietjie gaan, en by een geleentheid laat die
jong dame haar 'n klein uitroepie ontval: ‘Soe, hoe steek die wag-'n-bietjie-dorings
my!’ Sonder 'n verdere opmerking is hulle na die kraal. Daar het sy aanhoudend
begin kla oor die ongewone brand van die doringsteekplek. Spoedig het sy begin
naar word, met hewige pyn in die been. Toe die plek ondersoek word, is onmiddellik
die twee wonde van 'n slang se slagtande herken. Sy is dieselfde nag dood voordat
die naaste geneesheer die plaas kon bereik.
Die ou heer Piet van Heerden (en 'n meer onbevreesde mens wat slange betref
het ek nooit in my lewe gesien nie) het meer noue ontkomings gehad van deur
mambas gebyt te word dan enige mens van wie ek ooit gehoor het. Terwyl hy met
'n swartman deur die veld loop, voel hy skielik 'n loodswaar gewig wat sy wandelstok
byna uit sy hand ruk. Dit was 'n reus van 'n mamba wat sy slagtande in die kierie
vasgeslaan het. Hy het sy aanvaller met die kierie bestorm en doodgeslaan, terwyl
die swarte, sonder om om te kyk, die hasepad kies. By 'n ander geleentheid is hy
deur 'n groot makoppa in die middel van die rietvlei bestorm. Hy was op 'n klein
voetpad wat die vlei kruis na die woning van die heer Willem van Heerden. Hy was
so kreupel van jig dat hy nouliks kon loop. Met die poging om sy gesig met sy twee
loopkieries te beskerm, slaan hy neer net toe die slang hom bereik. Hy lê doodstil
en draai stadig sy kop om sy aanvaller binne gesig te kry; en toe sien hy bo hom
twee makoppas - 'n mannetjie en 'n wyfie - met gekruisde nekke, waarvan een 'n
gedurige geblêr van woede uiter.
'n Amerikaanse ingenieur - die heer Ford - en ek is eenmaal deur 'n mamba oor
die boomtoppe bestorm. Ons was in 'n kar met ses muile bespan en het net op 'n
lang hoogte uitgekom, tussen Rooiberg en Krokodilrivier. Daar was ruie bosveld
met groot bome aan elke kant van die pad. Terwyl ons op die hoogte stilhou om die
muile te laat blaas, hoor ons dieselfde geblêr wat die heer Van Heerden beskrywe
het. Met die verkyker sien ons bo-op die top van 'n plat doringboom, ongeveer
driehonderd tree van die pad, twee groot slange met gekruisde nekke, waarvan een
verantwoordelik was vir die geblêr. Ons had by ons 'n klein outomatiese rewolwer,
en die heer Ford begin skiet op die slange - sonder natuurlik die minste kans om
hulle te raak of selfs met die koeëls te bereik. Skielik sak een van hulle weg; daar
was 'n geruis van blare en 'n paar sekondes later verskyn die slang op 'n boom nie
tien tree van ons af nie. Ons Boesmandrywer het soos 'n sak mielies aan die
teenoorgestelde kant van die kar in die pad neergestort, waar hy as 'n lyk bly lê het
totdat alles verby was. Die heer Ford en ek was op die agterste bankie waar daar
geen kans vir vlug was nie. Ons het onsself so plat gedruk as wat enigsins in die
beknopte ruimte moontlik was. Die slang het ons bedreig met hoog verhewe voorlyf
en kop van
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kant tot kant swaaiende. Nooit in my lewe het ek ooit die weerga van so 'n skouspel
van dreigende boosheid en woede gesien nie. Ek het tevore die bedreiging van 'n
gekweste leeu gesien, maar hy was by die makoppa nie te vergelyk nie. Die lang,
smal kop was na vore gebuig, die kake was wyd oop sodat ons duidelik die sneeuwit
slagtande in die bokaak kon sien, terwyl die gesplitste swart tong vinnig soos 'n
vlam uit en in beweeg. Ons aanvaller het egter geen hoorbare geluid gemaak nie,
maar van die een wat nog op die oorspronklike boom agtergebly het en daar orent
staan, kom onophoudelik die geblêr van woede of waarskuwing. Dit was die wyfie
wat die geluid maak. Ek het dikwels van ou jagters en van swartes van die gevaarlike
‘blêr-slang’ gehoor en dit altyd as 'n ongegronde legende beskou; hier moes ek
ontdek dat die ‘blêr-slang’ die mamba in die paartyd is.
Ons het tien minute so inmekaar doodstil bly sit, toe die slang stadig neersak en
terugseil na sy maat. Ons is met 'n groot omweg deur die bome en het die makoppas
nie weer gewaar nie.
Ten laaste wil ek nog een geval noem wat 'n diep en onuitwisbare indruk op my
gemaak het - dit is die dood van 'n oue en diep beminde vriend, die heer Jan Wessel
Wessels. Jare agtereen het ons elke jagtyd onder grootwild saam deurgebring. Die
heer Wessels, behalwe al sy ander beminlike karaktertrekke, was 'n verbasende
natuurkenner, en dit was 'n voortdurende genot om met hom in die veld te vertoef.
Hoe dikwels het hy my nie snags by die vuur van al sy ontmoetings met makoppas
vertel nie, en hoe goed het hy nie die slang en al sy eienskappe geken nie. Min het
ek toe gedroom dat hy deur 'n makoppa 'n verskriklike dood sou moet verduur. Maar
so was dit. Terwyl ander lede van 'n klein jaggeselskap onder aan die Klein-Galakwên
besig was om 'n heuningnes onder die wortels van 'n boom uit te haal, het die heer
Wessels in die nabyheid onder die skadu van 'n ander boom gaan sit. Hy was
onwetend langs die verblyfgat van 'n makoppa. Die slang het hom van agter bestorm
en in die nek gebyt - 'n geliefkoosde plek vir 'n aanvallende makoppa - en my arme
vriend was dood voordat mediese hulp hom kon bereik.
Bostaande is min of meer persoonlike ontmoetings met hierdie mees gevreesde
slang in die wêreld. Dit sal egter van belang wees om enkele historiese voorvalle
te beskrywe ten einde die leser 'n beter begrip te gee van die aanvallende optrede
van die makoppa.
In verband hiermee word dit my veroorloof om 'n kort verklaring te maak omtrent
'n boek onlangs uitgegee en geskrywe deur die heer Fitzsimmons van die Port
Elizabethse slangpark. In hierdie boek het die heer Fitzsimmons my die eer
aangedaan om verskillende mamba-insidente, vroeër deur my in 'n Engelse oorsig
beskrywe, oor te neem, sonder egter my naam te noem. Ek sou geen beswaar
hierteen gehad het nie, indien die heer Fitzsimmons hom tevrede gestel had met 'n
juiste aanhaling van my beskrywings. Dit het hy egter nie ge-
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doen nie. Hy het stukkies van sy eie bygevoeg, waarskynlik met die doel om die
voorval meer dramaties te maak. Dit kom my egter voor dat hy alleen daarin geslaag
het om hulle onwaar te maak! Sommige van die voorvalle (wat gebeur het lank
voordat die heer Fitzsimmons Engeland verlaat het en sommige selfs voor sy
geboorte) het die heer Fitzsimmons beskrywe as 'n gebeurtenis waarby hy self
teenwoordig was! Ek is tot hierdie verduideliking geregtig omdat sommige van die
mense wat deelgeneem het aan die voorvalle wat mnr. Fitzsimmons in sy boek
dramatiseer, nog lewe, en mag dink dat dit ek was wat verantwoordelik was vir die
onwaarhede in die beskrywings.
Om een oomblik na Swaershoek terug te kom. Dit sou onmoontlik wees om die
ongelooflike uitgestrektheid van die verpesting te vergroot. Neem egter die volgende
as voorbeeld: Die mambas was in die gewoonte om snags in die rietvlei deur te
bring. Vroeg in die oggend kom 'n menigte uit, op langs die kweperlaning. Dan kruis
hulle die grootpad regs van die huis, geniet 'n bad in die groot voor en dan klim hulle
die steil rant uit, om dassies te jag. Dit was dikwels moontlik om verskeie nog nat
ná die bad teen die rant te sien uitseil met die weerskyn van gepolyste staal in die
helder sonlig. Langs hierdie kweperlaning het die heer Andries van Heerden (seun
van die heer Piet van Heerden) by een geleentheid die slange 'n week lank voorgesit.
Binne een week het hy tweeen-vyftig mambas in die laning doodgeskiet!
In hierdie pad het die heer Piet van Heerden een van sy vreeslikste ontmoetings
met 'n mamba gehad. Hy was in 'n karretjie met een perd bespan, en had langs
hom sy kleinkind, 'n seuntjie van sowat vyf jaar oud. Net toe hy die hek nader wat
toegang tot die werf verleen, staan 'n ontsettende mamba uit die gras langs die pad
orent en bedreig hom met die gewone gebuigde nek en oop kake. Daar was geen
ruimte om met die kar om te draai nie, en die heer Van Heerden had geen wapen
by hom nie. Dadelik druk hy die kind plat voor die sitbank en plaas sy eie bene oor
hom om hom ten minste vir die aanval te beveilig. Toe gee hy die perd 'n paar harde
rapse en skiet verby in volle galop. Gelukkig het die slang nie gebyt nie, waarskynlik
verskrik deur die skielike beweging. Toe die heer Van Heerden by die huis aankom,
het hy gou die gelaaide haelgeweer gegryp (wat altyd op die stoep klaarstaan) en
teruggegaan om met die groot slang af te reken. Toe hy op die plek terugkom, was
die slang net deur die groot voor en was besig om die oorkantse wal te beklim.
Sodra hy die heer Van Heerden in gesig kry, vlieg hy om en storm reguit op hom
af. Die eerste skoot is op 'n afstand van ongeveer vyf-en-twintig tree gelos terwyl
die slang in die water was.
Dit was mis; die tweede net toe hy die naaste wal bereik, weer mis! Die heer Van
Heerden had gelukkig een los patroon in sy hand. Hy moes die geweer oopruk, een
dop uithaal en die loop weer laai, alles terwyl die mamba soos 'n bliksemstraal op
hom aankom. 'n Hakdoringbossie het sy vaart gelukkig 'n paar sekondes vertraag.
Die derde skoot het die heer Van Heerden op hom ge-
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los een tree voor sy voete net toe die mamba hom oplig om sy slag te lewer. Hy het
die skoot deur die keel en die nek gekry. Toe hy neerslaan, was sy kop nie meer
dan drie duim van die heer Van Heerden se voorste voet nie.
Swaershoek was nie geheel eienaardig wat hierdie infestasie betref nie. Bastersnek
in die Hangklipgebergte was voor en gedurende die Engelse oorlog net so berug
om 'n besetting van loodslange - die vaal mamba. So volop en gevaarlik was hulle
'n tyd voor die oorlog dat geen nie-blanke in enige omstandighede die nek wou
deurgaan nie. Gedurende die oorlog moes by een geleentheid 'n klein patrollie van
ons mense Bastersnek oorgaan op weg na Potgietersrus. Soos gewoonlik het hulle
die hele nag deur getrek en toe hulle die pas in enkel kolom langs 'n voetpad nader,
was die meeste van hulle vas aan die slaap op die perde. Skielik staan 'n groot
makoppa langs die voetpad orent. Die offisier aan die hoof van die kolonne was
wakker en had net tyd om sy perd uit die pas te pluk en 'n waarskuwing uit te roep.
Die tweede manskap het sy voorbeeld gevolg, maar die derde was vas aan die
slaap en het sy flou perd ongehinderd laat voortgaan. Die mamba byt hom in die
dikte van die been bo die knie. Die oorlog het ons manskappe geleer om gou by
hulle positiewe te raak. Ooggetuie verklaar dat dit geen vyf sekondes geduur het
nie voordat die jongkêrel begryp het wat gebeur het. Sonder om 'n oomblik te aarsel
het hy van die perd gespring, sy skerp jagmes uit die skei getrek, die bytplek met
'n stuk van die rybroek saam in die ander hand gepak en met een sny uit sy been
verwyder. Toe hy die stuk vlees op die grond neergooi, besef die toeskouers vir die
eerste maal wat hy gedaan had. Hy het natuurlik 'n verskriklike wond veroorsaak
en verskeie slagare deurgesny. Die naaste dokter was ure te perd ver. Die been is
dadelik met 'n toerniket verbind, en die verwonde is met 'n begeleiding van twee
man op die sterkste perde deurgestuur. Hulle het die dokter betyds bereik en sy
lewe is gered. Daar was geen teken van vergiftiging nie, maar die gevaar van dood
te bloei, was 'n tyd lank byna net so dreigend as wat mamba-vergiftiging sou gewees
het.
In dieselfde bergreeks het jare gelede 'n ander verskriklike tragedie plaasgevind.
'n Jonggetroude paar het 'n plaas aan die voet van die berge bewoon. Die jong man
is op 'n sekere Saterdagoggend voort om in die berg te gaan skiet. Hy het die nag
nie opgedaag nie, en die volgende dag het sy jong bruid boodskappers na die bure
gestuur om hulp te vra. 'n Soektog is op tou gesit wat 'n week lank vergeefs die
woeste berge deurkruis het. Stadigaan het meer mense bygekom totdat 'n klein
kommando aan die soektog deelgeneem het, tesame met die naaste blanke en
naturellepolisie. Geen spoor of teken van die verlore jongman is egter gevind nie,
en die soektog is opgegee en die teorie algemeen aangeneem dat die jongkêrel
van een van die menigte kranse geval en sy liggaam op 'n onsigbare lys te lande
gekom het.
Meer dan 'n jaar daarná kom 'n nie-blanke-heuningjagter op 'n mensege-
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raamte af. Dit was onder 'n ruie bos en nog in vergane klere geklee. Die polisie is
in kennis gestel en 'n lykskouing gehou. Die geraamte het op die rug gelê met die
geweer daarlangs. Wat had hom die lewe ontneem? In een hand van die geraamte
was nog vasgedruk 'n vergane stuk papier, wat hy uit 'n sakboekie geskeur het, en
'n stukkie potlood. Waarskynlik het hy 'n laaste boodskap (waarskynlik aan sy jong
bruid), net voor sy dood, geskrywe, maar die papier was so vergaan dat geen merkie
daarop herkenbaar was nie. Dit het dus gelyk asof die oorsaak van sy dood vir altyd
'n geheim sou bly: maar toe die verflenterde klere van die bene afgetrek word, word
onverwags die geheim geopenbaar. Bo die knie van een been was sy doek gebind
en met 'n stokkie vasgewoel. Dit was 'n toerniket wat hy in die haastigheid toegepas
het, helaas! tevergeefs. Die plek waar die geraamte gevind is, was die middelpunt
van die gevaarlike makoppabesetting van Bastersnek.

9 Gevleuelde Dood
My artikel oor mambas wat onlangs in Die Vaderland verskyn het, het soveel
belangstelling verwek dat dit miskien wenslik sou wees om nog 'n paar aantekeninge
te gee wat tegelyk 'n antwoord sal verskaf op verskeie private briewe wat ek in
verband met die onderwerp ontvang het.
Die spoed van die mamba is natuurlik 'n wetenskaplike feit, en iemand wat in ons
tyd verklaar dat 'n mamba in bome lomp is en dat 'n man op gelyk grond te voet by
hom kan verbystap, gee dadelik deur so 'n bewering te kenne dat hy nog nooit 'n
mamba in die natuurstaat gesien het nie.
Baie lesers van Die Vaderland sal waarskynlik die beskrywing onthou van sir
Percy FitzPatrick, wat altans 'n Suid-Afrikaanse natuurkenner was van die eerste
rang. Livingstone noem die spoed van die makoppa deur boomtakke, oor struikgewas
of op gelyk grond ‘indescribable’. Die wêreldberoemde prof. Calmette, bestuurder
van die Pasteur-instituut en ontdekker van slanggiftingserum, verklaar dat Naia
angusticeps ongetwyfeld die vinnigste slang in die gehele wêreld is, en selfs een
groot eksemplaar wat in Frankryk ‘geakklimatiseerd’ was, vreeslik moeilik was om
in die hande te kry en te hanteer. Dit is interessant om te verneem dat Calmette aan
die pinkie gebyt is gedurende 'n hantering om gif te versamel. Hy het alreeds die
doeltreffendheid van die serum op ape sowel as mense bewys, maar sy assistente
had minder geloof as die professor self. Na 'n afbinding van die bytplek het hulle
prof. Calmette teen sy wil gechloroformeer en die pinkie afgesit!
Ek het natuurlik menige male mambas sien vlug oor gelyk grond, oor struik-
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gewas en deur bome, en hierin deel ek die ondervinding van honderde inwoners
van Waterberg en Soutpansberg wat gedurig met die gevreesde reptiel in aanraking
gekom het. Daar is slegs twee omstandighede wat die mamba stadig en lomerig
maak. Die eerste is net voor die vervelling. Dit is die geval met die meeste reptiele
en ook met alle voëlsoorte gedurende ververing. Die vel van 'n slang kom geheel
en al af in een stuk. Dit veroorsaak 'n voorafgaande periode van slapheid en
lomerigheid, wanneer die slang gewoonlik sorg dat hy onsigbaar is êrens onderaards
of diep in 'n berggrot. Net nadat die vel los raak, is die slang enige dae só blind dat
die waai van 'n spierwit doek nouliks in staat is om sy aandag te trek of 'n aanval
uit te lok. Die blindheid word veroorsaak deur die afskeiding van die vlies wat die
oog bedek. Indien die leser 'n afgeworpe vel bekyk, sal hy opmerk dat die oë ook
in die vel verskyn in die vorm van 'n deurskynende vlies. Dit is hierdie vlies wat
verskeie dae voor die oog van die mamba hang en die indruk gee dat die appel van
die oog wit geword het. Behalwe die blindheid is daar ook 'n fisiologiese verlaging
van die lewenskrag.
Die ander omstandigheid wat geneig is om die mamba slap en lomerig te maak,
is gevangenskap. Daar is waarskynlik geen slang ter wêreld wat kunsmatige
opsluiting so sleg verdra as 'n mamba nie, en dr. Bigalke van die Pretoriase dieretuin
moet gefelisiteer word dat hy een van sy eksemplare tot ete oorgehaal het. Ek het
nooit van 'n ander geval gehoor nie. Van een ding is ek egter seker: dat hy sy
eksemplare nooit sonder kunsmatige nagtelike verwarming deur die winter in Pretoria
in die lewe sal hou nie.
Soos ek tevore vermeld het, is die mamba in staat om 'n groot hoeveelheid gif in
die wond te spuit. Die inspuit van gif is baie verskillend in verskillende slangsoorte.
Die toestel van die pofadder is miskien, uit meganiese oogpunt, die mees volmaakte.
Wanneer die mond van 'n dooie pofadder geopen word, is daar niks van sy dodelike
slagtande sigbaar nie; en dit laat dikwels onkundige ondersoekers onder die
verkeerde indruk dat die giftande uit is. Ek het in die Noorde van een noodlottige
ongeluk gehoor deur hierdie onwetendheid veroorsaak, gepaard met nuuskierige
navorsing. Die slagtande van die pofadder is beweegbaar en wanneer nie in gebruik
nie, lê hulle in 'n groef in die bokaak, met 'n vlies wat die hele tand bedek.
Wanneer die waarnemer met 'n stokkie die bokaak van agter na voor krap, raak
hy gewoonlik die naaldskerpe punt van die tand en bring dit dan orent. Met dieselfde
stokkie kan hy dan die vlies na onder skuiwe en die wonderlike toestel geheel blootlê.
Die tand is deurboor, presies soos 'n hipodermiese naald, maar meer perfek. Die
waarnemer sal verbaas staan oor die volmaaktheid waarmee die natuur steeds te
werk gaan. Die uitloopgaatjie is nie aan die punt van die tand nie; as dit so was, sou
die tand steeds deur die vlees van 'n gebyte dier gestop en die uitspuit van die gif
belemmer word. Die gaatjie sit onder die punt, sodat die skerp stukkie ivoor wat die
punt uitmaak, 'n oop weg
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deur vlees vir die gif kan maak. Op hierdie beginsel maak die mens ook vandag sy
hipodermiese naald ná vrugtelose eksperimente wat byna 'n eeu voortgeduur het.
Dit is nou seker dat die eerste doelmatige inspuitingsnaald in Italië vervaardig is
deur 'n Milaanse student wat die Italiaanse adder as basis geneem het, en die tand
van die Europese adder is baie na aan dié van ons pofadder.
Die gifkliere van die pofadder is geheel in die kop gevestig aan elke kant onder
die swelsel wat uitwendig sigbaar is. Wanneer die waarnemer die slagtande orent
gedwing het, is dit slegs nodig om saggies met vinger en duim op die kliere te druk
om 'n inspuiting van gif te veroorsaak. Dit moet saggies en sorgvuldig gedaan word
omdat hierdie druk die gif twee of drie tree ver kan laat spuit. Wanneer die pofadder
byt, moet hy die onderkaak eers in beweging bring (nadat hy die tande ingeslaan
het), voordat die dier in staat is om die toedrukkende spier om die kliere in werking
te bring. Dit duur 'n aansienlike tyd voordat die pofadder 'n druppel gif in die wond
kan spuit selfs nadat hy sy giftande vasgeslaan het. Daarom gebeur dit so dikwels
dat die byt van 'n pofadder skadeloos is, selfs ná 'n byt wat skerp bloeding uit die
wonde veroorsaak. As die slang gou afgeruk word, voordat hy die onderkaak in
beweging kan bring, sal in die meeste gevalle geen simptome van vergiftiging volg
nie. In sulke gevalle word die gunstige afloop dikwels toegeskrywe aan paraffien,
brandewyn, melk of ander nuttelose middels wat by die geval aangewend is.
Ons bakkoppe en die mamba is anatomies na aan elkaar verwant. Daarom was
dit dat dr. Smith (die wetenskaplike ontdekker van die mamba), die reptiel die naam
Naia angusticeps (noukop-bakkop) gegee het. Die inspuitingstoestel van beide
bakkop en mamba is op 'n veel laer rang van ontwikkeling dan dié van die pofadder.
In die eerste instansie is die tande van altwee slegs omgevou om 'n groef te vorm.
In die pofadder is hierdie omvouing voltooi om 'n geslote kanaal deur die tand te
vorm. Die tand van die mamba toon 'n gedeeltelike omvouing, wat natuurlik een
sport hoër is op die leer van ontwikkeling dan die gevoude tand van die kobra. Maar
die klierstelsel van laasgenoemde soorte is weer meer volmaak dan dié van die
pofadder. Waarskynlik het die ontwikkeling in dié rigting vooruitgegaan om vir die
onvoldoende tand te vergoed. In die kobra sowel as die mamba word die gif
uitgeforseer deur 'n saamdrukkende spier wat onder willekeurige beheer van die
dier is. In die geval van die kobra kan die dier die klier saamtrek en geweldig deur
die opening in die vlies langs die tand uitspuit. Dit is die sogenaamde ‘spuug’ van
die bakkop wat tot onlangs nog deur geleerdes in Europa betwyfel is omdat hierdie
werking selde of ooit in gevangenskap deur die dier gebesig word. Hulle sou gou
van mening verander het as hulle hier in Suid-Afrika 'n wakkere bakkop in die middel
van die lyf teen die grond vasgedruk het.
Dat die kobra verbasend goed sien - anders dan wetenskaplik vermoed word word bewys deur die wonderlike netheid waarmee hy meestal die oë van
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mens of dier raak. Die ‘spuging’ is natuurlik vir die oë bedoel - om sy vyand, tydelik
altans, te verblind.
In die mamba sien ons die volmaakste klier uit die ontwikkelingsoogpunt beskou.
Die enorme kliere is omvou deur 'n spierstelsel wat geheel anders werk dan die
klierspiere van enige ander slangsoort in die wêreld. Die werking begin van onder
en deur 'n spiraalvormige peristalsis (d.w.s. dieselfde beweging as in die dierlike
ingewande) word die gif van onder na vorentoe uitgedruk. 'n Sfikterspier om die
opening hou die uitspuiting teen, sodat die spuiting met groot geweld geskied, en
vreeslik vinnig. Die peristaltiese beweging word binne een sekonde voltooi, maar
die slang ledig nooit sy kliere deur 'n enkele byt nie. Ek glo selfs dat dit onmoontlik
is. Dr. Thalmessinger en ek het uit 'n tienvoet-mamba 'n koppietjie vol gif deur die
eerste byt verkry; en onmiddellik daarná tien agtereenvolgende dodelike dosisse
deur tien agtereenvolgende byte.
Die eksperimentele byt van giftige slange word in die laboratorium bewerkstellig
deur 'n piesingblaar oor 'n piering of koppie te span. Die slang word dan so vasgehou
dat hy die slagtande deur die piesangblaar slaan nadat hy tot byte aangehits is met die gevolg dat die punte van die tande onder die blaar uitsteek en die gif direk
in die koppie of piering gespuit word.
Professor Calmette het vir die doeleindes van sy eerste algeldige serum vasgestel
dat die gif van die mamba niks meer dodelik dan die gif van die pofadder - in gelyke
hoeveelhede - is nie. Die dodelikheid van die mamba - volgens Franse waarnemers
- is alleen te wyte aan die enorme hoeveelheid wat die dier inspuit. Dit kom egter
nie ooreen met ons waarnemings in Suid-Afrika nie. Dr. Thalmessinger het - met
my samewerking - afgemete dosisse van kobra-, pofadder- en mambagif op drie
blou-apies van gelyke gewig getoets. Die vasgestelde dodelike hoeveelheid was in
twee gevalle so byna gelyk dat dit vir praktiese doeleindes as eenders beskou mag
word. Maar die dodelike hoeveelheid in die geval van mambagif was minstens 'n
derde minder.
Ek moet egter hier byvoeg dat die Franse laboratoriums natuurlik veel beter
toebereid was vir wetenskaplike waarnemings dan ons armoedige inrigting destyds
in Johannesburg en by die Warmbad.
Soos ek reeds gesê het, is die spoed en ratsheid van die mamba 'n feit wat nie
op die opinie van enkele waarnemers berus nie. Dit is 'n wetenskaplik vasgestelde
feit wat deur 'n menigte wêreldberoemde natuurkenners bevestig is, en ook deur
beroemde reisigers en ontdekkers wat geleentheid had om hul eie ondervinding te
beskrywe, soos sir Percy FitzPatrick, Dalton (die beroemde natuur- en sielkundige)
en Livingstone. Maar dit sou meer dan 'n bladsy van Die Vaderland vul om alleen
'n lys te publiseer van aanhalings uit die wetenskaplike letterkunde van die wêreld,
waarin Naia angusticeps as die vinnigste slang in die gehele wêreld in enige
natuurlike omgewing beskrywe word. En die mam-
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ba is binne minstens die helfte van Transvaal en Natal so goed bekend dat enigeen
sig alleen belaglik aan duisende lesers sou voorstel om vandag hierdie
wêreldbekende en algemeen aangenome feit te betwyfel.
Ek herinner my 'n ander geval waar ek geleentheid had om die spoed van 'n
aanstormende mamba deur boomtakke waar te neem. Wyle die heer Charles Pienaar
(Sekretaris van Justisie en een tyd handelsgesant van die Unie in Europa), die heer
Melt van Niekerk (vroeër van die Departement van Landbou) en skrywer was enige
jare gelede met 'n ossewa op 'n skiettog langs die Magalakwen̂̂. Mnr. Melt van
Niekerk (tans woonagtig in Gezina, Pretoria), was een dag vooruit en het ons
uitspanplek op 'n taamlik hoë wal bepaal, waar daar egter water vir ons diere in die
bedding was. Die wal was hier minstens vyftig voet hoog en aan ons kant loodreg,
maar 'n paar honderd tree hoër op was 'n skuinste wat toegang tot die bedding vir
ons osse verskaf het. Die walle van die rivier was dig begroei met groot bome, wat
tot onder in die bedding langs die wal feitlik aanmekaar was. Ons het in 'n klein
kaalte van ongeveer vyftig tree in deursnee uitgespan. In hierdie kaalte, onmiddellik
bo-op die steil wal, was 'n tuitmiershoop ongeveer vyftien voet hoog.
Net nadat ons uitgespan het en terwyl twee van ons volk die osse na die water
in die bedding aanja, het die here Van Niekerk, Pienaar en ek tot by die groot
miershoop geloop. Terwyl ons teenaan die miershoop staan, hoor ons skielik 'n
geweldige alarmgeroep van die volk onder in die rivier, ongeveer driehonderd tree
van ons af. Ons herken spoedig die woord ‘Makoppa! Makoppa!’ en binne 'n paar
sekondes sien ons die slang in ons rigting deur die takke van die bome aankom.
Ek sê dat ons die slang gesien het, maar dit is nie juis nie. Wat ons gesien het, was
'n blitssnelle voortgaande beweging deur die blare. Die leser moet verstaan dat die
slang van onder uit die loop op moes kom en minstens vyftig voet moes styg om
die oppervlakte van die wal, waar ons toe staan, te bereik en die afstand was
minstens driehonderd tree. Die twee swartes - soos ons later verneem - het plat in
die sand geval en doodstil gelê totdat die gevaar verby was! Ek sal nie trag om die
tyd in sekondes te bepaal nie, maar so blitssnel was die vaart van die slang om
hierdie genoemde afstand deur die bome af te lê dat geeneen van ons drie selfs 'n
beweging tot veiligheidsoeking kon maak nie.
Die heer Melt van Niekerk was in die posisie van die grootste gevaar. Hy was
tussen die aanstormende slang en die miershoop. Maar die leser moet verstaan
dat ons nooit een oomblik gedink het dat ons in gevaar verkeer nie. Die naaste
boomtak was sewe tree van ons af, op dieselfde hoogte as die top van die miershoop;
d.w.s. ongeveer vyftien voet. En toe had ons geleentheid om die wonderlikste toer
van 'n mamba te sien wat een van ons ooit belewe het. Die slang pyl reg op die
miershoop af sonder om een minuut te stuit. Toe hy op die uiteinde van die tak bo
ons koppe kom, skiet hy, soos 'n pyl uit 'n boog, reg na die punt van die tuit. Net
onder die tuit was 'n ronde gat ongeveer ses duim in deursnee.
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In hierdie gat skiet die slang, met ongelooflike geweld. Ons het net een of twee
sekonde 'n warrelende lyf en stert gesien, 'n damp stof wat uit die gat walm, en toe
was alles weer stil. Die makoppa het nie verder dan nege of tien voet bo die heer
Van Niekerk verbygetrek nie. Hy het sewe tree deur die lug getrek. As hy twaalf
voet lank was (so het ons geskat) dan was die afstand heelwat langer dan sy eie
lengte. Die gehele skouspel het nie meer as 'n halfminuut geduur nie. En dan praat
iemand van drie makoppas ná mekaar voor ontbyt vang!
Dit herinner my aan 'n wonderlike slangvanger en veldavonturier wat in
Swaershoek aangekom het gedurende my besoek. Hy is met gewone gasvryheid
deur die heer Andries van Heerden en ander lede van die gesin ontvang. Hy het
ons die wonderlikste stories van jagavonture vertel wat ons ooit gehoor het - en dit
o.a. aan die ou here Karel en Piet van Heerden. En toe hy op die onderwerp van
slange kom, was hy eenvoudig verbasend. Hy kon enige slang met sy blote hande
vang, want hy had die kuns om 'n slang, sonder aanraking, dadelik magteloos te
maak, en dan tel hy hom eenvoudig op en sit hom in 'n sak. Vir alle slanggif was hy
immuun. Die ongelukkige vent het nie geweet waar hy te lande geraak het nie.
‘Hoe omtrent mambas?’ vra die ou heer Karel van Heerden ewe onskuldig.
Mambas? Daar was geen slang wat hy liewer vang dan 'n mooi groot mamba nie.
Wys hom net 'n mamba en hy sou die ou heer dadelik 'n vertoning van sy kuns gee.
‘Goed,’ sê oom Karel, ‘môreoggend sal ek jou die mamba toon!’
Die slangvanger het lank onder die stellige indruk verkeer dat dit 'n grap van die
ou heer was en sy moed het nooit tot die laaste moment gesak nie. Skrywer was
ongelukkig aan koors lydende en kon die toneel nie bywoon nie, maar die Van
Heerdens het in volle getal versamel. Die slangvanger het eers begin twyfel toe hy
die ernstige voorbereidings van sy metgeselle gewaar. Toe hulle die groot
populierbos nader waar die soektog sou plaasvind, was hy doodsbleek, en toe vir
die eerste maal het hy 'n uitweg begin soek - selfs 'n skielike koliek is te hulp geroep.
Maar die Van Heerdens wou hom geen uitweg laat nie! Hy moes in die lyn, en soos
die geluk wou hê, kom hulle op 'n swart mamba af. Genoeg is dit om die treurige
finale van die drama te vertel. Die brawe slangvanger het die populierbos vinniger
verlaat dan die mamba die ‘lyn’ ontvlug het. Ek kon die gelag van die Van Heerdens
'n myl ver hoor. Dit het eerste 'n aanduiding van die afloop van die avontuur verskaf.
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10 Ou Leeu die Oorlogsmuil
Enige dae gelede het 'n vriend my vertel van die dood in die verre noorde van
Waterberg van 'n muil wat hy vermoed 'n dier te wees wat vroeër aan die meeste
ou Waterbergers bekend was onder die naam ‘Ou Leeu’. Ek dink egter dat dit 'n
vergissing moet wees, want Ou Leeu sou nou in sy vyftigste jaar gewees het indien
hy deurgeleef het, en ofskoon dit nie onmoontlik is nie, is dit taamlik onwaarskynlik
dat selfs Ou Leeu so 'n hoë ouderdom kon bereik het.
Die geskiedenis van Ou Leeu is in baie opsigte so merkwaardig en interessant,
en so groot was die dienste wat hy aan land en volk betoon het, dat hy seker 'n kort
herdenking nie onwaardig is nie - al is dit nie juis na aanleiding van sy dood nie.
Ek het gedurende 'n tydperk van tien of twaalf jaar geleentheid gehad om Ou
Leeu van naby te bestudeer en ek kan in alle eerlikheid verklaar dat ek nooit 'n dier
geken het wat so 'n diepe indruk op my gemaak het wat vernuf en karakter aangaan
as hierdie ou muil nie - miskien juis omdat 'n muil gewoonlik nie baie hoog onder
die vernuftige diere gereken word nie, en seker nie dikwels om sy liefdevolle karakter
bewonder word nie.
Toe Ou Leeu in sy vyftiende jaar was, het hy deel uitgemaak van genl. Beyers
se kommando in die Noorde. Sy geskiedenis voor die tyd het ek nooit te wete gekom
nie. Ek weet alleen dat hy destyds onder 'n ander naam bekend was, wat my ontgaan
het. Sy naam van Ou Leeu was 'n eretitel wat hom gedurende die oorlog deur die
generaal toegeken is, by geleentheid van 'n voorval wat byna 'n einde aan sy lewe
gemaak het. Dit was miskien sy nouste ontkoming, en hy het noue ontkomings
genoeg gehad, want Ou Leeu was op die ‘veld van eer’ 'n onverskrokke held. Toe
genl. Beyers by een geleentheid deur die Laeveld moes trek, is Ou Leeu een nag
deur 'n leeu bespring. Hy het hom dapper teengesit en sy aanvaller minstens twee
maal afgeskop. Maar dit was sy verstand meer dan sy heldhaftigheid wat hom
uiteindelik gered het. In plaas van die veld in te hardloop - soos die meeste diere
by so 'n geleentheid doen - het Ou Leeu na die kamp teruggejaag so vinnig as die
leeu hom dit toegelaat het. Hier is hy binne die lig van die vure deur die wagte ontset.
Maar hy had wonde opgedaan wat sy lewe lank in die weegskaal gestel het. Ek dink
dit was bo alles die gedurige sorg van genl. Beyers self wat hom deurgebring het.
'n Gesoute muil was destyds vir die kommando byna sy gewig in silwer werd, maar
genl. Beyers was nie alleen deur 'n nuttigheidsgevoel tot sy sorg vir Ou Leeu
aangespoor nie. Daar was iets dieper dan dit, want daar was alle tekens dat Ou
Leeu nooit weer bruikbaar sou wees nie. Behalwe vreeslike vleeswonde oor die
agterlyf was sy regterboud uit lit geruk en verbrysel deur die slagtande van die leeu.
Die been het skeef aangegroei en was daarná 'n paar duim korter dan die
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ander. Dit het Ou Leeu 'n eienaardige passie gegee wat ongetwyfeld van groot diens
was.
Ná sy herstel het Ou Leeu die hele oorlog deurgemaak. Aan al die gevegte van
genl. Beyers het hy deelgeneem, en altyd het hy sig as 'n dappere krygsheld gedra.
Die vyand het nooit die eer gehad om hom in die hande te kry nie.
Ná die oorlog het hy in besit gekom van die heer Gys van Rooyen, van Rietfontein,
en daar het ek hom ongeveer twaalf jaar geken.
Genl. Beyers had 'n aangrensende plaas en tot sy dood het hy nooit 'n geleentheid
laat verbygaan sonder om 'n besoek aan Ou Leeu te bring nie. Ek dink dat hy altyd
die plan had om Ou Leeu te pensioeneer sodra hy self een van sy plase in Waterberg
sou bewoon. Maar die plan is nooit uitgevoer nie. Met uitbreke van die Wêreldoorlog
was Ou Leeu in sy dertigste jaar en dit was die laaste maal dat ek hom gesien het.
Die ou muil is gereeld vir ligte werk op Rietfontein gebruik en ek glo nie dat ek
ooit in my lewe 'n flukser dier in die tuig of onder die saal gesien het dan Ou Leeu.
Dit is byna onnodig om te sê dat die ou muil nooit weer ná die oorlog 'n voorslag op
sy vel gehad het nie; en nieteenstaande dit had ons g'n perd of muil op Rietfontein
wat hom in die tuig kon byhou nie. Ek is seker daarvan dat dit nie toegelaat sou
gewees het om hom in te span nie. Maar ons het presies geweet wat Ou Leeu kon
doen, en ons had buitendien sy oorlogsverslag as rigsnoer.
Ek het nooit 'n dier geken wat meer genot in werk gevind het dan Ou Leeu nie.
Daar was by my nie die minste twyfel nie dat hy trots was om ingespan te word, en
dat hy in die tuig kromnek sou gespog het indien sy liggaamsbou en mankheid dit
toegelaat het! Die leser sal self oordeel.
Die meeste diere het gedurende die oorlog eienaardige gewoontes aangeleer.
Die meeste perde en muile het mettertyd vreeslik senuagtig geword, sodat dit nie
iets ongewoons was nie dat diere met die knal van die eerste skote veld-in hardloop
en hul base in die steek laat. In verskeie verrassings van voorposte van genl. Beyers
se kommando moes twee en selfs drie manskappe op een perd uitja ten gevolge
van hierdie aangeleerde gewoonte van die kommandodiere. Daar was egter
merkwaardige uitsonderings en onder die merkwaardigste was Ou Leeu. Met die
eerste alarm het hy dadelik direk op die kamp of laer afgestorm, met 'n verskriklike
geskreeu wat seker nooit as die gerunnik van 'n muil kon deurgaan nie. Ek glo nie
dat enige rydier ooit 'n meer akelige geluid kon uiter dan Ou Leeu nie - 'n
eienaardigheid wat hy tot die laaste behou het, en wat altyd die teken was van die
grootste opgewondenheid. So gretig was hy, in geval van 'n alarm, om onder saal
te kom dat hy dikwels manskappe in die kamp omvergeloop het om sy baas te
bereik.
'n Geweerskoot het altyd by hom die grootste skrik en vrees veroorsaak, en dit
het voortgeduur net totdat sy baas hom bestyg. Sodra dit gebeur, was hy dadelik
so kalm en bedaard as hy ooit voor die krip was.
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Hy was 'n paar weke gedetasjeerd en het onder genl. De la Rey met enige van genl.
Beyers se manskappe gekom. By die oorrompeling van lord Methuen se leër het
Ou Leeu hom skitterend onderskei. Hy was in 'n afdeling wat oor die kaalte die
Engelse linies moes bestorm. Nieteenstaande al die kraginspanning van sy ruiter
het Ou Leeu die aanval gelei, met 'n afstand van goed dertig tree tussen hom en
sy naaste opvolger. Dit word vertel dat sy eienaardige galop, wat meer na 'n skuit
op 'n stormagtige see gelyk het dan na 'n galoppende dier, veel daartoe bygedra
het om die Engelse kolonne in verwarring te bring! Sonder, een oomblik om te stuit
het hy sy baas in volle vaart dwarsdeur die Engelse voorposte tot by die waens
gevoer, waar hy in 'n geheel ongewenste glorie alleen aangekom het!
So sterk het hierdie eienaardigheid by Ou Leeu ontwikkel dat min manskappe
hom as 'n krygsros verlang het wanneer die kommando aanvallend moes optree net so waardevol as hy was in geval van 'n terugval.
Mettertyd het 'n ander eienaardigheid by Ou Leeu ontstaan wat hom later van die
grootste waarde gemaak het toe genl. Beyers in Waterberg feitlik deur Engelse
kolonnes omsingel was. Op spioendiens kon hy vyandelike verkenners dikwels lank
voor sy baas gewaarword. Met 'n gunstige wind kon hy ander perderuiters myle ver
ruik, en die manier waarop hy dit te kenne gegee het, was om dadelik te stuit: sy
ore te spits en een of twee gedempte skreeue te uit (dit kan nie runnik genoem word
nie) en dan kan nog spoor nog sambok hom een tree vooruitdwing indien die rigting
na die kant van die gevaar was. Sodra hy oor die spoor van ander ruiters kom, was
dit sy gewoonte om sy kop skielik tot op die grond te laat sak en dan uit te draai en
halt te hou. Dit word vertel dat Ou Leeu sig nooit aan 'n valse alarm skuldig gemaak
het nie!
Dit is wonderlik hoe diep die herinnering aan die oorlog in die geheue van hierdie
‘verstandelose’ dier ingebeitel was: Dit was tien jaar ná die oorlog dat ons Ou Leeu
die eerste maal as voormuil in 'n span van vier Bosveld toe geneem het op 'n skiettog.
Ons het 'n onbewoonde, ruie en eensame deel van Waterberg ingegaan, om sekere
redes! ... Ek sal maar erken: twee van die geselskap was van die nodige lisensies
nie voorsien nie, en ons was van plan om ongeoorloofde wild te skiet. Dit was destyds
so algemeen in die Noorde dat dit sonder 'n groot gevoel van skaamte gebieg mag
word. Hoë regeringsamptenare was die grootste oortreders!
Van die eerste dag het Ou Leeu sekere gewoontes getoon wat dikwels groot
onaangenaamheid - om die minste te sê - veroorsaak het. Een daarvan was dat
sodra ons snags ons beddens (op die grond) opgemaak het, Ou Leeu 'n posisie
tussen ons opgeneem het so na aan een van ons as wat hy kon kom. Daar het hy
die gehele nag deur gestaan sonder om ooit selfs op die kant van 'n kombers te
trap. Ek onthou dat ek verskeie male in die nag wakkergeskrik het om teen die maag
van Ou Leeu vas te kyk - sy voorbene aan die een kant van my gesig en
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die agterbene aan die ander! Nòg mooipraat nòg uitskel het die minste uitwerking
op Ou Leeu gehad. Ons het hom dikwels ver van die kamp gespan; dit het niks
gehelp nie. Ons was skaars onder die komberse of Ou Leeu was tussen ons om sy
nagtelike wag waar te neem. 'n Ander - en veel meer aangename - gewoonte was,
sodra ons oplaai en die tuie reggooi, om aangestap te kom en sy plek naas sy tuig
in te neem. Dit was derhalwe nooit nodig om Ou Leeu te span of vas te bind nie.
Of sy nagtelike toevlugneming in die kamp die gevolg was van sy avontuur met
die leeu, weet ek nie. Dit mag natuurlik die gevolg gewees het van 'n algemene
oorlogsherinnering wat die kamp of laer saamgevoeg het met die idee van algemene
beskerming of veiligheid. Maar ek wil hier een voorval van dieselfde jagtog vertel
waarvan die sielkundige uitleg veel meer eenvoudig en seker is.
Soos ek reeds erken het, was ons glad nie gretig om met die polisie kennis te
maak nie. By een geleentheid, op ons terugtog, was ons langs 'n ou toegegroeide
jagpad op die wal van klein Magalakwên uitgespan. Die rivier het gestaan, met kuile
hier en daar. Net regoor ons staanplek was 'n ruie rieteiland, maar daar was nie
water nie. Hierdie eiland was dig begroei met groen gras en ons het dadelik die
muile daar ingejaag, want die veld op die wal was droog en skraps. Op die bome
het ons biltong en velle uitgehang. Ons was hier net so veilig as ons in die middel
van die woestyn sou gewees het. Hier sou nooit polisie of selfs reisigers kom nie.
Terwyl ons om die vuur gerus en tevrede sit, bars daar skielik 'n rumoer deur die
stilte asof daar 'n bom tussen ons gebars het. Dit was 'n geskreeu waarvan ons
nooit tevore die weerga gehoor het nie. Ons gryp al drie na die geweers!
Dit was nie lank voordat die oorsaak sigbaar word nie. Van die oorkantste wal
kom Ou Leeu, deur die sandbedding, in volle galop met sy kop omhoog, sy bek
wyd, terwyl hy 'n geluid uitbasuin wat seker nog nooit uit die keel van 'n muil gekom
het nie. Hy storm reg tussen ons deur om langs die wiel van die veerwaentjie te
stuit en ewe bedaard te gaan staan asof niks gebeur het nie.
Wat makeer die muil? Ons het hom dadelik van alle kante noukeurig visenteer.
Ons het al drie aan slangbyt gedink, want die rivier was vergewe van mambas, maar
ons kon g'n teken aan Ou Leeu vind nie, en hy was toe so stil en bedaard dat hy
seker aan g'n pyn lydende was nie.
Geeneen van ons het aan die oorlog gedink nie, wat tien jaar tevore geëindig het.
Uiteindelik het een van die geselskap 'n uitleg aan die hand gegee wat ons moes
aanneem: dit was dat Ou Leeu van die ander drie muile op die eiland afgedwaal
het na die oorkantste wal, en dat sy skrik die gevolg was van die skielike ontdekking
dat hy alleen was en sy maats uit sig.
Ons het weer gaan sit en Ou Leeu het by die wiel bly staan sonder 'n beweging.
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Meer dan 'n halfuur later verskrik hy ons weer met 'n gedempte herhaling van sy
basuingeluid. Hy kyk oor die rivier met gespitste ore; en 'n minuut later hoor ons 'n
gekraak van takke in die jagpad en 'n kavalkade maak sy verskyning op die
oorkantste wal. Vooraan was vier gewapende man te perd - al vier in kakie geklee,
gevolg deur 'n kar met vier muile, waarvan die gekleurde drywers ook in kakie was.
‘Polisie!’ was ons uitroep. Maar ons was gelukkig verkeerd. Dit was landmeters wat
besig was om 'n veesiektelyn af te meet. Hulle was net so onwillig om ons te ontmoet
as ons vir hulle, want hulle rytuig was ook met ongeoorloofde wild belaai. Ons het
egter gou tot 'n verstandhouding geraak en groot vriende geword. Dit het g'n twyfel
gely nie dat dit die koms van die kavalkade was wat Ou Leeu aan ons bekend
gemaak het - en die leser moet onthou dat dit tien jaar na die oorlog was, gedurende
welke tyd die vrees vir gewapende ruiters 'n uitgestorwe ding was. Tien jaar dus het
hierdie oorlogsherinneringe in die brein van Ou Leeu voortgeleef!

11 Op Troue Perd deur 'n Engelse Oormag Heen
Die paar aantekeninge omtrent die ou oorlogsmuil Ou Leeu het verskeie berigte
van ou vriende ten gevolge gehad waarin heelparty ander avonture van die dappere
ou held vermeld word. 'n Vriend herinner my aan verskeie perde van genl. Beyers
se kommando wat ook gedurende die bittere stryd in die Noorde eienaardige
oorlogsgewoontes aangeleer het. Een van dié het ek self ook baie goed geken - 'n
perd wat gedurende en na die oorlog 'n vermaardheid erlang het wat gelyk staan
met die van Ou Leeu. Dit was die swart Arabiese hingsie van kapt. Sois Boshoff.
Die naam van die perd het my ongelukkig ontgaan, nieteenstaande die feit dat hy
vir 'n lang tyd deur kapt. Boshoff aan my sorg toevertrou werd. My korrespondent
noem ook nie die naam nie, sodat hy in hierdie artikel sal deurgaan as die Arabier.
Die perd was eintlik 'n Basoeto-ponie, maar soos alle perdekenners weet, kom die
eienaardighede van hul Arabiese afkoms dikwels in individue van hierdie ras voor.
Kapt. Boshoff se hings was op die oog 'n volbloed-Arabier met al die moed en trou
van hierdie vermaarde ras, en al die verstand ook.
Dit is selde of nooit dat 'n perd werklike liefde vir sy baas toon, seker nooit die
liefde wat byvoorbeeld 'n hond dikwels teenoor 'n mens koester. Hierdie Arabier
was 'n merkwaardige uitsondering. As daar ooit 'n dier was wat 'n mens liefgehad
het - en dit op verskeie wyse getoon het - dan was dit hierdie perd in sy verhouding
tot sy baas.
Hy was klein - 'n egte beenkop - en pikswart van klou tot oor. Nooit in my
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lewe het ek 'n perd gesien so rats tussen rotse of op die gevaarlikste bergpaaie nie.
Onnodig om te sê dat dit 'n eienaardigheid was wat vir kapt. Boshoff van die grootste
nut was.
Kaptein Boshoff was die jongste lid van die kommando: hy het aangesluit toe hy
vyftien jaar oud was, en was spoedig een van genl. Beyers se mees vertroude
verkenners. Die tallose avonture wat hy deurgegaan het, leef nog in die publieke
geheue in die Noorde voort, en in al die gevare wat hy moes deurgaan, was die
Arabier steeds 'n getroue metgesel wat sy baas nooit in die steek gelaat het nie en
verskeie male met sy lewe gered het. Ek sal graag eendag 'n breedvoerige
geskiedenis van kapt. Boshoff se oorlogsloopbaan skrywe; en daarin sal die Arabier
geen geringe rol speel nie. Dit is hier en nou slegs moontlik om 'n paar episodes op
te noem.
Mettertyd het die Arabier ook 'n ware besef van die bron van gevaar gedurende
die oorlog opgedoen. Hy wis dat die Kakies die vyand was wat moes vermy of
vernietig word na gelang van omstandighede, en hy kon sy baas deur sy houding
tydig kennis gee van die nabyheid van die vyand voordat hulle sigbaar was. In plaas
van veld-in die vlug te neem as die eerste skote val - soos die meeste perde geneig
is om te doen - het die Arabier altyd regstreeks na sy baas gehardloop met 'n
aanhoudende gerunnik wat aanhou totdat hy opgesaal en bestyg is. Vir stormloop
was hy nooit bevrees nie, solank as sy baas op sy rug is. Hy het verskeie male op
die vyandelike linie gestorm met dieselfde opgewondenheid en vreesloosheid wat
hy op 'n tentoonstelling sou toon. En wanneer daar moes gevlug word, was daar
geen perd in die kommando wat by die Arabier kon bly nie. Dit was nooit nodig om
hom te stuur nie. Hy het altyd sy eie pad gekies en ek glo nie dat hy ooit in sy lewe
gestruikel het nie, nieteenstaande die feit dat die grootste deel van sy lewe in die
ruie gebergtes van Waterberg en Soutpansberg geslyt werd.
In die beroemde klein slag van Oskloof het hy kapt. Boshoff se lewe op
merkwaardige wyse gered. 'n Afdeling van genl. Beyers se kommando, tesame met
die Kaapse Ruiters onder kmdt. Rousseau, het in Oskloof gekamp toe hul skielik
vasgekeer werd deur 'n oormag Engelse troepe wat die wagte oorrompel het. Oskloof
is aan die bo-end deur steil kranse ommuur. Daar is verskeie plekke waar dit moontlik
is om te voet uit te kom deur van een lys na die ander te klim, maar vir 'n perd is
daar hoegenaamd geen uitweg nie. Kmdt. Rousseau had die vroegste kennis van
die vyandelike nadering. Hy het dadelik bevel gegee om die Engelse linie op die
onderend van die kloof te bestorm, en sy klein troep het daarin geslaag om deur te
breek op koste van slegs 'n paar gesneuweldes en verwondes, maar vir die
Waterbergse afdeling was daar hoegenaamd geen kans om deur te kom nie sonder
gevaar van algehele vernietiging. Die ou heer Koos van der Merwe, 'n hoogbejaarde
maar uiters dappere ou krygsman, het bevel gegee om die perde te verlaat en te
voet die krans uit te
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klim. Die poging werd onder 'n hewige vuur voortgesit, nadat die afdeling te perd
die kloof op gejaag het tot by die eerste kranslyste. Hier moes hulle afspring en die
krans uitklim. Dit was waarskynlik die bitterste moment van sy lewe toe kapt. Boshoff
(toe nog maar 'n seun) van sy perd moes afskeid neem. Dit het so lank geduur dat
sy oom - die genoemde ou heer Van der Merwe - 'n afstand teruggekom het om
hom te dwing om die ander te volg. Kapt. Boshoff het die tweede lys reeds bereik,
toe hy 'n verbasende feit gewaar. Hy hoor 'n harde gerunnik wat hy dadelik herken
as die stem van die Arabier; dit was sy perd wat trag om hom langs die eerste lys
te volg. Dit kon hy nie verduur nie en sonder om sy voorneme bekend te maak,
spring hy om en binne 'n paar sekondes was hy in die saal. Die hele kloof was beset
met Engelse, en 'n groot afdeling ‘National Scouts’. Dit was deur hierdie laastes wat
kapt. Boshoff moes jaag. Sy ouer broer het hom 'n sekere afstand te voet gevolg in
'n poging om hom van sy hopelose onderneming terug te roep. Dit het sy eerste
redding van 'n gewisse dood ten gevolge gehad. Net toe hy op die punt van die
eerste krans uitkom, staan 'n ‘National Scout’ met 'n lang, swart baard hom in te
wag op 'n afstand van vyf of ses tree. Kapt. Boshoff had sy geweer aan die ander
kant van die perd en het hierdie gevaar eers besef toe dit te laat was om sy geweer
om te swaai, maar net toe die ‘Scout’ aanlê om hom deur die skouerknoppe te skiet,
kom die heer Karl Boshoff in gesig. Dit het hom geluk om die ‘Scout’ deur die kop
te skiet 'n oomblik voordat hy sy eie skoot sou afgetrek het.
Kapt. Boshoff beweer dat hy nooit die afgryslike gesig sal vergeet nie toe die
groot, forsgeboude man stadig vooroor sak, sy gesig en baard reeds rooi van die
bloed, om honderde voete in die diepte af te stort.
'n Paar sekondes later was kapt. Boshoff tussen die Engelse en van alle kante
word op hom gevuur en op afstande van 'n paar tree. Die Arabier was so rats soos
'n klipbok, en nooit het hy sy ratsheid van groter node gehad nie. Hoedat hulle
deurgekom het, kan geen mens tot vandag toe verklaar nie. Alles het gebeur binne
gesig van sy makkers op die krans wat hom gehelp het deur 'n aanhoudende vuur
op die naaste Engelse te rig. Kapt. Boshoff het hom plat op die perd se nek gedruk
en met een hand geskiet solank sy magasyn patrone had. Die teuels het hy los
gelaat en die Arabier toegelaat sy eie pad deur die vyand te kies. Sy linkerhand het
hy elke nou en dan in die lug gewaai om sy ewewig te behou. En hy is deur! Hy had
'n onmoontlikheid uitgevoer met behulp van sy dappere klein hings.
Dit was toe hy die Kapenaars bereik dat hy die eerste keer geleentheid had om
die skade wat hy gely het, op te neem. In die eerste plaas was sy hoed absent! Hy
het gevoel toe dit van sy kop geskiet word. Oor die linkerhand was 'n lang bloedstreep
deur 'n koeël geploeg toe hy dit in die lug gewaai het om sy balans op die perd te
bewaar. Een of twee skote deur die klere, twee deur die saalklappe en twee
bloedstrepe langs die blad van die Arabier.
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Dit klink ongelooflik dat hy deur die reën van koeëls kon gaan met slegs 'n skraap
aan een hand; maar die gehele episode skyn 'n mirakel te wees as mens vandag
die plek bekyk waar hy uitgekom het.
Ongetwyfeld had hy die redding van sy lewe alleen te danke aan die moed en
getrouheid van sy perd.

12 Legendariese Diere van Suid-Afrika
Vroeër was daar gedurig onder ons ou jagters stories in omloop omtrent wonderlike
(en natuurlik baie seldsame) diere wat af en toe in ons onbewoonde woestyne of
in ruie berge gesien is. Sommige van dié het 'n vermaardheid deur geheel Transvaal
erlang. Daar is byvoorbeeld nog baie oumense wat vas glo in die bestaan van die
dassie-adder, en nou en dan sal 'n mens nog 'n ou jagter aantref wat die verbasende
dier met eie oë gesien het. Daar is seker geen legendedier nie, waaromtrent soveel
en sulke geloofwaardige getuienis bestaan.
Wat is die dassie-adder? Dit moet dadelik erken word dat verskillende beskrywings
van die dier taamlik wyd uitmekaar loop, maar daar is in die algemeen altyd 'n
herkenbare ooreenkoms.
Die dassie-adder is vroeër deur ons gehele land aangetref! Jagters het hom in
die heel ou tyd in Drakensberg verskeie male gesien, en die noordelike helling van
Magaliesberg was altyd 'n geliefkoosde verskyningsoord; en in Waterberg en
Soutpansberg is die dassie-adder in byna al die ruigste kransgebergtes van tyd tot
tyd gewaar.
Ek sal nie trag om al die beskrywings op te noem wat ek gedurende my lewe van
oumense (almal ooggetuies), ontvang het nie. Genoeg sal dit wees om één
dassie-adder te beskrywe, wat in gunstige en baie sonderlinge omstandighede
gesien is.
Die beskrywing is my gegee deur die oorlede ou heer Groot Hans Prinsloo, wat
gedurende sy lewe deur geheel Waterberg bekend was. Ek dink nie dat ek ooit in
my lewe 'n man ontmoet het aan wie se woord ek meer geredelik, en sonder ooit
'n skim van twyfel, geloof geheg het dan dié van oom Groot Hans Prinsloo. Die leser
kan derhalwe aanneem as waarheid bo alle twyfel verhef, dat die heer Prinsloo tot
die dag van sy dood vas geglo het dat hy die dier gesien het wat hy so dikwels
beskrywe het. Of hy verkeerd gesien het, is 'n ander vraag, ofskoon hy altyd die
moontlikheid van vergissing ten stelligste ontken het.
Dit is die storie wat hy my vertel het. Toe hy nog 'n jong kêrel was - pas getroud
- het hy onder aan Magaliesberg gewoon. Die naam van die plaas is my
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ontgaan. Onder die bure was daar 'n vaste geloof dat die berg deur 'n dassie-ad-der
bewoon word, maar hy self het daar nooit die minste geloof aan geheg nie. En toe
eendag het hy die berg lank voor sonop beklim om ribbokke of klipbokke te skiet.
Omstreeks tienuur die oggend het hy teen die voet van 'n krans gaan sit om te rus.
Langs hom was daar 'n donker skeur in die krans, waarin vroeër 'n bynes was.
Terwyl hy daar in die skadu sit, hoor hy skielik ver onder hom 'n geraas van klippe
en gestoorde berggewas. En toe sien hy 'n dier reguit deur die gras na hom aankom.
Hy was so verskrik en so vinnig was die vaart van die dier, dat hy geen skoot daarop
kon aftrek nie. Die gevaarte is binne vier tree van hom verby en het die skeur langs
hom ingestorm met 'n ontsettende geraas. Hy het die gedrog so beskrywe: dit was
'n slang - 'n bont slang - omtrent twintig voet lank, met ongeveer die dikte van 'n
luislang van dieselfde lengte; maar in plaas van 'n slangkop had die dier die kop en
voorlyf van 'n dassie. Hy het duidelik twee voorpote gesien en die kop en voorlyf
van die dassiegedeelte had bruin hare. Hy en 'n ou jong het later die skeur 'n gehele
dag opgepas, maar die dassie-adder het nooit weer sy verskyning gemaak nie.
Dit is die algemene beskrywing van alle dassie-adders, maar wat besonderhede
betref, is daar groot afwyking. In lengte vernaamlik is daar groot verskil. Sommige
dassie-adders was nie langer dan 'n gewone pofadder nie; ander was veertig voet
lank!
Ek het die volgende uitleg aan die heer Prinsloo voorgestel: 'n Luislang wat nie
buikvol is nie, kan met 'n verbasende snelheid beweeg in geval van beide vrees en
woede. Kon dit nie miskien 'n groot luislang gewees het wat net 'n dassie gevang
en met sy prooi in die bek die skeur ingevlug het om dit daar op sy gemak in te sluk
nie? Dit is bekend dat luislange dikwels op hierdie wyse te werk gaan. Die heer
Prinsloo het egter hierdie uitleg beslis van die hand gewys. Hy het honderde luislange
gedood en het luislange onder alle omstandighede aangetref, ook terwyl hulle besig
was om 'n bok of ander dier in te sluk. Maar die dier wat hy op Magaliesberg gesien
het, was geen luislang nie; daaromtrent had hy nooit die minste twyfel nie.
Nietemin bly ek nog daarby dat my teorie die ware uitleg is van alle gesiene
dassie-adders.
Dit is merkwaardig dat in ons tyd die dassie-adder nooit meer sy verskyning maak
nie; en nog 'n merkwaardige feit is dat niemand ooit van 'n jagter of reisiger gehoor
het - onder al die honderde wat dassie-adders gesien het - wat een geskiet en
afgeslag het nie!
Van nog 'n geheimsinnige dier wil ek hier melding maak - dit is die sandowaan.
Wie het al ooit 'n sandowaan gesien? Tevergeefs sal jy so iemand soek, vanaf
Blantyre tot aan Vaalrivier; maar jy sal duisende aantref wat vas glo in die bestaan
van die sandowaan. Alle swartes van alle rasse vanaf Midde-Afrika tot binne die
Unie spreek van die sandowaan as van 'n dier wat net so seker bestaan
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as die jakkals, maar geeneen het hom ooit gesien nie. Net sekere dokters besit die
geheim om die sandowaan te sien en weet hoe om hom in die hande te kry. Vir
gewone mense is hy onsigbaar; maar almal weet goed hoe hy lyk.
Die sandowaan lyk min of meer na 'n maanhaar-jakkals. Sy hare egter is gesplits
soos dié van 'n vark, en hol soos dié van 'n klipspringer. In die holtes van die hare
is 'n kosbare medisyne wat water by indoping rooi kleur. Wanneer vee in die veld
op die spoor van die sandowaan kom, volg hulle die spoor in 'n lang streep met
dieselfde gebulk en geraas as wanneer hulle op 'n dooie sleepsel kom.
Dit is natuurlik 'n onsinnige inboorlingbygeloof wat nouliks melding waardig is!
Maar wag 'n bietjie! Besoek enige van die handelaars in Pretoria en Johannesburg
wat swart medisyne aanhou en vra om sandowaanvet. Hy sal 'n klein botteltjie te
voorskyn bring, met 'n paar druppels olieagtige vet daarin. Daar is 'n rooi afsaksel
in die vet. Dit is die duurste inboorlingmedisyne wat hy in voorraad het, en naturelle
betaal geredelik 'n maand se huurgeld vir 'n paar druppels sandowaanolie. Hier
word dus verkoop die vet van 'n onsigbare legendariese dier. Die winkelier sal jou
vertel dat hy sy voorraad sandowaanvet alleen van sekere towerdokters kan koop
en dat hy 'n ongelooflike prys daarvoor moet betaal.
Dit sou te veel ruimte in beslag neem om al die geheimsinnige gedrogte van
Suid-Afrika te beskrywe. Daar is die bromdier van ons groot vleie wat enige jare
gelede weer naby die oog van Mooirivier verskyn het en nagteliks met sy gebrom
die naburige plase ontroer het. Met die opdroog van ons vleie het die bromdier ook
klaarblyklik verdroë.
Dan is daar die groot rivierslang wat in al ons groot riviere woonagtig is en ook
verskriklike geluide loslaat. In Waterberg was daar vanjaar die wonderlike
kangaroebeer, met 'n ronde dik stert, waarop hy as op 'n stoel sit. Hy is ook deur
verskeie jagters gesien en - deur minstens twee - swaar gekwes!
Die laaste legendedier was die reuse-beer van Kenia wat beeste en mense gevang
en verslind het. Engelse inwoners van aansien glo nog vas aan sy bestaan. Hy is
deur verskeie geloofwaardige getuies gesien.

13 Die Verwoestingsgang van Droogte
Dit is in die laaste jare 'n vaste gewoonte geword dat die nuusblaaie omtrent hierdie
tyd gevul is met briewe en artikels, almal die weeklag van ‘droogte’ voerende. Van
alle kante word oorsake en middels, met al die sekerheid van werklike kennis, aan
die hand gegee. Vanjaar dreig ook om die rekord te slaan
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wat hierdie briewe betref! Die lys van beweerde oorsake en beweerde middels word
egter nie uitgebrei nie. Ons ou bekende vriende: grasbrand, uitroei van bome, en
alle middels, aanplant van bome, opdamming van alle riviere en besproeiing van
die Kalahari, verskyn met die reëlmatigheid van 'n refrein in 'n eindelose klaaglied.
'n Weinig nadenking sterk egter die geloof dat ons almal maar net aan 't raaie is.
Vir geeneen van die bewerings is daar voldoende bewyse nie.
In 1914 het van skrywer hiervan in die destyds bestaande landboujoernaal van
Transvaal 'n breedvoerige uiteensetting verskyn, meer bepaald met betrekking tot
die uitwerking van toenemende droogte op die diere- en planteryk in Waterberg,
waar skrywer toe woonagtig was. In hierdie betoog is vir die eerste maal die bewyse
uiteengesit dat droogte, oor 'n groot gedeelte van Suid-Afrika, toenemend was en
dat al die feite 'n skynbaar pessimistiese vooruitsig skyn te regverdig. Hierdie skrywe
het in die algemeen 'n ongunstige ontvangs in Suid-Afrika gehad. Die algemene
gevolgtrekking in die artikel gemaak, is hewig (in die Engelse blaaie vernaamlik)
bestry, en die skrywer is persoonlik aangeval oor die skade wat hy deur sulke uit
die lug gegrepe bewerings Suid-Afrika sou berokken. Vandag word al die
gevolgtrekkings destyds in die artikel vervat, as onbetwisbare waarhede deur geheel
Suid-Afrika aangeneem.
In Amerika het die artikel 'n mate van belangstelling verwek, wat vir die skrywer
self verbasend was. Deur bemiddeling van genl. Smuts (destyds in die ministerie)
het die Smithsonian Institution ('n wêreldberoemde wetenskaplike inrigting) verlof
van die skrywer en van die regering ontvang om die stuk in die jaarverslag van die
Institution te herdruk, wat onder toesig van 'n regeringsdepartement geskied. Ook
is dit apart in boekvorm uitgee en aan lede van die Amerikaanse Volksraad en
Senaat uitgedeel asook aan wetenskaplike verenigings deur die gehele wêreld. Die
teorieë deur skrywer aanvaar, is van die mees onverwagte kante ondersteun. Die
wêreldberoemde Franse astronoom Flammarion, ook andere, het daarop 'n
verbysterende voorspelling gegrond - dat die gehele aarde aan 't uitdroë is omdat
'n ontsettende hoeveelheid water elke jaar vir ewig verlore gaan, deur opsplitsing
van die onderaardse waters in die sentrale vure, en die verdwyning van verdampte
water in die oneindige ruimte. Hierdeur het hy afgelei dat net soos die planeet Mars
en ons maan, die aarde binne berekenbare tyd 'n waterlose en lewelose woestyn
sou wees!
In genoemde artikel het skrywer hom nie op die oseaan van moontlike oorsake
en moontlike middele gewaag nie. Die belangstelling wat genoemde artikel buite
Suid-Afrika geniet het, was juis te danke aan die feit dat skrywer getrag het om te
bewys dat die onbekende oorsaak van toenemende droogte (wat dit ook al mag
wees) nie tot die vasteland van Afrika beperk was nie, veel minder tot Suid-Afrika,
en dat derhalwe geen middel wat hier sou aangewend kan word, waarskynlik van
enige waarde sou wees nie.
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Die saak is een van lewe en dood vir 'n aansienlike deel van Suid-Afrika. Daarom
sou dit miskien nie van belang ontbloot wees nie om weer, ná al die jare, die
sienswyse van skrywer hier te herhaal, met aanhaling van nuwe bewyse wat intussen
opgedaag het.
Ek het beweer dat daar voldoende bewyse skyn te wees, dat al die groot
vastelande van die aarde aan 'n proses van toenemende opdroging blootgestel is.
Die bewyse is beide histories en geologies. In die twee vastelande wat nog die
waterrykste is, Amerika en Europa, is die proses baie moeiliker waarneembaar
omdat 'n weinig verlies elke jaar uit so 'n oorvloed onsigbaar en onmeetbaar is. In
al die ander waterarme vastelande is die proses meer sigbaar en selfs meetbaar.
Asië is ongetwyfeld die vasteland wat die vinnigste aan 't opdroë is. Daar is tal van
herhaalde wetenskaplike waarnemings wat bo alle twyfel bewys dat die groot sentrale
woestyne elke jaar honderde vierkante myle van tot dusver vrugbare aarde inneem
en met die meedoënlose sand bedek. Die waarnemings van die wêreldberoemde
Sweedse reisiger en ontdekker Sven Hedin bewys baie duidelik die ontsettende
uitbreiding van die groot woestyne in Midde-Asië. Hy het hier streke besoek op die
rand van die woestyn waar hy nouliks met 'n klein skuitjie die smal watergange
tussen mure van riet kon bevaar. Vyftig jaar gelede is dieselfde streek deur Russiese
reisigers besoek en opgemeet. Wat Sven Hedin 'n nou met riet begroeide moeras
bevind het met geen menslike oewerbewoners nie, was vyftig jaar gelede 'n groot
diep binnelandse see met 'n vaste oewerbevolking, wat voldoende bewyse gelewer
het van 'n besetting wat reeds eeue voortgeduur het. Dieper in die woestyn - op ou
legendes afgaande - het Sven Hedin groot stede ontdek met bewyse van 'n ryke
en uitgestrekte landbou- en besproeiingstelsel. Die groot, eenmaal volkryke stede,
was onder sand begrawe en só diep in die waterlose sandwoestyn dat hulle alleen
met behulp van kamele bereik kon word, en dan nog het die onverskrokke reisiger
sy lewe in die saak gewaag - en byna opgeoffer. Uit geskrifte en muntstukke wat
hy onder die sand ontdek het, kon Sven Hedin vasstel dat die grootste van die
verlate stede enige eeue gelede nog bewoon was.
Amerikaanse navorsers het ook onlangs vasgestel dat die tans ongenaakbare
Gora-woestyn binne 'n geologiese tydperk waterryk moes gewees het. Die
onomstootbare bewys word gelewer deur die groot hoeveelheid fossiele van dierlike
bewoners wat die woestyn oplewer. Vir die eerste maal in die geskiedenis van die
wetenskap is van een van die reuse-reptiele byna op die oppervlakte van die sand
ontdek. Dit word vandag ook algemeen aangeneem dat die vergaan van al die
magtige dinosouriërs en ander reuse-diere wat die oerwêreld bewoon het, alleen
aan een oorsaak te wyte kan wees: die toenemende vermindering van water van
die oppervlakte van die aarde.
In Europa is water nog so volop dat dit daar g'n element in die bestaanstryd van
die mens kan vorm nie; tog is die historiese getuienis van voortdurende op-
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droging net so onomstootlik as in verband met die ander vastelande. Die noukeurige
geskiedenis van Romeinse veldtogte en inname van die een land ná die ander
bewys dat groot streke wat destyds ondeurvaarbare moerasse en groot mere was,
in ons tyd tot vrugbare en bewoonde lande uitgedroog is. In Australië, Amerika en
selfs Madagaskar is daar ook 'n jaarlikse uitbreiding van die sentrale woestyn
waargeneem, ofskoon die proses miskien veel stadiger is dan in Afrika en Asië.
In Afrika is die algemene uitdroging van die vasteland deur tallose bewyse
waarneembaar. Ons groot binnelandse seë in Midde-Afrika word in baie gevalle
van die vroeëre oewers deur wye kleilae afgesluit. Waar sulke kleilae bestaan, is
daar 'n jaarlikse toename in die breedte van die laag en trek die water verder van
die walle.
Ons eie 'Ngami-meer is 'n alombekende en dikwels aangehaalde geval van 'n
groot meer wat binne 'n menseleeftyd opgedroog, en van 'n vaste meer tot 'n ‘tydelike’
pan geword het.
Ons geskiedskrywer Theal het uit sy waarnemings oor die oorblyfsels van vroeëre
bevolkings binne die grense van die Kalahari tot die gevolgtrekking gekom dat die
proses van uitdroging drie eeue gelede in dié streke 'n aanvang geneem het.
Skrywer hiervan het in sy genoemde artikel in 1914 nie gewaag om teorieë oor
oorsake en middels te formuleer nie. Hy het egter terloops aangehaal dat geologiese
toestande skyn te bewys dat ons aarde miskien gedurig water kwytraak deur
verdamping en verlies in die ruimte van die heelal, en ook deur oksidering in die
middelvuur van die aarde, terwyl geen ‘nuwe’ water ooit saamgestel word om die
plek van die verlore water in te neem nie. Op hierdie suggestie het die astronoom
Flammarion sy pessimistiese voorspelling, dat die wêreld 'n waterlose planeet gaan
word, gegrond.
Wat die gedurig aangehaalde middels betref, val dit te sê: sodra een bewys ten
gunste van een middel aangevoer word, word honderd teenbewyse aangehaal. Ook
is dit die geval met beweerde oorsake.
Grasbrand, byvoorbeeld, is by 'n menigte skrywers 'n geliefkoosde onderwerp en
die voorgestelde verbod 'n geliefkoosde middel. Dit word uit die oog verloor dat die
bestryding van veldbrand maar kort gelede in Noord- sowel as Suid-Amerika 'n saak
van nasionale inspanning geword het. Voorheen - eeue agtereen - het jaarliks
duisende vierkante myle van houtbosse en grasveld afgebrand. En vandag nog,
trots die inbeslagneming van alle moderne middels vir die bekamping van veldbrand,
vind daar elke jaar groter brande in Kanada, die Verenigde State en Suid-Amerika
plaas dan wat die gehele vasteland van Afrika ooit kan toon. Maar nooit het ek 'n
suggestie teengekom dat veldbrand 'n oorsaak van droogte of vermindering van
reënval in Amerika is nie.
Die uitroei van bome is 'n ander beweerde oorsaak, en die aanplant 'n be-
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weerde teenmiddel. Ek dink dat daar gedurende die afgelope jare sonder twyfel
meer bome in Suid-Afrika aangeplant is dan wat gedurende 'n honderd jaar uitgeroei
is - en die uitwerking is alles behalwe ten gunste van die bewerings. In verskeie
ander dele van die wêreld kom gelyksoortige bewyse voor. Op ons naburige eiland
Mauritius is alle bome bo drie voet in hoogte deur 'n sikloon vernietig. Gedurende
die daaropvolgende jare - so word beweer - was daar 'n aansienlike toename in die
reënval! Dan is daar die Schwartz-voorstel: om deur die afkeer van riviere die
Kalahari te besproei, terwyl die bewys voorhande is, dat toe Ngami 'n groot en
standhoudende meer was, Livingstone deur dieselfde ontsettende dorsland in die
onmiddellike nabyheid van die toe waterryke land moes reis as wat daar vandag
bestaan! Welke hoop is daar vir middels wat die mens kan aanwend, wanneer
miskien die oorsaak van ons droogtes in die getywending van ons sonnestelsel
geleë is?
'n Paar jaar gelede het ek egter iets in Waterberg opgemerk wat m.i. 'n bron van
hoop lewer. Dit word deur sommige beweer dat reëntye en droogtes om die sewe
jaar wissel. Hiervoor is daar geen die minste bewys nie. Ander beweer dat die
afwisseling in siklusse van waarskynlik veel langer tydperke loop. Ek is meer geneig
om geloof aan laasgenoemde te heg. In Waterberg, op die plaas Deadbeat, is walle
van die Magalakwênrivier deur uitspoeling blootgelê, myle in lengte en van 40 tot
50 voet hoog. Die walle was vroeër die bedding van die rivier - eeue tevore. Die
walle bestaan uit reëlmatig wisselende lae fyn sand en rivierklippies. Met 'n maatstok
sou dit onmoontlik wees om die lae meer gereeld neer te lê. Daar is 'n klippieslaag
ongeveer twee voet dik, dan 'n sandlaag van drie voet, deur die gehele lengte van
die myle lange wal. Wat het die wisseling veroorsaak gedurende die afgelope eeue
wat die rivier hierlangs gespoel het? Die antwoord is nie ver te soek nie. Dit gebeur
vandag nog op kleiner skaal. Gedurende groot reënjare wanneer die rivier herhaalde
male vol word, word 'n laag klippies afgespoel wat die sand van die rivierbedding
vir groot afstande bedek en alle holtes opvul. Die fyn sand word na die see
weggespoel. Die getuienis van die uitgespoelde wal op Deadbeat gee aan die hand
dat die wisselende periodes vyftig tot sestig jaar geduur het. Ons het stawing van
hierdie feit in die jaarringe van bome ook gevind.
Daar is dus rede om te hoop dat ons op die drempel staan van 'n lang periode
van oorvloedige reën - indien hierdie gevolgtrekking juis is, en indien die proses
nog voortgaan!
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14 Getrou tot die Dood toe
Dit word dikwels van mense gesê dat hy of sy getrou was tot die dood toe, en
ongetwyfeld kom dit dikwels voor dat een mens sy lewe opgeoffer het om 'n ander
te red. Maar ons verwag dit van die mens. Met sy hoog ontwikkelde siel waarin die
liefde vir 'n ewemens dikwels so 'n enorme dryfveer is, skyn daar altyd (by
eindontleding) iets selfsugtigs te wees, selfs in die trou wat die dood kan trotseer.
Dit is wanneer ons die trou van sommige diere gadeslaan dat ons die reinste
altruïsme, die skoonste onbaatsugtigheid te sien kry. Die dier kan nie redeneer soos
die mens nie. Hy kan nie vooruit sien en in verbeelding die verlies oproep nie wat
hy sal moet verduur as sy geliefde ewig weggeneem word; soos die mens
ongetwyfeld doen. By die dier kan nie in die agtergrond van sy bewussyn die gevoel
ontstaan: ‘Die lewe sal my niks werd wees nie as ek my geliefde verloor - daarom
offer ek my lewe om hom of haar te red.’ By die dier moet 'n veel reiner gevoel die
dryfveer van getrouheid wees: ‘Ek het dié man lief bo alles in die wêreld. Hy
mishandel my dikwels; ek ly honger en kry swaar. As hy dronk is, skop hy my weg
van sy voete; maar hy is my vriend. Hy is al wat ek in die wêreld het en ek bemin
hom bo alles in die wêreld. Daarom is ek gereed om desnoods my lewe in sy belang
op te offer.’ Verder dan dit kan die rede van die dier seker nie gaan nie. In sy liefde
en trou sou dit moeilik wees om die geringste bewys van selfsug te vind.
In diereliefde en -trou jeens die mens staan die hond natuurlik bo. Perdeliefhebbers
is dikwels geneig om hul geliefkoosde dier liefde en trou toe te ken, maar elke mens
wat kennis van diere het, sal geredelik erken dat die perd in hierdie opsig oneindig
ver benede die hond staan - net so ver as wat sy verstand, sy rede, benede dié van
die hond is.
Ek het self dikwels ape gehad wat my werklik bemin het en wat enige dier of mens
wat my trag aan te rand, woedend sou aanval. Maar hierdie liefde en trou is meestal
sigbaar solank hulle nog baie jonk is. En selfs dan is daar 'n element van
selfsugtigheid wat by die hond onbespeurbaar is. En hoe ouer 'n aap word, des te
meer groei sy selfsug aan. By die hond is dit net die teenoorgestelde.
In my persoonlike ondervinding het 'n paar gevalle van die trou en liefde van die
hond voorgekom wat altyd die moeite werd is om te verhaal, daar dit minstens mag
dien om by die mens (die weinige wat dit lees!) 'n beter gevoel teenoor sy troue
vriend en dienskneg aan te kweek. Hier is een voorval wat deur 'n menigte nog
lewende getuies gestaaf kan word. Daar was in vroeëre jare in die distrik waar dit
voorgeval het, 'n ou Amerikaanse padloper wie se naam onvergeetlik is omdat dit
dieselfde was as Mark Twain se held. Hy was matroos op 'n Amerikaanse oorlogskip
gewees en het by een geleentheid weggedros terwyl
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dit in een van ons hawens vertoef het. Hy was in ons distrik alombekend, waar hy
van een plaas na die ander rondgeswerf het om klein skilder- en blikslaerwerkies
te verrig. Sy groot swakheid was drank. Waar die kans sig aanbied, het ou Sawyer
nooit nagelaat om 'n glorieuse roes deur te maak nie.
Sy enigste maat en vriend was 'n klein steekbaardbrakkie wat hom op al sy
oneindige swerftogte vergesel het. Hy het die hondjie werklik liefgehad, maar in sy
dronkenskap het al Sawyer se menslike eienskappe oorboord gesak. Daar was
gevalle bekend dat hy die klein hondjie wreed mishandel het, waaroor hy altyd later
die diepste berou had. As hy nugter was, het hy dikwels honger gely om al sy voedsel
vir die brakkie te bewaar.
By een geleentheid was ou Sawyer op die plaas Diepkloof van die heer Gys van
Rooyen, destyds woonagtig onder Magaliesberg in die distrik Rustenburg. Dit was
ná een van sy periodieke dronk buie, gedurende die voortduring waarvan hy aan
kou en nat blootgestel was. Hy het siek op Diepkloof aangekom, só siek dat tant
Maria van Rooyen dadelik 'n buitekamer vir hom gereed gemaak en hom in bed
geplaas het. Dit was dadelik duidelik dat hy aan longontsteking ly en dat hy gevaarlik
siek was. Sy hondjie het onmiddellik 'n plek op die voetent van sy bed ingeneem,
en teen alle pogings om hom te verwyder het hy hom verset met soveel beslistheid
dat dit alleen met geweld sou kon gedaan word. Daarom het tant Maria besluit om
hom daar te laat - op dringende versoek van ou Sawyer. Op sy wagpos moes hy
gevoer en water gegee word, en nooit het hy dit langer dan 'n paar minute elke dag
verlaat nie. In die begin het tant Maria die grootste moeite ondervind om ou Sawyer
behoorlik te verpleeg, daar die hondjie die aanraking van sy oubaas met die grootste
agterdog aanskou en die aanraker met sy skerp tandjies bedreig het. Hy het gou
egter tot die besef gekom dat daar geen kwaad teenoor sy baas bedoel word nie;
en toe was dit sy gewoonte, ná elke behandeling wat tant Maria nodig beskou het,
om op die bors van sy baas te klim en die hande van die verpleegster te lek.
Een oggend vroeg is die huisgesin gewek deur die aanhoudende gehuil van die
hondjie in ou Sawyer se kamer. Die arme ou padloper had sy laaste reis voltooi.
Toe tant Maria in die kamer kom, was dit om die ou man dood te vind. Die hondjie
was nog op sy wagpos, en het onophoudelik gehuil. Hy het so beslis geweier om
hom van die lyk te laat verroer dat besluit is om hom daar te laat. Oom Gys van
Rooyen het 'n doodkis gemaak waar die stoflike oorskot van ou Tom Sawyer in
geplaas is. Dit is eienaardig dat die hondjie dit sonder enige verset toegelaat het.
Hy het in 'n hoek van die kamer gaan lê en die verrigtinge bekyk, en die enigste
teken van sy teenwoordigheid was 'n hartverskeurende gehuil wat hy telkens geuit
het. 'n Ander sonderlinge feit is dat vanaf die dood van ou Tom die hondjie niks wou
eet of drink nie. Die weeklaag van die ongelukkige diertjie het tant Maria so diep
geraak dat sy ure agtereen gesukkel het om hom te paai en om hom oor te haal om
'n bietjie melk te drink of stukkies
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spesiaal gebraaide vlees te eet. Met hierdie doel is 'n jong kuiken uiteindelik vir die
hondjie gereed gemaak - alles tevergeefs. Hy wou sy bek aan niks sit nie.
Die brakkie het die lykstasie na die ‘ou kraal’ gevolg met 'n voorkoms van sulke
smartlike droefheid dat die meeste toeskouers hul trane nie kon weerhou nie. Hy
het op die rand van die graf gestaan en afkyk totdat dit opgevul was, en toe het hy
in die middel van die hoop grond gaan lê. Weer het hy hom verset teen al die pogings
van tant Maria om hom huis toe te dra. Hy is op sy eensame wagpos gelaat. Lede
van die huisgesin het dag en nag probeer om hom tot ete oor te haal, en melk en
kos is by hom op die graf gelaat. Maar hy het nooit weer voedsel oor sy lippe gelaat
nie.
Op die derde dag is besluit om hom met geweld van die graf weg te neem; maar
by die huis het hy so te kere gegaan dat hulle hom in vryheid moes stel. Hy is
onmiddellik terug na sy lêplekkie op die graf. En hier is hy ná 'n paar dae dood
gevind.
Waarlik, hier het ons 'n geval van liefde en trou ‘tot die dood toe’ - en met geen
skyn van selfsug.
Hier is nog 'n geval van trou in 'n hond, van 'n meer aktiewe aard, waarvan ek
getuie was. Terwyl ek spesiale vrederegter in Waterberg was, had ek onder my
beheer, onder andere, 'n sekere blanke konstabel met die naam van Van Lennep.
Hy het 'n swart apporteur (retriever) gehad wat deur ons wyk bekend was om sy
buitengewone intelligensie. Van Lennep had die hond 'n menigte toertjies geleer,
waarvan die uitvoering 'n uitsonderlike graad van rede in 'n dier vertoon het. Ook
was hy uitermate getrou aan sy baas. By een geleentheid het Van Lennep te perd
op besoek na vriende van hom in ons wyk gegaan. Op weg het hy by my aangedoen.
Hy was in uniform, maar ongewapen, en had sy hond by hom. Op sy terugreis kom
hy op 'n bakleiery af waarin drie swartes 'n vierde bewusteloos geslaan het en besig
was om hom met kieries af te maak. Twee van hulle had assegaaie. Van Lennep
het dadelik van sy perd gespring en tussenbei gekom om die gedreigde manslag
te verhinder. Die drie aanranders was ou misdadigers wat dikwels reeds weens
gewelddadige misdade gestraf is. Hulle was net dronk genoeg om waansinnig
woedend te word. Van Lennep het niks in sy hande gehad nie, en met sy eerste
toetrede is hy deur een van die swartes met 'n knopkierie platgeslaan. Hy was so
bedwelmd van die slag dat hy nie weer op die been kon kom nie, en terwyl hy daar
hulpeloos lê, spring een van die ander op hom en trag om sy bors met die assegaai
te deurboor. Van Lennep het die assegaai met een hand gepak, maar hy was so
swak dat dit slegs 'n saak van sekondes sou wees voordat die geweldenaar sy
voorneme tot uitvoer bring. Boonop kom die ander twee hul maat te hulp toe hulle
sien dat hy moeite had om die polisieman dadelik af te maak.
Net voordat hy van sy perd gespring het, het Van Lennep opgemerk dat die hond
byna 'n halfmyl van hom af was, aan die jag in die veld. Die dier moes eg-
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ter sy baas gedurig in die oog gehou het, want net toe Van Lennep so verswak dat
die assegaai uit sy hand gepluk word, hoor hy die geblaf van die hond langs hom.
Die eerste swarte wat hy gepak het, was die een met die assegaai, wat dadelik
moes opspring om homself teen die hond te beskerm. Dit het Van Lennep kans
gegee om op te staan en sy perd te bereik, maar hy was nog so swak dat hy nie in
die saal kon kom nie. Die drie swartes storm binne 'n paar sekondes weer op hom
af, vasbeslote om hom van kant te maak en op dié wyse die vernaamste getuienis
teen hulle te vernietig. Maar die hond spring tussenin. Hy was toe reeds rooi van
die bloed en had drie of vier assegaaisteke wat hom skynbaar buite geveg gestel
het. Hiervan het die swartes gebruik gemaak om Van Lennep te probeer bereik
voordat hy sy perd kon bestyg. Maar die hond spring op van waar die swartes hom
vir dood gelaat het en kom net op die laaste moment tussenbei. Hy bevlieg die
aanvallers weer met die uiterste vreesloosheid, terwyl Van Lennep sukkel om sy
voet in die stiebeuel te kry. Die geveg het nie lank geduur nie, want die hond (volgens
Van Lennep se mening) had toe reeds dodelike wonde ontvang. Dit was sy laaste
poging om sy baas te red, en gelukkig het hy geslaag. Net toe Van Lennep in die
saal kom, sien hy sy hond langs hom dood val, terwyl die drie geweldenaars die
veld in vlug. Hulle was al drie egter goed bekend en was gou in hegtenis.
‘Niemand heeft meer liefde als deze, dat iemand zijn leven zette voor zijne
vrienden.’

15 Die Wêreld se Grootste Bome Staan in S.A.
Hoeveel inwoners van die hoofstad is bewus van die feit dat binne 'n weinig meer
dan 'n dagrit van Pretoria 'n botaniese wêreldwonder te sien is? Ek bedoel natuurlik
'n motorrit.
Ons sal egter minder geneig wees om hierdie onkunde te bewonder as ons onthou
dat seker nie vyf uit elke honderd van die inwoners van Pretoria ooit van die Soutpan
gehoor het of weet dat dit ook 'n wêreldwonder is waarvan daar slegs een ander
voorbeeld in die wêreld bekend is, natuurlik in Noord-Amerika! Die Amerikaanse
krater is oor die gehele beskaafde wêreld bekend terwyl ons s'n - wat die
Amerikaanse in baie opsigte oortref - onbekend is aan Afrikaners wat skaars twintig
myl daarvandaan woon!
So is dit ook met ons reuse-bome gesteld. Wie het nie gehoor, en portrette gesien,
van die ‘groot bome’ van Kalifornië (wat onlangs deur die Amerikaanse regering vir
die volk gekoop is) nie? Ons boomwonders droom in ongestoorde vergetelheid!
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Die reuse van Magalakwên oortref ook die Amerikaanse ‘groot bome’ in verskeie
opsigte, net soos die geval is met die Pretoriase Soutpan. (Mag ek hier terloops
opmerk dat ek elkeen wat hierdie artikel mag aanspoor om die Soutpan te besoek,
ten sterkste aanraai om voor hul besoek eers die brosjure van oorlede dr. Percy
Wagner oor die wording van die Soutpan te lees? Dit vermenigvuldig die wonder
van hierdie natuurverskynsel indien die toeskouer vooraf die kennis opgedoen het
dat die ontsettende gat na alle waarskynlikheid veroorsaak is deur 'n sterbom uit
die onpeilbare ruimte.)
Kom ons keer terug na die reuse-bome van die Magalakwên. Langs al ons
noordwaarts-vloeiende sogenaamde ‘woestynriviere’ word reuse-eksemplare van
apiesdorings, boerbone en ander boomsoorte aangetref. Ook is dergelike reuse
bekend langs die riviere aan die noordelike en noordwestelike grense van die
Kalahari. Waarom die bome so groot word onder die ongunstige omstandighede,
is 'n onopgeloste botaniese raaisel. Dieselfde soorte word ook aangetref langs ons
permanentstromende riviere, waar droogte - altans worteldroogte - 'n onbekende
verskynsel is, en ofskoon hulle hier ook groot word, vind 'n mens nooit sulke Goliats
nie as wat op die oewers van die woestynriviere aangetref word.
Ek dink dat die apiesdorings van die Magalakwên in Suid-Afrika ongeëwenaard
is. Groepe van hierdie ‘groot bome’ word op verskeie plekke op die walle van die
Magalakwên en ander noordwaarts-vloeiende riviere gevind.
Hier is ook 'n onopgeloste raaisel: waarom die reuse so geneig is om in klein
groepies te groei, terwyl die eksemplare tussenin van gewone afmeting is. Die
oorsaak mag natuurlik onderaards wees en dan kan dit so diep lê dat dit nooit deur
die mens blootgelê sal word nie, want die wortels van hierdie reuse strek tot
ongelooflike dieptes - soos die leser in staat sal wees om af te lei uit sekere later
aan te hale feite.
Die grootste apiesdorings langs die Magalakwên, ongetwyfeld die grootste binne
die Unie van Suid-Afrika en waarskynlik onder die grootste bome in die wêreld, groei
in 'n klein groepie op die plaas van prof. dr. Bosman.
Wanneer van ‘groot bome’ gewag gemaak word, moet die leser onderskeid maak
tussen verskeie soorte. Die ‘groot bome’ van Kalifornië oortref dié van Magalakwên
waarskynlik in sommige afmetings, maar uit die oog moet nie verloor word nie dat
die Kaliforniese bome van 'n siprestipe is, pilaarvormig, sonder uitgestrekte takke;
terwyl ons ‘groot bome’ reuse-takke in (gewoonlik) drie rigtings uitsprei wat 'n enorme
oppervlakte beslaan. Die laagste takke van ons apiesdorings is dikker dan die stam
van die grootste eik langs die strate van Stellenbosch! In die algemeen genome,
derhalwe, sou die toeskouer sonder om 'n oomblik te twyfel die prys aan die
Magalakwênbome reik wanneer met dié van Kalifornië vergelyk.
Dit is vyf-en-twintig jaar gelede dat ek vir die eerste maal die ‘groot bome’
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besoek het in geselskap van die oorlede heer Jan Wessel Wessels. Ons het onder
een gekamp wat sedert dié tyd verdwyn het. 'n Ander had skaars 'n maand tevore
geval (waarskynlik deur 'n orkaan ontwortel) en was derhalwe van wortel tot kroon
meetbaar. 'n Derde had waarskynlik 'n natuurlike dood gesterwe en is toe afgebrand.
Al wat van die reus oorgebly het, was 'n enorme ashoop, en 'n tweede verskynsel,
wat my die kans verskaf het om 'n eienaardige probleem op te los. Hierdie tweede
verskynsel was 'n sirkelronde put waarin die stam van die reus afgebrand het totdat
die vuur in sy eie as gesmoor het. Die put was eenhonderd-en-agt voet in omvang
en veertig voet diep - dit wil sê, tot waar die as die verdere diepte onmeetbaar
gemaak het.
Die probleem waarvan hier die oplossing was, het hierin bestaan: Ons het
opgemerk dat die jong apiesdoring van een fatsoen was: daar was 'n pragtige
pyl-regop stam, wat honderd voet hemelwaarts strek voordat die eerste takke
verskyn. Die kroon van takke het gewoonlik na drie kante uitgestrek om die ewewig
van die boom te bewaar. Maar die ‘groot’ apiesdorings was geheel anders van
fatsoen. Binne twintig of dertig voet van die grond het die reuse-takke uitgesprei,
met 'n meer ingekrimpte kroon waarvan die toppunt in die meeste gevalle meer dan
tweehonderd voet van die grond was. Wat was die oorsaak van hierdie sonderlinge
onderskeid? Ek het seker gemaak dat ons nie hier met verskillende soorte te doen
had nie. Die ‘groot bome’ en die jongere en kleinere apiesdorings was van een en
dieselfde soort.
Die groot asput het die antwoord op die raaisel verskaf. Die stamme van al die
‘groot bome’ is in aangespoelde sand begrawe tot 'n diepte van ver oor die honderd
voet. Uitgespoelde walle op die plaas Deadbeat van die heer Petrus Erasmus het
'n verdere geleentheid verskaf om 'n denkbeeld te vorm van die enorme hoeveelheid
sand wat die Magalakwên deur die eeue heen afgespoel en langs sy afloop opgehoop
het. Daar bestaan geen twyfel nie dat waar die hoogte van een van die ‘groot’ bome
'n afmeting van tweehonderd-en-tien voet toon, die werklike hoogte minstens
driehonderd-en-veertig voet is! Dit bedwelm die liggelowigheid van die leser
waarskynlik. Hy moet hom gereed maak op nog meer verbasende afmetings wat
nie op gissing of vermoede gegrond is nie.
Toe die heer Wessels en ek die ‘groot bome’ 'n kwarteeu gelede besoek het, het
ons die grootste van die reuse vir ons kampplek uitgekies - die een wat nou totaal
verdwyn het. Vroeg die oggend terwyl ons in die skaduwee lê en in die takke opkyk,
merk die heer Wessels 'n beweging in een van die hoëre takke. Met behulp van 'n
verkyker kon ons 'n gedeelte van 'n duiker uitmaak wat in 'n mik hang, waarvan
bloed stadig afdrup. Sonder 'n leer of tou kon ons die bok nooit bereik nie. Hoe die
varsgedode duiker daar gekom het, was vir geen van ons twee 'n raaisel nie. Ons
het dadelik geweet dat dit alleen die tier is wat die gewoonte het om sy prooi in die
hoogste takke van groot bome op te hang; en dit het ook nie lank geneem nie voor
ons 'n glimp van die rower had gedurende
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'n sprong van een na 'n ander tak. Ek verhaal hierdie gebeurtenis alleen om die
leser 'n besef te verskaf van die enorme grootte van die boom. Die heer Wessels
was 'n ou jagter wat grootwild in alle dele van die Noorde en in die Kalahari geskiet
het. Ons het dadelik altwee ons geweers gegryp en posisie aan weerskante van
die boom ingeneem om die tier te skiet. Ongeveer vier of vyf uur het ons daar vertoef
en nooit gedurende al die tyd het ons 'n kans gehad om 'n enkele skoot op die tier
te los nie, ofskoon ons hom verskillende male 'n sekonde tussen die takke deur
gesien het. Uiteindelik moes ons die kampplek verlaat met die roofdier in ongestoorde
besit van sy prooi.
Nou net 'n paar syfers om die artikel mee te sluit. 'n Landmeter wat ons vergesel
het, het die metings baie sorgvuldig gedaan: die stam van die apiesdoring, drie voet
van die grond, was agt-en-sewentig voet in omtrek! Indien die sand tot die
wortelknoets weggeruim kon word, sou die omtrek ongeveer 146 voet wees. Die
hoogte van die hoogste boom was 210 voet. Die hoogte vanaf die wortelknoets sou
ongeveer 400 voet wees.
Maar om die gewone leser 'n beter begrip te gee van die ware grootte van die
reus, het ons landmeter uitgereken hoeveel manskappe in gelid binne die skaduwee
van die boom kon staan om twaalfuur die middag sodat elke twee manskappe 'n
vierkante tree had om in te beweeg. Die antwoord was 7 200 man! Die leser kan
dit self uitreken as hy die tyd het om daaraan te bestee. Van die stam tot aan die
buitenste kring van die skaduwee was ongeveer 90 voet.
Nou nog 'n paar woorde omtrent die dooie hardekool. Hierdie boom het die hardste,
die dikste en swaarste hout van enige houtsoort in die wêreld. Dit is harder en
swaarder dan die fynste ebbehout van Noord-Afrika. Die droë hout sink in water.
Die leser sal waarskynlik kan aflei dat 'n reus met sulke hout taamlik oud moet wees.
Hoe oud werklik, sal u miskien verbaas. Op die plaas Deadbeat het ons 'n
passerafmeting van die jaarringe van 'n gevalle reus gedoen. En die ouderdom?
Weer sal die leser sy geloofspiere moet rek. Die boom was 'n ou boom toe Abraham
in Palestina rondgeswerf het. Dit was reeds 'n reus toe die Israeliete uit Egipte getrek
het. Dit was 'n volgroeide boom voordat ooit van Griekeland gehoor is. Dit het die
wording, die groei en die einde van die Romeinse Ryk deurleef. Lank voor die gebruik
van yster aan die mens bekend was, was die boom geplant. Die ouderdom - waaraan
nie te twyfel was nie - was meer dan seweduisend jaar. Wat het nie alles onder sy
skaduwee deurgegaan nie?
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16 Insekte se Draadloosseine
Die enorme troppe sprinkane wat vandag ons land in alle rigtings deurtrek, sal baie
lesers die kans verskaf om minstens een eienaardige en in sekere opsigte
geheimsinnige hoedanigheid van hierdie insekte waar te neem. Waar 'n afgesonderde
trop aan die trek is - 'n trop bv. wat twintig of dertig vierkante myl beslaan - het die
toeskouer homself al seker dikwels afgevra: wat bewaar die eenheid van so 'n trop?
Waarom versprei hulle nie? Waarom trek hulle nie dadelik uitmekaar nie? Hulle
gaan tegelyk sit; bly miskien twee of drie dae op een plek en wanneer die bestemde
uur slaan, gaan hulle byna gelyktydig weer aan vlieg, en hulle behou een rigting.
Daar is altyd 'n klein persentasie agterblyers en sukkelaars, maar mettertyd verdwyn
hulle ook agter die groot trop aan. Die groot meerderheid bly 'n afgesonderde
eenheid. Die tyd van vlieg en sit en eet; van slaap en ontwaking; van eiers lê kortom, al die insidente van hul lewensloop word op die een of ander wyse bepaal.
'n Vaste reglement van orde bestuur die trop as 'n eenheid. Van waar gaan die
bevele uit wat die lewensloop van die trop rigsnoer?
As 'n trop êrens in die nabyheid gaan sit, voer dan die volgende eksperiment uit:
Sluit 'n paar honderd gesonde en onbeskadigde enkelinge in 'n kou af, waar hulle
geheel buite gesig van hul makkers is - binne 'n groot waenhuis byvoorbeeld.
Voorsien hulle van voldoende voedsel en sorg dat hulle so min moontlik deur die
teenwoordigheid van mense gestoor word. Dan sal u 'n sonderlinge feit waarneem:
die opgesluite sprinkane sal aanhou eet net so lank as die trop buite. Hulle sal geen
poging aanwend om te vlieg solank die groot trop waaraan hulle behoort, rustig bly
nie. Op 'n bepaalde moment gaan die trop aan 't trekke. Skielik word die opgesluites
opgewonde en rusteloos. Hulle kan hul makkers nie hoor of sien nie, maar hulle
weet dat hulle aan die trek is. Hulle wend vrugtelose pogings aan om te vlieg, hulle
weier om te eet en hulle hou aan met pogings tot uitvlugting totdat hulle uitgeput is.
As die waarnemer wag totdat die trop verdwyn het en sy gevangenes dan loslaat,
sal hy opmerk dat hulle dadelik trag om in dieselfde koers as wat die trop ingeslaan
het, voort te trek. En - let daarop - hulle volhard in hierdie poging selfs al het die
wind intussen omgeset. As die wind sterk teen hulle is, sal hulle koers hou deur lang
spronge of kort vluggies. Maar altyd in die algemene rigting van die groot trop.
Wat rigsnoer hulle?
Klaarblyklik is dit dieselfde wonderlike, geheimsinnige, onsigbare invloed wat die
eenheid van die trop bewaar.
Dit is waarskynlik dieselfde eteriese trilling wat van die mierkoningin uitstraal en
wat skrywer by 'n ander geleentheid meer breedvoerig beskrywe het. Maar die
sprinkane het g'n psigologiese middelpunt soos die miere nie. Hierin
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stem hulle egter ooreen met ander soorte tropinsekte. In die groot regte
swartmierkommando's wat kryg voer teen termiete (ook deur skrywer elders
waargeneem en beskrywe) is daar 'n bewaring van eenheid beide in trop en gedrag,
wat van geen enkele middelpunt uitstraal nie. Dit is die ‘tropsiel’ wat alle tropdiere
- die mens ingesluit - in sekere mate bestuur.
Die meeste insekte is in staat om geslagseine by wyse van eteriese trillings uit
te saai. Só vind die vliegmiermannetjie sy wyfie. Dit is eienaardig dat die sprinkaan
op presies dieselfde wyse sein as een termietsoort: dit is, deur die vlerke uit te sprei
en vinnig te beweeg. Dit kan maklik vasgestel word dat die mannetjie die beweging
waarneem sonder dat hy dit kan sien of hoor. Net soos in die geval van die termiet,
word deur hierdie beweging 'n eteriese trilling losgelaat wat waarskynlik alle enkelinge
myle ver in die omtrek kan beïnvloed. Deur snelheid van trilling word verskillende
seine onderskei. Die seksuele trilling van motte en verskillende kewersoorte is byna
van dieselfde snelheid as die trilling van ligstrale. Daarin bestaan die
onweerstaanbare aantrekkingskrag van die kers vir die mot. Hy vang die ligtrillings
op as 'n geslagsein van sy eie soort.
Dit is 'n merkwaardige feit dat die trilling wat die eenheid van die sprinkaantrop
bewerkstellig, byna van dieselfde snelheid moet wees as die seine van verskillende
ander enkelinginsekte. In ons noordelike sandwêreld leef 'n reusekriek wat gate
diep onderaards uitdelwe as woonplek. Hy is uitsluitend 'n nagdier. Bedags maak
hy nooit sy verskyning nie - met een uitsondering. Ná lang droogtes verskyn die
krieke somtyds skielik by dag. Hulle kom uit hul gate oor vierkante myle veld gelyktydig. Hulle is opgewonde en jag haastig in die gras rond. Hulle het die
draadloossein van 'n naderende trop sprinkane gewaar! Somtyds gewaar hulle dit
ure voordat die eerste sprinkaan sy verskyning maak. Wat anders kan dit wees dan
die een of ander eteriese trilling wat alle materiële voorwerpe kan penetreer, presies
soos die wonderlike invloed van die mierkoningin? Onthou dat die groot kriek in 'n
donker holte voete diep onder die aarde sit waar seker geen geluid of geur (soos
die mens sulke dinge gewaar) hom ooit kan bereik nie; tog ontvang hy binne sy diep
onderaardse woning berig van die sprinkane as hulle nog vir die mense geheel en
al onsigbaar en onhoorbaar is.
Op Dingaansdag het 'n groot trop sprinkane omtrent tienuur in die oggend op
Pelindaba neergedaal. Toeskouers had hier geleentheid om 'n wonderlike skouspel
waar te neem. Gelyktydig met die afsak van die sprinkane was die veld letterlik
lewendig van groot skerpioene. Dit is geen oordrywing om te verklaar dat die gras
op sommige plekke van skerpioene gewemel het nie. Daar was seker duisend
sprinkane wat letterlik in die kloue van skerpioene neergedaal het. As die skerpioen
een met 'n knyper aan die been of vlerk beetpak, dan was sy noodlot bepaal. Stadig
kom die dodelike naald oor die kop gebuig. Die
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skop en worsteling van die slagoffer is tevergeefs. Met die naald word gevoel ...
gevoel ... totdat 'n geskikte plek aangetref word en dan word dit stadig ingedruk.
Die werking van die gif op die sprinkaan is blitssnel; gelyktydig met die indruk van
die naald rek die sprinkaan sy bene in doodsverstywing uit. Die skerpioen sleep
hom dan sy woning binne om hom op sy gemak te verslind.
Ook hierdie vieroog-monster van die insektewêreld het min of meer dieselfde
draadloossein as die sprinkane. Daarom word berig van hul koms ook aan hom
vooruit gesein deur die slagoffers self; en hy gewaar die sein diep onder 'n groot
klip of in 'n onderaardse galery, presies soos die reuse-kriek.
Ek spreek van die invloed wat tropinsekte en tropdiere as eenhede bewaar, as
die ‘tropsiel’ omdat die werking van hierdie invloed klaarblyklik van psigologiese
aard is. Daar is altyd ‘doel’ in die werking van hierdie misterieuse krag en daarom
moet dit onder natuurverskynsels as 'n psige gerangskik word.
Twee soorte groepsiele is in die insektewêreld waarneembaar. In die eerste en
mees ontwikkelde soort word die psigologiese ‘invloed’ van 'n vaste middelpunt
uitgesaai, soos by die termiete en heuningbye. Word die middelpunt vernietig, dan
eindig die ‘invloed’ dadelik; die onmiddellike ontbinding van die groep as 'n
onafhanklike eenheid vind plaas. Op baie maniere kan proefondervindelik vasgestel
word dat hierdie invloed wat van die insektekoningin uitstraal, alle materiële
voorwerpe (soos metaalplate, aarde en rots) kan penetreer, net soos die ‘invloed’
van die sprinkaantrop ongetwyfeld aarde en klip kan penetreer.
Die tweede soort groepsiel - en veel minder ontwikkel - is die ‘invloed’ wat van
geen vaste middelpunt uitstraal nie, soos in die geval van sprinkane en regte
mierkommando's.
Slegs dit kan met enige mate van sekerheid van hierdie tweede groepsiel verklaar
word: dit is 'n ‘invloed’ wat oor die gehele swerm of trop verspreid is en ver buite
die grense daarvan aan alle kante uitstraal. Die enkeling besit in die meeste geval
geen individuele siel nie. Hy is psigologies onderhewig aan die groepsiel alleen, en
as die werking verdwyn, dan is hy so hulpeloos dat hy sigself nie kan voed nie, hy
kan geen enkele beweging maak nie sodra die uitstraling van die groepsiel gestaak
word. Dit altans is die geval waar die groepsiel van 'n middelpunt uitgaan soos by
die termiete. Die groepsiel sonder middelpunt (soos by die sprinkane) kan natuurlik
nie eksperimenteel vernietig of verwyder word nie, sodat hierdie fenomeen by die
sprinkane nooit vasgestel kan word nie.
Ek beweer dat die invloed 'n eteriese trilling is gelyksoortig aan die trillings van
die draadloos-telefoon, of die onsigbare strale wat buite die grense van die sigbare
spektrum val by die ontleding van lig.
Waarop - sal die leser vra - grond ek hierdie teorie? In die eerste plek is die
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werking, wat penetrasie van die materie betref, presies soos die werking van
‘draadlose’ elektriese trillings en onsigbare buite-spektriese ligstrale. Dan is daar
die feit dat 'n menigte insekte die trillings van gewone ligstrale as hul eie seksuele
uitstraling interpreteer, waaruit ons alleen kan aflei dat die ‘invloede’ in beide gevalle
baie eenders moet wees om die insekte in so 'n belangrike lewensverskynsel so te
kan mislei.
Die groepsiel is 'n veel meer gewone verskynsel in die natuur dan meeste mense
ooit skyn te vermoed. Indien die leser ooit die wintertrek van voëls in noordelike
lande waargeneem het, sal (nadat hy bowestaande gelees het!) die uitleg hom
dadelik byval dat hulle deur 'n soortgelyke tropsiel gerigsnoer word. Dagvoëls, wat
gewoonlik by nag blind en hulpeloos is, begin hul verbasende vlug (gelyktydig oor
'n gehele landstreek) in die donkerste van die nag. Daarom is vroeër, voordat
beskermingsmaatreëls toegepas is, miljoene teen die lampe van vuurtorings te
pletter geslaan by die begin van hul vaart. In die donkerste van die nag word die
bevel van die wonderlike groepsiel uitgesaai: ontwaak en vlieg! In die donkerste
van die nag is sommige soorte in staat om bymekaar te kom en 'n enkele swerm te
vorm. (Ander soorte versamel by dag enige tyd voor die vlug.) Sonder dat hulle 'n
tree voor hulle kan sien, slaan hulle 'n bepaalde koers in, deur mis en sneeuvlae
heen. Oor die padlose oseaan word hulle koers onfeilbaar gerigsnoer duisende
myle ver na die suidelike land waar hulle die somer weer opvang. As ons reeds
weet hoe die groepsiel in honderde ander gevalle in die natuur werk, dan sal daar
in hierdie geval van die trekvoëls geen ander uitleg by ons opkom nie dan dat dit 'n
gelyksoortige ‘invloed’ is wat ons hier aantref.
Het die leser al ooit die gedrag van ons eie tropvoëls 'n weinig bestudeer, en
verbysterd gestaan voor die wondere wat hulle in staat is om uit te voer? Vroeër,
voordat die ellendige voëlvanger met kou op die rug en voëlent in die hande,
sommige van ons skoonste voëlsoorte letterlik uitgeroei het, was daar elke jaar
enorme troppe rooibekkies en verskillende vinksoorte selfs in die middel van die
hoofstad te sien. Van rooibekkies alleen word jaar ná jaar duisende na Europa en
Amerika (waar hulle geliefkoosde kouvoëltjies is) uitgevoer, totdat verskillende soorte
op die grens van finale uitroeiing staan.
Sodra die broeityd afgeloop is - op een dag - vorm die rooibekkies swerms. Die
enkeling verloor sy individualiteit; vanaf dié moment word hy veel meer deur die
swermsiel dan deur sy eie psige beheer. Let op na hulle vlug. Daar is 'n skielike
swaai in die swerm, 'n eienaardige buiging, asof die swerm 'n enkele doek is wat
skielik deur 'n windvlaag opgevang is. Daar is honderde toere van hierdie aard. Hoe
kan hulle dit ooit uitvoer as elke individu alleen deur sy eie siel bestuur word?
Dat ons tropvoëls ook gevoelig is vir seine wat buite die opvangvermoë van die
menslike sinsorgane is, kan deur 'n menigte eksperimente vasgestel word.
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Neem byvoorbeeld die volgende mirakel wat die rooibekkie kan verrig. Hierdie
voëltjies paar vir hul lewe. Dit is feitlik die enigste bewys van individuele mentaliteit
wat hulle nog besit nadat hulle deel van die winterswerm uitmaak: die mannetjie en
wyfie bly bymekaar totdat die broeityd weer aanbreek en die swerms opbreek. Neem
nou 'n paar mannetjies wat vooraf met hul wyfies gering is en sluit hulle in 'n kou
op. Die wyfies is vry en vorm deel van die swerm. Die voëltjies is so eenders dat
geen mense-oog ooit in staat is om die een van die ander te onderskei nie; hul
geluide is so eenders dat geen mense-oor ooit in staat is om 'n onderskeid tussen
enige twee waar te neem nie. Bring nou die gevange mannetjie êrens in die nabyheid
van 'n swerm en aanskou hul gedrag baie noukeurig. Die swerm maak 'n
oorverdowende geraas: daar is waarskynlik vier- of vyfduisend in die swerm. Die
gevange mannetjies roep en word waarskynlik deur sommige van die swerm. Die
gevange mannetjies roep en word waarskynlik deur sommige van die swerm
beantwoord. Nou, as hulle wyfies nie deel van die bepaalde swerm is nie, sal die
waarnemer dit dadelik uit hul gedrag kan bespeur. Hulle roep, maar sonder enige
groot belangstelling.
Bring hulle nou in die nabyheid van die swerm waar hul wyfies wel by is.
Onmiddellik, uit al die duisende stemme wat as 'n bedwelmende lawaai die
mense-oor bereik, onderskei die gevange mannetjies die roepstem van hul eie
geliefdes. Waarlik, vir die mens is dit 'n onverklaarbare mirakel! Los hulle nou en
dadelik herken elke mannetjie sy eie wyfie uit al die duisende voëltjies so eenders
dat die mense-oog skaars mannetjie van wyfie kan onderskei!
Kan daar enige twyfel wees dat ons hier te doen het met invloede wat ver buite
bereik van die menslike sinne val?

17 Kan die Voëls vir Ons Droogte en Reën Voorspel?
Ek het onlangs in 'n artikel vertel hoedat skerpioene en krieke bewys gelewer het
van die nadering van vlieënde sprinkane voordat die swerm nog hoor- of sigbaar
was. Ek het hierdie merkwaardige verskynsel teoreties toegeskryf aan iets
gelyksoortigs met ‘draadloosgolwe’ wat die sprinkaanswerm uitsaai om die eenheid
van die trop in stand te hou. Die skerpioene en krieke is voorsien van opvangtoestelle
om hul eie seksuele seine te onderskei. Die golflengtes moet baie na aan mekaar
wees - soos die geval is met motte en gewone ligstrale. Die mot onderskep die
eteriese trilling wat ons lig noem, en vertolk dit verkeerdelik as die seksuele sein
van sy eie soort. Onder die onweerstaanbare drang van liefde vind hy dikwels sy
dood in die vlam. Die ‘swerm-strale’ van die sprinkaan het waarskynlik lankal 'n
erflike geheue by skerpioene en krieke
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geword, sodat hulle dit nie langer as hul eie seksuele sein beskou nie; hulle weet
dit beteken voedsel; hulle gedrag bewys dit ten duidelikste; maar hulle onderskep
die strale in alle waarskynlikheid deur 'n toestel wat oorspronklik nooit daarvoor
bedoel was nie.
Hierdie voorkennis onder die insekte kom baie ooreen met die bepaalde voorkennis
van sekere natuurtoestande wat by hoër diersoorte ongetwyfeld voorkom en waarby
die ‘straal’-teorie veel moeiliker is om toe te pas. Gedurende dieselfde tyd dat ons
die geval van die skerpioene waargeneem het, het ons 'n ander geval van voorkennis
by voëls gesien wat merkwaardig genoeg is om te beskrywe.
Ek glo nie dat daar een ding in ons organiese omgewing is wat ons die meer tere,
die meer sagte aspek van die natuur laat besef as voëls nie; blomme en voëls, maar
meer bepaald voëls, omdat die verband tussen ons en hulle nouer is as tussen ons
en die plantewêreld. Daar is dieselfde soort lewe en dieselfde psige. Die verskil is
in graad, nie in wese nie. ‘My liewe gevleuelde boeties’ - het die sagmoedige sint
Franciscus van Assisi hulle genoem. Daar is baie opvolgers (in hierdie opsig) van
sint Franciscus gewees. Selfs in ons tyd en onder ons mense het ek hulle aangetref.
Ek het tevore die geval van 'n ou vriend beskrywe wat die wilde voëls op sy plaas
so mak gemaak het dat hulle elke oggend in digte dromme op sy stoep vergaar het
vir die ontbyt wat hy elke dag vir sy gevleuelde boeties gereed had. Sodra hy verskyn,
het die voëltjies hom eenvoudig toegepak. Op sy kop, op sy skouers, in sy baard,
aan sy klere - net waar daar 'n sitplek was, was wemelende voëltjies, wat ten minste
bewys gelewer het dat hulle makheid en ‘liefde’ nie alleen aan die selfsugtige drang
van honger toe te skrywe was nie. Daar moes ook 'n sekere mate van ware
onselfsugtige liefde mettertyd ontstaan het.
Ek het ook die geval gehoor van 'n ou Soutpansbergse Voortrekker, uit die
Maré-familie, wat ook 'n vermaarde liefhebber van voëls was. Niemand is ooit
toegelaat om 'n skoot op sy plaas na 'n voël te skiet nie.
Daar word van hom vertel dat by geleentheid van 'n groot droogte en die
daaropvolgende hongersnood onder velddiere 'n menigte voëls toevlug geneem
het in 'n groot turksvybos naby sy huis, waar die vrugte net ryp was. Onder die
gevleuelde besoekers was 'n menigte kraaie wat die turksvye (anders as die kleiner
voëlsoorte) gulsig met pitte en al verslind het. Die gewone gevolg van turksvye op
'n leë maag, wat by die mens so dikwels voorkom, het by die kraaie ook nie uitgebly
nie. Binnekort was sy hele werf ingeneem deur lydende kraaie, wat met hangende
vlerke en kroes vere hulle nood dag en nag tot die gevoellose hemel uitroep. Die
noodkreet van 'n kraai moet iets verskrikliks wees om aan te hoor. In elk geval het
die ou heer Maré dit hartverskeurend gevind.
Haastig is 'n bediende te perd dorp toe gestuur om 'n dosyn bottels kasterolie, en
weke daarna was die ou heer op die werf te sien met 'n lang kierie in die
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hand en gevolg deur sy klein Boesman-‘agterloper’, met 'n bottel kasterolie en 'n
teelepeltjie in elke hand. Elke kraai wat nog enigsins redbaar was, het 'n hoeveelheid
kasterolie gekry. Ongelukkig meld die geskiedenis nie of die middel enigsins gehelp
het nie. Dit is te hope dat dit het - al was dit dan net om aan die storie 'n volmaakte
einde te verskaf.
Ek het 'n vriend wat ook voor sy deur 'n voerplek vir die wilde voëltjies maak. Sy
voël-liefde strek miskien nie tot sulke buitensporighede as dié van die ou Voortrekker
nie; maar daar versamel ook daagliks voor sy deur 'n massa vinke, mossies,
bergsysies en ander graaneters, wat (nodeloos om te sê) sorgvuldig beskerm word
teen katte, laksmanne, valke en tweebenige rowers gewapen met voëlent en
draadkoue. Voor my vriend se deur, naby die stoep, staan 'n ry aleweebome. Laat
een middag - nadat die saadeters reeds vertrek het - merk ons twee bokmakieries
wat af en toe een van die aleweebome visenteer. Die bokmakierie is 'n alombekende
en beminde voël in Suid-Afrika. Van Kaapstad tot aan die Zambezi is sy melodieuse
tweesang bekend en bewonder. Hy word meestal in die nabyheid van mensewonings
aangetref. Tog is hy veel meer sku dan - byvoorbeeld - die kwikstertjie. By die woning
van my vriend was hy 'n uiters seldsame besoeker. Die bokmakierie is geen graaneter
nie, sodat hulle nooit van die voerplek gebruik gemaak het nie. Daarom was dit dat
die gedrag van hierdie twee voëls by die aleweeboom dadelik ons aandag en
belangstelling in beslag geneem het. Wat sou hulle daar soek? Wat het hulle skielik
so onbekommerd oor die digte nabyheid van mense gemaak? Dit was vrae wat by
ons almal opgekom het. Die ondersoek het lank geduur. Elkeen afsonderlik en dan
weer altwee saam het die twee voëls van die heining na die aleweeboom heen en
weer gevlieg, om uiteindelik, toe dit skemer word, tussen die breë blare van die
alewee te verdwyn.
Ek moet hierby voeg dat dit gedurende die hele dag, en vernaamlik teen die aand,
helder mooi weer was. Daar was geen teken van reën nie. Elke weerkenner het
mooi weer vir ten minste die hele naweek voorspel.
Tot ons aller verbasing kry ons die nag die geweldigste storm en die hewigste
reënval wat die buurt tot dusver ondervind het. Ons het die bokmakieries onthou en
dopgehou. Met dagbreek die volgende oggend het hulle uit die alewee te voorskyn
gekom so droog as proppe! Ek moet hierby vertel dat die ry aleweë heeltemal in die
ope staan, terwyl daar, binne tien tree van hulle af, 'n ruie bos van digte bome en
kreupelhout was, waar 'n mens sou dink alle voëls by voorkeur herberg vir die nag
sou soek. Maar die bokmakieries het beter geweet. 'n Veiliger toevlugsoord dan die
alewee kon hulle in die omtrek nie gevind het nie - dit wil sê, indien hulle van die
koms van die storm vooraf kennis had. Het hulle die kennis gehad? Die leser sal
dadelik sê: Dwaasheid om so iets van 'n enkele gedragsvoorval af te lei! En ek gee
hom dadelik daarin gelyk. Maar luister bietjie wat verder gebeur het: Die volgende
dag was reënerig; motreëns met
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slepende wolke oor die berge. In sulke omstandighede het die nag 'n aanvang
geneem. Ons het almal 'n nag van swaar reën verwag, en het nuuskierig na die
bokmakieries uitgekyk. Hulle het nooit hul verskyning gemaak nie. En so het dit drie
dae aangehou. Daar was buie gedurende die dag, maar teen sononder het dit
opgeklaar, gevolg deur 'n reënlose nag. Ons het die bokmakieries gedurende hierdie
tyd nooit gesien nie en het reeds besluit dat hulle eerste besoek ook die laaste sou
wees. En toe op die vierde dag verskyn hulle weer, in presies dieselfde
omstandighede. Dit was helder mooi weer, sonder die geringste teken van reën.
Weer het die bokmakieries ergens in die alewee 'n slaapplek gevind, en weer was
daar die nag 'n geweldige storm wat die hele werf verspoel het. Die volgende oggend
het dit nog sag gereën toe die twee voëltjies weer hul verskyning maak, so droog
asof hulle onder dak geslaap het.
Om die voorval geheel en al oortuigend te maak, het ons binne 'n paar dae
geleentheid gehad om dieselfde voorspellende gedrag van die twee bokmakieries
'n derde maal waar te neem.
Dat voëls voorkennis van weerstoestande besit, word deur die hele wêreld as 'n
onbetwisbare feit aangeneem. In noordelike lande is dit een van die mees gewone
verskynsels om voëls te sien skuiling soek voor storms. Seevoëls vlieg onfeilbaar
landwaarts, 'n dag voordat storms op see die betrokke kus bereik. Een
geskiedkundige geval is dié van die laaste groot vloedgolf op die kus van Chili. Die
kus van Chili word dikwels deur vloedgolwe geteister, dit wil sê deur enorme branders
wat skielik en sonder waarneembare oorsaak uit die stille see aankom en somtyds
groot skade aanrig langs riviere, en in hawestede. By die laaste geleentheid het die
kusbevolking opgemerk dat dag ná dag duisende seevoëls, wat gewoonlik 'n lewe
op die strand of in die see naby die kus vind, in groot swerms land-inwaarts vlieg.
Ou inwoners het dit dadelik aangeneem as 'n voorteken van 'n komende vloedgolf
en die inwoners van verskillende vissersdorpies, en ook plaasbewoners naby die
strand, het met al hul roerbare hawe toevlug op die rante en berge geneem. Die
ingesetenes van die groot hawestede het van hierdie verhuising spottend verneem.
'n Week later is die voorspelling van die voëls bewaarheid. Chili is deur drie
agtereenvolgende vloedgolwe oor 'n lengte van duisende myle oorstroom, wat
verskeie groot hawestede in puin gelê en die dood van duisende inwoners veroorsaak
het.
Ek het die voorval van die twee bokmakieries meer bepaald beskryf omdat van
die weervoorspellende gedrag van voëls - in ander lande 'n algemeen bekende
barometriese verskynsel - in ons land baie selde gehoor word. Is dit omdat ons
minder oplettend is of is dit omdat sulke voorvalle minder voorkom?
Dit ly geen twyfel nie dat voëls in die algemeen 'n bepaalde voorkennis van
weerstoestande besit; sou dit nie moontlik wees - as ons net fyn genoeg oplet en
waarneem - om vooruit van beide droogte en reën kennis uit die gedrag van ons
voëls af te lei nie?
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Verspreide Artikels

aant.

1 Regte Spoke in die Natuur
Daar het onlangs in Suid-Afrika twee geskrifte in druk verskyn wat oor dieselfde
onderwerp handel, en wat sulke diepe geheime van die natuur aanraak, dat dit
miskien die moeite werd is om altwee aan kritiese beskouing te onderwerp. Die een
is 'n enkele paragraaf uit dr. Leipoldt se uiters interessante artikels in Die Huisgenoot,
‘Ons Wilde Voëls’, en die tweede is 'n betoog in Engels deur generaal Smuts, wat
verskyn het in 'n Natalse tydskrif, Voorslag, onder die opskrif ‘Beauty in Nature’. Ek
behandel hulle in dié volgorde.
Die paragraaf van dr. Leipoldt lui soos volg:
‘Die ouderwetse, naïewe veronderstelling dat die wetenskap 'n uitleg moet gee
aan wat konvensioneel as “mooi” geag word, is iets wat voëlkenners nie mee gediend
is nie. Hulle beskou die kleure van voëls, veral van sulkes soos die merops, waarvan
mannetjie en wyfie ewe pragtig uitgedos is, as 'n saak wat iets te doen het met die
inwendige klierstelsel van die dier. Dit is nou bewys dat 'n verandering in die kliere
van 'n hoender, byvoorbeeld, 'n verandering in die kleur en merke van die vere kan
teweegbring. Pragtig gekleurde voëls soos die loerie en die bergswawel maak seker
gebruik van die kleur - hoe en op watter manier weet ons nog nie - maar dit is sekerlik
nie daar net vir die estetiese “mooiheid” nie.’
Ek dink nie dat dit 'n ware voorstelling van die saak genoem kan word nie. Daar
is iets baie meer wonderlik, baie meer geheimsinnig in die bestaan van organiese
kleure as wat die geleerde skrywer waarskynlik tyd of geleentheid gehad het om
aan te dui. Dit is verkeerd om aan die hand te gee dat die briljante kleure van merops
of van die pronkpou waarskynlik te danke is aan die werksaamheid van sekere van
die afgeslote kliere. Dit is verkeerd, eenvoudig omdat daar g'n druppel kleursel
(behalwe swart en geelbruin) in die gestel van enige voël teenwoordig is nie behalwe twee in die hele wêreid: een Amerikaanse piesangeter (toerako) en een
koekoek (superciliosus). Al die skitterende kleure van die pronkpou, van merops,
van ons suikerbekkies, van die loerie, is alles bedrog. Dit is te danke aan 'n slimme
klugspel van die natuur - ware spoke wat in werklikheid g'n reg van bestaan in 'n
materiële wêreld het nie!
Daardie lewende reënboog die Indiese pronkpou is in werklikheid 'n onaan-
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sienlike, dowwe, vaal voël, met te min kleur in sy hele gestel om op die punt van 'n
naald te gaan.
Dit is belangwekkend om gade te slaan hoe die arme, sukkelende menseverstand
deur die eeue heen met dié spook van voëlkleur geworstel het, net soos die
tafeldraaiers vandag nog met ander en nog minder tasbare spoke worstel.
Ek het eenmaal in my besit gehad 'n Hollandse boek oor natuurwonders wat
gedagteken het uit die stormagtige skemering van die vyftiende eeu, toe die kerke
alle mag in hande had, siviele sowel as geestelike, en toe die Roomse en
Protestantse hiërargieë net op een punt eensgesind was: om wetenskaplike
ondersoekers so spoedig moontlik na die brandstapel te rig. My ou wonderboek het
gelukkig niks bevat wat die kerke kon gestoor het of die lewe van die skrywer in
gevaar kon gebring het nie, eenvoudig omdat dit 'n aaneenskakeling van kinderagtige
leuens was. Dit was alleen die waarheid wat lewensgevaarlik was. Die grootste
wonder van die wonderboek was dat die skrywer nooit, selfs nie toevallig, 'n enkele
waarheid raakgeloop het nie; maar daar was een opstel wat ten minste histories
van belang was. Dit het ook op 'n leuen uitgeloop - maar dit was 'n interessante
leuen. Die skrywer het vertel hoe die mens altyd na kleure aan soek was - kleure
om sy lyf mee te verf, kleure om sy huise mee te versier, kleure om in sy weefstowwe
op te neem, en vernaamlik, en veral, kleure vir die kunstenaars om die natuur op
die doek weer te gee. En daar was een onuitputbare bron van kleur wat vir duisende
jare die vernuf en volharding van die mens getrotseer het: die pragtige, lewende
kleure van die gevoëlte - kleure wat in die organiese wêreld geen weerga het nie.
Wat sou Tintoretto, Raphael, Rubens, Rembrandt nie gegee het vir die geleentheid
om hul kwassies in die kleure van die pronkpou te doop nie?
My ou skrywer het vertel hoe alchemiste in al die groot stede van Europa
lewenslange arbeid bestee het aan die poging om die kleure van (vernaamlik) die
pronkpou vir menslike kuns vaardig te maak. In sy tyd het dit twee alchemiste van
Neurenberg geluk. Byna 'n halfeeu het dit hulle geneem voordat hulle al die kleure
van die pou afsonderlik in vloeistof opgelos en deur verdamping in steenkleur
oorgebring het. Die twee alchemiste (teste my ou skrywer) het onberekenbare skatte
uit hul ontdekking verwerf. Maar dit was alles 'n dodelike geheim, en die proses het
met die dood van die ontdekkers vir die mens verlore gegaan. Ons lag vandag oor
dié storie. Ons weet dat dit ook 'n leuen was. Ons weet dat geen alchemie ooit
bestaan het of ooit kan bestaan wat kleur uit 'n pouveer kan vervaardig nie, eenvoudig
omdat daar g'n kleur is om mee te begin nie. Maar dié ou storie weerspieël sonder
twyfel 'n werklike strewe van die mens deur duisende jare. Die soek na kleur was
'n stryd wat tot in ons tyd voortgeduur het - totdat die alchemie van die Duitse genie
uit die donkerste van ons aardstowwe al die tinte van die reënboog, en honderde
meer samestellings, vir die kunste diensbaar gemaak het. Voor die ontstaan van
die nuwe al-
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chemie was die kleur van voëls 'n spooksel wat die menslike verstand met
onvermoeide ywer, en altyd vrugteloos, nagevolg het. Nooit het ondersoekers kennis
gemaak met 'n meer ongenaakbare, onaantasbare spook as die kleure van die voëls
nie. Soos 'n voetsoekertjie was dit - altyd wenkende, altyd vlugtende. Uiteindelik
moes ons ou teologiese alchemis ook moedeloos voor die ondeurgrondelike geheim
te staan kom. Sy eindoplossing van die saak was benydenswaardig eenvoudig. Die
Here God het Sy ewige gebod daarteen gestel: nooit sal die mens, vir doeleindes
van sondige praal en prag, die kleure van sy beroemde skepping besig nie. Die
groot Neurenbergse ontdekking was derhalwe 'n ingewing van Satanas waarvoor
die twee ontslape alchemiste in die hiernamaals duur sou boet. Ons weet vandag
dat watter straf hulle ook al mag verdien het vir die leuen waarvan hulle op aarde
gebruik gemaak het, hulle met gerustheid onskuldig sou kon gepleit het op die
aanklagte van ‘diefstal van voëlkleure’.
Ons kan die wyse waarop die mens van die begin af te werk gegaan het in sy
aanhoudende poging om die vlugkleure van die gevoëlte te verower en die tuig aan
te doen, vandag rekonstrueer. Die vrugtelose stryd van duisende jare kan ons in
die laboratorium in 'n enkele dag deurleef, en met behulp van die opgegaarde
ondervinding van al die eeue sal ons in staat wees om uiteindelik die sluier van die
geheimnisvolle Isis af te ruk en te ontdek dat agter die sluier daar ... niks is nie!
Ons begin soos die mens in sy eerste periode van ontwikkeling sou te werk gegaan
het. Toe reeds het die sondige begeerlikhede van die wêreld hom beetgepak. 'n
Vurige verlange het in sy donker siel ontstaan om sy harige huid blou te smeer met
die nekkleur van die pou. Ons neem die eerste en vernaamste oplossingsmiddel
van die natuur, suiwer water. Ons doop enkele van die skitterende blou vere van
die pou daarin en ons skud die water. Daar gebeur niks. G'n skyn van kleursel word
deur die water opgeneem nie. Die vere bly onveranderd. Ons verseël ons glasbuisie
en laat die vere daarin bly vir dae, maande, jare - met dieselfde uitslag. Ons gaan
oor tot 'n tweede aanvalstrategie. Ons neem gedistilleerde water en kook die vere
daarin. Ons kook vir dae, weke, maande (met gedurige vernuwing van water). Daar
gebeur niks. En nou neem ons ons toevlug tot die meer moderne wetenskap. Ons
het beter oplossingsmiddels as die primitiewe mens ooit van gedroom het. Ons
neem absolute alkohol, eter, suurstowwe, vlugolies; skud en kook die vere daarin
- alles tevergeefs. Ons kan op dié wyse g'n druppel kleur uit die vere trek nie.
Maar daar is nog een wyse van aanval - en nou moet ons slaag. Ons sal die vere
in 'n warm vysel tot die fynste, onvoelbare poeier opmaal - so fyn dat die poeier self
in water oplosbaar is. Dan, ten minste, moet ons 'n oplossing van die kleur kry. Met
hernieude ywer gaan ons aan maal.
En nou begin die ding onruswekkend te word. Met die wording van die poeier
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in die vysel is die kleur aan verdwyn. Uiteindelik, as daar niks as 'n fyn stof onder
die stamper lê nie, dan is dit 'n dowwe vaal stof sonder 'n sprankie van al die
wonderlike blou. Die kleur het vir ewig verdwyn en niks wat ons chemies of opties
doen, kan dit ooit weer terugbring nie. Dit begin werklik lyk asof die ou alchemis reg
was: die Here het 'n verbod gestel teen gebruik deur die mens van die kleure van
Sy lewende skepping!
Wat het van die kleure geword?
Ons maak nog een chemiese waarneming voor ons ons toevlug tot ander metodes
neem. As ons die hardnekkige kleur nie kan opvang nie, kan ons dit ten minste
chemies vernietig, soos ons dit reeds fisies gedoen het. Ons ken 'n element wat
alle kleur vernietig; wat alle gekleurde stowwe spierwit verbleik. Ons onderwerp die
pouvere aan die werking van pas ontbonde chloorgas. Nou sal ons ten minste 'n
spierwit pouveer maak. Maar weer stel die verbysterende spooksel ons verwagting
teleur. Ons ontdek dat, solank die vormbou van die veer onveranderd bly, net so
lank bly die kleur onveranderd.
Wat is dit dan? Ons weet voorwaar dat daar g'n mirakels gebeur nie, en ons moet
die geheim ontdek as ons net die regte middels kon besig.
Juis op dié punt het die menseverstand vir eeue stilgestaan, waarskynlik tevrede
met die ‘verbodsteorie’.
Ons besig nou die laaste opgegaarde mensekennis om die spook tot in sy
donkerste skuilhoekie na te volg en uiteindelik in die heldere daglig uit te sleep. Ons
besig optiese middels. Ons bestudeer die voëlvere mikroskopies; ons besig
gepolariseerde lig; en fyn gekonsentreerde witligstrale in 'n donker kamer - en dan
skielik word alles so duidelik en helder as die lig self.
Ons sien dat al die briljante, skitterende voëlkleure reine oëverblindery en bedrog
is. Daar is alles niks van nie. Ons word gewaar dat die dowwe vaal kleur van ons
stofpoeier die werklike (en enigste) kleur is van die reënboogpronkpou. Chloorgas
kon die kleur nie vernietig nie, eenvoudig omdat daar g'n kleur was om te vernietig
nie.
Wat is die geheim? In die dierewêreld word deurgaans net twee werklike kleure
deur die dierlike liggaam afgesonder (welke afsondering waarskynlik te danke is
aan die werking van sekere afgeslote kliere): dierlike swart (soömelanine) en 'n
bruingeel olieverf. Uit dié twee kleure word in die gevoëlte al die skakerings van
swart, bruin en vaal vervaardig. Al die reënboogkleure van die voëls is spektrale
kleure (letterlik spookkleure) - dit wil sê hulle is afhanklik van die vormbou van die
veerdons wat wit sonlig in die spektrum, of reënboog, opbreek, met violet aan die
een kant en rooi aan die ander. Deur die wenteling van die mikroskopiese dons
word net enkele kleure van die spektrum weerkaats. Net soos 'n driekantige stuk
glas (of prisma) wit sonlig opbreek in die kleure van die reënboog, net so gaan ons
voëlvere te werk; en net so min kleur as daar in die glas is, net so min kleur is daar
in die pragtigste en mees skitteren-
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de voëlvere. Die wetenskap noem voëlkleure subjektief. Dié benaming is nie juis of
logies nie, want in werklikheid is alle kleur subjektief. As ek generaal Smuts se artikel
behandel, sal ons sien dat lig en kleur slegs bestanddele is van die dierlike
subjektiewe gewaarwording en g'n uitwendige bestaan het of kan hê nie. Wat egter
in die soölogie bedoel word met die woorde ‘subjektiewe kleure’ is juis wat ek in
hierdie artikel probeer duidelik maak het: dat voëlkleure geheel iets anders is as
wat hulle voorgee om te wees.
Dit is eienaardig dat daar net die reeds gemelde twee uitsonderings op hierdie
reël in die hele natuur is. Sover bekend, is daar net twee voëls in die hele wêreld
wat werklike kleur afsonder en as veerverf besig: die Suid-Amerikaanse toerako en
'n koekoek (superciliosus). Die groenblou kleur wat hulle afsonder, is bekend as
turasine. Dit is maklik in koue water oplosbaar. As jy die vere in koue water doop,
gaan die kleur alles oor in die water. Reën spoel die kleur van die voëls af. As jy dit
in alkaliewater oplos, kan jy met asynsuur 'n presipitaat van metaalkoper kry.
Een-tiende van turasine is koper.
In sy artikel in Voorslag, ‘Beauty in Nature’, gee generaal Smuts 'n kort sinopsis van
die fundamentele gedagtes weer wat in sy boek Holism breedvoeriger behandel
word (die boek verskyn binnekort in Engeland). Op die blote gerugte van die boek
is die skrywer gekies tot lid van die British Royal Society. Ek veronderstel dat die
eer by wyse van 'n titel in partibus infidelium toegeken is, want die artikel in Voorslag
is op so 'n sonderlinge reeks wanbegrippe gebaseer - onkunde van feite wat vandag
in die wetenskap as elementêr beskou word - dat dit onmoontlik is om aan te neem
dat alle lede van die Royal Society dié elementêre onkunde deelagtig is. Ek weet
voorwaar dat dit nie so is nie. Hulle het generaal Smuts se boek nog nie gelees nie
- dit is die uitleg. Hoe begerig hulle ook mag wees om die skrywer te vereer, is dit
te hope dat hulle Holism nie sal beskou as le dernier cri van Suid-Afrikaanse
wetenskap nie.
Aan 'n Engelse koerantskrywer het generaal Smuts die geheim meegedeel dat
Holism afgelei is van die Griekse woord holos, die geheel, en dat sy werklike doel
was om God in die natuur te soek. Hoe en waar hy hoop om God te vind, word in
Holism uiteengesit. As ‘Beauty in Nature’ 'n ware weerspieëling is van Holism, dan
kom dit my voor dat generaal Smuts voorbariglik aaispaai roep.
Hy begin sy artikel deur te kla dat die wetenskap in die natuur al sy aandag aan
facts wy en niks aan values and meanings nie. Die teenstelling facts en values and
meanings is 'n cliché wat in die laaste tyd gedurig opduik in die Engelse letterkunde.
Dit is natuurlik volkome betekenisloos. Wat kan values and meanings beteken as
'n teëstelling van facts? Inspirasie? Maar hy gee dadelik te kenne wat hy bedoel.
Values and meanings is Skoonheid in die Natuur - Beauty in Nature. En dit, laat hy
volg, is grotendeels terra incognita.
Hy is verkeerd. Mooiheid is net so sorgvuldig ontleed en bestudeer as enige
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ander natuur- of sielkundige verskynsel. Generaal Smuts het met die facts nog nie
kennis gemaak nie - dit is al.
In poëtiese Engels word die punt bearbei dat skoonheid in die natuur nie vir die
mens bedoel is nie. Dit was daar miljoene jare voor die mens bestaan het, en sal
daar wees miljoene jare ná hy van sy aardbolletjie verdwyn het. In een opsig is dit
klaarblyklik. Daar is vandag min opgevoede mense wat nog die sienswyse deel dat
ons donker, klein misbolletjie die middelpunt van die heelal is, en dat die magtige
son van ons stelsel alleen fungeer vir ons genoegdoening; dat die nebula in Orion,
vyftigduisend ligjare van ons verwyder, alleen daargestel is om die nagtelike
hemelruim vir ons mooi te maak. Dié onsinnige verwaandheid (wat altyd die sterkste
bewys gelewer het van sy aaplike afkoms) het die mens - die beskaafde mens altans
- lank reeds prysgegee.
Maar die kinderlik-naïewe verklaring dat skoonheid in die natuur vóór die mens
bestaan het en ná hom nog sal voortbestaan, is so verbasend dat dit twee maal
gelees moet word om tot geloof in die daadwerklikheid van die verklaring te geraak.
Wat is skoonheid? Wat kan dit anders wees as 'n gevoel - 'n rein subjektiewe
sielstoestand? Ons gewaarwordingstelsel maak sekere dinge in die natuur vir ons
mooi en sekere dinge lelik. Die geur van blomme, van seksuele muskus, is vir ons
heerlik. Die liefdeslied van die nagtegaal is verruklik. Die stank van die muishond
en sy liefdeslied (wat klink na 'n skerp vyl op die stomp tande van 'n saag) vind ons
haatlik. Dink generaal Smuts dat dié rangskikking 'n natuurlike rangskikking is? Dat
die aantreklikheid en die weersin objektief bestaan? Dink hy dat die soetigheid van
suiker daar is sonder dat daar 'n mensetong en -brein is om dit te skep? Ondenkbaar.
Dit lyk byna of ek die doolhof van die metafisika wil betree; of ek die bestaan van
'n uitwendige wêreld in twyfel wil trek en weer die vergete leer van die Engelse
biskop Berkeley wil verkondig. Dit nie. Die verkeerdheid van hierdie grondbeginsel
van generaal Smuts berus op rein fisiese feite - die gewraakte feite!
Driekwart van ons skoonheidsgewaarwording bestaan uit kleur en lig. Laat ons
nou eers fisies nagaan watter reg ons het om te veronderstel dat lig en kleur ander
dinge is as dele van die menslike siel; dat hulle buite die menslike
gewaarwordingstelsel enige bestaan het. Kortliks moet ons eers die vraag
beantwoord: Wat is kleur en lig? En hoe word ons dié dinge gewaar?
As 'n straal sonlig deur 'n driekantige, kleurlose stuk glas ('n prisma) op 'n kleurlose
oppervlak val, dan verskyn daar 'n spektrum, of reënboog. Dit word genoem die
ontleding van sonlig. Alle lig bestaan uit die primêre kleure wat in die reënboog, of
spektrum, sigbaar is. Al die kleur wat die mense-oog in die heelal gewaar, is niks
anders as hierdie verdeling van die strale waaruit wit lig
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bestaan nie. Een liggaam besit die hoedanigheid dat dit die groen straal weerkaats
en al die ander strale absorbeer; dan noem ons die liggaam of die stof groen. En
so met al die kleure. In die materie self is daar geen kleur nie. Sonlig is die enigste
kleur in die heelal, en die verskillende weerkaatsings van strale van verskillende
snelheid deur materiële voorwerpe word in die menslike gewaarwordingstelsel in
kleur omgesit.
As die menslike oog die spektrum bekyk, dan sien hy 'n band kleure met violet
aan die een kant en rooi aan die ander. Wat, nou, is die kleur op sigself, en wat is
lig waarvan hulle konstituente is? Al die sigbare kleure is trillinge van verskillende
snelheid. Dit word veronderstel dat hulle trillinge is in 'n soort elastieke stof bekend
as die eter. Aan dié trillinge en hul meetbaarheid bestaan daar geen twyfel nie. Die
bestaan van die eter word teoreties van dié trillinge afgelei. Die rooi band in die
spektrum gee 392 biljoen trillinge per sekonde. Die branderbeweging word al hoe
sneller deur die kleure heen tot ons die laaste sigbare kleur, violet, bereik; en dié
het 'n trillingsnelheid van 757 biljoen per sekonde. Waarom 392 die indruk van rooi
gee en 757 van violet, kan natuurlik slegs uitgelê word deur te sê dat die menslike
oog ontwikkel het om van die verskillende trillinge só gebruik te maak vir die doel
van omgewingsonderskeiding.
Maar die sigbare kleure van die spektrum is nie al die trillinge wat daar in wit
sonlig teenwoordig is nie. Buitekant beide die rooi en violet bande is daar trillinge
so stadig en so snel dat die dierlike oog geen gebruik daarvan kan maak nie. Dié
is onsigbare ligstrale. (Dit klink na 'n paradoks om te praat van lig of kleur wat
onsigbaar is, maar dit is so.) Die strale buitekant die violet band is die wonderlike
X-strale deur professor Röntgen ontdek. Hulle is geheel en al buite bereik van al
die menslike sintuie. Ons word hulle bestaan en hulle hoedanighede gewaar deur
die sigbare uitwerking wat hulle op die materie het. Hulle verdonker die fotografiese
plaat net soos al die ander gewone ligstrale; en sommige ander chemiese liggame
het die eienaardigheid om te begin gloei wanneer hulle deur die onsigbare strale
aangeraak word. So word ons met hulle bekend en kan hulle op verskillende wyses
meet - net soos ons doen met magnetisme, wat self ook buite bereik van al ons
sintuie is. Ons lei die bestaan af van die sigbare uitwerking op materiële voorwerpe.
Buite die stadige rooi band is nog stadiger trillinge wat ook onsigbaar is. Dié,
egter, word ons direk gewaar as hitte.
Waarom, nou, sien die mens nie trillinge buite die violet en rooi bande nie? Hulle
is presies van dieselfde geaardheid as al die sigbare trillinge van die spektrum. As
kleur 'n werklike hoedanigheid van sonlig is, dan kan ons teoreties aanneem dat
die X-strale ook kleur is - 'n primêre kleur wat geen mense-oog nog ooit gesien het
nie en wat vir ons ondenkbaar is omdat dit buite alle menslike ondervinding lê.
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Die mens sien die trillinge nie, omdat die mense-oog ontwikkel het alleen om gebruik
te maak van verskynsels wat behulpsaam is in die stryd om die bestaan. Ons sien
lig en kleur omdat ons daardeur die materiële omgewing onderskei. Hulle word deur
materiële voorwerpe weerkaats; en so word ons die voorwerpe gewaar. Die X-strale
word deur geen materiële voorwerp weerkaats nie. Hulle penetreer byna alles in
ons natuurlike omgewing, sodat hulle ons nie verder kan help om voorwerpe te
onderskei nie. Daarom het die mense-oog nooit in die rigting ontwikkel om ook hulle
as lig en kleur te sien nie.
Ons het nou kortliks nagegaan wat die mens geleer het omtrent die uitwendige
verskynsels wat ons lig en kleur noem. Om 'n nog beter begrip te kry van die
verskynsels, moet ons nou die ander kant van die saak in oënskou neem: die dierlike
gesigsmeganisme. En daarna sal ons in staat wees om die volgende leerstelling te
konstateer:
Die menslike wetenskap is vandag so seker van een ding in verband met gesig
as dit ooit van enigiets in die uitwendige natuur kan wees; dit is dat lig en kleur, soos
die menslike gewaarwordingstelsel dit vertolk, as sodanig hoegenaamd geen
uitwendige bestaan het nie; dat lig en kleur reine produkte is van die menslike brein,
en wat sonder die brein nooit kan bestaan nie. Lig en kleur is subjektief; kan nooit
objektief wees in die vorm waarin ons hulle gewaar word nie. As dit so is (en die
leser oordeel self hierna of daar gegronde twyfel kan wees), dan reeds verval genl.
Smuts se teorie, want lig en kleur is verantwoordelik vir driekwart van die
skoonheidsgevoel van die mens. Om te beweer, soos genl. Smuts doen, dat natural
beauty bestaan het voor die mens daar was; dat dit bestaan het toe daar nog geen
mense-oog was om dit te aanskou nie; dat wat die mens skoonheid noem, bestaan
het voor daar 'n mens was om die pragtige kleure van sonsondergang oor die
‘Siluriese Moddersee’ te geniet - só 'n bewering sou dan louter onsin wees. Net so
goed sou ons kon beweer dat daar geen menseverbeelding was om die skone
lugkastele van die tweede geologiese epog te geniet nie; net so min kan die pragtige
kleure sonder die mensebrein bestaan as die lugkastele sonder die menslike
verbeelding.
Hoe sien die mens lig en kleur?
‘Met sy oog, natuurlik,’ is ons onmiddellike antwoord.
Maar dié antwoord sou onjuis wees. Lig en kleur is absoluut onwaarneembaar
deur die mense-oog alleen. Ons weet dat die eteriese trillinge wat ons lig noem,
alleen in reguit lyne kan voort beweeg. (Ek sal Einstein vereers maar laat staan.)
Om 'n hoek of langs 'n boog kan hulle nooit sonder weerkaatsing gaan nie. Die
diepste wat hulle die mens se gesigstoestel in 'n reguit lyn kan binnedring, is
ongeveer 'n halfduim: tot by die netvlies agter in die oogholte. Dáár word hulle geheel
en al versper deur die beengestel van die oogholte. Daar is een foramen, of opening,
waardeur die gesigsenuwee van die brein af deurkom, maar geen lig kom ooit in
aanraking met die gesigsenuwee self nie. Die
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senuwee is volkome ongevoelig vir die direkte trilling wat ons lig noem. Die senuwee
is in werklikheid verantwoordelik vir die blinde kol in die mense-oog, die bestaan
waarvan elke skoolkind weet om te bewys. Op die netvlies agter in die oogholte
word deur die weerkaatste trillinge 'n kleurbeeld gewerp - onderstebo; sodat die oog
in werklikheid die beeld van die uitwendige wêreld opties onderstebo opvang, net
soos die verkyker van die landmeter. Vir eeue was alle ondersoekers daarvan oortuig
dat die gesigsgewaarwordingsentrum van die mens die netvlies van die oog was.
Dit was 'n natuurlike maar absoluut verkeerde gevolgtrekking. Die mens sien lig en
kleur met wat waarskynlik die donkerste plekke in sy hele gestel is.
In die skors van die agterbrein lê die twee gesigsentrums. Van bo en van agter
is hulle teen alle lig deur die dikste deel van die skedel beskerm, en van voor deur
die hele lengte van die brein, waardeur geen ligstraal ooit kan dring nie. Hier is die
menslike fabriek van lig en kleur. Die minste bloeding, die minste verwonding van
dié sentrums veroorsaak gelykmatige blindheid. (Daar is gewoonlik ook
geheue-storing, wat egter vir ons teenswoordige doel onnodig is om aan te roer.)
Tevergeefs vir so 'n mens die sonsondergang oor die Siluriese Moddersee! Die oog,
die gesigsenuwee, die hele sientoestel is in perfekte orde - maar die mens is blind.
Ek het 'n vriend, 'n beroemde Afrikaner; sy geskrifte is aan al sy landgenote, jonk
en oud, bekend, en ek dink sy persoonlikheid soos dit in sy geskrifte weerspieël is,
word deur sy landgenote alom bekend, bemin. 'n Paar jaar gelede, gedurende 'n
skielike hartaanval, is enkele druppels verdikte bloed deur die hart losgelaat. Een
van die druppels het in die gesigsentrum in die agterbrein te lande gekom. Dit was
te klein om groot skade te doen, maar dit was groot genoeg om een-derde van die
gesigsveld te vernietig. Altwee oë is aan die regterkant een-derde blind - só altans
sou ons geneig wees om dit te beskrywe. My vriend sien aan sy regterkant altyd 'n
pikswart skaduwee, waar g'n ligstraal ooit deurkom nie. Hy sien die skaduwee as
uitwendig. Sy oë, sover hulle nog kan sien, is perfek - skerpsiende.
Die trilling wat ons lig noem, het waarskynlik 'n sekere chemiese uitwerking op
die netvlies. As jy 'n lewende padda in 'n donker kamer neem en deur 'n enkele
weerkaatste ligstraal 'n skerp beeld op die netvlies laat werp, en jy haal dan die oog
uit in geel lig, dan sien jy die ligbeeld op die netvlies, persagtig gekleur. As jy gewone
wit lig op die netvlies laat val, dan verdwyn die persagtige ligbeeld stadig, soos die
ongefikseerde beeld op fotografiese papier. En jy kan die beeld op die netvlies van
die padda ook fikseer net soos die beeld op fotografiese papier. As jy - onderwyl
nog in geel lig - die oog in 'n swak oplossing van aluin doop, dan word die pers beeld
gefikseer, en daarna veroorsaak wit lig g'n verandering meer nie.
Dit is waarskynlik presies wat in die mense-oog plaasvind. Die trillinge wat

Eugène Marais, Versamelde werke

311
ons lig en kleur noem, veroorsaak 'n chemiese verandering in die netvlies. Die
prikkeling wat die verandering teweegbring, word aan die gesigsenuwee - maar nie
as trilling nie - oorgedra, en langs die senuwee word die prikkeling, deur die
stikdonker heen, na die agterbrein vervoer. Hier - in die stikdonker - word die
prikkeling deur die chemie van die brein in lig- en kleurgewaarwording omgesit. Dit
is enkel en alleen die snelheid van een en dieselfde soort trilling wat deur aanraking
met die netvlies die gewaarwording van een of ander kleur veroorsaak.
Sien die leser in dat lig en kleur 'n skepping is van die mensebrein en uitwendig
alleen as trillinge bestaan?
Laat ons egter 'n bietjie verder gaan. Wat sal ons sê as ons te wete kom dat ander
prikkelinge van die mees verskillende aard, wat glad geen verwantskap met eteriese
trillinge het nie, ook in lig en kleur deur die gesigsentrums van die mensebrein
omgesit word? Om seker te maak, word hierdie prikkelinge in pikdonker aangewend.
Ons ontdek dat gewone ligte druk op die netvlies - die sny van 'n mes, die steek
van 'n naald, 'n elektriese stroom - almal as geweldige ligen kleurverskynsels deur
die mens se agterbrein waargeneem word. Ons weet voorwaar dat nòg druk, nòg
steek, nòg elektriese stroom in enige opsig analoog is met die trilling wat ons lig
noem.
Nog twyfel? Sal genl. Smuts nog volhou dat die kleure van sy Siluriese Moddersee
sou bestaan het vóór daar 'n mensebrein was? Ek dink nie. As hy wil beweer dat
die trillinge wat die mensebrein, in sy donkerste hoekie, in lig en kleur omsit, as
sodanig 'n werklike, uitwendige bestaan het, dan sal hy ook moet aanneem - en om
dieselfde rede - dat die steek van 'n naald, die sny van 'n mes - in pikdonker - ook
lig en kleur is.
Wat bewys dit alles? Bewys dit nie buite moontlikheid van twyfel dat lig en kleur
kinders is van die mensesiel, of, liewer, inherente dele van die mensesiel; dat nòg
kleur, nòg lig (soos ons hulle waarneem) sonder die mensebrein ooit bestaan - ooit
kan bestaan nie?
Sal genl. Smuts nog dink dat wat in die donker gesigsentrum van die agterbrein
gesien word, die werklike trillinge is wat ons lig en kleur noem? Laat ons nog een
stap verder gaan. As die oog vernietig word, dan is die mens ook blind, want die
oog is die nodige toevoermiddel om die trillinge as prikkelinge vir die gesigsenuwee
gereed te maak. Dit gebeur dat die gesigsentrum in lewende mense blootgelê word
sonder enige skade aan die brein. So 'n mens word geblinddoek en 'n direkte,
gekonsentreerde ligstraal word op die sentrum gerig. Die dura mater (in gevalle
waar dit onbeskadig bly) laat sterk gekonsentreerde lig deur. Nou, ten minste, as
die mens die werklike trilling as lig in die gesigsentrum sien - nou sal hy 'n verbasende
vuurwerkvertoning gewaar; want ons laat direkte lig in die donker hoekie waar alleen
hy lig en kleur waarneem. Ongelooflik - niks gebeur nie: alles bly donker.
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Sover wat betref genl. Smuts se sienswyse oor nie-organiese skoonheid. Die
organiese wêreld stap hy met dieselfde dilettantisme binne. Hy maak beweringe so
verbasend; maak gevolgtrekkinge van grondslae so absoluut verkeerd; stel ten toon
'n onkunde van die mees elementêre natuurverskynsels so verreikend, dat dit moeilik
is om op streng wetenskaplike wyse al die onsin te weerlê - vernaamlik wanneer
genl. Smuts, gewapen met sulke onkunde en wanbegrippe, te velde trek teen die
seksuele uitsoekingsleer van Darwin. Ek het sterk agterdog - ek mag verkeerd wees
- dat Darwin meer van die natuur geweet het as genl. Smuts. Ons sal sien.
Genl. Smuts trek die seksuele uitsoekingsleer van Darwin in twyfel om dié rede:
Die onderskeid, sê hy, tussen die lied van een mannetjienagtegaal en dié van 'n
ander is so gering dat g'n wyfienagtegaal dit ooit kan gewaar nie. Die onderskeid
in kleur tussen een mannetjiefisant en 'n ander (Engelse fisante, natuurlik!) is so
min dat g'n wyfie dit ooit kan onderskei nie. Om te veronderstel, sê hy, dat die kleure
en vorms in die insektewêreld ontstaan het (natuurlik slegs gedeeltelik) deur die
uitsoeking van die insekte self (omdat die meer tipiese vorms en kleure 'n beter
kans het om deur die ander geslag gekies te word) - dit alles, sê hy, vereis die
verdere veronderstelling dat die voëls en insekte 'n baie beter en baie fyner estetiese
(!) gewaarwordingsvermoë besit as die mens; en dit, sê genl. Smuts, kan nooit wees
nie. ‘So 'n onderskeidingsvermoë het geen voël of insek ooit besit nie.’
As dit die wydte en diepte is van sy kennis van die sielkunde van die organiese
wêreld, dan waarlik behoort genl. Smuts Holism te hersien voor dit in druk verskyn.
Ek sal hom 'n paar feite opnoem - feite wat seker en gewis binne die perke van sy
eie persoonlike ondervinding val; en as ek klaar is, sal hy die eerste wees om te
erken dat die fundamentele begrip van sy leerstelling verkeerd is.
Eers wil ek nog dit sê: As genl. Smuts die seksuele uitsoekingsleer van Darwin
ontken, op watter grond ook al, dan moet hy nooit dink dat dit die einde van die saak
is nie. Daar is 'n leërkorps van feite (nie meanings en values nie, maar hardnekkige,
onpoëtiese feite), wat dan dadelik 'n ander uitleg vereis. Ek sal hom enige opnoem;
en as ek klaar is, sal hy die eerste wees om te erken dat, as hy die res van sy lewe
daaraan wy om uitleggings te prakseer, hy nie daarin sal slaag om dié leërkorps
die hoof te bied nie.
Eers dan, omtrent die bewering van genl. Smuts dat die voëls en insekte nooit
beter en fyner gewaarwordingsvermoë as die mens besit nie - in alle geval dat die
gewaarwordingsvermoë nooit so fyn kan wees om geringe verskille van kleur en
geluid te onderskei nie.
Laat ons eers die voëls neem. Ons sal maar die uitlanders laat vaar en een van
ons eie landgenootjies as voorbeeld neem. Ons neem honderd rooibekkies - en dit
word veronderstel dat ons hulle op een plek in die natuurstaat kan bewaar.
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Dan gee ons 'n menslike waarnemer twintig jaar tyd om hulle te bestudeer. Hy bring
elke dag met hulle deur; hy bekyk hulle van alle kante; hy luister sorgvuldig na hulle
getjilp; dit word hom veroorloof om aantekenings te maak, maar hy besig altyd net
sy natuurlike, ongeassisteerde sintuie. Aan die einde van die twintig jaar word hy
gevra om die rooibekkies te onderskei; om selfs die mannetjies van die wyfies te
onderskei; om die stem van een rooibekkie van die stem van die ander te onderskei.
Sal hy dit kan doen? Veel makliker sal dit vir hom wees om die logaritmetafels
agterstevoor uit sy hoof te leer.
Maar luister nou wat die rooibekkies self kan doen: Die wyfie kan haar maat
onfeilbaar en seker onderskei - nie uit honderd ander rooibekkies nie, maar uit
tienduisend ander. Ons sonder haar af waar sy kan hoor, maar nie kan sien nie. Ná
'n tyd van afwesigheid bring ons haar maat naby haar onder duisend ander
rooibekkies. Sy hoor hulle tjilp en sy roep in antwoord. Daar is 'n ontsettende lawaai.
Geen mense-oor kan ooit uit die geluidkaskade 'n enkele stem onderskei nie - net
so min as wat hy die hemel met sy blote hand kan aanraak. Maar die rooibekkie
hoor en ken die stem van haar geliefde onfeilbaar. Laat haar los, en nooit keer die
magnetiese naald sekerder na die noorde as sy na haar geliefde nie. Daar is g'n
twyfel of aarseling nie. Sy ken die stem van haar maat uit al die duisende eenderse
stemme; sy onderskei sy kleur uit al die duisende presies eenders gekleurdes. Sy
begaan nooit 'n fout nie. So ken ook die bokmakierie, die tortelduif - al die voëls die stem van hul maats uit alle gelyksoortige stemme in die wêreld.
Hoe verrig die rooibekkie die wonderwerk? Ons verstand laat ons net een uitleg
toe: Sy gewaar 'n verskil tussen die stem van haar maat en die stemme van al die
ander rooibekkies in die hele wêreld; sy gewaar 'n onderskeid tussen die kleur en
vorm van haar geliefde en die vorm en kleur van al die ander. Hier het jy
gewaarwordingsvermoë wat ons verstand verbyster, net soos die reukvermoë van
'n hond na 'n ander soort lyk as ons menslike.
Nog twyfel? Dink genl. Smuts nog dat die Engelse fisant en nagtegaal nie presies
dieselfde kan doen nie? Dat hulle sielkundig anders ingerig is as ons Afrikaanse
voëls? Absit omen!
Laat ons die gewaarwordingsvermoë van die insekte gadeslaan. Hier tree ons 'n
wêreld van wondere binne wat ons verstand tot stilstand bring; wat ons armsalige
kennis lig in die war bring. Weet genl. Smuts dat die termietkoning 'n sein van die
koningin gewaarword oor ongelooflike afstande - 'n sein wat buite bereik van al ons
sintuie en wetenskaplike toestelle is; 'n sein die aard waarvan ons selfs nie kan
vermoed nie? Weet hy dat die soldate en werkers áltyd van die koningin se invloed
bewus is, deur aarde, rots, en metaalplate? Weet hy dat die mannetjieslang die
wyfie oor ongelooflike afstande volg en kry? (As dit nie so was nie, dan was die
altyd eensame slang lank reeds uitgeroei.) Van watter gewaarwordingsorgaan hy
gebruik maak, kan ons nie vermoed nie. Ons weet net
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dat hy nie kan ruik nie. (En dit alles geld die meeste enkeling-landreptiele.) Weet
hy dat die toktokkie trillinge gewaar wat ons met die fynste wetenskaplike instrumente
nie kan opvang nie?
Het hy al ooit ons Afrikaanse skoenlappers en motte gadegeslaan? Daar is
verwante soorte so eenders dat die mens hulle kan onderskei alleen met behulp
van optiese vergroting of noukeurige vergelyking. Maar die skoenlapper self begaan
nooit 'n fout, verkeer nooit in die minste twyfel nie. Die enkele kleurstrepie, die byna
onsigbare kolletjie wat die soort kenmerk, word die skoenlapper self onfeilbaar
gewaar oor afstande waar ons g'n enkele kleur kan onderskei nie. Het genl. Smuts
ooit waargeneem oor watter afstande die mannetjiemot sy wyfie soos 'n koeël na
die skyf kan opspoor en kry? Het hy al ooit ons skoenlappers in 'n ander opsig
gadegeslaan? 'n Menigte van hulle is op die boonste deel van die vlerk pragtig
seksueel gekleurd, terwyl die onderste deel kleurloos beskerm is. Solank die wyfie
haar vlerke toehou, is sy byna onsigbaar; as sy hulle oopmaak, is sy 'n skitterende
reënboog van kleure. Probeer nou maar. Onderwyl haar vlerke toe is, sal die
mannetjie honderd maal oor haar heen sweef sonder om haar te herken. Sodra die
vlerke oopgaan, word hy haar op 'n afstand van honderd tree gewaar. Nog meer:
As jy die boonste kleure deur een of ander enkele verfstof (anilienblou, byvoorbeeld)
vernietig, kan jy die mannetjie herhaaldelik met haar in direkte aanraking bring
sonder dat daar die minste seksuele gewaarwording plaasvind. Daar is verskillende
soorte so eenders dat die behoorlike rangskikking (sonder die moontlikheid van
noukeurige vergelyking) vir die mens altyd 'n moeilike taak is. Maar die skoenlapper
self begaan nooit 'n fout nie. Geen kruising vind ooit plaas - geen poging tot kruising
nie.
Het genl. Smuts ooit kennis gemaak met die laagste organismes van ons warm
seestrome? Laat my nog een voorbeeld noem (en dié kom ons juis te pas omdat
die dier so pragtig gekleurd is en g'n enkele sintuiglike orgaan besit nie): In baie
warm kusstrome is daar 'n familie deurskynende drilvisse dikwels in tallose menigtes
teenwoordig, aurelia aurita genaamd. Bedags kleur hulle somtyds die see melkwit.
Snags is elkeen 'n gloeiende ster van sagte, wit maanlig. In direkte sonlig vertoon
hulle al die lewendige kleure van die reënboog. Daar is honderde verwante soorte,
so eenders dat die fynste optiese waarneming en anatomiese ondersoek vereis
word om sommige ondergeskikte soorte te onderskei. Die dier is net 'n swemmende
mond en maag: daar is g'n oog, g'n oor, g'n enkele sintuig nie. Maar aurita kan
duisend maal fyner sien of hoor (of wat ook al) as die mees geoefende menslike
natuurkenner met al sy vergrootglase. Uit al dié ontelbare duisende herken die
individue van elke soort mekaar onfeilbaar. Daar is nooit kruising of poging tot
kruising nie.
Dink genl. Smuts nog dat die geringste verskil van kleur en geluid nooit 'n rol in
organiese uitsoeking kan speel nie? Dink hy nog dat die laer diere minder as die
mens in sintuiglike gewaarwording is?
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Ek dink hy sal Holism moet hersien.
Die teorie van genl. Smuts skyn uit te gaan van die verkeerde fundamentele
gedagte dat dit ekonomies moeiliker is vir die natuur om 'n gekleurde skoenlapper
te maak as 'n witte. As hy my artikeltjie oor voëlkleure lees, sal hy sien dat so 'n
veronderstelling ongegrond is. Hy kan nie verstaan waarom daar so 'n ‘uitsoeking
van kleur en skoonheid’ is nie - meer kleur en skoonheid as wat vir die doeleindes
van uitverkiesing ooit nodig kan wees.
Die antwoord is, ten eerste, dat dit net so veel en net so min ekonomiese
inspanning in die natuur vereis om 'n wit pou te maak as om 'n reënboogpou te
maak. Dit vereis presies die inspanning wat nodig is om 'n stuk glas regs te draai
in plaas van links. En ten tweede is die antwoord dit: Daar is een groot beginsel in
biologiese ontwikkeling wat die ou natuurkenners nie raakgesien het nie. Meer as
tien jaar gelede het ek dit vir die eerste maal beskrywe onder die naam diathesis
('n woord aan die patologie ontleen). Dit word nou dikwels gebesig, en het ingang
gevind in die wetenskap sonder, dink ek, dat die bron bekend is. Dit beteken dit: As
'n sekere rigting van ontwikkeling deur natuurlike uitsoeking op tou gesit word, dan
is daar altyd 'n neiging om in dié rigting voort te gaan totdat die eienskap nadelig
word. Dit is die bewegende liggaam wat dan alleen tot stilstand kom wanneer 'n
doelmatige krag die beweging beëindig. Dan eers beëindig die uitsoeking dit weer
wanneer nadeel ontstaan. Maar daar is dikwels 'n wye niemandsland tussen bepaalde
voordeel en bepaalde nadeel.
Dié beginsel is in die ontwikkeling van alle georganiseerde materie sigbaar. Dit
gebeur dus dikwels dat daar oënskynlik ontwikkeling is van 'n eienskap buite die
grense van absolute en waarneembare voordeel. Dit was volgens dié beginsel dat
die Japanners hul kapokhoendertjies gemaak het: totaal sonder stert; sonder selfs
die laaste werwelbeen; en weer met sterte vyftien voet lankaltwee uit een en dieselfde
oorspronklike soort.
Die nek van die kameel en die buitensporige kleure van die pronkpou is voorbeelde
van diathesis.
Wanneer genl. Smuts praat van beauty in nature in verband met seksuele
uitsoeking, dan pas hy in werklikheid die mensesiel as maatstaf toe. Dit is nie alleen
dat hy verkeerd praat nie, soos ons almal doen wanneer ons nog altyd praat van
die opkom en ondergaan van die son, maar hy dink verkeerd. Hy sien nie die natuur
as 'n holos nie. Hy dink aan die menslike skoonheidsgevoel as die ultima ratio van
uitverkiesing en ontwikkeling. 'n Enkele woord sal voldoende wees om hom te oortuig
op watter soort dwaalspoor hy aan 't reis is: Die boskraai is lelik gekleurd; sy stem
is die afskuwelikheid beliggaam; sy vorm die nagmerrie onder die gevoëlte. Die
kropkraan (adjudant) van Midde-Afrika is 'n bespotlike en lasterlike karikatuur van
'n voël met 'n reuk wat die dampkring verpes; die pelikaan lyk soos 'n kwaadwillige
grap - almal sonder 'n enkele aantreklike kleur en met stemme wat die Skotse
doedelsak verdraaglik
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maak. Dit sou moeilik wees vir genl. Smuts om in dieselfde liriese verrukking te
geraak oor die muishond as wat sy woorde kenmerk wanneer hy dit oor die
nightingale het. Die pofadder en die bloukopkoggelmander is lelik en afskuwelik.
Daar is net so baie lelike diere as mooies in die wêreld - miskien meer. Al die
nagdiere en voëls verwek by ons 'n sekere mate van afgryse. Die meeste van ons
gril vir goggas. Genl. Smuts sien net die outpouring of beauty; wat omtrent die
outpouring of ugliness? Dink hy werklik dat diere en voëls beauty uitsoek soos die
mens beauty verstaan? Dit is ongetwyfeld die fundamentele begrip in sy
Voorslag-artikel - of ek moet sy Engels heeltemal verkeerd verstaan. Sien hy net
values and meanings in skoonheid, en sal ons die God van die Natuur tevergeefs
in al die lelikheid soek?
Dit kom my sterk voor dat genl. Smuts natuurlike uitsoeking (waarvan seksuele
uitsoeking slegs 'n onderdeel is) soos dit vandag in die wetenskap begryp word,
glad verkeerd verstaan. Dit sou werklik die moeite werd wees om 'n beter en
helderder begrip van hierdie groot natuurwette te erlang voordat hy deur sy Delila,
Holism, geskeer en gebind in die hande van die Filistyne val.
As ek genl. Smuts se Engels nie verkeerd verstaan nie, dan kom dit my voor asof
hy werklik nog dink seksuele uitsoeking beteken dat die voëls en diere mooiheid
uitsoek, met die menslike skoonheidsgevoel as maatstaf. Dit is moeilik om te glo
dat daar in ons tyd nog natuurliefhebbers kan wees wat dié ouderwetse en hopeloos
verkeerde sienswyse toegedaan kan wees. Die vergelykende natuursielkunde (die
wetenskaplike sielkunde) het, van die dae van die ou wanbegrippe, ver gereis. As
die menslike skoonheidsgevoel die heelal dirigeer, vanwaar waar dan die verskil
tussen die kropkraan en die suikerbekkie? Die lied van genl. Smuts se nightingale
laat al die ander diere en voëls yskoud, behalwe die uil en die Engelse polecat
miskien, vir wie die lied ten minste die moontlikheid van 'n maaltyd in die vooruitsig
stel.
Ek wou hier 'n reeks feite aanhaal wat die kritikus van Darwin se seksuele
uitsoekingsteorie op een of ander wyse sal moet wegsyfer. Ek sien egter nou dat
dit my artikel te lank en miskien te vervelend sal maak, sodat ek net 'n paar dinge
oppervlakkig sal kan aandui. Ek sal in hierdie verband die beskuldiging van egotisme
moet trotseer. Ek wil kortliks uiteensit wat ek self in hierdie verband in die natuur
gesien en geleer het. Dit gaan nie meer wees as 'n rangskikking van feite waarvan
die meeste aan elke Afrikaner bekend is nie. Al wat makeer, is om die feite in
behoorlike verband te bring en die values and meanings te konstateer. Baie van
wat ek gaan sê, is nog wetenskaplik onbekend (sover ek weet), en die feit dat ek
die eerste is om hulle te herken en te beskrywe, is seker nie te danke aan enige
besondere aanleg nie, maar alleen daaraan dat ons Afrikaanse ondersoekers meer
en beter kanse het om die dinge in hul natuurlike verband te sien en te begryp; dat
baie van ons die geleentheid gehad het om van ons jongste dae af intiem te wees
met diere en plante in die natuurstaat.
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Eers dan, om enigsins 'n begrip te kan kry van natuurlike en seksuele uitsoeking,
is dit nodig om ons eie menslike gevoel van skoonheid - die hele menslike
gewaarwording - opsy te sit. As ons dit nie doen nie, dan is ons verdwaal voor ons
die staanplek verlaat. Dit is eienaardig dat genl. Smuts dit ook insien. Hy sê ook
dat, om dié dinge te beoordeel, dit nodig is om die menslike element opsy te laat;
en dan gaan hy voort om presies die teenoorgestelde te doen! Hy praat en dink
deurgaans van mooiheid in die natuur geheel en al uit die menslike oog gesien. Wat
mooi is vir ons, is ook mooi vir die voëls en diere. Die seksuele uitverkiesing van
die voëls en insekte word gebore uit estetiese gevoel! Maar, sê die skrywer, dit is
vals om aan te neem dat die estetiese gevoel van voëls en insekte soveel fyner is
as dié van die mens. Ek het reeds uit een gesigspunt die wanbegrippe aangedui
wat in dié verklaring opgeslote is. Die gewaarwordingsvermoë van voël en insek is
in hierdie verband oneindig fyner as dié van die mens, maar dit is nie estetiese
gewaarwording nie. As die voëls mooi vind wat ons mooi vind, en derhalwe net dié
soort skoonheid uitsoek, dan sou ons seker net nagtegale en pronkpoue in die
wêreld hê. Maar ons weet dat die skorre stem en algemeen liggaamlike lelikheid
van die boskraai vir sy maat duisend maal aantrekliker is as al die kleure van die
loerie of die soetste lied van die nagtegaal. Dit kan maklik bewys word dat
helderkleurige op sigself nie die minste aantreklikheid vir briljant-gekleurde voëls of
insekte het nie. Om dié dinge te kan verstaan, moet ons alle menslike norme
uitskakel; en verder moet ons eers 'n ander groot en algemene sielkundige faktor
sien en begryp. Ek het voorheen kortliks daarop gewys in my artikels oor ‘Die Siel
van die Mier’ in Die Huisgenoot.
Die beginsel is dit: In die instinktiewe siel moet al die groot gemoedsbewegings
trapsgewyse deur sekere stadiums gaan. Elke trappie moet in behoorlike volgorde
geskied. As een uitgeskakel word, dan bereik die organisme nooit die finale
sielstoestand waarna die trappies lei nie. Maar daar is nog iets: Vir die ontstaan van
elke bepaalde sielstoestand is 'n uitwendige sleutel nodig. Sonder dié bepaalde,
uitwendige sleutel kan die sielstoestand nooit ontstaan nie. Die sleutel is gewoonlik
'n liggaamlike eienskap deur natuurlike uitsoeking tot stand gebring. Ek sal nou 'n
paar voorbeelde noem wat die leser dadelik in staat sal stel om dié groot beginsel
te herken en, hoop ek, 'n meer suiwer en 'n ware begrip van die instinktiewe siel te
erlang.
As die opbou van die verdiepingagtige nessies van ons rooi- en geelvinke
noukeurig ontleed word, sal gesien word dat hulle uit drie groot dele bestaan, elk
waarvan 'n besondere boustyl van die slim skoonheid, soos ons dit gewaarword, 'n
werklike uitwendige bestaan het. Alle diere vind sekere toestande van die omgewing
aantreklik, en nie almal dieselfde nie. Die springbokke voel veilig op en bemin die
oop vlaktes, haat die bosveld en sterf voordat hulle daarin gedryf kan word. Die
bosbokke is net die teenoorgestelde. Ons apies ly aan
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heimwee as jy hulle uit die digste houtbosse wegneem. Die bobbejane het die kaal
berge en rante lief. En die helfte van alle lewende diere het die sonlig lief en haat
en vrees die nag; die ander helfte haat die lig en roep die donkerste nagte juigend
toe.
En die mens? Daar is geen enkele gemoedsbeweging, geen skyn van
skoonheidsgevoel wat hy nie te danke het aan sy filogenetiese geskiedenis nie.
Kleur en geur en geluid bevat vir hom die diepste bekoring omdat dié dinge 'n
magtige rol in sy rasgeskiedenis gespeel het. Ons kan sy rasgeskiedenis sielkundig
noukeurig opvolg deur bestaande toestande onder die ape en mensape, net soos
die anatome die geskiedenis van elkeen van sy liggaamlike eienaardighede geleer
ken en verstaan het deur vergelyking met bestaande toestande onder die mensape
en ape. Ons weet presies waarom kleur en geur so 'n bekoring vir die mens het.
Ons weet dat die laagste ape nog goed kan ruik, en dat hulle muskus afsonder vir
seksuele doeleindes. (Dierlike seksuele muskus is nog die basis van byna al ons
parfumerie.) Hoe nader ons aan die mensape kom, des te swakker word die
reuksintuig. Met dié verswakking verskyn briljante kleur as die seksuele sleutel.
Beroep op 'n ander sintuig word gedoen. Ons swartgesigboomapies is die hoogste
seksueel gekleurde primaat in Suid-Afrika. Dan begin die brein van individuele
oorsaaklike omgewingsherinnering te ontwikkel. Die siel van rasherinneringe word
stadigaan uitgeskakel. Seksuele gewaarwording word part en deel van die individuele
herinnering, en die dier is daarna in staat om die seksuele sin subjektief gevoelig
te maak. Dit is nie langer afhanklik van 'n uitwendige sleutel, van uitwendige prikkeling
nie. Die noodsaaklikheid van geur en kleur bestaan nie langer nie. Daarom is dit
dat by die bobbejane, die mensape en die mens geur en kleur byna verdwyn het
as sleutels tot die seksuele sin - maar nie geheel en al nie. Kan daar enige ander
bevredigende uitleg wees waarom die mens sekere geure en kleure mooi en
aantreklik vind? En sekere toestande van die omgewing? Waarom vind hy bome
en berge en die seekus mooi en aantreklik? Omdat hy miljoene jare lank
agtereenvolgens in elkeen van dié natuurlike omgewings 'n toevlugsoord gevind
het, wat die stryd om die bestaan vir hom vergemaklik het. Nog, as gevaar dreig,
keer hy instinkmatig sy oë na die berge van waar sy hulp kom - net soos ons
bobbejaan en die reuse-gorilla van Midde-Afrika. Hy haat die donker en bemin die
lig presies om dieselfde rede dat die bobbejaan dit doen. Vir miljoene jare was die
nag vir hom onveilig en vol vrees. Dit was in die nag dat hy hulpeloos die prooi was
van roofdiere wat beter in die donker kon sien as hy. In die dag was hy veilig.
In sy eie subjektiewe sielstoestand vind hy ook sekere dinge mooi en ander dinge
lelik. Hy bewonder altruïsme (verloëning van die self); wat hy reg noem, is aantreklik.
Selfsugtigheid en onreg is nie so mooi nie. Hy durf nie steel of moor nie. Dié maak
egter minder saak solank hy nie betrap word nie. Hy mag nie verlief raak op die
vrou van 'n ander nie.
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Die begin van al die sielstoestande is in die bobbejane en mensape sonder enige
twyfel waarneembaar. As tropdiere sou hulle nie vir 'n dag kon bestaan as die morele
wet nie saam met hulle samestelling ontwikkel het nie. Die gemeenskaplike gedrag
van die bobbejane word klaarblyklik deur die morele wet beïnvloed. Sonder wet en
sede kon die gemeenskap nie bestaan nie. Hulle begrip van reg en verkeerd is
natuurlik nie by dié van die mens te vergelyk nie, maar dit is daar - en gelyksoortig
met dié van die mens. Dit is een en dieselfde stroom. Die bobbejaan is by die bron;
die mens by die monding.
Daar is g'n sielstoestand van die mens waarvan die analoë geval by die ander
primate nie sigbaar is nie, net so min as daar 'n spier of 'n senuwee in sy liggaam
is wat nie by die mensape te vind is nie. Net een enkele menslike sielstoestand is
nog (wat oorsprong betref) onuitlegbaar - die seksuele skaamtegevoel.
Wat geluid betref, kom dit my voor dat die bekoring van die sang van voëls dikwels
aan suggestie toe te skrywe is. Die lied van die nagtegaal is seker geen musiek nie.
In werklikheid is dit niks mooier as die geluid van 'n waterfluitjie nie. Dit is grotendeels
die omgewing en die suggestie wat dit vir ons bekoorlik maak. Dit is onder die ape
dat werklike musiek vir die eerste maal verskyn en nie by die voëls nie. Die aapsoort
hylobates sing 'n lied wat 'n ware musikale oktaaf behels. Geen ander dier of voël
in die hele wêreld (behalwe die mens) doen dit nie.
Ten slotte nog een woord oor die soek van genl. Smuts na God in die natuur. Langs
dié weg (skoonheidsgevoel van die mens), dink genl. Smuts, is Hy te vinde. Ek het
in kort aangetoon wat die skoonheidsgevoel van die mens is, en hoe dit ontstaan
het. Om in ons tyd van 'n Grenslose Wese, sonder begin en sonder einde, te dink
as onderhewig aan ons gemoedstoestande, is byna g'n ernstige weerlegging waardig
nie. Sal so 'n Wese ook die muishond en die slang verfoei en die nagtegaal liefhê?
Sal Hy bang wees vir die donker en Hom in die dag verheug? Sal Hy duiselig word
as Hy in 'n afgrond afkyk? Tensy Hy presies ons ontwikkeling ondergaan het, in
presies die omgewingstoestande van ons aarde, kan Hy ons dierlike gemoedsbewys
nooit deelagtig wees nie. Tensy Hy 'n boomdier was wat die donker onveilig en
derhalwe haatlik en die dag veilig en derhalwe skoon gevind het; tensy Hy vrou en
kinders liefgehad het; tensy Hy 'n kommunale dier geword het en so altruïsme geleer
het, reg en verkeerd (net soos die bobbejane dit vandag ken en aanleer); tensy Hy
sy mededingers met nael en tand beveg het; tensy Hy gevaar en veiligheid geleer
ken het; tensy Hy al die ontwikkelingstadiums deurgemaak het, kan Hy onmoontlik
ons dierlike gemoedstoestande deelagtig wees - gemoedstoestande wat reine
skeppings van ons ontwikkeling en omgewing is.
'n Grenslose Wese, sonder begin of einde, kan net so min skoonheid of lelikheid;
liefde of haat; woede of goedertierenheid; toegeneentheid of afsku; ge-
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regtigheid of ongeregtigheid voel as wat Hy swart hare en blou oë kan hê met
aaphande en -voete. Ons dierlike siel kan Hy nie besit nie, net so min as ons dierlike
liggaam. Ons skoonheidsgevoel kan alleen bestaan solank as die mensesiel bestaan
en op sy omgewing reageer. Lig en duisternis kan vir 'n Grenslose Wese as
teëstellings g'n betekenis hê nie, want lig is 'n tydelike en toevallige verskynsel in
die heelal. Die voortdurende en ewige toestand van die heelal is uiterste koue en
uiterste donker.

2 Die Lokasie
'n Besoek aan die lokasie! Ek weet nie wanneer ek laas 'n meer genotvolle uur
deurgebring het as verlede week tydens 'n besoek aan die lokasie onder geleide
van Harry nie. Sedert dié tyd het ek die ondervinding drie maal herhaal en elke maal
met hernieude, met toenemende belangstelling.
Eers 'n paar woorde oor my gids. Harry is ongeveer agtien jaar oud. Hy is die
seun van 'n swart vrou en 'n Engelsman. Sy vader was vroeër een van die bekendste
taximanne in Pretoria. Die gemeenskap met sy gekleurde gesin het jare voortgeduur.
Daar is twee dogters en twee seuns. Harry is die jongste en die enigste wat nog by
die moeder bly. Hy is verdold op sy moeder. ‘As die ou tannie doodgaan,’ sê hy
dikwels, ‘dan is ek vergaan.’
Ek dink Harry is die vrolikste mens wat ek ooit in my lewe teengekom het. Hy is
'n ‘sjoffer’ van beroep - in diens van 'n bekende Pretoriaan wat in die loop van sy
beroep die lokasie dikwels moet besoek. Alles in die lewe is by hom 'n grap. Hy het
twee maal tronkstraf ondergaan vir kwajongstreke wat sulke strengheid seker nooit
verdien het nie. Harry is 'n gebore raconteur. Hy beskrywe sy tronk-ondervindings
so boeiend dat hy die belangstelling van 'n blanke gehoor 'n uur lank in beslag kan
hou. Elke eienaardigheid van menslike karaktertrekke sien hy raak - vernaamlik
wanneer sulks van 'n komiese aard is; en hy kan dit altyd met die kuns van 'n gebore
akteur weergee.
Harry lyk altyd soos 'n nuwe speld. Hy moet ongetwyfeld soggens 'n goeie uur
aan sy toilet bestee. Tot sy bittere spyt het hy die kroes peperkorrels van sy moeder
geërwe. Hy beny al die tallose ‘tussenwerpsels’ in die lokasie wat ‘gladde hare’ van
die een of ander ouer geërwe het. Waarom kon dit met hom ook nie gebeur het nie?
Hy het verskeie male navraag by my gedoen omtrent 'n geheime middel wat, soos
hy my verseker, deur die swart sangers en sangeresse in die lokasie gebruik word
en wat kroeshare minstens een maand pragtig glad maak. Dit is 'n Amerikaanse
ontdekking - verseker Harry - waarvoor ryk Amerikaanse Negers in die begin fortuine
betaal het.
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Harry ken die laaste man, vrou en kind in die lokasie. Terwyl ons stadig in die motor
deur die vuile strate ry, word hom vrolik begroetings van alle kante toegeroep. ‘Hallo,
Harry! Hallo Harry!’ van sy maats, van klein kinders en vernaamlik van die jong
vroue - want Harry is seker nie onaantreklik nie. Elkeen word by name beantwoord.
Die stowwerige strate wemel van kinders. Kinders, kinders, kinders - dit is die
eerste en vernaamste indruk van die lokasie. Hulle rol en spartel in die stof van die
straat, en het lank reeds - soos sommige diere - die kleur van hul omgewing
aangeneem. Op elke hoek van elke straat is groepe byeen wat gedurig 'n vreeslike
lawaai maak. Klein seuntjies dra dragte so groot as hulle self en kan die aanloklikheid
van die straat nie die hoof bied nie. Uit voordeure kom gedurig die skel geroep van
moeders na die dralers. Talle klein, klein sussies met nog kleiner sussies op die rug
is 'n oneindige verskynsel.
Die tweede indruk van die lokasie is die verbasende mengelmoes van kleure en
tipes. Ek het al taamlik die wêreld deurgereis en op verskeie punte met die Ooste
en die trope in aanraking gekom, tog vind ek hierdie tipes en kleure verbysterend.
Harry kom te hulp. Hulle stel ontelbare en ongelooflike kruisings voor, afgesien van
die menigte suiwer rasse. Daar is vyf of ses soorte Indiërs wat in kleur strek vanaf
die liggeel Mohammedaan uit Bombaai, deur die koffiebruin Tamilsprekendes tot
pikgitswart Hindoes uit Kalkutta, die kinders met wilde bosse ongekamde swart
hare, wat in toue om die gesig hang. Van swartmense is daar verteenwoordigers
uit al die rasse wat op die vasteland van Afrika voorkom! Ek kon egte Negers uit
Noordwes-Afrika ontmoet, Fellahs uit Egipte, Somali's, Housas, en al die
Oos-Afrikaanse rasse, tale en tipes wat ek nooit tevore gesien het nie. En in elke
straat is altyd sigbaar die egte wêreldburger met sy tragiese gesig en skoffelende
gang - die laglose Chinees. Oral en altyd is hy druk besig met sy handelsake.
Dit is egter die ‘tussenwerpsels’ wat my die meeste interesseer. Sonder Harry se
lopende kommentaar sou hulle meer as onverstaanbaar wees. Maar Harry ken die
geskiedenis van elke gesin in die lokasie, en is vertroud met al die donkerste
geheime.
Kruisings tussen Engelsman, Duitser, Italiaan, Griek, Siriër met swartmense,
Kaapse Kleurlinge en Indiërs kom die meeste voor. Onder blank-swart kruisings
kon Harry hom geen Afrikaner-swart geval herinner nie. Alle ander Europese nasies
verskyn op hierdie wemelende toneel. Ek moet erken dat dit 'n gevoel van trots
gewek het!
Maar behalwe die blank-swart kruisings kom talle gevalle voor van kruisings
tussen gekleurde rasse uit die uiteindes van die aarde. Luister bietjie na wat die
toekomstige burgers van Suid-Afrika gaan wees:
Een tipe het my gedurig opgeval as uiters sonderling: liggeel jong vroue met lang
gesigte, uitstaande neuse en lang ‘gladde’ hare. Die seuns toon dieselfde
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karaktertrekke. Daar is niks wat aan die gewone Kaapse Kleurlinge herinner nie;
tog kom daar iets ‘Afrikaans’ in die gelaatstrekke, maar wat dit presies is, ontduik
die waarnemer. Harry verduidelik: die een is 'n kruis tussen 'n Jood en 'n Kaapse
Kleurlingvrou; die ander is 'n kruis tussen Jood en swartvrou. In hierdie gevalle was
daar nooit aanhoudende samelewing gewees nie, soos in die meeste ander gevalle.
Die Jood is daar te slim voor. Hy vrees - meer dan hy selfs die wet vrees - die
veragting van en uitwerping deur sy rasgenote.
Ek het ook kruise gesien tussen Chinees en blank, tussen Chinees en swart,
Chinees en Indiër, Indiër en swart, Indiër en blank, en al dieselfde verdiepings as
die Chinees. En dit is feitlik die geval met elke ras in die lokasie.
Ek wonder of daar êrens anders op aarde so 'n versameling binne sulke enge
grense gevind kan word. Ek weet altans nie van so iets nie. Hier binne die klein
gebied - swart lokasie, Indiërbasaar en Kleurlingbuurt - is die wier uit al die sewe
seë van die aarde saamgespoel.
Die kinders spartel uit die weg van die motor soos vissies wat skuiling onder die
walle van 'n stroom soek. Harry vertel my dat daar nooit ongelukke in die lokasie
voorkom nie (altans wat kinders betref), nieteenstaande die feit dat motors met swart
bestuurders roekeloos binne hul eie gebied flankeer. Die rede is dat die kinders in
die straat lewe vandat hulle kruip - so vertel Harry. Ek moet erken dat hulle ongelooflik
rats is.
'n Mens sou verwag dat die taal van die lokasie net so bont as die inwoners sou
wees, maar dit is nie die geval nie. Die taal waarin hierdie veelkleurige menigte met
mekaar omgaan - die lingua Franca van die lokasie - is Afrikaans. Dit is die enigste
gemeenskaplike taal wat hier gepraat word en dit nieteenstaande die feit dat die
meeste van die jongere inwoners meestal vier of vyf tale, behalwe hul eie, kan praat.
Hier, byvoorbeeld, is Harry se taallys: Engels (taamlik), Zoeloe, Sesoeto (albei goed),
Afrikaans (goed), Gutjerati, Hindoestani, en Tamil (goed) en in Chinees kan hy sig
goed verstaanbaar maak.
Ons het hier allerhande wonderlike taal-ontmoetings gehad. Een middeljarige
Chinees spreek ons toe in die suiwerste Afrikaans wat ek nog ooit oor die lippe van
'n Oosterkleurling gehoor het. Hy praat Afrikaans sonder die minste teken van 'n
aksent - daar was niks van die aksent wat die Chinees in alle vreemde tale wat hy
verplig is om aan te leer, kenmerk nie. Ek druk my verbasing uit, en Ah Man vertel
my dat hy aan die een of ander Amerikaanse universiteit gepromoveer het in tale.
Hy het slegs twaalf jaar ondervinding van Afrikaans, maar hy lees Die Vaderland
gereeld, en het verbasend veel Afrikaanse boeke gelees. Uit die gedigte van Visser
en uit die prosa van Langenhoven siteer hy lang stukke!
Daar is twee groot bioskoopsale in die lokasie waar prente elke aand vertoon
word. Al die vernaamste rolprente is te sien, en die jong geslag in die lokasie - van
alle kleure en rasse - bespreek geesdriftig die hoedanighede van hul gelief-
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koosde helde en heldinne uit Hollywood. Dit is eienaardig om te verneem dat Indiese
rolprente, selfs onder die Indiërs, 'n mislukking was. Dramas uit die Woeste Weste
vind veel meer opgang onder hulle!
Van kulturele strewe ontbreek ook nie tekens nie. In een saal word sang- en
dansopvoerings deur swartes gegee - meestal wedstryde. Beide dames en here
verskyn op die verhoog in die mees nieu-modiese aanddrag!
Daar is allerhande Indiër-verenigings, van die bestaan waarvan ek nooit gehoor
of gedroom het nie. Onder die laere klas Hindoe-vroue bestaan byvoorbeeld 'n
‘moedersbond’ - dit is onder die klas waarvan die mans vrugte-karweiers en
groenteverkopers is. Die bond huur 'n saal waar elke week o.a. 'n vername dokter
uit die stad voorlesings gee omtrent kinder- en vrouegesondheid. Voorlesings word
ook oor ander opvoedkundige onderwerpe gehou - alles in Afrikaans! Die
belangstelling van die Indiërvroue en die intelligente vrae wat hulle stel, gee mens
'n nuwe denkbeeld van hul geestelike ontwikkeling.
Ek dink die een algemene verskynsel wat die diepste indruk wek is die gees van
opgeruimdheid wat oor die hele lokasie heers. Oral word gelag en almal lyk ‘jollie’.
Die kinders is meestal in flenters geklee, maar hulle lyk wel gevoed en gesond. Die
bittere koue in die klein blikhuisies word deur vuurpotte bekamp; en oral in oop
agterplase steek liefdadige Indiërs in die winter groot vure aan sodra die son sak.
Hier vergaar 'n bonte gewemel van kinders. Alle nasies en tonge het vrye toegang
tot die lewegewende vuur, waar die eienaar dikwels self die minste gebruik van het.
By nadenke aanvaar die lokasie die gedaante van 'n sombere verskynsel in ons
samelewing. Want die lokasie bestaan deur geheel Suid-Afrika. Dit skyn 'n
noodwendige ontwikkeling van stede en dorpe te wees. Wat gaan daarvan word?
Waar dryf dit alles heen - die rassevermenging? Watter plek gaan die lokasie
geleidelik in ons samelewing inneem? Welke uitwerking sal die lokasiestelsel oor
tweehonderd jaar op ons blanke beskawing gehad het?
Dit sou voorwaar 'n profeet verg om dit te voorspel. Intussen stem dit die denkende
Afrikaner tot diepe nadenke.

3 Geheimenisse van die Droomstaat
Daar is niks geheimsinniger, meer onuitlegbaar en tegelyk interessant in die sielkunde
van die mens as die droomtoestand nie. Van die vroegste tye af het drome die
nuuskierigheid van die mens gewek. In die begin was dit natuurlik altyd die
geheimsinnigheid van drome wat die verbeelding geprikkel en tot allerlei bygelowe
gelei het.
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In die droomtoestand gewaar die mens twee eienaardighede wat selfs die mees
onbeskaafde en onontwikkelde persoon van die wakende toestand kan onderskei.
Hy weet dat in die droomstaat 'n deel van sy denkvermoë aktief is wat in baie opsigte
heeltemal anders is as die denkvermoë in sy wakende staat. Die eerste en
vernaamste eienaardigheid is dat die droomsiel geheel en al onafhanklik is van sy
normale wil. Hy is magteloos om in die droomstaat 'n rigting aan sy gedagteloop te
gee deur beoefening van die wilskrag. Nog minder kan hy deur wilskrag 'n
verandering in die droomgebeurtenisse bewerkstellig. Sy ego dryf magteloos op 'n
stroom wat hom teen wil en dank meesleur.
Dit was maklik vir die onontwikkelde mens om hieruit af te lei dat die droomstaat
in werklikheid 'n ingewing van buite is, deur wesens teen wie sy wil magteloos is.
Die Grieke en Romeine het geglo dat dit in drome was dat die gode omgang met
die mens bewerkstellig. Daarom, natuurlik, het drome altyd 'n geheimsinnige
betekenis gehad - meestal boodskappe van die magtige wesens wat die lot van die
mens op aarde rigsnoer. Hulle word op min of meer simboliese wyse oorgedra en
is derhalwe moeilik om te ontsyfer. Deur die ondervinding van agtereenvolgende
geslagte word die betekenis van sekere drome vasgestel, en so was dit moontlik
vir priesters en sielkundiges om die uitleg van 'n droom te verklaar.
Dit is sonderling dat in ons tyd dieselfde kinderagtige bygeloof weer in die
wetenskap opgeduik het. Die Oostenryker professor Freud, vader van die
sogenaamde psigo-analise, het 'n ingewikkelde sielkundige teorie oor die uitleg van
drome opgestel wat kortliks as volg saamgevat kan word. Alle drome word veroorsaak
deur ‘onderdrukte herinneringe,’ meestal van 'n onaangename aard en meestal
seksueel van oorsprong. In die brein is daar 'n element wat Freud die ‘enkefaliese
sensor’ noem. Die werk van hierdie ‘sensor’ is om te verhinder dat die slaper deur
'n onaangename droom gewek word. Die sensor het egter geen mag om 'n droom
geheel en al te verhinder nie; daarom sit hy voor die poort van drome in die menslike
siel en verander die droom op so 'n wyse dat die onaangename op aangename
wyse voorgestel word. Met ander woorde: die sensor verklee en vermom haastig
die droom voordat hy toelaat dat dit deur die poort van drome in die siel van die
slapende mens tot sy droombewussyn deurdring. Die sensor werk byvoorbeeld so:
daar kom 'n aaklige droom van moord; 'n man sny 'n vrou se keel af en daar is 'n
reeks verskriklike gebeurtenisse, almal in die seksuele sin gegrondves. By die poort
van drome keer die sensor hierdie vreeslike droom. Dit sou in alle waarskynlikheid
die slaper laat wakker skrik deur die senuskok wat dit veroorsaak. En dit is al waaroor
die sensor oor besorg is: sy slaper moet nie deur 'n droom gewek word nie. Daarom
vermom hy die droom; en altyd op dieselfde wyse. In hierdie geval droom die slaper
dat hy op 'n mooi swart perd deur 'n pragtige landskap ry. Daar kom 'n reënbui; en
hy ontdek skielik dat hy 'n sambreel in sy hand het
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wat hy in die ry oopmaak om hom teen die reën te beskerm. En so gaan sy droom
voort tot 'n betekenislose uiteinde. As hy in die môre wakker skrik, dan glimlag hy
oor die betekenisloosheid van sy nagtelike visioen. En dan kom professor Freud en
vertel hom: jou droom het in werklikheid die diepste en geheimsinnige betekenis.
Die swart perd en die sambreel en die reën beteken dat daar in jou lewe 'n vreeslike
gebeurtenis was wat jy vergeet het; waarskynlik het dit gebeur toe jy nog 'n baba
in jou moeder se arms. Die voorwerpe beteken: 'n man sny sy vrou se keel af - en
nog 'n reeks ander afskuwelikhede. En jy sou dit alles gedroom het as die wakkere
klein sensor nie gou die hele droom vermom het nie!
Ek dink nie dat daar ooit 'n groter stuk kwaksalwery in ons moderne wetenskap
opgeduik het as hierdie teorie van Freud nie. Dink net hieraan: Freud gee 'n uitleg
van drome. Van elke voorwerp weet hy die betekenis. Maar die uitleg is nog meer
ingewikkelder. Elke droomvoorwerp verskyn as 'n ander voorwerp: 'n swart perd
beteken 'n onthoofde vrou. En nadat prof. Freud die masker van die vermomde
voorwerp afgeruk het, dan verklaar hy nog boonop verklaar hy die betekenis van
die oorspronklike voorwerp! Een ding is seker: om die ontmaskering en die
betekenisvinding te bewerkstellig, sou die ondervinding van honderde
agtereenvolgende mensegeslagte verg; en dan slegs indien elke dromer, 'n paar
duisend jaar gelede, sy drome en sy lewensloop daarná neergeskrywe het, sodat
dit na duisend jaar of wat moontlik kan word om met sekerheid 'n uitleg van een
droomvoorwerp te gee. En dan wil prof. Freud ons vertel dat hy binne 'n paar jaar
die uitleg van alle droomvoorwerpe binne 'n paar jaar ontdek het!
Nog ongeloofliker is die feit dat prof. Freud daarin geslaag het om geleerde doktore
te vind wat gewillig was om sy teorie sonder die minste ontleding te aanvaar. Die
sterkste bewys van die ongegrondheid van die Freudiaanse leer is die feit dat sy
vernaamste leerlinge al sy vernaamste leerstellinge verwerp en nuwe stelsels van
hul eie op die ruïnes opgerig het. En dié word ook weer deur volgelinge aangeneem.
Die poging om 'n redelike uitleg aan drome te gee, is lank reeds deur die gesonde
wetenskap verwerp. Die geloof dat drome altyd 'n boodskap meevoer - 'n voorspelling
van gebeurtenisse wat die dromer in sy wakende lewe tegemoet gaan - dit beskou
die gesonde sielkunde van ons tyd as 'n kinderagtige bygeloof. Die aaneenskakeling
van fantastiese gebeurtenisse wat ons in drome ondervind, het 'n betekenis in die
gewone sin van die woord. Dit is egter nie te sê dat die moderne wetenskap alles
van die droomstaat af weet nie. Verre daarvandaan. Soos reeds opgemerk, bly die
droomtoestand nog een van die geheimsinnigste werkings van die menslike siel.
Maar ons het nietemin in ons kennis van drome baie ver gevorder van die outydse
bygeloof aan bo-natuurlike ingewing.
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Geen wetenskaplike ontdekking het meer gedaan om die droomstaat op te klaar
dan die ontdekking van die hipnotiese toestand in die mens nie. Navorsing in hierdie
rigting het die oortuiging meegebring dat die droomstaat veel in gemeen het met
die hipnotiese toestand. Ons weet seker dat daar een gedeelte van die menslike
siel is wat net so redelik is as sy normaal-werkende siel, min of meer op dieselfde
wyse te werk gaan, maar wat van sy normale siel verskil deurdat hierdie deel geen
bewustheid en geen wil besit nie. Hierdie deel van die menslike siel is onophoudelik
werksaam sonder dat sy bewustheid iets daarvan weet. Alles wat sy oog sien, alles
wat sy oor hoor, alles wat sy sintuie prikkel, word in die verbasende geheue van
hierdie onbewuste siel vergaar sonder dat die mens daar iets van weet. In die
hipnotiese toestand en in drome dring hierdie onbewuste siel tot die normale
bewussyn deur - en dit is die meeste wat ons vandag van die droomstaat kan sê.
Die droomstaat bly geheimsinnig. Dit bevat elemente wat tot dusver alle navorsing
trotseer het. Daar is byvoorbeeld alle rede om aan te neem dat die onbewuste siel
van die mens nooit slaap nie. Dit is gedurig werksaam. Die drome wat ons ons
heriner, is slegs klein brokkies van hierdie onophoudelike werksaamheid wat tot
ons bewussyn deurdring en daar gewoonlik op fantastiese wyse verskyn. Waarom
die verskyning fantasties voorkom, is uitlegbaar. Die normale bewussyn is nie
daarvoor ingerig om die werking van die onbewuste siel waar te neem nie. Daarom
verskyn dit altyd as 'n soort abnormale kranksinnigheid. Dit word dus algemeen
aangeneem dat ons gedurig ‘droom’ solank ons slaap, maar dat slegs weinig van
hierdie werkinge van die onbewuste siel ons bewussyn raak en as drome hul
verskyning maak. Daar is mense wat die hele nag deur gesels, slaaploop, sing en
te kere gaan, en wat nietemin nooit droom nie. Hulle onthou die volgende oggend
niks van al hierdie nagtelike bedrywigheid nie.
Daar is een verband tussen die onbewuste siel en die bewuste - wat dikwels in
drome voorkom - wat meer gedoen het as enige ander eienaardigheid van die
onbewuste siel om bygeloof te wek: dit is die hulpvaardigheid van drome. Daar is
honderde historiese voorbeelde wat die feit bo alle twyfel stel. So is daar die geval
van die wêreldberoemde Franse letterkundige Victor Hugo. Hy het 'n dokument van
die grootste belang en geldelike waarde verloor. Die hele huis van solder tot vloer
is deur deskundiges deurgesoek, en ná weke van nuttelose arbeid is die saak as
hopeloos opgegee. Die verlies, en die daaropvolgende nerveuse aanstrenging, het
'n toestand van groot senuagtigheid en uitputting in Victor Hugo veroorsaak. En toe
droom hy een nag dat hy die vermiste dokument agter 'n laai van sy lessenaar
ingeskuiwe sien. Toe hy wakker skrik, trek hy dadelik die laai oop, en daar lê die
dokument!
Die uitleg (in een opsig) is eenvoudig. Die onbewuste siel vergeet niks. Hugo had
werklik die dokument agter die laai sien inskuiwe, maar sonder om dit be-
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wustelik op te let. Die onbewuste siel vergeet egter nie, en in die droomstaat het
hierdie stukkie ‘onbewuste geheue’ sy bewussyn as 'n droom geraak.
Dan is daar die geval van 'n beroemde Duitse rekenkundige wat een skakel in 'n
belangrike sterrekundige probleem nie kon regkry nie. Hier ook was daar uitputting
in die poging om 'n moeilike stelling uit te werk. En toe een nag droom hy van die
ingewikkelde skakel wat uit 'n reeks syfers bestaan. Toe hy wakker skrik, gryp hy
papier en potlood en skryf sy droomsyfers op. Later, toe hy dit met sy ander
berekening vergelyk, vind hy tot sy verbasing dat dit reg was. In die droomstaat het
hy 'n probleem uitgewerk wat hy in die wakende toestand nie kon doen nie. En so
is daar honderde historiese voorbeelde van hierdie sonderlinge
‘droom-hulpvaardigheid’. Soos reeds gesê, is die feit self maklik uitlegbaar; die
onderbewussyn vergeet niks wat die wakende sintuie raak nie. Maar die
geheimsinnigheid sit in die vraag: waarom? Waarom en in welke omstandighede
kom die droomsiel die sukkelende bewuste siel tot hulp?
Hier is ten laaste nog 'n voorbeeld, wat in werklikheid die aanleiding tot hierdie
artikel verskaf het: 'n Lid van die personeel van Die Vaderland (wat ek S. sal noem),
en skrywer was besig om te gesels oor 'n sekere seremoniefees wat die Maleiers
in die Kaap hou en waarin dit gewoonte is om mekaar met sabels te kap, penne en
messe deur die vlees te steek, ens. Maar geeneen van ons kon die naam van die
seremonie onthou nie. S. had enkele jare gelede nog een bygewoon. Ons het almal
binne bereik na die naam gevra - tevergeefs. En die woord was net op die kantjie
van onser beide geheue. Dit is juis dit wat die vergeet van 'n woord so lastig maak:
jy kan dit net net gewaar word, maar nie heeltemal nie. S. en ek het die hele dag
tevergeefs met die ellendige woord gesukkel. En dié nag droom ek 'n lang,
ingewikkelde droom, die besonderhede waarvan onnodig is om uiteen te sit. Teen
die einde van die droom ontmoet ek 'n ou vriend (lank reeds ter siele) wat in sy lewe
resiesperde aangehou het. Ek droom dat hy my 'n storie vertel van 'n groot wedloop
waarin een van sy perde 'n mededinger was; en toe, op die kritieke moment, vergeet
hy die naam van die perd. Hy het rond gestaan en sy kop gekrap - alles tevergeefs.
Eindelik sê hy: ‘Ek ken 'n plan om 'n woord wat jy vergeet, weer te onthou,’ en hy
begin sy voorkop teen die muur te stamp. Maar nog kon hy die naam van die perd
nie onthou nie. Toe kom hy na my terug, en toe hy naby kom, sien ek 'n blye glimlag
op sy gesig - hy het die naam onthou, maar net toe hy sy mond oopmaak om my
die naam van die perd te vertel, toe skrik ek wakker! ... En nou kom die wonder van
die droom. Net toe ek wakker skrik, en terwyl ek nog onder die atmosfeer van die
droom verkeer, sê ek hardop, half onbewus: ‘Ek ken die naam van die perd wat jy
my wou vertel het: dit is “Khalifa”.’
Khalifa is die naam van die Maleise seremoniefees wat S. en ek die vorige dag
so gesukkel het om te onthou. My onbewuste droomsiel het my gehelp om die lastige
woord weer in my geheue terug te kry.
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4 Boesmanklippe
In die uitgawe van Ons Vaderland van 6 Maart gee mnr. Oliver Harts (Pk. Lagersdrift)
'n oplossing van die geheim van ons alombekende Boesmanklippe - ronde klippe
met 'n geboorde gat deur die middel.
Ek erken dat mnr. Harts ongetwyfeld reg is. Die klippe is deur swartmense in
verskeie dele van Suid-Afrika ook in ystersmederye as hamers gebesig. Ek het self
in Waterberg, jare gelede, 'n swart smid Boesmanklippe in sy bedryf sien gebruik.
Hy had 'n reeks van hulle van verskillende groottes en gewigte. Ek het destyds ook
gedink dat dit die oplossing van die geheim was; en vir jare daarna het ek, by elke
geleentheid as die saak ter sprake kom, hierdie uitleg met die beslistheid van 'n
ooggetuie verkondig.
Nadere ondersoek het egter in die loop van jare my opinie verander.
Ek het in Waterberg 'n versameling van die klippe gemaak, waaronder ek twee
of drie gehad het so groot as 'n vingerhoed en 'n nartjie onderskeidelik, en andere
weer van twintig pond gewig. Die redakteur van Ons Vaderland, dr. Preller, het ook
'n versameling van sowat dertig van die klippe, wat ek geleentheid had om taamlik
noukeurig te bestudeer.
Ek is vandag van één ding oortuig: dat geen enkele aanneemlike verklaring vir
die doel van die klippe nog aan die hand gedoen is nie. Mej. Bleek en ander
Boesmanlandse ondersoekers het die klippe as gewigte vir graafstokke sien gebruik,
en het dadelik tot die gevolgtrekking gekom dat dit die enigste doel was waarvoor
hulle gemaak is. Dan gebruik die Swazi's hulle as 'n gewig aan die end van 'n tou,
sodat hulle maklik dragte gras, riet, ens., kan dra sonder om 'n knoop in die bindtou
te maak ... En so is daar nog ses of sewe ander doeleindes waarvoor die klippe
deur swart stamme gebruik word. Maar die minste ondersoek is voldoende om
enigeen te oortuig dat geeneen van die gebruikswyses die oorspronklike doel van
die klippe kan wees nie.
Wat hamers en graafklippe betref - mnr. Harts sal dadelik moet erken, dat (in dr.
Preller se versameling byvoorbeeld) daar geen enkele eksemplaar is wat ooit as 'n
hamer gebruik is nie. Houmerke sou hierdie gebruik dadelik verraai. 'n Menigte van
die klippe is so glad soos glas gepoleer. In ons Staatsmuseum is daar verskeie
sulke eksemplare; en ons Staatsbibliotekaris, mnr. Heaton, het een van 'n eienaardige
soort klip, so blink soos 'n spieël. En dan die gewig! In die Kaapse Museum is daar
eksemplare so groot soos 'n fietswiel en aan die ander kant kleintjies van 'n paar
onse! Wat die graafstok-teorie betref, ek het dr. Preller oortuig dat dit onaanneembaar
en ontoepaslik was op die eksemplare in sy besit. Daar is verskeie met 'n gewig
van negentien pond, terwyl die gaatjie so klein is dat 'n pinkie nie daardeur kan gaan
nie. Probeer nou om in harde grond te grawe met 'n gewig van negentien pond aan
'n stokkie dunner as 'n mens se
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pinkie! Dit kan eenvoudig nie gedoen word nie. Om dieselfde rede is daar baie min
van die klippe wat as hamers gebruik kan word - seker nie sonder dat die gat groter
uitgeboor word nie.
Ook is sommige van die klippe as maalklippe en as wiele aan waentjies gebruik
(waarskynlik deur kinders). Dit lei 'n mens van die slytasie af. Maar geeneen van
hierdie gebruikwyses is op almal van toepassing nie.
Die Boesmanklippe bly nog die donkerste en lastigste geheim wat die
oudheidkunde oplewer. Dit was 'n stuk gereedskap wat waarskynlik deur elke
volwasse man en vrou gebruik is. So volop is hulle deur die hele Suid-Afrika dat
elke huisgesin van ons oermense die klippe in hul besit moet gehad het; en as 'n
mens nagaan hoeveel tyd en moeite die maak van 'n enkele klip moet gekos het,
dan is dit duidelik dat dit 'n werktuig of wapen van die uiterste belang in hul
bestaanstryd was.
Hieruit sal die oudheidkenner dadelik aflei dat dit 'n wapen (offensief of defensief)
moet gewees het, want die wapen was die werktuig waaraan die oermense verplig
was om die meeste van hul tyd en vernuf te bestee. Hulle bestaan was - in die eerste
en vernaamste plek - van hul wapens afhanklik.
Daar is geen twyfel dat agtereenvolgende rasse die klippe in die veld opgetel en
vir verskillende doeleindes gebruik het nie: hamers, graafgewigte, wiele, tougewigte,
ensovoorts. Maar nie een hiervan was die oorspronklike doel nie. Geen barbaar
sou soveel tyd en werk en vernuf aan 'n blote tougewig bestee nie! Ook is dit seker
dat geen van ons bekende Boesmans of swartes ooit klippe van hierdie aard op
groot skaal - of as 'n alledaagse stuk gereedskap - gefabriseer het nie.
Sommige van die klippe moet ver oor die honderdduisend jaar oud wees. As
mens noukeurig nagaan hoeveel werk en vernuf aan die maak van sommige van
die klippe bestee is, en jy vergelyk dit dan met die verbasende uitgebeitelde
Vaalrivierse diereprentjies in ons Staatsmuseum, dan is dit moeilik om tot enige
ander gevolgtrekking te kom dat die aard van werk gelyksoortig is. Ons het hier te
doen nie alleen met kunstenaars van die eerste rang nie, maar met vakmanne van
verbasende vernuf in hierdie gespesialiseerde soort klipwerk, d.w.s. afbrokkeling
deur stampe. Maar daar is iets - baie oortuigend maar minder maklik om te beskrywe
- wat 'n mens laat dink dat dit dieselfde ras was wat die Boesmanklippe èn die
Klerkdorpse diereprentjies gemaak het. Dit is die gees van die werk. Daar is geen
bekende swart ras wat ooit òf prentjies, òf klipgereedskap van dié gehalte gemaak
het nie. En wat ouderdom betref, gee ons vernaamste geoloë nou toe dat sommige
van die Boesmanklippe onberekenbaar oud is - 'n oudheid wat in honderde duisende
jare getel moet word. En net so oud is ook die merkwaardige klipprentjies.
'n Ander merkwaardigheid is dit: dat daar niks tussenin kom nie. Tussen die werk
van die Oerkunstenaars en byvoorbeeld die werk van ons Boesmans is
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daar 'n onoorbrugbare kloof. 'n Mens sou dink dat dit moontlik moet wees om die
ontwikkeling (of liewer afwyking) van die kunste na te gaan vanaf die eerste
uitbeitelings tot by die grotskilderye van die Boesmans. Maar daar is niks van aan
nie. Die ou ras het gelewe, gewerk en verdwyn sonder om 'n spoor na te laat, en
hulle kuns het met hulle gesterwe.
Dus bly die Boesmanklippe nog 'n onopgeloste misterie, en dit is 'n misterie wat
neig om die oudheidkenner kriewelrig te maak. Dit lyk so maklik - daar is so baie
om te bestudeer en te vergelyk en dit is tog ook seker dat die klippe vir slegs 'n paar
beperkte doeleindes gemaak kon gewees het. Ook is dit seker dat hulle 'n uiters
vername rol in die lewe van die mens gespeel het.
Wat nou was dié rol? Kan niemand dit raai of uitredeneer nie?
Wie weet hoe groot die diens sal wees wat 'n oplosser van die geheim eendag
die menslike wetenskap sal bewys!

5 Geheim van die Boesmanklippe
Ons Vaderland het weer 'n massa briewe oor die geheim van die Boesmanklippe
ontvang. Dit is onmoontlik om alles te publiseer. Dit sou te veel plek opneem en
ongelukkig nie baie tot die oplossing van die probleem bydra nie. Dit kom ons voor
dat die meeste skrywers geneig is om botweg te raai en dan met beslistheid hul
raaiskoot voor te dra. In dié rigting lê die waarheid nie. Dit kos veel moeite en lange
werk om tot 'n wetenskaplike oplossing van 'n saak van hierdie aard te geraak. In
die Engelse blaaie het 'n menigte lesers dieselfde weg gevolg. Een ná die ander
verklaar: ‘Dit is die uitleg - dit is die waarheid’ en as jy die betoog lees, dan blyk
dadelik dat hulle niks van die saak af weet nie en dat hul teorieë binne vyf minute
deur proefneming weerlê kan word.
Kortliks wil ons hier herhaal wat werklik bewysbaar is in verband met die
geheimsinnige klippe. Dit is almal teorieë wat geheel en al “buiten geveg” gestel is,
en die weerlegging berus op feite wat die gevolg is van noukeurige, wetenskaplike
ondersoek en nie skone gissings wat meestal op vooroordeel berus nie. Daarna sal
ons enige nuwe feite opnoem wat 'n ondersoek van die jongste toevoegings tot ons
versameling aan die lig gebring het.
Vooraf moet ons aan belangstellendes 'n paar wenke oor die ondersoek van die
klippe gee. Die meeste klippe is bedek met 'n dun laag aanpaksel wat natuurlik iets
heeltemal anders is as verwering. Om die verwering van 'n klip te kan beoordeel en
ook om 'n werklike besef te kry van die ‘menslike’ werk wat die klip vertoon, is dit
noodsaaklik om die laag aanpaksel kwyt te raak. Dit gaan nie so maklik as wat 'n
mens sou dink nie.
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Die enigste manier is om die klippe ongeveer 'n uur in seepwater te laat week.
Daarna moet hulle in warm water met seep afgeborsel word. Gebruik gerus 'n
gewone skropborsel - maar nie een van draad nie. Die gaatjie moet deeglik met 'n
bottelborsel geskuur word. Die ondersoeker moet egter sorg dat geen voorwerp
gebruik word wat krappe en merkies op die oppervlak kan maak nie.
'n Ondersoek van slegs een of twee - of selfs 'n halfdosyn - eksemplare kan
miskien net misleidend wees. Hoe groter die versameling, des te kan deegliker die
vergelykende studie wees. Vergelyk die klippe, daarna waar moontlik met dieselfde
soort rots, wat gewone veldverwering en ook nuwe oppervlaktes toon. Dit is die
enigste moontlike wyse waarop mens 'n benaderde besef van die klippe se ouderdom
kan kry. Hier volg nou die feite wat deur werklike proefneming vasgestel is.
(1) Die klippe is nooit op so 'n wyse gebruik dat die klip om 'n as van hout (of wat
ook al) moes draai nie.
(2) Hulle is nooit as hamers of knopkieries (aan 'n stok) gebruik nie.
(3) Hulle is nie gemaak om as 'n gewig aan 'n graafstok te dien nie, en die oorgrote
meerderheid kan nie so gebruik word nie.
(4) Hulle is nooit as maalklippe gebruik nie, d.w.s. om graan - of wat ook al - op
'n plat klip fyn te maal. (Dit is een van die Engelse teorieë wat met groot beslistheid
voorgedra word.)
(5) Byna elke persoon, of elke huisgesin, moet een of meer gehad het. Hulle is
met groot moeite en sorg afgewerk, asof dit 'n werktuig was wat lewenslank diens
moes doen.
(6) Hulle is nooit gebruik om met geweld teen iets te stamp nie; ook nie aan die
end van 'n tou as 'n soort slingerklip nie. Met 'n gewig van twintig pond kan dit nie
gedoen word nie en daar is nie die minste teken van stampmerke aan die oppervlak
bespeurbaar nie.
(7) Sommige van die klippe is sonder twyfel duisende jare oud. Die meeste is in
alle waarskynlikheid vervaardig lank voor die Boesmans of enige van ons bekende
naturellevolke hulle verskyning in Suid-Afrika gemaak het.
Nou wat die nuwe feite betref. Van die heer Killian van Belfast het ons enkele
merkwaardige eksemplare ontvang wat grootliks bygedra het tot die oplossing van
sommige van die geheime wat die maak van die klippe nog omhul. Daar was veral
twee opvallende eksemplare. Een was die platste Boesmanklip in ons versameling,
wielvormig, en ongeveer twee duim in deursnee. Die ander eksemplaar was die
mooiste in ons versameling. Die ewewig en fatsoen was perfek en kon nouliks in 'n
draaibank verbeter word. Hierdie een was lemoenvormig, met 'n gewig van sewentien
pond.
Uit hierdie twee klippe het sekere feite van groot belang geblyk. Die plat klip was
ontsettend oud. Die verwering was van so 'n aard dat die ouderdom in hon-
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derdduisende jare bereken moet word. Die ander eksemplaar was in vergelyking
baie nuut. Die afwerking van die plat klip was grof en onhandig. Dit lyk asof groot
stukke afgestamp word is die ewewig te verkry. 'n Menigte halfklaar eksemplare het
lankal bewys dat die gaatjie altyd van weerskante gewerk word. Hierdie twee
eksemplare het dit bevestig, maar 'n wonderlike feit in verband met die ou plat klip
is dat die gaatjies nie regoor mekaar gemaak word nie, sodat hulle in die middel
heeltemal skeef inmekaar loop. In die ander klip is die gaatjie presies in die middel
en absoluut loodreg - maar ook dit is van twee kante begin. Dit blyk ook dat die plat
klip oorspronklik plat en rond was en dat min werk nodig was om hierdie fatsoen te
verbeter. Met ander woorde, die ou werksman het maar 'n klip van hierdie fatsoen
gesoek om sy werk so lig moontlik te maak. Wat die oorspronklike fatsoen van die
ander eksemplaar was, kan nie beoordeel word nie, omdat die hele oppervlakte
deur 'n mensehand afgewerk is.
Die leser sal instem dat daar uit hierdie feite sekere ander feite kan afgelei word
- voorlopig tenminste. Die eerste en vernaamste is dat die plat klip die oudste van
die twee is, dat 'n tydperk van duisende jare die twee klippe waarskynlik van elkaar
skei - d.w.s. wat vervaardiging betref. Die oudste klip toon dat die werksman onhandig
en lomp was. In die nuwere klip is 'n groot verbetering van vakmanskap te bespeur.
Dit skyn dus asof die lemoenvorm 'n ontwikkeling en verbetering is van die plat
wielvorm en dat die vakmanskap ook in alle opsigte verbeter het.
'n Tweede feit wat die laaste ondersoek bewys het, sal vir die meeste lesers
verrassend wees. Dit is dat geen enkele van die gaatjies geboor is nie. Sowel die
gaatjie as die klip self is gemaak deur hamer-en-beitelwerk, presies soos klipwerk
van hierdie aard vandag nog gemaak word. 'n Skoongemaakte klip toon onder
vergroting duidelik die beitelmerke op sowel die oppervlak as in die gaatjie. In
sommige eksemplare is die gaatjie later uitgeskuur, waarskynlik deur 'n stokkie met
sand en water. In sulke gevalle is die beitelmerke nog onder vergroting sigbaar. Die
beitel was 'n smal, skerp werktuig van buitengewone hardte. In ons tyd sou dit alleen
deur staal kan gedaan word. Ons moet egter aanneem dat die makers van hierdie
klippe niks van enige metaal geweet het nie.
Watter beitels het hulle dan gebruik het? In ons Staatsmuseum - en ook in 'n
private versameling - is daar twee klipwerktuie van wit kristal, só hard dat glas
daarmee gekrap kan word. Die beitelwerk op die Boesmanklippe kon met enigeen
van hierdie twee gedoen gewees het. En daar is nog 'n menigte klipwerktuie van
ander rotssoorte wat in werklike proefneming ten volle in staat blyk om die
Boesmanklippe en gaatjies uit te beitel.
'n Ander merkwaardige feit is dat noukeurige vergelyking met die prehistoriese
kliptekeninge in die Staatsmuseum bewys dat die wyse van afwerking by
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die Boesmanklippe nie van die prehistoriese tekeninge te onderskei is nie. Die
tekenaars het dieselfde hamer en beitel gebesig en op dieselfde wyse te werk
gegaan.
In 'n volgende artikel sal ons die vasstelling van die hamer- en -beitelwerk verklaar.
Intussen moet die leser maar tydelik aanneem dat wat ons hier verklaar, wetenskaplik
vasgestel is.
Een ander interessante feit het te voorskyn gekom deur ondersoek onder
vergroting van skoongeskuurde klippe. Op die kant wat ons die plat oppervlakte
mag noem - d.w.s. op die twee sye waar die gaatjie deurgaan - is glad gepoleerde
merke sigbaar aan al die hoogste punte van die klip. Somtyds is daar so 'n
gepoleerde ring rondom die gaatjie - 'n sirkel met die gaatjie as middelpunt. Hierdie
verskynsel kan maklik verkry word deur die klip aan 'n stok vas te set (soos reeds
in Schwellnus se vuurmaak-eksperiment gedoen is) en dan vinnig op die punt te
laat draai, sodat die onderste oppervlak van die klip effentjies in aanraking kom met
die onderste hout waarop die spil draai. Die mikroskoop bewys dat hierdie gepoleerde
merke deur hout of 'n ander sagte voorwerp gemaak word. Dit word nie geskuur
met 'n ander klip of harde voorwerp nie.
Dit is net wat sou gebeur indien die klip vir vuurmaak gebesig word (soos in die
Schwellnus-teorie) en so laag aan die stok bevestig word dat dit nou en dan in sagte
aanraking kom met die onderste hout waarop die toestel rus.
Dit kom ons voor dat hierdie merk 'n baie sterk stawing is van die
Schwellnus-teorie. Indien hulle by al die ander vasgestelde feite gevoeg word, dan
is daar 'n opgeboude saak wat die voorstanders van die ou Boesman-maaksel en
graafstok-teorieë moeite sal kry om te laat wankel.
Met veiligheid kan egter gesê word dat die veronderstelling dat hierdie klippe
(sowel as die tekeninge) deur Boesmans gemaak word, absoluut 'n ding van die
verlede is. Al die feite strek om te bewys dat daar 'n ras in Suid-Afrika bestaan het
met 'n kultuur wat waarskynlik 'n miljoen jare terug gaan. Hulle het hier op ons vlakte
rondgeswerwe en hul bestaanstryd gevoer toe drie van ons fossiele olifante, ons
reuse-buffel, (met 'n horingspan van twaalf voet!), ons reuse-wildeperd, en ander
lank uitgestorwe en versteende diere nog die besit van die grond met die mens
bestry het. Minder as 'n miljoen jare kon dit nie gewees het nie.
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6 Boelala Taylor
Een van die mees gevreesde manne in die Tweede Vryheidsoorlog was ene kapt.
Taylor, wat aan die hoof van 'n naturellekorps gestaan het en van sy swart soldate
die half bewonderende bynaam Boelala (die Doodslaner) gekry het. Gelukkig het
hy eers in die laaste jaar van die oorlog aktief geword, toe hy met 'n halfdosyn ander
Engelse en sy ongereëlde horde barbare Transvaal vanuit Rhodesië oor die Limpopo
binnegeval het.
Hy was 'n klein mannetjie, maar sy lyf was soos yster en sy koue, harde oogblik
het iedereen van angs laat krimp wat in sy mag geval het. Waar Boelala Taylor
verskyn het, was daar brandstigting en moord. Die Zoutpansbergse Basters, wat
aan Boerekant geveg het, het hulself vrywillig aan hom oorgegee, wat eintlik glad
nie na Taylor se sin was nie, daar hy hul goed onderhoue woonstedes aan plundering
deur sy ‘korps’ wou prysgegee het. Om sy wraaksug te koel, het hy toe maar hul
huise, vierkantige leemhutte, aan brand laat steek, wat die hele vallei met 'n swart
rook gevul het.
Boelala het niemand gespaar nie. Hy het geen gevangenes gemaak nie. Elke
Boer wat in sy hande geval het, is op die plek doodgeskiet. Op 'n sekere berg in
Noord-Transvaal het 'n Duitser gewoon, wat by die Rooi Kruis in Natal gestaan had
aan Boerekant. Hoewel die man 'n neutrale was, het Taylor sy swartes die berg op
gestuur en die Duitser laat doodsteek. Boere wat op hul plase terug was en onder
beskerming van die wit vlag hulself oorgegee het, is voor die voet neergeskiet; hul
vee is weggevat en ten bate van Taylor se eie sak verkoop. Twee Boere, vader en
seun, kom eendag in sy laer. Ewe eenvoudig vertel hulle dat hulle moeg is vir die
oorlog en maar wil hendsop. ‘Skiet hulle dood,’ sê Boelala, ‘dis spioene!’ En so het
dit geskied.
As hy lus gekry het om rewolwer-oefenings te hou, het hy 'n paar van sy swartes
met kort pype in hul mond opgestel. Dan skiet hy en sy maats om punte na die
pypkoppe. Staan 'n swartman in sy pad, dan skiet hy hom eenvoudig voor hom weg.
Die mense het sku rondgekyk as iemand net die naam van die geweldenaar noem.
'n Sestienjarige Boer, wat lig gewond was, sit eendag in sy watent en huil bitterlik
oor die lot wat sy ouer broer van die kant van die ‘Doodslaner’ getref het. Boelala
kom juis daarop af en toe hy hoor wat gaande is, maak hy met 'n koeël 'n end aan
die jongeling se droefheid! 'n Sersant wat darem nog soveel menslikheid in hom
had om oor hierdie gruweldaad verontwaardigheid te wees, het aanstaltes gemaak
om dit by diie militêre owerheid te gaan aangee. Toe hy 'n dag of wat later met
Taylor alleen uit was op 'n patrollierit, stort hy dodelik getref van sy perd af. 'n
Boerekoeël was dit nie.
Taylor was met 'n swart vrou getroud, maar as daar swartes was wat die Boere
enigsins vriendskaplik gesind was, was hy ewe bitter teen hulle gekant. So
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het hy, toe hy sogenaamd op 'n verkenningstog uit was, die kaptein Maloemetsja
doodgeskiet, omdat dié 'n vriend van die Boere was. 'n Ander kaptein, Sepoema,
het net maar neutraal gebly, maar in Taylor se oë was dit so 'n gruwel dat hy hom
ook om die lewe wou bring. Alleen die voorspraak van 'n Duitser teenoor wie Taylor
verpligtinge had, het Sepoema gered. Sy verhouding teenoor die Duitser het Taylor
egter nie verhinder om een van die man se handelstasies 'n rukkie daarna te verniel
en te verbrand nie.
'n Yskoue, gewetenlose beulskarakter soos Taylor het 'n waardige bondgenoot
gevind in Mpefoe, die berugte swart opperhoof van Zoutpansberg. Tesame het hulle
geroof en gemoor onder die Boere en onder die lede van Mpefoe se eie stam wat
hom nie gevolg het toe hy na die Engelse oorgeloop het nie.
Mpefoe was 'n wrede en valse dwingeland, wat die gereelde gewoonte had om
al die indoenas en kraalhoofde wat nie meer na sy sin onderdanig genoeg was nie,
met behulp van gif of andersins uit die pad te ruim. Hy het hulle na sy bierpartye
uitgenooi, maar as een van die genooides geen lus vir sy bier had nie en by wyse
van ekskuus laat weet dat hy siek was of so iets, dan het Mpefoe hom 'n tydjie
daarna met een of ander boodskap uitgestuur, waarvan die man nooit teruggekeer
het nie. Die opperhoof se beuls het hom langs die pad met 'n hou van 'n kierie
onskadelik gemaak.
Om tot Mpefoe se blanke metgesel terug te kom, Taylor se skanddade is nog
voor die end van die oorlog deur die Boere ter kennis van die Britse
Opperbevelhebber gebring. Lord Kitchener kon, ter wille van Engeland se naam,
sulke gruwelike skendinge van alle beskaafde krygsgebruike en volkereg nie
ongestraf laat nie. Hy het 'n hele paar offisiere voor 'n krygsraad gedaag.
Taylor het party van die moorde wat hom ten laste gelê is, botweg ontken en die
res op die skouers van 'n hoër offisier geskuif, wat al gesneuwel was en dus nie ja
of nee kon sê nie.
Twee van sy ondergeskiktes, luit. Morant en 'n ander, was minder handig, sodat
hulle ter dood veroordeel en kort voor die vredesluiting in Pretoria deur hul eie
krygsmakkers gefusileer is.
Boelala Taylor het homself los gelieg, maar die openbare gevoel teen hom was
so sterk dat hy maar liewer van die toneel verdwyn het.

7 Die Mormone in Suid-Afrika
Dit is 'n ou gewoonte van my om nou en dan Sondagaande die Kerkplein te besoek,
om beurtelings na die verskillende groepies te luister wat al die reeds ontdekte weë
na die hemel klaar en helder aan hul gehore uiteensit. In die sielkun-
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de van die godsdiens verskaf so 'n besoek 'n oefening wat nie geringgeskat moet
word nie.
Verlede Sondagaand was die eerste besoek ná 'n taamlike lang afwesigheid.
Vir 'n tydjie het ek by my ou bekendes die ‘Manchester Brethren’ vertoef. Hulle
was nog net soos hulle maande gelede was. Die gemeente bestaan uit sewe (die
gelukkige getal!): drie bejaarde dames, een jongerige meisie, twee seuns en die
leier en spreker. Laasgenoemde is eweneens 'n taamlik bejaarde man, erg
hiperopies, met konvekse lense waaragter sy oë soos die koplampe van 'n motor
skitter. Hy is 'n jammerlike swak spreker, met 'n Engelse streekaksent wat weinig
Afrikaners en miskien nog minder van sy eie landslui sal verstaan.
Niemand luister ooit na hom nie. Die gesigte van die verbygangers draai nooit in
sy rigting nie. Al die ou Pleinbesoekers ken hom van ouds. Maar vir hom maak dit
geen onderskeid nie. Hy gaan voort met heftige, eentonige gebare en 'n dralende
stem wat op die uithoeke van die Plein weerklink. Waarlik 'n stem roepende in die
woestyn van ledigheid en inkonsekwensie! Hy ken die enigste weg na die Saligheid,
en dit is asof hy jou - desnoods met geweld - wil saamsleep. Maar daar is nooit
iemand om beet te pak nie. En moedeloos word? Hy ken die woord eenvoudig nie.
Hy gaan aanhou tot hy sterf!
En skielik word ek uit die rigting van die spuitfontein 'n stem van ongewone aksent
gewaar: ‘I come from the State of Wyoming; my comrade here comes from the State
of Idaho.’ En daar vloei 'n lys van name van state in die sagste suidelike Amerikaanse
aksent - al die pragtige name met hul sagte klinkers. Dit is asof die man 'n gedig in
Italiaans voordra: Nevada, Illinois, Ohio, Arizona, Oklahoma, Alabama!
Ek gaan luister - spoedig met gespanne aandag. Die spreker noem 'n verbasende
reeks feite wat - vir my altans - alles nuut is. Hy vertel dat hy en sy ‘kameraad’
Mormoonse sendelinge uit Amerika is. Die gemeenskap het sendelinge in elke stad
en groterige dorp in Suid-Afrika. Hulle is albei jong mans, hierdie sendelinge, tussen
23 en 25, baie aansienlik, netjies in swart geklee en vreeslik ernstig in wat hulle te
vertel het. Dit blyk dat vanaand vir hulle 'n spesiale aand is. Hulle word uit Kaapstad
besoek deur die ‘president!’ van die Mormoonse sending in Suid-Afrika, wat reeds
teenwoordig is en later die gehoor sal toespreek. Ons word te kenne gegee dat hy
'n beroemde man in die vaderland is - hierdie president. Sy vader is biskop in die
Mormoonse kerk en tegelyk president van die vernaamste bank in Salt Lake City.
Maar meer bepaald word nadruk gelê - nie op sy godsdiens en sending nie - maar
op die feit dat hy 'n intieme vriend en boksmaat was van ... Jack Dempsey! En hy
sal ons baie van die wêreldkampioen kan vertel wat ons waarskynlik nog nooit tevore
gehoor het nie. Hulle is in een dorpie gebore - hy en Dempsey - het saam opgegroei
en saam skoolgegaan, ens. ens.
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Die ander jonge sendeling spreek 'n paar woorde en dan word die president
voorgestel. Met 'n grasieuse buiging - die hoed na onder geswaai - en 'n aantreklike
glimlag maak hy sy verskyning in die sirkel. Hy besit die soort persoonlikheid wat
dadelik die aandag boei.
‘Wat 'n pragtige mansmens,’ fluister 'n dame in my nabyheid; en dit is hy voorwaar.
Hy is geklee in 'n ligte grys pak, wat die genie van die snyer onweerspreeklik
verkondig. Dié pak klere is nie in Suid-Afrika gemaak nie! Hy is ongeveer ses voet
hoog en elke gebaar, elke spierbeweging toon die geoefende atleet en orator. Hy
het 'n sterk, tipies Amerikaanse gesig, maar daar is iets opgeruimds, iets skoons in
sy voorkoms, wat nie in woorde weergegee kan word nie. 'n Aantrekliker
persoonlikheid het ek selde ontmoet ... of selfs gesien. Hy is 'n eersteklas spreker
... met die sagte, skone tongval van die Suidelike state. Hy is ongeveer dertig jaar
oud.
Hy begin deur 'n verontskuldiging te maak namens die twee jonge sendelinge
wat in Pretoria gestasioneer is, en wat hy, volgens die reëls van die genootskap,
besoek het om rekenskap te eis van hulle werksaamhede van dag tot dag - ja, van
uur tot uur. ‘Julle sal opgemerk het dat hulle nie geleerd is nie. Hulle is boereseuns,
weliswaar van ryk ouers, maar hulle het nooit 'n universiteit of kollege besoek nie.
Die vader van een is 'n groot skaapboer in Wyoming; die vader van die ander is
“veekoning” in Nevada. En nou wil ek julle iets van al ons sendelinge vertel, wat
julle nouliks sal glo - tog is dit die reine waarheid. Geeneen van ons ontvang 'n
enkele pennie as salaris of as onkoste van die Kerk nie, en ons neem geen pennie
van die publiek aan nie. Ons is hier op ons eie onkoste, en elkeen is vir dertig
maande ingeboek. Ons doen dit omdat ons 'n boodskap het om oor te dra - 'n
evangelie wat ons dit 'n voorreg, 'n eer beskou om aan andere te kan verkondig.
Ons ontvang hoegenaamd geen voorbereidende opleiding nie ...’ En dan gaan hy
voort om ons alles van die Mormonisme te vertel, alles behalwe dít waaroor almal
die nuuskierigste is - die veelwywery!
Skielik breek hy af ... ‘Maar ek weet dat julle almal liewer iets van Dempsey sal
wil hoor ...’ Hy gaan voort om ons te vertel van sy intimiteit met die wêreldkampioen.
Hy en Dempsey was op naburige plase gebore, naby 'n klein dorpie in Colorado.
Dempsey het Ierse, Skotse, Joodse en Rooihuid-bloed, en al dié strome - volgens
die president - het bygedra tot die skepping van sy kampioenskap. Die
Dempsey-familie was eenkeer so verarmd dat spreker se vader hulle elke dag vir
'n geruime tyd van kos moes voorsien. Die Dempseys was natuurlik ook Mormone
en die hele gemeenskap was vreeslik trots op die kampioen. In sy noodlottige geveg
teen Tunney het spreker Dempsey tot in die kryt vergesel - en hy was ooggetuie
van die feit dat Tunney veertien sekondes lank plat op sy rug was! Nietemin erken
hy dat die finale uitspraak 'n regverdige was ... dit was maar net ongelukkig, want
feitelik het Dempsey gewin.
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As boksmaat van Dempsey moes hy baie geweldige houe van die kampioen verdra.
Hy is dikwels uitgeslaan, en het talle kere blou oë opgedoen.
En so gaan hy voort. Alles wat hy sê - die eenvoudigste - klink uit sy mond
interessant ... Is daar iemand wat 'n vraag wil stel? Hy wil sig in geen godsdienstige
argumente wikkel nie, maar as iemand uit werklike belangstelling iets van die
Mormonisme wil weet, sal hy trag om die vrae te beantwoord.
Ek wag totdat die gehoor uiteen is en dan stel ek my aan die drie Mormone voor.
Daar is 'n paar vrae ... Hulle is uiters beleefd en bereidwillig.
Die eerste vraag is oor iets wat hulle stelselmatig in hul toesprake verswyg het
... die kwessie van veelwywery. Bestaan dit nog? Is dit 'n leerstelling van die
Mormoonse geloof? Ek weet dat dit - sover die publieke bedrywigheid van die kerk
aangaan - opgehou het om te bestaan. Maar daar word altyd in Amerika vertel dat
dit nog steeds onder 'n dekmantel voortduur.
Die president is klaarblyklik huiwerig.
Hy kan sien dat hy voor 'n moeilike kwessie te staan gekom het, sê hy met 'n
vrolike laggie, maar hy sal alles probeer vertel.’
En dan vertel hy my dinge wat ek weet nie heeltemal waar is nie. So probeer hy
te kenne gee dat die veelwywery as noodmiddel aangeneem is nadat die Mormone
deur die woestyn getrek het en Utah bereik het. In hul botsings en gevegte met die
Rooihuide is so baie mans gedood dat daar 'n oortolligheid van vroue was, waarvoor
die kerk verplig was om te sorg. Hulle het die vroue onder die mans verdeel! Brigham
Young, die profeet, had sowat twintig - en so het die stelsel posgevat en voortgeduur.
‘Maar in 1890 is veelwyery uit die “tempel” verwerp en enige Mormoon wat hom
vandag daaraan skuldig maak, word uit die kerk verban en aan die burgerlike
owerheid oorhandig om volgens wet gestraf te word.’
‘Maar,’ dring ek aan, ‘u moet tog toegee dat julle eerste profeet, Joseph Smith,
wat die openbaring en die goue boek van die Engel Meroni in Missouri ontvang het,
die veelwywery as 'n grondbeginsel van die nuwe geloof verkondig het? Dat dit dié
veelwywery was wat die Mormone so onpopulêr in Missouri gemaak het dat hulle
die woestyn moes intrek? Dat ná die Verenigde State sy gesag oor Utah uitgeroep
het, die Mormone bittere weerstand teen die afskaffing van veelwywery gebied het?
En selfs ná dit van owerheidsweë in die openbaar onderdruk is, het dit nie onder 'n
dekmantel voortgeduur nie? Dít alles sal u tog nie wil ontken nie?’
Die sendeling aarsel 'n bietjie.
‘Een van ons geliefde beginsels is om geen leuen te gedoog nie. Ek erken alles
wat u gesê het ... maar vandag is die veelwywery, sowel in die openbaar as agteraf,
by ons net so dood as by die Presbiteriane! Twee Mormoonse senators is vandag
intieme vriende en raadgewers van president Hoover van die Verenigde State.’
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En dan begin hy Amerikaanse statistieke noem. ‘Die Mormone is die gesondste
mense wat vandag op aarde lewe. Ons sterftesyfer is laer as dié van enige ander
volk of groep. Ons is hardwerkend en vredeliewend. By die Mormone is werklike
armoede so te sê onbekend. Ons maak minder gebruik van publieke
liefdadigheidsinrigtings en fondse as enige ander soortgelyke groep in Amerika.
Daar is geen groter stadbouers en staatmakers as die Mormone nie. Die stad Salt
Lake City en die staat van Utah is onder die rykste stede en state binne die Verenigde
State. Growwe misdaad is byna onbekend onder die Mormone. Negentig persent
van die Mormone besit wat onder ons bekend is as “die Woord van Wysheid”.
Diegene wat daartoe verhewe word, drink geen tee, koffie of sterk drank van enige
aard nie, ons rook nie en sit nie speserye in ons kos nie; ons oefen gereeld. Ons
word van jongs af geleer dat die vrou vir die man iets heiligs is. Ons bewaar ons
liggame rein. Ons berei ons in hierdie lewe vir die opstanding voor. Al ons sendelinge
besit “die Woord van Wysheid” en kyk maar na hulle! Hulle is almal mooi kêrels;
hulle gee vanself dadelik die indruk van liggaamlike reinheid.’ (Ek stem geredelik
toe!) ‘En die evangelie wat ons aan Suid-Afrika oorbring, is net dit: In 1880 het 'n
Engel by name Meroni aan 'n boerseun, Joseph Smith, in Missouri verskyn. Hy het
hom gelas om op 'n sekere plek te grawe, en daar het Smith 'n goue boek gevind
in 'n onleesbare taal geskrywe. Van God het hy op bonatuurlike wyse verstand
ontvang om die boek te ontsyfer. Dit is die “Boek van Mormon”, waarin ons glo. Dit
is die openbaring van Christus aan die Westelike Halfrond, net soos hy sig voorheen
aan die Oostelike geopenbaar het. Ons glo in die Bybel en dat Christus die enigste
Saligmaker is, maar ons glo ook aan die Boek van Mormon as 'n beloofde aanvulling
tot die Bybel.
Die Boek van Mormon is grotendeels 'n geskiedenis van die Israeliete in
Noord-Amerika. Dit vertel hoe 'n deel van die tien verlore stamme na Amerika
oorgekom het, waar hulle verskeie nasies gestig het. Sommige van hulle het van
die ware geloof afvallig geword, en as straf het hulle van gelaatskleur verander. Van
hulle kom die Rooihuide. Kyk maar net na 'n Rooihuid as jy van sy Joodse afkoms
oortuig wil wees. Dit is die Israeliete wat al die piramides en reuse-geboue in die
ontoeganklike woude van Sentraal-Amerika opgerig het. Die ruïnes word nou vir
die eerste keer blootgelê en al die geleerdes in Amerika erken vandag dat daar
bewys is dat elke woord en tittel van die Boek van Mormon waar is. Joseph Smith
was ons eerste profeet; Brigham Young die tweede. En ons weet dat daar binnekort
meer sal verskyn ... Het u die Boek van Mormon gelees?’
‘Ja, nie juis woord vir woord nie, want u sal erken dat dit 'n weinig vervelend is as
'n mens nie daarin glo nie.’
‘Maar dan sal u tog erken dat geen mens so 'n boek kon geskrywe het nie?’
‘Wel ... ek is nie op die oomblik bereid om juis so ver te gaan nie ...’
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Die president keer môre na sy eie arbeidsveld in Kaapstad terug.
‘O ja, ons kry baie bekeerlinge in Suid-Afrika. Daaroor hoef ons nooit te kla nie.
God seën ons werk. Een van ons beste sendelinge en prekers is 'n gebore Afrikaner.’
En hy noem die naam.
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Die Mielies van Nooitgedacht

aant.

1 Die Woestynvlug van die Herero's
In die Doolhof van die Dood aan die noordekant van Grootrivier is al meer as een
gebeurtenis gebore wat die bladsye van ons geskiedenis vir altyd sal verduister. 'n
Swart bladsy sal vir ewig gewy wees aan die lyding van die Mosamedes-trekkers.
En hoeveel stories is daar nie van eensame reisigers wat op die uiterste oomblik
van gevaar die smorende arms van die groot Dorsland ontsnap het nie?
Oral op sy gloeiende sandvlaktes lê die verroeste yster van verlate waens,
trekkettings, jukke, rieme en bokseile; die verbleekte geraamtes van vee;
mensebeendere en grafte, elkeen waarvan vir jare 'n bewys sal lewer dat die mens
hier handgemeen was met die dood in sy afgryslikste gedaante.
Vir die Afrikanertrekker was daar nooit 'n woord wat groter vrees verwek het as
‘Dors’ nie, waarmee mettertyd 'n landstreek self beduie is sowel as 'n eienskap. Wie
wat ooit ondervinding gehad het van een of ander klein ‘Dors’ in die noorde van ons
land, kan die gebeurtenis ooit vergeet? Die aanhoudende kreun van die osse hartroerendste geluid wat van 'n spraaklose dier kan kom; die gloeiende sonnehitte;
die oneindige sand, met 'n verstikkende stofwolk wat alles omhang, asof dáárin die
Dors 'n gedaante aanneem en reeds die bewys gee dat die uiterste menslike
inspanning vrugteloos sal wees; die smagtende uitkyk na tekens van water - en die
hoop gedurig verydel!
'n Tweedaagse ondervinding van dié aard strek in die geheue tot 'n ewigheid hom
uit. En wat moet dit wees wanneer so 'n ondervinding dag na dag herhaal word,
weke agtereen; wanneer die diere vrek, en die waens moet verlaat word; wanneer
die mens as 't ware die laaste skans tussen hom en sy ongenaakbare vyand opgee?
Die verbeelding deins van die blote gedagte terug!
Daar is ten minste een groot Dorslandtrek wat maar min die openbare aandag in
Suid-Afrika getrek het, en wat, sover ek weet, nog nooit volledig beskrywe is nie.
Dit is die vlug van die Herero's uit Suidwes deur die Kalahari na die gebied van die
Bamangwato, en eindelik na Palala in Waterberg.
Daar is baie in hierdie groot vlug wat aan die Mosamedes-trek herinner, behalwe
dat alles hier op veel groter skaal gebeur het. So is meer as sewehonderd waens
in die woestyn agtergelaat en meer as drieduisend mense het aan die dors
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beswyk. Die feit dat hierdie groot ramp geen indruk op die publiek van Suid-Afrika
gemaak het nie, is ongetwyfeld daaraan te wyte dat dit 'n swart volk was wat dit
ondergaan het.
Die Ova-Herero, of, soos ons mense hulle noem, die Damaras, was die enigste
suiwer swart naturellenasie wat Suidwes bewoon het. Deur Duitse ondersoekers
word beweer dat hulle êrens uit Midde-Afrika afkomstig was.
Een merkwaardige eienskap wat hulle van ons swartmense onderskei, is die
buitengewone liggaamslengte - dit is selde dat 'n mens 'n man vind wat onder die
ses voet lank is. Vroeg reeds in hul geskiedenis is die nasie deur Duitse sendelinge
'n trappie uit die donkerste barbaarsheid verhef, en ten tyde van die groot vlug het
hulle reeds 'n hoër graad van beskawing bereik as enige ander swart nasie in
Suid-Afrika. Die meeste kon lees en skrywe - Hoog-Hollands was die gewone
‘skooltaal’ en 'n vorm van Afrikaans die ‘geleerde’ spreektaal. Almal het Europese
klere gedra; baie het in geboude huise gewoon en op Afrikanerwyse geboer. Daar
was seker geen nasie in Suid-Afrika wat ryker aan vee was as die Herero's nie.
Oorspronklik het hulle 'n eienaardige veeras besit, wat mettertyd deur die hele
noorde van Suid-Afrika bekend geword het. Wat karakter betref, word algemeen
erken (selfs deur die Duitsers) dat hulle 'n vredeliewende volk was, totdat hulle hul
deur hul geel bure laat oorhaal het om gemene saak teen die Duitsers te maak. Toe
het sommige hulle skuldig gemaak aan wrede moorde op blanke mans, vroue en
kinders. Dit moet egter onthou word dat, nieteenstaande hul hoë mate van
beskawing, maar een helfte van die volk die Christelike geloof aangeneem het. Die
ander helfte, onder wie die opperhoofde, het by hul ou heidense geloof en gewoontes
gebly. In enige geval is dit moeilik om te glo dat dié gedeelte van die stam wat aan
die Palala in Waterberg gewoon het, hulle aan sulke dade kon skuldig gemaak het.
Die oorlog tussen die Duitsers en hul geel en swart onderdane in Suidwes
(1903-04) is geheel en al deur latere gebeurtenisse in Suid-Afrika en in die wêreld
oorskadu. Die leser sal hom egter herinner dat die Herero's so te sê geen weerstand
gebied het nie. Net een slag het hulle gelewer; en nadat hulle verneem het hoe dit
met hul geel bondgenote gevaar het, was die skrik onder hulle só groot dat hulle
geen beter plan as vlug kon uitdink nie. Daar was ou raadsmanne wat sterk aangeraai
het om hulle oor te gee aan die genade van die Duitse krygsmag; maar die groot
meerderheid van die volk het op een woord bly staan: ‘Liewer die Kalahari as die
Duitsers!’
En so het 'n gedeelte hulle vir die vlug gereed gemaak lank voor die Duitse
kolonnes hul grense kon bereik. Dat sommige lank aan die plan gedink het van 'n
vlug deur die woestyn na die ‘Engelse lyn’ blyk daaruit dat hulle die voorsorg geneem
het om woestynkenners uit te stuur om die toestand van die veld en die waters te
verneem en om te sien of die karkoere volop was en of hulle bekwaam was vir
gebruik.
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Van Duitse kant is die vlug van die nasie in vreeslike kleure afgeskilder - d.w.s. die
begin van die vlug tot so ver as die Duitse agtervolging na die ooste geduur het, en
dit was tot by die laaste waterputte. Tot daar het die Duitse patrollies reeds oor 'n
pad van dooies getrek. Elke waterput was vol dooie beeste, die water tot modder
vertrap. Geskat word dat veertigduisend Herero's dood is voordat hulle werklik die
groot Dors bereik het.
Daar is miskien geen beter beskrywing van die begin van die Herero-vlug nie as
dié in die laaste stukke van Peter Moor, 'n roman deur die bekende Duitse skrywer
Gustav Frenssen. Hy skryf met die gevoelens van iemand wat die nieblankes diep
bejammer en wat die veroweringskryg uit die diepte van sy siel haat. Dit is eenvoudig
onmoontlik om te glo dat die agtervolging in die woestyn presies so deur die Duitsers
gevoer is as hy beskrywe; en dit wyk ook geheel en al af van die offisiële verslae.
Sy syfers - wat ek in hierdie artikel aanneem, asook die algemene loop van
gebeurtenisse op die rand van die woestyn, is waar. Die skrywer van Peter Moor,
wanneer hy van veertigduisend gesneuweldes praat, skat tesame dié wat gesneuwel
het in die een klein slaggie wat hulle gelewer het en die veel groter getal wat van
dors dood is voordat hulle die laaste waterputte verby was.
Die ‘Vlug’ onder die opperhoof Samuel was aan die voorpunt, en kon ten minste
die rand van die woestyn met veiligheid deurgetrek het; maar net soos met die
Mosamedes-trekkers, was paniek die groot oorsaak van die ramp wat hulle tegemoet
geja het.
Volgens die syfers deur kaptein Samuel en die prediker-skoolmeester Julius in
Waterberg aan skrywer opgegee, het hul deel van die ‘Vlug’ bestaan uit sewehonderd
2.
waens en vierduisend siele. Die vee was ‘ontelbaar’ en ‘onskatbaar’.
In Waterberg het ongeveer vierhonderd siele aangekom sonder 'n enkele
viervoetige dier, behalwe een perd van die kaptein. Die vee wat hulle op die plaas
Nagwag had, is hulle deur Gam (Khama) geskenk toe hulle in sy land aangekom
het.
In die woestyn is ongeveer 3600 mense van dors dood.
Geen enkele oumens het deurgekom nie, en baie weinig kinders. Al wat behoue
gebly het, was jong, sterk manne en vroue so tussen die agtien en veertig jaar. Nooit
het die Natuur haar uitsoekkrag op 'n ras duideliker getoon nie.
Hul ellende het byna van die wegtrek af begin. In teenstelling met die gunstige
rapporte het dit geblyk dat daar geen gras was nie; so te sê geen water nie, en die
karkoere skaars, groen en bitter. Van die derde dag dat hulle die woestyn ingegaan
het, het die vee begin vrek; en om dinge nog erger te maak, was daar onder hulle
3.
gedurige gerugte dat die Duitsers agternakom.
Al die naaste bekende waters is deur duisende vee tegelyk toegestorm en tot
modder vertrap voordat 'n enkele een sy dors kon les. Binne veertien dae het
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hulle die laaste waens verlaat - sewehonderd in getal. Alles wat vervoerbaar was,
is in dra-bondels opgemaak, en almal - van die grootste tot die kleinste - moes help
dra.
By dié geleentheid is 'n ernstige poging deur Samuel gemaak om orde en reëling
op die trek te stel. 'n Voorhoede is 'n paar uur vooruitgestuur om die rigting aan te
gee. Die kaptein was natuurlik op die voorpunt. 'n Agterhoede is ook gevorm onder
die skoolmeester Julius om toe te sien dat geen swakkes agtergelaat word nie. Op
die vleuels het elke dag patrollies uitgegaan om karkoere te soek, wat as 'n gemene
skat onder almal moes verdeel word. Vyf koeie en een perd van die kaptein is
saamgeneem om miskien in die uiterste nood te voorsien. Dit het natuurlik baie
karkoere gekos om die diere aan lewe te hou, maar dit was met toestemming van
die gehele trek dat daartoe besluit is. Soveel vleis as kon gedra word, is in biltong
gemaak en verdeel.
Maar ongelukkig het dit spoedig onmoontlik gelyk om die goeie orde aanhoudend
te handhaaf. Binne 'n week of twee was die trek so uitgerek dat die agterhoede eers
drie dae later aankom by die wegtrekplek van die voorhoede. En daarmee was
natuurlik ook alle sprake van gelyke verdeling van karkoere en vleis op 'n end.
Van uiterste selfsug het daar in die begin weinig voorbeelde voorgekom, so beweer
Julius - inteendeel, daar was honderde gevalle van die grootste selfopoffering en
onselfsugtigheid.
Die eerste wat uitgeval het, was die oumense. Byna elke dag is die agterhoede
by klompies van hulle verby, wat gewoonlik onder die koelte van 'n doringboom bly
lê en besluit het om daar saam te sterwe. As daar kans was, het Julius in die begin
dit 'n reël gemaak om by sulkes aan te gaan, 'n gebed te doen en hul laaste groete
aan familie en bekendes te ontvang. Waar een of ander oumens in die son flou
geval het, is dié tot by die nek in die sand begrawe. Daar is naamlik vasgestel dat
dit die ergste lyding van die laaste ure versag.
Later, by 'n verergering van hul algemene toestand, het dit 'n gewoonte geword
vir moeders om hul klein kinders op dié wyse onder die skaduwee van 'n boom in
die sand te begrawe gedurende die grootste hitte van die dag.
‘Die moeders met suigelinge het die swaarste gely toe ons die diepste van die
Dors ingaan. Baie, baie min moeders wat babas in die woestyn had, het deurgekom,
en die babas kan 'n mens vandag op die vingers tel,’ sê Julius.
En die ongelukkige moeders met meer as een klein kindjie had 'n nog swaarder
las. Dikwels het hy moeders 'n reis drie maal heen en weer sien doen om haar drie
klein kindertjies beurtelings aan te dra! En vroeër of later het al dié ongelukkiges tot
die sekerheid geraak dat een of twee moes opgeoffer word om ten minste een te
red. Baie moeders het die moed gehad om hulle kinders dood te maak en te begrawe
in plaas van hulle aan 'n vreeslike lyding bloot te stel. Sowel Samuel as Julius het
dié handelwyse goedgekeur. Ongelukkig is dit in die
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meeste gevalle te lank uitgestel, sodat die moeders gewoonlik kort daarop self ook
beswyk het.
Een jong vrou is my as 'n heldin voorgestel - Maria. Haar eerste kind is in die
begin van die Vlug in die woestyn gebore. Later het sy 'n groot badskottel in 'n slee
verander deur 'n stuk rou beesvel oor die boom te span. Daarin het sy haar kind tot
by Gam gesleep! Altwee - die badskottel en die kind, 'n vet, vrolike dogtertjie - is
my deur die moeder met groot trots getoon.
Haar geval het die verteller toe herinner aan nog 'n ander bewys van die opoffering
binne bereik van hierdie heidense moederliefde. Dit is begryplik dat natuurlike
voedsel vir die suigelinge ook eindelik makeer het. Gedurig hongerlydende en tot
die mins moontlike vogtigheid beperk, het die liggaam van die sterkste vroue eindelik
in so 'n toestand geraak dat die borste nie langer genoeg melk afgeskei het om 'n
kind aan die lewe te hou nie. Die meeste suigelinge is dus aan die honger dood
voordat die moeders self beswyk het. Maar daar was moeders wat op die denkbeeld
gekom het om nou en dan 'n wond in die bors te maak en op dié wyse hul babatjies
te drinke te gee. Maria was een van hulle; en 'n dame van ons geselskap aan wie
die borste getoon is, het ons die versekering gegee dat altwee borste van die jong
swart vrou met die littekens van wonde gemerk is. Op dié wyse het Maria haar
eersgeborene gered.
‘Ek het baiemaal die een grootmens die ander sien abba,’ vertel Julius verder. ‘'n
Dogter haar ou vader; 'n man sy siek of swak vrou; en baiemaal het 'n vreemde self
een of ander sieke jammer gekry toe hy agtergelaat is, en hom dae lank geabba.’
In die middel van die ‘Groot Dors’ is deur die voorhoede halt gehou totdat die hele
trek weer vir die eerste maal op een klomp bymekaar was. Oorsaak hiervan was
die ontmoeting met drie woestyn-Boesmans (Masarwa) met eierdoppe water. Hulle
het aan Samuel voorgestel om die waterbron aan te wys teen betaling van die drie
koeie wat nog aan die lewe was. Hierin is deur die hele trek toegestem; en die
Boesmans is toe voort om hul ‘familie’ bymekaar te roep. Teen die aand was daar
'n stuk of vyftien van hulle bymekaar, en een van die koeie is dadelik geslag - dit
was hul voorwaarde. Die hele nag is feesgevier deur die ‘ongedierte’, soos Samuel
hulle noem. Die volgende dag het almal verdwyn, nieteenstaande die wag wat oor
4.
hulle gestel is. Al wat die ongelukkige Damaras van hulle waterhandel had, was
die oorblyfsels van die geslagte koei en die twee lewendiges, wat die Masarwa
agtergelaat het.
Daar is toe besluit om dié twee ook maar te slag en die vleis te verdeel. Die honger
het reeds net so hoog as die dors gestyg.
Maar die Masarwa het hulle ten minste een twyfelagtige diens bewys. Hulle het
met waarheid die toestand van die woestyn wat nog voorlê, beskrywe, die beste en
naaste pad na die ‘Engelse lyn’ en die eerste groot water aangedui. Twyfelagtig
was die diens, omdat die invloed daarvan op die trekkers as 'n ge-
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menebes allesbehalwe heilsaam was. Meer as ooit tevore het sauve qui peut elkeen vir homself - die leuse geword!
Onder byna elke boom of klompie los geboomte was daar mense wat ingegee
en besluit het om saam die dood in te wag. Daar was geen spore van gesamentlike
afskeid meer nie. Elkeen voer sy eie stryd; en elkeen skyn tot die oortuiging te gekom
het dat pogings om ander te red, tog nutteloos was. Almal het lank reeds die tekens
van die uiterste wanhoop leer ken. As 'n man neersak onder 'n boom, was niemand
meer gereed om hom te probeer aanhelp met dade of aan te moedig met woorde
nie.
En selfs in hierdie diepste foltering was daar tog nog gevalle van onselfsugtigheid
en mensliewendheid van 'n hoë graad. By een geleentheid hoor Julius sy naam
roep onderwyl hy verby 'n bossie deur die sand aansukkel. Dit was 'n ou getroude
paar wat hy tuis geken het. Hulle het besluit om hier saam te sterwe. Die man was
nog sterk en het 'n goeie kans gehad om deur te kom. ‘Maar hy was 'n Christen;
het maar een vrou gehad en het besluit om haar in die dood nie te verlaat nie.’ Deur
Julius doen hulle die laaste groete aan hul kinders voor in die trek en verdeel selfs
hul bondeltjies onder hulle - soveel as Julius kon saamdra.
Dae lank was daar 'n blou rand in die verte voor hulle sigbaar, soms deur 'n
stofsluier bedek; dan weer helder en skitterend en so naby dat hulle die klippe amper
kon sien; dan weer pragtig in 'n skynwater gespieël - maar altyd bly dit ewe ver! Vir
die wanhopige siele het die blou rand eindelik 'n spookagtigheid geword wat die
spot dryf met hul uiterste worsteling. Dit was 'n daaglikse en grimmige uitdaging,
en die sielkundige uitwerking op die gees van die ongelukkige trekkers was uiters
ongunstig.
Niks het agterweë gebly om die vreeslikheid van hul toestand te voltooi nie. Die
mare van die groot buit het tot die uiterste dele van die woestyn uitgegaan en van
heinde en ver het weldra elke metgesel van die dood op hul spoor vergaar. Bo in
die meedoënlose hemel draai die aasvoëls van smôrens vroeg tot saans laat oor
hulle heen, om snags op die bosse om hul slaapplek in groot geboggelde gedaantes
die wag te hou, versadig van hul afgryslike voedsel van die dag en wagtende op
die sekere skatpligtigheid van die môre. En wanneer die nag genadiglik op die
koorsagtige aarde neersak, is die stilte ontheilig deur die waansinnige gejubel en
gelag van wolwe en jakkalse wat in staat was om in die mees waterlose streke agter
hulle aan te trek. En om hul ellende nog te vererger, was daar gedurig gerugte só
vreeslik dat hulle net gefluister is van die een aan die ander, dat daar gevalle was
waar die mens self sy honger versadig het met 'n spys wat deur moord verskaf is
en die lewenswyse van die wolwe en aasvoëls aangeneem het!
Eindelik moes Julius self ook ondervind wat dit beteken om in die woestyn die
dood in die oë te staar.
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Een bittere dag, met die blou rand nog op die gesigseinder, voel hy skielik hoe al
sy liggaamskragte hom begewe. Dadelik draai hy uit en gaan onder die yl koelte
van 'n bossie lê. Aan een of twee van sy maats het hy 'n boodskap en sy laaste
groete aan die kaptein toevertrou.
In verband met hierdie voorval is weer 'n bewys gelewer dat daar tog iets
besonders in hierdie volk steek. Julius was 'n voorman van die Christene in
Damaraland; die kaptein was nie alleen 'n ongelowige nie, maar selfs 'n aktiewe
teenstander van die sendelinge en die nuwe leer. Hy had rede om Julius as 'n
politieke teenstander en vyand te beskou. Maar nou, in die groot nood, toe die berig
hom die volgende dag bereik dat die skoolmeester ingegee het, stuur hy dadelik
een van sy bediendes terug met die perd, wat nog altyd met karkoere aan die lewe
gehou is, en sy laaste botteltjie water. Hy het geweier om een tree verder te gaan
voordat Julius bygekom het, en van dié tyd is hulle nooit weer van mekaar geskei
nie.
Die hoop leef lank en sterf swaar in die mens, maar Julius en Samuel betuig
altwee dat daar 'n dag aangebreek het toe die hoop by hulle heeltemal doodgegaan
het. Julius kon nie meer loop nie: hy moes op die perd ry. Hulle sleep nog aan deur
die sand eenvoudig omdat dit 'n gewoonte geword het. Hulle was nou in 'n streek
waar karkoere min was, en elke oomblik verwag hulle dat die perd sou neersak. Die
laaste dag het hulle van sonop tot sonsondergang skaars duisend tree gereis! Die
voete en bene van almal was dik opgeswel, sonder vel, en bloeiende; die lippe en
tonge so gebars en geswel dat dit 'n foltering was om 'n stukkie karkoer in te kry.
Meer as twee maande lank het hulle geen water gesien nie.
Voor hulle lê 'n wyd uitgestrekte skynwater waarin die spitse van die blou rand
helder gespieël het; die son is reg bo, en sy strale skiet soos vuurpyle op hulle neer.
Daar is 'n doodse stilte om hulle heen, verbreek alleen deur 'n sagte, eentonige
gekerm wat onophoudelik opstyg van die geteisterde trekkers: almal bid God gedurig
om 'n spoedige dood.
Julius, bo-op die perd, sien eerste 'n swart beweging in die lugspieëling voor hom.
Wat is dit? Wild?
Nee; selfs die wild vermy die vuurkolk in die Middel-Dors! Almal staan stil.
Skielik hoor hulle stemme - mensestemme wat hulle toeroep! Tevergeefs trag
hulle om te antwoord. Die verbrande lippe en gebarste tonge kan geen ander geluid
as 'n hese fluistering maak nie. En dan, vlak voor hulle, verskyn mense - volk te
voet en op pakosse, belaai met kanne water en sakkies graan; volk wat hulle
medelydend toeroep en met verwondering aanskou, die reuse uit die ander hoek
van die vasteland. En watter skouspel moet dit gewees het! Slepende geraamtes
in flenters geklee, alreeds binne die skaduwee van die dood!
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Dit is Bamangwato's, volk van die opperhoof Gam (Khama), deur hul kaptein
uitgestuur om die trekkers tegemoet te gaan. Lank reeds het hy deur die draadlose
telegrafie van die woestyn van hul vlug gehoor. Sy Masarwas het hom op die hoogte
gehou van die koers, en maande lank al was hy hulle te wagte gewees. By die
naaste water het hy slagvee en graan vir hulle gereed gehou, en die klein patrollie
is uitgestuur om hulle reg te lei.
Die Herero's vergaar om hulle met uitgestrekte hande en smeekgebede; moeders
toon die kindergeraamtes in hul arms. Maar hierdie mense ken die woestyn! Die
water word in halfbekersvol aan die swakstes eers uitgedeel. In gevalle waar die
dood naby is, word dit drupsgewyse toegedien.
Die voorman gee aan Samuel te kenne dat hy gekom het om hulle na die water
te lei.
Laat dié middag het hulle by die water aangekom. Dit was die gewone putkuile
met doringtakke toegeslaan. En hier moes die ongelukkige Herero's 'n laaste ellende
deurgaan.
Die Bamangwato's het vroegtydig 'n sterk wag oor die water gestel; en aan die
trekkers is dit op die gewone wyse in klein bietjies uitgedeel. Lang ondervinding het
hulle geleer dat om gou en baie water aan 'n dorslydende te gee, uiters gevaarlik
was; gewoonlik het dit die dood as gevolg.
Laat die aand kom die ongelukkige Herero's nog op 'n streep aan, en dikwels
moes hulle met geweld teëgehou word. En toe breek dit skielik af: dit lyk of daar nie
meer dié nag sou aankom nie; en die Bamangwato's maak klaar om vroeg die
volgende môre groot reddingspatrollies die woestyn in te stuur. Almal gaan by die
vure slaap.
Later het geblyk dat die agterhoede, onder wie die swakstes was, aangespoor
deur die byna ongelooflike lyding en die berig van die water, die hele nag deur
aangesukkel het. Voordag het hulle byna gelyk in een klomp by die kuile aangekom.
Die wag was aan die slaap; die vure dood. Almal storm ongehinderd na die water;
en toe die Bamangwato's dit gewaarword, was dit reeds te laat. Toe die son opkom,
lê by die tweehonderd om en in die kuile dood.
Maar dit was die laaste skatting deur die woestyn op die ongelukkiges gelê. Die
lyding van die oorlewendes was gou verby.
Van die milddadigheid van die arme Gam kon hulle nie genoeg vertel nie. Nie
alleen het hy hulle onmiddellik van kos en klere voorsien nie, maar hy het selfs
aanteelvee onder hulle uitgedeel; en daarmee is later 'n begin in Waterberg gemaak.
Indien hulle met opset 'n plek gesoek had wat elke herinnering aan die woestyn
uit die geheue sou laat verdwyn, dan kon hulle seker nooit 'n beter een vir dié doel
gekry het as die plaas aan Palala nie. Vlak voor die stat lê die pragtige seekoegat
van Nagwag, blou soos 'n saffier, met die bome en opgestapelde rotse helder in die
stil dieptes gespieël - 'n simbool van die eensame vrede wat die
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wêreld hier regeer; elke boom, elke gewas is 'n teken en bewys van weelderige
vrugbaarheid.
Hier het die Damaras weer hul eienaardige hutte gebou en spoedig weer 'n
taamlike trop vee bymekaargemaak. Hulle had eers groot moeite met die gesaaide;
kafferkoring en manna is die gesaaide wat hier die beste aard; en van hierdie
graansoorte het die Herero's geen vorige ondervinding gehad nie. Maar hulle het
gou van hul swart bure geleer.
'n Ander bron van teëspoed in die begin was die feit dat daar 'n aantreklike suipplek
naby die stat in die seekoegat was. En hier vergaar in die winter al die krokodille
wat die Palala in die somer van oog tot mond gevaarlik maak. Dit is byna onmoontlik
om die kleinvee en kalwers van die ongeluksgat weg te hou; en 'n groot getal het
5.
op dié wyse verlore gegaan.
Onderwyl hulle nog in die stat aan Palala gewoon het, was 'n besoek 'n aangename
verrassing vir die blanke reisiger. Hulle is 'n volk wat dadelik 'n baie gunstiger indruk
maak op 'n mens as ons eie swartmense. Om bv. na die skoolmeester Julius te
luister onderwyl hy op sy kalm en bedaarde manier die storie van die groot ramp
verhaal, was 'n ondervinding wat die besoeker nie sou te wagte wees nie.
Vandat hulle by Gam aangekom het, is deur Julius ‘behoorlik boekgehou’ van die
stam - in 'n sakboekie met potlood! Ongelukkig was dit onmoontlik om 'n dagboek
deur die woestyn self te hou. Hy sê: ‘Wie kan aan boek skrywe dink solank mens
so ly?’
Intussen word ons die wonderlikste stories vertel en dinge gewys wat gered en
deur die woestyn gedra is. So bv. is die Damaravroue baie gesteld op hul gestyfde
en gestrykte tabberds en voorskote. In hul eie land had elkeen 'n naaimasjien en
gewone strykysters, en ongelooflik as dit mag klink, het meer as een haar masjien
op die kop deur die woestyn gedra, met 'n strykyster op elke heup vasgebind!
In hul gedrag is hulle merkwaardig anders as ons swartmense. 'n Sekere statige
hoflikheid is miskien 'n aangebore eienskap wat goed pas by hul hoë statuur, en
die snaakse Afrikaans-Hooghollands wat die meeste praat; daar is ook 'n kalmheid,
'n filosofiese terughoudendheid wat 'n mens miskien te wagte sou wees by 'n volk
wat nog binne die skaduwee staan van so 'n vreeslike ondervinding.
Die stat is in twee verdeel; een kraal is bewoon deur die Christene, die ander deur
kaptein Samuel en sy ‘heidense’ volgelinge. Almal het hom egter as kaptein erken.
In hul eie land had hulle die gewoonte om 'n ‘heilige vuur’ aan brand te hou wat
nooit toegelaat is om dood te gaan nie. Ek meen dat elke opperhoof so 'n vuur had,
en dat daar ook 'n sentrale vuur vir die hele volk was. Op Nagwag het Samuel sy
koningsvuur ten tyde van ons besoek aan die brand gehad.
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Hul kleredrag was ook eienaardig. Die mans was in gewone hedendaagse
Boereklere, gewoonlik dik aaneengelap - dikwels só opmekaar dat die oorspronklike
stof onherkenbaar was, maar netjies en skoon. Die vroue dra 'n rok en lyfie presies
nes die ouderwetse drag van ons eie mense. Die kopdoeke, egter, is heeltemal
anders as enigiets van dié aard in Suid-Afrika. Soos 'n Asiatiese tulband word dit
in stapels opgerol tot 'n hoogte van ses of sewe duim bo op die kop. Ook by die
vroue is die klere uiters skoon en netjies.
'n Ander eienaardigheid wat dadelik die aandag trek, is dat die vroue alleen met
die melkery en derhalwe met die koeie omgaan. Geen koei word ooit aan 'n paal
vasgemaak of gespan nie. Met 'n klein hokstokkie in die hand word die koei en kalf
tegelyk deur 'n jong vrou geregeer. Om 'n vrou op dié manier 'n wys Afrikanerkoei
met haar eerste kalf te sien tem, is iets wat elke beeskenner sal bewonder.
‘Om te melk is vrouewerk en benede die waardigheid van 'n man - dit was altyd
so onder ons nasie gewees,’ vertel die kaptein ons.

Eindnoten:
1. Hierdie syfers het betrekking net op die besondere Klein Trek waaroor hierdie artikel handel;
2. Samuel het verklaar (deur Julius en die ander ondersteun) dat hy nooit die getal van sy eie vee
wis nie. Hulle was onder verskillende veeposte in baie klompe verdeel, en sy wagters kon
onfeilbaar ‘aan die haar sien’ of die vee weg was. Ook Julius - en hy was ‘glad nie ryk nie’ - het
nooit die getal van sy besste geweet nie. ‘Naby die see’ had hy ongeveer eenhonderd perde.
Daar was ook groot troppe perde (uit 'n perdesiektelose deel van die land afkomstig) en kleinvee
- meestal Damara-skape;
3. Uit Duitse bron blyk dat die gerugte nie ongegrond was nie, maar daar was nog 'n massa van
hul eie volk tussen hulle en die agtervolgende Duitse patrollies;
4. Dit is merkwaardig dat ander woestynreisigers byna letterlik dieselfde ondervinding met die
Masarwa gehad het;
5. Enige jare gelede het ons Regering las gegee dat die stat moes opgebreek en die volk versprei
word. Die Regering wou geen nuwe lokasie laat vorm nie. Nou is die Herero's deur die hele
Waterberg versprei, meestal op private plase.

2 Modjaje
Daar is seker geen interessanter geheim in die geskiedenis van Suid-Afrika nie,
altans vir mense wat in sulke dinge belangstel, as dié van die Sonvorstin Modjaje,
wat gedurende die laaste jare van die Suid-Afrikaanse Republiek in Soutpansberg
gesterf het.
Die witman wat die naaste met haar in aanraking was en 'n menseleeftyd by haar
hoofstat deurgebring het, het haar nooit self gesien nie. Eerwaarde Fritz Reuter was
meer as veertig jaar by haar volk sendeling, het dikwels gesprekke met haar gehad,
en het altyd tussen haar en die Regering gehandel, maar hy is nooit in die hoë
teenwoordigheid toegelaat nie. Die enigste mense wat dié voorreg gehad het, was
'n tweetal indoenas, drie koninklike beule, 'n aantal slavinne en sekere ‘hofdames’.
Modjaje se ‘paleis’ was met 'n doolhof van hutte omring waardeur 'n kronkelgang
van hoë rietskerms na die koninklike oudiënsiewerf gelei het. Enigeen van haar volk
wat die voorreg had om in te gaan, moes van die poort van die gang af op hande
en voete tot voor Haar Majesteit kruip. (Die heer L.E. Krause, 'n skoonseun van
eerw. Reuter, vertel dat hy self die seremonie aanskou het.) Dikwels is deur skrywers
verklaar dat die ‘troon’ van die stam altyd alleen in die vroulike lyn erflik was; en dat
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die Modjajes altyd geheim gehou is. Dié bewering is onjuis. Die ‘wit’ Modjaje was
die eerste bekende koningin van haar geslag. Al haar voorgangers, sover as hulle
bekend is, was manne. Hul
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grafte lê almal in die sogenaamde towerbos van Modjaje; en hulle het openlik onder
hul volk gelewe, soos al die ander swart kapteins van Soutpansberg. Geeneen van
hulle het ook enige besondere beroemdheid gehad as reënmaker of toordokter nie.
Dit was die ‘wit’ Modjaje wat haar naam en dié van haar stam vir die eeste keer deur
die hele swart bevolking van Suid-Afrika bekend gemaak het.
Eerwaarde Reuter gee 'n boeiende beskrywing van haar rykdom en weelde in
die dae van haar grootste glorie. Gesantskappe met die rykste gifte is van alle kante
na haar toe gestuur. Van Lobengoela, die Zoeloekoning van Matabeleland; Lewanika,
die koning van Barotseland; en selfs van Ketsjewaio, koning van Zoeloeland; en
van tallose kleiner opperhoofde het daar geduring lang karavane aangekom, belaai
met goud en ivoor, en gevolg deur talle jong slavinne. Modjaje het laasgenoemde
‘handelsware’ altoos die graagste ontvang. Eenkeer (so vertel eerw. Reuter) het 'n
Zoeloegesantskap ses maande by haar vertoef voordat hulle ‘met reën na hul koning
kon teruggaan’. Die groot doel van die gesantskappe was om reën te vra; die
algemene inboorlinggeloof was dat die ‘reëngat’ juis in haar land was, en dat sy 'n
beheer daaroor had. Hoe so 'n geloof ontstaan het, is vandag onmoontlik om te
verklaar. Dit is in elk geval seker dat nòg sy nòg haar tien indoenas ooit iets gedoen
het om dié geloof teë te werk.
Wat ook al die oorsaak mag gewees het, dit is ongetwyfeld dat dit die gelukkigste
gevolge vir Modjaje en haar volk gehad het. Van 'n klein, armoedige en byna
onbekende stam het haar volk skielik groot en ryk geword; want elke onderdaan
het regstreeks of onregstreeks voordeel getrek uit die stroom van skatte wat jare
lank uit alle dele van Suid-Afrika op haar toegevloei het. 'n Ander groot voordeel
wat teweeggebring is deur die verheffing van haar stat tot 'n soort swart heiligdom,
was veiligheid teen aanval. Geen ander stam sou dit in later jare gewaag het om
oorlog teen Modjaje te voer nie. In haar jong dae was sy eenmaal aan 'n gevaar
van dié aard blootgestel. Daaroor later.
Was sy nou werklik wit? Indien wel, wie was sy, en waar het sy vandaan gekom?
Geen antwoord kan vandag nog met sekerheid op dié vrae gegee word nie. Eerw.
Reuter self is geheel en al in twyfel daaroor. Hy kan nie sê of sy wit of swart was
nie, al beskik hy oor die hoorsêgetuienis van veertig jaar. Die sterkste indirekte
getuienis dat sy 'n wit vrou was, bestaan uit die algemene geloof onder die inboorlinge
van Suid-Afrika. Al haar eie volk het verklaar dat sy wit was: dat sy lang, bruin hare
had en donkerblou oë, en dat sy wonderlik mooi was toe sy nog jonk was. Algemeen
word ook deur haar ou volk bevestig dat sy gedurende haar lewe 'n byna ongelooflike
karakterwisseling ondergaan het. Vir enige jare nadat sy ‘koningin’ geword het, was
sy 'n sagmoedige meisie met die uiterste weersin in bloedvergieting. Haar oorgeërfde
beule had geen werk om te doen nie, en elke ongelukkige kon altyd op haar medelye
reken.
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En toe skielik het sy tot die ander uiterste oorgegaan. Haar bloeddorstigheid het
onversadiglik geword. Eerw. Reuter beskryf die wreedste moorde onder haar toesig
uitgevoer. Een van haar geliefkoosde wyses van teregstelling was om die slagoffer
na die koninklike skerm uit te nooi. Op die gewone manier is hom bier aangebied,
onderwyl die beul (met 'n boogsnaar gewapen) en sy twee assistente 'n plek langs
hom inneem. Modjaje self aanskou die affêre deur 'n loergat. Op 'n gegewe teken
gryp een van die assistente die arms van die veroordeelde van agter vas, die ander
sy bene, terwyl die hoofbeul met geoefende gouigheid die boogsnaar om sy keel
toetrek. Hy word op die grond uitgerek en so stadig verwurg. By ander geleenthede
moes haar bloeddors deur 'n groter slagting geles word. Al die inwoners van 'n stat
lewend verbrand was een manier!
Onder die invloed van haar latere regering het die stam in die diepste onsedelikheid
verval. Sy was self nooit op inboorlingmanier getroud en had nooit 'n kind nie; maar
haar hoofstat was vol jong slavinne wat sy gewoonlik aan haar manlike gunstelinge
uitgeleen het, present gegee of verkoop het. Onkuisheid en onegte kinders het reël
in plaas van die uitsondering geword; en daarmee is die gewoonte van kunsmatige
aborsies ingevoer - met (volgens eerw. Reuter) die noodlottigste gevolge vir die
vroulike gedeelte van die stam.
Die regstreekse getuienis dat sy wit was, berus (wat skrywer betref) op die
verklarings van oorlede kommandant Henning Pretorius, destyds hoofoffisier van
die Z.A.R. se Staatsartillerie, en 'n ou banneling-onderdaan van Modjaje, ene
Piekenien Rakwena, wat jare lank in Waterberg gewoon het. Die leser oordeel self
oor die getuienis.
Kommandant Henning Pretorius is na Soutpansberg gestuur met 'n afdeling
Staatsartillerie om sekere nukkerige Houtbosbergse en Laeveldse kapteins tot
gehoorsaamheid te bring. Sy afdeling het deel uitgemaak van die kommando onder
die bevel van kommandant-generaal Piet Joubert. Onmiddellik ná sy terugkoms na
Pretoria had 'n koerantskrywer 'n onderhoud met kommandant Pretorius. Dié
onderhoud is die volgende dag in 'n Engelse blad, The Transvaal Observer,
gepubliseer. Kommandant Pretorius se verklaring kom hierop neer (die volledige
verklaring word aan die einde van hierdie stuk woordeliks aangehaal):
Hy het Modjaje se hoofstat met 'n afdeling artillerie genader en haar 'n boodskap
gestuur om hom onmiddellik te ontmoet. 'n Sekere tyd is bepaal waarbinne die
antwoord aan die kommandant moes gelewer word. Toe die tyd verstryk het sonder
enige beweging van die kant van Modjaje, is op bevel van kommandant Pretorius
'n paar bomme oor die hoofstat heen geskiet. Onmiddellik daarna verskyn 'n
parlementariër namens die koningin. Sy boodskap was 'n smeekbede dat die
kommandant tevrede sou wees met 'n onderhoud met die tien indoenas in plaas
van met Modjaje self; hulle sou haar gevolmag-
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tigdes wees en alles wat hulle doen, sou sy goedkeur. Maar kommandant Pretorius
wou van sy oorspronklike eis nie afsien nie. Hy had twyfel of daar werklik so 'n
persoon as Modjaje was. Die suspisie het naamlik lank reeds in Soutpansberg
wortelgeskiet dat die sogenaamde indoenas die enigste hoofde van die stam was,
en dat hulle agter die towernaam van Modjaje skuil terwyl hulle al die rykdom wat
aan Modjaje gestuur word, onder mekaar verdeel. Kommandant Pretorius kon insien
dat dit vir die indoenas onder die omstandighede baie maklik was om so 'n bedrog
uit te voer. Soveel vrees het haar beweerde towermag onder haar volk teweeggebring
dat geeneen ooit 'n poging sou aanwend om die werklikheid van haar bestaan te
ondersoek nie. Selfs die sendeling Reuter kon nie met sekerheid verklaar dat daar
werklik so 'n vrou as Modjaje was nie.
Dit was hierdie verdenking van bedrog wat die kommandant in sy eis gesterk het
- miskien was daar ook 'n bietjie gewone menslike nuuskierigheid in die spel. In alle
geval, ná langdurige onderhandeling en die stuur van boodskappers heen en weer,
het Modjaje dan haar instemming met die eis van die kommandant te kenne gegee.
'n Plek is bepaal waar die onderhoud sou plaasvind, en daar is verder ooreengekom
dat slegs die kommandant haar gesig sou sien en geeneen van sy offisiere nie.
Dit was met 'n taamlike seremonie dat die misterieuse koningin eindelik, vir die
eerste keer gedurende haar lang regering, die hoofstat uittrek.
Sy is gedra deur vier indoenas in 'n soort hangmat geheel en al omhang met
kwaggavelle. Van haar persoon was niks hoegenaamd sigbaar nie; langs die stoet
loop die orige indoenas en 'n klomp slavinne in volle feesgewaad; naasaan die
hangmat loop 'n jong swart vrou geklee in die koninklike tierkaros. Dit was die
koningin se aangewese opvolger en gunsteling. (Dit is die dogter van hierdie vrou
wat vandag Modjaje is.) By die onderhoudsplek staan kommandant Pretorius alleen
om die stoet in te wag. Toe die hangmat by hom kom, stap die oudste indoenas
vooruit, met die woorde: ‘Hier is Modjaje!’
Die kommandant stap toe na die hangmat onderwyl al die indoenas op hul knieë
neersak en hul gesigte bedek. Die kwaggavelle word deur die ‘kroonprinses’
oopgetrek, en vir die eerste keer is dit 'n witman veroorloof om Modjaje se aangesig
te aanskou.
Haar towery was magteloos teen die Republiek se Kruppkanonne en
granaatkartetse.
Modjaje sit agteroor in die hangmat geleun, en reik haar hand aan kommandant
Pretorius sonder 'n enkele woord en sonder 'n gelaatstrek of gebaar wat skrik of
vrees of verbasing beduie.
Al die twyfel wat die kommandant mag gekoester het, word dadelik vernietig. Hy
sien voor hom 'n blanke vrou, oud en afgeleef, met lang, bruin, grys hare, blou oë
en gewone inboorlingdrag. Met uitsondering van die tiervelkaros,
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wat haar koninklike rang aandui, is sy nie anders geklee as ander swart vroue nie.
Die byeenkoms is deur kommandant Pretorius uit militêre beweegredes geëis.
Hy wou alleen tevredegestel wees dat daar werklik so 'n individu as Modjaje bestaan,
en hy wou hê dat sy persoonlik haar onderdanigheid moes toon. Daarna sou die
Regering tevrede wees om met haar gevolmagtigdes te onderhandel.
Die kommandant kon sien dat die gedwonge onderhoud sowel vir haar as vir haar
indoenas 'n gevoelige vernedering was. Hy het dit dus so kort moontlik gemaak. Hy
laat haar teruggaan onmiddellik ná die formele groete.
Maar nou kom daar 'n verdere geheimsinnigheid. Generaal Joubert eis ook 'n
persoonlike onderhoud. Modjaje, die towenares, was 'n middelpunt van gevaar in
die noorde, en die Regering moes tot 'n duidelike en persoonlike verstandhouding
met haar geraak. Die onderhoud vind plaas in teenwoordigheid van die sendeling
Reuter. Weer kom die tien indoenas met Modjaje, maar hierdie keer is Modjaje 'n
jong swart vrou! (Dit lyk asof sowel generaal Joubert as die sendeling Reuter tydens
hierdie tweede onderhoud nog onbewus was van Pretorius se onderhoud en uitslag.
In alle geval, hulle het sonder verdenking die swart Modjaje as die ‘ware’ Modjaje
aangeneem, en as sodanig aan haar die wil van die Regering bekend gemaak.)
Later het geblyk dat die Modjaje wat aan generaal Joubert getoon is, ongetwyfeld
'n valse was.
Enige jare ná die historiese onderhoud het eerw. Reuter die Regering laat weet
dat Modjaje dood is. Sy is in die towerbos saam met die ander kapteins van haar
stam begrawe, onder die gewone roubetoon van haar hele volk. Die Regering het
die koninklike raad toe laat weet dat Modjaje se opvolger dadelik aan eerw. Reuter
as verteenwoordiger van die Republiek moes getoon word. En ... die Modjaje wat
hulle daarop vertoon, was dieselfde swart vrou wat enige jare tevore aan generaal
Joubert as die ‘ware’ Modjaje voorgestel is!
Eerw. Reuter het die Regering van die gepleegde bedrog in kennis gestel; maar
niks is verder in die saak gedoen nie, en die nuwe Modjaje is deur generaal Joubert
as hoof van die stam erken.
Eerw. Reuter vertel in verband hiermee dat hierdie vrou voorheen by ander
geleenthede ook diens moes doen as 'n nagemaakte Modjaje wanneer dit volstrek
nodig was vir die koningin om vreemde gesante of ander persoonlik te ontvang - so
ten minste is aan hom deur sekere van haar volk vertel.
Die oorsaak van haar geheimsinnige lewe word as volg deur eerw. Reuter vertel:
Sy is ‘tot die troon verhef’ toe sy 'n meisie van tussen agtien en twintig jaar oud
was. In die begin van haar regering het sy openlik met haar volk omgegaan en as
'n gewone opperhoof geleef, en dit was 'n onverwagte skrik wat haar tot die
geheimsinnige lewenswyse gedryf het.
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Gedurende die eerste jare van haar regering het 'n sekere jong Buys-baster skielik
as 'n vrybuiter-kaptein sy verskyning in die noorde gemaak. Met 'n goed gewapende
mag van swartes en ‘Buyse’ onder hom het hy 'n tyd lank die klein inboorlingstamme
in Soutpansberg onder skrikaanjaging herhaaldelik uitgeskud. Van een hoofstat na
die ander het die rower Buys en sy bende getrek, en oral was volop bier, vleis en
jong meisies vir hulle as losprys aanwesig.
Maar kaptein Buys het van die begin af een ambisie gekoester. Hy het van die
jong, wit Modjaje gehoor, en het besluit dat sy 'n gepaste gade sou wees vir die
Geweldenaar van die Noorde! Onverwags verskyn hy en sy trop gewapende
perderuiters op 'n goeie dag voor haar stat met die vordering dat Modjaje dadelik
aan hom in huwelik moes oorhandig word, in gebreke waarvan met allerlei geweld
gedreig is. Verskrik soos die jong meisie was, het sy nog haar verstand sover behou
om dadelik 'n lid van haar huisgesin te dwing om die rol van Modjaje te speel, terwyl
sy die berge ingevlug het na 'n spelonk, waar sy weggekruip het totdat al die gevaar
weer verby was. Kaptein Buys, wat, soos die welwillende leser weet, afstam van
Coenraad Buys, die blanke vlugteling uit Kaapland, en sy huwelik met 'n dogter van
Silkaats, was erg teleurgestel toe hy verneem dat sy voorgestelde bruid 'n gewone
swart vrou was, en het ná 'n paar dae van sy eis afgesien - egter nie voordat hy en
sy volgelinge die hoofstat tot prooi gemaak het van hul losbandige luste nie.
Van dié tyd af, sê eerw. Reuter, het Modjaje nooit weer in die openbaar verskyn
nie.
Die storie van Piekenien Rakwena verskil in enkele vername besonderhede van
dié van eerw. Reuter. Rakwena was van dié soort oorlamse volk wat altyd die agting
en respek van hul wit bure en kennisse erlang. Hy het van Modjaje gevlug toe hy
'n jong man was, en het binne 'n jaar daarna in Johannesburg te lande gekom, waar
hy by 'n mineraalwaterfabriek in diens getree het. Twintig jaar lank het hy een baas
gedien; en toe hy eindelik na Waterberg terugkeer, was hy 'n ryk swartman. Daar
is hy met 'n Sjangaan-vrou getroud, en had naderhand 'n aansienlike stat onder
hom met 'n groot hoop beeste en kleinvee.
Gedurende sy laaste jare het hy aan een of ander inwendige kwaal gely, en sy
lewe is nog verder verbitter deur 'n vaste geloof aan towery. Al sy siekte en pyn en
die gewoonste klein teëspoedjie wat hom in die lewe tref, is aan die kwaadaardige
aktiwiteit van vyandige towernaars - gewoonlik in diens van kwaadgesinde bure toegeskrywe. Van alle kante het hy beroemde toordokters laat kom - gewoonlik teen
enorme vergoeding aan beeste - om hom van sy geheimsinnige vyande te bevry.
Deur dié lui is sy geloof in towery natuurlik aangemoedig, en dit het miskien meer
gedaan as sy ‘siekte’ self om sy einde te verhaas.
Tog was daar geen blanke in sy wyk wat nie 'n goeie woord vir ou Piekenien
Rakwena had nie. Dit was bekend dat 'n mens op sy woord met die grootste se-
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kerheid kon reken. Sy dankbaarheid vir die kleinste diensie het hy altyd op praktiese
wyse getoon, en dit was algemeen bekend dat hy uiters waarheidliewend was.
Dit is nou die getuie wat die verklaring van kommandant Pretorius omtrent die
ras en kleur van Modjaje staaf. Sy storie was min of meer as volg:
Sy vader was 'n onderdaan van Modjaje, en die stat waar hy gebore is en
grootgeword het, was op die kant van 'n digte houtbos, op 'n groot afstand van die
hoofstat geleë. So lank as hy kon onthou, was Modjaje koningin, en sy was reeds
algemeen beroemd as 'n reënmaker toe hy 'n jong man van omtrent twintig jaar
was. Daar was 'n jong meisie in sy stat, dogter van 'n oom, met wie hy sou trou. 'n
Gedeelte van die koopskat in beeste was reeds deur sy vader betaal, toe 'n groot
ongeluk skielik sy stil en gelukkige lewe tot 'n einde bring. Op 'n dag verskyn daar
'n boodskapper van die koningin in hul stat. As teken van hul amp het die
boodskappers 'n sekere soort kierie gedra met 'n blouwildebeesstert aan die punt.
Die vrees wat die naam van Modjaje by haar volk ingeboesem het, was so groot
dat haar bediendes altyd met byna slaafse onderdanigheid deur die gewone volk
behandel is. Buitendien was dit 'n wet dat die bediendes van die koningin op al hul
reise van kos moes voorsien word deur elke kraal waar hulle mag aankom.
Die boodskapper gee aan Rakwena se pa te kenne dat hy van plan was om 'n
uur of wat by hom te rus. Dit het ongelukkig so gebeur dat daar dié dag glad geen
bier in die hele stat was nie, en ook geen klaargemaakte kos nie. Toe dit aan hom
vertel word, skyn die boodskapper heeltemal tevrede. Hy kom in die skerm sit en
gesels, en ná verloop van enige tyd is hy weer voort op sy pad na die hoofstat.
Drie dae later verskyn 'n gewapende mag onder bevel van een van die groot
indoenas by die stat, met die verbasende beskuldiging dat die bediende van die
koningin op sy besoek met minagting behandel is, omdat geen bier of kos hom
aangebied is nie.
Al die pleit van Rakwena se vader help niks nie. Die indoena gee hom te kenne
dat hy homself gelukkig mag beskou dat die koningin nie die doodvonnis oor sy
hele stat uitgespreek het nie. Haar vonnis was genadiglik alleen 'n swaar boete in
vee en twee jong vroue daarby. Al die vroue moes verskyn, sodat die indoena sy
keuse kon doen. En die eerste wat hy kies, was Rakwena se aangewese bruid!
Die jong man voel dat 'n vreeslike onreg hom aangedaan is - maar wat kan hy
teen die mag van Modjaje uitrig?
‘Net so goed kon 'n mens teen die wolke stry,’ was sy eie uitdrukking om sy
hulpeloosheid aan te dui.
Maar sy ongelukstyd was daarmee nog nie verby nie. 'n Paar maande ná die
gebeurtenisse raak 'n klompie bokke van die stat weg, en Rakwena met die
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meeste van die mansvolk van die stat, is uit om hulle te soek. Dit geluk Rakwena
om hulle spoor te kry, en dié het hy gevolg deur die groot kloof wat hulle van die
hoofstat skei. Teen die hang van die berg, op die top waarvan die hoofstat geleë is,
gaan die spoor 'n digte houtbos in. Hier kom Rakwena skielik op 'n jong vrou af wat
besig is om dektoue te maak van doringbas. Tot sy verbasing sien hy dat dit sy
beloofde en gestole vrou was! Sy is alleen. Modjaje het haar gestuur om die toue
te maak vir 'n nuwe hut wat hulle aan bou was. Sy en Rakwena gaan onder 'n boom
sit en gesels en betreur die noodlot wat hulle geskei het.
In die middel van hulle gesprek gee die meisie 'n gil, en met die woord ‘Modjaje’
op haar lippe, sak sy vooroor met haar aangesig op die aarde vasgedruk. Toe
Rakwena die oorsaak van haar skrik gewaarword, ‘het sy hart in vet verander’, soos
hy sê.
Langs hom staan 'n wit meisie met lang hare. (Deur aanwysing van ander hare,
bedui hy dat die kleur daarvan donkerbruin was.) So lank was haar hoofhaar dat dit
haar heupe bedek. Om haar kop was 'n paar vlegsels krale gedraai om dit vas te
hou. Haar kleding was dié van 'n gewone inboorlingvrou: 'n velvoorskoot wat tot die
knieë strek, en 'n lang tiervelkaros wat agter byna die grond raak. Om haar arms
en bene was die gewone kraal- en koperbande en sierade. Sy had geen skoene
aan of hoed op nie; maar haar vel was nietemin glaswit (soos Rakwena dan beduie),
en glad nie verbrand nie. Met die meeste beslistheid het hy bevestig dat sy nie 'n
albino was nie. Van hulle het hy baie gesien. Dié meisie was nie van hulle soort nie.
Sy was 'n ‘witmens’. Haar oë was blou en helder - nie rooi en swak soos dié van 'n
albino nie. Haar bors was nakend, en daaraan (beweer hy) was die sterkste bewys
dat sy geen swart bloed in haar had nie. Sy was van middelmatige hoogte, skraal
van lyf, maar glad nie maer nie.
Hy wis dadelik dat hy in teenwoordigheid van die gevreesde Modjaje was; maar
só verbaas en verskrik was hy dat hy as versteen daar gesit het. Agter haar sien
hy 'n paar vroue en twee of drie gewapende inboorlinge.
Eindelik roep een van dié hom toe: ‘Val plat; hoe durf jy die Koning sien?’ Toe,
vir die eerste maal, bedek hy sy aangesig - maar nie voordat hy oortuig was dat
Modjaje kwaad was en dat sy lewe aan 'n draadjie hang nie!
Hy hoor Modjaje vra: ‘Wie is hy?’ En hy hoor sy niggie antwoord, nog met haar
gesig op die grond. Sy vertel sy naam en alles van hom - ook dat hy haar beloofde
man was. Modjaje raas en skel op hom en op die meisie, en maak allerhande
beskuldigings teen hulle, terwyl hulle twee elke kansie waarneem om hul onskuld
te beweer. Om sake nog erger te maak, brom nou en dan die stem van die indoena
van die agtergrond: ‘En onthou, Koning, dat hy jou met blote oë aangekyk het!’
Eindelik draai Modjaje om en gebied die meisie om haar te volg, terwyl haar
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laaste woorde aan Rakwena was: ‘Ek sal jou môre by jou kraal laat roep. Gaan
terug.’
Hy wis dat dit die doodvonnis was, en het nooit na sy kraal teruggegaan nie.
Dieselfde nag is hy die berge oor na Pietersburg, en van daar later na Johannesburg.
Indien Modjaje werklik 'n blanke vrou was, wie was sy dan? en waar het sy vandaan
gekom?
Rakwena het 'n vae herinnering gehad dat hy eenmaal gehoor het (nog voor hy
haar self gesien het) dat sy 'n Boeremeisie was. Sy is as baba gedurende 'n
inboorlinginval (deur 'n ander stam) deur 'n onderkaptein uit 'n Boerehuis gered. Dit
het so gebeur dat een van die dokters van die vorige Modjaje-koning op 'n besoek
was by die stam toe die leër van die strooptog terugkom. Die dokter het die baba
vir 'n sakkie medisyne geruil en na die hoofstat teruggeneem. Die eerste vrou van
die koning was sonder kind, en aan haar het die dokter die wit baba as 'n geskenk
oorhandig, met die dolosprofesie dat sy eendag die grootste vorstin in die wêreld
sou word. Toe sy groot was, is sy as opvolger deur die koning benoem, en later as
Modjaje erken.
Die leser kan self oordeel of die toordokter se voorspelling bewaarheid is!
In Die Volkstem van 14 September 1892 het die volgende brief van kommandant
Pretorius verskyn:
De oude Modjaje is volgens mijn berekening minstens 100 jaren oud en afkomstig
van Majajerland. Hoewel haar volk beweert dat zij van eeuwigheid bestaat, kan ik
haar hoogstens schatten op 110 jaren. Nu, zij werd in Majajerland geboren en niet
anders dan als 'n onecht kind, afkomstig van 'n blanke en 'n Sint-Helena-familie. Dit
kind is door de Majajers opgenomen, gewaardeerd en beschouwd 'n wondervol
mens te zijn. Zij had 'n beelderig wezen en was van nature wel ter taal en bezit meer
begaafdheid dan de natie waaronder zij terecht is gekomen. Dus meer en meer
werd zij 'n invloedrijk mens en gaf de raad aan haar aanhangers om Majajerland te
verlaten. Zij zijn overgetrokken naar 't gebergte tussen de Klein en Groot
Letabarivieren.
't Is begrijpelik dat, toen 't volk van 't verre land met zo 'n beeld, bijna 'n blank
mens, onder de daar wonende stammen kwam en zij hen verhaalden dat deze was
'n mens zonder vader of moeder (zoals heden nog gezegd wordt), zonder begin,
en dat zij ook geen einde zou hebben, ieder barbaar of ongelovige dat als waarheid
aannam, en dat ieder kleurling daar eerbied en vrees voor heeft. Nog begrijpeliker
dat, toen Modjaje opgroeide en alles wat van haar gezegd werd, zelf geloofde, zij
gebruik maakte van haar meerder verstand om invloed uit te oefenen. Zij slaagde
erin om 'n tover-regering tot stand te brengen.
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Zij heeft natuurlik rekening gehouden met de natuur, en kon min of meer oordelen
wanneer de regen zou vallen; daardoor werd zij voor 'n regenmaakster gehouden.
Dit werd dadelik 't gehele land door bekend, en toen 'n paar maal de proef werd
genomen, gelukte 't Modjaje om op de rechte tijd regen te geven. Zoals ik reeds
gezegd heb, nam zij notitie van de natuur, doch 't is vele malen gebeurd dat regen
gevraagd werd, maar omdat 't geen regentijd was, Modjaje weigerde regen te geven,
voorgevende dat zij kwaad was over de een of andere zaak, dat deze of gene haar
vertoornd had en de schuldige moest gevonden worden, anders kwam geen regen.
Ingeval er regen viel binnen de tijd door haar bepaald, dan vertelde zij 't volk: ‘Ik
heb regen gegeven omdat de schuldige zelf voor de dag is gekomen.’ Hij was echter
nooit bij haar.
De plaats waar zij de gewoonte had om regen te maken, is omtrent drie mijlen
van de hoofstad en heet het ‘toverbos’.
Ieder kleurling die niet aan 't tover-bos behoort, zal er nooit heengaan; anders is
hij 'n kind des doods, en omdat de Kaffers alleen aan Modjaje's toverij geloofd
hebben, was bij hen de verbeelding zo vast dat geen wapens, hetzij van wit of zwart,
dat bos zouden veroveren. Nu denken zij anders, waarom zeg ik later.
Modjaje richtte 'n regering op, bestaande uit zes indoenas (regeerders). Deze
regeringsleden traden ieder zes jaar af; de opvolgers weten nooit wat er van hun
voorgangers is geworden. Doch er begint nu meer licht over deze geheimzinnige
zaak te schijnen; men beweert dat zij na verstreken diensttijd doodgestoken werden,
omreden er vrees bestaat dat de afgetredenen 't geheim kunnen openbaren.
Ik moet even aanmerken dat er 'n oude man is met name Majakalala, die in de
regering deelt als raadsman en ook laksman (beul) is; hij voert zelf de doodvonnissen
uit en wel op deze wijze: de veroordeelde wordt met z'n voeten aan 'n boom
gebonden, 'n touw wordt om z'n hals gedaan en dan trekt Majakalala zo lang aan
de touw totdat de man geworgd is; 't lijk blijft voor de aasvogels.
't Is vreselik te horen welke onmenselike daden plaatsvinden; b.v., wanneer een
of ander Kaffer in 't bezit komt van 'n aantal vee boven de anderen, dan wordt 'n 20
of 30 tal Kaffers bij elkander geroepen en zij zorgen dat de rijke erbij komt, dan komt
Majakalala met de toverdokter, en de aanwezigen moeten 'n sirkel vormen; daarna
wordt aan de aanwezigen bekend gemaakt dat er kwaad gedacht was tegen de
kaptein, en de toverdokter moet 't uitvinden. Hij neemt eerst 'n algemeen overzicht
over de troep en zegt dan: Ja, de kwaadstichter is hier onder de troep. Dan wordt
't lot geworpen, doch de toverdokter weet zeer goed om 't lot thuis te brengen op
de Kaffer die 't meeste vee heeft. Nu, deze man gevoelt zich geheel onschuldig,
maar hij krijgt 'n boete van twee of drie beesten; die worden dan geslacht; en zo
krijgt de regering vlees; zo gaat 't van tijd tot tijd.
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Hier ziet men alweer hoe 'n naturel geheimen kan bewaren, want de man waar 't
lot op is gevallen, erkent dadelik dat hij schuldig was, al heeft hij dit maar in 'n droom
begaan. Hierdoor wordt meer en meer geloof gehecht aan de waarzeggerij. Zo
bestaat nu Modjaje's regering.
Mij is altoos gezegt Modjaje heeft twintig vrouwen, maar bij 't opmaken van de
sensus kwamen er maar tien voor de dag. Zover men kan uitvinden, heeft Modjaje
nooit 'n eigen man gehad en heeft zelfs geen kinderen buiten en behalve die als
haar kinderen beschouwd moeten worden. Want, zoals gezegd, zij heeft haar twintig
vrouwen en trekt haar voordeel daarvan door de dochters van haar vrouwen te
verhandelen als vrouw voor beesten, enz. De vraag is gesteld: Modjaje is 'n vrouw
en heeft alzo vrouwen; vanwaar zijn nu de kinderen gekomen? 't Antwoord was: de
vrouwen kregen de kinderen bij de fonteinen wanneer zij water haalden! Ik wil
verstaan hebben dat 't motto van Modjaje's regering is toverij, en zij heeft er veel
bij geprofiteerd; want alle Kafferstammen in de omtrek hebben gebruik gemaakt
van te geloven dat Modjaje de god der aarde was en zij moet aan de aarde regens
verschaffen, mits als ieder zijn plicht doet om haar ervoor te betalen. En, zoals ik
gezegd heb, het toverbos is de plaats waar de regens moesten uitkomen.
En nu, wat is er gebeurd voor zestien maanden? Kommissaris Schiel ging belasting
invorderen; de Kaffers weigerden de hutten te doen tellen. 'n Oproer vond plaats.
Kommissaris Schiel kreeg een van de tovenaars in handen, bond hem en vernietigde
zijn gereedschap - met andere woorden, toversnoeren; en de zo gevreesde
Majakalala werd gebannen. Ik zelf werd er door de H. Ed. Regering heen gezonden.
Op mijn mannen onder kommissaris Schiel werd geschoten. Ik moest hulp van
binnen krijgen, en zolang de opkomst van burgers duurde, was kommissaris Schiel
bezig om de kralen buiten de hoofstad te vernietigen. Hieronder valt ook 't beroemde
toverbos, dat geheel verwoest en verbrand is geworden.
Op die dag is Modjaje en haar volk tot 'n geheel ander gevoel gekomen - van de
ure af nl. dat 't toverbos door slechts 'n half dozijn blanken en 'n paar duizend
Knopneuzen verbrand is. Zelfs de Knopneuzen dachten dat ieder hunner zou sterven,
omdat zij de heilige regenstad, zoals zij dezelve noemen, vernietigd hadden. Hierop
volgde de aankomst van 'n burgermacht onder bestuur van mijzelf en kommandant
Vorster. Modjaje en haar volk dachten natuurlik dat hun heilige macht gevallen was
en dat zij nu verplicht zouden worden om andere hulp in te roepen. Zij vervoegden
zich bij ons lager en smeekten om vergiffenis. Zij verlangden naar vrede. Dit werd
hun gegeven, en van stonde af aan kwam Modjaje en het volk tot de gedachte dat
't beter voor hen zou zijn om met de blanken rekening te houden. Zowat twee
maanden na afloop van de ekspeditie kwamen van Modjaje's indoenas in Pretoria,
zeggende dat Modjaje niet kan vergeten dat zij van de dood verlost was en dat zij
begerig was haar wel-
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doener te zien, menende de Kommandant-Generaal, die de kommissaris Schiel
gestompt had om, zoals zij 't beschouwde, haar uit te roeien; tot driemaal werd de
begeerte door Modjaje's indoenas uitgesproken. Hierop volgt 't vertrek van de
Lokatie-kommissie om de lokaties van Modjaje en anderen af te bakenen; en toen
de kommissie achttien mijlen aan deze kant van Modjaje's hoofdstad was, ontmoette
zij de indoenas van haar met bericht dat Modjaje's begeerte was dat de Kommissie
komen moest tot de hoofdstad. De Kommissie stemde hiermede in, en na andere
zaken geregeld te hebben, besloot zij met kapt. Schiel over te gaan naar Modjaje.
De indoenas die tegenwoordig waren, objekteerden en zeiden wanneer kapt.
Schiel met de Kommissie kwam, alle Kaffers de bossen en bergen zouden invluchten.
De Kommissie kwam met kapt. Schiel overeen (om 't werk van de Kommissie niet
te hinderen) dat hij achter zou blijven; hierdoor werd 't vertrouwen meer en meer
vergroot.
De Kommissie bereikte de hoofdstad tot op twintig minuten, waar gekampeerd
werd. Toen kwamen de volgende dag zowat 2 000 Kaffers 't kommissiekamp 'n
bezoek brengen, waarna 't opmaken van de sensus 'n aanvang nam.
De volgende dag kwam 'n stoet Kaffervrouwen met mielies, gezonden door
Modjaje, voor de paarden van 't kamp. Onder deze vrouwen werd een aan de
Kommissie voorgesteld, zijnde de oudste vrouw van Modjaje. Altoos was gezegd,
en later weer, dat Modjaje twintig vrouwen aanhoudt, maar bij opneming van de
sensus zijn slechts tien vrouwen voor haar opgegeven.
Onder 't opmaken van de sensus zei ik aan de indoenas dat ik besloten had naar
de hoofdstad te gaan. Zij schenen hierover in hun schik te zijn, en stelden voor dat
twee hunner dat eerst aan Modjaje zouden gaan zeggen, en gingen toen heen. Na
drie uren wegblijvens kwamen zij terug en wensten mij privaat te zien; dit verkregen
zij. De boodschap van Modjaje was: zij dacht dat ik morgen zou komen (ik denk 't
bier was nog niet in orde), maar als ik haastig was, dan kon ik maar komen, doch
niet meer blanken meebrengen dan mijn ordonnans.
Vandaar bij de ingang van de stad gekomen, onder 'n grote matoukaboom, werd
mij 'n stoel aangeboden; daar moesten wij blijven totdat de indoenas na 'n kwartuur
wachtens waren teruggekomen en zeiden om binnen te gaan. Wij stapten hekken
en hekken door, gewapend met 'n zesschot-revolver. Wij werden toen in 'n nieuw
gebouwde rondavel gebracht. Deze hut was doorsneden met 'n middelmuur, had
'n planken deur, omtrent vijf voet hoog. Zodra men de drempel overtrapt, komt men
in 'n groep die van de voordeur gaat naar de middelmuur. De deur was voorzien
met 'n hangslot. Vijf indoenas namen met ons plaats in de hut. Ik had de gelegenheid
om mijn ogen te houden op 'n gedeelte van de massa Kaffers die aan de buitekant
tegen de palmlaan aanzaten.
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Eindelik hoorde ik 'n geschreeuw van meiden of Kaffervrouwen. Mijn oog houdende
op de daar buiten zittende Kaffers, merkte ik op dat ieder zich ontkleedde, behalve
dat zij aanhielden de gewone Kafferdracht, en meteen zie ik dat alle Kaffers
daarbuiten op hun aangezicht vallen en liggen te klappen in de handen. De indoenas
hebben zich intussen ook ontkleed. 't Geschreeuw van de vrouwen daarbuiten
duurde gedurig voort, en onder 't rumoer komt de oudste vrouw van Modjaje naar
binnen kruipen, gevolgd door twee andere, daarna kwam de oude Modjaje, die
gedragen werd door drie andere oude vrouwen, wier hoofden kaal geschoren waren
en blinkend als glas. Al de indoenas lagen op hun aangezichten en gebruikten
gedurig grote woorden, prijzende haar en zeggende: ‘Gij, de moeder van de zon,
leeft altijd!’
Toen de oude vrouw was nedergezet, zeide 'n oude vrouw: ‘Hier, hier, hebt gij
de grote, onze Koning!’ Toen richtte ieder Kaffer zich op en sprak geen woord voor
en aleer ik hun zeide: ‘Is dit nu de Modjaje?’ Zij antwoorden: ‘Dit is zij.’
Ik heb mij overtuigd dat er geen bedrog in de zaak was, want de gehele toedracht
der zaak was 'n sprekend bewijs. Ik vroeg of ik haar met de hand kon groeten.
Hierover was ieder verblijd.
Ik ging naar haar toe en bemerkte dadelik dat zij geheel onmachtig was; want 'n
andere vrouw moest haar arm ondersteunen en oplichten, zodat ik haar hand vatten
kon.
't Voorkomen van de oude vrouw heeft mij bijna verrast, want ik had te beschouwen
'n oude, machteloze ziel, die geheel bij de kleinste beweging afhankelik van andere
schepsels was. Daar zat zij, half gebogen, met 'n kombaars en 'n rode muts gekleed
en met 'n snoertje toverbeentjes om de hals. Zij heeft 'n lange, spitse, effen
kromgebogen neus, lang gezicht, dunne lippen, kort geschoren, steil haar, witte of
blauwe ogen, en is geheel licht (maar niet blank) van kleur.
Ik ondervond dadelik dat 't oude schepsel bijna doof en blind was; zij kon nauweliks
spreken, haar hoofd is altijd aan 't beven. Zij kan nauweliks haar mond toedoen;
wanneer haar iets gevraagd wordt, dan moet 't in haar oor gezegd worden; en
wanneer zij spreekt, dan moet de tolk 't oor bij haar mond houden. Toen ik haar
vraagde of zij voorheen blanke mensen had gezien, ontkende zij zulks en zeide: ‘U
en de andere man (mijn artillerist-ordonnans) zijn de eersten.’ Ik vroeg haar: ‘Zijn
dan de witte mensen al te lelik?’ Zij antwoordde: Hoe kan zij zeggen dat haar
verlosser, haar ‘man’, lelik was! Want, zeide zij, Ketsowaa (menende kaptein Schiel)
heeft haar doodgemaakt, en haar blanke man heeft haar 't leven weergegeven; en
zij voegt erbij dat, wanneer iemand eens dood was en weer levend is geworden, hij
nooit kan vergeten dat hij dood was geweest.
Ik moet nu te verstaan geven waarom Modjaje en haar Raad er toe zijn geko-
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men mij toe te laten haar persoonlik te zien. Als men nu in aanmerking neemt de
gebeurtenis tussen haar en kommissaris Schiel met diens Knopneuzen, door 't
vernielen van haar Toverbos; hoe dat haar volk er op uit was om kapt. Schiel in die
tijd 't leven te benemen door hem voor te zitten bij de poort van 'n vesting, maar
door 'n blanke agter kapt. Schiel is ontwaard. En zo werd kapt. Schiel gespaard, tot
teleurstelling van Modjaje's volk. Dit alles bracht bij dat zij nu geloven dat de krachten
der witte mensen met de toverij sterker zijn dan de hunne, en dat zij nu geheel en
al door kapt. Schiel en diens Knopneuzen zouden vernield worden. Daarom zijn zij
nu tot 't besluit gekomen om zich meer aan de zijde van 't Goevernement te voegen.
Ja, met één woord, zij hebben gedacht: Wanneer zij mij toelaten de oude Modjaje
te zien, dat zij alles van mij zouden verkrijgen, b.v., geen kommissaris over hen,
alleen 'n beampte uit 'n Goevernementskantoor, en meenden hun grond, zoals door
hen worden geregeerd, te zullen behouden.
De lokatie is nu afgebakend.
Verder en ten slotte moet ik mijn vrienden verzekeren dat ik geheel zeker ben dat
ik de geheimzinnige Modjaje persoonlik heb gezien.
Mijn laatste overtuiging is deze: Twee dagen nadat ik 't onderhoud met Modjaje
had, zag ik de eerw. heer Reuter, zendeling wonende onder Modjaje's volk. Ik moest
hem verhalen hoe of zij in vorm bestaat. Daar kwam een van haar nabestaande
volk, 'n Kaffer die met de onlusten tussen haar en kapt. Schiel niet wou delen en
die vluchten moest; daarna heeft hij schuilplaats bij de bedoelde zendeling gekregen;
deze Kaffer heet Mahoehoedie. De heer Reuter verhaalde hem dat ik de oude
Modjaje had gezien. Hiertegen objekteerde hij dadelik en zeide dat kan niet zo
wezen; hij is van oordeel dat gehandeld is zoals gewoonlik om wanneer blanken
Modjaje zien willen, dan wordt zo maar 'n ander oude vrouw voorgesteld; maar toen
ik hem eerst de toedracht van de zaak verhaalde en in welke vorm zij bestaat, toen
zeide Mahoehoedie aan de zendeling: ‘Jullie hebben altoos beweerd en gezegd en
geloofd er bestaat geen Modjaje, en nu deze heer heeft haar gezien. Nu twijfelt niet
meer, ik ook niet, want hij heeft haar gezien.’
De vraag zal mogelik bestaan: Wat zijn de redenen dat Modjaje nooit begerig
was om 'n blanke mens te zien? Ik moet mijzelven en anderen niet misleiden; ik
geloof wel dat geen witmens Modjaje ooit gezien heeft, maar waarom zal zij niet
van de gelegenheid gebruik maken wanneer 'n witte man in haar stad kwam, hem
dan niet uit 'n schuilplaats te aanschouwen? Hoe gemakkelik was menig blanke niet
zo na aan haar gebracht en zulks niet wetende, die door haar werd bezien? Altoos
werd gezegd door haar volk dat Modjaje bevreesd was dat, wanneer zij 'n blanke
van aangezicht tot aangezicht zag, zij de dood zou sterven.
H.P.N. PRETORIUS, Kommandant R.A. en P.
1.

Eindnoten:
1. 'n Woordelike verslag van dié verklaring volg aan die slot hiervan.
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3 Die Laaste Mapela-Moord
Vir iemand wat vandag Waterberg besoek, is dit moeilik om te glo dat daar nog
honderde ingesetenes lewe wat jare lank in 'n staat van beleg in die distrik gewoon
het - 'n eindelose kryg tussen die blanke bewoners en die Mapela-stam, wat eers
kort voor ons Tweede Vryheidsoorlog finaal geëindig het.
Met die dood van Mapela en die verdeling van sy ryk tussen twee van sy seuns
het die nagmerrie vir altyd verdwyn sonder dat die stam ooit werklik deur ons verower
is.
'n Eienaardige en interessante familie, dié van Mapela. Dat daar iets ‘koninkliks’
bespeurbaar was in die houding en gedrag van sy lede, word deur almal erken wat
ooit met hulle in aanraking gekom het. Dit is te begryp dat ‘koninklikheid’ in 'n familie
aangewerf en naderhand erflik word wanneer die een geslag na die ander gebore
word en grootword onder die bewussyn van onbeperkte mag en in 'n dampkring
van die aanbidding en vrees van hul volk.
Die ‘ou Mapeel’ wat homself kort voor die Engelse Oorlog in sy hoofstat
doodgeskiet het, was in verskeie opsigte 'n merkwaardige persoonlikheid. Nadat hy
deur sy raad verplig was om opgaaf aan die Republiek te betaal, het hy eendag
bevele uitgevaardig dat sy hoofstat tot bo op die berg verplaas moes word. 'n Pad
is na 'n pragtige natuurlike vesting gemaak, sodat die kaptein en sy huisgesin in 'n
ossewa kon uitry tot bo. Hier is sy ‘paleis’ gebou en met klipmure omring. Vandag
is hulle bouvalle, wat 'n mens baie aan die bouaard van Simbabwe herinner. Hier
het hy jare lank gelewe sonder om ooit weer 'n voet op gelyk grond te sit. Al die
water vir die hoofstat moes van onder af in potte opgedra word. Selfs in reënjare
moes dit 'n verskriklike arbeid gewees het; en in droogte, wanneer die naaste water
somtyds twee uur te perd ver verwyder was - wel, wat dit aan moeite en tyd gekos
het, kan die leser self begryp.
En hier in sy toweragtige natuuromgewing het die groot kaptein eendag sy roer
gevat en 'n einde aan sy eie lewe gemaak.
Dieselfde ‘strepie’ het deur sy nageslag ook geloop. Sy seun en opvolger, Hans
Masibi, wat die hoofrol in die Janse-moord gespeel het, het aan 'n soortgelyke
bloedige einde gekom. Hy het verlief geraak op 'n jong vrou, binne 'n verbode graad
van verwantskap, volgens die wette van sy stam, en wat buitendien met 'n neef
getroud was. Maar sulke hindernisse is niksbeduidend waar dit die koninklike
begeertes raak. Hy het eenvoudig die meisie deur 'n impi na sy hoofstat laat bring.
Vir dié misdaad is hy deur die Britse Regering gearresteer en na Potgietersrust
vervoer. In sy gevangenskap het hy 'n besliste poging aangewend om hom met 'n
gewone tafelmes om die lewe te bring. Daarna is hy na die groot tronk in Pretoria
gebring, en hier, op sy herhaalde versoek, het die Regering toegelaat dat enige van
sy dokters hom besoek. Een van hulle het
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hom genoeg gif besorg om in 'n hernieude poging op sy eie lewe te slaag.
Dit was hierdie Hans Masibi Mapela wat die oorsaak was en die planne beraam
het van die ‘laaste Mapela-moord’ in Waterberg. Dit was in 1901. Die weduwee en
seuns van die vernaamste slagoffer, Abram Janse, woon nog naby die oog van die
Palala; en die klonkie wat ontvlug het en wat die enigste getuie van die moord was,
het ook nog tot onlangs in Waterberg gewoon. Nieteenstaande die feit dat die hele
treurspel en die publieke vervolging van die moordenaars ses jaar ná die moord
ontbloot is, is die meeste gepubliseerde beskrywings van die voorval wat belangrike
punte betref, onjuis. Dit is dus miskien die moeite werd om dit weer te vertel uit die
getuienis van mense wat nog lewe en volgens die offisiële verslag van die saak.
Bastersnek is die laaste natuurlike pad van die Palala-Hoëveld deur die gebergte
na onder. Daarvandaan noordwaarts is 'n magtige skans van die ruuste kranse en
klowe in die hele distrik te vind. In hierdie natuurdoolhof het baie van die bewoners
van Waterberg gedurende die Engelse Oorlog met hul vee skuiling gesoek, en baie
het ook verby deurgekom.
Daar is wegkruipplekke waarin 'n leër kan verdwyn; en dit was so 'n plek wat
Abram Christoffel Janse uitgesoek het. 'n Nou kloof met 'n rotsgestapelde nekkie
as enigste toegang skiet die gebergte in na die noorde. 'n Mens kan honderd maal
die nek verbygaan sonder om gewaar te word dat dit 'n nek is, of dat 'n aansienlike
skeur die berg ingaan. Hier het Abram Janse sy wa ingetrek en sy trop beeste
weggesteek toe die Engelse Waterberg intrek. Die kloof, of, liewer, die bergskeur,
is omring deur kranse en aan alle kante toe, behalwe waar die nekkie 'n smal toegang
verskaf. Hy het sy familie, behalwe een seun, aan Palala agtergelaat. Met hom was
sy neef Johannes Horn, van die bekende Magaliesbergse familie, en sy oudste
seun, Johannes. Hulle was seuns van vyftien en sestien jaar. Ook het hy 'n klonkie
van omtrent twaalf jaar saamgeneem. Van die wa-reling was 'n bokseil gespan; en
hier het die drie witmense, in die diepste wildernis van Waterberg, in veiligheid, soos
hulle dag, hul woning gemaak. Die kloof was 'n natuurlike kraal waaruit 'n bees
nêrens as by die nekkie kon kom nie, en daar was gras en water in oorvloed. Hul
lewe moet aangenaam genoeg gewees het. Wild was volop; al drie was geoefende
jagters en het geweers en volop ammunisie gehad. Om hulle heen kon die oorlog
voortduur sonder dat hulle ooit 'n weerklank daarvan hoor, en in alle waarskynlikheid
sou geen Engelse patrollie hulle ooit gekry het nie.
Dit was 20 Maart 1901, laat in die middag, toe hulle die eerste keer mense gewaar.
Die wagtertjie het die beeste by die wa gebring, gereed om hulle in die kraal te sit.
Janse en die twee seuns sit by die vuur, waar hulle besig was om hul aandete klaar
te maak. Die klonkie was teen die opdraande agter die wa; en dit was hy wat die
eerste iets ongewoons merk bo-op die krans aan die oorkant van die kloof - 'n feit
wat hy dadelik aan sy base bekend maak. Toe die drie opkyk,

Eugène Marais, Versamelde werke

366
sien hulle reg bokant hulle verskeie swartes met geweers en asgaaie gewapen.
Janse spring dadelik op en sê aan die seuns: ‘Vat jul geweers en patroonbande,’
en die drie soek skuiling tussen die rotse agter die wa, van waar hulle egter nog die
oorkantse krans in gesig het. Die beeswagtertjie het ook dadelik 'n wegkruipplekkie
gesoek, want die posisie was uiters gevaarlik as die swartes vyandiggesind sou
blyk te wees. Van waar hulle was, bo op die krans, kon hulle elke deel van die klofie
onder skoot kry, en dit was so nou dat die blankes, solank hulle in die kloof bly, nooit
meer as tweehonderd tree van die aanvallers sou wees nie.
Maar gelukkig was die swartes vreedsaam. Een van hulle kom vorentoe met 'n
wit doek aan die tromp van sy geweer gebind en roep Janse toe in Sesoeto dat
hulle glad nie vyandig is nie, dat daar maar agtien van hulle is en dat hulle graag
met die witmense wil praat; en toe voeg hy in Afrikaans daarby: ‘Die baas ken my.
Ek is Maerman, kok van kaptein Mapela.’ Dit was waar; Janse herken hom dadelik
as 'n oorlams bediende van die kaptein wat hy verskeie male op sy besoeke by
Mapela ontmoet het. Hy was 'n lyfbediende van die kaptein en was algemeen in
Waterberg bekend as 'n beleefde en vriendelike swartman wat in diens by 'n blanke
familie grootgeword het, en juis daarom deur die jong kaptein as kok en raadsman
tegelyk gekies is. Dadelik is Janse gerusgestel; hy kom met die twee seuns terug
na die vuur en roep Maerman toe om af te kom.
Min wis hy dat hy daardeur hul eie doodvonnis uitgespreek het.
Die swartes het die oggend vroeg reeds bo op die kranse uitgekom en die kloof
in gesig gekry. Noukeurig het hulle eers alles verken en toe raad gehou, waarin al
die besonderhede van die moord besluit is; en toe eers, vier of vyf uur ná hul
aankoms, het hulle hulle aan Janse vertoon.
Die beweegrede van die moord word altyd verkeerd verklaar. Daar word gesê
dat die oorsaak 'n bittere vyandskap was wat Hans Masibi destyds teen die Boere
gevoel het; dat dit daarom was dat hy die klein kommando'tjie uitgestuur het met
bevele om alle Boere wat hulle op die lyf loop, te vermoor. Hierdie verkeerde
opvatting is afkomstig uit 'n aanleidende vraag wat aan een van die getuies in die
saak gestel is.
Die werklike oorsaak was die streep van kranksinnigheid wat toe reeds in Masibi
se gedrag te voorskyn gekom het. Hy het in gedurige angs gelewe dat hy deur sy
broers of ander kwaadgesindes onder sy volk betower sou word. Diep bygelowig,
het hy spoedig geheel en al in die mag verval van sy vader se toordokter, Tlaga, 'n
ou skelm wat goed gesorg het dat sy invloed oor die kaptein nooit sou verminder
nie. Hy was 'n ware toordokter wat sy onheilige amp in al die geheimsinnigheid
beklee het wat gewoonlik alleen in die verbeelding van romanskrywers voorkom.
Naby die hoofstat had hy 'n spelonk waar hy somtyds maande agtereen gewoon
het ‘om medisyne te maak’. Speurder Geraty
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het in die saak ses jaar later die spelonk beskrywe in woorde wat hy waarskynlik
aan Rider Haggard ontleen het. Om die ingang was 'n krans van kopbene en ander
menslike geraamtedele - relikwieë van 'n reeks moorde waartoe die ‘dokter’ Mapela
en Masibi reeds vroeër oorgehaal het. Nooit tevore, egter, was 'n witmens die
slagoffer gewees nie. Nou vir die eerste maal het hy Hans Masibi oorgehaal dat die
sterkste medisyne alleen van sekere dele van die liggaam van 'n blanke kon gemaak
word, en aan die hand gegee dat die oorlog 'n goeie kans verskaf om dié dele sonder
gevaar te verkry. Sy raad het by alte gewillige ore ingang gevind.
Dadelik gee Masibi bevel aan sy ‘generaal’ Majallo om agtien uitgesogte
krygsliedere vir hierdie diens bymekaar te maak. Maerman is as tolk en raadsman
saamgestuur, maar in werklikheid was hy later die aanvoerder.
Die agtien moes eers deur Tlaga gedokter word, in teenwoordigheid van die
kaptein, en dae lank het hulle saam met Masibi die saak oorweeg en planne gemaak.
Hulle wis almal dat klein klompies Boere in die Palalagebergte met hul vee skuiling
gesoek het, en dit was die raad van die toordokter dat een van hierdie klein klompies
deur verraad moes gedood word, sodat geen enkele getuie sou oorbly nie. Waar
dit sy eie nek aangaan, was hy baie versigtig; maar selfs sy dolosse en natuurlike
versigtigheid kon hom nie help om die toekoms in te sien nie. Die een getuie waaroor
hy so bekommer was, het ontvlug en het hom ses jaar later die doodvonnis besorg
- dit was die klein beeswagtertjie wat die swartes die eerste gewaar het.
Toe Janse sien dat daar maar net agtien swartes was, onder leiding van so 'n
bekende oorlamse as Maerman, was hy houtgerus. Hy nooi hulle om af te kom, en
gaan op die disselboom sit om hulle in te wag. Een of ander agterdog moes egter
nog in sy gemoed gebly het, want hy hou sy geweer en patroonband by hom en het
waarskynlik aan die twee seuns bevel gegee om dieselfde te doen.
Toe Maerman by hulle kom, groet hy Janse met die grootste beleefdheid, en hy
en sy volgelinge gaan by die vuur sit met hul wapens langs hulle op die grond. Hy
vertel toe aan Janse dat hy op jag uit was vir die kaptein, en gee hom al die laaste
nuus omtrent die bewegings van Britse troepe in die noorde; en eindelik sê hy met
'n vriendelike laggie: ‘Hoe lyk dit of die baas nog dink dat daar oorlog tussen ons
is? Waarom hou julle die geweers in die hande? As ons wou geskiet het, kon ons
dit van bo gedoen het. Nee, Baas, glo my, daar is niks as vrede in ons harte nie.’
Hierop - so het Maerman self later getuig - sit Janse sy geweer en patroonband
op die wakis neer, terwyl die twee seuns hulle s'n op die reling neerlê; al drie kom
by die vuur regoor die swartmense sit, en gaan gerus voort met die klaarmaak van
hul kos, terwyl Maerman hulle die groete gee van 'n ander klein Boerekommando'tjie
wat hy die vorige dag teëgekom het. Die veewagtertjie alleen het die vrede nie
vertrou nie. Hy bly tussen die rotse agter die wa staan,
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van waar hy alles kan sien en hoor wat plaasvind. Skielik gee Maerman die vooraf
besproke teken in Sesoeto: ‘Wat brand?’ en meteens spring al die swartes gelyk
op en pak die drie ongewapende blankes. Maerman het aanhou skreeu: ‘Tsorra!
Tsorra!’ - ‘Gryp hulle! Gryp hulle!’ Jan Matlaban was die een wat die ou heer volgens
afspraak om die nek beetkry en op die grond agteroorgooi. Nog een, Maluse, gryp
toe 'n geweer en skiet die weerlose man deur die lyf nadat hy hom eers bewusteloos
geslaan het met die kolf; die seun van Janse is deur Maerman self met 'n lang
inboorlingswaard deur die lyf gesteek, terwyl Horn vyf of ses asgaaisteke tegelyk
kry. Toe al drie hulpeloos op die grond lê, merk een van die swartes dat die
beeswagtertjie bo teen die nek aan hardloop was. 'n Paar het hom agternagesit, op
bevel van Maerman, en 'n paar skote op hom gelos; maar gelukkig het hy daarin
geslaag om hulle tussen die ruwe rotse te ontsnap.
Maerman gee toe bevel dat iedereen van die agtien elk aan die blanke 'n
asgaaisteek moes gee om hul deelagtigheid te toon; daarna is die ou heer Janse
na die disselboom geneem, waar sy hande afgekap is. Die seuns is oopgesny en
sekere dele van die liggame vir die dokter saamgeneem. Die beeste en al die wapens
en vervoerbare huisraad is na die hoofstat weggevoer.
Masibi was met die uitslag hoogs tevrede en het die meeste van die vee onder
die agtien verdeel. Van een hand en sommige liggaamsdele het Tlaga dadelik
medisyne gemaak. Maar iets het makeer. Toe hy hoor dat een van die witmense
baard gehad het, deel hy die kaptein mee dat hy 'n stukkie van die gesigsvel waar
baard aan groei, nodig het. Weer is Maerman met die dokter gestuur om die
moordtoneel te besoek. Dit was byna 'n week later; maar hulle het die lyke nog in
dieselfde toestand gevind, en Tlaga het toe 'n stukkie baardvel vir sy afskuwelike
doeleindes afgeslag.
Later is die lyke deur 'n patrollie van generaal Beyers se kommando begrawe.
Maar wie die moordenaars was, het ses jaar lank 'n geheim gebly. Die beeswagtertjie
kon die moorde beskryf, maar die moordenaars was hom onbekend.
Eindelik, ses jaar ná die moord, is die saak in hande van speurder Geraty van
Pretoria geplaas. Suspisie het lank reeds op die volk van Mapela geval, maar die
kaptein Masibi het hom intussen om die lewe gebring en dit het gelyk of alles omtrent
die saak dood en vergeet was. Die werk van Geraty in hierdie saak was miskien die
slimste stuk speurwerk wat nog ooit in Suid-Afrika ten uitvoer gebring is. Hy het in
die hoofstat as 'n privaat besoeker gaan woon, 'n man wat groot belangstel in klippe
en plante, skadeloos in alle ander opsigte. Onder die swartes het hy spoedig verskeie
vriende gemaak. Markus Masibi was kaptein, en Geraty is toegelaat om oral in die
berge rond te dwaal. 'n Besoek aan die geheime spelonk van Tlaga het hom al die
oorblyfsels van die meegebragte lykdele besorg, onder andere 'n gedroogde hand
van die jonge Janse. Stadig is die strop om elkeen van die agtien vasgetrek totdat
die speurder klaar was om te ar-
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resteer; toe was die een gouer as die ander om te verklik, waarskynlik in die hoop
om sy eie lewe te red. Al agtien is gevang, sommige in Johannesburg en sommige
in Kimberley, en staan eindelik in Nylstroom tereg, waar hulle feitlik skuldig gepleit
en selfs die hele moord omslagtig beskrywe het. Almal plaas die skuld op die oorlede
kaptein; hy het bevel gegee en hulle kon niks anders as gehoorsaam nie.
Al agtien is deur regter Bristowe tot die dood veroordeel, maar goewerneur
Selborne het hulle begenadig, waarskynlik op grond van die beweerde oorweënde
invloed van die kaptein op hul gedrag. Geeneen is opgehang nie.
Dit was die laaste van die drie bekende Mapela-moorde in Waterberg, en sal in
alle waarskynlikheid die laaste bly. Vandag woon setlaars oral op die grense van
die lokasie, en binne is twee Jodewinkels en vier kerke.

4 Twee Dapper Afrikanermeisies
Dapperheid is van verskillende aard. Die krygsman, hoe verkeerd en onreg sy saak
al ook mag wees, word deur geskiedskrywers en digters bekrans wanneer hy deur
sy gedrag bewys dat hy geen lewensgevaar op die slagveld ontsien nie. Een van
Napoleon se maarskalke, bevelvoerder oor sommige van sy roofleërs, is
spreekwoordelik bekend as die ‘Dapperste der dapperen’.
Maar daar is 'n soort dapperheid wat die mensdom altyd hoër sal skat as die
dapperheid van selfs 'n maarskalk Ney - die dapperheid, naamlik, van die mens wat
uit suiwere liefde sy lewe vir sy naaste opoffer sonder die besieling, die
trompetgeskal, die dronkenskap van 'n veldslag, sonder die toejuiging en aansporing
van duisende aanbiddende volgelinge, sonder selfs dat hy kans het om te dink oor
die latere lof en eerbewyse wat miskien aan sy nagedagtenis betoon sal word.
En wanneer so iemand nog van nature bangerig is; wanneer so iemand 'n
aangebore vreesagtigheid moet oorwin; wanneer so iemand 'n jong meisie is op die
drempel van haar lewe, dan, waarlik, is sulke mensemoed die pronkjuweel van alles
wat in die mensesiel gebore word. Wanneer 'n jong meisie die mannemoed van 'n
Woltemade ten toon sprei, dan is daar alleen plek in ons harte vir dankbare
bewondering.
In die geskiedenis van ons ras het duisende dapper vroue en meisies te voorskyn
gekom. In die Trek-dae; in die groot grensinvalle in die Kolonie; gedurende die
inname van die noorde deur ons volk, moes die vroue dikwels plaasneem langs
haar man om huis en kroos in die uiterste gevaar te beskerm. En daar is talle wat
op dié wyse hul lewe prysgegee het.
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In dié roerende dae was daar waarskynlik ook ontelbare gevalle van wat ek die hoër
dapperheid noem: opoffering van die lewe sonder enige dwang van selfbeskerming,
alleen uit liefde vir die naaste gebore. Baie van dié gevalle leef nog in familietradisies
alleen; baie is vergeet. Ek wil 'n paar gevalle gee van hoogste dapperheid deur
Afrikanermeisies van ons teenswoordige geslag betoon, wat myns insiens gelyk
staan in reine skoonheid en aandoenlikheid met enigiets dergeliks wat die
geskiedenis van die wêreld kan oplewer. Die groot onderskeid tussen ons gevalle
en die gevalle onder ander volke, is dat ons heldinne meestal vergeet is, terwyl 'n
Grace Darling, byvoorbeeld, deur haar volk verheerlik en deur digter en kunstenaar
onsterflik gemaak is.
Die eerste geval is dié van

Annie Lotrie
Op Sondag, 8 Julie 1888, was vyf waens aan trek deur die dorsland ten suide van
Sjasjie, in Matabeleland, op weg na Transvaal. Die trek is beman deur ses
Transvaalse burgers, onder bevel van P.J. Grobler, Gesant van die Suid-Afrikaanse
Republiek aan Lobengoela, Koning van die Matabeles. Die enigste vroumense by
die waens was die vrou en twee dogters van Frans Bernardus Lotrie, jr. Die oudste
van die twee dogters, Annie, was agtien jaar, 'n meisie van besondere skoonheid
en minlikheid.
Die waens was op pad na Waterberg om die vrou van mnr. P.J. Grobler na die
hoofstat van Lobengoela terug te neem, waar hy as Transvaalse gesant aangestel
was. Daar moes vinnig en aanhoudend getrek word, want vier-en-twintig uur lank
sou die osse in die dorslandstreek sonder water wees - vandaar dat selfs op Sondag
gery is.
Skielik, omtrent middag, verskyn 'n trop gewapende swartes in die pad voor die
eerste wa, dié van mnr. Grobler self, en beveel dit om tot stilstand te kom. Grobler
sien dadelik dat dit Khama se volk is, 'n kaptein wat hom geen goeie hart toedra
nie. Hy gee onmiddellik bevel aan sy ses manskappe om die geweers te gryp, en
begin toe van die voorste wa met die inboorlinge in hul eie taal 'n gesprek te voer.
In die naam van kaptein Khama stel die swart aanvoerder die volgende eis: Grobler
moet as gevangene aan hom oorhandig word en al die waens moet met hom
saamgaan na Khama se hoofstat. Hy eis dit omdat die trek sonder verlof deur 'n
stuk van Khama se gebied aan reis was.
Daar is later bewys dat die stuk grond aan Lobengoela behoort en nie aan Khama
nie (soos konsul Grobler destyds al beweer het). Die konsul weier dadelik om aan
die swartman se eis te voldoen. Skielik word van die swartes se kant die eerste
skoot gelos, en onmiddellik breek 'n skermutselinkie los.
Een sarsie (onder bevel om nie raak te skiet nie) van die Boere was genoeg.
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Die manhaftige kapteintjie en sy volgelinge gaan op loop, en om die indruk deeglik
in te vrywe, spring die Boere op hul perde en sit die swartes 'n ent agterna. Die
terugtog word weldra 'n vlug, en so haastig is sommige dat hul geweers in die slag
bly. Met 'n taamlike buit van Martini-Henri's het die klein kommando'tjie na die waens
teruggegaan, en die trek word voortgesit.
Dit was ongelukkig nie die einde van die saak nie. 'n Paar uur later verskyn weer
voor in die wapad 'n bende van omtrent driehonderd gewapende swartes onder
bevel van Khama se generaal, Mokoetsjanie. Dié keer was die swartes uiters beleef;
'n wit vlag word gehys, en Grobler en Mokoetsjanie ontmoet mekaar halfpad tussen
die voorste wa en die klein impi. Mokoetsjanie gee voor dat hy vreeslik verstoord
was oor wat plaasgevind het, en dat hy vir homself onaangename gevolge vrees
1.
by sy terugkeer na Khama. Grobler, aan die ander kant, begin toe eise te stel. Hy
sou die buitgemaakte geweers teruggee op voorwaarde dat Mokoetsjanie 'n
dokument teken waarin hy namens Khama beloof om tweehonderd stuks vee aan
die Transvaalse gesant te betaal ter genoegdoening vir die belediging hom
aangedaan, en nog vyftig aan Frans Lotrie, sr. (vader van die bogenoemde Lotrie),
wat gedurende die skermutseling beseer is. Mokoetsjanie stem hierin toe, en dit is
toe afgespreek dat die dokument sou opgestel word en dat Grobler en sy ses
manskappe Mokoetsjanie en sy volk 'n paar uur later sou ontmoet seshonderd tree
van die waens om die dokumente te onderteken. Altwee kante moes ‘sonder
geweers’ na die aangewese plek kom.
2.
En toe oorlê Mokoetsjanie wat hy dag 'n slim verraad te wees. Hy sou met
honderd-en-vyftig ongewapende manskappe Grobler en sy ses man ontmoet. Maar
tweehonderd tree van die ontmoetingsplek stel hy 'n hinderlaag van tweehonderd
gewapende swartes op. Hy gee vooraf bevel dat, onderwyl Grobler die dokument
voorlees, 'n ander onderkaptein, ene Modisa, 'n harde skreeu sou gee. Dit sou die
teken wees vir die aanwesige swartes om die Boere te gryp, terwyl die gewapende
tweehonderd dadelik moes toestorm en Grobler onskadelik maak, desnoods deur
te skiet. Hy had bevel van Khama ontvang om Grobler dood of lewend te vang.
Van die swartes se kant het alles tot op 'n sekere punt goed afgeloop. Met Modisa
se kreet begin die drama waarin Annie Lotrie bestem was om so 'n skitterende rol
te speel. Een Engelsman, Cameron, wat by Grobler was, en een van die Boere was
so seker dat Mokoetsjanie van plan was om verraad te pleeg, dat hulle die voorsorg
geneem het om elk 'n rewolwer in die sak te steek (die ooreenkoms was alleen
‘sonder geweers’: dit was hul verontskuldiging). Al die ander Boere had jagmesse
by hulle. Grobler self was 'n man van buitengewone liggaamskrag, en Mokoetsjanie
het gesorg dat van sy sterkste manskappe in Grobler se onmiddellike nabyheid sou
staan om hom te gryp.
Modisa gee die teken; ses of sewe swartes spring op Grobler toe, maar met 'n
paar vuisslae ontset hy hom. Hy trek sy jagmes en roep sy mense toe: ‘Bly by-

Eugène Marais, Versamelde werke

372
mekaar en loop agteruit waens toe!’ Dadelik was daar 'n hewige handgemeen. Wie
messe had, verdedig hulself daarmee, en Cameron en sy maat skiet met die
rewolwers.
Weer het moed by die swartes te kort geskiet. Binne 'n paar minute is die Boere
van hul aanvallers los, en hulle begin waens toe te hardloop om geweers in die
hande te kry.
Mev. Lotrie en haar twee dogters het die gebeurtenisse van die voorste waens
aanskou, en toe hulle die verraad gewaar, begin hulle geweers uit die agterste
waens losruk en na die voorste aan te dra.
(So gerus was Grobler dat al die geweers in die waens vas was!)
Toe die retirerende Boere omtrent vierhonderd tree van die eerste wa was en
omtrent tweehonderd van Mokoetsjanie, word laasgenoemde deur sy gewapende
hinderlaag versterk, sommige van hulle te perd. 'n Hewige vuur is dadelik op die
vlugtende Boere gelos. Met die eerste sarsie val Frans Lotrie. 'n Loodkoeël het sy
regterbeen in die knielid verbrysel. Daar was geen tyd vir redding nie. Om die lewens
van die origes en dié van die vroue te beskerm, moes die oorblywende vyf so gou
moontlik geweers in die hande kry. Lotrie is op die grond agtergelaat.
Annie Lotrie staan by die eerste wa met haar pa se geweer en patroonband in
die hand toe sy hom sien val.
‘My pa is gekwes!’ skreeu sy, en sonder om te wag, begin sy na hom hardloop.
Die swartes is toe ook vinnig aan kom van die ander kant, onder 'n geweldige gevuur.
Toe die Boere omtrent vyftig tree geretireer het, val Grobler, sy been bo die enkel
stukkend geskiet. Daar bly dus vier weerbare manne oor om die trek te red as hulle
daarin sou slaag om die waens te bereik. Grobler skreeu: ‘Laat my staan. Hardloop
waens toe!’ en onmiddellik daarna sien hy Annie verbykom met die swaar ‘poena’
in die hand. Hy roep haar toe: ‘Draai om, kind: jy gaan die dood tegemoet!’
Maar in die hart van die edele meisie klink 'n hoër, luider roepstem; die dood is
geen verskrikking meer nie. Sy hardloop tot by haar vader en spring voor om hom
met haar eie lyf te beskerm. Sonder om skuiling te soek, sonder die minste teken
van vrees of verwarring, begin sy op die stormlopende swartes te vuur, net so vinnig
as wat sy die ‘poena’ (Martini-Henri-agterlaaier) kon laai. Die swartes se hele vuur
is vir enige oomblikke op die dapper meisie alleen gerig. Sy is waarlik en letterlik
onder stof geskiet. Wie weet watter indruk hierdie bewys van dapperheid op die
inboorlinge gehad het? Seker 'n groter verbasing as wat 'n man ooit sou veroorsaak
het. Hulle stuit, en al Mokoetsjanie se aanmoediging is nutteloos om hulle voorwaarts
te dryf solank die wit meisie staande bly. Ja, instede van vooruit begin hulle uitmekaar
te loop en skuiling te soek. Maar die vuur op Annie word al hoe hewiger. Drie maal
word sy deur die rok geskiet, en sommige van die groot koeëls is so naby haar kop
dat sy die ruk
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daarvan gewaarword. Van die waens word haar toegeroep: ‘Lê plat! Lê plat!’ Maar
onder die gedreun van die geweers hoor sy niks. Eindelik (vir die moeder het dit
seker ure gelyk) bereik die vier nog weerbare mans die waens en hul geweers.
Ongetwyfeld was die voorbeeld van Annie Lotrie vir hulle ook 'n inspirasie. Met hul
eerste skote (en hulle was almal geoefende jagters) begin Mokoetsjanie en sy volk
tekens te gee van nog groter verwarring. Intussen het Annie se moeder en suster
die perde opgesaal, en toe die vier mans hul verskyning te perd maak, begin die
swartes bosse toe hardloop. Maar Annie Lotrie het reeds die slag gewen. Hoe
doeltreffend haar verdediging (of sal ons dit ‘aanval’ noem?) was, blyk daaruit dat
3.
dertig geweers en ses perde in die Boere se hande geval het.
Haar groot doel was natuurlik om haar vader te red, maar die gevolg van haar
heldedaad was baie groter. Die lede van die trek kan hieroor beste oordeel, en die
eenparige verklaring is dat sy almal se lewe gered het. Was Annie nie daar nie, sou
die swartes ongetwyfeld die gewonde Grobler bereik en hom daar en dan om die
lewe gebring het. En met dié aanmoediging, en die ontmoediging van die vier
oorblywende Boere, is dit moeilik om vandag tot enige ander gevolgtrekking te kom
as dat die hele klein trekkie deur die bloeddronke aanvallers oorrompel sou gewees
het. En so dra die eensame woestyn vir elke Afrikaner 'n gedagtenis suiwer en skoon
as 'n edelgesteente.
Mnr. Grobler het twee weke later in Waterberg aan sy wond beswyk. Deur
tussenkoms van die Britse Regering is Khama skuldig bevind en moes hy 'n pensioen
van £250 per jaar aan die weduwee Grobler betaal en £250 in een bedrag aan Annie
Lotrie se vader. Maar dit was ná lang gesukkel. Sir Sidney Shippard, Goewerneur
van Betsjoeanaland, wat eerste die saak ondersoek het vir die Britse Regering, had
al die feite voor hom. Sy merkwaardige verslag was: ‘Die Boere het dit alles verdien:
4.
Khama had geen skuld nie.’
Die tweede geval wat ek wil vertel, is dié van

Rachel de Beer
Wat sy gedaan het, sal deur baie beoordeel word as 'n heldedaad nog meer edel
en wonderwekkend as selfs dié van Annie Lotrie namate sy veel jonger was (sy
was maar twaalf) en omdat sy ure lank die dood moes afwag onder omstandighede
van die uiterste lyding, terwyl sy altyd in staat was om te enigertyd haarself te red.
Maar tot die dood toe het sy getrou gebly. Luister dan:
'n Ou Vrystater, ene Herman de Beer (hy was geen familiebetrekking van Rachel
nie), het voor die eerste Engelse Anneksasie 'n plaas gekoop op die Drakensberge
tussen Transvaal en Natal. Dit is miskien die koudste deel van die
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hele bewoonbare Suid-Afrika. Die koue was die grootste en nadeligste gevaar waar
die enkele inwoners teen te kampe had. Elke winter val daar kapok, en sneeustorms
met orkaanwinde gepaard kom so skielik op dat dit die dood blaas op al wat leef.
In so 'n storm kan geen onbeskutte dier of mens 'n nag deurlewe nie. Selfs in die
middel van die dag verkluim diere op die oop vlakte.
Een winter het by mnr. Herman de Beer 'n jong van-genoot uit die Vrystaat met
sy familie aangekom. Hy was aan grond soek in Transvaal en had by hom 'n klompie
aanteelbeeste en 'n paar skape en bokke. Sy familie bestaan uit sy vrou en twee
kinders - 'n seuntjie, vyf of ses, en 'n dogter, Rachel, van twaalf jaar. Daar was 'n
leë hartbeeshuisie op mnr. Herman de Beer se werf, en hy gee die nuwe inkomeling
verlof om sy intrek daarin te neem totdat hy 'n kans had om grond te soek. Dit was
nie meer as 'n paar weke na sy aankoms nie dat 'n vreeslike ramp die ongelukkige
familie tref.
Die middag vroeg het daar 'n vreeslike storm uit die suidooste opgekom. Swaar,
swart wolke maal oor die bergspitse, en die wind, skerp soos geslypte staal, sny
deur alle klere heen. Die vee moet dadelik versorg word, en almal op die werf, sowel
oom Herman as sy jong genant, was spoedig besig om lammers die huise in te dra
en die beeste by dik klompe die krale in te ja. Die jonger De Beer was maar arm.
Sy klompie aanteelbeeste was in die twintig en die klompie skape ook maar klein.
'n Mens kan begryp dat hy en sy vrou die nag met groot onrus tegemoet gesien het.
Op elke dier van sy klein besittinkie moes gelet word.
Toe hy sy klompie beeste die kraal inja, merk hy dat 'n jong koei in die veld gekalwe
het en dat sy sonder haar kalfie huis toe gekom het. Die beeste was die hele dag
in gesig en nie ver van die huis nie; maar hulle het in 'n groot kring gewei, en om
die kalfie te kry, sou 'n mens hul spoor moes omloop. Daar was geen tyd voor nie.
Die nag was op hande. Almal moes gaan soek wat kon gaan. Rachel - of Raggie,
soos sy genoem is - was 'n flukse klein meisie en was reeds haar vader baie
behulpsaam in die boerdery. Sy het met beeste grootgeword, kon drywe, inspan en
melk, en dikwels moes sy beeswagter ook wees.
Daar is toe besluit dat die vader en 'n klein Korannatjie in sy diens die verste
gedeelte van die weiveld sou opneem, terwyl Raggie 'n laagte naby die huis sou
deursoek. Net voor sy vertrek, dwing die klein broertjie om met haar saam te gaan.
Dit was toe al bitter koud, maar die kinders het in 'n swaar skool geleer, en selfs die
moeder het daar niks verkeerds in gesien om die broertjie met Raggie saam te laat
gaan nie. Dit was maar naby; hulle sou nie lank weg wees nie, en dit was buitendien
swaar vir Raggie om alleen te loop. Sy bind die seuntjie 'n klein skaapvelkarossie
om die hals, en so gaan hy en sy sussie voort.
Dit is onnodig om die treurige storie uit te rek. Dit was al donker toe die vader en
die Boesmantjie tuiskom, en Raggie en Boetie was nog uit. Die storm brom soos 'n
gekweste leeu; dit was byna onmoontlik om teen die wind koers te
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hou, en uit die swart van die hemel skiet die sneeuvlokkies soos ysnaalde neer.
Dadelik word alarm gemaak. 'n Groot misvuur word buite deur die moeder
aangesteek, en alles wat hout is, opgelê. Die vader, oom Herman en al die volk op
die werf (ek dink daar was maar twee buiten die Koranna), toegewoel in komberse
en karosse, is met lanterns uit om te soek.
Die hele bitter nag deur is gesoek, geskreeu en geskiet, maar van die kinders
geen spoor of teken nie. Met rooidag die volgende môre begin die storm bedaar.
Die wind sak en die sneeu val nie meer nie. Toe gaan die ongelukkige moeder ook
uit om te soek. Min hoop in die harte van almal! Watter skuiling is daar op die kaal
hoogtes? Die enigste kans - en dié is maar skraal - is dat die kinders in 'n erdvarkgat
gekruip het.
Net na sonop kry een van die nie-blankes die spoor, en kort daarna maak hy
tekens dat hy die kinders self gekry het. Hulle had deur die eerste en 'n tweede
laagte geloop en in die toenemende donker verdwaal. Binne enige minute is al die
soekers by die plek vergaar; en dit is wat hulle sien:
'n Taamlike groot miershoop is vars met 'n skerp klip uitgehol, soos 'n bakoond
in die veld of op trek gemaak word. Die miershoop was miskien al 'n weinig uitgehol
toe Raggie dit gekry het, sodat sy alleen nodig had om die holte ruimer te maak.
Raggie het dikwels sulke bakoonde vir haar moeder moes maak.
Voor die mond van die oond lê Raggie. Sy lê met haar rug na die bak, sodat haar
lyfie die oond so te sê dig maak. En sy is geheel en al nakend. Net haar velskoentjies
is nog aan die voete. Kouse het sy nie aangehad nie. Sy was natuurlik dood, die
lyfie byna so wit as die kapok self. En binne die oond lê Boetie opgekrul. Hy is styf
verkluim, maar leef nog. Hy het al Raggie se klere aan. Oor sy kleertjies is Raggie
se rokkie, haar onderrokkie en haar klein wolonderhempie. Om sy bene is die
skaapvelkarossie vasgewoel.
Het die leser al ooit koue hier in Suid-Afrika gevoel - bitter, snydende koue? Het
die leser ooit sulke koue gevoel, nie onder dak of by die vuur nie, of in komberse
dik toegewoel nie, maar buite op die kaal vlakte, sonder herberg of skuiling? Wie
ooit die gruwelike foltering deurstaan het, die stadige verlamming van kakebene en
lede, die druk van die hand van die dood self, laat so iemand dan 'n oomblik sy
gedagte laat gaan oor die klein, tengerige meisietjie in die brullende sneeustorm ...
Dit is alreeds donker. Vyftig tree ver moes sy haar klein boetie dra tot by die
miershoop. Die spoor wys dit. Hy kon nie meer loop nie. En stuk vir stuk trek sy haar
kleertjies uit om dit vir hom aan te trek: eers die borokkie, toe die onderrokkie; haar
kappie word styf om sy oortjies onder sy hoed vasgebind. Waarskynlik hou sy nog
die wolonderhempie aan om eers die oond te grawe. Haar hande en armpies is lam,
maar sy werk sonder ophou, al stadiger, al stadiger ... Eindelik is die gat groot
genoeg. Dit is al pikdonker nag. Boetie kerm
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seker aanhoudend, en dit skeur haar hartjie om dit te hoor; haar liefling moet gered
word. Die wolhempie word met moeite uitgetrek en met nog groter moeite oor Boetie
se klere aangetrek. Hy word in die gat vasgedruk, en nog verlaas word die
skaapvelletjie om sy beentjies en voetjies gewoel, en dan gaan sy voor die mond
lê; en ure en ure lank gaan sy so 'n pynlike dood tegemoet as wat vlees en bloed
kan ly. Wie weet? Miskien was daar 'n genade wat die bitterheid versag het.
Wat kan 'n mens meer doen as sy lewe vir sy broer gee? Wie sal ooit met dieselfde
tong praat van die dapperheid van generaals en maarskalke? Waarlik, dit is alleen
súlke dapperheid wat die Woord bewaarheid: ‘Dra my soos 'n seëlring op u hart,
soos 'n seëlring op u arm, want liefde is sterk soos die dood.’

Eindnoten:
1. Al die getalle en feite is soos deur die Britse Regering self bevind. Sien lord Knutsford se dépêche,
Engelse Blouboek 5918, bl. 43;
2. Hy het alles openhartig aan die Britse Regering erken, en bygevoeg dat hy 'n Christen was en
hard gebid het voor hy die verraderlike plan in sy kop gekry het. Sien Knutsford se dépêche;
3. Sien dieselfde dépêche van lord Knutsford;
4. Sien dieselfde dépêche van lord Knutsford.

5 'n Klein Kerkops en Sy Werk
Dr. H.G. Breyer, Direkteur van die Transvaalse Museum, het kort gelede 'n aantal
afmetinge en portrette geneem van 'n familie Waterbergse ‘Vaalpense’ wat uit
volkkundige oogpunt - d.w.s. in verband met die stamverwantskap van rasse - uiters
waardevol en belangrik sal wees as hy daarin slaag om die vraagstukke in verband
met die Vaalpense op te los. Tot sover was die resultate nog nie baie bevredigend
nie. Dr. Breyer vertel dat die Vaalpense wat hy ondersoek het, ongetwyfeld spore
van Masarwa-afkoms getoon het. Die afkoms van 'n geel ras was in hulle dadelik
merkbaar in kleur, in die geaardheid van die hare, en, merkwaardig genoeg, selfs
in die gelaatstrekke. Die dokter het gehoop dat ek hom van hulp kon wees, maar
ongelukkig was dit nie so nie, want ek het ook veels te laat in Waterberg gekom. In
my tyd het ek net twee van hulle gesien, en hulle was klaarblyklik nie te suiwer van
ras nie. In een van die twee, veral, het ek besonder belang gestel, maar om ander
as volkkundige redes. Hierdie een het baie ooreengestem met die beskrywing van
die ouer bewoners en jagters.
Die Vaalpens word beskrywe as 'n suiwer, swart dwerg met peperkorrels en
naturellegelaatstrekke, maar met die maniere en geaardheid van 'n Boesman. Hy
het die bosveld van Noord-Transvaal bewoon en het spoedig vir die grootwildjagter
kostelike dienste bewys; hy het gewerk vir 'n deel van die afval en oorskietvleis.
Geplant of gesaai het hy nie, 'n vaste verblyf het hy nie geken nie, vee het hy nie
gehad nie en sy enigste huisdier was die hond. Selde of ooit het hy gifpyle of
vergiftigde asgaaie gebruik, maar hy was 'n deurtrapte veedief. Eers het die swartes
op hom jag gemaak soos op ongedierte. Maar toe hy byna uitgeroei was - en die
skaarsheid van wild het baie daartoe bygedra - het 'n paar
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klompies by verskeie swart kapteins skuiling gesoek en gekry. Die opperhoofde het
hulle gebruik as opspoorders en jagters, net soos Khama en die Betsjoeana-kapteins
die Masarwa-dwerge van die Kalahari gebruik het. 'n Aantal jagters wat nog lewe,
het hulle goed geken en selfs hul taal geleer; ek dink dat dit heeltemal moontlik sou
wees om uit dié bron 'n woordelys op te stel wat genoegsaam die stamverwantskap
van hierdie enige en eienaardige menseras sal kan aantoon.
Die een wat ek gesien het, het in die Waterbergse Middelveld tussen die
Magalakwên en die Palala gewoon. Jan Nel, die jagter wat my aan hom voorgestel
het, is in Waterberg gebore en het glo selfs die ‘Vaalpense’ se taal leer praat; toe
hy nog 'n seun was, kon hy dit baie beter praat. In die gesprek met ‘Ou Klaas’ - want
so het ons Vaalpens-eksemplaar geheet - het hy Sesoeto gebesig.
Ons voorstelling was eienaardig en vir die Vaalpens kensketsend. Ons was net
die waterskeiding van die Palala oor en het in taamlik digte boswêreld uitgespan.
Onderwyl ons by die vuur sit en gesels het Nel my vertel van die Vaalpens en sy
maniere. Dit het hom bygeval dat van sy kindsheid af hier in die nabyheid 'n regte
Vaalpens woon. ‘Ou Klaas’, soos die jagters van vroeër dae hom genoem het, het
die meer beskaafde gewoontes van die naturelle aangeneem: hy het bokke
aangehou, selfs 'n paar beeste; hy het 'n klein tuintjie bewerk en nooit sy woonplek
verskuif nie.
As hy nog in lewe was, sou hy aan 'n sekere ‘roep’ gehoor gee. Die roep was 'n
geweerskoot gevolg deur 'n paar fluite op 'n leë patroondop. Dié teken het die jagters
altyd in die dae van die grootwild gebruik om Klaas te roep.
'n Uur later kom Klaas skielik te voorskyn. Hy het tog te bly gelyk om sy ‘Baas’
weer te sien. Hy was verslae om te hoor dat die ‘Ou Seur’, Nel se pa, 'n magtige
Nimrod, nie meer daar was nie.
Klaas was omtrent vier-en-'n-half voet lank. Klaarblyklik was hy horingoud: die
vel van sy gesig was heeltemal met rimpels oordek; sy gesig was besonder breed
en plat en sy neus was seker die breedste en platste wat my ooit onder die oë gekom
het. Die mond was yslik groot, met Negeragtige lippe, die hoek van die gesig goed,
'n besonder ‘goeie’ ken en die hare gewone naturellepeperkorrels. Sy kop het
besonder groot gelyk, maar dit is dalk omdat sy lyf so klein was. Sy skouers was
breed en sy hele voorkoms sterk en fors. Sy kuite was sleg ontwikkel, en dit was
des te opvallender deurdat hy sulke tamaai na buitekant gekeerde voete had. Die
bene, voete en gelaatstrekke het 'n mens sterk herinner aan die Negers van westelike
tropiese Afrika. Behalwe 'n stertriem en 'n klein karossie van agter was hy heeltemal
nakend. Van 'n nekband van pragtig gedraaide grootwild-garingvleis het daar op sy
bors af 'n ry stukkies gereedskap gehang - o.a. 'n tang soos ek nog nooit tevore
gesien het nie, 'n mes, 'n snuiflepel, 'n doringtangetjie en 'n breë stuk blink metaal
wat na een kant toe nouer loop en aan die breë kant uitgehol was. Dit was sy
paplepel. Die tang het
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hy in sy ambag gebruik - wat ek netnou sal beskrywe - en ook om 'n kool mee te
vat of dorings mee uit te trek. Dit was 'n fraai afgewerkte en slim ontworpe stuk
gereedskap.
Agter sy blaaie had hy 'n velsakkie met sy pyp en tonteldoos en 'n paar klein
stukkies gereedskap. Ook 'n fraai afgewerkte asgaai het hy gedra. Toe het ek eers
verneem dat hy 'n smid was. Nel het my vertel dat hy nog onthou hoe ou Klaas
eenmaal sy grootvader (self 'n knap smid) se roer heelgemaak het nadat die oubaas
self dit moes opgee. Die geheime van metaalwerk het Klaas geleer van 'n Mapela
wat hom gevang het toe hy nog klein was en toe grootgemaak het. Later het hy deur
heel die noorde beroemd geword vir sy metaalwerk. Met hoogmoed het hy my vertel
dat geen naturel met hom kon saamwerk nie, hoewel hy die smidsambag van hulle
geleer het. Magtige opperhoofde het indoenas gestuur om hom na hul statte uit te
nooi, maar toe sy Mapela-baas te sterwe kom, het hy vry geword en dadelik in die
wildernis gaan woon, want in die dae van sy ballingskap het die woesteny altyd
getokkel aan die snare van sy hart, en om in swart krale en tussen huise opgesluit
te wees was vir hom 'n Babiloniese gevangenskap. Die opperhoof Mapela het vir
Klaas 'n swart vrou present gegee, en die kaptein het uit sy eie kraal vir haar betaal.
By nadere ondersoek was dit duidelik dat die gereedskap, die lepel, mes, tang
en asgaai van egte naturellemaaksel was. Op die lemme was die eienaardige,
ingeduikte merke van die kliphamer sigbaar. Die metaal was blykbaar 'n suiwer, wit
yster, deur lang gebruik glad geslyt, en in elke stuk kon 'n mens 'n skrander ontwerp
sien, deeglik uitgevoer. Die lepel, veral, was deur sy eenvoud eg sierlik. Die
handvatsel was aan die end pragtig gekrul, vir versiering sowel as om dit aan op te
hang.
Op die asgaai was hy uitermate trots, en hy was blykbaar teleurgesteld dat ek die
wonder daarvan nie kon waardeer nie, selfs nadat hy my aandag daarop gevestig
het, en dat ek voorkeur aan die lepel gegee het. Die snuiflepel was ook mooi
uitgedink, maar die paplepel het nog al my aandag getrek. Teleurgesteld wys hy
my toe waarom hy die asgaai as 'n meesterstuk beskou. Dit was die draad waarmee
die lem en die steel vasgevleg was. Die draad het hy self gemaak, en niks wat die
naturelle ooit gemaak het, nee, nie eens die maaksel van die witman se vernuf, kon
sy draad ewenaar nie. Die klein messie was op dieselfde manier in die hef vasgevleg.
By ondersoek moes 'n mens twyfel of hy die waarheid praat - so eweredig was die
draad getrek. Dit was duidelik dat my twyfel hom plesier gegee en gevlei het. Hy
wys toe daarop dat die draad van dieselfde metaal was as die asgaai en die ander
werktuie. Die witman maak nie sulke draad nie.
Die volgende dag het Nel en ek sy smidswinkel besoek. Sy pondok en sy tuintjie
was tussen reusagtige rotse versteek, wat hier hul grys koppe bo die sand uitsteek.
Dit was in 'n digte bos, reg in die middel van 'n lap van die ge-
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vreesde blouhaak, waar mens nòg dier kon deurkom. Sy werf was 'n oop lap grond
van omtrent drie morge om die rotse. Waarom dié plek gekies was, was duidelik te
sien: onder een van die olifantklippe was 'n diep, skuins put, van die bokant waarvan
'n klein fonteintjie yskoue water in enkele druppels afsyfer. In droogte was dit al
water in daardie hele streek van die Middelveld. Deur 'n hoë heining van
boomstamme was sy hutte en bokkraal beskut teen leeus en ander ongedierte.
Toe ons daar kom, was ou Klaas al besig by sy vuurherd, want ons was spesiaal
uitgenooi om te sien hoe 'n ‘Kafferpik’ gemaak word. Dit was al soort werk wat hy
teenswoordig doen, en hy sou selfs dit laat staan as daar in die nabyheid 'n winkel
was, want Klaas het openhartig beken dat die ‘wit’ pik met 'n oog vir die steel baie
beter is as die naturellepik met 'n pen wat deur die steel moet gaan. Die ‘hoogoond’
was in ligte laaie. Dit het bestaan uit 'n drie voet hoë skoorsteen teen een van die
klippe opgebou. Die erts wat hy gebruik het, was rooiagtige klip gemeng met grond
van dieselfde kleur. Dit word eers in 'n hol klip met 'n klipvysel tot gruis gestamp en
dan net soos koring uitgewan; die ligte gruis waai dan weg en dié van hoër
ertsgehalte bly agter. In sekuur afgemete dele kom daarby dan gepoeierde,
glasagtige kwarts. Die brandstof was houtskool van 'n besondere rotsplant. Die
dikste takke en stamme word in 'n sandsloot gebrand en ná omtrent 'n uur met sand
doodgegooi. Met lang gebruik was die oond al tot erd gebak. Die erts word met
houtskool deurmekaargemaak en in die hoogoond op 'n laag droë beesmis uitgegooi.
Deur 'n gat omtrent vier duim in die vierkant word die vuur aangesteek, en sodra
die vuur vat, begin die blaasbalk. Dié bestaan uit twee goed gebreide bokvelle met
seninggare aanmekaar genaai. Die beuel is die knapsak-geslagte bokpoot wat
beurtelings met die vingers toegeknyp en dan weer losgelaat word. In dié geval het
een van Klaas se seuns, 'n kleinjong van omtrent twaalf jaar, in wie se gesig sy
afkoms van die twee rasse sigbaar was, met die blaasbalk gewerk. Hy het wydsbeen
oor die velle gaan sit en met die op- en neergaan van sy lyf die blaasbalk laat werk.
Uit die blaasbalk het 'n klei-tuit die wind in die oond gevoer.
Intussen het ou Klaas die opening met 'n stuk klei sorgvuldig toegesmeer. Die
smeltery was 'n langdradige proses: af en toe moes houtskool, dan weer met
gereelde tussenpose erts en kwartsmeel in die skoorsteen gegooi word. Onderwyl
het Klaas ons sy gereedskap gewys. Die aambeeld was 'n gladde, swart klip; die
hamers was 'n aantal klippe wat onderling verskil in grootte en gewig; party was
keilvormig, ander weer rond, en almal was om die middel ingekeep vir 'n handvatsel.
Wit slypstene van sandsteen was daar ook, wat van ver moet gekom het en wat ou
Klaas as 'n skat beskou het. Die draadtrekmasjien was 'n gesplete stok waarin die
draad, nadat dit deur 'n gat in die plaat getrek is, vasgehaak word. Die stok word
dan regop in die grond geplant en die plaat daarom gedraai, sodat 'n sterk trek
uitgeoefen word op die draad, wat dan om die
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stok opdraai. Af en toe word die draad in 'n grasvuur getemper en gedurig word dit
met akkedisvet gesmeer - die enigste smeersel, volgens Klaas, wat hiervoor gebruik
kan word. As 'n mens olie of enige ander soort vet sou gebruik, sou die draad bros
word en breek. Die draadplaat was vir my die interessantste van al Klaas se
besittinge, en ek dink dit het hy ook die meeste waardeer. Hy had nie die minste
idee wie dit gemaak het of waar dit vandaan kom nie. Hy het dit geërf van sy
Mapela-baas, in wie se familie dit 'n erfporsie was vir lang, lang, lange jare (die oë
toegeknyp en die woorde lank uitgerek om 'n onberekenbare verloop van tyd uit te
druk). Dit was 'n skurfkantige stuk yster van omtrent sewe by vier by een duim.
Daarin was met ongelyke tussenruimtes gate gemaak. Deur die grootste kon 'n
potlood gaan, en 'n paar van die kleinstes was so dik soos gewone ruwe draad. Die
gate was met gebruik al so geslyt dat dit onmoontlik was om te sê of hulle met bore
dan wel met deurslae gemaak was. Die werktuig het tekens van hoë ouderdom
gewys. Van Europese maaksel was dit klaarblyklik nie, en Klaas het dadelik erken
dat geen inboorlingsmid (hyself ingereken) so 'n ding kon maak nie. Al sou hulle so
'n groot stuk metaal aaneen kon smelt en dit in 'n plaat uitsmee - en dit was
twyfelagtig - geen naturel kon deur so 'n dik stuk yster gate maak nie, vernaam die
kleintjies. Van yster boor het hulle niks geweet nie.
Toe deur die toegesmeerde opening van die fornuis 'n wit lig sigbaar word, met
af en toe 'n sproeivonk, neem Klaas self die sake oor. 'n Sakkie kwartsmeel word
nou uit die hut te voorskyn gebring. Dit was gemaak van 'n baie skaars soort klip.
Daarsonder kon 'n mens nie smelt nie, want as 'n mens nie op die regte tyd van die
sand bysit nie, wou die metaal nie ‘soos water vloei’ nie. Die vuurspuwende deur
word nou weer sorgvuldig toegesmeer, en kort daarvoor word die sand vasgestamp
en daarin met die eetlepel 'n moot uitgehol. Alles word sorgvuldig en noukeurig
vereffen en afgemeet. Die maatstok was 'n lang, swart stok vol kepe. Die moot moes
van 'n sekere wydte en diepte wees. Aan die end van die moot word die pik nou in
die sand afgeteken en met die lepel sorgvuldig uitgehol en gelyk gemaak.
Die kleinjong by die blaasbalk word nou aangespoor om heftiger te blaas. In
strome tap die sweet van sy kaal bas en hy hyg uit-asem. Uit die skoorsteen kom
'n ondraaglike stank van swawelwaterstof (net soos vrot eiers). Dit is 'n goeie teken,
sê Klaas. Op 'n gegewe oomblik word die toweragtige kwartsmeel bygevoeg. In die
een hand neem Klaas nou 'n lang, groen stok met die bas afgestroop en aan die
een punt gebrand. Sorgvuldig weeg hy die stok, mik met die skerp punt op die
toegepleisterde deur en steek. Die kleinjong spring uit die pad en sleep die kosbare
blaasbalk mee. Met 'n dowwe gerammel kom 'n suiwer stroom hitswit metaal deur
die opening en vloei in die moot af met 'n gesis en geknetter onderwyl dit 'n gloed
van sproeivonke in die rondte sprei.
Klaas se afmetinge was gevaarlik net. Die metaal het net die pikvorm en die
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moot volgeloop, en ek glo daar het nie 'n vingerhoedvol oorgeskiet nie.
Nou word eers 'n dun laag klam sand oor die massa gestrooi, en daarna water
uit die mond geproes. Dit was om die metaal taai te maak, soos Klaas duidelik maak.
Daarna word die pik met hamer en slypsteen verder afgewerk.
Sy hele omgewing, net soos sy gereedskap, het die tekens van deeglike werk
gedra. Die hutte en hul deure, die heining en die hekke, die huisraad, die leerwerk
in sakkies en klere (wat van laasgenoemde aanwesig was) - alles was stellig beter
afgewerk as 'n mens dit gewoonlik by swartmense aantref, en as Klaas met
kurio-soekers in aanraking kon gekom het, sou hy seker van hulle 'n goeie skatting
gehef het. In 'n wêreld van sy eie het hy gelewe - net een klein voetpaadjie het hom
met die buitewêreld verbind.
Aan die natuurvorser is dit bekend dat hierdie lappe blouhaakdorings vir 'n aantal
viervoetige diere 'n ware toevlugsoord is. Dit wemel daar van diersoorte wat selde
of nooit buitekant die toevlugsoord aangetref word nie. Daar is selfs klein voëlsoorte
wat aan die haakdorings eie is. So het ook ou Klaas, miskien die laaste oorblyfsel
van sy ras, 'n rusplaas vir die ongeseënde in die diepte van die haak gevind. Toe
ons hom laas gesien het, het hy nog nooit opgaaf betaal nie en met die Regering
nog nooit in aanraking gekom nie. Hy het al gerugte gehoor omtrent die Verskriklike
Ding wat net een ding tot doel had: om jou huis te verniel en jou vee te vat. Maar
hy was nie seker of dit die versinsel van een of ander verhaal was nie - 'n storie om
die onkundige mee te verskrik. In alle geval, hy was seker dat dit hom nooit daar in
die haak sou kom uitsnuffel nie. Buitekant was daar so baie swartes op wie dit die
wraak kon koel.
Arme ou Klaas! Erger gevaar het hom onwetend bedreig. Hierdie lusoord wat hy
op die woesteny verower het toe dit nog niemandsgoed was, wat hy bewoon het
voordat daar ooit 'n witman in daardie wêreld was, waaraan hy gebonde was met
die diep gevoelens wat elke dier aan sy lêplek bind, die grond, die bome, sy huis,
sy put - alles het behoort aan 'n Hebreeuse meneer in Londen wat die plek nog nooit
gesien het nie, wat nog nooit binne sesduisend myl daarvandaan gewees het nie.
Eindelik sal sy verteenwoordigers kom, gesteun deur al die magte van die beskawing,
om ou Klaas uit die haak te verdryf of swaar huurgeld te eis. Sy laaste dae het ek
nie verbitter deur hom hiervan te vertel nie. Ek verkeer nog in die hoop dat hy êrens
onder die haak 'n laaste rusplaas gekry het.
Op 'n later keer het ou Klaas ons kamp besoek om vleis, en twee weke daar gebly.
Ek het toe die kans gehad om sy kennis van die veld en van wilde diere te beproef,
en ek moes erken: ‘De helft was mij niet aangezegd.’ Kennis van die veld en van
wild was destyds iets algemeens in die noorde. Die jagter Nel self het die veld soos
'n ope boek gelees, maar die kennis van ou Klaas het alles oortref wat ek ooit
ondervind het. Dit was baie meer as eenvoudig 'n kennis van wilde diere en hul
gewoontes: hy het hul lewe geleef en hul gedagtes gedink.
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6 Skaduwee van 'n Misdaad
'n Voëlvryverklaarde vir byna 'n halfeeu was Hermanus Lombaard, 'n merkwaardige
persoonlikheid uit die troebele Suid-Afrikaanse geskiedenis van 'n vyftig jaar gelede.
Die dade waarin hy so prominent opgetree het, is deur latere en meer momentele
gebeurtenisse oorskadu. Sy naam is vergeet. In sy eie distrikte, egter, beide in
Transvaal en in die Vrystaat, is hy 'n welbekende, en die noem van sy naam word
altyd gepaar met die verskriklike gebeurtenis wat soos 'n skaduwee 'n halfeeu lank
oor sy lewe gehang het.
Toe ná vele teleurstellings, ek daarin geslaag het om 'n kennismaking met hierdie
voëlvryverklaarde in Heidelberg te bewerkstellig, het hy vingeralleen van die Vrystaat
gery - 'n afstand van oor die vyftig myl. Binne in die kap van sy kar was sy geweer
en verskeie swaar kieries vasgemaak. Gedurig swerf hy met hierdie wapens rond.
Dit was toevallig sy negentigste verjaardag. In die loop van die gesprek het hy self
die wens uitgespreek dat sy eie storie oor die donkere voorvalle wat so 'n magtige
rol in sy lewe gespeel het, in 'n Engelse koerant gepubliseer moet word. Hier volg
sy verklaring:
‘Ek is vandag negentig jaar oud. Binne 'n kort tyd, 'n baie korte, sal ek verskyn
voor die Groot Krygsraad, waar valse verklarings geen mens sal baat nie. Watter
nagedagtenis ek van myself nalaat, maak nie veel saak nie; maar ek het oor die
saak nagedink, en dit is miskien maar die beste om 'n ware toedrag te gee van alles
wat ek weet en gesien het voor ek sterf. Die saak waarvan ek wil vertel, het voorgeval
gedurende die Engelse Oorlog van 1880. Ek was op verlof van my kommando op
my plaas Koppiesfontein, nou die eiendom van my kleinseun, aan die Transvaalse
kant van die rivier. Een môre - dit was in Desember 1880 - het ek 'n kar en twee
perde van die kant van die rivier sien aankom. Ek het eers gedink dat dit 'n Vrystaatse
kar was wat by Liesdrif deurgekom het. Toe dit by my kom, vind ek dat daar twee
Engelse in was - 'n lange (kaptein Lambert) en 'n kortere (kaptein Elliot). Die lange
kon so 'n bietjie gebroke Afrikaans praat. Met hom alleen het ek gepraat. Die korter
een het nooit met my gepraat nie. Die lang kêrel het my vertel dat hulle twee Engelse
offisiere was van die regiment wat deur Frans Joubert op Bronkhorstspruit vernietig
is. Hy het my 'n vrygeleide getoon van die Kommandant-generaal om na die Vrystaat
deur te gaan oor die naaste drif. Hulle het my vertel dat die drif nie deurgaanbaar
was nie, en het my gevra hoe die pad na Standerton gaan. Ek het hulle met die
uitspan gehelp en hule kos gegee. Ek het opgemerk dat daar heelwat stukkende
plekke aan hul kar was en het dit reggemaak solank hulle geëet het. Ek het hulle
toe, so goed ek kon, die pad na Standerton beduie. Ek het op daardie tydstip nie
die voorwaardes van hul parool geweet nie. Hulle het in die rigting van Standerton
vertrek.
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Drie dae later het ek dieselfde kar van die kant van Heidelberg sien aankom. Dit
was geëskorteer deur gewapende manne. Daar was sewe manne; twee van hulle
was offisiere: kommandant Roelf Nieuwenhuizen en veldkornet Adriaan van Niekerk.
Nieuwenhuizen het aan my gesê dat hierdie twee persone hul parool verbreek het.
Hulle het geweier om die rivier te deurkruis en het na Transvaal teruggekeer. Hulle
is gevang op die plaas van Gert “Engelsman”, dertig myl van Heidelberg. Hulle (die
eskort) het bevele ontvang om die gevangenes te dwing om deur te gaan. As hulle
weier, moes hulle as spioene doodgeskiet word. Hy het geen geskrewe bevele
gehad nie. Ek het hom sy geskrewe instruksies gevra, en hy het my meegedeel dat
Swart Jan Maré hom alleen woordelike bevele gegee het.
Hy het my gekommandeer om saam met die eskort te gaan, daar ek die pad goed
geken het, asook die drif. Ek kon sien dat die manne almal kwaad en opgewonde
was, en ek was bang dat hulle die Engelse sou doodskiet en dan die lyke in
erdvarkgate steek. Omtrent sononder het ons vertrek, en toe ons by die drif kom,
was dit net aan die donker word. Daar was donker wolke en weerlig. Die rivier was
kwaai, maar die drif was nog deurgaanbaar. Roelf Nieuwenhuizen sê toe aan die
Engelse: “Daar is die drif, en julle moet dadelik deurgaan.” Die lange het gesoebat
dat hulle moet wag tot die volgende môre, maar Nieuwenhuizen het geweier. Die
oomblik toe hulle in die water ingaan, het ek gesien dat hulle baie baar was in die
hanteer van kar en perde. Ek sê toe aan kommandant Nieuwenhuizen: “Laat ek
hulle deurneem. Ek kan terugswem deur die seekoegat. Ek het dit baiemaal gedoen.”
Nieuwenhuizen het geweier. Hy sê dat ons geen reg het om deur te gaan na die
Vrystaat toe nie. Dit sou net moeilikheid veroorsaak.
Ek was jammer vir die Engelse en het gehoop dat hulle teen enige prys oorkant
sou kom, want ek het gevrees vir hul lewens as dit nie sou gebeur nie. Nadat hulle
'n paar tree gegaan het, het die perde vasgesteek. Die twee mans het omgekyk, en
ek het na die kant van die water gehardloop en hulle met my geweer gedreig. Hulle
het 'n paar tree verder gegaan, toe die perde weer vassteek. Die lang offisier (kaptein
Lambert) skreeu toe aan die kommandant dat hulle gaan omdraai. Ek hoor toe dat
Nieuwenhuizen bevel gee om te skiet. Ek meen dat dit sy plan was om die mense
bang te maak. Ek sien toe dat die perde stroom-af draai, en die stroom neem die
kar na die seekoegat. Ek het ook geskiet. Ek het my geweer in my regterhand gehou
en die skoot sommer in die lug afgetrek sonder om die kolf aan my skouer te bring.
Voordat die kar verdwyn het, het ek die lang Engelsman in die water sien duik. Hy
was uitgeklee - alleen in sy onderklere. Ek het die korte nooit weer gesien nie. Ek
het die wit onderhemp van die lange 'n lang tyd gesien toe hy deur die kabbelings
swem.
Die volgende dag het 'n klompie Vrystaatse burgers op die rivierwal van Frankfort
aangekom op soek na die lyk van die een offisier. Hulle vind dit toe
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uitgespoel op 'n eiland. Ek het verneem dat hy gedood is deur 'n koeël in die rug.
Ek het die lyk nie self gesien nie. Ek roep God tot getuie dat ek die Engelsman nie
geskiet het nie; en ek het nooit na hulle geskiet nie; dat ek vir hulle jammer was en
dat ek graag sou wou sien dat hulle deurkom. Later, ná die vrede, het ek gehoor
dat ons, lede van die eskort, verhoor sou word deur 'n Engelse krygsraad. Ek het
my geweer gevat en gesê: “nee, ek sal nie deur die Engelse verhoor word nie.” As
hulle my sou verseker dat ek verhoor sou word deur 'n krygsraad van my eie mense,
sou ek oorgee, maar andersins nie. Ek het verneem dat Nieuwenhuizen en die
ander verhoor sou word. Ek het die land verlaat. Ek het na Mafeking vertrek en het
'n grootwildjagter in daardie dele geword. Dit was in Betsjoeanaland dat ek die tyding
gekry het dat Nieuwenhuizen en die ander verhoor en vrygespreek is. Toe wis ek
dat dit klaarpraat met my sou wees as hulle my ooit in die hande sou kry. Ek sou
die sondebok gemaak word. Maar ek het 'n kontrak met myself gemaak: as ek dan
oor hierdie saak moes sterf, sou ek met die geweer in my hand sterf soos my vader
voor my. Ná 'n tyd het ek teruggekom na my plaas en familie. My naam het 'n
spreekwoord onder die mense geword.
Maar almal het geweet dat ek nie lewend sou gevang word nie en hulle het my
met rus gelaat. Die eerste nag, met my aankoms, het ek 'n kamer in die hotel op
Frankfort gehuur. Ek het gehoor dat die eienaar aan 'n Engelsman in die kroeg sê
dat ek Hermanus Lombaard is wat 'n Engelse offisier vermoor het. Ek het daardie
nag nie geslaap nie. Ek het by die deur wag gehou. Dit was die enigste nag dat ek
ooit ongewapen na bed gegaan het. Maar in daardie dae was ek 'n sterk man. Ek
was op die Hoëveld bekend vir my krag. Ek sou hulle met my blote hande
doodgemaak het as hulle gewaag het om my daardie aand te vang. Die volgende
dag het ek 'n klein rewolwertjie gekoop en het nooit weer sonder my geweer gereis
nie. Ek het geleer om baie min gedurende die nag en te eniger tyd gedurende die
dag te slaap. Ek het geslaap soos 'n voëltjie op 'n tak. Ek het nooit lank op dieselfde
plek gebly nie, en hierdie dinge het die gewoonte van my alledaagse lewe geword.
Baie van ons offisiere en godsdienstige mense het my kom sien en probeer bewys
dat dit my plig was om my oor te gee en my desnoods te laat teregstel. Hulle het
my net vererg. Aan hulle almal het ek gesê: “Nee, ek sal my nie soos 'n skaap ter
slagting laat lei nie. As ek oor hierdie saak moet sterf, sal ek met my geweer in my
hande sterf soos my vader voor my, en soos dit 'n krygsman betaam.” Sien u, my
moeder was in die opstand toe Fabre deur die Engelse doodgeskiet en sy vrou
gewond is. Sy het my die storie baiemaal vertel, en Fabre en sy vrou en
Bezuidenhout aan my voorgehou as voorbeelde van wat 'n dapper krygsman moet
wees. Lewend sal hulle my nie kry nie - dis al.’
Hy was een van die eskort wat beskuldig gestaan het van deelname aan die
moord op kaptein Elliot en van poging tot moord op kaptein Lambert, beide
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van die 94ste Regiment, teen die end van Desember 1880. Gedurende die
vredesonderhandelinge by Laingsnek aan die einde van die Eerste Vryheidsoorlog
is 'n spesiale uitsondering op die algemene amnestie deur die Britse Generaal, sir
Evelyn Wood, voorgehou: dat die lede van die eskort aan die Republikeinse Regering
moet oorhandig word om verhoor te word deur die Hoë Hof in Pretoria. Dit is gedoen.
Kommandant Gert Nieuwenhuizen, veldkornet Adriaan van Niekerk en vyf lede van
die eskort het hul verhoor deurstaan en is onskuldig bevind.
Hermanus Lombaard, die agtste man van die eskort, het geweier om homself oor
te gee. Hy het 'n voorwaarde gemaak dat hy sal oorgee as hy 'n geskrewe belofte
ontvang van die Driemanskap dat hy verhoor sal word deur 'n krygsraad van sy eie
mense; hy het geweier om deur ‘die Engelse Hof’ verhoor te word.1 Hierdie
voorwaarde kon nie deur die Regering aanvaar word nie, en Lombaard het verdwyn.
Hy het na Betsjoeanaland en die Kalahari-woestyn gegaan, waar hy bekend geraak
het as 'n grootwildjagter en 'n fortuinsoldaat tussen die oorlogvoerende Boere en
swartes van daardie tyd en geweste. Ná baie jare het heimwee hom teruggedryf na
sy familie en plase aan Vaalrivier. Ook hier het hy die lewe van 'n voëlvryverklaarde
volgehou. Nooit het hy ongewapend gegaan nie en nooit het hy op een plek langer
as 'n paar dae gebly nie. Die meeste mense was doodbang vir hom. Dit was bekend
dat hy 'n eed afgelê het dat hy nooit lewend gevang sou word nie.
Ten laaste het hy sy besittings onder sy kinders verdeel. Die gewoontes van 'n
halwe leeftyd het so ingewortel geword dat hy selfs vandag nog dieselfde ongelooflike
bestaan voer. Hy sê van homself, sprekende oor sy terugkoms na die huis: ‘Ek het
vir myself 'n gruwel geword, en ook vir ander. My naam het 'n spreekwoord onder
die mense geword.’
Daar bestaan min twyfel dat sy eie gedrag die meeste bygedra het om aan hom
die verdenking van die skuld van die misdaad te knoop, en ook om die vergelding
van die res van die eskort wat hul verhoor deurstaan het, te versterk. Dit was maklik
om verdenking te werp op 'n desperate wat vir die regbank vlug. Die kommandant
se verdediging was dat sy bevel om te skiet net was om die perde aan te spoor om
deur te gaan; hy het sy mense gesê om te skiet, nie na nie, maar langs hulle, en
om versigtig te wees. As hulle lus gehad het om te dood, dan sou nie een van die
offisiere ontsnap het nie, want hulle was skaars vyftien tree van hulle af. Die
verklaring aangaande die afstand is deur kaptein Lambert bevestig. Dit was seker
dat, as al die manne van die eskort deur die tent van die kar geskiet het, nie een
van die twee vry sou gekom het nie. Net so seker was dit dat kaptein Elliot net deur
'n enkele koeël getref was deur die rug, en dat, wie ook al die skoot afgevuur het,
gemeen het om te dood, en in der waarheid 'n lae moord begaan het.
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Wie sal vandag beslis watter een van die eskort die dodelike skoot gevuur het? Die
hof het ongetwyfeld aangeneem dat die man wat uit die lang gevlug en geweier het
om verhoor te word, die skuldige was. Hermanus Lombaard is uit die algemene
amnestie van 1881 gesluit, en is nog nooit deur enige bevoegde hof verhoor nie.
Die moord op kaptein Elliot het die Engelssprekende wêreld met afsku en
verontwaardiging vervul. Onder die Afrikaners het dit konsternasie gewek. Dit het
die saak van diegene wat gekant was teen die teruggawe, versterk en het
proporsioneel die hande van dié wat gewerk het in die belange van die opstandige
Boere, verlam. Van hierdie gesigspunt beskou, kan daar min twyfel bestaan dat die
onmiddellike gevolg van die moord verlenging van die stryd was. In geen geringe
mate was die ongelukkige voorval verantwoordelik vir die voortsetting van die kryg
in die berge en die bloedvergieting wat daarop gevolg het nie. En die bitterheid wat
daardeur ontstaan het, is vererger deur die gebeurtenisse wat die moord onmiddellik
voorafgegaan het. Dit was die slag by Bronkhorstspruit, waar die Britse oormag
onder bevel van kol. Anstruther aan die klein Boerekommando'tjie onder kommandant
Frans Joubert moes oorgee.
Daar was ná die slag net twee ongewonde Engelse offisiere: kapteins Lambert
en Elliot; en hierdie twee is as krygsgevangenes na die Boerekamp vervoer. Hier
is twee keuse voor hulle geplaas: hulle moes òf as krygsgevangenes bly tot aan die
end van die oorlog òf hul parool sou onder die volgende voorwaardes deur die
Boerebevelvoerders aangeneem word: (1) Hulle moes die land onder geleide langs
die kortste weg verlaat; (2) hulle moes die land nie weer binnekom solank
vyandelikhede aan die gang was nie; en (3) hulle moes nooit weer die wapens
opneem teen die krygsmagte van die Republiek nie. Die twee offisiere het
laasgenoemde keuse aanvaar; of hulle dit gedoen het ná beraadslaging met hul
gewonde hoër offisiere in Pretoria, is nie bekend nie. 'n Mens moet aanneem dat
hulle dit gedoen het op aandrang, want 'n ondergeskikte offisier kon nouliks op eie
verantwoordelikheid sulke vernederende voorwaardes aangeneem het.
Dit was hier waar die lewensloop van die twee Engelse offisiere en van Hermanus
Lombaard mekaar genader het.
Liesdrif was vir meer as 'n halfeeu die vernaamste deurgang van die wapad tussen
Frankfort en Heidelberg. Omtrent twintig jaar gelede is dit vir goed opgegee. Toe
ek daar 'n veertien dae gelede was, was die rivier in volle vloed - 'n pragtige toneel.
Dit vloei hier oor 'n breë, rotsagtige plaat wat natuurlik die keuse van hierdie plek
as 'n drif bepaal het. By die drif, en vir 'n afstand na bo, is die rivier meer as 'n
kwartmyl breed. Net onderkant die drif is daar 'n see-
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koegat met 'n pragtige, beboste eilandjie in die middel. Op die eiland konsentreer
die krag van die water van beide oewers, sodat alle voorwerpe wat in die seekoegat
te lande kom, die neiging het om vroeër of later op die eilandjie uitgespoel te word.
Liesdrif het van oudsher 'n slegte naam gehad en het dit behou gedurende al die
jare wat dit in gebruik was. 'n Ou inwoner wat die drif meer as sestig jaar lank geken
het, het dit aan my vertel: ‘Die oumense het dit die bynaam van die Drif van Trane
gegee. Nou ken selfs die kindertjies dit onder die naam van “die Ou Drif waar die
Engelsman geskiet is”. Die treurspele wat hier voorgeval het en die slagoffers wat
hier deur die groot rivier geëis is, is genoeg om 'n boekdeel te vul. Die vertellings
van waens en karre wat oor die klipbank gespoel is, skyn sonder end te wees. Selfs
die romantiese ontbreek nie in die verhale nie. Kort voor die einde van sy donkere
geskiedenis het Liesdrif 'n aantal slagoffers gelyk geëis. Daar word deur die ou
oewerbewoners vertel van 'n jong Vrystaatse bruid wat oorgekom het van oorkant
om haar wagtende bruidegom duskant aan die Transvaalse sy te ontmoet. Die
trouparty het die drif ingery in 'n veerwaentjie getrek deur ses perde en begelei met
musiek en jolyt. Voor die gesig van die bruidegom en die vergaderde huweliksgaste
is die voertuig met sy hele mensevrag deur die stroom oor die klipbank geslinger.
Dié keer, egter, het die seekoegat sy dooies nooit weer uitgelewer nie.’
Oral in die geil gras lê die grafte, merendeels naamloos, van al die ongelukkiges
wat die drif teruggegee het nadat hy met hulle klaar had. Op twee van hierdie grafte
het mnr. Beytel, kleinseun van Hermanus Lombaard en eienaar van die grond, ons
aandag gevestig. Die een is 'n ou Voortrekkergraf, diep ingeval. met die grafsteen
skeef gedruk. Die onhandig uitgebeitelde opskrif is nog met moeite leesbaar - alles
behalwe die naam. Dit lees as volg: ‘Hier rus in vrede W.J.W. - in die drif gedood
deur 'n gewonde seekoei op 18 November 1837.’ 'n Klein entjie verder is die graf
van 'n Engelse spioen wat deur 'n Boerespioen in 'n tweegeveg tromp-op doodgeskiet
is. Hulle het mekaar onverwags aangesig tot aangesig ontmoet by 'n bultjie. Die
Engelsman is begrawe waar hy geval het.
Reeds lank voor die koms van die blankes het die drif sy slagoffers uit die
trekkende swart impi's geëis. Ons is 'n plek aangewys waar daar twee groot
versoeningshope opgerig is - versoening vir die geeste van die dooie krygsmanne
wat die seekoegat oorrompel het. Maar meeste van die klippe is lankal gebuit om
die rusplekke van meer moderne slagoffers van 'n ander ras aan te dui.
Dit was hierdie ongeluksdrif wat die twee Britse offisiere gedwing is om in te gaan
met die skemering van 'n stormagtige nag en met 'n snel stygende rivier.
Die enigste vroeër gepubliseerde verslag van die gebeurtenisse wat gelei het tot
die dood van kaptein Elliot, is bevat in die offisiële verslag wat deur kaptein
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Lambert gestuur is op 5 Januarie 1881 aan sir George Pommeroy-Colley,
opperbevelhebber van die Britse troepe in Suid-Afrika, wat kort daarna op Majuba
gesneuwel het. Dit is die beknopte inhoud van kaptein Lambert se verhaal: Nadat
hulle hul parool gegee het, is hulle van die Boerelaer deur Heidelberg geneem - die
setel van die Driemanskap en hoofk wartier van die Republikeinse magte - en van
daar in die rigting van die Vaal.
‘Ná ons ses of agt myl gegaan het,’ skryf kaptein Lambert, ‘het ek opgemerk dat
ons in 'n verkeerde rigting gaan. Ek het die feit aan die eskort meegedeel, maar
hulle het beweer dat dit reg is. Daar ek verkenningsoffisier in Transvaal was, het ek
die distrik goed geken en was ek seker dat ons in die verkeerde rigting gaan, maar
ons moes bevele gehoorsaam.’
Dit sal duidelik wees vir die leser wat die distrik ken, wanneer hy die verslag
noukeurig lees, dat vanaf die tyd dat kaptein Lambert en sy mede-offisier Heidelberg
verlaat het met die eskort, hy alle besef van lokaliteit en rigting verloor het. Terwyl
hulle direk suid gaan na Liesdrif en toe hulle 'n paar myl van die Vaal was, het hy
gemeen dat die eskort hulle na Pretoria neem, en dat die hoofstad slegs veertig myl
ver was; en nog later was hy onder die indruk dat hy die Vaal stroomaf gaan (op
soek na 'n drif of pont) toe hy werklik in die hart van die land ingaan, reguit terug na
Heidelberg. Hy is op Molspruit, dertig myl van die dorp, gevang. Ook sal gesien
word dat hierdie ongelukkige obsessie van kaptein Lambert dat hy voortdurend in
die verkeerde rigting geneem is, geen klein aandeel bygedra het tot die wording
van die treurspel nie.
Die verslag hervat: Hulle is na 'n drif geneem, maar kaptein Lambert het gesê dat
dit onpassabel was en dat hulle na 'n verkeerde drif gebring is. Die eskort het toe
voorgestel dat die twee offisiere met behulp van 'n pont daar in die buurte moes
oorgaan. Kaptein Lambert het geweier om dit te doen, want dan sou hy sy kar en
perde moes agterlaat. (Dié veronderstelling was ook verkeerd - so beweer die ou
oewerbewoners.) Hy het volgehou dat die eskort hulle na 'n verkeerde plek gebring
het; en nadat hy om hul geskrewe instruksies gevra het (wat alleen in Hollands was),
het hy hulle daarop gewys dat die naam van die drif nie in die dokument voorkom
nie. Hier het die twee Engelse offisiere en die eskort van mekaar afskeid geneem.
Laasgenoemde het na Heidelberg teruggegaan om verslag te doen, terwyl kapteins
Lambert en Elliot besluit ‘om die stroom van die Vaal te volg’ ('n besliste
onmoontlikheid in hierdie geweste), op soek na 'n drif. (Dit was op hierdie, hul eerste
trek weg van die rivier, dat hulle met Hermanus Lombaard op Koppiesfontein kennis
gemaak het, soos blyk uit sy verklaring.)
Nadat hulle Koppiesfontein verlaat het, waar, volgens Lombaard, hulle die pad
na Standerton gevra het, het hulle drie dae rondgedwaal en toe reguit na Transvaal
teruggery. Hulle is op Molspruit, die plaas van mnr. C.G. Grobler,
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dertig myl van die dorp Heidelberg, gevang deur twee gewapende burgers wat hulle
'n brief, geteken deur die Sekretaris van die Republikeinse Regering, oorhandig het.
Die brief was in Engels; en kaptein Lambert gee daarvan die volgende oorsig: Die
Republikeinse Regering was verbaas om uit te vind dat hulle as ‘gentlemen’ en
‘offisiere’ hul parole d'honneur verbreek het deur te weier om die land te verlaat.
Hulle moet sulks doen deur die naaste drif of hulle moet terugkeer en hulself oorgee
as krygsgevangenes. Die Regering van die Republiek het gewalg van die gedagte
dat hulle hul erewoord verbreek het, en was gewillig om te glo dat hul gedrag toe
te skrywe was aan een of ander vergissing, die gevolg van hul onbekendheid met
Hollands. Kaptein Lambert het versoek dat hy na die hoofkwartier geneem word om
duidelik te maak dat daar geen opsetlike voorneme was om hul parool te breek nie.
Dit is geweier. Die eskort het bevele gehad om hulle na die naaste drif te neem en
om toe te sien dat hulle na die Vrystaat deurgaan. Hulle is daarop na 'n boerewoning
geneem, waar hulle moes uitspan en wag op die koms van die kommandant.
Hierdie ‘boerewoning’ was weer Koppiesfontein, waar hulle drie dae vantevore
was, binne twee myl van die drif. Laat die middag het die kommandant aangekom,
vergesel deur vier ander persone. Om sesuur die middag is die offisiere aangesê
om hulle gereed te maak om na die drif te vertrek. Kaptein Elliot het kaptein Lambert
se aandag daarop gevestig dat die eskort van twee tot agt man aangegroei het.
Lambert het opgemerk: ‘Hulle is seker vasbeslote om ons nie te laat ontsnap nie,
en daarvoor hoef hulle nie bang te wees nie, want ons is begeriger om oor die grens
te kom as wat hulle kan wees.’
Op weg na die drif het Lambert aan Elliot gesê: ‘Hulle wil ons na Pretoria, veertig
myl hiervandaan, neem.’
Toe hulle by die drif aankom, het Lambert by die kommandant beswaar gemaak
dat dit laat word en dat hulle ten minste tot die volgende môre kon wag om die rivier
deur te gaan. Dit is geweier. Hulle is tot by die rivier vervoer, en onderwyl hy met
sy hand wys, sê die Kommandant: ‘Daar is die drif - gaan deur!’
Kaptein Lambert vervolg: ‘Ek het die perde die rivier ingedryf, waar hulle gou
geval het. Ons het hulle opgetrek en weer vyf of ses tree aangegaan, toe ons in 'n
gat val; het hulle met moeite uitgekry en een tree vorentoe gegaan, toe ons teen 'n
klip bly steek. Die stroom was nou so sterk en die drif so diep dat my kar op sy sy
gegooi is en die water oor die sitplek gespoel het. Ek het uitgeskreeu aan die
kommandant dat ons bly staan - sou hy hulp stuur of kon ons omdraai? Sy antwoord
was: “As julle dit doen, skiet ons!” Ons het probeer, maar het nie daarin geslaag om
die perde te laat loop nie. Ek draai toe na kaptein Elliot, wat langs my sit, en sê:
“Ons sal moet swem.” Op my vraag of hy kan swem, antwoord hy “ja”. Ek sê: “As
jy nie kan swem nie, sal ek by jou bly, want ek kan.” Onderwyl ons hierdie gesprek
voer, word 'n sarsie van die oewer, tien of vyf-
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tien tree daarvandaan, op ons afgevuur. Die koeëls is deur die tent van my kar. Een
van die koeëls het arme Elliot dodelik getref. Hy het slegs die enkele woord “O!”
geuit en het kop eerste van die kar in die water geval. Ek het onmiddellik
agternagespring, maar is onder die stroom enige treë die rivier afgespoel. Toe ek
weer bo kom, kon ek niks van Elliot sien nie. Ek het twee maal na hom geroep, maar
het geen antwoord ontvang nie. Nog 'n sarsie is op my afgevuur, wat die water om
my laat spat het. Ek het nou na die ander oewer geswem, wat ek met baie moeite
ná omtrent tien minute bereik het. Ek het in diep, swart modder vasgesit. Eindelik
het ek die bokant van die wal bereik en nog omtrent tweehonderd tree onder
voortdurende geskiet gehardloop.’
Dit is kapt. Lambert se verhaal van die voorval.
Dit mag goed wees om hier te wys op sake wat die Liesdrif-treurspel voorafgegaan
het. Kolonel Anstruther, in bevel van 'n afdeling van die 94ste Regiment, wat
Lydenburg beset het, het van die Engelse Regering bevel ontvang om na Pretoria
op te trek om daar die bedreigde garnisoen te versterk. By Bronkhorstspruit is hulle
deur 'n Boerekommando aangeval. Die geveg het twintig minute geduur, en toe is
wit vlae oral opgesteek as teken van oorgawe.
‘Sterk Hermanus’, soos hy altyd genoem is, met verwysing na sy kragtige
liggaamsbou, is baie blond, met 'n bloesende gelaatskleur, en ofskoon sy digte bos
hare grys is, wys dit nog duidelik die skyn van die oorspronklike goudkleur. Hy dra
dit nog op die ou wyse deur portrette van pres. Kruger alom bekendgestel, van die
voorhoof af reguit na agter gekam en in die nek dan reguit afgesny. Beide sy hare
en tande is merkwaardig gesond.
Hy loop nou 'n weinig krom, maar in die fleur van sy jare was hy ses voet lank,
met breë skouers en verbasend ontwikkelde spiere. Hy skep daar 'n kinderagtige
behae in om verhale te vertel van sy liggaamlike krag. ‘Vanaf my sestiende jaar was
ek op kommando, en ek het nooit my baas in stoei gekry nie. My veldkornet het
gewoonlik die hele laer uitgedaag, maar niemand kon my ooit neersit nie.’ ‘Sterk
Hermanus’ se krag is nou nog verbasend. Onderwyl hy praat, bied hy sy vinger aan
vir die bekende Boeretoets van ‘vingertrek’. Die heer wat die ou man se uitdaging
aangeneem het, was op sy manier nogal 'n atleet, maar hy was soos 'n kind teenoor
daardie stale spiere. Sy geheue oor sake en dinge reeds in die gryse verlede bly
helder en presies; met name en meer onlangse gebeurtenisse het hy baie
moeilikheid. Hy praat langsaam en met 'n gedempte stem, maar dikwels is daar
plotselinge opwellings van gloed wanneer sy klinkende tone die daarmee
gepaardgaande faktore in sy karakter verraai. Die herinneringe aan sekere name
en gebeurtenisse in sy geskiedenis het telkemale hierdie uitbarstinge veroorsaak.
Die ou man dra sy hoë ouderdom besonder goed. Dit word afdoende bewys deur
die omstandighede van sy lewe. Hy dwaal voortdurend heeltemal alleen
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rond in sy kar tussen Heidelberg en Frankfort, altyd met sy geweer langs hom en
sy regterbaadjiesak vol los patrone. Hy deurkruis die rivier in alle vloedstadia,
behalwe wanneer beslis onpassabel, wanneer hy van die pont by Villiers gebruik
maak.
Hy haal dikwels uit die Bybel aan, altyd met merkwaardige gepastheid en nooit
dweperig nie.
Die uitstaande kenmerke van sy karakter is eerstens ongelooflike hardkoppigheid,
selfs in klein sakies; en ten tweede, die wonderbaarlike manier waarop gewoontes
so ingewortel het dat hulle oënskynlik normale gedragsuitinge geword het. Een van
hulle is ietwat skrikwekkend.
Hy het die gewoonte om in die middel van 'n sin, soms van 'n woord, sy hoof op
sy bors te laat sak en dan vir 'n paar sekondes vas aan die slaap te raak. Uit die
kortstondige slapies skrik hy so geweldig wakker dat 'n stuipagtige ruk sy hele lyf
deurtrek. Dan vervat hy kalmpies die afgebroke woord of sin asof niks gebeur het
nie.
Ek het dit aangesien vir 'n simptoom van naderende kindsheid, maar diegene wat
met die ou man intiem bekend is, beweer dat dit 'n lewenslange gewoonte is,
veroorsaak deur nagtelike waaksaamheid; dit skyn daarop te wys dat dit nie juis
altyd nodig is om 'n moord te begaan om slaap te vermoor nie.
Toe ek op sy negentigste verjaardag met die ou man kennis gemaak het, het ek
hom twee vrae gestel. Die eerste was of die eskort aangehou skiet het op kaptein
Lambert nadat hy in die water ingeduik het. Hy het dit ten stelligste ontken. Hy sê
dat slegs een sarsie afgevuur is, en dat nie een skoot op Lambert geskiet is solank
hy aan die swem was nie. Ek het 'n deel van kaptein Lambert se verklaring aan hom
voorgelees. Hierop het hy beweer dat Lambert verkeerd was. Hy het gedurig in sterk
kabbelings geswem en het waarskynlik die geraas van die water aangehoor vir
koeëlslae.
Die tweede vraag was of hy nie dink dat dit beter sou wees om hom nou oor te
gee nie. ‘Jy praat soos 'n kind. Staan dit nie geskrywe nie: Oog om oog, ja, alles
1.
wat 'n man besit, sal hy gee vir sy lewe?’

Eindnoten:
1. Sir J. de Wet was Hoofregter, deur die Engelse tussenregering aangestel.

7 Die Brief van Nooitgedacht
Die rooidag was nog 'n twyfelagtige verskynsel. In elke kloof en holte van die berg
skuil die nag nog, en in die westelike hemel is al die sterre nog dof sigbaar.
Maar ou oom Hans van Heerden, beter bekend as oom Groot Hans Nooitgedacht,
sit al 'n uur op die stoep. Hy is besig met sy tweede koppie koffie en sy tweede
oggendpyp.
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Dit is by hom 'n vaste gewoonte, winter of somer: voor die eerste straal van die
rooidag duidelik in die ooste te bespeur is, lees hy en tant Sannie 'n stukkie, sing
'n versie, altyd by kerslig - en gaan sit die oubaas buite op die stoep.
Sy plek is op die punt van die rusbank langs die stoeptafel. Daar bring tant Sannie
sy koffie en daar rook hy sy eerste pyp. Vroeër was die leunstoel sy plek; maar oom
Hans is 'n groot man, en in die laaste jare het hy so swaarlywig geword dat 'n
verhuising na die rusbank noodsaaklik geword het.
Diep geluksalig was die oggendure vir die ou heer. Hy had 'n reeks wyse spreukies
oor die oggend en dagbreek, en oom Groot Hans Nooitgedacht se spreuke was
deur ons hele distrik bekend.
‘As jy met die lig begin, kan jy met die donker ophou.’
‘As jy die oggend handgee, sal jy die aand omhels.’
‘Die oggend is die bruilof van die dag. Gelukkig die gas wat op tyd kom.’
‘Die lug waar die son nog nie deur geskyn het nie, is die gesondste asem.’
Vir die baas van 'n plaas was dit sy dagverdeling:
Die bed vir die nag;
die land vir die dag;
en die werf vir die daglumier.
Vir oom Hans was daar in die vroegste oggendure 'n vaste loop van gebeurtenisse;
selde was daar 'n verandering of nuwigheid. En in elkeen kon hy 'n blywende genot
skep.
In die gewel van die stal, skuins voor die huis, het twee dagbrekertjies hul nes
gemaak. Meer as veertig jaar, vertel oom Hans, behou een geslag ná die ander al
dié woning. Wee die kwajong wat ooit 'n slinger op een van dié voëltjies trek. Hulle
staan onder die hoë beskerming van die oubaas self, en daar is geen man of muis
op Nooitgedacht wat dit nie wis nie.
Met die eerste lig-word van die ooste, terwyl die môrester nog lampagtig die hemel
beluister, begin die klein, grou wyfie haar sagte, helder liedjie. Op die hoek van die
gewel sit sy - haar eerste note so soet en sag dat haar lied in die begin van die stoep
af skaars hoorbaar is. Kort daarna verskyn die mannetjie boop die vors. Verruklik
dan word die klank van hul tweestem - die eerste voëlstem in die ontwakende wêreld,
heerlik soos lewende water in die woestyn.
Oom Groot Hans sou nooit in hartstogtelike woorde sy bewondering te kenne gee
nie, maar 'n mens wat hom goed ken, kon op sy kalm gelaat 'n skyn sien van wat
in sy hart omgaan. ‘So sou 'n meester van musiek op 'n silwerfluit blaas,’ het hy
eenmaal gesê. En nou en dan roep hy na tant Sannie in die kombuis: ‘Ou vrou, hoor
jy hoe vrolik sing ons dagbrekertjies? Vandag sal alles goed gaan op Nooitgedacht.’
Die oggend waarvan ek skryf, was die dagbrekertjies besonder luidstemmig en
vrolik.
Dan begin die donker skaduwee op die tuin en lande - die laaste sleepsels van
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die nag se gewaad - ligter te word, en daar was geen hoekie of heining wat oom
Hans se oog nie deursoek nie.
Hy en tant Sannie het self Nooitgedacht aangelê. Elke muur is deur sy hande
gebou, elke boom deur hulle saam geplant.
Die huis is hoog teen die rant gebou; onder voor die huis was die boord en lande;
links 'n groot piesangbos; dan die lemoenboord met Voortrekkerbome van veertig
voet, en dan die vrugteboord: vyelaning, perske, appelkoos, pere - alles baie
deurmekaar en uit 'n landboukundige oogpunt baie verkeerd. Nou en dan het 'n
japsnoet (in Amerika geleer) die vermetelheid gehad om oom Groot Hans dit te
vertel. Maar die geskiedenis meld nie dat een van hulle ooit die moed had om vir 'n
tweede maal sy geleerdheid ten koste van Nooitgedacht te lug nie - bepaald nie in
die ou Voortrekker se teenwoordigheid nie.
Net voor sonop moes die beeste verbykom. Die kraal was links van die huis; en
waar ook die weiveld vir die dag sou wees, moes hulle eers tussen die stoep en die
groot maroela verbytrek. En dit sou die dag 'n wonder vir die hele Nooitgedacht
wees as een makeer, of siek is of kreupel loop, uit die trop van vierhonderd - en
oom Hans dit nie raaksien nie.
Net soos hy Nooitgedacht liefhad, so had hy sy vee lief. Om 'n mooi Afrikanerbees
te sien, het hom dieselfde, miskien 'n dieper, genot gegee as wat stadsmense uit
'n skildery of bouwerk skep.
‘'n Mooi perd, 'n mooi Afrikanerbees en 'n mooi vroumens,’ was 'n gewone gesegde
by hom.
Ná die beeste verby was, verskyn die beeswagters by die trappies.
‘Môre, Ouseur; môre Ouseur; môre Ouseur,’ een ná die ander.
By oom Hans was dit etiket om elke groet afsonderlik te erken.
‘Môre, Jefta; môre, Klaas; môre, Windvoël.’
En dan word daar kajuitraad gehou oor die weiveld vir die dag - klaarblyklik 'n
gewigtige saak wat nie sommerso van die hand kon geskuif word nie.
Kort daarna verskyn tant Sannie in die voordeur - net toe die son opgaan.
‘Kom eet, ou man,’ en dan van die hoekie van die stoep roep sy kraal toe om die
melkdraers aan te jaag en almal tafel toe te roep.
Klein Hans - 'n aangenome kleinkind - en sy maat Piet Boesman, sou 'n onsalige
tyd neem om die melkemmers van die kraal na die kombuis te dra as dit nie vir
Ouma se klinkende stem was nie.
En daarna begin die volle lewe op Nooitgedacht.
Vir oom Hans was die oggendure die belangrikste van die dag. Hy was te oud en
swaarlywig om aktief aan die werk op die plaas deel te neem. Later sou hy miskien
'n paar uur in die smidswinkel deurbring, want as 'n lastige band moes gesweis
word, dan moes die seuns altyd die oubaas se hulp inroep. Op sy fleur was hy 'n
beroemde ysterwerker, sal hy hom nou en dan self veroorloof om te spog, en nie
sonder grond nie.
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As geploeg of geoes word, bring hy soms die hele dag op die land deur. Maar as
hy geen bepaalde werk had nie, was die ure van die dag dikwels vervelend. Dit was
in die vroeë môre dat hy mees die lewe van sy plaas geraak het. Later in die dag
was die geselskap van 'n besoeker of buurman, ja, die geringste tydkorting, dikwels
meer as welkom.
Op die dag waarvan ons praat, was daar 'n onverwagte voorval.
Net voor die beeste verbykom, verskyn daar onder groot hondegeblaf 'n vreemde
swartman voor die stoeptrappies. Hy was 'n baar inboorling. Sy kleredrag het uit 'n
kombers en 'n lang kierie bestaan, en hy het oom Hans op Sesoeto gegroet.
Die ou heer het Sesoeto goed verstaan. Waarskynlik sou hy hom ook in dié taal
maklik verstaanbaar kon maak, maar dit was een van sy lewensbeginsels om nooit
dié taal te praat nie. Die oubaas had verskeie sulke onuitlegbare beginsels en
gelofies. Net so vas, byvoorbeeld, was by hom die oortuiging dat Mapela weer
eendag onverwags 'n groot moord op die mense van Waterberg sou pleeg! Geen
nood kon hom ooit beweeg om ‘Kaffers’ te praat en geen argument kon
laasgenoemde geloof vernietig nie. Sy enigste antwoord was: ‘Wag maar; julle sal
sien; ek het Mapela drie maal geskiet, en twee maal moes die ou vrou en ek
Nooitgedacht verlaat. 'n Gekweste tier in 'n kransgat is meer te vertrou as Mapela.
Laat hom maar net eenmaal weer bloed ruik!’
Nou, om na die vreemde swarte terug te kom. Oom Hans het hom herken as die
veewagter van Buffelskloof, die plaas van sy buurman, neef Piet van Rensburg oom Hans het hom die bynaam gegee van Piet Bobbejaanpaal. Oom Hans was lief
om byname te gee, en gewoonlik was sy byname gevleueld; selde was hulle vleiend.
‘Wel, my jong, wat soek jy?’ vra oom Hans bedaard; sonder haas en sonder 'n
teken van sy inwendige nuuskierigheid.
Tant Sannie het die geblaf gehoor en verskyn dadelik in die voordeur met 'n kastrol
in die een hand.
Die swarte beantwoord die vraag op sy eie taal. Altwee die oumense kon die
strekking van sy woorde uitmaak: 'n jong os wat oom Hans 'n week gelede geruil
het, het twee dae tevore weggeloop, en die naturel bring die tyding dat die os by sy
baas Piet van Rensburg se beeste aangekom het; en sy baas se boodskap is dat
die ouseur 'n paar mak koeie met 'n beeswagter moet stuur om die jong ossie weer
terug te haal. Oom Hans en tant Sannie hou raad. Wat sal beste wees? Daar is
maar drie beeswagters in die werk. Dit sou moeilik wees om een vir 'n hele dag van
die beeste weg te neem.
Oom Hans begin ontevrede voel. ‘Die ongepoetste snuiter! Ek sal hom die
waarheid laat hoor. Dit is nou vir jou gedrag van 'n buurman! Waarom kon hy nie 'n
paar beeste uitja en die ossie self oorstuur nie?’
Tant Sannie probeer haar ou man sagmoedig paai. Piet is 'n goedgeaarde
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mens, sê sy, en 'n goeie buurman. Daar was seker iets in die weg, anders had hy
die os gestuur.
En hier val die swartman hulle in die rede. Hulle het meer as twee uur lank probeer
om die ossie van Buffelskloof met 'n paar mak beeste aan te ja. Die baas het
naderhand selfs sy perd laat soek. Hulle het die ossie so moeg geja dat hy naderhand
wys geword en 'n klonkie onderstebo geloop het - maar alles was tevergeefs: hulle
kon hom nie van die kraal af wegkry nie. Hul eie beeste het ook naderhand koppig
geword en op loop gegaan. Hulle sou hom nooit wegkry as die ouseur nie 'n paar
ou koeie oorstuur nie.
‘Ja,’ sê oom Hans met 'n sug, ‘ek weet! 'n Bulkende kalf is in staat om die hele
Buffelskloof op loop te ja! Jy moet jou baas sê hy moet sy beeste verruil. Hy moet
sprinkane of krieke aanhou.’
Soos gewoonlik gee tant Sannie die skiklikste plan aan die hand. ‘Ons stuur
oormôre die wa om te maal. Hulle kan dan die ossie terugbring.’
Oom Hans sien dadelik dat dit die beste plan is. Maar dit is teen sy gemoed om
sommer dadelik toe te gee. Hy brom nog 'n bietjie. Hy is geneë om van elke
kleinigheid 'n moeilikheid te maak.
‘En hoe kan 'n Christenmens met hierdie stertriem 'n boodskap stuur?’
En toe skiet oom Hans 'n gedagte te binne - iets nuuts; 'n tydkorting. ‘Ek sal Piet
Bobbejaanpaal 'n brief skrywe,’ sê oom Hans met beslistheid.
Tant Sannie laat byna die kastrol uit haar hande val. 'n Brief? Oom Hans het seker
nie drie keer in sy lewe 'n brief geskrywe nie. Hy was van sy jeug af altyd 'n jagter,
en sy skooldae was maar min. Hy het altyd moeite om skrif te lees. Tant Sannie
was gewoonlik die sekretaresse van Nooitgedacht. Maar dit was 'n teer punt by oom
Hans, en tant Sannie wis dat dit tyd word om die saak baie diplomaties te behandel.
‘Bring my die pen en ink, ou vrou!’ gebied die baas.
Sy staan 'n oomblik ingedagte. ‘Maar, ou man, waarom sal jy nou al die moeite
doen? Die jong sal verstaan, en ek is seker die ink het opgedroog en die pen verroes.
Dit is so lank dat ons laas geskrywe het. En ek twyfel of daar nog een vel skryfpapier
in die huis is. En sal jy dit regkry, ou man?’
Die slimste diplomaat begaan somtyds 'n fout. Die laaste vraag was die een
verkeerde draai wat haar toespraak geneem het. Dadelik, maar tog te laat, sien sy
dit in.
Oom Hans trek sy lyf orent. ‘Sou jy dan miskien dink dat ek glad 'n barbaar is?
Wat maak jy in die voorhuis met 'n kastrol in jou hande? Kry my die pen en ink.’
Sy was nog diplomaat genoeg om te weet dat daar vir haar niks meer te sê was
nie. Met 'n sug gaan sy by die huis in. Diep uit 'n kis moet die papier uitgehaal word.
Alles moet uitgepak word. Dit is roupapier wat sy gekoop het met die dood van haar
laaste kind.
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Bo-op 'n muurrak staan die pen en ink. Haar vermoede was reg. Die prop van die
inkbotteltjie was sleg, en al wat daar van die ink oorgebly het, was 'n harde kors.
Die pen was dik verroes. Maar vir alles is daar raad. 'n Lepel asyn in die inkbottel
sou dit weer regmaak; en met 'n aslappie skuur sy die pen blink. Toe sy klaar is,
staan die punte soos die knypers van 'n skerpioen. Sorgvuldig buig sy hulle weer
reg, en voor die ou man die derde keer roep, is sy by hom met al die
skryfgereedskap.
Die swarte het hom intussen geduldig teen die stam van die maroela neergeplak.
Hy kon sien dat daar tyd sou mee heengaan.
En toe begin oom Hans. Hy was nog ongeduldig en geneig om verkeerd te wees.
Tant Sannie, vasbeslote om die brief te sien, hou haar kammalielies besig met 'n
ruit af te vee.
En toe val die laaste druppel in die emmer van oom Hans te gemoed. Agter uit
die huis kom 'n stem. Dit was Klein Hans, wat die nuus aan Piet Boesman vertel.
‘Haai, jong, die ouseur gaan vir Bobbejaanpaal 'n brief skryf.’
‘Brief skryf?’ (van die Boesman). ‘Ek glo nie hy kan nie.’
‘Ek ook nie,’ (van Klein Hans).
Die ou heer bekyk sy vrou; dadelik deurgrond hy die venstervee. ‘Wat staan jy
daar te rinkink? Is die kos nie op die vuur nie?’
Sonder 'n woord blaas tant Sannie die aftog van die slagveld; en tegelyk neem
sy die geleentheid waar om aan Klein Hans en die Boesman die raad te gee om
dadelik voëls te gaan ja op die onderent van die lande.
Maar oom Hans moes tog verswak. Ná 'n lang tussenpose roep hy van buite, 'n
weinig verleë: ‘Ou vrou, is dit reg vir die begin? Ek het al werklik vergeet hoe om 'n
brief te begin.’ En hy lees hakkelend: ‘Waarde neef Piet met ons alles wel door de
goedheid van ons liewe Heer hoop ik die selfde van u te hoor.’
‘Ja,’ roep tant Sannie terug uit die kombuis. ‘Jy moet nog sê: “Ik neem my pen op
om u dese paar regels te skryf.”’
Daar was miskien nog 'n kans dat oom Hans haar die brief sou laat sien voor hy
dit toemaak. Maar haar hoop was ydel. 'n Paar minute later sien sy die naturel verby
die kombuisdeur gaan met die swartomboorde koevert tussen duim en voorvinger,
asof dit 'n giftige gogga is.
Toe sy oom Hans 'n koppie koffie bring, het die ou se bui gesak. ‘Ek het hom
geskryf ons sal oormôre die wa stuur,’ vertel hy tant Sannie.
Daar was wapenstilstand op Nooitgedacht.
Twee uur later. Oom Hans word die geluid van perdepote gewaar. Op die bergpad
kon jy dit vér hoor. Hy loop na die hoek van die stoep om te sien wie dit is. Van ver
af herken hy die vos ryperd van Piet Bobbejaanpaal, en 'n paar minute later klim
die baas van Buffelskloof voor die voordeur af. Oom Hans gaan die trappies af om
sy besoeker te groet.
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‘Wil jy afsaal, neef Piet?’
‘Ja, Omie. Ek sal hom vir 'n tydjie kniehalter.’
'n Sombere gestalte was Piet Rensburg in die vroeë oggenduur. Oom Hans
bemerk met stilswyende nuuskierigheid dat neef Piet sy kerkklere aanhet. Hy het
onlangs diaken geword, en sy drag bestaan uit 'n swart manel, 'n swart broek en 'n
vaal hoed met 'n swart lamfersluier daarom.
Oom Hans volg hom die stoep op, en die twee gaan sit op die rusbank. Oom Hans
het baie onsimpatieke dinge by verskeie geleenthede oor sy jong buurman se
sedigheid te sê gehad.
‘Elke maal dat Piet glimlag skeur sy broek,’ was een van sy opmerkings, natuurlik
te kenne gewende dat Piet nooit glimlag nie.
'n Ander was: ‘Piet Rensburg is net so vrolik en opgeruimd as 'n doodswaentjie
en vier swart perde.’
En waarlik, as Piet Rensburg se voorkoms onder gewone omstandighede plegtig
was, was hy in sy diakendrag die skaduwee des doods self.
Dit sou ongepoets wees om 'n direkte vraag te stel. Die ou heer gee vir neef Piet
sy tabaksak. Vrae word oor en weer omtrent die gesondheid en gesaaide gedaan
en beantwoord, net asof dit Piet Rensburg se gewoonte is om elke dag van die week
met sy bêreklere rond te ry.
Volgens gewoonte maak tant Sannie nou eers haar verskyning. Die twee koppies
koffie het sy in die voorhuis gelaat totdat sy klaar was met groet en die gewone vrae.
Toe sy die koffie uitbring, gaan sy ook sit om deel te neem aan die gesprek en
vernaamlik om uit te vind wat met Piet Rensburg gaande is.
Altwee die oumense verwag om enige oomblik die oorsaak en doel van sy rit te
verneem. Dit sou natuurlik verkeerd wees om hom direk die vraag te stel. Oom Hans
probeer hom met fyn planne op koers kry.
‘Dit is warm om in die laat dag so ver te ry. Jy moes vroeër begin het, neef Piet.’
En so voort. Maar Piet is sy bynaam waardig. Hy bly so dom soos 'n bobbejaanpaal.
Tant Sannie gee eerste moed op. Sy gaan binnetoe om tafel te dek. En toe kan
oom Hans dit nie langer hou nie. Hy vra ronduit:
‘En waarheen is die reis, neef Piet? Is daar iewers kerkvergadering?’
Tant Sannie staan doodstil by die venster om die antwoord te hoor. Piet sit 'n
oomblik met oop mond sy gasheer en aankyk. Dit is asof 'n donderslag hom skielik
van spraak en beweging beroof het. Toe hy begin praat, is sy stem hees van
twyfelagtigheid - ja, selfs vrees.
‘Om die waarheid te sê, Omie, ek het verstaan daar is iemand op Nooitgedacht
dood. Ek het na die begrafnis gekom.’
‘En wie het jou dit vertel?’ vra oom Hans verbaas.
‘Die jong wat ek na Oom gestuur het oor die ossie het my 'n doodsberig
teruggebring.’
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Die leser het seker nog nooit 'n swartvoorlyf-leeu gesien as hy eindelik 'n lastige
brak onder sy voorpoot platdruk nie. Die skrywer ook nie. Maar die ding is maklik
denkbaar. So sit oom Groot Hans 'n tyd lank woordeloos; sy oë gevestig op sy
besoeker. En toe bars die swaarweer los! Ons sal maar 'n skyn gee van wat oor
Piet se kop heen is.
‘Liewe hemel, man, kan jy dan glad nie handskriflees nie? En ons het jou vir
diaken gekies; jy neem sitting in die kerkraad. Jy het tog skool gehad? Ek weet dat
jou oorlede vader jou nie verwaarloos het nie.’
En toe volg die verpletterende vraag: ‘En wat het jy met my brief gedaan?’
Met 'n aaklige gevoel in sy broekspype besluit Piet dadelik om die ergste tegemoet
te gaan.
‘Omie, ek het dit natuurlik aangestuur na Doringhoek en die mense daar gevra
om dit dadelik deur te stuur na Kromdraai. Binne 'n uur sal die eerste mense hier
wees.’
Beter is dit om 'n gordyn te laat sak op die verdere drama wat die oggend op die
stoep van Nooitgedacht plaasgevind het.
Van binne het daar 'n geluid soos 'n gelag gekom. Maar tant Sannie het dit later
ten sterkste ontken.
Dit was die eerste keer dat die dagbrekertjies hul oubaas bedrieg het.

8 Die Mielies van Nooitgedacht
Nooitgedacht, bo in die berge geleë, was nie eintlik vir mielies geskik nie. Oom Groot
Hans van Heerden van Nooitgedacht het hom van die begin af meer bepaald op
beeste toegelê. Vir mense wat uit ons min of meer stiefmoederlike aarde alleen hul
bestaan moes maak, had hy altyd 'n gevoel van diepe minagting. ‘Twakboere’ was
hulle almal, of dit nou mielies was of aartappels of wat ook al wat die hoofdoel van
hul arbeid was. Taamlik baie koring het ons op Nooitgedacht gesaai; maar daar
was te min ploegbare land om op groot skaal mielies te verbou: net vir ons eie
gebruik. En ek dink oom Groot Hans had altyd 'n gevoel dat mielies saai 'n soort
‘Kaffer-affêre’ was. Koringboerdery had iets verhewe daaromtrent. Ek dink die gevoel
het daaruit gespruit dat geen swarte in ons wyk koring saai nie, en as voedsel was
dié edele graan by die nasie onbekend.
Die mense onder die berge wat mielies op groot skaal verbou en wat geen bees
aanhou nie, behalwe 'n paar melkkoeie en die ploegosse wat hulle vir die saaiery
nodig het, was in die agting van oom Groot Hans nog 'n graad laer in die
maatskaplike stelsel. Sy naam vir hulle was ‘Prokureurs’, en die ou heer kon die
woord 'n klank van weersin en afsku gee, genoeg om 'n toehoorder die skrik
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op die lyf te ja. Eenmaal in sy lewe het oom Hans met prokureurs, advokate en
regters 'n potjie geloop wat hom van een ding vas en seker oortuig het: dié gespuis
is 'n groot sameswering, net soos die Vrymesselaars. Hul enigste doel is om die
ongelukkige boer uit te suig en te verniel. En die een wat voorgee om aan jou kant
te wees, is net so gevaarlik as die een aan die ander kant!
Ek herinner my dat ek oom Hans eenmaal hoor raad gee het aan sy jong buurman
Piet van Rensburg. Piet was bedreig met 'n saak oor die besitreg van 'n stukkie
grond deur sy neef Andries van Heerden en het oom Hans om raad kom vra. Nadat
die saak aan hom duidelik geword het, was dit sy uitspraak:
‘Pieter, jy het naby my grootgeword, Ek ken jou net soos ek een van my eie kinders
ken. Jou oorlede vader was veertig jaar my buurman. Ek raai jou aan, Pieter, om
die stukkie grond aan Andries te gee. Ek weet hy het geen reg daartoe nie; maar
gee hom die stukkie grond voor hy jou in die hof sleep. Jy het baie meer grond as
harsings en wilskrag om dit te bewerk; en jy weet self, Pieter, dat toe ons
Liewen-Heer besig was om verstand aan die mensdom uit te deel, was nòg jy nòg
Andries juis op die voorgestoelte. Dit is vir sulke onnosel skepsels soos julle dat die
prokureurs altyd op die loer sit. Uit julle soort word hulle ryk. Gee die stukkie grond
aan Andries. Jy kan dit hom met 'n buurmanshart gun. Dié arme drommel het 'n
swaar genoeg straf ontvang toe hy sy lelike vrou getrou het.’
Daarom was in oom Hans se woordelys die ‘skoon’ mieliesaaiers ‘Prokureurs’,
die ander grondbewerkers ‘Twakboere’, en alleen die veeboere was ‘Mense’ of
‘Boere’.
By ons op Nooitgedacht word die mielies, soos alles anders, op 'n bepaalde datum
in die grond gesteek - datums so onveranderlik as die wette van die Mede en Perse.
Min mielies het ons gesaai, maar ons was trots in een opsig op ons mielies. (Jy kon
daarop trots wees solank jy dit nie as ernstige boerdery beskou nie.)
Ons was trots en het ons nou en dan veroorloof om 'n bietjie te spog oor die
broodmielies van Nooitgedacht. Dit was saad wat oom Hans en tant Sannie, toe
hulle kort ná hul troue van Magaliesberg hierheen getrek het, saamgebring het vyftig jaar gelede! En hulle het die soort so suiwer bewaar dat daar nog geen teken
van verbastering was nie. Nêrens in die Unie (miskien nie in die wêreld nie) kon jy
nou suiwerder Afrikaanse broodmielies kry nie - so het die landboudeskundige ons
vertel.
Een besondere akker, eerste links van die dam, was altyd net vir die broodmielies
gebruik. Meer aandag en sorg word aan die bereiding van dié stukkie grond bestee
as aan enige ander stuk land op Nooitgedacht.
Op die oggend van elke tiende Januarie sit tant Sannie 'n wit linnesak op die
stoep. Dit is die broodmieliesaad, sorgvuldig van die vorige oes uitgesoek en
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vergaar. Die oes word natuurlik nooit toegelaat om te verdroog nie, wat ook al mag
gebeur. Die broodmielieland is so geleë dat dit desnoods natgelei kan word.
Op die balke bo die oumense se kooi staan hul twee doodkiste - alles tot in die
fynste klaargemaak. Nou en dan het oom Hans sy kis aan een of ander buurman
‘geleen’. Dan moes onmiddellik 'n nuwe gemaak word om die leë plek op die balke
in te neem. Maar tant Sannie moet een of ander onbekende bygelofie gehad het.
Haar kis wou sy nooit ‘uitleen’ nie. Dikwels was daar nood en haas om 'n kis te kry
vir een of ander in ons buurte. Maar aan tant Sannie het soebat niks gehelp nie.
Oom Hans en die hele Nooitgedacht moes maar bokspring om die gevraagde kis
klaar te kry. Tant Sannie bly gerus en onbeweeglik onder al die rumoer. In haar kis
sou geen ander mens begrawe word nie! En dit was ook so.
In die twee kiste was al die doodsklere van fyn linne (deur tant Sannie self jare
gelede met die hand gemaak) weggepak. Nou en dan kon sy beweeg word om dit
aan 'n bevoorregte gas te toon. Sy was baie hoogmoedig op haar naaldwerk!
Een ander ding word in tant Sannie se kis gebêre, en net een ding. Dit is die
broodmieliesaad. Vroeg in die oggend van 10 Januarie moes Klein Hans met die
leer kom om die sakkie uit te haal, onder toesig van tant Sannie self.
Nooitgedacht se mielie-oes is met die hand geoes, met die hand geblaar en met
die hand afgemaak. Die skoonmaak was altyd 'n geleentheid vir vrolike feesviering.
Geen man of vrou of kind, wit of swart, op Nooitgedacht kon gedurende dié dae
vrystelling kry nie. Dit was werk wat nader aan speel was as enige ander
bedrywigheid gedurende die jaar. As die oes groot is, word die vorige dag 'n vet
bees en vark geslag; as dit kleiner is, dan 'n paar skape en speenvarkies. Pannekoek
en soetkoek word gebak; onophoudelik koffie; en saans, as die werk klaar is, word
'n paar bottels perskebrandewyn getap en in die voorhuis geplaas. Elke nag, net
soos met Nuwejaar, word in die waenhuis gedans. Oom Hans moes kammalielies
nooit van die dans weet nie, en in dié opsig het die ou hom altyd baie onskuldig
gehou. Onder sy oë word die waens en karre uitgetrek, die vloer gevee, die bokseil
gespan, die viool gestem - en niks sien die ou ooit raak nie. Nooit was oom Hans
so blind as op dié dae nie. En so ver het die jongmense altyd die ou se vooroordeel
gerespekteer dat geen snaar gestryk word voor hy in die slaapkamer is nie.
Aan die dorsmasjien het oom Groot Hans 'n vreeslike hekel gehad. Nooit so lank
as hy lewe, sou hy toelaat dat een van daardie afskuwelikhede sy verskyning op
Nooitgedacht maak nie. In die eerste plek was dit die simbool en wa-
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pen van die ‘Porkureurs’ onder die berg; daarby was dit een van die nuwighede
waaraan die verswakking en vervalsing van die Afrikanerras grotendeels toe te
skrywe was!
Een van die vernaamste ‘setlaars’ onder die berg was 'n jong Engelsman, ene
Eustace McIntosh. Mettertyd het 'n groot vriendskap tussen oom Hans en die
Engelsman ontstaan. Oom Hans sou die laaste op aarde gewees het om dit openlik
te erken, maar ons wis almal dat die ou altyd uitgesien het na 'n besoek van Eustace
McIntosh. Die Engelsman het die ou heer werklik liefgehad. Hy, ten minste, het nooit
'n geheim daarvan gemaak nie. Oom Hans se naam vir hom was Oosthuis Mikdiebos.
Een ambisie in McIntosh se lewe was om oom Hans oor te haal om moderne
metodes op Nooitgedacht in te voer, en vernaam om die verfoeide ‘Dors’ met die
oestyd te laat kom. Oom Hans het die Engelsman se argumente gewoonlik met 'n
lydsaamheid en sagmoedigheid aangehoor wat 'n bekende vreemd sou gevind het
- maar hy bly nietemin graniet. Hier is een van sy antwoorde wat ek my nog herinner:
‘Ja, Oosthuis, wat sal 'n mens nou sê? Ek weet daar is mense wat kwaad word en
raas oor al die nuwighede: ek nie. Dit is ons verdiende loon. Daar is mense wat
woedend word omdat julle Engelse en die Koelies en Jode ons land inneem. Ek
dink dit is 'n onbybelse beskouing. Julle is maar net plae - net soos die sprinkane
en die droogtes; en die regte manier van handel - die Christelike manier - is om in
ons eie harte te kyk en onsself af te vra waarom ons so 'n straf verdien het. Dat ons
dit verdien het, ly geen twyfel nie.’
‘Gewone’ mielies word natuurlik ook gesaai - moderne soorte. By oom Groot Hans
is hulle almal bekend as ‘Engelse’ mielies.
Die ‘Engelse’ oes van Nooitgedacht was waar ons die suiwer praktiese en
ekonomiese raak. Dit was 'n wapen in ons bestaanstryd.
Ons broodmielies grens aan die digterlike.
Tant Sannie kon die hele geskiedenis van die ras vertel. Deur 'n
Voortekkergrootmoeder is die saad uit die Kolonie meegebring. Drie maal is op trek
gesaai, en elke keer is saad gered toe alles reeds hopeloos gelyk het. Eenmaal in Soutpansberg êrens - is die landjie deur die swartes verwoes, en by dié kritieke
geleentheid is net drie ryp koppe gered. Waarlik, soos tant Sannie dikwels sê, die
broodmielies van Nooitgedacht is deur baie trane benat. Dit laat 'n mens 'n meer
praktiese betekenis gee aan die vers van Goethe:
Wer nie sein Brot mit Tränen ass,
der kennt euch nicht, ihr himmlischer Mächte.
(Wie nooit sy brood met trane geëet het,
hy ken julle nie, jul hemelse magte.)
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Van 10 Januarie tot die einde van die maand word klompies gesaai. Die ondervinding
het ons geleer dat hoe later jy by ons saai, hoe stadiger groei die mielies, sodat die
saad wat oor twee weke in die grond gesit word, groenmielies verskaf vir ten minste
twee maande. Net vir twee doeleindes word die broodmielies van Nooitgedacht
gesaai: om as groenmielies te gebruik en om ‘Knopneus-meel’ van te maak. As
groenmielies is ons broodmielies deur die hele distrik bekend. Solank dit aanhou,
word byna elke dag seroetevol koppe aan ons bure gestuur.
Oom Groot Hans merk dikwels op dat selfs Oosthuis Mikdiebos en die ander
‘Prokureurs’ erken dat daar nie sulke groenmielies in die hele wêreld te vind is nie.
En die ‘Knopneus-meel’ wat later van die ryp oes gemaak word! Waarlik, dit het
'n digter nodig om 'n beeld daarvan te gee. Later sal ek miskien my gedwonge voel
om dit alles te beskrywe, en ek weet dat my woordeskat te skraal is om dit na
verdienste te verheerlik.

9 'n Voëlparadys
Dit is algemeen bekend dat baie mense gebore word met 'n eienaardige
bekwaamheid om wilde diere mak te maak en om dadelik op vertroulike voet met
onbekende huisdiere te raak. Dié snaakse vermoë is iets heeltemal anders as die
dresseer van diere vir 'n sirkus of vir die toneel. Die mag van die dieretemmer op
die planke word nie uit ware liefde vir die diere gebore nie. Sy metode is heel
eenvoudig. Die sweep is die groot middel waarop sy mag berus; vrees die weg
waarlangs hy sy diere tot die uitvoer van wonderlike toere dwing.
Die temmers van wie ek skryf, is in die eerste plek en vernaamlik diereliefhebbers.
Somtyds neem die liefde afmetinge aan wat vir gewone mense baie op
kranksinnigheid lyk. In Pretoria, byvoorbeeld, is daar vandag 'n tikster in 'n
staatskantoor wat dikwels honger en sleg geklee gaan omdat sy al haar geld en
vrye tyd gebruik om gevange voëltjies van straatjongens te koop en dadelik los te
laat. Gedurig is sy besig om mishandeling te ondersoek en klagtes by die polisie in
te dien. Duiwe, hoenders, malmokkies, voëltjies, mak muise en rotte, asook perde
en beeste op die strate, die mark en in winkels, is die voorwerpe van haar gedurige
sorg. Dit is haar altyd 'n kwelling dat sy so selde die polisie kan oorhaal om handelend
op te tree! Sy wou eenmaal 'n wet laat voorstel om die gebruik van 'n sweep misdadig
te verklaar by die drywe van osse en perde!
Dit is uit sulke liefde dat die mag gebore word om wilde diere in hul natuurstaat
mak te maak.
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Toe ek in Europa was, voor die Groot Oorlog, was daar in verskeie parke mense te
sien wat oënskynlik 'n geheimsinnige mag oor die voëltjies had. Sodra so een in die
park verskyn, swerm al die voëltjies na hom of haar toe. Die wandeling was dan
altyd deur 'n wolk van druisende vlerkies. Sommige lesers het waarskynlik die ou
kêrel in Hyde Park in Londen gesien. Hy was indertyd deur heel Londen bekend 'n ou afgeleefde straatloper, in flenters geklee, met stukkende skoene en woeste
baard en hare. Sodra hy by Hyde Park se hek inkom, word hy begroet deur 'n gejubel
van voëlstemme, en binne 'n paar sekondes is hy so toegepak van voëltjies dat
daar geen sitplek meer op sy lyf is nie - tot aan sy baard en hare hang vinke en
mossies. In een van sy baadjiesakke had hy altyd broodkrummels, voëlsaad en
ander voedsel; en sy gewoonte was om nou en dan 'n handvol in die lug te gooi vir
die voëltjies om te vang. Onnodig om te sê dat hy altyd gevolg is deur 'n gedrang
van kinders, wat onwillig was om 'n enkele fase van die wonderlike skouspel te
verloor. Ek self het hom ook dikwels gevolg. Wat my die snaaksste geskyn het, was
dat hy nooit probeer het om geld uit sy publieke toneel te maak nie. Ek het hom
nooit in die Park sien bedel nie.
Sommige van Die Boerevrou se leseresse het waarskynlik hier in Suid-Afrika ook
met sulke mense in aanraking gekom.
Toe ek 'n klein seuntjie was, is die rou vleis vir ons huisgesin altyd deur my moeder
self in die kombuis opgesny en vir kook klaargemaak. 'n Paar kwikstertjies had die
gewoonte om by die agterdeur vlieë te vang, en my moeder het hulle altyd stukkies
vleis en vet toegegooi. Naderhand was hulle so mak dat, sodra sy in die kombuis
verskyn, hulle dadelik met 'n groot gepiep binnekom, al om haar heen, die koppies
gedraai net soos klein hanskuikentjies. Eindelik het die twee eerstes hul kleintjies
ook saamgebring totdat daar elke oggend vyf of ses kwikkies in die kombuis was.
Hulle het egter nooit op haar lyf of op die tafel kom sit nie: die vloer was hul plek.
My moeder had altyd 'n groot liefde vir blomme en diere.
Ek herinner my ook dat oorlede genl. Daniël Erasmus en sy broer Fanie my vertel
het van 'n ou heer wat op die Hoëveld gewoon het toe hulle seuns was. Hy het nooit
getrou nie. Al die liefde wat 'n mens gewoonlik aan vrou en kinders bestee, het hy
op wilde diere uitgestort. Onder die fondament van sy huisie was 'n doolhof van
gate gegrawe deur mierkatte en springhase, en dikwels moes 'n besoeker sorgvuldig
trap om deur 'n gedrang van die diertjies by die voordeur te kom. Op die kweek van
sy werf kon 'n mens elke aand hase, steenbokke, oorbietjies en ander wilde diere
sien wei, en die ou kon tussen hulle loop soos 'n baas deur sy skape.
Eenkeer moes oom Fanie by hom oornag. Hy was toe nog maar 'n jong seun.
Die ou heer maak vir hom 'n kooi op die rusbank in die voorhuis, en toe hulle gaan
slaap, was sy laaste woorde: ‘My seun, as jy in die nag 'n gedruis op die
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vloer hoor, lê dan maar stil; en wat jy ook al doen, moet jou voete nie op die grond
sit nie.’ Weinig dwang was nodig om die belofte uit oom Fanie te kry! In die nag,
sidderend en bewend, hoor hy die voorspelde gedruis, en sy slaap was gevolglik
allesbehalwe rustig. Toe dit lig word, was niks te sien wat die geheimsinnige geluid
kon gemaak het nie. Maar later, toe hulle aan tafel sit om koffie te drink, plaas die
ou heer 'n piering melk op die grond en begin met sy loopkierie op die vloer stamp.
Kort daarna kom stadig uit 'n gat in een hoek van die kamer 'n yslike swart rinkhals
geseil! Dit was sy skubbe wat in die nag die gedruis op die harde grondvloer gemaak
het! Oom Fanie het die verdere loop van sake met altwee voete op die stoel aanskou!
Die slang kom reguit na die melk, binne 'n paar duim van die ou heer se been. Toe
hy klaar gedrink het, seil hy stadig en gerus na 'n sonplekkie by die drempel, en
daar rol hy hom inmekaar om 'n sonbad te geniet.
In Soutpansberg het in vroeër jare 'n ou heer Maré gewoon - 'n lid van die bekende
Soutpansbergse familie. Hy, ook, was 'n groot diereliefhebber, en allerhande snaakse
stories word van hom vertel.
Niemand is ooit toegelaat om 'n skoot op sy grond te skiet nie. Hy kon selfs die
slag van 'n hoender nie aanskou nie!
Hier is 'n storie van die ou heer:
Hy had 'n groot turksvybos op sy plaas, en in een van die groot droogtes wat
Soutpansberg in die verlede geteister het, neem duisende swart- en witborskraaie
hul intrek by hom om van die ryp turksvye te lewe. Die bekende gevolg van te veel
turksvye het by die ongelukkige voëls nie uitgebly nie. Oral op die werf was kraaie
met uitgestrekte vlerke en gedraaide vere in 'n toestand van uiterste pyn en ellende.
In gewone omstandighede is die geluid wat 'n kraai maak, nie van die vrolikste nie;
maar nou was hul gekerm eenvoudig hartverskeurend. Die ou heer kon geen rus
kry nie; met betraande oë loop hy gedurig tussen die kermende kraaie rond. Hy kon
nie eet nie, hy kon nie slaap nie en selfs die knor van sy ou vrou maak glad geen
indruk meer op hom nie. Eindelik kon hy dit nie meer uithou nie. 'n Boodskapper
word in alle haas na Pietersburg gestuur vir twee dosyn groot bottels kasterolie.
Weke daarna doen die ou heer geen ander werk as om die lydende kraaie medies
te behandel nie. Vooruit stap hy self, 'n lang wandelstok in die een hand en 'n eetlepel
in die ander. Agter loop 'n klonkie met twee kasteroliebottels, en kraai vir kraai word
met behulp van die kleinjong 'n eetlepel olie toegedien. Daar word vertel dat die
sterftesyfer onder die lydende kraaie dadelik tot iets onbeduidends gedaal het.
Nou wil ek vertel van 'n Afrikaner-diereliefhebber met wie ek self 'n paar jaar gelede
kennis gemaak het en wat by my meer verwondering gewek het as enige
merkwaardige ding wat ek ooit in my lewe gesien het. Hy lewe nog; en wat ek van
sy karakter ken, laat my betwyfel of hy bereid sou wees om sy naam in druk
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te sien. Ek sal hom maar oom Dirk noem - so was hy by ons almal bekend. Hy is in
die Kolonie gebore, maar het na die Vrystaat getrek toe hy nog 'n jongeling was.
Later koop hy 'n plaas in die groot Middelgebergte van Waterberg, en daar het hy
gaan woon toe die hele streek nog onbewoond was en grootwild had. Hy, ook, het
nooit getrou nie, en was dit nie vir sy diere nie, sou sy lewe baie eensaam gewees
het. Maar moenie dink dat oom Dirk in enige opsig 'n kluisenaar was nie; inteendeel,
hy was, toe ek hom geken het, 'n vrolike ou kêrel, lief vir geselskap, vol grappies,
en sy stamvrugtebrandewyn, helder soos bronwater, met 'n geur van die berge self,
was beroemd deur geheel ons geweste!
Met 'n ou jagter as padwyser het ek hom jare gelede gaan besoek. Ons moes te
perd deur die berge; vir 'n kar was daar destyds nog geen pad nie. Sommige van
die voetpaadjies op die rand van die afgryslike kranse en deur rotsbestrooide klowe
maak dikwels nog in nagmerries by my hul verskyning.
Oom Dirk het sy huis gebou by die ingang van 'n klein klofie bekend as
Geelhoutgrag. Daar was ses of sewe reusagtige geelhoutbome aan die bo-ent van
die kloof, en 'n helder stroompie water kom bo uit die sandkliprotse die kloof af en
by die gewel van die huis verby. Vlak voor die huis loop die water deur opgestapelde
rotse van een klipkuiltjie na die ander, om eindelik oor 'n wal van twaalf voet die laer
grond te bereik. Die huisie was op 'n klein deltakoppie in die mond van die kloof,
van klip gebou, met 'n grasdak en 'n breë veranda aan die kante; en die eienaardigste
van alles was dat die hele fondament gelê was op 'n gladde klipplaat, sodat die vloer
van al die kamers uit die oorspronklike rots bestaan.
Nooit had ek iets pragtigers in my lewe gesien as die eensame huisie en sy
natuurlike omgewing nie. Al die woes gestrooide rotse om ons heen was dig begroei
met rots- en berggewasse, en ons gasheer het al die natuurlike prag gebruik om 'n
natuurtuin te skep so heerlik as 'n mensehart kon verlang. Ek wei hieroor uit om die
leser 'n besef te gee van die karakter van die maker. Hy was 'n gebore kunstenaar,
met die smaak wat die hoër beskawing seker nie kon verbeter nie. Van sy praat kon
enige mens wat die natuur liefhet, nooit moeg word nie. Snags - dit was winter en
bitter koud in die berge - sit ons om 'n groot klipvuurherd met hardekoolstompe
opgestapel en 'n flessie stamvrugtebrandewyn byderhand, en dan vertel oom Dirk
ons van voëls en diere - dinge wat sulke mense alleen die voorreg geniet om in die
natuur te sien - tot ver verby die holste van die nag. Jy kon voel dat alles wat hy
vertel, die suiwere waarheid was. In sy eenvoudige siel kon leuen en oordrywing
geen skuiling vind nie.
By my eerste besoek het ons laat die nag die lang verlangde herberg van sy huis
bereik, en ná 'n reuse-maaltyd word digby die vuurherd ons kermisbeddens op die
klipvloer opgemaak. Ek herinner my dat ek die volgende môre wakker word onder
'n onbeskryflike geklank van voëlstemme. Selfs die ge-
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druis van die waterval was onhoorbaar deur die gefluit. Dit het gelyk of al die voëls
van die hele wêreld op ons stoep vergader het. En toe ons uitgaan, was die gesig
wat ons begroet, baie verbasender as die geluid.
Die hele veranda, tralies, vensterbanke, stoele, rusbanke, was eenvoudig volgepak
met voëltjies. Op die vloer wemel dit van bont vere in al die kleure van die reënboog.
Jy was bang om jou voet neer te sit dat jy op 'n voëltjie sou trap; hulle weier om vir
jou pad te gee! Op 'n rusbank, in die middel van al die gewemel en geraas, sit oom
Dirk, bedaard en kalm asof dit alles by hom van die gewoonste was. Sy hoed, sy
skouers, sy skoot, tot sy velskoene, was vol voëltjies, in gedurige roering, vegtende
om 'n sitplekkie. Op die rusbank om hom was 'n aantal skotteltjies en blikkies met
allerhande saad en meelwurms wat hy self aanteel. In sy hand was 'n lang, dun
stokkie waarmee hy gedurig bloedige vegpartye uitmekaar moes maak, want, jammer
om te sê, sy lieflinge was allesbehalwe vredeliewend! Swerms vinke, rooibekkies,
blousysies en allerhande saadeters was in bonte menigte besig op die vloer met
hul ontbyt. Vir die insekte-eters word so nou en dan 'n paar wurmpies in die lug
gegooi, en dié word gepak lank voor hulle die grond bereik. Buite die draadbespande
tralies was 'n vergadering kwartels, patryse en fisante - almal veghane van die eerste
water.
Nou, van al die wonders wat ons by Geelhoutgrag gesien het, kan ek nie vertel
nie. Dit sou meer as een nommer van Die Boerevrou vul. Ek sal net probeer om
een of twee dinge te beskryf wat die grootste indruk op my gemaak het.
Dit het minstens twee uur geduur voordat al die menigte versadig was. 'n Tyd
lank het hulle nog in die son bly sit om hul toilet te maak, terwyl ons gasheer van
die een klompie na die ander gaan en ons alles van hulle vertel. So nou en dan vat
hy een in sy hand, met 'n strelende liefkosing, om ons een of ander pragkleur of
eienaardigheid te wys. Nooit het ons gesien dat een van die voëltjies probeer om
hom te ontvlug nie. Hy kon eenvoudig na een toe loop en stadig sy hand oor hom
sluit. Dit het gelyk of die voëltjies selfs daarvan hou om vasgedruk te word.
Toe die son taamlik hoog was, begin een klomp na die ander weg te vlieg, sonder
die minste belangstelling meer in die man wat hulle kort gelede met hul liefkosing
oorrompel het! Net twee soorte het agtergebly, en van dié twee moet ek nog 'n bietjie
breedvoeriger skryf.
Die eerste was die suikerbekkies. Oom Dirk het sy rotstuin beplant met al die
blomme wat suikerbekkies aanlok. Toe ons daar was, in die middel van die winter,
was al die aalwee in volle blommeprag - geel en koraalkleurig - en oor die rotse en
blomme was 'n gedurige straal van kleure soos die suikerbekkies van blom tot blom
trek. Ek het nooit geweet dat daar so baie soorte in Suid-Afrika is nie. Oom Dirk
vertel ons dat sy alledaagse besoekers uit twaalf verskillende soorte bestaan elkeen 'n vlieënde edelsteen in die songlans! Oor die dertig soorte plante het hy
besonderlik vir hulle gekweek. Die vernaamste was

Eugène Marais, Versamelde werke

407
piesang, aalwee, kafferboom, salvia en alle dergelike langtuitige en woestynplante.
Vlak voor die huis was 'n groot kafferboom; en net ná sononder wys oom Dirk ons
dat honderde suikerbekkies hulle vaste slaapplekkies in die boom het. Gewoonlik
was dit op 'n takkie net onder 'n groot blaar. Hy ken die plekkies so goed dat hy van
een na die ander kon loop in die donker; en ná hy die voëltjie sag aan die borsie
gekrap het, trek hy 'n vuurhoutjie om ons die klein diertjie te wys. Party was nie
groter as 'n vingerhoed nie, maar versier met die prag van Salomo in al sy glorie.
Mak was geen woord vir die suikerbekkies nie. Oom Dirk kon met sy groot hande
een ná die ander van 'n boom vat, en nooit kon jy 'n teken van vrees by die voëltjies
bespeur nie. Hulle het hom werklik liefgehad, want hier was nie die minste selfsug
te bespeur nie. Seker kon die suikerbekkies nooit uitgeredeneer het dat oom Dirk
verantwoordelik was vir die tuin van heuningblomme nie. In een of ander mate moes
hulle dieselfde liefde gevoel het wat 'n hond aan sy baas bind.
Twee ander voëltjies het ook agtergebly toe die groot trop ná hul maaltyd vertrek
het. Dit was twee eienaardige vlieëvangertjies. Een daarvan het ek nooit tevore
gesien nie, en die ander baie selde en nooit van naby nie. Altwee was baie klein nie veel groter as 'n tinktinkie nie. Die een was 'n swartbonte, die ander donkervaal
op die rug en byna wit van onder. Altwee besit 'n liggaamsbou geheel anders as
alle ander soorte voëls. Die valetjie had 'n baie kort stertjie - so kort dat die punte
van die vlerke agter die stert uitsteek. Die vlerkies was halfmaanagtig en loop na
skerp punte. Die swartbonte was die kleinste van die twee en het min of meer
dieselfde fatsoen.
Die twee voëltjies was elke uur van die dag op die stoep of in die onmiddellike
nabyheid van die huis te sien, en 'n mens kon met die uiterste genoeë ure lank hul
lugtoere aanskou. Sulke ratsheid het ek nog nooit by enige gevleuelde dier gesien
nie. Die koppies was slangagtig, met 'n taamlike lang bekkie, wat in 'n onafgebroke
lyn met die voorkop saamloop. Hulle was so mak dat hulle dikwels op die leunings
van oom Dirk se stoel kom sit het, maar hulle het altyd sku gebly vir aanraking.
Elkeen had 'n geliefkoosde sitplekkie op die veranda. Maar nooit bly hulle meer as
'n paar sekondes in rus nie. Die koppies draai gedurig, en die diamantogies is altyd
skerp op die loer. Skielik en vinnig soos 'n ligstraal skiet een van sy sitplekkie af; jy
hoor die bekkie klap in die lug, twee vlerkies van die vlieg of insek sak dwarrelend
na onder, en net so gou is hy weer op sy plekkie. Party van die bewegings was so
vinnig dat die oog dit onmoontlik kon volg. Een toer was baie eienaardig en wonderlik
mooi. Dit gebeur somtyds dat hulle die vlieg in die eerste regstreekse vlug mis, dan,
instede van om te draai, slaan hulle met die uiterste gemak eenvoudig agteroor, in
'n bekoorlike sirkel. Dikwels is die ‘looping-the-loop’ drie of vier keer agtermekaar
gedaan in spel. Iets mooiers of fyners het geen mens ooit in die lug gesien nie. 'n
Vlieg op die muur of op 'n verandapaal het hulle nooit regstreeks gevang nie. In
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sulke gevalle was hul gewoonte om in 'n boogvlug die muur of paal onder te bereik
en dan opwaarts in 'n sirkel te skiet. Die insek word afgeskep en die sirkel agteroor
voltooi. Die vlieg het nooit sy gevaar ontdek voordat hy in die magie was nie.
Die vale het 'n ander geliefkoosde spel gehad wat niks met vlieë vang te doen
het nie. In een hoek van die veranda was 'n klein ruimte afgesper deur 'n leunstoel
en 'n mieliemeul. Die ruimte was nie meer as vier voet oorkruis nie, en in dié klein
ruimte was dit die gewoonte van die voëltjie om onbeskryflik vinnig al in die rondte
te vlieg - so vinnig dat hy dikwels net 'n vaal kring maak; en gedurig in die vlug vang
hy die wonderlikste toere aan. Een was om skielik op sy rug te draai en 'n sirkel
onderstebo te maak; dan weer, skiet hy regstreeks boontoe, stadiger en al meer
regop, totdat hy eindelik tot stilstand kom en suutjies agteroorslaan.
Maar daar sal geen einde aan kom as ek probeer om oom Dirk se lieflinge
breedvoeriger te beskryf nie. Ek wou nog van sy ander diere ook iets sê, maar
alreeds het ek te veel ruimte ingeneem. Net een ding. Hy had 'n hele klomp mak
klipbokkies en hy kon hulle te eniger tyd roep deur op 'n patroondop te blaas. Daar
was een moeder met tweeling-kleintjies. Somtyds maak hulle onverwags oordag
hul verskyning. Dan moes oom Dirk rondspring om deure en vensters toe te maak;
want as die kleintjies eenmaal binnekom, dan spat glase en bekers en spieëls na
alle kante! Daar was geen tafel of rak wat hulle nie ondersoek nie, en hulle kon met
die grootste gemak van die vloer op die hoogste rak in die spens spring.
En die geheim van die wonderlike mag? Hier is oom Dirk se eie uitleg: ‘Ek hou
baie van diere. Dit laat my noukeurig oplet. Ek weet wat hulle liefhet en wat hulle
haat. Ek weet hoe hulle in gegewe omstandighede sal handel, en dan handel ek
ooreenkomstig my kennis.’

10 Verdwaal!
Oral waar mense die wildernis intrek en bewoon - meer bepaald in die Bosveld kom daar dikwels gevalle voor van die verdwaal en verdwyn van mense, meestal
van kinders; en daar is niks in die alledaagse lewe van sulke woestynbewoners wat
meer skrik en opskudding veroorsaak as die wegraak van een of ander lid van die
gemeenskap nie, sy dit kind of volwassene.
'n Groot ongeluk - selfs die dood - trek mense nie so na mekaar toe en verwag
nie sulke gesamentlike en onselfsugtige pogings tot herstel van die gebeur-
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de nie. Daar is iets onbeskryflik tragies in hierdie opsluk van 'n lewende mens deur
die doofstomme veld - 'n gevoel wat iemand wat self verdwaal het, gewoonlik goed
kan verstaan; want dit is te betwyfel of enigiets 'n mens in die veld kan oorkom wat
aakliger en skrikwekkender is as om te verdwaal, selfs wanneer dit gepaard gaan
met die wete dat daar hoegenaamd geen lewensgevaar is nie.
Verdwaal in die veld - in vlaktes, of gelyk boswêreld - waar dit volwasse mense
betref, is gewoonlik te wyte aan een van twee sielkundige oorsake:
Die eerste is die ‘omdraai van die wêreld’ - 'n ondervinding wat die meeste jagters
en reisigers in ons veld op een of ander tyd gewaarword. Jy staan byvoorbeeld een
oggend op en ontdek dat die wêreld dié nag ‘omgedraai’ het. Die waens wys na die
suide in plaas van na die noorde; die rivier of rant is regs van jou in plaas van links,
waar dit die vorige aand was; die son kom in die weste op en gaan in die ooste
onder! Alles is net omgekeerd. Dikwels gebeur die ‘omdraai’ helder oordag onderwyl
die jagters of reisigers aan loop of aan ry is. In sulke gevalle word dit veroorsaak
deur 'n omstandigheid in die natuurlike omgewing: 'n groot draai in 'n rivier of rant
waarvan die reisiger onbewus is. Hy bly onder die indruk dat hy reguit gaan, terwyl
hy in werklikheid in 'n halfmaan loop of reis. Wanneer hy uit die sirkel kom, is die
wêreld ‘omgedraai’. Dadelik loop hy weg van die kamp in plaas van na die kamp
toe; en as hy eindelik weer by die waens kom, dan staan alles verkeerd-om.
Gewoonlik duur die toestand maar 'n enkele dag. Ná een nag se slaap vind 'n mens
die volgende oggend dat die wêreld weer ‘reggedraai’ het.
Dikwels gebeur die omdraai egter sonder enige bespeurbare oorsaak; òf in die
nag, òf gedurende die loop van 'n dag is daar 'n omwenteling wat vreeslik storend
en lastig op 'n mens se bewussyn inwerk solank dit duur. Wee die jagter wat alleen
uitgaan om te skiet onderwyl hy in dié toestand verkeer! Verdwaal is onvermydelik.
'n Ander sielkundige oorsaak van verdwaal is die sterk neiging wat daar by die
mens bestaan om in die veld in 'n sirkel te loop, tensy hy 'n bekende of sigbare
doelwit voor hom het. Die oorsaak van hierdie kringlopery is onseker. Anatome
verklaar dat dit iets te doen het met 'n klein orgaantjie, die sogenaamde ‘doolhof’,
wat elke dier in die ore het, en wat dien om die liggaam regop te hou.
'n Derde oorsaak van verdwaal is miskien die algemeenste en bekendste onder
dorpsbewoners: net die skone domheid, soos 'n veldsman dit sou beskrywe. Selfs
by sulkes, egter, was die twee eerste oorsake meestal werksaam gewees wanneer
hulle verdwaal.
Skrywer wil hier enkele gevalle van verdwyn en verdwaal in die veld verhaal, in
sommige waarvan die werking van bostaande sielkundige oorsake duidelik te bespeur
was. In ander gevalle is die verdwyning van belang alleen omdat
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geen spoor ooit weer van die verdwaalde gevind is nie; of omdat dit gebeur het
onder omstandighede wat enige redelike uitleg baie moeilik maak. Daar is bekende
gevalle waar dit werklik gelyk het asof die weggeraakte in die lug moes weggesmelt
het; en ander gevalle waar selfs die onderstelling van verdwaal uitgesluit word deur
die feit dat die betrokke persoon 'n gebore veldsman was en in die veld weggeraak
het waarvan elke duim aan hom bekend was.
Die eerste geval wat beskryf word, is belangrik omdat dit waarskynlik 'n moontlike
uitleg verskaf van baie ander gevalle van die geheimsinnige verdwyning van kinders.
Vyf-en-dertig jaar gelede was eerw. Peter Davidson predikant van 'n
Presbiteriaanse gemeente van Adelaide in die Kaapkolonie - 'n godvresende,
alombeminde man, met waarskynlik geen vyand in die wêreld nie. Hy was getroud
en had verskeie kinders, van wie een 'n seuntjie van agt jaar oud, ene Abram. Abe
(soos hy algemeen bekend was) was 'n skrander knaap, vlug om te leer, vrolik en
opgeruimd, gesond en besonder sterk gebou. Onder sy speelmaats was hy uiters
populêr en deur volwassenes algemeen bemind, ook buite sy vader se gemeente.
Omtrent die tyd van die gebeurtenis het die heer Davidson op reis gegaan, wat
hom enige dae van huis sou hou. Sy vrou besluit toe om 'n besoek te bring aan die
familie van eerw. Sharer, 'n ampsbroeder van haar man, woonagtig op die dorpie
Magazana, twintig myl van Adelaide af. Sy neem haar kinders mee, en sou enige
dae, met 'n Sabbat tussenin, op Magazana deurbring.
Sondagmiddag gaan al die volwassenes na die laaste diens in die kerk, terwyl
die kinders, wat pas uit die Sondagskool gekom het, aan speel was op die kweek
in die onmiddellike nabyheid van die kerk en pastorie, wat 'n paar tree van mekaar
geleë was. Net voor sonsondergang kom die kerk uit, en die kinders van die twee
huisgesinne word na die aandete geroep. Abe kom nie. 'n Paar sekondes tevore
het die ander kinders hom nog gesien en met hom gepraat. Op die werf rond word
na hom geroep, en 'n boodskapper na die huise gestuur om te verneem of hy miskien
met een of ander kind saamgeloop het. Daar is nog nie die minste onrustigheid nie;
eerw. Sharer is seker dat hy met een of ander kerkganger huis toe is.
Ná ete blyk egter dat nêrens in die buurt iets van Abe Davidson gesien of gehoor
is nie.
Naby Magazana is 'n taamlike groot rivier, en rondom is daar digte bosse waarin
inboorlingstatte versprei is. Die swart bevolking van Adelaide was groot, en die
grens van die Kaapkolonie se groot oostelike naturellegebied was nie ver nie.
Die hele Sondagnag deur word tevergeefs gesoek, en vroeg Maandagoggend
word boodskappers na Adelaide gestuur. Daar was nog 'n skraal hoop dat die seun
om die een of ander rede gedurende die nag teruggeloop het. Maar ook
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dáár was geen taal of tyding van Abe nie, en spoedig was die hele dorp en omgewing
in 'n toestand van onrustige beweging. Maandag deur word gesoek; en toe Dinsdag
en Woensdag verbygaan sonder spoor of tyding van die verlore knapie, gaan die
hele distrik Adelaide met militêre noukeurigheid aan 't soek. Die rivier word met hake
uitgesleep, die bosse gefynkam en elke stat sorgvuldig opgeneem. 'n Beloning van
£100 word aangebied aan enigeen wat tyding van die kind kon gee, dood of lewend.
Later is die som deur publieke bydrae tot £500 verhoog, en onder die swartes is 'n
belofte van die ouers bekend gemaak dat, as die kind terugbesorg word, geen
vervolging teen enigeen verantwoordelik vir sy wegraak sou ingestel word nie.
Maar niemand het ooit aanspraak op die beloning gemaak nie.
Nutteloos sou dit wees om die toestand van die ongelukkige ouers te probeer
beskrywe. Honderd maal beter sou dit gewees het indien hulle vaste nuus van die
dood van hul kind kon ontvang het.
Van weke loop die tyd naderhand in maande, en eindelik in jare sonder dat ooit
spoor of tyding van Abe Davidson bekend word.
Voor sonsondergang onder die oë van sy speelmaats, in die onmiddellike nabyheid
van 'n skaar van mense, voor die huis en kerk het hy weggeraak. Indien 'n
vliegmasjien hom opgetel en na 'n ander wêrelddeel vervoer had, kon hy nie meer
spoorloos verdwyn het nie.
En nadat hy twee of drie jaar weg was, begin die gewone stories in omloop kom.
Uit Port Elizabeth kom 'n gerug dat 'n seun van dieselfde ouderdom en voorkoms
as Abe Davidson in die strate gevind en deur 'n familie aangeneem is. Uit
Middel-Kôsaland kom iemand wat by 'n stat 'n wit kind gesien het; 'n Boerefamilie
in die Vrystaat het 'n siek kind van 'n transportwa ontvang en as hulle eie seun
aangeneem. En so was daar nog tallose meer. Die ongelukkige ouers het jare lank
al hul vermoë uitgegee in die ondersoek van stories en gerugte wat later vals blyk
te wees. Selfs by die vader het alle hoop na sewe of agt jaar verdwyn. Daar word
egter vertel dat die moeder altyd 'n gevoel had dat die geheim van haar verlore kind
voor haar dood nog sou openbaar word.
Die laaste van al die stories omtrent Abe Davidson had 'n eienaardige oorsprong
en loop gehad.
Tien jaar ná sy verdwyning was daar 'n reeks veediefstalle in die omgewing van
Adelaide wat ongetwyfeld deur swartes gepleeg is, maar op so 'n slim wyse dat die
diewe telkens met hul buit en al vrykom. Eindelik word 'n swart speurder in Adelaide
geplaas en belas met die opspoor van diewe. Die eerste kraal waarby hy kom, was
dié van ‘ou Wolf’, 'n ryk en algemeen bekende Kôsa.
Daar was die middag by ou Wolf bier; en toe almal taamlik dronk was, begin die
speurder, om die ander uit te lok, vertel hoe hy hier en daar van witmense vee
gesteel het. Hy wis dat die ander hom dadelik sou napraat en probeer oortref sodra
hy begin spog. En dit was ook nie lank nie, of 'n ander van die bier-
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gaste begin grootpraat van sy misdade teen die witmense. Ou Wolf self was toe al
taamlik beskonke en, ofskoon hy gewoonlik besonder diskreet was, begin ook hy
'n storie van sy eie misdadige manhaftigheid te vertel. Hy het nooit vee gesteel nie.
Dit was benede sy waardigheid; maar eenmaal, tien jaar gelede, het hy sy wraak
teen 'n witman deeglik gekoel. Die betrokke witman, vertel hy, was Sebastiaan
Pringle, 'n ryk boer in die nabyheid van Adelaide. Pringle het 'n saak teen hom oor
beeste gehad, en ou Wolf het dit verloor. Dit was 'n onregverdige ding, wat hom
baie gekos het; en hy het 'n eed geneem dat hy op een of ander manier met ‘Bassie’
Pringle sou gelyk raak. Onverwags het hy die kans gekry. Een middag sien hy
Pringle se seun met ander kinders wegkruipertjie speel. Hy was aan die kant van
die bosse met 'n knopkierie in sy hand. Onderwyl hy hulle staan en bekyk, kom
Pringle se seun reguit na hom toe (sonder om hom te gewaar) om weg te kruip. Hy
wag tot die knapie binne die rand van die bos was, en slaan hom toe die kop
stukkend met sy knopkierie.
Wat met die liggaam gedaan? Dit was toe sy moeilikheid. As hy dit daar laat, dan
was daar gevaar dat die witmense sy spoor sou vat. Hy dra derhalwe die lyk van
die kind diep die bos in, en daar probeer hy die nag om dit te verbrand. Maar skaars
het hy die plan begin uitvoer of hy sien hier ook groot gevaar in. Hy sou 'n baie groot
vuur nodig hê om die liggaam tot as te verbrand, en daar was 'n moontlikheid dat
die witmense, wat toe al seker aan soek was, op die vuur sou afkom. En toe herinner
hy hom 'n uitmuntende wegsteekplek. Bo in die berge van Magazana op die rand
van 'n krans was 'n diep skeur dig met bome en bosse begroei. Hy neem weer die
liggaam op sy skouer, en voor daglig die volgende môre het hy die bewys van sy
misdaad in die skeur gegooi.
Die volgende dag rapporteer die speurder die stories wat hy by ou Wolf se kraal
gehoor het aan die polisie van Adelaide. Meeste daarvan blyk niks as leuenagtige
grootpraat te wees nie; dié van ou Wolf self ook, want Pringle het nooit 'n kind verloor
nie. Maar toe herinner een van die polisie hom die storie van die wegraak van Abe
Davidson tien jaar tevore. Nadat die polisie die saak goed ondersoek het, word drie
mans die volgende dag uitgestuur om ou Wolf te arresteer en dorp toe te bring op
'n aanklag van moord.
Dadelik erken die ou man alles. Hy het Pringle se kind vermoor en hy sou hulle
die klipskeur gaan wys waar hy die lyk ingegooi het. Die polisie gaan met hom die
berg op, en bo-op 'n hoë krans wys hy hulle 'n skeur van twintig of dertig voet diep,
toegegroei met bome en bosse. Dáár, verklaar hy, het hy die lyk van Pringle se kind
met klere en al ingegooi.
'n Polisie-agent sak met behulp van 'n tou in die skeur af en na 'n lang gesoek
kry hy daar 'n paar bene. Uitgebring, blyk die meeste wildsbene te wees, maar een
daarvan lyk na 'n mensbeen. Die skeur word toe sorgvuldig skoongemaak, en al
die dele van 'n menslike geraamte word een na die ander uitgehaal. Daarna is die
stof gesif en die uitgesifte voorwerpe bymekaargemaak. Al wat tot her-
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kenning kon dien, was 'n stuk van 'n skoen en agt knopies. Toe dit aan haar getoon
is, het mev. Davidson dadelik die knopies en stuk skoen as dié van haar kind, Abe,
herken; en nadat ou Wolf die besonderhede van sy misdaad beskrywe het, het die
laaste twyfel verdwyn.
Tien jaar tevore het hy op gruwelike wyse die seun van eerwaarde heer Davidson
vermoor en die liggaam in 'n kransskeur gegooi, onder die verkeerde indruk dat dit
die seun was van sy vyand Sebastiaan Pringle!
Ou Wolf is elf jaar ná sy misdaad tot die dood veroordeel in Grahamstad; maar,
danksy die bemiddeling van die vermoorde kind se vader, is die straf tot lewenslange
gevangenis verander.
Hier volg tans 'n geskiedenis wat tot vandag toe nog 'n verborgenheid is, en dermate
meer onuitlegbaar, dewyl dit 'n gesonde volwasse jongman betref wat in daardie
wêrelddele gebore is en grootgeword het waarin hy later verdwyn het. Hy het die
veld net so goed geken as die leser die kamers van sy woonhuis.
Die familie Venter het jare lank op die plaas van die heer Forssman naby Nylstroom
gewoon, om later na Rietfontein no. 3 te trek, en van daar na Pietpotgietersrust,
waar hulle vandag nog woonagtig is. Die familie het destyds uit vader, moeder, vier
seuns en een dogter bestaan. Die ouers is in Waterberg getroud, en al die kinders
is daar gebore en het daar grootgeword. In die winter van 1904 het hulle op die
hange van die Middelgebergte van Waterberg gestaan, op grond waar hulle elke
jaar van voor die oorlog af na toe getrek het.
Ofskoon taamlik bosagtig, is die veld hier gelyk, sonder groot gebergtes of riviere.
Die enigste water naby die staanplek is 'n klein spruitjie, wat in die winter meestal
in vlak kuile staan; en die enigste ‘berg’ is 'n kliprantjie met 'n kloof in die nabyheid
van die staanplek, aan die bo-ent waarvan daar 'n sogenaamde ‘tiergat’ in die rots
is. Die staanplek self was op 'n groot kaalte met bosse omring.
Dit was nou die natuurlike omgewing van die volgende gebeurtenis:
Die familie was ongeveer drie maande in die winterveld toe hulle een middag
almal by die kamp vergader was. Onderwyl hulle sit en gesels, merk die oudste
seun, Herman Venter, 'n jongman van ses-en-twintig, dat die beeste deur die kaalte
aan wei was in die rigting van 'n bekende kol gif. Hy staan op, vat sy geweer en 'n
karwats en gee aan die ander te kenne dat hy die beeste gaan terugkeer na veilige
veld.
Alles wat daarna gebeur het, tot op 'n sekere tydstip, was binne die gesig van al
die ander familielede. Hulle sien Herman die beeste voorkeer en terugja na die rand
van die bos wat die verste van die gif af is, en toe die laaste bees in die bosse
verdwyn, sien hulle hom agternaloop, met die geweer oor sy skouer.
En dit was die laaste maal dat enige menslike oog Herman Venter of sy geweer
of iets van hom gesien het.
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Toe hy nie terugkom nie, en die middagete gereed was, word na hom geroep, met
die sweep geklap en eindelik geskiet - maar daar kom geen antwoord nie. Dié
middag gaan die vader soek. Sy spoor kon maar net vir 'n klein afstandjie gesien
word; 'n paar honderd tree binne die rand van die bosse verdwyn dit in beesspore;
en ofskoon later in sirkels deur vername jagters gesoek is, is sy spoor nooit weer
gekry nie. Die veld is hier sandagtig, waarin spore weke lank in die winter sigbaar
bly, en so duidelik dat 'n kind hulle gewoonlik kan volg - 'n feit wat die
geheimsinnigheid van die voorval nog groter maak.
Verskeie jagters wat deelgeneem het aan die soektog, was van een ding vas
oortuig: dat Herman Venter nooit verder as vyfhonderd tree van die kamp geloop
het nie; binne 'n kring van vyfhonderd tree was daar geen ander spoor van mens
of rytuig wat hom of sy liggaam kon vervoer het nie.
Die eerste verdenking was dat hy ter wille van sy geweer deur swartes vermoor
is. Maar afgesien van alle spore wat op so iets sou dui, is daar nog die feit dat daar
gaan swartes in die nabyheid woon nie. Vér verwyder was daar enkele krale ‘mak’
naturelle, wat almal later noukeurig deur die polisie deursoek is. En selfs toegegee
dat dit miskien moord was, bly daar altyd die raaisel van wat met sy liggaam gedaan
is. In die hele omtrek was daar geen plek waar iets van die grootte van 'n menslike
liggaam kon weggesteek word nie. Elke erdvarkgat is natuurlik noukeurig ondersoek.
Een moontlikheid was daar nog: dat Herman in die kloof op 'n tier afgekom het
en dat hy deur die tier gevang en in die gat gesleep is. Op sigself was dit egter
hoogs onwaarskynlik. In die eerste plek sal 'n ongekweste tier nooit 'n grootmens
aanval nie - en Herman het seker die middag geen skoot in die omtrek van die kamp
geskiet nie. En dan is daar ook die kwessie van die geweer. Dit sou 'n ondier tog
nie ook so weggesleep het nie.
Later is elke twyfel omtrent die ‘tiergat’ opgehef. Dit is geduldig deurgegaan en
ondersoek sonder dat daar iets gekry is wat kon strek om lig op die duistere geheim
te werp.
Lank daarna het in hierdie geval ook die gewone stories die familie weer uit alle
oorde bereik. Meestal was dit verklarings dat die geweer van Herman Venter, of net
so een, in verskillende dele van Waterberg in die besit van swartes gesien is - selfs
ook in Matabeleland! Jare daarna is elke gerug nog deur die polisie ondersoek,
maar geen enkele daarvan het ooit tot 'n opklaring gelei nie.
Skrywer hiervan het 'n hoog gerespekteerde ou Waterbergse Voortrekker geken
wat gedurende sy lang lewe in Waterberg vyf of ses gevalle van presies dieselfde
aard ondervind het. Hy was vas oortuig dat een en dieselfde oorsaak vir al die
gevalle bestaan het. Wat dié oorsaak was, wis hy egter nie. Maar hy dag dat dit iets
was wat sover aan die mens onbekend was. My indruk was dat hy so iets as 'n
onbekende dier in sy gedagte had.
Daar is baie stories in Waterberg in omloop van wonderlike diere wat nou en
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dan deur jagters gesien is. Selfs onlangs nog het 'n jagter so 'n dier aan die Limpopo
gesien en daarop gevuur. My geloof is dat die diere ongetwyfeld van dieselfde soort
is as die geologiese monsters van Midde-Afrika wat die Amerikaners aan soek is!
Dit hoef egter nie juis die skepping van blote leuenagtigheid te wees nie. Die veld
neem baiemaal die rol van 'n humoristiese kunstenaar aan wat daarop uit is om die
mens te mislei en die spot met hom te dryf. Wie is daar wat enige tyd in die Bosveld
gewoon het en nooit onnatuurlike gedaantes gesien het - vernaamlik by tye wanneer
iets skrikwekkends verwag word - wat by nader ondersoek geblyk het 'n samestelling
te wees van 'n bos, 'n droë stomp, 'n diep kol skaduwee en 'n streep sonlig nie?
Maar sulke diere kan nie 'n mens wegdra en verslind, of 'n geweer insluk nie!
Sewentien jaar lank bewaar die veld al die geheim van Herman Venter.
Dit het gebeur dat mense op plekke verdwyn het waar meer as een waarskynlike
uitleg voor die hand lê. Wanneer dit byvoorbeeld geskied het in groot kransgebergtes
of in die nabyheid van riviere, dan kan 'n mens verstaan hoe 'n lyk so kan wegraak
dat dit nie weer gekry word nie. Maar in bostaande geval was daar niks van dié aard
nie. As die liggaam êrens in die rondte was, dan moes die soekers dit gekry het.
Hier is 'n tragiese geval wat die ‘sirkellopery’ van verdwaalde mense aantoon:
Die heer Charles Marais was voor ons Tweede Vryheidsoorlog 'n bekende
landmeter in Pretoria. Hy is nou vennoot van die landmetersfirma Marais en De
Villiers van Kaapstad. Die meeste van die plase aan die Krokodilrivier is deur hom
opgemeet en gekarteer. Sy werk in die onbewoonde noorde het hom soms
genoodsaak om ses maande agtereen in die veld te bly sonder om die beskawing
ooit te besoek. Hy had 'n gerieflik ingerigte langtentwa en die gewone kamptoerusting
vir sy werk en verblyf in die woestyn.
Op 'n reis na Noord-Waterberg wat verskeie maande geduur het, had hy by hom
'n jong assistent-landmeter, ene Barry. Altwee was behalwe landmeters ook groot
liefhebbers van jag, en het op die reis alles saamgeneem wat op so 'n jagtog nodig
is, soos geweers, honde, skietperde, ens.
Hulle het hul landmeterswerk aan Krokodilrivier sonder enige noemenswaardige
voorval verrig, en was op die terugreis na Pretoria toe die eerste ongeluk die
geselskap oorkom.
Hulle had vier swartes by hulle in diens. Die reis het oor 'n deel van die
Springbokvlakte gegaan, wat toe nog 'n heeltemal onbewoonde streek was. Een
middag, êrens tussen Buyskop en Potgietersrust, was hulle op die vlakte uitgespan
toe een van hulle 'n duiker 'n paar honderd tree van die wa sien loop. Hulle vat
altwee hul geweers en stap saam in die rigting waar die bok gesien is. Charlie Marais
het sy haelgeweer geneem en die patroonbande wat daarby behoort, terwyl Barry
'n koeëlgeweer met die patrone vat. Nadat hulle 'n tyd ge-
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loop het sonder om die bok weer te sien, besluit Marais om terug te gaan; maar
Barry wou dit nog nie opgee nie. Hy maak die voorstel dat Marais die koeëlgeweer
na die wa toe sou terugneem en hom die haelgeweer gee. Hulle doen dit, sonder
om egter hul patroonbande ook om te ruil, met die gevolg dat Barry verder stap met
'n haelgeweer en twee patrone in die lope, en 'n band vol Mauserpatrone om sy
skouers.
Dit was asof die noodlot reeds besluit het om die ongelukkige geen kans te gun
nie.
Marais kom by die wa terug - dit was maar 'n paar honderd tree van waar hulle
van mekaar geskei het; en Barry stap voort om die duiker te soek.
Dié aand toe die son begin ondergaan, merk Marais op dat hy nog geen skoot
van Barry gehoor het nie, en dat hy nog nie terug was nie. Hy skiet 'n paar skote,
maar kry geen antwoord nie. Die hele nag bly Barry uit. Groot vure word gemaak
en aanhoudend geklap en geskiet, sonder gevolg.
Die volgende dag begin die soektog. Ongelukkig het dit oornag gereën sodat daar
geen kans was om die spoor naby die kamp te sny nie.
Twee dae hou die soektog aan sonder dat Marais of sy volk die spoor kon kry;
en toe besluit hy om die hulp van al die mense van 'n klein inboorlingstatjie in die
nabyheid in te roep.
Die vyfde dag nadat Barry weg was, sny die naturelle vir die eerste maal sy spoor
vyf uur te perd van die kamp af; en teen die aand van die volgende dag, nadat hulle
die spoor twee dae lank gevolg het so vinnig as die perde kon volhou, kry hulle
Barry onder 'n bos, in halfbewustelose toestand! Die geweer en nuttelose
patroonband had hy nog; maar die twee skote wat op die haelgeweer was, was
altwee afgevuur, waarskynlik as seinskote die eerste dag van sy verdwaling.
Barry is so spoedig moontlik na Pretoria na die hospitaal gebring, waar al die
moontlike gedaan is om sy lewe te red - maar tevergeefs. Die vreeslike en
onweerstaanbare senuskok wat verdwaling altyd teweegbring, gepaard met die
gevolge van dors, honger en vermoeienis, was meer as wat selfs sy sterk en gesonde
stelsel kon verdra.
Drie dae ná sy aankoms in Pretoria is hy in die hospitaal oorlede.
Twee feite staan uit as merkwaardig in hierdie voorval. Die eerste is dat 'n man
met die ondervinding van Barry kon verdwaal in so 'n bekende veld en so naby
digbewoonde streke; en 'n tweede merkwaardige feit is dat die ongelukkige drie
keer in altyd uitgestrekter, wyerwordende kringe rondom die kamp geloop het, soos
die leser kan aflei uit die feit dat die nouste kring vyf uur te perd van die wa af was.
In Venter se geval hierbo beskrywe is die grootste geheimsinnigheid - aangeneem
dat hy dood is - die wegraak van die liggaam in veld waar geen wegsteekplek
bestaan nie.
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Hier is nog 'n geval uit Waterberg waar die veld ná 'n lang tyd die geheim onverwags
openbaar het.
'n Jongman, ene Van Zyl, pas getroud, het met sy jong vroutjie agt jaar gelede 'n
plaas bewoon in die nabyheid van die Hangklipgebergte, op die hoek waar die groot
ketting noordwaarts draai. Dit is die hoogste berge in Waterberg, en in elke opsig
die jongste - d.w.s. geologies. Die rotsformasie is van 'n geaardheid wat die afstort
van yslike stukke moontlik maak, sodat elke punt mettertyd 'n krans word, met
uitstaande elmboë en reusagtige skeure. Van Bastersnek af suidwaarts was die
bergketting altyd vol wild, en buitendien berug vir die feit dat daar geen deel in
Waterberg is waar die dodelike loodslang (vaal makoppa of mamba) meer dikwels
aangetref word en gevaarliker is nie.
Soos van al die bure, was die groot Hangkliphoek net suid van Bastersnek ook
Van Zyl se jagveld. Dit was sy gewoonte om elke Saterdagoggend in die berg deur
te bring, en dit was selde dat hy nie voor twaalfuur met 'n ribbok of 'n paar klipbokkies
terug was nie.
Een Saterdagoggend vroeg groet hy sy vrou, met die belofte dat hy met 'n
klipbokkie sou tevrede wees en derhalwe voor elfuur sou terug wees; en so stap hy
voort, sonder selfs sy waterkan oor sy skouer te slinger.
Sy het hom nooit weer gesien nie.
Toe hy die volgende dag nog nie opdaag nie, is die hele wyk kennis gegee, en
soos dit altyd by 'n verdwalery gaan, was daar geen man wat nie aan die soektog
deelgeneem het nie. Die berg is met die grootste noukeurigheid gereeld opgeneem
deur mense wat elke duim van die veld ken, sonder dat hulle egter 'n spoor of teken
van die jongman kry. Eindelik, ná weke se soek, is dit as hopeloos opgegee.
Algemeen is aangeneem dat Van Zyl van 'n krans afgeval en op 'n lys te lande
gekom het waar sy liggaam onsigbaar lê. Hy is deur sy jong vrou as dood betreur.
Agt maande ná sy verdwyning kom 'n jagter in die berg op 'n mensegeraamte af.
Dit lê onder 'n bos op 'n taamlike oop plek; en die enigste rede dat die soekers dit
nooit gekry het nie, is dat hulle die liggaam nooit op 'n oop plek verwag het nie, en
altyd net op die moeilikste en mees waarskynlike plekke, soos kranse, skeure en
klowe, gesoek het.
Dit was sonder twyfel Van Zyl se geraamte, dadelik aan die klere herkenbaar,
wat nog taamlik heel was. Langs hom lê sy geweer.
Die klere moes van die bene weggesny word in die poging om die oorsaak van
sy dood te ontdek.
Twee omstandighede het die sleutel verskaf tot die treurspel wat daar in die
eensaamheid plaasgevind het. In die gras langs die liggaam lê 'n potloodjie wat aan
'n sakboekie van die oorledene behoort het, en tussen die bene van die een hand,
'n stukkie vergane papier. Die oorledene het 'n poging gemaak om 'n boodskap te
skrywe, of het miskien ook so 'n boodskap geskrywe wat lank
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reeds onleesbaar geword het - waarskynlik 'n boodskap aan sy jong vrou om haar
die oorsaak van sy dood mee te deel.
Om een been van die geraamte, net bokant die knie, was 'n doek gebind en met
'n stok styf gewoel.
As hy nog kon gepraat het, sou die oorledene nie duideliker die gevreesde woord
‘makoppa’ aan die teenwoordiges kon gefluister het nie! Enigeen wat 'n begrip het
van die lyding wat altyd in gevalle van makoppa-byt die dood voorafgaan, sal ook
die siddering begryp wat die woordelose boodskap by die teenwoordiges veroorsaak
het.

11 Weggeraakte Mense
Dit is begryplik dat die argiewe van die polisie die geskiedenis van meer as een
manskap bevat wat alleen in die veld aan sy einde gekom het. Sommige van die
gevalle is in die uiterste geheimsinnigheid gehul; van ander, weer, is die
besonderhede so verskriklik as enige verdwaalstorie wat die veld ooit opgelewer
het. 'n Paar gevalle van dié aard is goedgunstiglik aan die skrywer deur kolonel
Truter, Kommissaris van Polisie, meegedeel.
Die Afrikaanse erdvarkgat was waarskynlik oorsaak gewees van meer as een
verdwyning in die veld wat 'n onopgeloste geheim gebly het. 'n Uitlander sal nooit
die gevaar insien nie, en selfs 'n gebore Afrikaner, tensy dit hom vertel is of tensy
hy dit deur eie ondervinding opgedoen het, sal nouliks glo dat 'n erdvarkgat
(vernaamlik in sandgrond) 'n uitmuntende vanggat vir die mens is. Probeer maar 'n
entjie inkruip!
En die dodelike gevaar bestaan juis daarin dat 'n mens wat inkruip, sy gevaar
nooit insien voordat hy probeer om weer terug te kruip nie. Dán is dit dat hy skielik
besef dat dit agteruit honderd maal moeiliker gaan as vooruit!
Dit hang baie van die geaardheid van die grond af. Sand begin dadelik inval en
die liggaam vaswig, en elke beweging maak die toestand erger. Ander soorte grond,
weer, kleef aan die klere vas asof die aarde met lym gemeng is. Tevergeefs sukkel
die ongelukkige om agteruit te gaan. Hier lyk dit ook asof die toestand gedurig erger
word. Maar in hierdie geval is dit verbeelding. Dit is waarskynlik die toenemende
vermoeienis en angs wat dit naderhand laat lyk asof die klewerigheid van die grond
erger word.
Een raad sal die leser uit die volgende twee gevalle aflei: Moet nooit in die veld
deur 'n gekweste steenbok of hasie in die versoeking gebring word om in 'n
erdvarkgat te kruip nie; moet selfs nooit in geselskap daaraan dink nie! Selfs met
'n maat is daar gevaar, want die dood kom in sulke gevalle verbasend gou.
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Skrywer het self 'n geval gesien waar verskeie maats byna 'n uur gesukkel het om
'n ander uit 'n erdvarkgat te haal. Sy toestand daarna het 'n hele dag lank
sorgwekkend gebly.
Sers. Edwin Rouse (S.A.B.P.) van Ramathlabamastasie, distrik Mafeking, is op
13 Junie 1912 alleen uit om te skiet. Hy het 'n haelgeweer en sy patryshond
saamgeneem. Nie ver van die stasie af nie kry hy 'n trop rooivlerkpatryse, waarvan
hy een kwes. Die patrys (soos hulle gewoonlik doen) soek skuiling in 'n groot, vlak
erdvarkgat in los sandgrond, en die hond weier om agter die voël in te gaan. Hy
had meer begrip van die gevaar as sy baas! Rouse lê sy geweer neer en kruip in
om die patrys, wat nog sig baar was, uit te haal. Met die grootste gemak gaan hy
in totdat hy die patrys in die hande had. Maar met die eerste beweging om weer
agteruit te gaan, besef hy die dwaasheid wat hy begaan het. Hy kon sy liggaam
geen duim verskuif nie. Met elke beweging van bolyf of bene stort die sand op hom
in. Hy was in dieselfde toestand waarin 'n mier hom bevind wanneer die insek in
die kuil van 'n mierleeu val: met elke instorting van sand word sy liggaam meer en
meer in die gat vasgewig. Nodeloos om te vra waarom hy nie stilgelê het toe hy tot
die besef geraak het dat sy worsteling hopeloos was nie. Die eerste wat 'n mens
onder sulke omstandighede verlaat, is sy gewone gesonde verstand. Rouse het
eenvoudig aangehou worstel totdat hy só uitgeput en vasgewig was dat verdere
beweging onmoontlik was.
Meer as tien uur het die hond by die gat bly lê, en die volgende dag eers is hy na
die stasie terug. Met die aankoms van die hond het die ander manskappe by die
stasie dadelik begryp dat daar iets ernstigs met Rouse gebeur het, en almal is
dadelik uit om te soek.
Die lyding van die ongelukkige, op dié manier lewend begrawe, met sy voete in
die oop, vry lug, gaan die verbeelding te bowe. Agtien uur lank was hy in die gat,
deur 'n lange winternag.
In sy geval het dit net 'n paar minute geneem om hom terug te trek, want net die
bolyf was werklik in die gat vasgewig. Hy het nog geleef, kon nog praat en het die
hele voorval beskrywe. Hy was egter klaarblyklik in 'n gevaarlike toestand. Dadelik
is hy op 'n perdekar geplaas en na sy stasie teruggebring waar die distriksdokter
hom onder behandeling geneem het.
Hy was 'n fris, sterk jongkêrel, en buiten 'n paar kneusplekke was sy liggaam
onbeseer. Maar van die begin af het die dokter verklaar dat sy toestand hopeloos
was. Die volgende dag is hy aan skok oorlede.
Die leser sal hom die geval van die jong landmeter herinner wat in die Pretoriase
hospitaal aan skok beswyk het as gevolg van 'n vyfdaagse verdwaling op die
Springbokvlakte. Dit is moeilik om te begryp hoe blote angs en vermoeienis so 'n
dodelike slag aan die menslike senustelsel kan toebring en die lewenskrag sonder
siekte of verwonding só kan uitput dat al ons geneesmiddels later tevergeefs
aangewend word.
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Henry Barrett, 'n ou en bekende inwoner van Pretoria, het in sy jeug ook 'n vreeslike
ondervinding met 'n erdvarkgat gehad. Hy het destyds transport gery van Natal na
Transvaal, en een winteroggend vroeg stap hy van die waens weg om 'n bok te
skiet. Dit was op die hoogste en koudste gedeelte van die Hoëveld, en Barrett het
'n groot, swaar jas aangehad. Met hom gaan sy twee baster-windhonde saam.
Op 'n taamlike afstand van die waens kwes hy 'n steenbokkie, wat die twee honde
dadelik skraap en wat sy toevlug neem in 'n erdvarkgat. Die honde weier om in te
gaan (dit is selde dat 'n opregte Boerboel in 'n erdvarkgat agter wild sal inkruip). Die
bokkie is van buite duidelik sigbaar; die grond is hard en die gat groot - so groot dat
Barrett, met sy jas aan, 'n entjie inkruip. Maar die bokkie skuif 'n weinig dieper, tog
is hy nog só naby dat Barrett die gevaar vergeet en 'n paar duim agterna gaan. Dié
paar duim het die onderskeid gemaak tussen veiligheid en doodsgevaar. Hy gryp
die bokkie aan die agterbeen, maar toe hy probeer agteruit kruip, word hy dadelik
gewaar dat hy hom in 'n groot gevaar begewe het. Met elke beweging na agter skuif
die groot, swaar jas om die bolyf vas. Die gat is te nou om sy hande agteruit verby
die heupe te kry. En toe gebeur met Barrett wat onder dergelike omstandighede
dikwels met die mees ervare veldkenners gebeur: hy verloor sy kop en begin worstel
totdat hy só vermoeid en vas was dat verdere beweging onmoontlik was. Hy beskryf
die liggaamlike lyding en die sielstoestand wat daarmee gepaard gegaan het as
dinge wat sy ondervinding voor en ná dié tyd ver te bowe gaan.
Die hele dag bly hy vas in die gat. Laat in die dag word hy nou en dan 'n dowwe
slag gewaar. Dit was sy volk by die waens wat vir hom klap, want dit was reeds lank
verby die tyd deur hom vir inspan vasgestel. En toe kom 'n ander vreeslike angs by
hom op. Dit was sy gewoonte om die volk te laat inspan en 'n skof te ry, terwyl hy
te voet met die geweer deur die veld loop. Dié oggend het hy geen bevele gegee
nie, en hy het geweet dat, as hulle inspan en 'n skof ry, dit op sy mins sou beteken
dat hy 'n nag in die gat moes deurbring, wat sonder twyfel sy dood ten gevolge sou
hê.
Gelukkig het dinge anders verloop: ure lank hoor hy sy getroue honde buite tjank,
en naderhand, toe dit stil word, rys die hoop dat hulle terug na die waens sou gaan.
En dit was ook wat gebeur het. Net voor sonsondergang kom die twee honde by
die wa aan, en dadelik, uit hierdie ongewone feit, gepaard met die lang afwesigheid,
merk die swartes onraad. Ofskoon dit reeds te donker was om 'n spoor te vat, gaan
twee van sy drywers met die honde voort om te soek; en dit was die honde wat hulle
eindelik in die donker reguit na die gat gelei het.
Barrett was in só 'n toestand dat hy moes gedra word, en meer as 'n maand
daarna kon hy sy bed nie verlaat nie.
Aan die werk van die polisiebeampte is baie gevare verbonde, en as ons die
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verhaal van meer as een van hulle se dood aan die groot, swygende veld kon ontruk,
sou dit die hare van die dapperste onder ons laat rys. Hier volg een van die
geheimsinnige polisiegevalle:
Op 10 Desember 1902 is lans-sersant Henry Ayling (van die A.S.C.) deur luit.
Craig, van die polisiestasie op Ganskuil, uitgestuur om al die polisie-be-amptes op
die noordelike poste van die distrik Rustenburg uit te betaal. Die geld neem hy in
tjeks mee. Hy was 'n flukse, gesonde jongkêrel. Hy verlaat Ganskuil te perd en
gewapen met 'n Lee-Metford. Die beamptes op al die mees noordelike stasies op
Groot-Marico is deur hom uitbetaal, en op 15 Desember 1902 verlaat hy die stasie
Pieterse om na Holfontein te ry. Die afstand is omtrent twintig myl - drie-en-'n-half
uur te perd; die pad is mooi gelyk, 'n mens kan Holfontein se rante van Pieterse af
sien, en die hele pad bly duidelik sigbaar.
Naby Koornkoppie (op die pad tussen Pieterse en Holfontein) het Ayling 'n
swartman ontmoet; en dit was die laaste mens wat hom in lewe gesien het. Hy het
die naturel vertel dat hy op weg was na Holfontein en die nag daar sou slaap.
Hy het nooit op Holfontein aangekom nie. En toe die tyd waarop hy op Ganskuil
moes terug wees, lank reeds verstryk het, stuur luit. Craig 'n patrollie uit om
ondersoek in te stel. Die rapport was dat sersant Ayling tussen Koornkoppie en
Holfontein ('n afstand van agtien myl) spoorloos verdwyn het, met perd, saal en
toom. 'n Behoorlike soektog is dadelik op tou gesit. Dit het later geblyk dat die
manskappe van Holfontein reeds op 16 Desember begin soek het toe die sersant
die nag nie by hulle aangekom het nie. Ongelukkig het 'n swaar reën intussen geval,
sodat geen spoor meer op die 15de sigbaar was nie. Luit. Craig het die
inboorlingkaptein van Holfontein en sy onderdane opgeroep om te soek; maar dit
was eers op 6 Januarie 1903 dat hulle op sersant Ayling se verstrooide beendere
afkom. By die bene lê sy geweer met 'n patroondop in die loop, sewentien sjielings
in geld op die grond. Sy militêre baadjie, sy sakboekie en die geweer het die
identifikasie buite twyfel gestel. Die bene was ongeveer ses myl buitekant die pad
naby Koornknoppie in die onmiddellike nabyheid van die plek waar hy laas met die
swartman gepraat het. Sy perd, saal en toom is nooit weer gekry nie. Dit was duidelik
dat die lyk deur wilde diere opgevreet was - alles behalwe die voete, waaraan die
skoene nog was.
Aan die bene was die oorsaak van sy dood nie te vind nie. Die teorie van die
polisie was dat hy sy perd verloor het en toe verdwaal het en in 'n oomblik van
wanhoop homself doodgeskiet het. Dit is alles afgelei van die patroondop in die
geweerloop. Die leser is byna net so goed in staat om te raai. Wat altyd in die oog
gehou moet word, is dat hy helder oordag van die pad afgedwaal het, onmiddellik
nadat hy met die swartman gepraat het; dat die pad reguit en gelyk is, met die rante
van Holfontein duidelik en helder voor hom sigbaar; ook dat
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hy pas van die digte bosveld van Groot-Marico terug was; en dat hy selfs daar nie
verdwaal het nie. En wat het van die perd en saal geword?
Die volgende is een van die baie treurspele wat in die Kalahari plaasvind:
In Desember 1902 (dieselfde maand en jaar as die vorige geval) is manskap
McShane, van die Kaapse Polisie, op verkenningsdiens uit op die grens van Suidwes
in die Kalahariwoestyn. Hy het twee pakperde met hom saamgeneem. Enige dae
ná sy vertrek, verskyn sy ryperd en die twee pakperde weer by die stasie
waarvandaan hy vertrek het. Dadelik word manskappe in alle waarskynlike rigtings
uitgestuur om te soek, want die woestynbewoners weet dat die Kalahari nie lank
met 'n verdwaalde speel nie. Ná 'n soektog van enige dae word sy voetspoor deur
Boesmans gekry; en uit die spoor kon die hele gebeurtenis afgelei word. Dit was
duidelik dat hy om een of ander rede van sy perd afgeklim het, en dat die ryperd
hand-uit geruk en al drie toe op loop gesit het, terug na die polisiestasie. As die
ongelukkige maar pal op die spoor gebly het, was daar nog miskien vir hom 'n kans;
maar hy het waarskynlik tot die gevolgtrekking gekom dat die perde verkeerd geloop
het, en toe het hy probeer om sy eie koers na die stasie te neem. Vandat hy die
perdespoor verlaat het, het die ongelukkige man drie enorme en volledige kringe
in die woestyn afgeloop voordat hy eindelik aan dors dood is. Die Boesmans het
net sy geraamte gekry.

12 By die Mond van die Save
Gedurende die laaste jaar van die Engelse Oorlog het 'n klein ekspedisie bestaande
uit 'n paar Duitsers en twee Transvalers by die mond van die Save in
Portugees-Oos-Afrika te lande gekom.
Die oorspronklike doel van die ekspedisie was om in aanraking met die kommando
van genl. Beyers in Soutpansberg te kom. Hier, egter, het hulle berig uit Beira
ontvang van die pasgeslote vrede, en die geselskap is toe uitmekaar. Een Transvaler
en 'n Duitse dokter het 'n paar maande aangebly in Matjanga, 'n groot inboorlingstat
omtrent ses myl van die monding van die rivier.
Die Save - soos die meeste Oos-Afrikaanse riviere - vind 'n uitweg na die see
deur vyf of ses verskillende strome, wat almal bedek is met donker wortelboombosse.
Net een van die strome is bevaarbaar vir klein seilvaartuie, en dan alleen onder
sekere seldsame omstandighede: wanneer stroom en wind altwee gunstig is.
Eb en vloed is ver bokant Matjanga nog waarneembaar - ongeveer sestig myl
van die werklike monding af. Binne hierdie afstand van sestig myl is geen enkele
krokodil ooit te vind nie. Anders, dus, as meeste swart rivierbewoners in
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Oos-Afrika, is al die naturelle in Matjanga uitmuntende swemmers en duikers. Vis
is volop, en daarom bring die meeste van die ingesetenes net soveel van hul lewe
op die water deur as op die land. Ook is hier waarskynlik meer seekoeie as in enige
ander rivier van dieselfde grootte in Afrika. In die dag soek die ontelbare menigte
skuiling in die wortelboombosse, om snags in die middel van die stroom rivier op te
trek na weivelde en mere ver bokant Matjanga. Dit is ongetwyfeld een van die
wonderskouspele van Afrika om op 'n maanlignag vanaf die hoë wal by Matjanga
die swart streep in die middel van die rivier te sien optrek met 'n gesnork en geblaas
wat onafgebroke aanhou tot ver oor middernag. Begryplik is dit derhalwe dat die
Matjangers ook uitmuntende seekoeijagters is; en daar sal miskien later geleentheid
wees om hul manier van jag te beskrywe. Hierdie opstel gaan meer bepaald handel
oor hul lewenswyse op soutwater - want hierdie intieme omgang met die ‘tweede
element’ het ook die gevolg gehad dat die Matjangers vername matrose is.
Oral op die kus is hulle bekend as die beste seemanne verkrygbaar, en die
besoeker sal baie ou swartes in Matjanga aantref wat meermale die aardbol in
handelskepe omseil het, om op hul oudag weer in die pondok tot rus te kom.
Die grootste ambisie van elke Matjanger is om eendag sy eie handelsboot te
besit. Die lengte van die skuite is tussen dertig en veertig tree, met een mas en 'n
groot sprietseil. Die boot is natuurlik onder dek, met 'n klein huisie oor die deur van
die ruim. Sodra 'n Matjanger in staat is om 'n boot te koop, verhuis hy met sy hele
familie na die skuit, en van dan af aan besit hy geen ander woonplek as sy drywende
huis nie. Op die skuit word sy kinders gebore, word hulle groot en gaan hulle dood.
Op en af langs die kus handel hy, en gaan by riviere in waar geen ander volle
seevaartuig dit ooit sou waag nie; en so goed ken hy elke rots en stroom, so 'n
aangebore kennis besit hy van weer en wind, dat dit baie selde is dat hy deur 'n
storm in die volle see gevang word. En as dit nogal gebeur, dan staan sy uitmuntende
seemanskap hom ten goede en weet hy om sy skuit in veiligheid te bring. Net kort
voor ons besoek aan Matjanga was daar 'n woedende storm langs die kus. Tien of
twaalf handelskuite van blankes en Indiërs het in die omtrek van Beira vergaan,
terwyl verskeie klein Matjangers deur die hart van die storm die hawe veilig bereik
het.
Die bogemelde Duitse dokter, wat gelukkig (of ongelukkig, uit 'n ander oogpunt)
'n groot voorraad medisyne by hom had, was spoedig een van die populêrste
inwoners van Matjanga. Van die hoofkaptein tot 'n menseter uit die binneland was
by tye sy pasiënte. Ná een gelukkige operasie was daar so 'n onophoudelike
geskreeu en gekerm om ons hut dat ons verplig was om tydelik na 'n eiland in die
middel van die stroom te verhuis. En ofskoon die seekoeie en muskiete ons hier
snags so lastig geval het dat slaap 'n moeilike saak was, het ons dit tog verkieslik
gevind vergeleke met al die onplesierige siektes van Matjanga.
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Gedurende hierdie verblyf op die eiland Ma-em-Vu (Moeder van die Seekoeie) word
ons eendag deur 'n gewese pasiënt van die dokter besoek. Hy was 'n inwoner van
Matjanga, maar het altyd voorgegee dat hy van Spaanse afkoms was, en derhalwe
in staat was om van die Portugese met minagting te praat! Hy was eienaar van 'n
klein gedekte handelsboot met 'n bemanning van tien, waarvan twee jong swart
vroue was. Anders as die meeste Matjangaanse seevaarders, het hy nooit die skuit
sy vaste woning gemaak nie - miskien omdat dit van 'n buitengewone fatsoen was.
Daar was geen dekhuis nie, sodat dit by die minste onstuimigheid nodig was om
die deksel van die ruim dig te maak, en daarna was die enigste staan- of sit- of
lêplek die gladde dek, afdraand na alle kante, met hoegenaamd geen reling nie.
Die ‘Kapstao’, soos ons hom geleer ken het, het ons kom besoek om sy dankbaarheid
aan die dokter vir vroeër geneeskundige bystand te betoon, en sy dankbetuiging
het die gedaante aangeneem van 'n yslike karba Portugese rum - 'n donkerbruin
vloeistof met die smaak en geur van suikerrietstroop en die gehalte van
granaatkartets. Die Kapstao het vernaamlik handel in hierdie produk van Portugese
nywerheid gedryf. Met sy gedekte skuit voer hy elke maand 'n vrag rum van die
Zambezimond langs die kus af om vir inboorlingbokkies te verruil, wat later weer in
Beira in geld omgesit word.
Nadat die karba rum oorhandig is, gee hy te kenne dat hy van plan is om sy
dankbaarheid op 'n veel groter skaal te bewys. Met groot geheimsinnigheid neem
hy ons uit op 'n sandkaap van Ma-em-Vu, buite gehoor van ons bediendes en sy
bemanning, en hier haal hy uit 'n diep bedekte binnesak van sy flenterdrag 'n bruin,
gebreide velsakkie omtrent so groot soos 'n lemoen. Hy vra die dokter om sy hand
oop te hou, en met 'n dramatiese gebaar word die sakkie op die palm geledig. Ek
kon uit sy houding sien dat die man 'n uitbarsting van verbasing onsersyds verwag
het. Hy was teleurgesteld. Geen van ons twee wis wat die klein hopie in die hand
van die dokter werklik was nie. Al wat ons sien, was klein voorwerpies wat na
donkergekleurde perlemoer lyk. En toe met 'n groot gebaar fluister hy die
senu-rukkende woord: ‘Pêrels!’ Selfs dit het ons nie laat flou val nie. Ek het nooit
tevore 'n hoop pêrels gesien nie; maar ek wis dat hierdie skat van ons Spaanse
vriend waarskynlik minder werd was as die karba rum; en met hierdie taksering het
hy later self ingestem. Hy gee ons egter toe te kenne dat wat hy werklik voor oë
had, was om ons hiermee alleen die bewys te lewer dat pêrels in onskatbare
hoeveelhede naby Matjanga verkrygbaar was. Die lelike klompie kom daarvandaan;
hy het hulle self met sy skuit gehaal; al die mooies, wat geld werd was, het hy in
Beira verkoop - vir meer geld as sy skuit werd was. As 'n mens gelukkig is, kan jy
in een dag 'n fortuin op die seebodem optel!
Tot ons ongeluk het ons gehoor van die Portugese pêrelbed wat vir die laaste
tien jaar van regeringskant gesluit en opgepas is om die oesters weer 'n kans te
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gee om te groei en groter pêrels te lewer. Voorheen is die bed deur Indiese en
Arabiese duikers so te sê uitgeput. Nou, egter, verseker ons Spanjaard, is die bed
ryk. Dit is maklik om te bereik en is heeltemal onbewaak, omdat die kanonneerboot
wat dit moet oppas al 'n jaar hoog en droog op die eiland Chiloaan lê, waar die
bemanning 'n dorpie gestig het, elkeen met 'n swartvrou en groot landerye! Hy dag
dat die Portugese admiraliteit die kanonneerbootjie glad vergeet het, want hulle wag
al meer as 'n jaar op redding! En ons kon met 'n geruste gewete voortgaan, want
aangesien die bed meer as drie myl van die kus lê, is die Portugese se aanspraak
ongegrond. Van Matjanga kon ons die pêrelbed in een dag bereik; met twee duikers
elke dag besig, kon ons binne 'n week 'n taamlike vrag oesters oes. Dan kom ons
terug na Ma-em-Vu om ons skatte te verdeel. Die program was op sigself aanloklik
genoeg om die verbeelding gaande te maak, heeltemal afgesien van die stories
waarmee ons besoeker die gunstige indruk probeer aanhelp - stories van pêrels so
groot as 'n klein nartjie, helder as somermaanlig, met 'n glans wat selfs die Spaanse
taal gespan het om te beskryf.
Dit was minder aanloklik toe ons ons aandag by die praktiese kant van die
onderneming moes bepaal. Toe blyk dat ons al die onkoste moes dra van uitrusting.
Dit beteken: huur van die Kapstao, sy skuit en bemanning vir tien dae, kos en drank,
huur van twee geoefende duikers met drie kano's - en dan gelyk deel van die
opbrengs onder drie. Wat meer aanloklik was as die moontlikheid van pêrels, was
die beloofde skilpadjag wat die ‘Spanjaard’ ook op poëtiese wyse beskrywe, en vis
so groot dat 'n mens 'n klein kabeltou nodig had om hulle te vang!
Sonder veel nadenke neem ons die voorstel aan; en drie dae later vertrek ons
eskader van Ma-em-Vu, bestaande uit die groot, gedekte seilskuit van die Kapstao,
met twee kano's op sleeptou, en 'n totale geselskap van twaalf man en twee jong
vroue. Van die mans was die dokter en skrywer die enigste blankes. Twee ander
was gehuurde duikers; en dit het ons verwagting grootliks laat afkoel toe ons verneem
dat die duikers beslis weier om vir 'n deel van die pêrels te werk. Hulle sou tevrede
wees met 'n weinig ‘Portugese handegeld’ in plaas van die skatte wat die Kapstao
in die vooruitsig stel!
Die twee jong vroue was deel van die Kapstao se bemanning solank hy hom op
die water bevind. Aan wal doen hulle diens as die pronkjuwele van sy harem. Ons
het gou die ondervinding opgedoen dat hulle verreweg die beste matrose aan boord
was. Al die gevaarlikste werk is aan hulle met algemene toestemming opgedra en
gewoonlik sonder murmureer en met 'n glimlag uitgevoer.
Deur 'n taamlik digte seenewel trek ons af na die groot wêreld regoor die eiland
Chiloaan. Met hierdie weerstoestand gee die Kapstao voor hoogs tevrede te wees,
omdat dit die nuuskierigheid van die walbewoners sou demp. Op 'n
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ander uitwerking van die newel het hy seker nie gereken nie, want hy was erg
woedend toe die groot skuit binne 'n paar honderd tree van die mondsandwal in die
takke van 'n wortelboom so vas seil dat dit ons 'n uur gekos het om dit los te kry en daar was geen tyd te verloor nie, want die water was reeds aan eb. 'n Geweldige
kruissee loop op die sandbank, en die wind was van so 'n rigting dat onmiddellik
voor die bank gelaveer moes word. Op die hoogte van 'n skuins brander trek ons
op, om die volgende minuut 'n geweldige skok te gewaar, met die versekering dat
die skuit vas op die sand lê. Die leser verstaan dat hierdie gedekte skuit geen kajuit
besit het nie, en die deksel van die ruim is nie opgesit toe ons klaarmaak om die
mondbank te kruis nie. Ons enigste staanplek was dus die gladde dek, na alle kante
afdraand en hoegenaamd geen reling nie. As 'n brander oorboord kom, moes aan
die maste vasgeklem word. Onmiddellik ná die skuit vasslaan, word dit van twee
kante tegelyk oorspoel. Alle los goed wat nie in die ruim was nie, is hoog aan die
maspaal vasgemaak toe ons vir die kruising klaarmaak. Die bemanning - meisies
inkluis - was almal so te sê kaal. Die enigste drag aan boord was 'n stuk wit linne
drie of vier maal om die lyf gewoel en wyd genoeg om die knie te raak. Maar die
twee ongelukkige Europeane was in gewone klere, en in 'n oogwenk van kop tot
tone nat; en hulle moes die stortbad byna 'n uur uitstaan. Elke tien tellings gaan 'n
brander dwarsoor alles heen. Die Kapstao en al sy manskappe by die eerste skip
het oorboord geduik, en ons sien net hier en daar die swart koppe in die
branderskuim opkom, onder groot gelag. Vir hulle was dit net 'n grap! Die enigste
wyse om die skuit los te kry was om langs die kant af te duik en die sand met hande
onder die boom weg te krap, en daarna op die krag van die stroom te vertrou. En
hulle moes vinnig werk, want elke oomblik word die water op die bank vlakker. Die
skuit het net weer begin roer, toe daar 'n onverwagte tussenspel kom. Rondom die
skuit wemel dit van vis wat aan aas was of besig was om die rivier op te trek met
die sak van die water, en onder hulle was 'n klompie seevarke woedend besig. Ons
skuit was vlot en die swemmende manskappe besig om van alle kante aan boord
te klouter, toe een van hulle omtrent tien tree van ons af 'n groot gekweste vis in
die water sien spartel.
Dit was die prooi van 'n seevark wat ons aanwesigheid gehelp het om los te ruk
uit die gevaarlike tande. Dadelik word alles van die skuit vergeet. Oorboord gaan
Kapstao en manskappe weer soos paddas, met die grootste opgewondenheid en
lawaai. Die jag van die gekweste vis duur ten minste twintig minute - totdat een van
die matrose daarin slaag om hom onder sy arm vas te druk en agter die kop dood
te byt! Intussen lê ons skuit weer roerloos vas, en moet die dokter en ek die stortbad
opnuut uitstaan. Dit was op die laas moontlike minuut dat ons eindelik oor die bank
in diep water kom. Dadelik word vol seil gemaak, en met 'n gunstige wind seil ons
in 'n noordoostelike rigting om Chiloaan. Nog altyd bly ons tussen groot
wortelboombosse. Op elke eiland en
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sandwal groei dié reusagtige bome, meestal tot by die takke in seewater bedek. Die
Kapstao ken elke wegkruipplekkie, en ons seil in allerhande kronkelpaadjies om
buite gesig van die kanonneerbootdorpie op Chiloaan te bly. Om twaalfuur die
middag kom ons op die noordelike punt van Chiloaan uit, met die volle see voor
ons. Verder kon ons nie voor donker seil sonder dat ons vaart en tegelyk ons doel
aan die amptenare op Chiloaan bekend raak nie; en ofskoon hulle oorlogskip tydelik
buite diens was, sou dit tog vir hulle maklik wees om uit te vind watter skuit die
verbode gebied ingeseil het, en ons met ander seilen roeiskuite te agtervolg en die
voorgestelde pêreljag te verydel.
Derhalwe word in taamlike stil water geanker, en ons maak klaar om so geduldig
moontlik die nag in te wag. Intussen is die meisies in een van ons slepende kano's
aan wal gestuur om hout te haal, en binne 'n kort tydjie word op 'n groot ysterplaat
op dek vuur gemaak en kos gekook. Die groot stuk van ons maaltyd het uit die groot
vis bestaan van die seevark ontneem. Hier in die stil water word die ruim vir die
eerste maal oopgemaak, en het ons die geleentheid om in die binneste van die skuit
te gaan. Onder vind ons 'n taamlike groot kamer, waar al ons kosware, geweers,
vislyne en vars water in vaatjies weggepak is. Tot ons verbasing kry ons op die
voorpunt van die holte twee bokkies - ooie nie groter as kolhase nie. Altwee is kort
vas, en langs hulle lê die dragte takke en blare wat hulle vir tien dae aan lewe moes
hou. Dit was die vars vleis waarvoor die Kapstao beloof het om te sorg!
Vyf of ses karba's rum langs die watervate vasgepak, was genoeg om die gevoel
van onrus wat ons lankal meester geword het, te verdiep. Een word dadelik op dek
gebring, en ons wagtyd word spoedig in 'n vrolike orgie verander. Voor sononder
lê ons skuit meesterloos, met die Kapstao en al sy manskappe in 'n slaap wat meer
na bewusteloosheid lyk as gewone dronkenskap. Die nag sak skielik as 'n swart
gordyn neer, met 'n sterk wind uit die suidweste wat die beweging van die geankerde
skuit dadelik ondraaglik maak.
Met die uiterste moeite word die Kapstao en sy matrose uit hulle rus wakker
geskud. Nooit sou ek kon gedink het dat 'n onbewolkte nag so donker kon word as
wat ons tussen die wortelbosse van die Save beleef het nie. Die spreekwoordelike
‘hand voor oë’ beskryf dit letterlik en onvergroot. Van alle kante uit die swart bank
om ons skiet klein vuurtjies te voorskyn. Elkeen dui 'n inboorlingwoonplek aan op
Chiloaan of op die vasteland. En hierdie vuurtjies om ons en die helder sterre bo
ons was die enigste kompas met behulp waarvan die Kapstao van plan was om sy
koers te hou. Nooit sal die herinnering van die nagvaart by ons gedoof word nie.
Niks minder as 'n nagmerrie was dit. Eers moes gesoek word na 'n gevaarlike rif in
die volle see voor ons, van watter punt die verdere koers sou gelê word. Die soek
en vind van die rif was 'n soort wegkruipertjiespel: kry ons die rif eerste, dan was
alles wel; maar kry die rif ons eerste ... wel, die moontlike gevolge word aan ons
verbeelding oorgelaat.
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Ons skuit, onder volle seil, skiet soos 'n pyl deur die water, met twee lang, blink
waterstrepe aan elke kant. Die Kapstao en sy stuurman staan aan elke kant van
die roer, terwyl die orige matrose almal in die boeg vergaar was om na die verwagte
branding uit te kyk. Een van die meisies was dit wat eerste die blink water van die
rif in die verte gewaarword, en uit die algemene toejuiging kon ons aflei dat ons
gevoel van onrustigheid deur die ander gedeel is. Dadelik word van koers verander
- weer met een of ander ster as gids - en kort daarna skiet die skuit in stil water, met
'n geweldige branding binne tien tree van ons af. Dit was 'n rif wat myle ver langs
die kus oploop en wat nou as breekwater vir ons dien. Al aan die binnekant van die
rif seil ons in stil water, met die woedende branding teen ons aan - so naby dat die
minste glip van die roer ons verdelging sou teweegbring. En juis so naby moes ons
bly, omdat verder uit 'n teëstroom landwaarts spoel wat ons uit die koers sou druk.
Teen middernag gewaar ons skielik branding van drie kante - die gevaarlikste
reg in ons koers. Dadelik was daar die grootste lawaai. Met alle geweld word die
roer omgeruk en die seil gestryk, en ons draai binne 'n tree van die tande van 'n
rots voor ons. Dadelik word die anker oorboord gegooi en die ruim geopen. Die
twee meisies gaan onder slaap. Hoedat hulle dit in die benoude holte kon uithou,
is 'n raaisel wat alleen 'n swartmens kan beantwoord. Bo op dek was die slaap ver
van onaangenaam. Vir die eerste keer in maande had ons die ondervinding om
sonder muskiete of die geblaas van seekoeie 'n nag deur te bring.
Met dagbreek word ons wakker, om vir die eerste maal kennis te maak met die
beroemde pêreloesterbed. Dit was toe laagwater, en aan drie kante van ons was
lelike, swart, spits rotse net bo die oppervlakte sigbaar - wat die branding die vorige
nag veroorsaak het. Aan die westekant op die gesigseinder lê 'n swart skaduwee die kus van Afrika. Die Kapstao deel ons mee dat die water in sommige jaargetye
so laag is dat 'n mens op die rif kan land; ons tyd was ongelukkig die verkeerde tyd,
sodat ons moes klaarmaak om tien dae op die skuit te woon!
Net ná ontbyt word gereed gemaak om te begin duik. Die gereedskap was
eenvoudig genoeg: 'n groot hoop ballasklippe word uit die ruim op dek gebring elkeen omtrent twintig pond gewig. Een daarvan word aan 'n dun tou gebind en tot
op die bodem laat sak, wat moes dien om die duiker op te help met sy drag oesters.
Die diepte was ongeveer twintig voet. Die duikers, elkeen met net 'n sak om die lyf
en 'n leerband met 'n lang suikerrietmes oor die regterskouer, neem 'n klip in elke
hand en duik oorboord, kop ondertoe. Die klippe dien om hom gou op die bodem
te bring sonder dat hy hom deur geweldig swem hoef moeg te maak. Sodra hy onder
kom, los hy die klip uit sy regterhand en begin oesters in die sak sit. Wanneer hy
nie langer kan uithou nie, los hy die ander klip, neem 'n geweldige ruk aan die tou
en skiet bo die oppervlakte uit. In die begin kon die duikers maar baie kort onder
bly. Stadigaan, egter, het die
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tyd langer geword, tot dit eindelik ons hoogste verwagting oortref het. Maar die
oesters was vreeslik skaars, en ofskoon ons gedurig ons staanplek verander het,
was ons nooit gelukkig genoeg om op 'n ryk plek af te kom nie. Selde het 'n duiker
meer as ses oesters gelyk boontoe gebring. Tien was 'n groot vonds gereken, en
nie meer as een uit die vyftig het 'n teken van 'n pêrel gegee nie. Van die pêrels self
was die groot meerderheid geheel waardeloos - verkeerd wat fatsoen betref en vuil
van kleur. Sommige was net 'n puisie in die perlemoer. Of hulle werklik aan groei
is, betwyfel ek ten sterkste, nieteenstaande die teenoorgestelde verwagting van die
Portugese regering. Ek dink dit hang alles van die plek af. Daar mag hier plekke
wees waar mooi pêrels te kry is, maar ons duikers het ten minste nooit een
raakgeloop nie. So skaars was die oesters dat ons wat op die dek was, kon voorbly
met skoonmaak en pêrels uithaal, sodat dit nie nodig was om 'n groot vrag na
Matjanga terug te voer nie.
Die tweede of derde dag had ons die eerste gesig van 'n seeskilpad. Hy het met
die seestroom gekom wat soos 'n rivier landwaarts aandrywe, vas aan die slaap op
die oppervlakte van die water, met kop en roeiers wyd uitgerek. Dadelik word die
geweers uitgehaal, en op 'n afstand van dertig tree gee ons hom tegelyk twee koeëls,
terwyl die matrose halsoorkop in een van die kano's spring. Een van ons groot
koeëls het gelukkig die ruggraat geraak, waardeur die monsterdier so verlam is dat
hy nòg kon duik nòg kon swem. 'n Tou word om 'n roeier vasgebind, en hy word
met 'n gewone katrolblok op dek gehys. Dit was die eerste maal dat ek 'n seeskilpad
sien, en wat my meeste verbaas het, was die ontsaglike grootte. Ek was altyd onder
die indruk gewees dat die dier nie veel groter as 'n gewone landskilpad is nie. Ons
monster was ses voet lank en vyf voet breed. Binne was die dier vol eiers, en so
vet dat die vleis byna oneetbaar was; nietemin moet ek erken dat ek nooit iets
lekkerder in my lewe geproe het nie as 'n skilpadkarmenaadjie op die kole gebraai,
met 'n paar gebraaide eiers daarby.
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Margriet van Laastelust

aant.

1 Margriet van Laastelust
‘Daar kom die veerwa van Laastelust!’ roep een van die slawe uit, wat besig was
met snoei in die bergwingerd van Laastelust, bokant die meulhuis.
‘Jy dwaal - dit is glad nie 'n veerwa nie,’ stry 'n ander, na Masbiekergewoonte.
Dadelik word die werk gestaak, en almal staan orent om die bewegende voorwerp
in die verte gade te slaan en tegelyk 'n hewige argument op tou te sit.
‘Ek sê jou dit is die nonnie wat kom,’ hou die eerste man vol; ‘sien jy Fielet nie hotvoor? Asof ek ons eie veerwa nie sou ken nie!’
Een na die ander gee in; en die ‘voorman van die wag’, soos hy genoem word,
gee bevel dat een van die jongstes na die huis moet hardloop om die nooi te berig
dat die veerwa net deur Bergrivierdrif is. Binne 'n uur is dit by Laastelust te wagte.
Laastelust, die ou woonplaas van die Du Roubaixs, was een van die hoogste
Hugenoot-bergplase destyds aangelê. Bo teen Drakenstein geleë was daar van die
stoep 'n heerlike uitsig oor die groot en vrugbare vallei van Bergrivier en van die
honderde plase en wingerde, wat toe alreeds so dig opmekaar was dat die streek
vir beeste ongeskik was. Die wynboere moes hul poste gedurig verder en verder
van Franshoek en Drakenstein versit.
Die Du Roubaixs, 'n Hugenoot-familie, het 'n uitsoekplaas in Laastelust gehad.
Net kort onder die waterval aangelê het die eiendom die ongehinderde gebruik
gehad van net soveel water as die grond nodig het. Dit, gepaard met die uiterste
geilheid van die aarde, het die familie van die begin af voorspoedig en ryk gemaak,
ofskoon hulle nooit groot soos ander Franse families uitgebrei het nie.
Die huis was 'n pragtige ou Franse woning, met 'n stoep byna so hoog as 'n
gewone huis self en fraai uitgewerkte gewels, wat van oral uit die vallei sigbaar was.
Aan die een kant van die huis was 'n ontsaglike kruisvormige kelder, die grootheid
waarvan alleen bewys was van die voorspoed en rykdom van Laastelust. Eweredig
groot was die slawehuis - 'n lang reguit gebou met grasdak en ystertralies voor die
vensters. Bo teen die berg was die meulhuis (want Laastelust was ook 'n beroemde
koringplaas) met 'n meulvoor bo in die berg uitge-
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keer, wat weer 'n myl ondertoe in die rivier loop. Voor die huis strek 'n reuseeikelaan
af na die laagte, een van die bekende versiersels in die omgewing.
Die familie wat op hierdie oomblik in besit van Laastelust is, bestaan uit net drie
persone: vader, moeder en een dogter, Margrieta, wat vanmiddag die oorsaak was
van al die opgewondenheid wat Laastelust uit sy gewone stille vrede gewek het.
Margrieta was na Europa gewees - 'n reis in dié dae so seldsaam en ongewoon
dat haar terugkoms deur die hele wyk belangstelling gaande gemaak het. Haar
vader is 'n paar dae tevore na Kaapstad om sy dogter ná haar seereis van vier
maande te ontvang en huis toe te bring. Met die eerste Engelse besitneming van
die Kaap het hy van 'n geleentheid gebruik gemaak om Margrieta vir enige jare met
'n broer van sy vrou na Holland te stuur. Die oom was in diens van die Oos-Indiese
Maatskappy en het geweier om in diens van die Engelse regering te tree. Hy en sy
vrou het nie kinders gehad nie en was dankbaar genoeg om die skone niggie na
die wonderlike Europa te neem.
Margrieta het die Kaap net ná haar kinderjare verlaat; en nou kom sy terug as 'n
jong dame wat die gewone huweliksleeftyd van 'n meisie van dié tydperk reeds
verbygegaan het. Sy was agtien jaar oud toe sy weer ná haar driejarige verblyf in
Europa in Kaapstad geland het, en dit was 'n nuwe Kaapstad waarmee sy moes
kennis maak. Kommissaris De Mist was aan die hoof van sake en was toe net besig
om klaar te maak vir sy reis deur die Kolonie. Intussen was die Kaap nog vol Franse
militêre en vlootoffisiere, almal op wag op skeepsgeleentheid na Europa.
As gevolg van die Napoleontiese omwentelinge in Europa is Kaapstad gedurende
Margrieta se afwesigheid in 'n Europese stad verander, met nuwe modes en maniere,
so anders as die ou Kaap van haar vroeër ervaring dat sy as 't ware opnuut met
haar geboorteland moes kennis maak.
Die aankoms van die jong Afrikanermeisie uit 'n welgestelde familie, ná iets so
ongewoons as 'n Europese reis, het belangstelling in die hoogste kringe gewek,
sodat sy, solank sy op die koms van haar vader wag, 'n uitnodiging ontvang het na
'n eetmaal en bal in die Kasteel, waar sy aan die Goewerneur en sy dogter voorgestel
is en tegelyk kennis gemaak het met enige skitterende Franse offisiere. Dié het ook
nie nagelaat om hul bewondering vir hul skone Afrikaanse stamgenoot op
onmiskenbare wyse te kenne te gee nie. Maar Margrieta het in Holland reeds met
dieselfde lui kennis gemaak, sodat daar geen kans was dat sy deur hul gemaakte
hoflikheid verbouereerd sou raak nie.
Die dag ná die bal het haar vader met die veerwa uit Drakenstein aangekom om
haar huis toe te neem; en dit was die terugkoms van die veerwa wat soveel
opgewondenheid op Laastelust veroorsaak het.
Toe hulle voor die hoë stoep van die ou woning stilhou, was die jong meisie se
aandoening so groot dat haar oë vol trane was toe sy by die agtertrap afklim.
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Op die stoeptrappies staan haar moeder woordeloos, met uitgestrekte arms; om
die veerwa is al die slawe en bediendes van Laastelust vergader, en almal verwelkom
haar met uitdrukkings van die grootste blydskap.
‘Dag, Nonna!’
‘Welkom, Nonna!’
‘Die nonna het 'n dame geword!’
Haar ou aia druk haar hand met die buitensporige tekens van ontroering eie aan
haar ras, nog voor selfs haar moeder 'n kans gehad het om haar te soen. ‘Ek het
haar grootgemaak!’ is die ou Masbiekervrou se verontskuldiging.
Margriet het 'n jong slavin, Elisabeth, as lyfbediende na Europa saamgeneem en
ook dié is met groot geesdrif deur die ander slawe verwelkom; haar wyse van loop,
haar kleredrag, haar spraak is met uitbarsting van skaterlag gekritiseer, nageaap
en bespot.
Om 'n beskrywing te gee van die ontmoeting van moeder en dogter is onnodig.
In dié dae was 'n reis na Europa soos 'n reis na 'n ander wêreld. Die seereis het
gewoonlik van drie tot ses maande geduur, waarby genoem moet word dat die hele
wêreld destyds in 'n gedurige toestand van oorlog en oproer verkeer het, die nuus
waarvan maande geneem het om Kaapstad te bereik. Dit is dus begryplik dat die
moeder van Laastelust haar enigste dogter begroet het byna soos een uit die dode
teruggekeer.
En Margrieta? Hier vir die eerste maal het sy weer die terugkeer gevoel na die
wêreld van haar kindsdae. Ou Drakenstein, ten minste was onveranderd; Laastelust
ewe min. Die skone Bergrivier, die pragtige eike, nou swart en kaal in hul winterdrag,
die sneeubedekte berge - almal het haar soos 'n onveranderlike deel van haar eie
lewe begroet.
Rojaal was die pragtige ou woning van Laastelust vir die geleentheid opgetooi. Nooit
was die vloer van die twee enorme vertrekke wat voor- en eetsaal uitmaak, so blink
gevrywe nie; meer na 'n swart spieël as na kiaathout het dit gelyk; terwyl die silweren kopermeublement - kandelaars, blakers, kwispidore - elk as 'n afsonderlike ster
in die duister van die groot vertrek blink en skitter. Een ding sou 'n moderne besoeker
dadelik opgemerk het - die afwesigheid van blomme in die huis. Ons voorvaders
het laat eers die grasieuse gewoonte aangeneem om blomme as versiering
binnenshuis te gebruik. Die verste in dié rigting destyds was 'n roos in die hare, of
'n ruiker in die hand of aan die bors van 'n jong dame in aanddrag.
'n Kiaathoutafskorting verdeel Laastelust se groot saal in twee ruim vertrekke.
Die agterste is die eetsaal, met 'n musiekgalery teen die verste muur; en hier is dit
dat die familie - vader, moeder en dogter - onmiddellik ná die aankoms om 'n groot
vuur vergader het om oor en weer alles te hoor en te vertel wat hoogste in die hart
lê.
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‘Een ding het ek gedoen sonder om selfs Vader te raadpleeg,’ sê die moeder in die
loop van hul gesprek. ‘Ek het ons ou buurman mnr. Du Plessis en Paul genooi om
vanaand by ons te eet. Ek was seker dat Margrieta bly sou wees om een van haar
ou speelmaats - en die broer van die ongelukkige Louise - te ontmoet. Jy en Louise
het tog soos susters grootgeword, en dit staan my altyd voor hoe dikwels sy haar
vurige verlange vir jou spoedige terugkeer uitgedruk het. Ek weet dat sy werklik
getreur het; en ons eensame ou buurman, met geen ander siel in die groot huis van
Onverwacht behalwe Paul nie - ek weet dat hy 'n uitnodiging altyd as 'n verlossing
van treurige herinnerings beskou. Is julle twee daarmee tevrede?’
Beide Margrieta en haar vader gee hul instemming te kenne, Margrieta met 'n
gevoel van nuuskierigheid. Hoe sal Paul nou daar uitsien? Wat sal hy van haar
verwag het? En wat sal hy van haar dink as hy haar sien? Sy en die drie Du
Plessis-kinders, hul naaste bure, het byna soos een gesin grootgeword. Gedurende
haar afwesigheid is twee uit die ongelukkige familie dood - die moeder was reeds
gestorwe - Etienne, 'n tweelingbroer van Paul, en hul enigste suster, Louise. Dit
was die treurigste berig wat Margrieta gedurende haar verblyf in Holland van huis
ontvang het.
'n Mens moet toegee dat Margrieta dié aand nie minder sorg met haar toilet
geneem het as toe sy 'n paar aande tevore haar eerste verskyning op die bal in die
Kasteel gemaak het nie. 'n Spierwit kostuum uit Europa meegebring, was van 'n
fatsoen goed bereken om die sagte lyne van haar skone gestalte op sy beste ten
toon te stel. Die lyfie was nou om die middel en laat arms hoog en hals laag bloot,
met 'n skuim van Vlaamse kant oor die skouers en bors. Die romp, ook nou om die
lyf, loop met verdrag wyer na onder, waar dit met gevoude plooie hang, lank genoeg
om die grond voor die voete te raak, met 'n taamlike sleep van agter. Sy kon dus
moeilik loop sonder om die rok met altwee hande op te hou - 'n soort ongemak wat
die geslag hulle in alle periodes getroos, ter wille van die mode. Sy het geen metaalof edelsteenversiersels aan nie, selfs geen borsspeld nie; en die enigste kleur is
verleen deur 'n dieprooi roos in haar hare.
Dit was met byna 'n gevoel van angs dat sy die aand by die vuur staan, nadat sy
aangeklee was, en luister na die koms van die twee gaste van Onverwacht. Sy het
besluit, sodra sy die rytuig hoor kom, om haar in die musiekgalery aan die bo-ent
van die eetsaal weg te steek, waar sy eers die besoekers goed sou kan beskou
voordat sy haarself vertoon. Dié doel is egter verydel, omdat Paul du Plessis en sy
vader onverwags te perd gekom het, met 'n slaaf vooruit as lanterndraer, in plaas
van die verwagte rytuig. Voordat sy die trap van die galery kon bereik, gaan die deur
van die afskorting oop en die twee gaste staan voor haar, in groot rymantels gehul,
en 'n slaaf is besig om dit van hul skouers af te neem. As sy verwag het dat Paul
miskien in 'n ouderwetse kleredrag sou verskyn, was

Eugène Marais, Versamelde werke

434
sy aangenaam teleurgesteld. Dieselfde sorg wat sy aan haar toilet bestee het, het
ongetwyfeld die jongman ook besiel. Hy was drie jaar in die Kaap op skool,
gedurende byna die hele tydperk van haar afwesigheid. Hier het hy nie alleen die
voordeel van 'n moderne opvoeding gehad nie, maar ook het hy gedurig in aanraking
gekom met mense van die beste stand - 'n lewenswyse wat hom 'n ondervinding
verskaf het wat destyds nie in enige vername opsig anders was as wat hy in 'n
Europese stad sou opgedoen het nie.
Toe die slaaf die mantel van sy skouers neem, sien Margrieta voor haar, in plaas
van die jongetjie met wie sy gespeel het, 'n jongman in 'n nuwerwetse aanddrag
van die periode - 'n swart lakense swawelstertbaadjie, om die middellyf alleen
vasgeknoop; 'n kort, swart rybroek onder die knie gegespe; swart sykouse en lae
blinkleerskoene met goue gespes. Om die hals was 'n fyn kamerdoekhalsband, drie
of vier keer omgewoel en voor die bors in 'n strik met kantborduursel vasgebind.
Aan sy linkersy was 'n smal reguit swaard met 'n goue handvatsel. Soos al die mans
van dié tyd, jonk en oud, was sy gesig geheel glad geskeer; en hy had 'n fyn tipe
Frans-Afrikaanse gesig, wat geen baard of snor sou verbeter nie. Die donker hare
was lank en glad agteroorgekam.
Die drag van sy vader, soos van mnr. Du Roubaix, was meer ouderwets. Geen
van beide het 'n swaard, of kant aan die nekbandstrik nie; en altwee dra hoë
rystewels in plaas van blinkleerskoene.
Ná hy haar ouers beleefd gegroet het, staan Paul uiteindelik voor Margrieta. Met
een hand op die bors buig hy diep en langsaam na die beste Franse mode.
‘Mamselle,’ begin hy.
‘Ag nee, Paul!’ lag sy. ‘Waarom al dié formaliteite? Tussen jou en my tog nie! Ek
kan jou nooit vertel hoe moeg ek is vir die gemaakte maniere en hoedat ek verlang
het na ons eie ou Drakenstein en ons eenvoudige, ongekunstelde maniere nie. En
nou moet ek soos aan 'n hof deur my ou speelmaat begroet word!’
Sy lag vrolik - die vrolikheid van 'n helder bergstroompie in die vroeë môre. Paul
bloos diep, en vir 'n paar sekondes is hy so verleë dat hy tevergeefs na woorde
soek.
‘Ek vra u pardon, juffrou!’ begin hy weer.
Weer val Margrieta hom laggend in die rede.
‘Waarom dan nie Margrieta nie? Laat dit Margrieta wees! Jy herinner jou tog hoe
ons saam gespeel het, jy en Etienne, Louise en ek, langs die gewel van die ou
meule? Etienne was altyd my geliefkoosde, maar jy en hy was so eenders dat dit
moeilik was vir vreemdelinge om een van die ander te onderskei. Maar Etienne was
vroliker en opgeruimd; jy was altyd stil en wat solemneel! Laat dit maar Margrieta
weer wees!’
'n Mens kom agter dat sy hard probeer om Afrikaans te praat en dit moeilik vind.
Haar vriendelikheid gee Paul sy moed terug.
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‘Nou wel, Margrieta’ - met nadruk - ‘ek moet u my kompliment maak. Ek kan u nooit
vertel hoe u verander het nie. Ek kan nouliks die ou Margrieta, my speelmaat,
bespeur.’
‘Nou ja,’ lag die meisie, ‘jy kon tog nie verwag dat ek nooit moes opgroei nie!’
‘Maar dis nie al nie! Dis nie net dat u 'n jong dame geword het nie ... maar ...maar
...’
Hy wou haar vertel - dit het skielik 'n drang by hom geword - hoe mooi sy is, hoe
verbasend, asemrowend pragtig sy is. En waarlik is Margrieta 'n beeld soos sy daar
staan in die lig van 'n menigte kerse en die helder vlamme van die dennebolvuur in
die kaggel. Haar helder, glansryke wit vel het 'n fyn ligroos skynsel, veroorsaak
sowel deur die hitte van die vertrek as die opgewondenheid van die ontmoeting met
haar ou bekende. Haar donkerbruin hare is met alle dieptes van lig en skaduwee
opgeluister en lê soos 'n kroon op haar pragtige hoof. Die opmaak van die massa
hare was 'n werk waaraan blykbaar die meeste tyd en arbeid bestee is, die gewillige
plig van die jong slavin Elisabeth, aan wie Margrieta in die gewoonte geraak het in
Europa haar aanklee en optooi oor te laat.
‘En Etienne ...ag, Paul, ek kan u nie sê hoe die berig van sy dood my ontstel het
nie!’
Sy praat met opset om hom van sy voorgenome komplimente af te lei, en begin
reeds in Afrikaans tuis te raak. ‘Reeds in Europa, in die eerste briewe wat ek van
Drakenstein ontvang het, was daar berig van Louise se verdrinking en Etienne se
dappere dood. Jy moet my later alles daarvan vertel. Kom ons gaan op die rusbank
daar in die hoekie sit - ek vind die vuur 'n weinig warm.’
Prettig intussen om die vuur vergader, waar die lig die pikswart en helderwit van hul
kleredrag in sterker kontras laat verskyn, was die drie ou mense; 'n goue snuifdoos
doen die rondte, 'n slaaf bring 'n silwerskinkbord met ligte wyn as 'n voorete-drankie.
Gesondheid word seremonieel in die rondte gesê, en onmiddellik daarna word die
een sydeur aan die spens en kombuis se kant geopen, en 'n reusagtige
Masbiekerslaaf stap na vore met die bekendmaking aan sy baas: ‘Ete is gereed,
seur.’
Die ou heer Du Plessis bied sy arm aan mev. Du Roubaix, terwyl Paul dieselfde
met 'n buiging aan Margrieta doen; en almal stap deur die groot deur in die
houtafskorting wat die enorme saal in twee verdeel. Die agterste helfte is Laastelust
se eetkamer. Die groot Masbieker, in spierwit geklee, hou die deur oop vir die
geselskap totdat almal deur is. In die eetkamer is daar ook 'n vuur in die groot kaggel
regoor die tafel. Die feesmaal maak 'n deftige vertoning, wat - so dink Margrieta nie by Europa ver agter is nie, behalwe dat alles 'n bietjie ouderwets is, soos sy dit
sou gestel het. Om die tafel staan agt groot waskerse in
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koperkandelare om lig op die borde te werp, en in die middel van die tafel werp 'n
groot silwerkandelaar, die pragstuk van die familie, met vier kerse op die arms en
een in die middel, 'n meer gekonsentreerde lig op die silwerskinkborde en koffiegerei.
Aan elke kant van die kaggel is ook 'n kers in 'n muurkandelaar. Die tafeldoek is
van sneeuwit Hollandse linne met 'n borduursel van kantstukke wat alleen by
geleentheid van groot feesvierings op Laastelust uitgehaal word. Die vloer is byna
swart kiaathout, met geen enkele tapyt of vloerbedekking nie, en so blink gepoleer
dat die lig van elke kers soos in 'n spieël weerkaats word. Die slawe, almal blootsvoet
en in wit linne geklee, staan om die tafel om die aansittendes te bedien, terwyl 'n
slavin, ook 'n Masbieker, die kos van die kombuis aandra. Die plek van eer aan die
onderkant van die lang tafel is natuurlik aan mnr. Du Plessis aangewys, terwyl die
gasheer die hoof inneem. Aan sy regtersy sit sy vrou, terwyl Margrieta met Paul
langs haar, aan die linkerkant sit.
Die kos en manier van bediening was nog eg Afrikaans; hier ten minste was niks
van Franse en Engelse invloed te bespeur nie. Bobotie, sosaties, gebraaide hoenders
en eende, 'n stuk vet beesvleis, met tert en konfyt en koffie vir soetigheid, maak 'n
maaltyd waarvan oorvloed liewer as fynheid die grootste indruk maak.
‘Maar dit is nog dieselfde,’ sê Margrieta, ‘alles dieselfde as toe ek 'n kind was. Ek
kan die smaak van ou aia Sabien se melktert herinner asof ek dit gister geëet het.’
‘Ja,’ sê haar moeder spottend, ‘in haar hart betreur sy nietemin die lekkernye van
Europa, kan jy glo, Paul!’
‘Ag, julle wil dit nou so hê! As julle almal net kon sien hoe bly ek is om weer tuis
te wees, hoe bitter ek na ou Laastelust verlang het, sou Moe my nie eens wil pla
nie.’
Almal, selfs haar vader, lag oor die Hooghollandse uitdrukkings wat telkens hul
verskyning maak, nieteenstaande die bespeurbare poging om haar eie taal suiwer
te praat.
‘Verlang na Laastelust!’ sê haar vader, terwyl hy met 'n glimlaggie 'n glas wyn
met Paul drink; ‘verlang na Laastelust? En toe die slawe haar vanoggend op die
stoep kom groet, moes ek haar Hollands aan hulle vertaal! Ou Sabien se uitdrukking
was: “Ek dag die seurs praat oorkant die water net soos ons. Sal my nonnie ooit
weer reg praat?”’
Almal lag, terwyl Margrieta in sorgvuldig gemaakte sinne teen al die plaery
protesteer.
Ná die koffie bedien was, plaas een van die slawe leunstoele om die kaggel, waar
almal toe gaan sit en 'n soetsopie in klein kelkies aangebied word. In 'n hoek van
die vertrek staan 'n groot met goud versierde harp, waarop mev. Du Roubaix in haar
jong dae 'n uitmuntende speelster was. Op versoek van Paul
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staan Margrieta op, met die voorwaarde: ‘As Moe beloof om ná my te speel.’
‘Ag, kind,’ sê haar moeder, ‘my vingers is lank reeds te styf geword.’
Terwyl sy daar sit met die groot instrument tussen haar arms, het Paul weer kans
om haar helder skoonheid te bewonder, met die lig van die muurkerse direk op haar
goudbruin hoof en haelwit arms. Die jong man voel 'n roering in sy are, wat by hom
'n nuwe ondervinding is. Sy herinner hom aan iets - hy kan eers nie dink wat nie;
dit is aan 'n helder bergstroom in die vroeë môre, iets volkome rein en pragtig. Selfs
haar heerlike stem is soos die diepste vreugdestem van die natuur, die musiek van
helder water oor rotse! Hy kan hom dit skaars voorstel wat dit sou wees as sy sing!
Die jong meisie kon onmoontlik haar gewaarwording wegsteek van die stip manier
waarop Paul haar elke beweging gadeslaan, en net so moeilik was dit om haar
wilskrag teen die aandoening daarvan in te span. Welke meisie kan onbewus bly
van die rondborstige bewondering van 'n jong man onder sulke omstandighede?
Terwyl sy besig was om die instrument te stem en almal sit en wag en luister vir
die eerste note, kom daar skielik 'n harde gelui van die groot koperklok wat op 'n
muurrak langs die voordeur staan - 'n geluid wat 'n einde aan die musiek maak.
Almal kyk verwonderd op en luister, terwyl een van die slawe van agter kom om te
kyk wie daar is.
‘Wie sou dit wees wat so laat in die nag en reën 'n visite maak?’ vra mnr. Du
Roubaix, half tot homself. ‘As dit gaste is,’ sê hy aan die slaaf, ‘vra hulle om direk
deur te kom na die eetsaal.’
Hulle hoor die deur oopgaan en dat daar woorde tussen iemand en die slaaf
gewissel word, en buitendien kan hulle die trap van verskeie perdehoewe gewaar.
Ná 'n weinig stilte was daar 'n harde bevel by die deur in 'n growwe basstem, waarop
meer dof geantwoord word; en toe kon hulle duidelik die gekletter van spore en
mondering hoor van perderuiters wat afklim - geluide so ongewoon en onverwag
op Laastelust dat niemand kon raai wat dit beteken nie; maar almal voel 'n bietjie
ontsteld en beangs. Die Kaap het juis toe deur oproerige tye gegaan; eers die inkom
van Franse skepe en 'n Franse besetting aan land, toe die Engelse oorname, met
allerlei oproerigheid in die Onderveld, met Graaff-Reinet as sentrum, waar selfs 'n
revolusionêre republiek op Franse model gestig is. Onlangs was daar ook
aanhoudende en brutale diefstalle van vee deur bendes blanke rowers, te perd en
goed gewapen, wat veilig skuilhou in die hoë gebergte tussen Genadendal en
Drakenstein. Omtrent dié mense is daar allerhande onruswekkende gerugte - dat
hulle eensame plase in die nabyheid van die berge snags gewapenderhand sou
ingeneem het en van alles beroof het wat hulle kon saamdra. Daar is selfs sprake
van 'n geveg waarin die eienaar van 'n veepos gewond en een van sy slawe gedood
is deur die ondeugde. Maar Drakenstein? Drakenstein is so ver en veilig van al die
onluste, ofskoon daar 'n
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groot onafgebroke gebergte lê tussen Drakenstein en die veld waarin die bendes
aktief optree.
Margrieta het natuurlik van al die onluste gehoor, en dadelik laat sy haar harp
staan om met wydgerekte oë 'n veilige plek tussen die mans by die vuur in te neem.
Almal luister, sonder om te weet wat om te verwag, na swaar voetstappe, gepaard
met spoor- en sabelgekletter, wat die voorsaal deurkom, waarskynlik op versoek
van die slaaf.
Dit was net een persoon wat sy verskyning in die tussendeur maak, 'n man in die
mondering van 'n dragonderoffisier. Hy dra sy militêre pet onder sy arm, terwyl hy
in die ingang van die kamer beleefd staan en buig. Hy het sy groot swaar ryjas
losgeknoop, sodat daaronder sigbaar was sy ryskoene, wat tot by die knie kom, en
die swaar dragondersabel. Almal sien tegelyk dat een arm verbind is en in 'n slinger
buite die mou van die baadjie. Sy groot jas skitter van reëndruppels soos met
diamante. Sy gesig is bleek, met die trek onder die oë van iemand wat swaar pyn
ly.
Mnr. Du Roubaix staan dadelik op om die nuwe gas welkom te heet. Hy stel
homself voor, strek sy hand uit, wat die vreemdeling met sy gesonde linkerhand
neem, terwyl hy buigend mompel: ‘Luitenant van Gas van de Zestiende
dragonderregiment, tot uw dienst.’
Met die gewone gasvryheid van sy volk en tyd bring mnr. Du Roubaix die offisier
na die vuur, waar hy formeel aan almal voorgestel word, terwyl die huisbaas die
bevel: ‘Brandewyn, Jafta!’ aan die slaaf gee.
Met 'n diep sug van tevredenheid sak die offisier neer in die leunstoel, ná hy sy
groot jas opsy gelê het. Sy oë val toe, wat sy bleek gesig nog duideliker die spore
van onlangs uitgestane pyn laat toon. Margrieta staan op om 'n groot
gansveerkussing agter sy rug te plaas wat hy met uitdrukkings van die diepste
dankbaarheid ontvang. Intussen verskyn die slaaf met die brandewyn in 'n glaskaraf,
waarvan mnr. Du Roubaix 'n stywe sopie in 'n groot kelk skink met die woorde: ‘Drink
dit, vriend. Dit sal die koue uit u spiere dryf en u weer soos 'n mens laat voel.’
Sonder 'n woord, met slegs 'n knik van dankbaarheid, drink die offisier die
aangebode drank, waarna hy weer in die stoel terugsak en vir 'n paar sekondes met
geslote oë sit. Toe hy hulle weer oopmaak, is dit om die dames eers beleefd om
verskoning te vra vir sy ruwe aankoms. Toe sy oë op Margrieta val, kan hy onmoontlik
'n blik van bewondering weerhou; maar sy woorde word aan die ouer dame gerig,
wat hy dadelik as die huisvrou erken.
‘Ik moet u om ekskuus vragen! We hebben 'n moeilike rit over de bergen gehad,
met nogal 'n kleine schermutseling vanmorgen, toen een van de vagebonden mij
'n kogel door de arm joeg. 't Is me gelukt hem de smaak van mijn sabel te geven,
waarvan hij 't merk tot zijn graf zal dragen - de schavuit! En wil u me
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geloven, allemaal beter gemonteerd dan wij waren. De voorman, met wien ik
onverwachts handgemeen raakte, was op 'n uitmuntende zwarte Arabiese hengst,
die de stal van Zijn Hoogedele de Kommissaris geen oneer zou doen. Maar m'nheer’
- en hy draai na mnr. Du Roubaix - ‘ik moet uw gastvrijheid tot 't uiterste lastig vallen.
Hierbuiten heb ik twaalf van m'n ruiters met 'n onderoffisier, die net zo dringend naar
'n dak verlangen als ik het 'n tijdje geleden deed. De jongens zijn doornat, en de
paarden gedaan. Over uw bergen is geen goed gaan voor zwaar beladen paarden.’
Dadelik is na die slawe geroep en bevele gegee. Een gedeelte van die slawehuis,
wat vir getroudes bestem was, het leeg gestaan; en hier sou beddens vir die
manskappe dadelik opgemaak en kos en wyn verskaf word. Aan aia Mien is bevel
gegee om meteens weer aan kook te gaan. Gelukkig was die spens en rookkamer
nog vol van 'n vet bees wat die vorige dag geslag is; en boonop is die sleutel van
die kelder aan 'n slaaf oorhandig met bevel om drie flesse brandewyn te tap en aan
die onderoffisier te gee. Ook die koetsier en perde moes besorg word. Die
tafelbediende het gou weer 'n plek aan die tafel vir die offisier gereed gemaak; en
terwyl hy besig was met die lekkernye wat aia Mien in 'n kitsie gereed gehad het,
vertel hy, tussen mondevol gebraaide eend en swaar rooi wyn, die geskiedenis van
sy avontuur.
Sy Edele Kommissaris De Mist het besluit dat daar dadelik 'n einde moes gemaak
word aan die rowery wat 'n groot distrik in roering gebring het. Die vabonde was die
sogenaamde ‘handelaars’, wat voorheen hul veediefstalle bedek het onder die skyn
van met die Hottentotte in die binneland te handel. In die laaste tyd het hulle so
roekeloos geword dat hulle openlik te werk gegaan het, en nie meer in die ver
verwyderde Onderveld van Graaff-Reinet nie, maar hier in die nabyheid van die
Kaap. In die groot gebergte het hulle hul vestings, byna onmoontlik om by te kom;
en uit die hoogtes kan hulle na alle kante opereer. Die mense van Drakenstein en
Dal Josafat kan van geluk spreek dat hulle tot dusver met rus gelaat is.
Sy bevele was om 'n sekere kloof aan Genadendal se kant in die nag aan die
bokant af te sny van die berge, want van spioene het hulle verneem dat die rowers
vir enige weke met 'n trop gesteelde vee die kloof ingetrek het, en snags was soms
hul vure van onder sigbaar. Deur 'n gids gelei het hy sy manskappe in die nag aan
die bo-ent van die kloof gepos; en net met dagbreek het hy, na 'n geweerskoot, die
rowers tot oorgawe gebied. Onverwags sien hulle die bende langs 'n onbewaakte
voetpad uittrek, waar die gids niks van geweet het nie. Die offisier spring op sy perd
en probeer om hulle voor te ry; sy manskappe was te ver van hom dat hy hulp van
hulle kon kry. Toe hy in die voetpad tussen suikerbosse te voorskyn kom, was hy
binne vyf tree van die bevelvoerende leier van die rowers, 'n jong kêrel op 'n rats
swart hings, ongetwyfeld 'n opregte Arabier, êrens in die Kaap of in die Swartland
gesteel. Hy roep na hom om oor
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te gee en trek tegelyk sy sabel; maar die jong kêrel, sonder 'n woord, trek 'n pistool
uit sy holster en ry hom tegemoet. Tegelyk met die kap van sy sabel kry hy 'n koeël
deur die vlees van sy regterarm, wat hom dadelik buite geveg stel, terwyl die rowers
almal verbygalop sonder om hulle verder aan hom te steur. Dadelik het hy sy
manskappe bymekaargeroep en die bende agternagesit, sonder egter om hulle
weer onder skoot te kry. Hul perde was baie ligter en ratser as dié van die dragonders
en klaarblyklik gewoond aan bergklim. Terwyl hulle die een trop agtervolg, het 'n
paar ander lede van die bende met al die vee langs 'n ander voetpad die berge
ingevlug, sodat hy niks van sy ekspedisie het nie, behalwe die wond deur sy arm.
Terwyl die offisier die storie vertel, was Margrieta besig met 'n skottel warm water,
'n bottel windbalsem uit die huisapteek, en stroke linne, om die wond te reinig en
weer te verbind. Die offisier, 'n man van ongeveer vyf-en-veertig jaar, ontvang al
die dienste met die uiterste dankbaarheid.
Aan die einde van sy verhaal vra die ou heer Du Plessis: ‘En kan u miskien vertel
hoe die rowerkaptein gelyk het?’
Margrieta kyk verbaas op. Die ou heer, net soos sy seun Paul, is skoon geskeer
en donker van vel. Nou, egter, is sy gelaat doodsbleek en sy stem so benoud dat
hy skaars kan praat. Wat kan die oorsaak van so 'n verskrikking wees? vra Margrieta
haarself. Die baas van Onverwacht het algemeen die naam dat hy in sy jonger dae
'n dapper, onverskrokke kavalier was, 'n jagter wat verskeie maal handgemeen was
met tiers in die berge van Drakenstein.
Wat was daar in die offisier se verhaal om die man so te ontstel? Nòg haar vader,
nòg haar moeder gee tekens van groter belangstelling as wat so 'n verhaal by enige
mens te voorskyn sou roep.
En Paul? Paul sit met sy gesig half weggekeer van die soldaat, en derhalwe van
haar, met sy ken op sy bors gesak en sy oë op die dennebolvuur gevestig, asof hy
heeltemal ingedagte is en niks van die verhaal gehoor het nie.
‘Hoe de kaptein daar uitziet?’ sê die soldaat nadenkend. ‘Nu, dat is juist 'n weinig
moeilik te zeggen. De vagebond had zo 'n brederandhoed over zijn aangezicht
waarschijnlik met opzet gedrukt, zodat hij maar weinig op z'n beste te sien was.
Bovendien ging alles hals-over-nek, zoals uedele licht begrijpen kan. Ik zag het
meest van zijn gezicht juist toen hij met 't pistool aanlegde, en dat was voor slechts
'n oogwenk. Toen ik hem de slag met mijn sabel gaf, drukte hij zijn hand die nog 't
pistool hield, dadelik over de wond, en de sterke wind blies ineens zijn gezicht vol
met bloed. Maar ik zou niettemin zeggen dat hij niet oud was, jonger dan ik zou
gedacht hebben, als ik naar zijn stevige bouw moest oordelen. Hij was in 'n zware
zwarte jas toegeknoopt.’
Hier val sy oë op Paul; en Margrieta, nog met die wond besig, kan sien dat sy lyf
'n skielike ruk gee; half lig hy hom uit die stoel op en staar die jong kêrel vir 'n tyd
so stip aan asof hy onverwags iets skrikwekkends gesien het. Paul maak
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intussen geen beweging nie. Sy oë bly op die vuur gevestig, asof hy nòg vraag nòg
antwoord gehoor het.
Ná 'n tydjie verdwyn die trek van verbasing uit die offisier se gesig. Skouerophalend
gee hy 'n sug, asof hy homself tot 'n gerusstellende gevolgtrekking gebring het, en
gaan voort om die heer Du Plessis aan te spreek.
‘En dat is het meest dat ik zeggen kan, omtrent lichaamsbouw en ouderdom van
die jonge heer daar; maar ten sterkste betwijfel ik of ik hem ooit weer zal herkennen,
of een van zijn volgelingen.’
Die verbinding was nou klaar; en die offisier, na sy dank aan Margrieta te betoon,
vra verlof om na sy slaapvertrek te gaan; en sigbaar was dit dat hy uiters vermoeid
was. Maar nog eens op aandrang van mnr. Du Roubaix moes hy vir 'n minuut by
die vuur kom sit om 'n stywe roemer wyn te geniet, wat in die rondte gaan, die laaste
vir die dag.
'n Slaaf kom juis toe te kenne gee dat die here Du Plessis se perde voor die deur
staan, en die twee gaste groet die dames, terwyl die offisier en mnr. Du Roubaix
hulle na die stoep vergesel.
Toe Paul in die voorsaal sy rymantel omknoop, neem die offisier hom vriendelik
aan die arm en stap met hom die voordeur uit.
‘Ik moet erkennen dat bij 't voorstellen ik uedeles naam niet heb gehoord,’ sê hy
toe hulle op die stoep kom, waaronder drie perde opgesaal staan. 'n Slaaf van die
heer Du Plessis staan met 'n groot skeepslantern voor die perde, en een sou ry om
pad te wys. Dit reën nog gedurig, met 'n huilerige, misbelade wind uit die berge.
‘Mijn naam is Paul du Plessis, van Onverwacht,’ antwoord Paul in die taal van die
soldaat, met 'n vriendelike glimlaggie. ‘Dit is mijn vader. We zijn de enige inwoners
van Onverwacht. 't Zou ons aangenaam zijn uedele thuis te ontvangen voor uw
vertrek.’
‘We zullen zien ... 't is best mogelik,’ sê die offisier.
En ná 'n handdruk vertrek die gaste.
Die volgende dag was dit helder winterweer, met geen wolk in die lug nie. Al die
spitse van Drakenstein was met 'n mantel van sneeu bedek.
Net na die eerste maaltyd van die dag het die offisier met sy patrollie van
Laastelust vertrek na Kaapstad, met die belofte om binnekort miskien terug te kom
om 'n einde aan die rowers te maak, waarmee mnr. Du Roubaix hom van harte alle
voorspoed toewens. Toe alles weer stil en rustig was, is twee perde vir die seur en
die nonnie gebring, want hulle sou volgens afspraak die dag Onverwacht te perd
besoek.
As Margrieta in haar feesgewaad 'n indrukwekkende vertoning gemaak het, was
sy in rydrag nie minder aanloklik nie. Haar lang, noupassende ryrok was van
donkerblou laken, met 'n swart breërandhoed op haar hoof, die rand waar-
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van aan een kant opgeslaan was en met 'n pragtige wit volstruispluim versier. Aan
haar hande was sagte skaapvelryhandskoene wat tot by die elmboog strek. Haar
vader het lank reeds 'n jong merrie laat dresseer en op stal hou, in afwagting op
haar terugkeer uit Europa; en hy neem die geleentheid waar van hul eerste rit om
haar die jong diertjie as eerste geskenk formeel te oorhandig. Die leser sal onthou
dat 'n ryperd in dié dae vir elke welgestelde man of vrou 'n uiters nodige besitting
was. Die ongeveerde perdekarre was so ongemaklik dat almal liewer te perd sou
reis as in 'n kar. Die veerwa is net vir groot geleenthede gebruik.
Die pad na Onverwacht loop langs die groot pontakwingerd van Laastelust en
dan deur 'n pragtige eikelaan van byna 'n halfmyl lank, die spogsieraad van die Du
Roubaix-familie, die bome waarskynlik deur die vlugteling-voorvader geplant, tegelyk
met die begin van die ou huis.
Dit was met gedurige uitdrukkings van blydskap dat die jong meisie met al die
bekende plekke en gesigte van haar pragtige geboorteplaas weer kennis maak. Die
skoon, koue lug het 'n gloed van helder kleur in haar wange verwek, en haar vreugde
en opgewondenheid verskyn as 'n sterskittering in haar lewendige oë. Skaars is
hulle halfpad in die laningpad, soos dit in Drakenstein genoem word, of hulle gewaar
in die verte 'n ruiter wat hulle tegemoetkom. Spoedig herken hulle Paul du Plessis,
wat natuurlik die vorige aand van die voorgenome besoek verwittig was. By
herkenning van die jong man kom by Margrieta 'n vraag op wat haar die vorige nag
nie min gepla het nie.
‘Vader,’ sê sy, ‘het Vader opgelet gisteraand, toe die offisier ons van die
skermutseling vertel, hoe besonder die verhaal mnr. Du Plessis aangedaan het?
As hy self deelgeneem het, kon hy nie meer belangstelling getoon het nie. Sy gesig
was bleek.’
‘Ag, kind,’ val haar vader haar in die rede, ‘hoe sal ons te wete kom wat in die
hart van 'n mens omgaan? Jy weet dat hy 'n vreeslike verlies gehad het in die
verdrink van sy enigste dogter en die dood van Etienne, wat sy liefste seun was.’
‘Ja,’ vervolg Margrieta, ‘daarvan moet ek nog alles hoor. Louise en ek was so te
sê susters toe ons kinders was. Ek sal Paul vra om my die treurige voorval te beskryf,
net sodra ek 'n kans kry.’
‘My kind,’ sê die ou heer sagmoediglik, ‘jy moet onthou dat 'n wond van dié aard
nie lig heel nie. Ek sou my vrae nie te ronduit stel nie, en tog seker nie in
teenwoordigheid van mnr. Du Plessis nie.’
Hulle was nou so naby Paul dat verdere gesprek oor die onderwerp onmoontlik
was. Hy groet hulle en draai met hulle terug na Onverwacht, waar die huisbaas hulle
onder die stoep tegemoet kom en hulle inlei, terwyl 'n slaaf die perde na die stal
neem - want (so dwing mnr. Du Plessis) die visite moes nie 'n vliegerkus wees nie.
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Paul het dadelik, na die gewone koppie koffie, 'n voorstel gemaak om Margrieta op
die werf rond te neem, terwyl die ou here die nuus van die vorige aand en die hele
toestand van sake aan die Kaap ernstig bespreek. Wat sou die teruggawe aan die
Prins van Oranje beteken? Sou dit die gewenste voorspoed meebring, en het die
Engelse en Franse gevaar van inname vir altyd verdwyn? Almal het die volste
vertroue in kommissaris De Mist. Hy was juis toe op 'n reis deur die hele bewoonde
Kolonie, vergesel deur sy dogter, 'n jong Afrikanermeisie, mej. Van Reenen, en die
jong geneesheer Lichtenstein. Dit het orals belangstelling gewek dat die twee jong
meisies die ontsaglike reis te perd sou aanpak. Ofskoon perdry destyds die gewone
manier van vervoer was vir mans en vroue van die Boland, sou nooit 'n reis vir langer
as 'n dag te perd aanvaar word nie. Die reis van Drakenstein na die Kaap,
byvoorbeeld, is altyd in 'n perdewa gedoen. Die mense van die Onderveld het op
al hul reise van die ossewa gebruik gemaak, wat later so 'n groot rol in die
geskiedenis van Suid-Afrika sou speel.
Paul, nog 'n weinig verleë in die teenwoordigheid van sy speelmaat, wat so skielik
'n jong dame geword het, neem vir hul wandeling die pad deur die wingerd na die
rivier, wat toe van die aanhoudende reën op sy walle lê. Die voetpaadjie eindig
onder 'n klomp reuse-wilgerbome, en onder die bome lê Onverwacht se eeue-oue
swemgat. Vandag is al die uittrekklippe egter onder water; en die twee moet van
ver af die pragtige seekoegat, bekend as Blouklip, beskou, waar altwee in hul
kindsdae geleer swem het. Die gesig van die gat herinner Margrieta sterk weer aan
haar oorlede vriendin Louise du Plessis, en nieteenstaande die geheimsinnige
waarskuwing van haar vader kon sy nie nalaat om die gesprek in dié rigting te lei
nie.
‘En Louise, Paul? Sy kon so goed swem, beter as ek - ek het nooit die
besonderhede van die vreeslike ongeluk gehoor nie, net dat Etienne hom so dapper
gedra het en vanself sy eie lewe in gevaar gestel het om haar te red. Maar wat ek
nie begryp nie, nie gehoor het nie, is hoe Etienne dood is. Al my briewe maak melding
dat hy Louise aan wal gebring het, maar dat dit te laat was. En toe volg 'n brief van
my moeder met die korte melding, in min of meer die volgende sin: “Jy sal Etienne
nooit weer sien nie - 'n vreeslike dubbele ongeluk vir ongelukkige Onverwacht.”
Maak my die saak nou duidelik, Paul, want dit skyn my of Moeder en Vader opsetlik
die onderwerp vermy en my nie wil tevrede stel nie.’
Vir 'n paar minute merk Margrieta dat haar vraag die jong man in verleentheid
bring. Vir 'n kort tyd is dit asof hy na woorde soek.
‘Dit was 'n vreeslike dag. Ek was bly om te dink dat my salige moeder reeds in
haar graf was. Ek is die oggend met my vader Pêrel toe; dit was 'n warm somerdag.
Etienne alleen was tuis. Omtrent tienuur die oggend gaan Louise met haar eie slavin
en 'n jong vrymeisie na gewoonte in Blouklip swem. Etienne sien hulle langs die
voetpad hardloop, elkeen met 'n handdoek. 'n Halfuur la-
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ter hoor hy skielik 'n geweldige skree van die rivierwal; dit was die twee meisies. Hy
kon uitmaak dat hulle skree: “Die nonna verdrink! Die nonna verdrink!” Hy hardloop
so hard hy kon en het die verstand gehad om hom in die hardloop te begin uitklee.
Toe hy op die rivierwal kom, was daar reeds drie of vier slawe wat in die wingerd
aan werk was; maar geeneen van hulle kon swem nie. Die twee meisies wys waar
sy gesink het, en na 'n vreeslike worsteling het hy daarin geslaag om haar uit te
duik en aan wal te bring. Een van die slawe het intussen ou aia Letta gaan roep, en
sy wis wat om te doen. Sy kom met komberse en 'n ketel warm water, en alles is in
die werk gestel om haar lewe te red; maar tevergeefs. Sy was dood,’ eindig Paul
met 'n diep sug. ‘'n Slaaf het ons die vreeslike tyding gebring, en op pad ontmoet
ons ook Etienne. Jy kan jou verbeel wat vir 'n tuiskoms dit vir ons drie die aand was.’
‘En Etienne, Paul - wat van Etienne? Ek was half onder die indruk dat hy ook
verdrink het?’
Weer kon sy sien dat Paul verleë raak.
‘O, dit was later, nie lank daarna nie. Dit het met Etienne nie goed gegaan nie.
Hy het ons verder vreeslik hartseer aangedoen, arme kêrel, voor sy dood. Dit is iets
waaroor op Onverwacht nie gepraat word nie. Ons wens aan hom te dink soos hy
voorheen was.’
Margrieta lê haar hand op sy arm.
‘Vergeef my, Paul, vergeef my! Ek wis daar niks van nie, anders het ek natuurlik
geen vraag gestel nie. Jy weet dat ons vier - Louise, julle tweeling en ek - soos
broers en susters grootgeword het - vandaar my belangstelling. Vergeef my dat ek
jou op dié onnosele wyse leed aangedoen het!’
‘Daar is geen oorsaak vir vergifnis nie, Margriet; ek kan jou belangstelling goed
begryp. Maar die beste is om geen vrae meer te stel nie. Mettertyd sal jy van die
bure alles te wete kom. Maar as jy alles weet, sal jy wens jy het niks gehoor nie.’
Met die tuisry vergesel Paul die twee weer 'n ent terug na Laastelust; en ná hy
omgedraai het, vra mnr. Du Roubaix aan sy dogter: ‘Het jy toe van Paul gehoor
hoedat Louise verdrink het?’
‘Ja, hy het my in kort vertel,’ sê sy.
‘En van Etienne?’
‘Nee, Vader. Ek kon sien dat dit hom leed aandoen. Ek is jammer dat u my nie
meer duidelik gewaarsku het nie; dan sou ek natuurlik geen stommiteit begaan het
nie. Maar ek dag al die tyd dat Etienne ook ten gevolge van sy poging om Louise
te red tot sy dood gekom het.’
‘O, nee, dit het niks daarmee te doen gehad nie; maar hy was 'n deugniet en het
lank reeds in kwade weë verval sonder dat iemand daar iets van wis. Hy het 'n groot
skande oor die familie gesleep, en jy weet hoe trots en gesteld op die familie-eer
die ou heer altyd was; hoe dikwels hy gepraat het van die adellike af-
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koms van die Du Plessis-familie; en die misgryp van die seun, van wie hy soveel
verwag het, het hom op sy teerste punt gekwes. Gelukkig is dit dat die ongelukkige
jong man kort daarop dood is. Hy is nie tuis dood nie. Hy het Onverwacht lank reeds
verlaat toe die tyding kom dat hy gestorwe is in die Onderveld. So diep het die ou
heer die skande gevoel dat hy geen rou gedra het nie en selfs Paul en Etienne se
aia verbied het om enige teken van rou te vertoon, iets wat die ou slavin vreeslik
gevoel het en haar dikwels by ons oor bekla het.’
Daarmee was Margriet tevrede. ‘Ek dank u, Vader, dat u my ten minste soveel
vertel. Dit was nie meer as reg dat ek dit te wete kom nie, aangesien ons twee
families altyd so nou aan mekaar verbonde was.’
Die aand ná ete gee Margriet te kenne dat sy 'n entjie wil gaan stap, 'n voorneme
waaroor beide vader en moeder hul teësin en besorgdheid uitspreek. Met 'n groot
Indiese woltjalie om haar lyf en kop gewoel maak sy klaar om uit te gaan.
‘My kind, jy sal inflammasie kry om so van die warm vuur in die koue nag te gaan.
In enige geval, neem jou kamermeisie met 'n lantern saam. Dit is pikdonker buite.’
‘Ag, my ou moedertjie, wees nie so besorg nie. As u net weet hoeveel maal ek in
Europa verlang het om dit te kan doen! En dit is helder sterlig buite - geen wolk aan
die hemel nie. Ek gaan nie ver nie - net verby die slawehuis. Elisabeth gaan seker
nie saam nie; verbeel jou 'n nagwandeling met 'n slavin en 'n skeepslantern! Liewer
dan bed toe!’
Sy omhels haar moeder met een arm en kus haar op die wang. ‘As ek terugkom,
sing ek vir u my beloofde lied,’ en voor hulle nog verder beswaar kan maak, is sy
die deur uit.
Buite is dit 'n heerlike helder winternag. Die sterlig is so helder dat 'n skaduwee
onder die eikebome duidelik sigbaar is. En bo teen die luister glinster die spierwit
spitse van Drakenstein, elkeen in sy mantel van sneeu bedek - eensame, ewige
denkers, wat nòg tyd nòg verandering kan raak. So stil is die nag dat sy by tye
duidelik die brom van die groot waterval in die berg kan hoor; en toe die bobbejane
skielik op hul slaapkrans 'n lawaai maak, gaan dit asof dit in haar onmiddellike
nabyheid is. Maar die bobbejaangeskree is iets waarmee Margriet grootgeword het.
Hulle is ou en bekende vriende - 'n deel van haar herinnerings van Laastelust; en
dit is of hulle haar ook nou in die nag welkom heet op haar geboorteplaas. Sy voel
vreugde in plaas van die minste vrees by die ontsettende gebrul wat van die groot
krans deur die stille nag weerklink.
In die slawehuis brand nog ligte, en deur een van die tralievensters sien sy die
slawe om die vuur vergader, jonk en oud, die slawe van Laastelust. Een het 'n viool
en 'n ander 'n fluit, en bo die gebabbel kan sy die sagte note van hul musiek hoor.
Ook dit is iets bekends, wat sy in Europa gemis het, en dit doen haar vreugde aan.
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Net verby die slawehuis begin die sogenaamde bergpad, wat deur die groot
geelhoutkloof die berge ingaan en waarlangs dit moontlik is om na Hottentots-Holland
te reis - 'n gevaarlike en moeilike reis; maar tog is daar legendes in die Du
Roubaix-familie van verskeie van haar voorouers wat die reis bloot ter wille van die
uitdaging te perd onderneem het. Reusagtige eike beskadu die begin van die
bergpad, en so aanloklik is die sagte, fluweelagtige donker dat sy die versoeking
nie kan weerstaan om 'n entjie in die eensame duister onder die glorieryke sterre
berg op te loop nie. Sy neem haar voor om nie verder te gaan as van waar sy nog
die ligte van die slawehuis kan sien en die gebabbel van die slawe kan hoor nie.
Langs die stamme van die groot eike loop sy, so in haar swart tjalie gewoel dat sy
self heeltemal onsigbaar is in die donker. Elke tree herinner haar aan een of ander
voorval in haar kinderlewe, en elke ou boom ken en groet sy soos 'n ou vriend en
bloedverwant.
Diep in vreugdevolle gedagtes stap sy stadig verder en verder; en toe sy eindelik
gaan staan, is die ligte van Laastelust se werf heeltemal onsigbaar, en geen geluid
van die slawehuis bereik haar ore nie. Sy staan alleen in 'n doodse stilte, met geen
geluid behalwe die sagte, eentonige gebrom van die waterval nie; en sy gewaar
skielik 'n gevoel van eensaamheid so diep asof sy van die hele wêreld afgesny is.
Sy voel 'n ligte rilling deur haar lyf gaan, en onwillekeurig kom die herinnering op
aan al die ou spookstories van Laastelust, en die kindervrees wat die bergpad
dikwels veroorsaak het. Hoe baie maal het die slavinne nie snags in die kamer vir
haar stories vertel van die spook in die bergpad nie, wat verskillende lede van die
familie ontmoet het, altyd tot hul ongeluk. Die gedaante was altyd van 'n man te
perd, in swart geklee, doodstil in die middel van die bergpad. Sy verskyning is altyd
beskou as 'n voorbode vir die siener, en ná elke verskyning het dood of ongeluk
gevolg. Sy herinner haar hoe een ou slavin, wat ten minste drie geslagte by die Du
Roubaixs was, dikwels snags op 'n stofie in haar slaapkamer kom sit het, na sy in
die bed was, om haar stories te vertel. En watter bloedstelpende stories kon die ou
vrou nie vertel nie! Een van haar gunstelinge was die geskiedenis van 'n voorouer
van Margrieta wat verlief geraak het op 'n jong meisie in Hottentots-Holland. Sy
ouers, toe hulle daarvan berig kry, het hom belet om sy geliefde ooit weer te sien.
Daar was 'n ou stryd tussen die families oor grond of iets dergeliks, en die bitterheid
het so ver gestrek dat die ou Du Roubaix sy seun met onterwing gedreig het as hy
ooit weer die meisie sien. En toe het die seun, deur sy liefde tot enige dwaasheid
aangespoor, snags die berge deurgery om sy geliefde heimlik te ontmoet en dan
weer voordag tuis te wees. Sy perd was naderhand so geleerd dat hy in die donkerste
nag, deur die dikste mis, die gevaarlike voetpad op die rand van kranse en bo
afgryslike dieptes alleen kon volg. En een nag, net ná middernag, het hy weer, met
die geheime hulp van 'n slaaf, sy perd opgesaal; hy ry in die donker, voetjie vir
voetjie, om alle geluid te smoor, die bergpad op, toe die
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getroue perd skielik onder hom stuit, die ore na vore gespits. Die jong man kon niks
sien nie en druk die perd met die spore; maar die dier begin snork en bewe van
angs, sonder om 'n voet te versit. Toe sien hy vlak voor hom die swart ruiter, met
'n hand afwerend na hom uitgestrek. Ná 'n paar sekondes verdwyn die verskriklike
gedaante, maar die jong Du Roubaix was so aangedaan deur die verskyning dat
hy omdraai en sy rit vir 'n paar nagte uitstel. Op dieselfde wyse het die gedaante
hom drie nagte gekeer en van sy voorgenome rit oor die berge weerhou, maar die
derde keer het hy die waarskuwing veronagsaam, en voortgegaan, met die gevolg
dat hy nooit weer huis toe gekom het nie. Baie dae later is sy lyk gekry; hy en sy
perd het van 'n ontsaglike krans afgestort, om onder op die rotse verbrysel te word.
Sy geliefde is dood aan 'n gebroke hart!
En terwyl die ou vertelster se grys kop plegtig in die dowwe kerslig knik, gee sy
Margriet die versekering dat die gedaante dikwels daarna, as 'n voorbode aan die
familie, in die bergpad verskyn het.
Margriet staan stil en moet hard veg teen die vrees uit haar kinderdae. Stadig
kom die aaklige gevoel by haar op dat, as sy omdraai om huis toe te gaan, 'n dodelike
angs van iets wat agter haar sluip, haar geheel en al sou oorrompel. Sy sou aan
hardloop gaan ... sy sou beide vader en moeder 'n vreeslike skrik op die lyf jaag.
Sy was van natuur 'n dapper meisie, en sy byt vas op haar tande om al die ou
herinneringe uit haar hoof te dryf. Sy sou oor iets anders dink! Sy sou weer haar
vreugdegevoel terugkry! En juis toe sy weer 'n weinig warmte oor haar vel voel,
gewaar sy langs die stam van die eikeboom naasaan dié waaronder sy self staan
'n gedaante! Sy moet met geweld die tjalie in haar mond druk om 'n harde gil te
weerhou.
Met starende oë maak sy stadigaan al die besonderhede van die verskynsel uit.
'n Man te perd ongetwyfeld, in swart geklee. Dit was 'n beweging van die perd wat
eers haar aandag getrek het. Nou kan sy duidelik die blink van die stang in die sterlig
sien; sy sien die beweging van die perd se kop; sy maak duidelik die gedaante van
die ruiter uit. Hy is in 'n swart mantel gehul, en op sy kop is 'n ouderwetse
breërand-kavalierhoed. Hoe stipter sy kyk, hoe duideliker word die gedaante. So
vas klem haar hand aan die bas van die eikeboom dat dit voel of haar naels die
hout ingaan. Die minste beweging het vir haar onmoontlik geword; haar hele lyf is
verlam; sy voel dat as sy 'n vinger roer, dan stort sy inmekaar. Sy druk haar oë toe,
en met een hand vou sy die tjalie oor haar gesig; met die ander hand klou sy
krampagtig aan die boomstam vas. Die gedaante is skaars dertig tree van haar af.
Sy staan doodstil, en vir 'n tyd moet sy bewusteloos geword het - so dink sy later.
Stadig trek sy die tjalie van haar oë weg om vreesagtig weer te loer. Die gedaante
het verdwyn. Dadelik kom haar moed terug; sy sal net 'n minuut wag om die
geweldige klop van haar hart tot stilstand te bring, en dan na huis.
Maar toe sy die tjalie eindelik heeltemal van haar ore laat sak, hoor sy tot haar
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verbasing die geluid van perdepote op die sagte eikeblare waarmee die bergpad
soos met 'n tapyt bedek is. Sy buk laag om die ent pad voor haar teen die lug te kry
en sien duidelik die ‘spook’ berg op aan wegry. Skielik gaan die perd weer staan,
en deur die stilte hoor sy iemand skerp en helder fluit - 'n seinfluit, soos die slawe
mekaar van 'n afstand roep en aan mekaar boodskappe gee. Dit was asof die ruiter
vir 'n antwoord luister, en na 'n tyd hoor sy gaan die perdepote verder en verder van
haar af tot eindelik alles stil is - behalwe die brom van die waterval.
Met 'n uiterste wilsinspanning stap Margriet weer huis toe. Dit is met 'n diepe sug
van dankbaarheid dat sy uiteindelik weer die ligte van die slawehuis sien en die
plesierige gelag en gebabbel van die volk hoor. Toe sy haar verskyning in die eetsaal
maak, word sy deur beide vader en moeder beknor.
‘Kind, ek het jou gesê! Jy is so bleek soos die dood self! Het iets met jou gebeur?’
vra die moeder beangs.
‘Net die koue, Moe; ek het te lank stilgestaan. Maar ek voel dat dit my goed gedoen
het.’
Om 'n rede wat sy aan haarself nie kon uitlê nie, het sy skielik besluit om niemand
van die geheimsinnige perderuiter iets te vertel nie; later miskien - sy sou eers sien.
Haar moeder dwing 'n koppie warm wyn op haar af, en dit was nie lank nie of die
kleur was in haar wange terug, maar die beloofde lied het sy dié aand nie gesing
nie. Sy sou môre eers 'n weinig op die ou harp oefen - en dan, beloof sy, môreaand
ná haar wandeling. Ja, sy wil elke aand gaan stap - ‘wat my bange ou moeder ook
mag sê!’ - en sy kus haar moeder met 'n laggie op die wang.
Die nag toe sy diep in haar gansveerbulsak in haar eie kamer lê, bring sy weer
terug in haar gedagte elke moment van die gebeurtenis wat haar so verskrik het.
Nou nog ril sy as sy aan die eerste verskyning van die spookgedaante dink. Sy het
haar slavin beveel om in haar kamer op die vloer te slaap, met die voorwendsel dat
sy al die nuus van Laastelust se slawe van haar wou hoor. Sy kan nou hoor hoe
die meisie sag asemhaal, en sy voel dankbaar dat sy haar daar gehou het. Sy sou
anders vreeslik eensaam gevoel het as sy die kers moes doodblaas.
Weer gaan haar gedagtes onwillekeurig na die nagruiter terug. Waarom was dit
dat sy haar moeder en vader niks van die verskyning vertel het nie? Was dit omdat
sy hulle te veel sou verontrus het? Nee, daar was iets anders. Wat was dit? Iets in
die ruiter self? Iets wat haar geheue geraak het - iets wat sy tevore gesien het. En
stadig raak haar gedagte weg, tot sy half dromend 'n skerp gefluit in haar ore hoor
klink - maar dit was maar 'n sug van die slavin. En toe blaas Margriet die kers dood
om die oplossing van die geheim van die nag aan die volgende dag oor te laat.
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Wat sy juis verwag het om te sien, wis sy nie; maar vroeg die volgende môre is
Margriet, weer in haar tjalie gewoel, die bergpad op om die toneel van haar nagtelike
avontuur in die daglig te beskou. Sy kom by die boom waar sy die vorige nag gaan
staan het. In die tapyt van dooie blare kan sy duidelik haar staanplek sien; die roer
van haar voete het die blare van hul oorspronklike lêplek weggeskuif. Van daar stap
sy dertig tree weg na die tweede boom, en daar - ja, daar is die vars spore van 'n
perd duidelik sigbaar. Sy kan nagaan hoedat hy berg af gekom het, al onder die
bome langs, en hier gestuit het. En hier gaan die spoor weer terug. Sy volg dit vir
'n paar honderd tree, met haar oë stip op die grond, tot sy by die groot bos kom,
bekend as die Kreupelbos; en hier tot haar verbasing kry sy 'n tweede perdespoor,
wat van onder af opkom, en dwarsdeur die pontakwingerd! Hier agter die Kreupelbos
is die dooie blare rondgekrap asof die twee perde lank gestaan het, en sy sien hier
en daar ook die spore van die ruiters. Wat sou dit beteken? Iets ongewoons seker.
In Drakenstein ry niemand op dié geheimsinnige wyse in die nag rond nie.
Skielik val haar oog op twee wit merkies in die blare; sy buk om hulle nader te
beskou en sien dat die een 'n stukkie beskuit is - gewone gedroogde Boerebeskuit,
so groot soos 'n riksdaalder; en die ander 'n ongebrande swawelhoutjie wat een
van die ruiters uit sy swawelhoutdosie laat val het.
Sy bind altwee die voorwerpe in die hoek van haar sakdoek en stap terug huis
toe, geheel en al tevrede dat wat sy gesien het, ten minste van vlees en bloed was;
maar wat die uitleg van so 'n verskyning op Laastelust sou beteken - daarvan kan
sy geen gedagte vorm nie. Maar nog bly by haar iets bekends in die voorval. Dit is
asof daar iets agter in haar geheue sit, wat trag te voorskyn te kom; en sy behou
die gevoel dat sodra die bekende iets in haar herinnering sou opduik, dit 'n uitleg
van die hele geheimsinnigheid sou verskaf. Weer besluit sy om aan niemand iets
te vertel nie - juis waarom, kon sy aan haarself nie duidelik maak nie.
Die volgende paar dae het Margrieta deurgebring met die ontvang en aflê van
besoeke aan al die bure, en deur almal is sy gul verwelkom. Oral verwek haar
skilderagtige skoonheid 'n roering onder die jongkêrels, en sy word oorlaai met
uitnodigings na maaltye, rypartye en wat al meer, elkeen waarvan bestem is om
aan een of ander jongkêrel geleentheid te gee om 'n tyd in die geselskap van
Margrieta du Roubaix deur te bring. Nog nooit tevore was dit so nodig vir jong mans
om Laastelust op een of ander boodskap of diens te besoek nie!
‘Dit lyk my,’ sê haar vader een oggend by die ete, ná 'n besonder druk dag wat
boodskappers betref, ‘dit lyk my ek sal 'n plan moet maak om Margriet weg te stuur
as ek nie Laastelust se stoeptrappies wil laat wegslyt nie.’
Paul sien sy byna elke dag, sonder enige ekskuus vir sy besoek. Nie alleen is die
families as naaste bure op so 'n voet dat geen verontskuldiging nodig is nie;
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maar hy het van die begin gevoel dat sy besoeke welkom is, sowel by Margriet as
by die ouers. By een geleentheid, toe hy 'n paar dae van huis was om 'n veepos
van sy vader in DalJosafat te besoek, kry hy tot sy verrassing by sy tuiskoms 'n
briefie wat Margriet die vorige dag met 'n slaaf oorgestuur het. Dit bevat 'n uitnodiging
om die volgende aand op Laastelust deur te bring. Sy ‘speelmaat’, voeg sy by, voel
eensaam.
Om die waarheid te sê, Margriet is nie meer gewoond aan die eensaamheid van
'n plaas, waar sy geen geselskap het behalwe dié van haar ouers nie, sodat sy
spoedig gewoond geword het aan die teenwoordigheid van Paul. Seker is dit dat
sy onbewus was van enige dieper gevoel; had sy so iets gewaar, sou dit haar
natuurlik verhinder het om so 'n brief te skrywe. Paul, daarenteen, het nie meer
getwyfel dat Margrieta die diepste indruk op hom gemaak het nie - 'n deel van sy
lewe geword het; seker 'n dieper indruk as wat hy tot dusver in sy lewe ondervind
het. Derhalwe was dit dat die briefie by nadenke 'n gevoel van teleurstelling
veroorsaak het in plaas van die eerste blydskap. Onwillekeurig voel hy dat Margrieta,
wat so terughoudend en beskeie is, nooit so 'n brief sou geskryf het as sy in die
minste graad sy eie gevoelens deelagtig was nie.
Dit het hom egter nie verhinder om die volgende middag sy toilet met besondere
sorgvuldigheid te maak nie, toe hy hom gereed maak om na Laastelust te ry. Een
sekerheid het hy gehad, en dit was dat sy besoeke by die ouers nie ongewens was
nie; of hulle 'n huwelik sou goedkeur, was 'n ander saak. Van sy vader was hy minder
seker. Hy wis dat die skande waaraan sy oorlede broer Etienne hom skuldig gemaak
het, die hele uitsig van sy vader op hul omgewing verander het. Dit was asof hy in
die ou heer 'n gevoel bespeur het dat sy seun onwaardig was om die hand van 'n
dame soos Margrieta ten huwelik te vra. Dit was derhalwe met gemengde gevoelens
dat hy die middag van Onverwacht wegry. Stadigaan neem die swaarste gedagtes
sy gemoed in. Margriet, pas uit Europa en die geselskap waaraan sy daar gewoond
was, koester geen dieper gevoel vir hom as eenvoudig vriendskap nie; daarvan
word hy by nadenke meer en meer seker; en hy self durf nooit waag om 'n
huweliksvoorstel te maak nie; haar ouers sou dit nooit toelaat nie.
Dit was met 'n lang gesig dat hy uiteindelik voor die stoep afklim en mnr. Du
Roubaix, wat hom tegemoetkom, die hand gee en die groete van sy vader meedeel.
‘Margrieta het bo na die meule geloop en my gevra om jou aan te stuur,’ sê haar
vader.
Diep ingedagte neem hy die voetpaadjie na die groot sloot wat die water van die
meule na die rivier vervoer, en langs die bruisende water op na die ou meulehuis.
Dit is 'n koue, onplesierige winterdag. Die berge, dig bedek met mis, laat elke nou
en dan 'n kant van die sluier oor Laastelust sak, met die belofte dat voornag alles
in 'n nat, koue mis sou bedek wees.
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Van ver af sien hy Margriet langs die groot rat van die meule staan. Sy wink hom
met die hand en roep vrolik toe sy hom gewaar.
‘Dis heerlik om weer ons regte bergmis te sien,’ sê sy toe hy by haar kom. ‘Ek
wou graag gaan ry het; daarom het ek jou lastig geval, Paul, maar jy het te laat
gekom - nie dat ek jou net daarvoor wou gehad het nie, sal jy wel begryp.’
Toe hy voor haar staan, laat haar wonderlike skoonheid hom vir 'n tyd sprakeloos.
Diep in haar donker oë is dit asof daar 'n lig lewe; die klam koue het op haar sagte
gelaat die pragtigste kleur geverf, en haar hare - die pragtige hare, wat geen hoed
in bedwang kan hou nie - is deur die mis met duisende diamante versier. Nooit
tevore het haar skoonheid hom so wonderlik voorgekom nie. Al sy gedagtes van
die middag word te niet gedoen deur die een gewaarwording dat hy haar liefhet,
dieper lief as hy ooit weer enige meisie in sy lewe sou hê!
‘Margrieta, jy neem my asem weg - mooier as enige ding op aarde,’ sê hy stadig
en met nadruk.
‘Ik blijf m'nheer diep dankbaar voor 't kompliment!’ antwoord sy enigsins verleë,
met 'n gemaakte buiging, om die blos wat sy woorde gewek het, 'n weinig weg te
steek.
‘Ek meen dit, Margriet - geen blote kompliment nie! Ek kan jou nie vertel wat 'n
onderskeid jou koms gemaak het - ek kan aan niks anders dink as jou oë en hare
en gesig nie.’
Stadig neem hy haar hand en trek haar nader aan hom. En toe was dit die meisie
wat onverwags woordeloos word. Met neergeslane oë laat sy haar hand in syne
rus. Haar hart begin geweldig klop. Vir die eerste maal word sy skielik gewaar dat
sy altyd 'n dieper gevoel in haar hart vir Paul gedra het as sy ooit werklik wis.
‘Wat help dit,’ gaan Paul voort, ‘om my gevoel langer te probeer verswyg - ek het
jou lief, Margrieta, liewer as ek ooit enige ding op aarde gehad het!’ En met een arm
om haar druk hy haar vas teen hom aan. Haar kop sak op sy bors; en toe hy met
die ander hand onder haar ken haar gesig saggies opdraai, is haar oë dig toe. Hy
kan die klop van haar hart teen sy bors voel. Met verbasing besef hy dat daar in
plaas van teenstand duidelike inwilliging aan haar kant is; en dit is met 'n verrukking
so diep as hy ooit in sy lewe sou gewaarword, dat hy sy lippe op hare druk, met
altwee arms om haar sagte lyf gespan.
Skielik, in die middel van die droom wat sy siel geheel ingeneem het, rys weer in
sy gemoed die aaklige gedagte van die middag - Etienne se skande. Die familie het
in die agting van al die bure gedaal; almal sien op hom en sy vader neer. Nooit kan
hy 'n reine skoonheid soos Margrieta met dié oneer besoedel nie!
Met 'n gebaar wat byna na 'n stoot lyk, druk hy haar van hom weg.
‘Ag, Here! Vergeef my! - Margrieta, dit was dolheid van my - ek wis nie wat ek
doen nie. Ek het jou meer lief, meer as ek in woorde kan uitdruk - ek sal
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nooit weer so 'n gevoel vir enige ander meisie koester nie - maar ek durf nie! Ek
durf nie! Liewe speelmaat, laat ons dit vergeet. Laat ons probeer om weer terug te
gaan na ons vorige verhouding!’
Vir enige oomblikke is Margrieta so verbaas dat sy geen woord kan uit nie.
Onmiddellik ná 'n liefdesverklaring wat haar eie liefde so verras het, om so 'n houding
in haar geliefde gewaar te word, laat haar vir 'n tyd woordeloos, 'n prooi van 'n storm
van teenstrydige gevoelens. Maar al haar vorige terughoudendheid het nou verdwyn,
en 'n diepe erns het die plek daarvan ingeneem. Dit is sy wat hom nou aan die arm
vat, wat hom nader trek, wat stip in sy oë kyk.
‘Wat beteken dit, Paul? Wat bedoel jy? Jy verstaan tog dat jy nie sommerso 'n
verklaring van dié aard kan maak as jy dit nie werklik gemeen het nie. Vertel my
dan dadelik, Paul, wat dit beteken. Ek durf nie? Wat durf jy nie? En waarom moet
ons maar speelmaats bly in plaas van geliefdes?’
‘Margriet, ek was 'n dwaas. Ek gee jou my erewoord dat toe ek vandag van
Onverwacht vertrek het, was dit met die vaste voorneme om nooit met jou van liefde
te praat nie, ofskoon ek wis dat ek jou so diep liefhet. Maar toe ek jou hier sien
staan, toe ek sien hoe lief jy is, was die woorde uit voordat ek wis dat ek gepraat of
gehandel het ... Margrieta, herinner jy jou wat ek jou van oorlede Etienne vertel het?
Daar is 'n skandvlek op ons gesin, waarvan ek en my vader elk 'n deel moet dra;
en ek durf jou, so skoon en onbevlek, nooit in so iets insleep nie. Maar jy sal my
vergewe, Margrieta? Jy sal verstaan hoe dit gebeur het?’
‘Verstaan, Paul, verstaan? Ek begryp daar niks van nie. Wat beteken dit alles?
Nou moet jy alles duidelik maak. Dit ten minste is jy aan my verskuldig. Sê my dan
eers, het jy en jou vader deelgeneem aan die sogenaamde skanddaad van Etienne,
wat dit ook al was?’
‘Nee, nee, dit nie; maar in die oë van die wêreld hang die skande ook aan ons,
aan die hele familie. Dank God dat my moeder en suster dood was!’
‘Het jy en jou vader ooit van die daad geweet, Paul?’
‘Nee, ook nie, Margrieta. Skuld het ons natuurlik nie. Maar die eer en naam van
ons familie ...’
‘Nou, Paul, as dit so is,’ val sy hom in die rede, ‘dan sal ek jou skande met die
grootste tevredenheid deel. Jy sal tog nie so brutaal wees om 'n jong dame van jou
af te stoot wat jou die hof maak nie!’
En sonder 'n woord meer, met 'n skelm glimlag, wat die kuiltjies in een wang net
sigbaar maak, rek sy op haar tone en soen hom op die mond, terwyl sy met een
arm vas om sy lyf hou. Paul was maar vlees en bloed, en dit sou 'n mens van klip
moet gewees het om Margriet onder sulke omstandighede te verstoot.
'n Uur later, toe die berge die aarde genadiglik in 'n mantel van sneeu bedek het
en die nag reeds daal, toe eers kom die twee van die meulhuis af na onder.
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Kort-kort word halt gehou om een of ander diep geheim van die hart aan mekaar te
fluister, om gevoelens in woorde oor te sit wat nie in woorde te beskrywe is nie. En
die mis, wat alle harde en vaste lyne sag en onduidelik maak, het die twee op hul
stadige weg na Laastelust se woonhuis ineen laat smelt.
Toe hulle in die helder verligte eetsaal verskyn, roep mev. Du Roubaix: ‘Kind, jou
oë blink soos twee sterre!’
Met 'n vrolike laggie soen Margriet eers een ouer, dan die ander. Maar sy en Paul
het ooreengekom om hul liefde voorlopig 'n salige geheim te hou, vir 'n tydjie ten
minste.
Een oggend vroeg, 'n paar weke later, toe die ryp nog wit op die gras lê en
Drakenstein in sy mantel van sneeu met onbeskryflike rooskleure die koms van die
son aankondig, word Laastelust se werf skielik in rep en roer gewerp deur die
aankoms van 'n patrollie soldate onder bevel van die offisier wat vroeër die
nagbesoek aan Laastelust gebring het. Margriet, nog in haar naggewaad, aanskou
die toneel deur haar kamervenster. Die manskappe, wat pas op 'n bars bevel van
die offisier van hul perde afgeklim het, is almal in dik jasse toegeknoop en stamp
op hul voete rond om 'n weinig warmte daarin te kry. Daar is 'n geweldige gekletter
van sabels en spore, 'n gestamp en gerunnik van perde; hul asem staan soos 'n
rookdamp in die helder, koue lug. Mnr. Du Roubaix is in gesprek met die offisier,
wat sy arm nog in 'n slinger dra.
Margriet kan uitmaak dat hy die uitnodiging bedank om nader te kom; sy gebare
wys dat hy haastig is. Intussen bring 'n slaaf vir hom en mnr. Du Roubaix 'n skinkbord
met stomende koffie, terwyl die kelderslaaf in groot haas 'n dop sterkwater uit 'n
karba skink en dit beurtelings aan die twintig manskappe aanbied.
Dit is 'n lewendige skouspel, en dit wek Laastelust van stoep tot solder. Langs
die gewel staan al die slawe en bediendes om die ongewone vertoning met die
grootste belangstelling te aanskou. Skaars het die laaste manskappe hul dop
brandewyn in, of weer op 'n bevel spring hulle soos een man in die saals; die offisier
groet mnr. Du Roubaix beleefd, en 'n oomblik later is hulle op weg met die pad langs
die voet van die berge deur Groot-Drakenstein. Later, toe die familie aan tafel sit,
vertel mnr. Du Roubaix die nuus omslagtig; want dit is sulke ongewone nuus dat dit
die moeite werd is om sorgvuldig te behandel en uit te deel.
‘Hulle is op weg om die rowers aan te keer. Dit blyk dat hulle van spioene berig
ontvang het in Kaapstad dat die bende nou so geleë is in die nabyheid van
Hemel-en-Aarde dat hulle maklik vasgekeer kan word. Een patrollie is by
Hottentots-Holland om, en dié is die tweede en vernaamste wat van bo op hulle
verblyfplek sal afkom. Hulle sal die perde moet agterlaat om die berge te voet oor
te gaan. Hulle weet dat die bende op die punt staan om die Onderveld met
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'n groot trop gesteelde vee in te trek; en die offisier het bevel van die kommissaris:
almal moet aangekeer word, dood of lewend. In enige geval sal almal tog dadelik
gehang word, sodat dit seker is dat hulle hul tot die laaste sal teësit.’
‘Ag,’ sug Margriet, ‘my gevoelens is nie aan die kant van misdaad en opstand
nie; maar tog hoop ek dat hulle sonder bloedvergieting uitkom en êrens in Kaffraria
'n beter lewe voer.’
‘My kind,’ sê die vader, ‘daar sal geen rus of vrede in die Kolonie kom tensy mnr.
De Mist in al sy pogings slaag nie; en die eerste is om al die misdadigers uit te roei
wat in die afgelope jare die kans gehad het om hulle bedryf voort te sit ten koste
van goedgesinde en vreedsame burgers wat alleen 'n vrye land onder ons eie
Hollandse regering verlang. Lank lewe Sy Hoogheid, die Prins van Oranje - sy
gesondheid kan ek ongelukkig maar met koffie drink!’
Dié dag word op Laastelust van niks anders as van rowers en soldate gepraat
nie. Die slawe het allerhande stories dat hulle miskien sou trag om duskant af te
kom; dan sou daar in Drakenstein 'n geveg wees! In enige geval sal hulle hier op
Laastelust die skote van die groot muskette hoor, al vind die geveg ook naby
Hemel-en-Aarde plaas. In die berge trek 'n geluid ver, en sulke dragonderrowers
maak 'n geraas soos donderweer.
Margriet het Paul vir enige dae nie gesien nie, sodat sy besluit het om hom vandag
'n brief met 'n slaaf te stuur om te verneem of hy Laastelust geheel en al vergeet
het. Die voorwendsel aan die ouers was dat sy 'n roman van Paul wou leen en aan
hom 'n boek van Hollandse gedigte wou oorstuur - dinge wat oor en weer voorheen
belowe was. Dié twee sake het egter maar 'n klein stukkie van die netjies gevoude
brief beslaan. Toe sy haar vader se grootseël buite op die rooi lak druk, gee sy
tegelyk 'n soen op die warm prent, wat volgens gewoonte haar geliefde sou afneem
voor hy die lak breek.
Die antwoord wat sy die middag terug ontvang, is erg teleurstellend. Behalwe 'n
menigte verbeelsoene en verklarings van oneindige liefde maak Paul bekend dat
hy op die punt staan om na hul veepos te vertrek, waar hy enige dae sou vertoef.
Hy sou haar dus vir byna 'n week nie sien nie, maar sy kan gerus wees dat hy op
sy terugkoms Laastelust dadelik sal besoek.
Op Margriet se gemoed rus egter 'n las wat haar gedagtes gedurig besighou. Van
die geheimsinnige nagruiter, die spook van die bergpad, het sy aan niemand iets
gesê nie; en die rede hiervoor kon sy nog nie aan haarself uitlê nie. Sy het eenkeer
vas besluit om Paul alles te vertel en sy raad te vra; maar toe dit op stuk van sake
kom, kry sy lewendig voor die gees die beeld van die gedaante soos sy dit in die
donker gesien het, en daar was iets in die herinnering wat dit vir haar onmoontlik
maak om van die verskyning te praat. Dit was asof iets diep in haar bewussyn haar
gedurig die swye oplê.
In haar eensaamheid kon sy oor byna niks anders dink nie, en dit was asof die
geheimsinnige indruk by haar sterker en meer onweerstaanbaar word. Die
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bergpad het 'n besondere aantrekkingskrag vir haar gekry, vernaamlik wanneer dit
in donker gehul is. Die venster van haar slaapkamer was in die gewel aan die kant
van die bergpad, sodat sy deur haar ruite by die laan op kon sien.
Haar moed het gou weer teruggekeer, sodat sy haar slavin nie langer in haar
vertrek laat slaap het nie; maar elke nag na sy uitgeklee is, staan sy vir 'n lang tyd
in die donker by die venster, met oë en gedagtes op die bergpad en sy nagdwaler.
Soms is dit asof sy diep in die laan 'n roering in die skaduwees sien; en as sy haar
verbeelding dan die minste toom gee, kan sy weer 'n skyn van die gedaante sien,
wat dan net so gou weer wegsmelt in die omhangende duister van die eikebome.
Op die dag toe sy Paul se brief ontvang het, het weer 'n half-gevormde besluit by
haar opgekom om hom alles te vertel wanneer hy haar die aand besoek; en toe sy
die berig kry dat hy die nag in die veld sou wees en haar vir 'n lang tyd nie weer sou
sien nie, het die besluit skielik verander. Sy sou die bergpad weer vannag besoek.
In die dag was sy verskeie maal daar, en 'n paar dae gelede het sy weer spore
gesien op die plek waar sy die stukkie beskuit en die swawelhoutjie opgetel het. Sy
sou die plek vannag weer besoek, en dié keer sonder die minste vrees - so besluit
sy toe dit nog helder dag is!
In 'n laai van haar vader se lessenaar is 'n paar ouderwetse duel-pistole in 'n
kassie, met alles wat daarby behoort - koeëls, kruit, doppies en so meer; en hiermee
het Margriet voor haar reis geleer skiet. Sy het dikwels met haar vader en die twee
Du Plessis-seuns teiken geskiet en het geleer hoe om te laai. Ongemerk haal sy
die ouderwetse met silwer beslane kassie uit die laai, en in die veiligheid van haar
eie kamer laai sy sorgvuldig die twee lope van een van die klein pistole (hulle is
dubbelloop-voorlaaiers) en pas dit in die sak van haar rok, waar dit ongemerk kan
lê. Met die pistool byderhand sal sy darem veiliger voel, want sy twyfel nou nie meer
dat die gedaante van vlees en bloed is nie.
Weer is dit 'n helder nag, met 'n bytende gevoel van ryp in die lug; en toe sy ná
ete by die slawehuis staan, moet sy haar mantel dig om haar trek om die nypende
koue uit te sluit. Bo haar blink die spierwit spitse van Drakenstein wat in die sterlig
die sinsbegogeling wek dat die hoogtes te midde van die skitterende hemelrant
verhewe is. Weer is alles stil soos die dood om haar, behalwe die gebrom van die
val en 'n skaars hoorbare gemurmel uit die slawehuis.
Sy loop stadig, voet vir voet, langs die kant van die laan, sodat sy so min moontlik
sigbaar sou wees vir iemand wat miskien verder op in die bergpad op loer staan.
Een hand is vasgeklem om die handvatsel van die pistool in haar sak, met die ander
tas sy aan die stam van die eike, soos sy elkeen verbygaan. Uiteindelik kom sy by
die boom van waar sy vroeër die gedaante gewaar het. Weer buk sy omlaag, om
die laan teen die lug bo Langkloof in gesig te kry.
Dié keer bly haar moed standvastig. Ná sy lank gekyk en goed geluister het,
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besluit sy om vooruit te gaan tot by die Kreupelbos, waar sy die ontmoetingsplek
van die ‘gedaante’ en die ander ruiter uit die spoor afgelei het, en waar sy die stukkie
beskuit opgetel het. Van hier af word die bergpad met elke tree donkerder. Nie alleen
kronkel dit nou so dat dit geheel deur die berg oorskadu word nie, maar die eike
staan hier ver van mekaar en word vervang deur digte dennebosse, wat natuurlik
dig van blaar is. By die Kreupelbos self is dit so stikdonker dat sy vir 'n lang tyd
nouliks iets vlak voor haar kan uitmaak; maar stadigaan word haar oë meer gewoond
aan die donker, en sy begin die boomstamme en selfs die klippe in die pad in gesig
te kry.
Daar is niks by die Kreupelbos nie! Ná sy noukeurig lank in elke rigting gekyk het,
besluit sy om vir 'n tydjie 'n posisie binne die Kreupelbos in te neem. Daar is 'n ou
gevalle olienhout waarmee sy as kind kennis gemaak het. Dit was altyd een van
haar geliefkoosde speelplekke, en sy ken elke bossie en stam in die nabyheid.
Sorgvuldig tas sy rond, totdat sy die ou sitplek op die wortels van die gevalle reus
kry. Hier gaan sy sit, met die pistool klaar in haar skoot, om te wag en te luister.
Lank kan sy nie bly nie; haar ouers sou onrustig word. Maar sy wis ook dat sodra
hulle regtig bang word, sou hulle een van die slawe, wat weens sy magtige stem
altyd daarvoor gebruik word, van die stoep na haar laat roep; en as sy taamlik hard
skree, sou hulle haar in die stilte maklik by die huis kan hoor.
Sodra sy stil sit, hoor sy oral om haar sagte, vinnige bewegings in die dooie blare,
rotte en ander nagdiertjies wat in die Kreupelbos 'n woning het en nou op jag uit is,
maar nêrens in die nag enige ander geluid wat die nagruiter kon aankondig nie. En
tog hoor sy nou en dan iets wat anders is as die skaars hoorbare gekrabbel in die
blare; as sy egter haar gehoor vas by die geluid bepaal, is die gedruis van haar eie
polsslae so oorheersend dat sy geen ander sagte geluid sou kon hoor nie; dit moet
verbeelding gewees het! Maar skaars het sy tot die gevolgtrekking gekom, of sy
hoor weer iets, en dié keer duideliker en baie nader. Dit is asof die ding, wat dit ook
al mag wees, skielik naby haar in beweging geraak het; en dadelik, sonder die
minste twyfel, herken sy die geluid. Dit is perdepote op blare, 'n perd wat so vas
aan die toom gehou word dat hy voetjie vir voetjie moet loop! Klaarblyklik 'n ruiter
wat alles in sy vermoë doen om geen onnodige geraas te maak nie!
Terwyl Margriet daar sit, met elke senu tot die uiterste gespan, bevrees byna om
asem te haal, verskyn daar skielik 'n swart skaduwee vlak voor haar net buite die
takke van die Kreupelbos, 'n skaduwee swarter selfs as die nag, maar duidelik
sigbaar. Dit is 'n man te perd! Dieselfde gedaante wat sy voorheen gesien het,
dieselfde groot mantel, dieselfde dof-blink van stang en spore. Sy hoor die ruiter
saggies deur sy lippe blaas om die perd tot gerustheid te bring; sy hoor hoe hy die
dier saggies op die nek klop en 'n naam fluister wat sy nie kan uitmaak nie.
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En nou, sterker as ooit tevore, kom die snaakse gevoel weer by haar op dat die
gedaante iets diep en half verborge in haar geheue raak en in werking bring. Dit is
asof sy dwing om iets te onthou wat dadelik die hele geheim sou openbaar, maar
wat net buite die mag van haar sielsbeheer lê. Elke beweging, die blaas deur sy
lippe, die fluistering van die naam, so onduidelik en skaars hoorbaar soos dit alles
was, maak 'n magtige indruk op haar - 'n indruk van iets wat sy voorheen geweet
het. Dit voel asof sy dieselfde loop van sake, presies net soos dit nou gaan, eenmaal
tevore ondervind het; maar sodra sy met haar volle wilskrag haar gedagte op die
gevoel vestig, verdwyn dit weer.
Sy hou die pistool in haar hand vas, ofskoon haar vrees byna geheel en al verdwyn
het. Wat dit ook al mag wees, het sy die sterkste gevoel dat vir haar nie die minste
leed of letsel van die gedaante te wagte is nie. Perd en ruiter is nou so naby dat sy
feitlik aan hulle sou kon raak. Sy kry duidelik die reuk van 'n perd wat ver gery is;
sy kan sy diep asemhaling hoor; sy sien selfs, so donker as dit is, dat die dier sy
kop in haar rigting draai en die ore spits. Hy het haar teenwoordigheid gewaar! Maar
die ruiter is salig onbewus; hy draai sy kop ook na alle kante. Dit is asof hy ook
luister en loer vir een of ander beweging wat hy te wagte is, of ten minste, wil seker
maak dat daar niks onverwags in sy nabyheid is nie.
Ná hy homself waarskynlik tevrede gestel het dat daar niks is nie, klim hy stadig
van die perd af aan die kant van die Kreupelbos, en so na aan Margriet dat sy sonder
moeite aan hom sou kon geraak het. Hy gee 'n diepe sug, soos iemand wat ure
agtereen in die saal deurgebring het. Die teuels is oor sy arm gehaak, maar Margriet
kan sien dat die perd so vermoeid is dat enige voorsorg van dié aard onnodig is.
Met geboë hoof haal hy diep asem, sonder om 'n voet te versit.
Die ruiter is intussen met iets besig. Margriet maak uit dat hy langs 'n boomstam
staan, en met een hand voel hy stadig in die laagste mikke; hy soek na iets. Sy hoor
die geritsel van papier en onmiddellik daarop 'n gedempte geluid van tevredenheid,
asof hy vind wat hy soek. Hy ontknoop 'n holster, en sy sien dat hy iets daaruit trek.
Dit is die klein handfakkel, destyds algemeen in gebruik sowel in stede as op
buiteplase. Daarna hoor sy 'n geluid wat alleen van 'n swawelhoutdosie afkomstig
kan wees; dadelik weet sy wat hy van plan is: hy wil die fakkel opsteek om die papier
te sien wat hy uit die mik van die boom gehaal het. Saggies druk Margriet die takkies
weg sodat haar gesig nie 'n tree van syne verwyder is nie. Sy hoor die stryk van die
swawelhoutjie en sien die klein liggie soos van 'n vuurvliegie in die duister, en
onmiddellik daarna in 'n rookspiraal gaan die vlammetjie van die houtjie aan die
fakkel oor. Die man is so ingenome met sy arbeid dat hy skaars moeite doen om
die lig agter die perd weg te steek, 'n doel wat hy klaarblyklik vroeër voor oë gehad
het.
Die vlam groei stadig. Hy keer die fakkel onderstebo naby die grond om dit
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gouer aan brand te laat raak; en toe hy dit weer omkeer, is sy lyf die middelpunt
van die klein maar helder ligsirkel. In een hand hou hy die fakkel, met die teuels in
die hoek van die elmboog; in die ander is 'n stukkie papier, wat hy stadig en met
groot moeite met die een hand ontvou. Hy dra 'n breërandhoed wat, terwyl hy gebuk
staan, sy hele gesig van die meisie verberg. Die kraag van sy rymantel is ook hoog
opgeslaan, wat nog meer bydra om sy gelaat onsienbaar te maak. Maar in die sukkel
met die stuk papier staan hy uiteindelik orent en met die fakkel-hand druk hy die
hoed 'n weinig van sy voorhoof af; dadelik val 'n helder ligstraal op een helfte van
sy gesig, aan die kant waar Margriet staan.
'n Snerpende gil bars onweerstaanbaar oor haar lippe, so luid asof die stilte skielik
in twee gesny is; op en af langs die donker bergpad weerklink dit, skreeu op skreeu,
asof elke slapende ding soos met 'n slag in die eensaamheid moes wakker geruk
word:
‘Paul! Paul! Paul!’
Wat op haar eerste geroep van sy naam gevolg het, kon sy haar later nie duidelik
herinner nie. Vir een oomblik weet sy was sy gesig, versteen van skrik, na haar
gewend, met die volle lig van die fakkel op hom en op haar. Sy sien vir een sekonde
sy donker oë in sprakelose verbasing op haar gerig. Die kraag van sy mantel bedek
nog een helfte van sy gesig; maar soveel is duidelik, dat daar geen die minste twyfel
is dat haar geliefde voor haar staan nie. Buitendien het sy liggaamsbou, sy hande,
elke beweging van sy arms Paul aan haar openbaar. Sy sou hom geken het al het
sy niks van sy gesig gesien nie ... en dit was die geheim van die gevoel wat haar
so lastig geval het.
Vir een sekonde staan hy roerloos na haar en kyk, met die fakkel omhoog sodat
haar wegkruipplek in die Kreupelbos helder verlig is - vir een sekonde, en toe met
'n enkele beweging word die fakkel op die grond doodgedruk, en sy hoor hoe hy
probeer om die stiebeuel met sy voet te vang. Die perd trap verskrik rond. Net twee
woorde het Paul geuit; met haar eerste skreeu hoor sy dat hy verskrik die hoogste
naam uitroep; by die laaste roep van sy naam hoor sy hom vervaard na die perd
roep. Terwyl sy met geweld 'n pad deur die Kreupelbos na hom probeer baan, hoor
sy die kletter van sy voete in die stiebeuels, en sy sien dat hy weer in die saal is,
terwyl die perd nog verbouereerd rondtrap. Toe sy uitkom, roep sy op 'n sagter stem:
‘Paul! Paul! Dit is ek - Margrieta! Waarom praat jy nie?’
Die enigste antwoord is 'n norse: ‘Verdomp!’
Hy het nou die perd baasgeraak, en onmiddellik daarna hoor sy die dier in volle
jaaggalop wegspring asof die ruiter altwee spore tot by die kop in sy lyf gedruk het.
Sy roep nog een of twee maal; maar al antwoord wat sy kry, is die snelle hoefslae
van die jaende perd deur die blare die bergpad op; en tegelyk, tot haar verbasing,
hoor sy 'n tweede perd wegspring en deur die pontakwingerd links van haar jaag.
Dof soos 'n drywende skaduwee kan sy die tweede
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perderuiter op weg na die rivier sien. Dit dan was die tweede ruiter wat Paul vroeër
by die Kreupelbos ontmoet het, soos sy van die spore kon aflei. Hy was nou weer
net op pad na so 'n byeenkoms en het net op hulle afgekom toe sy Paul herken en
sy naam uitroep.
Margrieta luister tot alles weer doodstil is, totdat die klank van die perdehoewe in
die verte verdwyn, en nog staan sy soos 'n marmerbeeld, haar oë in die nag starend,
een hand teen haar bors vasgedruk, in die ander hang die nuttelose pistool; dit is
asof haar gedagtes stilstaan.
Voet vir voet loop sy terug huis toe. Alle vrees het nou verdwyn, maar in plaas
van haar vorige angs is daar 'n swart afgryse in haar siel, vormloos, sonder gedaante
of standvastigheid, en juis daarom nog vreesliker. Wat kon dit alles beteken?
Vanmiddag nog het Paul vir haar geskryf dat hy onderweg is na die veepos in
Dal-Josafat. Dit is in die ander rigting, 'n dagreis van Laastelust. En wat beteken sy
nagtelike ontmoetings op die bergpad? Van waar kom hy uit die berge? En bo alles,
waarom die blinde vlug, weg van haar, asof sy hom met doodsgevaar bedreig het?
En Paul, wat haar so lief het, wat haar so dikwels omhels en gesoen het en haar
verseker het dat hulle een is in elke gedagte, elke wens, elke hoop.
Toe sy by die slawehuis verbygaan, is alles nog stil en rustig; van binne kom nog
die sagte gemurmel van slaperige stemme, en nou en dan 'n paar note van 'n viool.
Hulle dus het niks gehoor nie, sodat sy met veiligheid kan aanneem dat nòg vader
nòg moeder iets van haar ontmoeting weet. En by intree in die eetsaal blyk dit so
te wees. Altwee die ou mense sit by die vuur in hul leunstoele te knikkebol. Byna
dadelik is Margrieta na haar kamer, op voorwendsel dat sy met 'n boeiende roman
besig is.
Rus was daar maar min dié nag vir Margrieta. Soos 'n opgeslote dier maal haar
verbysterde gedagtes al in die rondte sonder om êrens 'n opening te vind in die
ystertralies wat haar verstand toesluit. Toe die daglig dof en bleek deur haar venster
skyn, is sy op, met 'n aangesig so bleek soos die eerste winterlig. Toe sy op die
misbedekte bergpad uitkyk, skiet die trane vir die eerste maal in haar oë. Sy voel
diep in haar siel dat, wat ook al die ware uitleg van die dinge mag wees, Paul vir
haar vir altyd verlore is. Nooit sal hy haar weer omhels nie; nooit weer sal sy die
helder lig van liefde in sy oë sien nie; nooit weer sy sagte stem in haar oor hoor
fluister nie. Sy onthou met 'n diepe gevoel van ongeluksaligheid die skielike en
onverwagte terugtrekking van sy liefdesverklaring die dag langs die meulhuis, op
voorwendsel dat Etienne se skande 'n huwelik met haar onmoontlik gemaak het.
Natuurlik was dit nie die oorsaak van die terugtrekking nie! Haar teenswoordige
gemoedsgesteldheid gee heeltemal 'n ander uitleg aan sy gedrag. Hy het haar 'n
leuen vertel; die werklike oorsaak was op een of ander wyse aan die nagtelike ryery
verbonde; en dat dit iets vreesliks en onoorkome-
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lik is, weet sy vir seker; sy hele gedrag op die bergpad het dit ten duidelikste bewys.
Toe die slavin met haar koffie inkom, is sy reeds geklee, sodat Elisabeth niks
verder te doen het nie as om haar hare te kam en op te maak. Sy merk dadelik dat
daar iets verkeerd is.
‘Die nonna is bleek vanoggend; moet ek die seur of die nooi vertel? Dit is miskien
goed om medisyne te neem voor die koffie.’
Maar dadelik en met die meeste nadruk word sy verbied om 'n woord aan seur
of nooi te sê wat hulle onrustig kan maak. Dit is maar net dat sy sleg geslaap het;
ná koffie sal sy beter voel. Maar toe sy vir ontbyt aan tafel kom, merk albei haar
ouers gelyktydig op dat sy bleek en ongesteld lyk; en dadelik begin haar moeder
van die apteekkassie praat.
Maar daar was 'n medisyne onderweg wat 'n spoediger en groter verandering in
haar teweeg sou bring as enige skat uit die Hollandse apteekkassie. Terwyl hulle
nog aan tafel sit, kom daar 'n geklop aan die voordeur, wat tegelyk deur die besoeker
self oopgemaak word, sonder om op die bediende te wag. Dit moes dus 'n intieme
bekende wees. Hulle hoor die voetstappe oor die voorsaal; die middeldeur gaan
stadig oop; en voor hulle staan Paul in sy rydrag, kalm en bedaard, met sy oë vol
van blydskap wat haar liefde lankal geleer het om te verwag!
‘Dag, meneer; dag, mevrou; dag, Margriet!’ groet hy ewe bedaard, ofskoon 'n
weinig treurig; maar seker nie of iets gebeur het om sy gemoed diep te steur nie.
‘Ek het net vir 'n minuut aangekom. Vader het gister 'n boodskap ontvang van
Spitskloof, 'n aanvraag om hulp. Dit skyn dat hulle sommige van die rowers in hande
het; ook is daar 'n paar gewondes. Ek is nou op weg met al ons slawe te perd, en
die perdewa kom agterna. Met ons terugkoms vannag sal ek sonder verwyl hier
aankom om julle die nuus te bring;’ en daarmee maak hy hom gereed om weer te
vertrek.
‘Paul!’ roep mnr. Du Roubaix hom agterna, ‘as verdere hulp nodig is, of herberg
vir die gewondes, hetsy rower of soldaat, sê dan aan die offisier dat hy reguit na
Laastelust kan stuur. Ons sal in elk geval alles gereed hou.’
En so is hy voort, sonder 'n woord of teken aan Margrieta wat enige lig op die
vorige nag se gebeurtenisse kan werp.
Dié treurige, donker dag sou Margrieta lank onthou. Nêrens op Laastelust kon sy
rus vind nie; en die diepe verlange om haar verbystering aan iemand mee te deel,
kon sy onmoontlik bevredig. Vroeg die middag is sy die bergpad op, en weer kon
sy die spore van haar ontmoeting noukeurig nagaan. 'n Paar tree van waar hy die
brief in die eikeboom gekry het, lê die gebluste fakkel in die stof vertrap; met die
haastige opklim van die verskrikte perd het die ruiter dit laat val, en vandag kon sy
die diep jaagspore tot naby die ingang van Langkloof volg. Toe sy terugkom, is sy
na die pontakwingerd, waar die pad van die
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tweede ruiter van ver af sigbaar was in 'n reeks verbryselde en gebreekte
wingerdstokke; hy het duidelik in die rigting van die rivier gejaag. Maar sonder hulp
van een of ander, help die spore se nagaan haar maar min. Sy kon hulle onmoontlik
volg tot waar hulle miskien tot 'n oplossing sou lei, en om hulp in te roep voordat sy
van Paul self 'n uitleg het - dit wou en kon sy nie.
Laat die middag is sy met haar swaarbelaaide hart na die meulhuis - 'n plek wat
sy gedink het altyd vol van die heiligste herinneringe sou wees. En vandag?
Weer is alles in 'n missluier bedek, wat stadig digter word soos die nag daal. Sy
staan by die meulwiel, diep ingedagte. Dit is of haar lewe daar tot 'n einde raak;
want hoe sy ook al trag om al die gebeurtenisse te verklaar, een feit bly altyd vas
en onwankelbaar staan: dat dit die einde van die liefde tussen haar en Paul is. Sy
hele gedrag het duidelik getoon dat daar iets so vreesliks agter was dat hulle nooit
weer op dieselfde voet as voorheen kon geraak nie.
Uit haar treurige drome word sy wakker geskud deur 'n groot geraas van die kant
van die huis ver onder haar. So diep ingedagte was sy dat sy nie opgelet het dat
die nag reeds die aarde ingeneem het nie; en toe sy na die huis kyk, is dit al so
donker dat sy niks duidelik kan uitmaak nie. Maar veraf hoor sy die gekletter van
perderuiters, en onder in die eikelaan sien sy 'n lang streep liggies in die rigting van
die huis opkom; van die slawehuis sien sy ook ligte - deur die mis tot groot bolle
opgeblaas - na die voordeur gaan. Dit was natuurlik die slawe met brandende fakkels,
wat gereed maak om die patrollie soldate in te wag. Die ligte in die laan was die
dragonders - van wie party fakkels het - op weg na Laastelust.
Margriet haas haar ondertoe. Paul sal miskien saam met hulle terugkom; en wat
ook al gebeur, oor een ding is sy vasbeslote: sy sal hom nie weer van Laastelust
laat vertrek sonder dat hy haar 'n uitleg van sy gedrag gee nie. Sy is by die agterdeur
in en loop vinnig deur na die stoep, waar haar moeder en vader reeds staan om die
patrollie in te wag. 'n Wonderlike vertoning maak die fakkels deur die donker en mis.
Alles is onduidelik en neem onverwags onaardse gedaantes aan. Die slawe vorm
in 'n lang ry aan elke kant van die trappies toe die veerwa en ses perde van
Onverwacht skielik uit die nag te voorskyn kom, 'n lang draai maak en voor die
onderste trappie stilhou. Onmiddellik langs en agter die wa ry die dragonders; en
nouliks het hulle tot stilstand gekom, of die offisier klim die trappe af om mnr. Du
Roubaix en die dames te groet.
‘'t Spijt me van harte uedele weer lastig te vallen. Maar ik heb uw boodschap
ontvangen, en ge zult toegeven dat het best was hem niet naar Onverwacht te
nemen. 't Is 'n zware wond; hij zal niet lang leven. We hebben alles gereed om hem
in te dragen.’
Mnr. Du Roubaix, 'n weinig ontsteld, draai na Margrieta. ‘Kyk dat die spaarkamer
gereed is, kind. Jou moeder het gister aan die slawe bevele gegee ...’ en daarmee
gaan hy met die offisier af na die veerwa, waar die man-
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skappe besig is om 'n gewonde op 'n baar uit te dra. Margriet hardloop vinnig na
die spaarkamer en roep die huisbediendes om warm water en 'n koolpan te bring.
Met vlugge hande maak sy die bed gereed; maar gou soos sy werk, was sy net
betyds klaar. Toe sy die kamer uitstap, kom vier soldate, met die baar van die
gewonde tussen hulle, reeds by die eetsaal in. Die gewonde lê bedek met komberse
en 'n groot rymantel, wat net sy donker hoof sigbaar laat. Agter in die deur sien
Margrieta onduidelik die gesigte van haar vader en moeder en andere, wat wag tot
die baar veilig deur die skeideure is. In die middel van die eetsaal wag Margrieta,
klaar om haar hulp aan te bied sodra dit nodig word. Toe die soldate met hul swaar
ryskoene en kletterende spore stadig en lomp by die helder verligte vertrek ingekom
het, bedui sy hulle met die hand na die oop deur van die spaarkamer.
Hulle moet digby haar verbykom met die baar, en sy kan nie nalaat om haar oë
vir 'n oomblik op die sterwende rower se bleek gesig te vestig nie. Hy lê doodstil,
met geslote oë en een kant van sy gesig so met bloed bevlek dat selfs sy donker,
deurmekaar hare met rooi beklad is. En skielik is dit asof 'n slag, 'n dodelike
swakheid, haar hele gestel inneem. Die vier draers stuit onwillekeurig met hul las;
hulle sien dat sy met wydgerekte oë, met 'n gelaat so bleek as van die gewonde
self, die baar aanstaar; haar hande strek sy voor haar gesig uit asof sy iets van haar
wil afweer wat te vreeslik en skrikwekkend is om te aanskou; haar lyf gaan geweldig
aan bewe; en toe sy 'n stap vorentoe neem, is dit met 'n beweging asof sy dodelik
inmekaar gaan stort. In 'n floue fluistering roep sy: ‘Paul! Paul!’
Die gewonde maak sy oë langsaam oop, en sonder 'n enkele lyfbeweging staar
hy haar lank en verbysterd aan, asof hy moeite het om haar te herken. Daar is
verwondering in sy stem toe hy eindelik praat.
‘Margrieta!’ fluister hy byna onhoorbaar. ‘Margrieta, is dit jy? Ek het jou laat skrik!’
Dit is Paul; met bloed beklad en klaarblyklik in 'n sterwende toestand - maar Paul!
En toe is dit of 'n swart sluier skielik op Margrieta neersak. Sy sou op die baar
neergestort het as een van die soldate haar nie met sy vrye arm gevang en opsy
gehou het nie. Van alle kante storm die ander toe om te help.
Toe sy weer stadig bykom uit die donker wolk waarin sy weggesak het, vind sy
haarself op die rusbank in die eetsaal, met 'n kring bleek en angstige gesigte om
haar. Sy herken haar vader en moeder, laasgenoemde besig om haar gesig met
asyn en water te lawe; die dragonderoffisier sien sy ook op die agtergrond; en terwyl
sy streef en sukkel om die laaste duister van haar verstand uit te vee, is dit asof een
persoon, een gesig, stadig soos 'n steeds vormende gedaante sigbaar en tasbaar
word. Dit is iemand wat by haar op die rusbank sit, wat haar hand vashou, wat haar
stip in die oë kyk. Sy kan dit nie verstaan nie. Dit moet
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'n droom wees waaruit sy straks sal ontwaak. Weer fluister sy saggies sy naam:
‘Paul, is dit jy?’
En toe sonder 'n woord buk hy vooroor en soen haar op die mond.
Dit is Paul, gesond en wel!
Toe die ander hulle ná 'n tydjie alleen gelaat het, het dit geen aandrang van haar
kant nodig gehad om 'n volledige uitleg van die geheim van Paul te kry nie.
‘Dit was Etienne,’ sê hy, ‘my tweeling en jou speelmaat. Ná hy hier in die ongeluk
geraak het - daarvan sal ons nou niks meer sê nie - het my vader hom vir ewig die
huis belet. Hy is toe die Onderveld in, waar ek nou en dan berig van hom gehad
het. Hy was maar altyd in die moeilikheid, en dit was vir ons werklik 'n verligting toe
my vader eindelik berig van sy dood ontvang. Ons het almal vas geglo dat die berig
waar is. En toe bring een van ons slawe my op 'n dag onverwags 'n briefie van hom
uit Drakenstein. Hy was met die rowers, in die gesig gewond, en so vasgekeer dat
hy gevang sou word as ek hom nie te hulp kom nie. Om die laaste skande van my
ou vader af te keer, het ek met hom afgespreek om hom op die bergpad te ontmoet.
By die eerste ontmoeting het ek gesê ek sou vir hom 'n brief laat in 'n mikboom in
die Kreupelbos, 'n plek wat ons altwee ken, as iets my miskien sou verhinder om
self te kom. Daar was toe reeds groot gevaar, want die soldate was oral gestasioneer,
en spioene is die berg ingestuur om hul verblyfplekke op te soek. Die laaste maal
toe ek hom sou ontmoet, was ek ongelukkig te laat. Toe ek deur jul pontakwingerd
na die Kreupelbos aankom, was dit net om hom te hoor wegjaag ...’
Met 'n vreugdevolle glimlag trek Margrieta sy kop na onder tot dit op haar skouer
rus, en in sy oor fluister sy: ‘My geliefde, ek kan die res van die storie self vertel.’
Dit was toe sy beurt om verbaas te wees, want van haar avontuur in die Kreupelbos
wis hy natuurlik niks. Dit het egter nie lank geduur om die twee dele van die storie
inmekaar te pas nie; en nieteenstaande die treurspel waarin hulle betrokke geraak
het, was daar groot vrede en vreugde in hul harte voor die aand uit was.
Etienne is die nag op Laastelust oorlede, sonder dat hy ooit weer bygekom het.
Hy wis selfs nie dat sy trotse ou vader met sy hand in syne gesit het tot hy sy laaste
asem sou uitblaas nie.
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2 Die Wegraak van Sannie
Hulle vertel die volgende storie van 'n meisie van Waterberg, wat later 'n groot rol
in groot sake gespeel het.
Van haar jongste dae af was sy meer as middelmatig met die eienskappe bedeel
wat 'n meisie vir 'n man aantreklik maak. Sy was fyn en in alle opsigte uiters vroulik,
en baie, baie mooi. Pragtige hare; donker, wakker, vonkelende oë; en 'n kleur wat
al wat pragtig was van die daglumier geleen het; gepaard daarmee had sy die lyfbou
en houding van 'n standbeeld. Die leser sal derhalwe nie verwonderd wees om te
verneem dat elke jongkêrel in haar omtrek op die een of ander tyd met 'n spogperd
kom kuier het; en nie uit haar omgewing alleen nie - van Swaershoek, van
Krokodilrivier, van die mees afgeleë dele van ons distrik het hulle kom kyk, om die
volgende dag gewoonlik weer verslae en hartseer terug te ry - met geen moed in
die man nie, en minder spog in die perd.
Ons het gepraat van die eienskappe van altwee geslagte; Sannie Rensburg van
die plaas Wegdraai het baie meer gehad as fynheid en skoonheid en alles wat in
'n meisie lieflik is. Sy kon 'n goeie skoot met 'n geweer skiet, en daar was min seuns
in Waterberg wat meer tuis in die saal was. Daarby het sy 'n wakker, lewendige
verstand en 'n fyn humorsin gehad. Sy kon lekker lag en was lief vir 'n grap. Maar
bo alles was sy bekend vir haar - ons sal dit maar vasberadenheid noem. Al haar
minnaars - al die seuns wat dog hulle het nog 'n kansie - het gewoonlik daarvan
gepraat as ‘beslistheid’, of so iets moois. Daar was ander wat dit 'n ander naam
gegee het; van sommige het 'n mens soms gehoor: ‘Met al haar mooiheid is sy
koppig soos 'n muil.’
En Sannie had ook - 'n pa. Ou Doors Rensburg van Wegdraai had ook 'n hele lys
bewonderenswaardige eienskappe; maar die een waarvoor hy meer bepaald bekend
gestaan het, was sy vasberadenheid, sy onwrikbare beslistheid - so ten minste het
sy vaste vriende en bewonderaars dit beskrywe. Ander - en dit was miskien die
groot meerderheid - wat minder onder die towery van sy onmiddellike invloed kom,
het altyd van hom gepraat as ‘ou Doors Dwarskop van Wegdraai’. Sy ‘beslistheid’,
‘vasberadenheid’ was by hulle ‘koppigheid’, ‘domme halsstarrigheid’, ‘eselagtige
steeksheid’. Met ander woorde, die maatskaplike gevoelens was oor oom Doors
net so uiteenlopend as oor die skone Sannie. Maar dan moet 'n mens byvoeg dat
wat maklik vergeefbaar is in 'n lieflike jong meisie, dikwels 'n ondraaglike verveligheid
word in 'n ou kêrel wat graag gesels en baie opinies te lug het.
Nie oor te wonder nie dat die verhouding tussen Sannie en haar vader dikwels
die verhouding was tussen staalslag en vuurklip; en wanneer dit gebeur, het die
vonke op Wegdraai gespat. Maar oom Doors was gewoonlik soos 'n oli-
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fantsploeg oor alles heen. Mettertyd het die dure ondervinding Sannie geleer dat
selfs sy nie kop kon bied teen haar pa se beslistheid nie.
Tant Driena, haar moeder, was op Wegdraai soos 'n bulsak tussen die onderste
en die boonste meulsteen - in meer sinne as een. Tant Driena was die goedheid
self, en tog het sy 'n wapen besit teen die koppigheid van haar twee huisgenote wat
haar sonder kwessie op die uiteinde baas gelaat het op Wegdraai. Wanneer oom
Doors soos 'n donderbui op haar neerkom oor een of ander nietigheid, het sy haar
nooit teëgesit of kwaad geword nie. Sy kyk die ou net vir 'n rukkie stip aan - en dan
lag sy! En tant Driena was vet en kon baie lekker lag. (Sannie het dit van haar
geërwe.)
Daar was nooit op aarde enige teëspraak wat oom Doors so ontroer het nie. Sy
oë glinster, sy ore swel, en hy blaas naderhand soos 'n noorkapper - maar tant
Driena lag al hoe meer. Sy lag tot die leunstoel skud en die trane oor haar wange
rol, om uiteindelik sug-sug uit te roep: ‘Ag, ou man, jy weet ek kry altoos so 'n pyn
in my sy!’ As die ou nog 'n floue poging maak om die saak weer tot erns terug te
bring, dan mag sy byvoeg, terwyl sy die trane van haar oë afvee: ‘Ag, ek onthou die
laaste keer dat ek so lekker gelag het, was toe ou Groot Fasie Lemmer by Sarie se
bruilof per ongeluk die eetlepel ingesluk het!’
Mettertyd het oom Doors ook wysheid geleer!
Tant Driena het naderhand 'n slag gehad wat die ou altyd onder die vaste indruk
gelaat het dat sy wil alleen op Wegdraai geldig was, terwyl hy in werklikheid besig
was om hare uit te voer. Wanneer die ou tot een of ander vaste besluit geraak het
- natuurlik 'n verkeerde - dan het tant Driena nooit rusie gemaak of met 'n leërkorps
van woorde hom aangeval nie. Niks sou die ou meer genoeë gegee het nie. Maar
dit was nooit deel van haar krygslis nie. Met 'n laggie hier en 'n spotwoordjie daar
het sy die ou netnou so mak dat sy hom met 'n stuk goiingsak kon kniehalter.
Dit is nou die persone, en dit die omgewing, waarin die groot toneelstuk van
Wegdraai moes gespeel word.
Nee, nie al die persone nie; daar is nog twee wat moet voorgestel word. Die eerste
is ou Hendrik van Heerden van Kromdraai, 'n buurman en lewenslange vriend van
oom Doors. Iemand het eenmaal van die twee oues gesê dat hulle net so goed
akkordeer soos 'n ystervark met 'n vaal makoppa; maar dit was miskien 'n vergroting
van die waarheid. Weliswaar het daar selde 'n maand verbygegaan sonder dat die
twee oues met kwaai woorde uitmekaar is; maar gewoonlik het hulle dit voor die
volgende Sondag weer opgemaak en hand geskud, terwyl die een die ander op
kalm en bedaarde wyse - soos dit buurmanne betaam - daarop wys dat hy nog al
die tyd glad verkeerd en dwarskoppig was. Nou, oom Hendrik het 'n seun gehad sy enigste ongetroude seun, Klein Hendrik - so fluks en flink en skoon 'n jong
Afrikaner as daar in Waterberg destyds te vinde was, en dit is baie gesê.
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Sannie, daarenteen, was oom Doors en tant Driena se enigste kind. Wat anders
was daar dus op te sê as goedkeuring toe dit duidelik word dat die twee jongmense
mekaar liefhet en van plan is om binnekort ouers te vra. Albei ouerpare was hoogs
in hul skik. Nooit kon sake met hul kinders beter geloop het nie. Klein Hendrik het
gereeld elke week gaan besoek aflê, en is op Wegdraai ontvang en beskou as 'n
eie seun in die huis. Alles het mooi en maklik geloop; en die twee, Sannie en Hendrik,
het besluit om volgende week ‘ouers te vra’ - wat natuurlik net 'n formaliteit was en met Nagmaal te trou.
En toe word daar - dit kon deur niemand anders gewees het as die ou duiwel nie
- 'n stokkie voor gesteek.
Dit was destyds die broeityd van een van die groot kerkgeskille wat van tyd tot
tyd ons land geteister het. Waaroor die geskil presies gegaan het, kom nie op aan
nie en raak ons storie glad nie. Maar die ongelukkige noodlot het dit so bestier dat
die twee ou buurmanne in verskillende kampe geval het. 'n Week na hulle party
gekies het, ontmoet hulle mekaar vir die eerste maal op Wegdraai. Oom Hendrik
het aangery en wou nie afsaal nie. Hy het waarskynlik die onweer in die lug gevoel.
Hulle gaan onder die groot wildevy voor die deur sit, en daar het Sannie hulle met
koffie bedien. Daarna het sy en tant Driena in die stoepkamer gaan sit om af te
luister! Ook hulle het onweer verwag.
Ná hulle na die gesondheid en gesaaide oor en weer gevra en geantwoord het,
roer oom Doors die eerste die groot saak aan, op die sagte en kalme wyse wat 'n
buurman betaam en wat bereken is om 'n teenstander gou tot jou sienswyse oor te
haal. Hy sê aan oom Hendrik: ‘Ek hoor - en ek het dit natuurlik dadelik as 'n belaglike
leuen bestempel - neef Henrik, dat jy jou trots, jou grys hare en jou fatsoenlike
voorouers geskaar het by die bende van misleide onderkruipers wat klaarmaak om
ons volk nogmaals in twee te verskeur en ons ongelukkige land in ellende te dompel;
en ek sê jou vooraf, Hendrik van Heerde, dit is julle slim Judas-neuse verby.’
Op hierdie bedaarde wyse het die onderhoud begin. Dit is onnodig om dit
trapsgewyse te volg. Voldoende is dit om slegs aan te merk dat oom Hendrik - soos
die spreekwoord sê - ook nie op sy mond gevalle was nie. Die uiteinde, wat tant
Driena en Sannie met swaar gemoedere uit die stoepkamervenster aanskou het,
was: die twee stoele in die hitte van die gesprek so na aan mekaar gesleep as hulle
kon kom; met gesigte vuurrooi en opgeblaas van woede; met die vinger van die een
gedurig onder die neus van die ander gedruk, kom hulle uiteindelik op die kwessie
van die naam.
‘Gereformeerde! - Pu! Waar kom die basterwoord vandaan? Dit is nie Hollands
nie!’
‘Ek sê jou dis Gereformeerde! Die Sinode van Dordrecht het die naam vasgestel
in dertien-ses.’
‘Ek sê jou, jare voor die Sinode van Dordrecht is die naam Hervormd deur
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ons goeie kerkvaders in die Ses-en-vyftig Artikels van Heidelberg vasgestel.’
‘En weet jy nie dat dit die naam is wat Calvyn self gebruik het nie?’
'n Bitter skaterlag van die ander met 'n blik omhoog asof hy die wolke en die
uitspansel tot getuie roep van sulke barbaarse onkunde: ‘Calvyn? Calvyn? Hy wil
oor kerksake praat, en hy weet nie dat Calvyn 'n gebore Duitser was en geen enkele
woord Hollands kon praat nie.’
‘Nou ja, wat ek wou te kenne gee, is dat hy die Duitse woord vir Gereformeerd
gebesig het.’
En so is dit voort totdat die twee ou vriende en bure uiteindelik uitmekaar is met
wedersydse ontsegging van plaas en gemeenskap.
Die ongelukkige vroumense wis dadelik dat hulle in die saak betrokke was - hoe
bitter teen hul sin ook al. Sannie vra met trane in haar oë: ‘Sou 'n mens nou kan glo
dat twee ou Christenmense hulle so kan gedra?’
‘Verontrus jou nie, my kind,’ troos tant Driena, ‘gebruik maar geduld, en ek sal
alles regmaak.’
‘Ja, maar daar is nie tyd nie, Ma! Dit is veertien dae voor Nagmaal; ek moet nog
baie trougoed kry, en ek het klaar die veraf mense van die bruilof laat weet! As dit
uitgestel moet word, sal die hele Waterberg my uitlag.’
Haar treurige vermoede blyk dieselfde dag nog goed gegrond. Die aand het klein
Hendrik oorgery - ook seker met die voorneme om sy vonnis te hoor. Reeds het sy
vader hom gesê dat geen seun van hom ooit met 'n dogter van Doors Rensburg
sou trou nie.
Toe hy oom Doors die aand die hand reik, word hy begroet met die woorde: ‘Neef
Hendrik, ek het niks teen jou nie, maar vooraf moet ek jou vra: Aan welke kerk sal
jy en jou aanstaande vrou behoort?’
‘Oom Doors,’ kom die besadigde antwoord, ‘by my maak dit geen groot saak
onder welke naam ek staan nie, solank ek by ons ou geloof bly; maar my plig eis
natuurlik dat ek my vader moet volg; en aan die kerk wat ek behoort, moet my vrou
ook behoort, en daar sal my kinders gedoop word.’
‘Dit is genoeg, Hendrik! Geen dogter van Doors Rensburg sal ooit haar voete in
die so-en-so kerk sit nie, en geen kleinkind van my sal ooit daarin gedoop word nie.
Dit maak my hart seer om dit te doen, maar jou vader se koppigheid laat my geen
keuse nie. Hy het my ook vanmiddag op 'n wyse beledig wat ek van geen straatjong
sou verwag het nie. Ek moet jou my huis ontsê totdat jou vader weer tot sy sinne
gekom het!’
En dit is die einde van die saak! Om verder rusie te vermy, moes Hendrik opsaal
en ry. Toe hy Sannie vir laaste groet, is hy 'n weinig teleurgestel om geen traan in
haar oë te bespeur nie. Inteendeel, hy het 'n sterk vermoede dat daar 'n glimlaggie
op haar lippe is. Met die groet - van soen was daar natuurlik geen sprake nie, want
dit moes in teenwoordigheid van die ou heer plaasvind - druk sy hom 'n klein pakkie
in die hand, 'n klein pakkie so groot soos 'n vingerhoed,
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in papier gerol. Hy hou dit in sy hand; en voor hy in die saal klim, bêre hy dit
sorgvuldig in sy onderbaadjiesak om later te ondersoek. Maar so baie het hy om
oor te dink dat hy die rolletjie glad vergeet het tot hy by die huis kom. Toe hy besig
was om sy vryklere in sy kamer uit te trek, val die pakkie hom eers weer by. Hy haal
dit dadelik uit, vou dit sorgvuldig oop, en binnekant kry hy 'n klein stukkie blou lint;
binne dié weer 'n gebreide voorslag, en daarnaas 'n stukkie peperkorrelhare! - niks
meer nie. Geen enkele geskrewe woord, geen teken van liefde of troos nie!
Ná 'n lang gepeins val dit hom naderhand by dat dit in die tyd van die Voortrek
die gewoonte was om boodskappe op dié manier te stuur. Baie liefdesbriewe is op
dié wyse deur voorwerpe alleen gewissel onder die jongmense van die voorgeslag,
sodat daar later 'n ‘voorwerptaal’ ontstaan het wat mense soms beter geken het as
die taal van die A B C. Maar hoe sou hy, wat nog nooit so iets in sy lewe gesien het
nie, dit ontsyfer? En waarom kon sy nie ewe goed 'n woordjie geskryf het nie?
Toe herinner hy hom dat oom Doors Sannie in sy teenwoordigheid verbied het
om hom sonder die oubaas se toestemming weer te ontmoet of aan hom te skrywe,
en Sannie het met 'n hoofknik daarop geantwoord, wat natuurlik gelykstaan aan 'n
belofte. Daarom het sy van die ‘voorwerptaal’ gebruik gemaak. Nou ja, hy sal maar
sy verstand moet gebruik en sien of hy die ding kan wys word! Hy plaas die drie
goedjies op die palm van sy hand en beskou hulle noukeurig - asof die sleutel van
die geheim êrens in hulle verborge is. 'n Stukkie blou haarlint, 'n stukkie voorslag
en 'n klossie hare wat sy in die haas van die ou aia se kop moet geknip het!
Die blou lint is nie baie swaar nie. Hy weet blou beteken ‘hoop’, en nou nog as 'n
jong meisie aan 'n seun te kenne wil gee dat sy hof nie onwenslik is nie, dan dra sy
'n stukkie blou lint om haar hare, om die hals of voor op die bors. Die lint beteken
dus: ‘Hou goeie moed! Moenie hoop opgee nie!’ Sover goed.
En nou die stukkie voorslag? Iets om aan 'n sweep te sit, om 'n os mee te slaan.
Wou sy te kenne gee dat sy haar vader gaan klop? Nee, dit kan nie die bedoeling
wees nie! Waar anders gebruik 'n mens 'n sweep voor? En dadelik val dit hom by
dat die sweep - meer selfs as die roer - in Waterberg 'n manier van sein is. Die wa
wat aankom, maak sy koms bekend deur die klap van 'n sweep; die vee word met
die sweep uit die veld geroep, en die werksmense uit die land; mense wat kom kuier,
verkondig hul koms met die sweep.
Nou is dit maklik! Die voorslag beteken: ‘Jy sal weer van my hoor,’ of: ‘Ek sal jou
weer van my laat hoor.’
Hy voel heeltemal groots - so 'n dom kêrel is hy darem nie, al het Sannie hom
dikwels daarvan beskuldig.
En die hare? ... Ag! dit is die maklikste van almal as jy eers die ander reg het.
Natuurlik: ‘'n Swartmens sal vir jou my boodskap bring.’
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Dié nag slaap hy gelukkig met strelende drome van Sannie.
Die volgende dag is die hele wyk geskok deur 'n berig wat Klein Hendrik met die
geweld van 'n aardbewing bereik.
Sannie Rensburg het verdwyn!
In dié dae was dit glad geen onbekende ding vir mense om in Waterberg weg te
raak nie. Die wêreld was nog ruig en skraal bewoon, en byna geen jaar het
verbygegaan sonder dat een of meer kinders verdwaal nie; en elke nou en dan word
die distrik in ontsteltenis gebring deur die wegraak van volwasse mense. Daar is
ook in Waterberg verskeie groot inboorlingstamme, twee ten minste, wat destyds
nog bitter vyandiggesind was teen die blanke bevolking. Nog nooit tevore het die
ongeval 'n meisie oorgekom nie, en dit sal begryp word watter skrik die berig
veroorsaak het. Skaars twintig minute ná hulle die boodskap ontvang het, is oom
Hendrik en Klein Hendrik te perd en gewapen op weg na Wegdraai; en uit hul
ontvangs daar sou 'n toeskouer nooit die groot rusie van twee dae tevore kon afgelei
het nie. Oom Doors gee hulle die hand, met 'n aangesig waarop angs en droefheid
teen mekaar veg.
‘My ou buurman, my ou broer, ek wis dat ek op julle kon reken. Wat het ek gedoen
om so 'n straf te verdien?’ Sy stem raak in 'n snik weg. Oom Hendrik het lus, baie
lus, om die ou 'n antwoord op sy vraag te gee, maar vir een maal in sy lewe raak
hy die begeerte baas.
Om tant Driena te sien ronddwaal met gevoude hande en al die tekens van
wanhoop is genoeg om vir dié keer al oom Hendrik se strydkragte op te droog.
‘Vertel ons nou so kort moontlik, oom Doors,’ sê Klein Hendrik prakties en bedaard,
‘hoe dit gebeur het, en wanneer julle haar laas gesien het.’
Maar daar was so te sê niks om te vertel nie.
‘Hendrik,’ antwoord die ou, ‘hier uit ons midde het sy verdwyn soos 'n wolkie in
die blou hemel. Ek het opgemerk dat sy van eergister baie verslae en stil gelyk het.
Wat die oorsaak was, kon ek nie dink nie. (“Hoor so 'n ou huigelaar!” dink Hendrik.)
As ek haar maar gevra het! Dit was miskien in my menslike vermoë om reg te maak
wat verkeerd was. Nou, wat dit ook al was, ons het klaar geëet, boeke gevat, en
toe na gewoonte gaan slaap. Niemand het in die nag iets gewaar nie. Ek het nooit
die honde hoor blaf nie - niks. En toe ons vanoggend opstaan, was daar geen Sannie
nie. My vrou gaan in haar kamer, om tot haar verbasing te sien dat sy die nag nie
in haar bed geslaap het nie. Julle kan haar kamer kom sien; ons het dit in dieselfde
toestand gelaat.’
Hoe dit juis sou help om Sannie terug te kry, het geeneen van hulle hom gevra
nie; maar hulle stap die kamer in en staan en rondkyk, weemoedig en verslae asof
hulle reeds in teenwoordigheid van die dood is. Intussen vertel oom Doors wat
gedoen word in die rigting van soek. Al die werksmense op die plaas is opgeroep,
en hy self is netnou eers terug. Daar is geen wegkruipplekkie op Wegdraai wat hulle
nie ondersoek het nie, en tot nou het hulle haar spoor nê-
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rens gekry nie. Maar van die spoor was maar min te hope. Dit was droog, en die
grond so hard dat 'n perd skaars 'n spoor nalaat. Uiteindelik vertel oom Doors - met
so min skrik in sy stem as hy kan help - hoe 'n klomp Mapelas 'n week gelede by
Wegdraai aangekom het om na weggeloopte beeste van die kaptein te soek.
Toe was dit dat Klein Hendrik vir die eerste maal tekens gee van die diepste
ontsteltenis.
‘Oom Doors,’ sê hy met byna woedende beslistheid, ‘ek sal haar kry, al moet ek
haar in Mapela se hoofstat gaan uithaal!’
Die naam Mapela was destyds nog 'n woord van skrik in Waterberg, bevlek soos
dit was met die bloed van baie onskuldige vroue en meisies.
Oor die soektog is dit onnodig om uit te wei. Stadigaan, met die versprei van die
berig, het die bure bygekom. Veldkornet Janse was in bevel; en toe al die bure
bymekaar was (die bevolking was maar yl), had hy die tweede dag 'n kommando
van tien blanke mans en 'n groot aantal swartes.
Toe sommige van die soekers die nag by Wegdraai terugkom, was hulle so verslae
dat hulle byna nie verdere stappe kon bespreek nie. ‘Dit is asof sy in die lug gesmelt
het,’ sê die veldkornet.
Dié nag moes Klein Hendrik huis toe ry om sy moeder gerus te stel en 'n vars
perd te kry.
Terwyl hy in sy kamer besig is, merk hy iets wit op die vloer onder die venster.
Dit is 'n rolletjie papier net soos die een wat Sannie hom tevore in die hand gedruk
het. Hy vou dit oop en vind binne: weer 'n stukkie voorslag; twaalf wit stokkies, almal
van dieselfde grootte, aan 'n silwervingerring vasgebind; agteraan 'n stukkie blou
lint; en langs dié 'n bossie vere van 'n groen papegaai. Onnodig om te vertel van
die blydskap wat die pakkie in die hart van Klein Hendrik verwek; dit is ten minste
'n taamlike sterk bewys dat Sannie nog lewe - en die lees van haar boodskap sal
bewys in hoeveel gevaar.
Nou die ontsyfering. Die voorslag en die blou lint spreek dié keer vanself: ‘Hou
goeie moed; jy sal weer van my hoor,’ of: ‘gereeld van my hoor.’
Maar die stokkies en ring en die papegaaivere is moeiliker. Deur 'n soort ingewing
skiet die betekenis van die eerste hom te binne. Die wit stokkies beteken natuurlik
dae - twaalf dae - en die ring: huwelik. ‘Twaalf dae van nou sal ons huwelik
plaasvind.’ Oor die papegaaivere het hy baie lank gesukkel, maar uiteindelik dag
hy dat hy daar - met die kop tussen die hande - ook lig sien. Hy het gesit en dink
oor papegaaie in elke moontlike verhouding waarin die voël kon verskyn, sonder
om die minste opheldering te kry. ‘Praat’, natuurlik, is een van die dinge waar sy
gedagte baie mee te doen gehad het; 'n papegaai kan praat. En toe onthou hy!
Sannie het 'n mak papegaaitjie wat sy grootgemaak het.
Onlangs nog het hulle 'n stryery gehad oor die praat van die voëltjie. Sannie
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het beweer dat 'n sekere geluid wat hy maak, 'n poging was om haar naam te noem;
en hy het haar daaroor uitgelag. Sy het beweer dat hulle somtyds praat, en hy het
dit ontken. En later het sy toegegee, of ten minste hy herinner hom goed dat sy
gesê het: ‘Nou ja, Hansie, jy kan nie praat nie - omdat baas Hendrik so sê. Dan sal
jy ten minste nooit kan vertel as hy sy arm om jou nooi se lyf sit - soos nou nie!’
Natuurlik is dit Hansie se vere; hy kan nie praat nie. Wat anders dus kan dit
beteken as: ‘Moet niks sê nie. Moenie praat van hierdie boodskap nie.’ Slim meisie!
Maar angs en liefde tesame aan die werk het ook miskien Hendrik se geeskrag
verskerp.
En waar kom die boodskap vandaan? Hy was so gesteld op die ontsyfering dat
hy hom nog nie daaroor bekommer het nie. Die boodskapper weet natuurlik waar
Sannie is. Hy neem dadelik 'n stukkie kers en visenteer die grond onder sy
slaapkamervenster. Daar in die stof is duidelik die spore van die briefdraer te sien:
die kaalvoetspore van 'n swart vrou. Op Wegdraai in die huis is 'n ou aia wat Sannie
opgepas het toe sy klein was; dit moet dus sy wees wat nog onlangs met Sannie in
aanraking was.
Dit was 'n ander Hendrik wat die volgende oggend terug na Wegdraai gery het.
Jy kon sy gefluit myle ver hoor, en dit het meer gelyk of hy ry om te gaan opsit as
om sy verlore liefling in die woesteny te gaan soek. Hy het groot moeite gehad om
sy gesig behoorlik lank te hou voor die ander mense op Wegdraai; en baiemaal was
daar die grootste versoeking om uit te roep: ‘Haar lewe is nie in gevaar nie!’ Maar
hy het Sannie se stilswyende gebod met die uitoefening van groot wilskrag uitgevoer,
ofskoon hy nie kon nalaat om tant Driena so vurig die versekering te gee dat alles
sal regkom dat sy hom lank en stip in die oë gekyk het nie, en vir die eerste maal
het daar weer 'n skyn van hoop en verwagting oor haar gelaat getrek. Maar met die
gewone slimheid van die geslag het sy dadelik ingesien dat Hendrik nie gekruisvra
wou word nie; en sy het ook geen woord gesê nie, nòg aan hom, nòg aan haar ou
man.
Dit is 'n vreeslike ding om in sulke gevalle die hoop by mense te sien sterf, net
soos 'n vlammetjie in nat spaanders, wat tevergeefs soetjies aangeblaas word.
Sonder om 'n woord te sê het die soekers een ná die ander na Wegdraai
teruggekom en in die voorhuis vergader, in 'n doodse stilte. Woorde was nie langer
nodig om aan die bedroefde ouers te vertel dat alles gedoen is wat in mensekrag
lê nie.
Net een is by die treurige vergadering vermis. Dit was Klein Hendrik. Hy het Sannie
se ou oppasster die hele oggend in die oog gehou en sy kans waargeneem om in
haar nabyheid te kom. Hy het haar reeds met die grootste beleefdheid by die
kombuisdeur gegroet: ‘Môre, aia Sarie; hoe gaan dit nog met Aia - elke dag jonger?
Treurig van die nonna, né?’
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En ou Sara - tot sy teleurstelling - het op al sy speurpogings net ‘Ja, seur’ en ‘Nee,
seur’ geantwoord, totdat hy tot die besluit gekom het dat hy verkeerd was: dit moet
'n ander swart vrou se spoor gewees het. Net toe hy van haar wou wegstap, neem
sy die geleentheid waar, met die verbygaan, om 'n rolletjie in sy hand te steek. Teen
dié tyd ken hy hulle al goed! Hy stap dadelik tuin toe, en daar in die eensaamheid
van 'n piesangbos maak hy Sannie se jongste boodskap sorgvuldig oop. Die eerste
wat hy sien, is 'n stukkie hout - 'n splinter van 'n plank afgebreek: langs dié is 'n
voorwerp, netjies gemaak uit twee klein stukkies hout en ses spelde. Die houtjies
is die afstand van die spelde van mekaar en deur hulle aan mekaar vasgesteek, in
die vorm van 'n klein leertjie.
Vir minstens twee uur breek Hendrik sy kop oor die laaste boodskap, en alles
tevergeefs. Hy kan daar geen ligstraaltjie in sien nie. Uiteindelik is hy ook huis toe
om die droewige vergadering by te woon. Hulle is nou besig om die ding weer met
plegtige stemme van begin tot end te bespreek, soos gepas is waar mense reeds
die dood hand gegee het. Wonder bo wonder! Oom Doors - seker vir die eerste
keer in sy lang lewe - het geen uitleg om aan te bied wat die saak finaal en klaar
afhandel nie. Onder alle ander begryplike omstandighede sou dit ongetwyfeld gebeur
het; en daar was dié dag geeneen in die huis wat sy sagmoedigheid nie bewonder
nie. Na almal luister hy bedaard, erken selfs dat een of ander uitleg van die
verdwyning, waaraan hy nie self gedink het nie, kan waar wees. Toe Klein Hendrik
inkom, skiet sy gemoed vol! Hy wys stilswyend na 'n stoel langs hom en neem die
jongkêrel se hand in syne, terwyl sy oë vol trane word: ‘My seun,’ sê hy, ‘my seun,
ek voel vandag dat dit miskien 'n straf is wat die liewe Here my opgelê het, vir my
haastigheid teenoor jou en jou vader, my getroue ou buurman. Hoe verkeerd en
boos is ons menslike raad - as ons nie steun van Bo ontvang nie. Maar een ding,
Hendrik, beloof ek jou nou hier plegtig voor jou vader en al die bure, as ons my
liefling weer terugkry - hoe dit ook al mag gebeur - en julle wil mekaar nog neem,
sal ek niks in die weg lê nie.’
‘Ek is hier!’ ... As 'n swaarweerslag hulle vir 'n oomblik verpletter het, kon die drie
woorde nie meer skrik en verbasing veroorsaak het nie. Dit is Sannie se stem, en
dit kom van bo. Aan een helfte van die balke van die voorhuis is boekenhoutplanke
aanmekaargelê, soos 'n halfsoldertjie. Op die kant staan Sannie, met 'n kombers
en kussing in die hand, en 'n kosmandjie in die ander, en 'n glimlag asof die hele
ding 'n grappie is.
Die ontvangs wat sy geniet het, is maklik te begryp. Sommige van die soekers
was woedend en het nie nagelaat om haar die waarheid te laat hoor nie. Haar ouers
was so verheug en dankbaar om haar gesond terug te kry dat selfs oom Doors haar
nouliks behoorlik 'n vermaning kon gee. Haar eie saak het sy so mooi en verstandig
voor hulle bepleit dat die meeste naderhand begin lag het. Sy het besluit om op die
planke te bly totdat sy op een of ander manier die
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versekering kon kry dat nòg haar vader nòg oom Hendrik die huwelik tussen haar
en Klein Hendrik sou belet.
‘Ek wou nie die spot van Waterberg word nie ... en ek het swaar gekry op die
planke ... julle kan glo dat dit nie so maklik was om uit te hou nie.’
Haar eerste groet aan haar geliefde was: ‘O, jou domkop! Ek vertel hom so duidelik
as woorde dit ooit kon maak: “Hier is ek op die boekenhoutplanke; kyk net boontoe,
dan sal jy my sien,” en hy kon my boodskap nie lees nie - 'n stukkie boekenhoutplank
- van die enigste boekenhoutplanke op Wegdraai, soos hy goed geweet het - en 'n
mooi leertjie!’
Hendrik haal die boodskap uit sy sak, onder groot gelag. Almal verwonder hulle
dat hy so dom was!
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Die Huis van die Vier Winde

aant.

1 Die Huis van die Vier Winde
Die oorlede dr. Paul de Roubaix, die bekende Suid-Afrikaanse plantkundige, het
aan 'n klein geselskap van ons eenmaal die volgende gebeurtenis vertel:
Ons gesprek het gegaan oor die bonatuurlike, en een van die geselskap het die
doktor gevra of hy glo in die voortbestaan van die menslike persoonlikheid ná die
dood. In antwoord op die vraag het hy net geglimlag en ná 'n tydjie, toe 'n wagtende
stilte die geselskap gepak het, sê hy in sy sagte, melodieuse stem: ‘Ek sal julle 'n
voorval vertel wat die naaste aan wetenskaplike bewys is wat ooit binne my
persoonlike ondervinding geval het.’
En toe vertel hy ons die storie van Die Poort van die Vier Winde ...
‘Dit was op die sestiende dag van Julie, taamlik laat in die middag, toe Jan Nel
en ek die voet van die berge bereik. Ons was te perd en ons het vinnig gery, want
dit was bitter koud en die hemel was swart bewolk, en die naaste en enigste herberg
was die Poort-Huis op die hoogste deel van die plato. Die spitse van die Middelberge
was toegepak met wolke wat nou en dan in geweldige roering raak - 'n sekere bewys
dat 'n stormwind op die plato aan waai is. Jan Nel het al die tekens met blykbare
misnoeë aanskou. “Ons moet ry,” het hy so af en toe waarskuwend gebrom. “Die
hemel bewaar man of muis wat vannag sonder skuiling op die plato moet deurbring.”
Die poort self was soos 'n ontsettende klankbord. Tussen die magtige rotswande
was ons van die wind geskuil, maar die geweld daarbo ons het 'n oneindige gedreun
van klanke in die kranse verwek. Ons kon die tam perde slegs op 'n stadige stap
die steilte laat uitklim en toe ons bo uitkom, was dit donker nag. Ek dink nie dat ek
ooit 'n nag so donker of so bitter koud beleef het nie. Die wind het die woede van
'n orkaan bereik en op sy swart vleuels trek die een miswolk na die ander oor ons
heen. In die donker hemel was geen ster sigbaar nie. Die drywende sneeu, skerp
soos naalde van staal, het ons kaal hande en gesigte byna onuitstaanbaar gepynig.
Jan ry voor en ek kort op die hakke van sy perd. Praat kon ons nie, want bo die
rumoer sou ons luidste geskreeu onhoorbaar gewees het. Die Poort-Huis is sowat
ses myl - 'n uur te perd - van die ingang van die Poort.
Ons kon die perde geweldig onder ons voel rittel en bewe, en so gedaan was
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hulle van die koue dat die windstote hulle so af en toe geweldig laat slinger het.
Ek moet erken dat die hoop my dié nag verlaat het. Van stilhou en vuurmaak was
daar natuurlik geen sprake nie en ek wis dat ons en ons arme diere gedoem was
as ons die nag sonder beskutting op die kaal hoogte - agtduisend voet bo seespieël
- moes deurbring.
Ek het my oë stip op Nel gehou en die beeld wat hy in die donker vertoon het, is
vir altyd op my geheue ingebeitel. Hy en sy perd was natuurlik slegs 'n vormlose,
swart gedaante, maar ek kon sien dat hy laag oor sy saalboom gebuig sit om sy
liggaam soveel moontlik teen die geweld van die wind en die koue te beskerm. Dat
hy koers kon hou, was natuurlik alleen toe te skrywe aan die onverklaarbare instinkte
wat veldmense soos hy ontwikkel. Maar dié nag was ek seker dat hy verdwaal het.
Dit het my voorgekom asof ons al ure ry en die Poort-Huis was maar ses myl van
die boonste ingang.
Ek herinner my dat ek net besluit het om my perd met spoor en sambok vorentoe
te druk om hom te vertel dat ek geen tree verder kon gaan nie, toe hy sy perd inhou.
Toe ons skouer aan skouer kom, kon ek hoor dat hy iets skreeu, maar die wind het
sy woorde so doodgevee dat hulle onverstaanbaar was. Maar tegelyk wys hy met
sy sambok vorentoe.
Eers kon my betraande oë in die gordyn van vlieënde miswolke wat die wêreld
omfloers, niks herken nie. En toe - net 'n oomblik, deur 'n skielike opening - sien ek
'n skitterende liggie, helder soos 'n ster. Waarlik, nooit het die seevaarders van ouds
die poolster wat hulle huiswaarts rigsnoer, weer met groter blydskap bo die ewenaar
begroet as wat ek die liggie verwelkom het nie.
Dit is die Poort-Huis, of soos dit destyds algemeen bekend was, die Huis van die
Vier Winde, 'n vertaling van sy inboorlingnaam - Inthlo di pefu L'ine.
Die duisternis was so bedrieglik dat die liggie vir my nog myle ver gelyk het, maar
toe ek my omgewing weer gewaarword staan ons by die klipmuur van 'n huis en 'n
groot staldeur.
Jan het ons perde versorg, terwyl ek binne die stilte en warmte van die groot stal
weer asem en moed skep.
Ons verwelkoming by die Poort-Huis sal ek nooit vergeet nie. Ná 'n geweldige en
aanhoudende gestamp om ons bo die geweld van die storm hoorbaar te maak, sluit
'n man die deur oop en wenk ons om vinnig na binne te kom, sodat hy die wind en
reën so spoedig moontlik kan uitsluit.
In die groot kamer, waartoe die voordeur toegang gee, was Willem Cameron en
sy vrou. Ek herinner my nog dat ek te midde van my bewende ellende 'n moment
verbaas gestaan het oor die sonderlinge skoonheid van mevrou Cameron. Sy was
een van die mooiste Afrikaner-vroue wat ek ooit gesien het ... die ware madonna-tipe,
met gelaatstrekke wat by uitstek die indruk maak van kalmte en bedaardheid. Julle
sal almal die verbasende vreesloosheid onthou wat sy later in die oorlog, te midde
van die uiterste gevaar, getoon het.
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Hou die feit in geheue, want dit sal help om die gebeurtenisse te kan beoordeel wat
ons die nag in die Poort-Huis deurleef het.
Daar was dus net vier van ons, want Cameron het geen kinders gehad nie.
Op die groot klip-es brand 'n gloeiende vuur van hardekoolstompe en Nel en ek
was spoedig so na aan die heerlike hitte as wat ons ons met veiligheid kon aandring!
Mevrou Cameron was vol moederlike besorgdheid oor ons bejammerenswaardige
toestand. Binne 'n paar minute het sy twee stomende glase pons in ons verlamde
hande geplaas wat ons moes drink, terwyl sy die ete opskep wat toe net gereed
was.
Dit sou moeilik wees om die diep gevoel van genot te beskrywe wat ons met
hierdie skielike verandering van omgewing gewaargeword het. Hier warmte, rus en
vrede; daarbuite die brullende storm met die dood in sy kille omhelsing.
En nou moet ek julle eers iets van die Poort-Huis en sy geskiedenis vertel - ook
om julle beter in staat te stel om die gebeurtenis van die nag in elke aspek te
beoordeel.
Die huis is oorspronklik deur Jan Valentyn Botha gebou - Jan Valentyn, die
beroemde veldkornet van generaal Potgieter. Dit was in die tyd, toe die “Swart
Kaptein” op sy berge die Boere nog gedurig getrotseer het en die huis was in
werklikheid 'n vesting tot beskerming van die Poort. Jan Valentyn was 'n beroemde
ambagsman en dit was in alle opsigte 'n verbasende huis wat hy hier in die wildernis
gebou het. Dit was gemaak van enorme blokke geleërde slypsteenklip wat maklik
met die koevoet vierkant uitgebreek kon word. Daar was een groot vertrek,
half-gesolder, met 'n leertrap van binne. Aan weerskante hiervan was twee klein
slaapkamertjies met deure wat in die middelvertrek uitgaan. Agter was 'n groot
kombuis en van daar was daar 'n daklose gang wat toegang tot die stal en - agter
die stal - tot die veekraal verleen. Jy kon dus onder absolute beskutting na enige
deel van die huis en na die stal en veekraal kom. Vroeër was al die mure van
skietgate voorsien, maar tydens my besoek was dit lank reeds toegemessel. Die
Swart Kaptein was nog op sy berge, mompelend en nukkerig, maar sy gevaarlikheid
was iets van die verlede. Die oumense het nog altyd waarskuwend van die “Swart
Aasvoël” gepraat, maar die jonger geslag het oor dergelike verhale geglimlag: hy
kon niks meer doen nie! Dit was 'n taamlik algemene geloof ... totdat hy weer eendag
onverwags van sy kranse afgekom en die gruwelike Janse-moord gepleeg het.
Die toestand was dus só gesteld ten tyde van my eerste besoek aan die Huis van
die Vier Winde: die meeste mense het met minagting van die Swart Kaptein as
krygsman gepraat; tog is daar nog dikwels na hom verwys, en daar was mense van
gesonde oordeel wat die vrede nie vertrou het nie. Hoe dikwels het ek nie die
uitdrukking gehoor nie: “Gee hom net die kans, dan moor hy weer” - 'n voorspelling
wat later op verskriklike wyse bewaarheid is.
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So groot was die klipblokke waarvan die huis gebou is dat 'n mens binne die groot
vertrek maklik die gevoel gekry het dat jy binne 'n bergspelonk staan. Die dak was
baie hoog en die ongesolderde helfte is van muur tot muur deur massiewe
oliënhoutbalke bespan. Bo in die duisternis van die hoë dakspits het die lig van die
vlamme op die es 'n mommedans van lig en skaduwee uitgevoer.
“Dit is 'n ruwe nag vir jou eerste kennismaking met die Huis van die Vier Winde,
doktor,” sê Cameron aan my toe ons aan tafel sit voor die feesmaal waarmee Dora
Cameron ons verwelkom het. “Ons is gewoond aan storms hier in die
bobbejaan-wêreld waar die dak van die aarde altyd aan die wolke raak.”
“En dis niks om ligsinnig oor te praat nie,” sê mev. Cameron met haar stralende
glimlag. “In onweer soos ons vannag het, sou mens en dier wat dit sonder beskutting
moet deurmaak in die uiterste lewensgevaar verkeer.” En toe gaan sy voort om ons
te vertel van perde en beeste van hulle wat op die hoogte van die plato van koue
omgekom het gedurende 'n enkele nag van blootstelling aan 'n sneeustorm in die
winter.
Ons luister met gespitste ore na die geweld wat buite woed. Ons kan hoor dat die
storm elke oomblik in krag toeneem. Die reuse-voordeur was van dik boekenhout
met wabande beslaan en van binne met 'n groot houtwerwel vasgesit. Daar kom
windstote wat ons 'n oomblik laat verwag het dat die deur uit sy grendels geruk sou
word. Elke nou en dan kom 'n vlaag die skoorsteen af wat 'n rookwalm grondwaarts
blaas.
Die geraas was ontsettend. Daar was 'n gebrom soos van 'n verwoede roofdier,
afgewissel met 'n gehuil byna menslik in klank. Dan weer was daar 'n aanhoudende
weeklag asof al die lank opgeslote geeste van die gefolterde aarde skielik losgelaat
is om klaend hul wrewel en ellende aan die hemel bekend te maak.
Die groot huis was dig gebou, maar die asem van die storm het so af en toe tot
ons deurgedring en die vlam van die lamp op en neer laat flikker.
Ná ete het ons in groot gemakstoele weer om die es vergader, waar Cameron
ons breedvoeriger die geskiedenis van die wonderlike ou huis en sy
agtereenvolgende bewoners vertel het.
Nieteenstaande sy Skotse naam is Cameron (soos julle weet) 'n egte Afrikaner
van Voortrekker-afkoms en sy vrou is 'n nakomeling van die oorspronklike ou
kunstenaar, Jan Valentyn Botha, wat die huis gebou het ...’
Dr. De Roubaix sit 'n tydjie stil ingedagte en toe hy sy verhaal hervat, was dit asof
hy diep onder die een of ander indruk geraak het.
‘Ek wil graag so noukeurig moontlik die loop van die gebeurtenisse weergee. Ek
wil geen verkeerde atmosfeer skep nie, want ons arme nikswetendes wat 'n mediese
kursus deurgemaak het, weet minstens dit met taamlike sekerheid: dat dit baie
maklik is om 'n valse omgewing deur suggestie te skep en die mense so op
allerhande dwaalspore te lei. Luister dan mooi!
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Die storm het 'n eienaardige gemoedstemming by my verwek. Hoe sal ek dit
beskrywe? - Genot en gerustheid, 'n gevoel asof ons aan 'n groot gevaar ontkom
het - dit was natuurlik my vernaamste gewaarwording. Maar daar was nog meer en dit is iets minder maklik om te beskrywe. Diep onder in my geestelike
gewaarwording was 'n gevoel van vrees - 'n gevoel van gedurige waghou, 'n gevoel
van iets dreigends - iets sonder vorm of gedaante wat aan kom was. Wat, of van
waar, wis ek nie, maar my geestelike houding was een van vreesagtige tegemoetsien.
Julle begryp natuurlik dat hierdie gevoel nie oorweldigend was nie. Dit was iets dof
en veraf, uit die donker hoeke van my siel wat ek maklik kon onderdruk en wat dan
weer net so maklik in die straallig van my bewustheid opduik. Ek sê dit om julle te
laat begryp dat toe die ding gebeur wat gebeur het, dit op my ten minste nie heeltemal
onverwags afgekom het nie. En daar was ander - meer daadwerklike - “voorbodes”
ook - soos julle sal hoor!
In die middel van ons gesprek sien ek Jan Nel in 'n luisterende houding skielik
orent kom.
Hy lig sy hand om stilte te gebied. “Wat was dit?” vra hy. Wat hy werklik bedoel
het, was: “Het julle dit ook gehoor?”
Ons luister almal met ingehoue asem. Jan Nel het die fyn, hoogs geoefende
sintuie van 'n veldsman gehad. Ek het goed genoeg geweet dat hy dinge lank voor
my kon hoor en sien en selfs ruik.
Maar Cameron self het ook eers niks gehoor nie.
“Dit is die storm, broer,” sê hy gerusstellend. “As jy lank hier op die hoogte woon,
sal jy sulke onaardse geluide gou leer ken en daaraan gewoond word.”
En toe gebeur die tweede ding. Mev. Cameron spring skielik uit haar stoel op.
“God bewaar ons!” hoor ek haar saggies soos 'n gebed prewel. Ek sien haar voor
my oë verbleek, totdat haar hele aangesig kleurloos soos 'n haellaag in die vuurlig
skyn; en diep in haar pragtige violet-oë was 'n vlaag van angs wat soos die gryp
van 'n yskoue hand op my hart val!
En toe dadelik hoor ek dit ook! Hoe sal ek dit aan julle duidelik maak? Dit mag
natuurlik alles suggestie gewees het; dit laat ek aan jul oordeel oor.
Bo die woedende gebrul en gekerm van die storm hoor ek, veraf en dof, 'n geluid;
of liewer, twee geluide. Ek wis dadelik dat dit iets is wat ek tevore gehoor het - lank
gelede in my kindsdae en ek kon 'n tyd lank nie onthou wat dit was nie. Maar ek
kon dadelik merk dat die geheue van die drie by my lewendiger as myne is.
Die een klank was lank uitgerek; iets wat tot waaksaamheid en tegelyk uittarting
uitroep; 'n alarmgeskal uit die voorposte van 'n leër ... 'n baie eienaardige geluid.
En tussenin - soos 'n geweldige begeleiding - was 'n dowwe weergalming van slae,
net soos die weerklank van donder in bergkranse veraf.
Stadigaan styg my herinnering tot helderwording. Dit was die waldhoring van ons
noordelike naturelle en die gedreun was die slae op 'n oorlogstrom! In
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my kindsdae het ek dit verskeie male gehoor, sonder dat dit destyds enige
dreigement van gevaar behels het. Dit was anders met my drie vriende gesteld.
Hulle het die geluide onder die skaduwee van gevaar en bloedvergieting dikwels
waargeneem. Daarom was die indruk wat dit op hulle gemaak het, veel lewendiger
as op my.
“Dit kan nie wees nie!” sê Cameron, sonder dat iemand aan die hand gegee het
wat dit was. “Dit is die wind. Julle het die staldeur laat oopstaan en ... watter swartes
kan in so 'n nag ronddwaal? Dis onmoontlik, ondenkbaar!...”
Maar wat hy verder aan die hand wou gee, is deur 'n geweldige en skrikwekkende
uitbarsting verhinder - 'n uitbarsting wat ons almal met een ruk op ons voete gebring
en elke gevoelspier in ons liggame laat tril het. Dit was die groot voordeur wat skielik
en geweldig oopruk. Die groot houtwerwel val kletterend op die vloer ... en van buite
bars 'n windstoot na binne wat onmiddellik die lamp op die eettafel doodblaas en
die vlamme hoog in die skoorsteen opjaag. Met die wind kom stormend na binne 'n
gewoel van mis, reën en sneeu wat spoedig die hele vertrek met 'n byna tasbare
duisternis vul waardeur die lig van die vuur dof en onseker skyn.
En te midde van die gewoel sien ons iets - ons sien dit almal en tegelyk, en op
die moment toe ek dit sien, het ek nie die minste twyfel gehad dat dit stoflik en
tasbaar is nie.
... Dit was 'n jong man wat struikel-struikel - byna vallend - met slepende voete
oor die drumpel inkom. Hy was so omwoel van misreën dat hy af en toe slegs 'n
donker gedaante was. Maar ek herinner my dat die vuurlig een oomblik helder op
hom gestraal het en toe sien ek hom duidelik - nie langer as vyf polsslae nie. Hy
het donker hare gehad ... sonder hoed ... en 'n kort, donker baard. Sy oë was gesluit
en op sy gesig het 'n uitdrukking van wroeging - van uiterste foltering, gespeel. Hy
was lakenbleek en op my het hy dadelik die indruk gemaak dat hy na sy dood
gestruikel het. Ek het stellig verwag om hom te sien neerstort, voordat een van ons
hom kon bereik ... En toe verdwyn hy byna weer in die roerende miswolk. Maar my
oë het hom gevolg terwyl hy voortslinger deur die voorhuis tot binne die linkerkantse
slaapvertrek.
Julle het nou goed verstaan’ - gaan dr. De Roubaix met nadruk voort - ‘dat ek die
jong man net 'n enkele oomblik duidelik gesien het, sy hele liggaam en vernaamlik
sy gelaatstrekke, maar so duidelik dat ek sy gesig nooit sal vergeet nie. Indien ek
'n tekenaar was, sou ek nou en hier sy gelaat so kon afteken dat enigeen hom sou
herken, indien daar mense is wat hom vroeër geken het soos hy aan ons verskyn
het.
Toe hy na die slaapkamer aanslinger, het hy baie onduidelik geword en dit wel
om twee lig begryplike redes. Al wat die groot vertrek toe verlig het, was die
flikkerende vlamme van die vuur in die es en op weg na die slaapvertrek het hy
natuurlik altyd verder van die vuur beweeg.
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Die tweede rede was dat die voordeur nog al die tyd oopgestaan en die aanhoudende
instroming van digter en digter misrag, en fyn sneeureën toegelaat het. Die groot
vertrek het die indruk gewek van 'n reusagtige, kokende seeppot waarvan die deksel
skielik afgeneem is!
My herinnering van wat ek gesien het toe die jonkman die deur van die slaapkamer
binnegaan en so buite ons gesig raak, is vaag, dit erken ek geredelik.
Uit wat ek tot dusver vertel het, sal julle natuurlik reeds afgelei het dat dit nie alles
pluis was met die jong man wat dié nag, oënskynlik in sterwende toestand, die Huis
van die Vier Winde binnegeslinger het nie. En dit sou 'n juiste gevolgtrekking wees!
Ek moet erken dat ek die verhaal nie meer as drie keer tevore in my lewe vertel
het nie en een daarvan was 'n wetenskaplike uiteensetting in die tydskrif van 'n
buitelandse, sielkundige vereniging en ek mag byvoeg dat die uiteensetting gegrond
was op die veronderstelling dat dit alles die gevolg van 'n subjektiewe illusie was.
Die tweede helfte van my verhaal het ek aan my wetenskaplike kollegas nie vertel
nie.
Terwyl ek besig is om my bieg te doen, mag ek byvoeg dat die groot oorsaak van
my stilswye verleentheid was. Dit moet julle ook onthou, want dit ook is van waarde,
wanneer julle die getuienis beoordeel ...’
Geruime tyd het die doktor diep ingedagte stilgesit. My indruk was dat hy sy
geheue raadpleeg, nie soseer om die feite terug te roep nie, as om hulle te rangskik
en ten beste voor te dra.
‘Ek gaan julle nou die tweede deel van die gebeurtenis verhaal en weer sal ek
trag om alles wat die minste getuieniswaarde besit, juis weer te gee.
Julle moet verstaan dat die storm, selfs binne die kamer, so 'n geweldige rumoer
en lawaai gemaak het dat geen mensestemme hoorbaar sou gewees het nie. Ek
weet dus nie of die binnekoms van die jong man met enige woorde of krete gepaard
gegaan het nie. Die eerste woorde wat ek gehoor het, was 'n luide uitroep van mev.
Cameron aan haar man. ‘Willem, maak toe die deur; alles waai te pletter!’ - of so
iets het sy gesê. In enige geval, dit was 'n gewone uitroep waarvan nòg die gees,
nòg die woorde enige kleur aan die verskyning van die gedaante te danke gehad
het.
Cameron en Nel het die dubbele deur toegedruk en ek kon sien dat dit al hul krag
verg. Intussen het mev. Cameron die een of ander stuk gereedskap van êrens in
die vertrek te voorskyn gebring en aan haar man oorhandig, en hiermee het hy die
werwel aan die kosyn vasgehamer.
Dadelik was daar 'n diep stilte binne die vertrek - of, liewer, die uitsluit van die
storm het by my die indruk van diep stilte gewek. Dora Cameron het die lamp weer
opgesteek en was besig om rondgewaaide kleedjies, papiere en ander klein
meublement te herstel, terwyl ons drie ons hande en gesigte by die vuur afdroog.
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‘Foei,’ sê Cameron, ‘dit is vir jou 'n weer.’
‘Ja,’ voeg Nel daarby, ‘dank die liewe Vader dat die doktor en ek betyds onder
dak gekom het.’
‘Julle moet nou goed luister’ - gebied dr. De Roubaix ons - ‘al die klein
besonderhede wat ek opnoem, is ware voorvalle en ek noem hulle om 'n belangrike
rede. By 'n voorval van hierdie aard hang alles van getuienis af en daar is slegs
twee getuies wat ons kan inroep: die eerste is die indruk wat die gebeurtenis op ons
omgewing, of op ander aanwesiges gemaak het en die tweede is die indruk op
onsself. In meer wetenskaplike bewoording sou ek dit die objektiewe en die
subjektiewe gevolge van die voorval noem.
Ons het al drie weer in ons stoele gaan sit. Mev. Cameron het by die tafel bly
staan met haar oë dán op ons, dán op die vuur. Ek het goed na haar gekyk.
En nou moet ek julle 'n snaakse en baie onverstaanbare feit vertel: Geeneen van
ons het 'n woord van die jong man gerep nie en ons het almal gerus gaan sit asof
ons nooit iemand in sulke verbasende omstandighede by die slaapkamer sien ingaan
het nie.
Ek het 'n onoorkomelike ingewing gewaargeword wat my verhinder het om iets
oor die voorval te sê, voordat een van die ander dit ter sprake bring; en dit
nieteenstaande ek goed wis dat, as die jong man op hierdie oomblik iets op aarde
nodig gehad het, dan was dit die hulp van 'n geneeskundige. Ek kon eenvoudig niks
sê nie! My aandag was op die een na die ander gevestig en die houding en gedrag
van Nel en Cameron het my normaal voorgekom; dit wil sê dit het my voorgekom
asof hulle niks van die skielike binnekoms van die jong man gesien het nie. Maar
met Dora Cameron was dit anders gesteld. Sy was bleek, met 'n duidelike trek van
verskrikking in haar oë en sy het my noukeurig, met 'n soort angstige nuuskierigheid,
stip aangestaar - asof sy sekerheid wou hê of ek iets gesien het, of iets wou sê. Die
ander twee het aanhou gesels oor die storm en die waarskynlike skade wat daarvan
te wagte was. Maar mev. Cameron en ek was altwee stil. By my het stadigaan 'n
gevoel ontstaan dat ons twee 'n geheim deelagtig is waarvan die ander twee niks
weet nie.
Ná 'n aansienlike ruk stap sy na die kaggel en neem van die skoorsteenmantel
'n koperkandelaar met kers wat sy by die vuur aansteek.
‘Kom doktor,’ sê sy aan my, ‘laat ek jou eers jou slaapkamer wys.’
Dit was 'n eienaardige ding om te sê en om te doen. So sal dit julle nou voorkom
en so het dit my later voorgekom, toe ek in kalmte alles kon bepeins. Maar toe dit
gebeur het, het die snaaksheid van haar voorstel geen indruk op my gemaak nie
en Cameron en Nel het geen blyk gegee dat hulle iets buitengewoons in haar gedrag
kon sien nie. Ek het dadelik opgestaan en haar na die klein slaapvertrek aan die
linkerkant van die voorhuis gevolg - die slaapkamer dus waar ek die jong man sien
ingaan het. Ek moet eerlik erken (en ek het baie oor die saak nagedink) dat ek nie
kan onthou wat my gevoelens op hierdie tydstip was
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nie. Ek kan selfs nie onthou of ek met sekerheid verwag het om die jong man in die
slaapkamer te vind nie. Ek dink - maar ek is nie daarvan seker nie - dat ek oombliklik
op die gedagte gekom het dat mev. Cameron en ek alleen die jong man gesien het,
en dat sy, om die een of ander rede, sy teenwoordigheid in die slaapkamer vir die
twee geheim wou hou. Toe ek die kamer binnegaan, staan mev. Cameron langs
die bed. Dit was klaar opgemaak met haelwit lakens en slope - soos in vrykamers
gebruiklik is. Sy hou die kers hoog bo haar hoof om die bed en alle dele van die
klein vertrekkie te verlig, en intussen was haar oë stip op my gevestig. Geeneen
van ons twee het 'n woord gesê nie, maar ons het mekaar geruime tyd vraend
aangestaar.
‘Sien jy, doktor, daar is niks nie,’ sê sy eindelik en met dié woorde draai sy om
en lei my weer die voorhuis binne.
Julle moet goed let op die eienaardigheid van die gedrag van ons altwee.
Waarom het ek niks van die jong man gerep nie? As wetenskaplike persoon sou
my verklaring wees dat, ofskoon ek daar en dan gereed sou gewees het om 'n
plegtige eed af te lê dat ek die jong man gesien het net soos ek julle vertel het, ek
nietemin in my onderbewussyn net so seker was dat die verskyning subjektief en
nie objektief was nie.
Ons het skaars weer almal in ons gemakstoele gaan sit, toe 'n tweede voorval
gebeur wat ons herstelde vrede weer in beroering gebring het. Daar is aan die
voordeur, soos met slae van 'n voorhamer, geklop! Maar dit is merkwaardig dat
hierdie keer daar geen bespeurbare skrik by een van ons was nie.
‘Wie op aarde kan dit wees?’ sê mev. Cameron; en sonder 'n woord haas haar
man hom na die deur en sluit dit oop. Weer was daar 'n walm van mis en sneeu oor
die drumpel, maar hierdie keer was die storm spoedig weer uitgesluit en die
nagbesoeker kom in die lamplig te voorskyn as 'n bekende buurman van die
Camerons en 'n ou vriend van ons almal. Dit was die ou heer ‘Groot’ Willem Prinsloo,
een van ons oudste inwoners, 'n Voortrekker-seun wat deur die hele distrik bekend
en bemind was.
Hy het 'n reënjas aangehad wat geblink het van smeltende sneeu en sy lang, wit
baard het soos 'n snoer diamante in die vuurlig geskitter. Goed kan ek my nog die
reuse-gestalte herinner. Volgens gewoonte van ons oumense het hy Dora Cameron
gesoen en ek herinner my hoe sy haar gesig na die omhelsing met 'n laggie moes
afdroog. Julle onthou seker nog almal die indrukwekkende voorkoms van die ou
heer, sy kalm en bedaarde houding, die skalkse glimlag ná een van sy eie grappe
en die stadige en besliste wyse van praat wat by ons ou krygsmanne 'n aangebore
eienaardigheid was.
‘Dora, ek is van binne een stuk ys,’ sê hy nadat hy sy reënjas en hoed aan die
kapstok gehang het, en sy verkluimde hande by die vuur verwarm. Spoedig is 'n
kommetjie stomende koffie in sy hande geplaas, terwyl Dora haastig weer 'n half-tafel
dek en ete vir die ou heer gereedmaak.
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Ons het laat die nag om die vuur sit en praat, terwyl die storm buite aanhoudend
woed. Oor en weer is nuus vertel en oom Groot Willem het ons verhaal hoe sy perd
die Poort uitgesukkel het. So geweldig was die storm dat hy byna besluit het om na
die Poort terug te keer en êrens onder die kranse vir die nag skuiling vir hom en sy
perd te soek.
Dit was asof ons almal ongeneë gevoel het om die vuur te verlaat en bed toe te
gaan.
En toe sê Dora Cameron weer 'n snaakse ding: ‘Het jy niks buitengewoons
teëgekom nie, oom Willem? Ons het die swartes hoor tamboer slaan en waldhoring
blaas, en ek dink die doktor het hom verbeel dat hy 'n spook gesien het.’
Toe sy dit sê, kyk sy my met 'n gemaakte laggie aan, asof sy te kenne wou gee
dat sy die spot met my dryf. Maar ek kon voel dat daar iets baie dieper agter haar
woorde skuil. Onthou julle dat sy tevore iets snaaks gesê het? Onthou julle die
uitdrukking in die kamer - ‘Sien jy, doktor, daar is niks hier nie?’ Bring dit in verband
met wat sy nou gesê het à propos van niks wat tevore gesê is nie, dan sal julle
miskien kan besef dat daar iets - 'n soort onuitgedrukte verstandhouding tussen my
en die vrou was.
Oom Willem lag toe sy hom dit vra.
‘Nee,’ sê hy, ‘my dae van spooksien is verby. Hulle val jou maar net lastig tot jou
twintigste jaar. Hulle is die ergste solank jy nog snags moet ry om op te sit. Sodra
jy die vrou het, dan lyk dit of hulle moedeloos word. Vandat ek my ou vrou getrou
het, het ek nie meer spoke gesien nie. Ek dink hulle erken onder mekaar dat die
ongelukkige vent genoeg spokery tuis het, daarom laat hulle dit maar aan die vrou
oor.’
En toe was dit asof 'n ernstiger gedagte hom skielik te binne skiet.
‘Maar as daar 'n plek is waar dit behoort te spook, dan is dit in hierdie ou huis Inthlo di pefu L'ine - soos die swartes dit vanmelewe genoem het. Die ou geloof is
dat dit meer geneig is om te spook waar die dood 'n ongelukkige mens onder
afgryslike omstandighede genader het. As dit waar is, dan behoort hierdie vertrek
'n uitverkore plek te wees en as een die spoke behoort te sien, dan is dit Doortjie,
want haar oorlede moeder ... wel, 'n mens mag sê dat sy dit alles bygewoon het
ofskoon sy destyds nog nie in die wêreld was nie. Doortjie ... laat ek sien ... jou
moeder is gebore net 'n maand na jou grootvader se dood? ... Ja, net 'n volle maand.’
Die ou heer kon sien dat ons almal gretig luister om die storie te hoor. Die ander
het dit meermale gehoor en alles daarvan geweet, maar hulle wou net so graag
soos ek - wat dit nooit tevore gehoor het nie - die ou man weer hoor vertel; en ek
kan julle verseker dat ek nooit iets meer dramaties, iets meer roerends in my lewe
aangehoor het nie. Nooit het hy 'n enkele gebaar gemaak, nooit was daar 'n
stemverandering nie. Kalm en bedaard het sy diep stem voortgevloei,
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terwyl sy oë vas op die muur gevestig is, asof hy in die helder vlamme weer die
beelde te voorskyn roep waarvan hy ons vertel:
‘Ek was een van die eerste vier wat op die toneel afgekom het net nadat dit gebeur
het. Ek was saam met oom Thonie du Toit. Ons het net van die jagveld teruggekeer.
Hierdie plaas het toe behoort aan Doortjie se grootvader, Koos Valentyn Botha Vaal Koos het ons hom in die wandel genoem, omdat hy so blond van kleur was.
Hy was 'n jong man van vier-en-twintig en net 'n jaar getroud. Doortjie se grootmoeder
was haar eerste kind te wagte - en soos ek julle vertel het, is sy net 'n maand later
gebore ...’
'n Paar minute lank het hy sy verhaal onderbreek en toe ek na mev. Cameron
kyk, was ek verbaas, byna verskrik, om te sien dat sy die tweede keer dié nag
doodsbleek geword het. Haar groot, donkerblou oë was onbeweeglik op die gesig
van oom Willem gevestig - en sy het gretig na elke woord geluister. Haar hande
was saamgevou in gedurige wringing en ek kon haar bors onder 'n vreeslike
aandoening sien hyg.
‘Dora se grootmoeder was ook Doortjie - Doortjie Botha. Haar man, Koos, het die
plaas met sy troue geokkupeer en sy bruid reguit van die kerk af na hierdie huis
gebring. Dit was net 'n jaar later. Hulle het net alles gereed gemaak om na Doortjie
Botha se moeder by Onder-die-berg te trek. Hulle sou 'n paar maande kuier en dus
die vee en hul hele boerdery saamneem. Doortjie se kind sou daar in haar moeder
se huis gebore word. Dit was die plan.
Net Koos Botha, sy vrou en haar niggie, Sussie du Toit, 'n kleindogter van oom
Thonie wat saam op die kuiertog na Onder-die-berg sou gaan, het dus in die huis
gebly. Sussie was 'n jong meisie van sowat sewentien of agtien. Dit was dieselfde
tyd van die jaar as nou, in die hart van die winter, en Koos was haastig om sy vee
so gou moontlik uit die koue te kry. Hulle sou lank reeds getrek het, maar dit was
so bestier dat die een oponthoud na die ander hul vertrek verhinder het. Wie van
ons sal ooit die voorbestemde plek en uur van sy dood ontvlug?
Dit was 'n taamlike donker nag. Die drie het net klaar geëet en om die vuur gesit
net soos ons nou hier, toe die honde op die werf skielik geweldig begin blaf. Koos
het vier groot jaghonde gehad - van die ou Voortrekker-leeuhonde met die streep
gekartelde hare langs die ruggraat. Daar was nooit 'n wreder, dapperder en getrouer
honderas in die wêreld nie - en so groot en sterk soos driejaaroud-bontpote.
Koos het opgestaan om te gaan kyk. Julle moet onthou dat vrede destyds geheers
het. Ons het die Swart Kaptein gedurig besoek en in sy hoofstat handel gedryf en
hy het elke jaar met ons saam olifante gaan skiet. By die drie in die huis het dus nie
die minste agterdog bestaan nie. “Swartes,” was seker die laaste gedagte wat by
hulle sou opgekom het. Al wat hulle kon vermoed, was 'n jakkals of, op sy ergste,
miskien 'n wolf of 'n tier en teen roofdiere was die vee
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meer as voldoende beskut in die aangemesselde kraal, met die vier honde as
brandwag.
En so is Koos Botha na buite en het die voordeur agter hom toegetrek. Hy het
lank weggebly en die geblaf van die honde het al hoe woedender geword en al hoe
nader na die huis gekom.
Doortjie Botha het opgemerk: “Dis die beeste wat uit die kraal gebreek het. Hulle
gaan altyd so te kere as dit gebeur. Koos sal hulle in die donker nie gou weer
binnekry nie.”
En toe gesels hulle weer oor ander dinge. Daar was nie die minste vrees of onrus
nie. En weet jy wat hulle toe gedoen het? Doortjie het aangebied om haar niggie te
leer dans, want by Onder-die-berg sou hulle gedurende die winter baie dans. En
onder groot gelag dans die twee om die tafel ... en toe skielik bars die voordeur oop
en Koos stort binne met al vier honde, soos briesende leeus, om hom.
Dit is moeilik om die verskrikking te besef wat die twee jong meisies oorrompel
het. Die eerste wat hulle sien, is Koos se baadjie rooi van die bloed en twee
asgaailemme in sy bors; een het hy reeds self uitgetrek. Hy kon geen woord praat
nie. Slinger-slinger het hy daardie slaapkamer bereik (en oom Willem dui die
linkerkantste vertrek aan) en op die bed neergestort. Hy was dood voordat sy vrou
hom vaarwel kon sê.
En weet julle wat die lewens van die twee meisies gered het? Luister: Oom Thonie
en die drie van ons wat saam met hom na die jagveld was, het die berge te perd
uitgekom en ons waens laat omtrek. Ons sou hier die nag slaap. Byna 'n halfuur te
perd was ons hiervandaan, toe ek die geblaf van die honde hoor en so af en toe 'n
skoot van 'n ses- of agtponder. Ons het dadelik onraad gemerk en so vinnig
aangejaag as wat ons moeë perde kon galop.
Toe ons naby kom, sien ons die vuurslag van die geweerskote uit een van die ou
skietgate langs die deur wat Sus du Toit oopgebreek het; en die geblaf van die
honde was binne-in die huis. En toe gewaar ons die oorsaak. Voor die verligte raam
sien ons bywyle 'n trop gewapende krygers in oorlogstooi en spoedig kon ons hulle
geskreeu hoor. Hulle was bang vir die honde - banger vir die honde as vir Sus du
Toit met haar olifantsgeweer - want dit is 'n eienaardigheid van die bergkaffers. Ek
het self gesien dat hulle gewapende mense agter 'n skans bestorm en dan
weghardloop vir 'n groot hond wat hulle met een asgaaisteek kon dood.
Dit was maar 'n klein klompie swartes - sowat vyftig onder aanvoering van 'n
jonger broer van die Swart Kaptein. 'n Paar skote was genoeg om hulle op loop te
jaag. Ons het hulle 'n ent in die donker agtervolg en 'n stuk of ses van hulle
doodgeskiet en toe keer ons na die huis terug.
Hier kry ons Sus du Toit nog by die skietgat met drie van Koos Botha se
olifantsgewere en 'n klein Boesman-meidjie om te laai!

Eugène Marais, Versamelde werke

486
En dié nag is Doortjie Botha se eerste kind gebore hier in die agtervertrek. Julle kan
die toestand begryp. In een kamer lê die lyk van haar vermoorde man en om haar
in haar barensnood te help net 'n jong meisie van agtien en ons vier hulpelose mans.
Onder sulke trane en ellende het Dora se moeder hier in die ou huis die eerste lig
gesien. Die ongelukkige moeder het haar man twee weke later na die graf gevolg.
Daarom is Dora se moeder, toe sy nog 'n nooi was, die “Moord-wees” genoem.
Wat is dit Dora, my kind?’ breek oom Willem skielik af en toe merk ons dat Dora
Cameron geweldig snik, met haar hande oor haar gesig vasgedruk.
‘... En daar het julle nou die getuienis,’ sluit dr. De Roubaix sy verhaal af. ‘Daaruit
is julle net so goed as ek in staat om af te lei of dit voldoende bewys lewer dat die
menslike persoonlikheid na die dood voortduur en in staat is om met die lewendes
in aanraking te kom. Ook kom daar 'n ander vraag by my op wanneer ek oor die
gebeurtenis nadink: Is dit moontlik dat 'n voorval van hierdie aard 'n indruk op 'n
ongebore kind kan maak en is so 'n indruk erflik? Hoe moet 'n mens anders die
gedrag van Dora Cameron dié nag verklaar?’
Ons het geruime tyd woordeloos nagedink oor die eienaardige verhaal en toe dit
lyk asof geeneen van ons iets daaroor te sê het nie, was dit dr. De Roubaix self wat
ons die slot van die saak in die volgende woorde gegee het:
‘Die vraagstuk omtrent die invloed van die moederlike gemoedsbewegings op die
ongebore kind en die oorerflikheid van dergelike invloede is egter 'n bysaak wat
werklik niks met die saak wat ons oorweeg, te doen het nie. Ek wil julle net nog op
een ding attent maak. Die getuienis dat verskynsels van die aard wat ek in die
Poort-Huis ondervind en wat ek aan julle beskrywe het, dikwels voorkom, is
oorweldigend en onomstootlik. Alleen omtrent die uitleg bestaan vandag
wetenskaplike verskil; omtrent die feit self is daar nouliks verskil. Die vroeër uitleg
is gewoonlik aan “illusie” en die “onderbewussyn” vasgeknoop. Dit wil sê, die uitleg
van mense wat vasstaan op die stelling dat die menslike persoonlikheid onmoontlik
sonder die menslike liggaam kan voortbestaan. Maar later opgedane kennis het die
soek na uitleg tot 'n heeltemal nuwe oord gerigsnoer. Ons geringe kennis omtrent
die eienaardighede van die wonderlike, ongenaakbare, ontasbare “iets” wat ons
eter noem, 'n vloeistof wat harder en onelastieser as staal of selfs as die diamant
is, wat die hele ruimte vul en so ver strek as die heelal - dit is eindeloosheid - en
wat deur alle materie gaan soos lig deur helder glas, wat in branderbeweging gesit
kan word, waarvan elke brander ewig voortduur - ons skrale kennis van die eter het
by die mens allerhande nuwe gedagtes laat ontstaan. Ons kennis het dit moontlik
gemaak vir die mens om sy stemmetjie in die verste sterre hoorbaar te maak en tot
die uiterste van die heelal uit te saai, wat vir ewig moet voortduur. Indien die trillings
wat sy stem dra, in klanke oorgesit kan word, sal dit moontlik wees om die woorde
wat vandag oor die draadloos uitgesaai word, in die sonnestelsel van Orion op
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te vang en ná tien miljoen jaar weer hoorbaar te maak. Wanneer ons oor dergelike
wonders nadink, kom onwillekeurig die vraag op of dit nie moontlik is dat menslike
gemoedstorings 'n trilling in die eter veroorsaak nie. Julle moet onthou dat die eter
die menslike brein en elke gevoelspier binnedring. Ons weet dat alle
gemoedsaandoenings met 'n eweredige roering in die senustelsel van die mens
gepaard gaan en dat 'n stroom van wat ons “gevoelspierkrag” noem aan ons
gevoelens en gedagtes verbonde is. Hierdie krag wat gedurig langs die gevoelspiere
van en na die brein vloei en waarvan die bestaan van siel en liggaam afhanklik is hierdie krag, sê ek, is net so ontasbaar, net so geheimsinnig as die eter. Ons weet
nie wat dit is nie; ons weet nie of dit buite die liggaam kan bestaan nie; ons weet
nie of dit by die werking van die liggaam losgelaat word nie. Nou kom die vraag of
menslike gemoedstorings nie waarskynlik 'n voortdurende trilling in die eter
veroorsaak nie - sê maar, in die eter! Maar daar kan ander dinge - buite bereik van
ons sintuie - om en in ons bestaan wees waarvan ons nog minder as van die eter
weet. Is dit nie moontlik dat so 'n indruk of trilling veroorsaak en in gunstige
omstandighede weergegee kan word, net soos die mens sy stem op die
grammofoonplaat by wyse van trillings deur 'n naald laat inbeitel, en dat hy later
elke klank wat hy geuit het weer kan hoor nie?
Ek moet erken dat dit my as 'n waarskynlikheid voorkom. As dit so is, sou 'n mens
daarin 'n bevredigende uitleg vir “spoke” en soortgelyke verskynsels vind. Die een
of ander geweldige gemoedsaandoening - soos die dood onder verskriklike
omstandighede of met diep verlange gepaard - word, laat ons sê, op die eter
ingebeitel. Of dit veroorsaak 'n trilling wat iemand myle daarvandaan by wyse van
'n sigbare gedaante van die een wat die trilling uitsaai, opvang. So kan die hele
voorval ook weer aan toeskouers sigbaar word, indien hulle op die regte tydstip die
plekkie in die eter teenkom waar die voorval en die persone wat daaraan deelgeneem
het, gegraveer is. Die toeskouer moet waarskynlik ook in 'n sekere stemming verkeer
om die trillings te kan opvang.’

2 Isaak Slyk
Die volgende geskiedenis is tot in die kleinste besonderheid waar.
Ek sê dit by wyse van inleiding, nie omdat - soos skrywers dikwels doen - ek
verlang om aan fiksie die skyn van geskiedenis te gee nie, maar om 'n geheel ander
rede. Daar is 'n element van iets bonatuurliks verbonde aan die gebeurtenisse wat
ek gaan verhaal en ek verklaar dat die gebeurtenisse waar is, omdat ek daar vas
van oortuig is dat die skyn van bonatuurlikheid in werklikheid 'n baie
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gewone natuurlike grondslag het en maklik uitgelê kan word, as ons net die sleutel
van die geheimsinnigheid in die hande het.
Ek het die betrokke persone almal self geken en verskeie ooggetuies die voorval
hoor beskrywe. Ek het egter nie verlof gevra om egte name te besig nie. Die plaas
waar dit gebeur het, het ek self verskeie male besoek.
Gannapan is een van die treurigste streke wat ek ooit in my lewe geken het. Dit
is geleë in die woestyngedeelte van ons land - die droewigste woestyngebied - waar
geen boom groei nie en die wonings so ver van mekaar is dat niemand ooit bevrees
hoef te wees dat hy die rook van sy buurman se skoorsteen sal sien nie. 'n Swart
koppie hier en daar is al wat ooit die treurige eentonigheid van waterpasgelykheid
afbreek. Maar op Gannapan was daar selfs geen koppie nie. Van die huis was geen
enkele boom sigbaar nie en so gelyk en kaal was die wêreld dat jy 'n sirkelronde
horison kon sien, presies soos op see. Selfs die pan waaraan die plaas sy naam te
danke het, is van die huis af onsigbaar.
Al wat daar in die landskap oorstelpend was, was miershope - miershope, oneindig,
in regimente en bataljons, by die honderde, die duisende, die miljoene. Nooit tevore
in my lewe het ek so baie miershope in een landstreek bymekaar gesien nie. Aan
alle kante van die huis het hulle tot aan die gesigseinder uitgestrek, onafgebroke,
almal van een kleur - donkervaal - van een grootte en min of meer ewe ver van
mekaar.
Dit is lig te begryp dat die erdvarke in so 'n landstreek sou verjaar. Daar was 'n
menigte, en 'n hoë persentasie van die miershope was deur hul bedrywigheid uitgehol
en lank reeds ‘dood’. En tog was Gannapan 'n ‘goeie’ plaas. Skape, perde en beeste
het uitmuntend geaard, en die plaas het minstens twee geslagte van die
Fourie-familie ryk gemaak.
In die tyd van hierdie geskiedenis het dit aan Petrus Fourie behoort, bekend as
‘Klein’ Petrus, om hom - vroeër - van sy vader en grootvader te onderskei wat ook
albei Petrus geheet het en wat altwee destyds lank reeds ter siele was.
Hier het hy met sy bejaarde en sieklike gade en sy enigste seun gewoon. Sy seun,
ook Petrus, is kort voor hierdie gebeurtenisse getroud en het voorlopig sy intrek in
een helfte van die groot woonhuis geneem.
Ek moet die leser 'n denkbeeld gee van die persone wat 'n rol in hierdie drama
gespeel het, maar dit sal so kort wees as wat ek dit moontlik kan maak en waar iets
onnodig of omslagtig lyk, wil ek vooraf die versekering gee dat ek stip sal probeer
om niks aan te roer wat geen uitwerking op die denouement het nie.
Die ou heer Petrus Fourie, eienaar van Gannapan, was destyds in sy
agt-en-sewentigste jaar. Hy was besonder sterk en gesond vir sy jare, waarvan die
feit dat hy tot sy gevangeneming in die derde jaar van die laaste Engelse Oorlog in
die veld gebly het, voldoende bewys lewer. Daarenteen was sy gade, tant Debora,
jare lank reeds 'n hulpelose invalide. Sy was 'n jiglyer en was eindelik snags tot haar
bed en bedags tot 'n rystoel deur die felle kwaal geketen.
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Die beheer van die plaas was destyds byna geheel en al in die hande van die enigste
seun - reeds genoem - wat toe in sy ses-en-twintigste jaar was.
Die feit dat daar slegs een kind in die huisgesin was, was te wyte aan 'n tragedie
wat 'n ongeneesbare wond in die gemoedere van die bejaarde egpaar nagelaat het.
Oorspronklik het die gesin nie minder as sewe getel nie - seuns en dogters op wie
enige ouer trots kon gewees het. Gedurende die stigtingsjare van die gesin is die
hele landstreek deur 'n vreeslike epidemie van witseerkeel geteister wat binne enkele
dae ses kinders aan die Fourie-huisgesin ontneem het. Petrus alleen is aan die
verslae ouers oorgelaat.
Die vader was ryk en aan die enkele seun het hy die middels vir 'n goeie opvoeding
verskaf. Daar was oorspronklik 'n plan om 'n predikant van Petrus te maak, maar
hy was later self oortuig daarvan dat hy te min neiging vir die verantwoordelike amp
het, en van dié doelwit moes die ouers afsien. Gedurende sy laaste skooljare het
hy kennis gemaak met sy toekomstige eggenote, Oreade Hansen, 'n meisie van
Noorse afkoms. Sy was in dieselfde hoërskool as Petrus Fourie, maar anders as
hy het Oreade die een eksamen na die ander met trompetgeskal en wapperende
vlae afgelê. Sy was die eerste meisie wat eerste in die hele Suid-Afrika in die
B.A.-eksamen gestaan het. Wat verstandsvermoë betref, was sy klaarblyklik
buitengewoon en ek maak daarvan besondere melding, omdat sy - soos die leser
later sal sien - 'n diep geheim ontleed en die sleutel gevind het onder omstandighede
wat van die hoogste redenasievermoë getuig. Sy was ook 'n mooi meisie - baie
mooi. Sy het die pragtige gelaatskleur, die donkerblou oë en gekartelde, goue
haarbos van haar Noorse voorouers erflik behou.
Dan is daar nog een bewoner van die plaas wat genoem en breedvoeriger
beskrywe moet word in eweredigheid met die merkwaardige, die onuitlegbare rol
wat hy in die gebeurtenisse op Gannapan gespeel het. Dit was 'n ou Boesman, ene
Skottelgoed. Hoe oud hy was, kon niemand raai of uit sy eie lewensgegewens
ontleed nie. Hy het met die grootvader van die huidige eienaar uit die Kolonie
saamgetrek. Dit was bekend dat hy in die slawetyd gelewe het en gebeurtenisse
kon onthou wat hom in enige geval buite die grenspale van die eeu geplaas het. Hy
was in die tyd van hierdie gebeurtenisse so gerimpel en uitgedor dat hy 'n mens
aan 'n dooie, opgedroogde klipsalmandertjie herinner het. 'n Mens vind hulle dikwels
tussen die swart rotse deur die woede van die woestynson gemummifieer - so het
ou Skottelgoed gelyk.
Hy het geen gereelde werk meer gedoen nie. Al wat hy op Gannapan nog gedoen
het, was pligte wat hy homself opgelê en met bittere jaloesie uitgevoer het - jaloesie
in dié sin dat hy niemand anders wou toelaat om hom met sy pligte te bemoei nie.
Sommige van sy werke het bewys van toenemende kindsheid gelewer. Daar was
byvoorbeeld vroeër 'n omheinde blomtuin voor die woonhuis van Gannapan.
Aanhoudende droogtes het die heining egter lank reeds vernie-
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tig en al wat toe van die blomtuin oorgebly het, was hier en daar 'n half met grond
bedekte ry klippe, en ongeveer dertig tree van die voordeur was twee gemesselde
pilare, waartussen eenmaal klaarblyklik die hek gehang het wat toegang tot die tuin
verleen het. Die pilare was van geslane sandklip en is baie jare gelede deur
Skottelgoed self opgerig. So altans het die legende van Gannapan te kenne gegee.
Hy het self altyd met groot trots beweer dat hy in sy jong dae in die ou Kolonie 'n
messelaarskneg was. Die oppas en bewaring van hier die twee nuttelose pilare was
een van ou Skottelgoed se vernaamste werke. Een maal in die week het hy hulle
gereeld met 'n oplossing van wit fonteinklei geverf, en die minste beskadiging het
hy dadelik herstel, want hy kon nog goed messel.
Nog 'n arbeid van ou Skottelgoed was om sy verlamde ounooi elke oggend van
haar slaapkamer op die veranda in haar rystoel uit te stoot en ook - wanneer sy dit
verlang - op die werf rond en saans na die krale te vervoer. Ou tant Debora het hom
geroep deur met 'n kierie 'n sekere ritmiese sein op die vloer te stamp, wat al die
inwoners van Gannapan goed geken het. Ook haar begeleidende roep, ‘Skottelgoed!
Skottelgoed!’, was aan almal bekend.
Die ou Boesman het 'n eienaardige gewoonte gehad: dit was om name aan alle
voorwerpe te gee waarmee hy gereeld te doen gehad het. Sommige van sy name
was van onuitlegbare herkoms, ander weer was die gevolg van ingewikkelde
gedagteverbindings wat 'n geoefende sielkundige alleen sou kon ontleed.
Die twee pilare het natuurlik name gehad wat elke kind op Gannapan leer ken
het net soos die name van die menslike inwoners.
Die regterkantse pilaar was ‘Ounooi’, die linkerkantse ‘Isaak Slyk’. Die herkoms
van ‘Ounooi’ was aan almal op Gannapan bekend. Dit was altyd 'n moeilike taak
om van ou Skottelgoed self 'n uitleg van sy terminologie te kry - altans in sy latere
jare. Maar op die een of ander tyd in die verlede moet hy erken het dat ‘Ounooi’
genoem is na die nuuskierige vrou in die Bybel wat omgekyk en sodoende haar
ongehoorsaamheid verewig het. Maar ‘Isaak Slyk’ was 'n ondeurgrondelike geheim
en het 'n geheim gebly, totdat Oreade Hansen deur 'n verbasende stelsel van
redenering die sleutel ontdek het - en dit op 'n kritieke moment, toe die uitleg van
die geheim vir die hele Gannapan 'n saak was van lewe en dood.
Ou Skottelgoed het allerhande voorregte op Gannapan geniet wat aan geen ander
nie-blanke gegun is nie. Een van die voorregte wat hy hoog op prys gestel het, was
om elke huisdiens in die voorhuis by te woon. Sy vaste sitplek was op 'n klein stofie
agter die deur waar hy diep aandagtig geluister en luidrugtig saamgesing het. Hy
het mettertyd 'n verbasende teologiese stelsel saamgevoeg en aan die Bybel en
Psalms en Gesange het hy die grootste deel van sy eienaardige naamlys ontleen.
Oreade, byvoorbeeld, wat nooit hoog in sy guns gestaan het nie, het hy agteraf
veragtelik as ‘Oom Annie Smart’ bestempel. ‘Oom Annie Smart’ het klaarblyklik by
hom die betekenis ontwikkel van iets baie naby
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'n skelwoord. Dit was sy lesing van die bekende gesangreël: ‘Om alle smart’.
Skottelgoed het een liefling op Gannapan gehad wat 'n plek in sy hart verower
het wat in alle opsigte gelykgestaan het met dié wat deur lede van die Fourie-gesin
ingeneem word. Dit was 'n mak kraai wat destyds ongeveer twintig jaar lank al 'n
veelverdraagde inwoner van Gannapan was. Sy slimheid was deur die hele streek
spreekwoordelik. Al die lede van die gesin en al die bediendes het hy by name
geken en geroep. Hy kon alle stemme so sekuur namaak dat hy dikwels die oorsaak
was van allerhande onaangenaamhede in die huis en kombuis. Dit was moeilik om
die bestaan van 'n egte humorsin by hom te betwyfel. Een gereelde grap van hom
was om hard aan die fluit te gaan en die honde in die stem van die kombuisbediende
by name te roep. Wanneer hulle vir die verwagte uitdeling van voedsel aangestorm
kom, het hy hulle met 'n skaterlag begroet. So ook was dit sy gewoonte om die een
of ander van die bediendes uit die agterdeel van die huis luidrugtig na voor te roep
en wanneer hulle aangehaas kom, het hy hulle met allerhande skelwoorde bespot
en uitgelag. Dat hy goed geweet het dat sy gedrag iets ongeoorloofs was, het geblyk
uit die feit dat hy na een van sy kaskenades altyd vroegtydig sy toevlug tot die nok
van die dak geneem het. Boonop was hy 'n dief, geslepe en so onverbeterlik dat sy
lewe dikwels deur sy eie misdade in groot gevaar verkeer het. In sulke gevalle was
dit altyd ou Skottelgoed wat 'n hersiening van die doodvonnis verkry het. Hy het
nooit enige uiterlike bewys van sy liefde vir die kraai getoon nie, maar daar is geen
twyfel nie dat die voël op die een of ander wyse 'n besef daarvan gekry het. Hy het
ure lank op die ou Boesman se skouer gesit, terwyl hy allerhande geheime in growwe
bas in sy oor fluister.
Hy was bekend as ‘Derwaarts’ - natuurlik 'n benaming van ou Skottelgoed. Oreade
se uitleg (ná Skottelgoed se heengaan) was dat ‘Derwaarts’ 'n sinoniem vir Gehasi
was en dat dit afkomstig is uit die vyfde hoofstuk van II Konings. Die leser sal sy eie
vernuf kan toets om met behulp van hierdie gegewens die assosiasie van gedagtes
na te spoor. Gehasi was 'n deurtrapte skelm, maar sy skelmagtigheid was van 'n
aard wat die bewondering en nooit die veroordeling nie van Skottelgoed geniet het.
Nou kom ons by die storie.
Die Engelse Oorlog het uitgebreek en die ou heer Petrus Fourie en sy seun is
gekommandeer om by hul kommando aan te sluit. Die ou man het beslis geweier
om weens sy ouderdom vrystelling te verkry. Op Gannapan sou alleen agterbly die
twee vroue - ou tant Debora en haar jong skoondogter, Oreade, met die bediendes
en ou Skottelgoed. Die seun moes dadelik vertrek maar ou oom Petrus het 'n week
uitstel verkry om eers sekere sake in orde te bring. Die vernaamste hiervan was die
veiligmaking van 'n bedrag van agthonderd pond wat hy in die bank op die dorp
gehad het. Hy het besluit om die geld op Gannapan weg te steek.
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Sy seun Petrus was al weg en vader en seun het mekaar nooit weer op aarde gesien
nie, daar hulle uiteindelik by verskillende kommando's aangesluit het. Die ou heer
is op Ceylon in gevangenskap dood, terwyl jong Petrus tot die einde van die oorlog
uitgebly het.
Om die geld weg te steek, was die laaste werk wat die ou heer op Gannapan sou
verrig. Die dag voor sy vertrek het hy dorp toe gery, met ou Skottelgoed as sy enigste
gesel. Hy het toe reeds besluit om net ou Skottelgoed van die wegsteekplek van
die geld te vertel tot tyd en wyl hy sy seun sou ontmoet en die geheim aan hom sou
kon bekend maak - wat nooit gebeur het nie.
Oom Petrus en die ou Boesman was laat die middag met die trommel geld terug
op Gannapan. Dit was onwenslik om die vroumense daarvan te vertel. Dit sou alleen
dien om soveel meer moontlike bronne van openbaring te skep.
'n Tydjie na sononder het oom Petrus en ou Skottelgoed die veld ingestap. Hulle
het eers gesorg dat niemand hulle kan afloer nie. Op 'n afstand van vierof vyfhonderd
tree van die huis het die ou heer 'n rigting oor twee vaste rotse gepeil en driehonderd
tree van die laaste rots is die trommel sorgvuldig in 'n uitgeholde miershoop begrawe.
Om sonder die nodige sleutel die trommel onder al die miljoene miershope te kry,
sou die hele Britse leër - Australiërs, Kanadese en Indiërs bygereken - 'n honderd
jaar kos - só altans het oom Petrus op hul terugtog huis toe aan sy ou bediende
verklaar. Salig was hulle in die geloof dat geen mense-oog hul bedrywigheid gesien
het nie. En hul geloof was ongegrond! Een van die bediendes van Gannapan het
vanuit die stat, twee myl van die woonhuis, die geheimsinnige rondwandeling van
die ou heer en sy bediende opgemerk. Dit het sy nuuskierigheid gaande gemaak
en hy het hulle met Koranna-sluheid van miershoop tot miershoop bekruip en sonder
hul kennis alles afgeloer wat hulle gedoen het.
Dit was 'n jong Koranna by name Coenrad, op Gannapan gebore en getoë.
Die volgende dag was daar 'n traanvolle vaarwelsegging en oom Petrus Fourie
is vort om sy ou lewe vir die groot saak op te offer.
Sake het al hoe slegter op Gannapan gegaan. Selde of nooit het die twee eensame
vroue berig van hul geliefdes gekry nie. Al wat hulle te wete gekom het, was dat die
ou man by die beleg van Mafeking was en die seun by Ladysmith.
En toe kom uitgeputte bodes met die berig dat Roberts se leër opruk - ‘soos
sprinkane oor die hele wêreld’ - en dat alle vroue moet vlug en by vrouelaers aansluit.
Tant Debora en Oreade is dieselfde dag vort met 'n ossewa wat vir dié doel
agtergelaat en altyd gereed gehou is. Reeds kon hulle die rook van brandende huise
hemelwaarts sien styg en af en toe kon hulle die dowwe ontploffing van die Engelse
kanonne in die verte hoor.
Ou Skottelgoed en die kraai is alleen agtergelaat om die huis op te pas.
Die volgende dag was die Engelse op Gannapan en binne 'n uur was die woonhuis
geplunder en gesloop.
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Die Engelse het ou Skottelgoed nogal goed behandel. Hulle het hom as 'n soort
natuurwonder beskou. Hy is saam met sy kraai onder luide gelag aan die offisiere
ten toon gestel en toe dit ter sprake kom wat hulle met die ou mummie moet doen,
het hulle geredelik sy versoek toegestaan dat hy by die ruïne van Gannapan
agtergelaat word.
Maar met ‘Derwaarts’ was dit anders gesteld. Een van die offisiere het die
wonderlike pratende kraai so interessant gevind dat hy daar en dan besluit het om
hom saam te neem. Een van die Kakies het hom in hande gekry, 'n tou om sy been
gebind en hom aan 'n muilwa vasgebind. Vertel word dat ou Skottelgoed vreeslik
oor die kraai te kere gegaan het. Hy het eers gepleit met betraande wange en
naderhand woedend geword, geskel en gevloek onder groot gelag van die soldate.
Tot by die offisiere het hy deurgedring en uitgeskreeu: ‘Julle kan die kraai nie
kruisvang nie! Ek ken die wet oor kruisvang. Hy het geen wapen in die hand gehad
nie!’ ‘Kruisvang’ was natuurlik van ‘krygsgevangene’ afgelei.
Of die offisiere die minste van die ou Boesman se uitvaardery begryp het, is te
betwyfel. In ieder geval is die kolonne voort met Derwaarts bo-op die muilwa, terwyl
ou Skottelgoed hom treurend vanaf die ruïnes nagestaar het. Die laaste wat van
die kraai gehoor is, was 'n reeks vloekwoorde en 'n aanhoudende skaterlag asof dit
die grootste grap is wat hy ooit belewe het.
En in die vreeslike eensaamheid het ou Skottelgoed alleen op Gannapan
agtergebly. Van stukkies blik, bokseil en sakke het hy vir hom 'n soort pondokkie in
die bouvalle opgerig en daar sy intrek geneem. Hoe hy gelewe het, is grotendeels
'n geheim. Dat hy bitter moes gely het, is seker. Dit is bekend dat verbygaande
Engelse kolonnes hom kos en klere geskenk het, en by wyse van gekskeer met die
eienaardige ou skepsel hom somtyds gruwelik mishandel het.
Ook sommige van die ou volk en die swart vroue het in die Korannastat agtergebly.
Al die jong volk het as wadrywers en spioene by die Engelse aangesluit.
Dit was gedurende hierdie tyd dat 'n onrusbarende gerug ou Skottelgoed ter ore
gekom het. Van die agtergelate volk het hy verneem dat, na Boesmansgewoonte,
Coenrad nie kon nalaat om met sy slimheid te spog nie. Hy het vertel hoe hy die
oubaas afgeloer het en ook gespog dat hy die trommel geld gou-gou sou kon uithaal.
Die nag nadat hy die berig gehoor het, is ou Skottelgoed in die donkerste ure vort.
Hy het die miershoop weer gekry, die trommel uitgehaal en weer noukeurig op 'n
ander plek weggesteek. Dié keer het g'n mense-oog hom gesien nie. Die geheim
was vir ewig in sy eie siel verborge - ewig verborge - want binne tien dae na die
tweede verberging van die geld is ou Skottelgoed deur een van die ander volk dood
in sy pondok gevind.
Meer as twee jaar is verby. 'n Jaar lank reeds is daar weer vrede. Jong Petrus
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Fourie en sy vrou, Oreade, is weer terug op Gannapan - alleen. Die ou vader is in
gevangenskap op Ceylon dood en die ou moeder het haar lyding in een van die
Engelse vrouekampe geëindig.
Al wat Petrus en Oreade nog op Gannapan staande gevind het, was die twee wit
pilare wat hulle nog geken het as ‘Ounooi’ en ‘Isaak Slyk’.
Van die ou volk wat agter- en min of meer getrou gebly het, het hulle die storie
van die trommel geld te hore gekom. Hulle het van Coenrad se verraad gehoor en
was verseker dat ou Skottelgoed net een boodskap nagelaat het, naamlik dat hy
die geld uitgehaal en weer op 'n veilige plek weggesteek het.
Van Coenrad se verraad was daar daadwerklike bewys genoeg. Kort na ou
Skottelgoed se dood het hy met 'n ander kolonne na Gannapan teruggekom. Dit
het spoedig geblyk dat hy die Engelse van die geld vertel het en aangebied het om
die plek te kom aanwys. Die kolonne het weke lank op Gannapan gekampeer en
nag en dag was hulle met die verraderlike Coenrad as gids aan soek. Binne 'n
omtrek van 'n vierkant myl is al die miershope uitgespit - en tevergeefs, want die
beloning wat Coenrad aan die end ontvang het, was vyf-en-twintig slae met die
muilstring!
Met al die ontberinge en lyding wat al die teruggekeerde Boere ondervind het,
het Petrus sy boerdery weer begin en uiteindelik die woonhuis weer opgebou, met
die twee wit pilare as die enigste oorblyfsel van die ou aanleg. Omtrent die trommel
geld het hulle alle hoop lank reeds laat vaar, ofskoon dit by dié geleentheid vir hulle
'n onskatbare rykdom sou gewees het. Die skrale huisgesin was daadwerklik
hongerlydende, met uiterste gebrek aan klere, meubels en plaasgereedskap.
En so het dit gekom dat Petrus en Oreade op 'n sekere nag in die voorhuis op
seepkissies voor 'n misvuur sit. Dit was 'n bitter koue winternag. Hulle was besig
om die donker toekoms te bespreek, toe hulle skielik deur die dodelike stilte van die
leë huis 'n geluid hoor wat hulle albei 'n verpletterende skrik deur die lyf jaag. Dit
was 'n ritmiese geklop: een-twee, een-twee-drie, een-twee.
Oreade kon die uitroep nie weerhou nie: ‘Liewe Here, dit is Moeder!’
Dit was haar bekende geklop op die vloer om die ou Boesman te roep.
Indien daar die minste twyfel was, is dit spoedig in sekerheid omgesit, toe hulle
haar stem duidelik hoor uitroep:
‘Skottelgoed, Skottelgoed, kom gou!’
En skielik word aan die deur van die voorhuis 'n harde geklop gehoor.
Enige minute lank sit Petrus en Oreade mekaar doodsbleek en woordeloos en
aanstaar.
Dit was Petrus wat die eerste sy moed teruggevind het. ‘As dit Moeder is, watter
kwaad of leed sal sy ons aandoen?’ en met dié woorde stap hy na die deur en trek
dit wyd oop.
Nòg gees, nòg mens het daar gewag.
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Met sy gewone swaaiende loop en die kop sywaarts gehou, stap statig die kamer
binne - die ou verlore kraai!
Seker nooit tevore is Derwaarts met soveel vreugde en blydskap op Gannapan
begroet nie. Hul laaste stukkie kos word uitgehaal en aan hom uitlokkend voorgelê.
Hulle het eintlik gewedywer om die kraai te streel en te liefkoos.
Gedurende die volgende dae het hy weer al sy ou gewoontes opgedoen behalwe
een - hy het nooit weer gepraat of gelag nie! Petrus en Oreade het dit toegeskrywe
aan die feit dat hy aanhoudend oor sy oubaas en ounooi treur - en vernaamlik oor
ou Skottelgoed. Dat hy hulle gemis en af en toe na hulle gesoek het, was duidelik
uit sy gedrag te sien.
En toe merk hulle 'n nuwe eienaardigheid op. Die kraai het nog slegs 'n enkele
naam uitgeroep. Dit was: ‘Isaak Slyk’.
En dit was hier dat Oreade haar verskyning as werklike heldin op die toneel
gemaak het. Ná hul droewige terugkeer het Petrus en Oreade natuurlik maande
lank aanhoudend na die trommel geld gesoek. Agthonderd pond sou op die moment
'n onskatbare fortuin beteken het. 'n Honderdste van die bedrag sou hulle dadelik
uit die knaende ellende gered het. Daarom het hulle gesoek en gesoek, die een lyn
miershope na die ander stelselmatig opgeneem en met ontsettende arbeid
opgrawings gedoen - alles tevergeefs! Uiteindelik - na maande - het hulle wanhopig
tot die oortuiging geraak dat - uitgeslote 'n blote gelukstoeval of 'n menslike
aanduiding - niemand op aarde ooit weer die geld sou vind nie. Daar was natuurlik
ook die moontlikheid dat Coenrad, of een van die Engelse, of 'n ander Kleurling die
trommel gekry en die vonds geheim bewaar en die geld sonder verdeling gehou
het. Hoe dit ook al sy, Oreade en Petrus het die soektog laat vaar en hul aandag
aan die dringender omstandighede van hul bittere lewenstryd gewy. So knellend
was die herinnering aan die trommel verlore geld dat die onderwerp selde of ooit
weer tussen hulle aangeroer is.
En toe verskyn die ou kraai.
Petrus het van die begin min aandag aan die voël bestee, maar by Oreade was
daar dadelik 'n onuitlegbare belangstelling in Derwaarts se doen en late. Tevore
was daar nooit veel liefde tussen haar en die kraai nie. Die voël het besondere genot
uit sy slinkse verergering van die nuwe inkomeling op Gannapan geskep. Alles van
haar wat hy in hande kon kry, het hy gesteel en noukeurig op die werf weggesteek,
en op duisend ander maniere het hy haar onophoudelik geterg, totdat by haar 'n
bitter gevoel teenoor die kraai ontstaan het!
Maar nou was die gevoel tot die agtergrond van haar gemoed verskuiwe. Oreade
het hom gedurig gadegeslaan en bestudeer. Miskien was dit 'n teken van die
bonatuurlike gewaarwording wat vroue dikwels het.
Ek sal nou - ten slotte - 'n kort opsomming gee van Oreade se waarnemings in
verband met die kraai, soos sy dit self aan my later uiteengesit het. Sy het ná
ondersoek onder die agtergeblewe Korannas eers 'n ou vrou ontdek wat met se-

Eugène Marais, Versamelde werke

496
kerheid kon verklaar dat die kraai sy verskyning op Gannapan gemaak het ná die
vernieling van die huis, maar voor ou Skottelgoed se dood. Dit het geen twyfel gely
nie dat Skottelgoed en die kraai voor die dood van die Boesman maande lank in
die ruïne saam gewoon het. Ná sy dood het die kraai sy verblyf by sy wilde
stamgenote in die veld opgeneem - iets wat hy voorheen dikwels by wyse van
afwisseling gedoen het.
En van hierdie punt het Oreade in haar redenering uitgegaan.
Eers het die vraag ontstaan: Waarom sou die kraai aanhoudend slegs een naam
noem: die geheimsinnige ‘Isaak Slyk’? Niemand het hom ooit tevore die naam hoor
sê nie ... Vir Oreade was daar slegs een antwoord: die ou Boesman het voor sy
dood alles in sy vermoë gedoen om die kraai die een naam te leer noem en tegelyk
die besiging van alle ander name en woorde verhinder.
Indien dit so was - waarom sou die ou Boesman dit gedoen het? ... Hy moes
natuurlik 'n bepaalde doel gehad het.
Oreade het dadelik tot die oortuiging geraak dat dit as 'n boodskap bedoel is,
indien hy voor die terugkeer van die gesin te sterwe sou kom.
En toe kom die baie moeilike vraag: Wat is die betekenis van die boodskap?
Oreade het ingesien dat sy waarskynlik nooit lig op hierdie deel van die vraagstuk
sou werp sonder om vooraf te ontdek watter aanknoping van idees daar in die
duistere gedagtestroom van die ou Boesman in verband met die naam ‘Isaak Slyk’
was nie.
Hierop het sy haar weke lank toegelê en so skitterend was haar metode en die
uitslag dat dit my spyt dat ek dit nie breedvoeriger kan uiteensit nie. Sy het natuurlik
geweet dat die ou Boesman 'n menigte van sy wonderlike name deur gedagtemening
uit die Bybel en Gesangboek verkry het. Sommige van die belaglike afleidings was
spreekwoordelik in die gesin, soos deur Skottelgoed self in vroeër jare uiteengesit.
En toe het sy ondersoek ingestel na die oorsprong van ‘Isaak Slyk’ en haar vereers
tot die Bybel en Gesangboek beperk.
Sy het in hierdie opsig nie geheel en al in die donker verkeer nie. Sy was 'n
geleerde meisie en wat sy eerste gedoen het, was om die stelsel op te stel
waarvolgens ou Skottelgoed gewoond was om klanke verkeerd te hoor en te
verbaster. Volgens die stelsel het sy afgelei dat ‘Isaak Slyk’ waarskynlik die ou
Boesman se vertolking was van die woorde ‘is as slyk’. Dit het haar nie veel tyd
gekos om die reël in Gesang 43:2 te vind nie. Sy verklaar dat daar 'n koue rilling
deur haar lyf gegaan het, toe sy die hele reël lees: ‘Goud en zilver is als slijk.’
Hoe sou dié reël in die geheue van die ou Boesman (soos hy dit Sondae hoor
lees en sing het) voortbestaan het? Sy lesing sou in alle waarskynlikheid gelees
het:
‘Goud en silwer is in Isaak Slyk.’ Dit was die gedagte wat in sy dowwe brein
rondgeswerf het!
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Dit was ou Skottelgoed se boodskap!
Met 'n juigkreet het sy haar ontdekking aan haar man bekendgemaak. Volgens
mansgewoonte het hy haar uitgelag en al haar wonderlike logika as 'n verdigsel
beskou.
Hy het hom egter laat saamsleep om die pilaar te ondersoek.
Hulle het dadelik bewyse gevind van onlangse verstoring van die messelwerk.
Die pilaar is gou afgebreek en onder, in die middel, is die trommel geld ingemessel
gevind.
Volgens berig van die bankbestuurder op die dorp het die trommel presies
dieselfde bedrag bevat as dié wat ou oom Petrus die dag uit die bank getrek het.
En hier volg nou die merkwaardigste feit van alles: ou Skottelgoed het die trommel
oopgebreek klaarblyklik met geen ander doel nie as om ter veiligmaking van die
verborge skat wat hy vir sy baas moes bewaar, bo-op die geld 'n doekie vol Slamse
doepa te plaas. Die ou Boesman is feitlik van honger en ander ontbering dood, en
nieteenstaande hy al die maande 'n skat van agthonderd pond in sy besit gehad
het, het hy geen pennie vir sy eie redding gebruik nie.

3 Die Spookbul van Farellone
Kolonel Francois de Ville - ‘Sois’ de Ville, soos hy onder sy intieme vriende genoem
is - is in 'n yl bewoonde streek op die hang van die Transvaalse Hoëveld en op die
grens van die grootste naturellegebied binne die Unie van Suid-Afrika gebore. Hier
het hy ‘onder die swartes’ grootgeword.
Die beskaafder kant van sy opvoeding het hy in 'n klein plaasskooltjie, met 'n ou
Hollandse matroos as ‘meester’, geniet. Van sy jongste dae af was hy in die omtrek
beroemd as 'n perdetemmer, geweerskut en om sy veldkennis oor die algemeen.
Met die taal en gewoontes van die swartmense was hy net so vertroud as met dié
van sy eie ras.
Hy was nog maar 'n baie jong seun toe die Tweede Vryheidsoorlog uitbreek en
nieteenstaande ouerlike - meer bepaald ‘moederlike’ - teenstand, het hy met die
eerste kommando uit sy wyk saamgery. Dit is natuurlik histories bekend hoe gou
hy vir hom in die groot worstelstryd 'n naam as verkenner verwerf het, totdat van
hom byna net so dikwels in die Engelse oorlogsberigte melding gemaak is as van
die groot Boeregeneraal onder wie hy gedien het.
Ná die oorlog is aan hom 'n offisierskap in die pasgestigte polisiemag aangebied
wat hy, na lang aarseling, en met 'n erkende gewetensbeswaar aangeneem het.
Hier het sy verkennersgenie, sy veldondervinding en sy kennis van die ka-
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rakter, gewoontes en tale van ons vernaamste naturellestamme hom goed te pas
gekom. Hy het die stigter en later die hoof van 'n afdeling in die destyds
georganiseerde geheime polisie-afdeling geword. Hier het hy sy pligte trou en deeglik
nagekom, ofskoon hy gedurig, aan privaatvriende altans, verklaar het dat die werk
vir hom haatlik is en dat hy na sy aftrede - hoe ver in die toekoms dit destyds ook
al was - as 'n verlossing vooruitsien.
Die verlossing het gouer gekom as wat hy miskien gedink het. In 'n skermutseling
met opstandige naturelle is hy swaar gewond, so swaar dat sy lewe lank in gevaar
was. Voordat hy die hospitaal kon verlaat, is hy deur die geneeshere as ongeskik
vir verdere diens verklaar en tot groot en openlik erkende spyt van die hoofde van
die departement moes hy sy ontslag neem met 'n pensioen, ‘te klein om van te lewe
en te groot om van te sterwe’. Hy het toe nog nie sy dertigste verjaarsdag bereik
nie, sodat hy in die tyd van sy ontslag vooruit kon sien na - waarskynlik - die grootste
deel van sy lewe met ‘niks om te doen nie’.
Lank voor sy amptelike aftrede het kolonel De Ville 'n ou blokhuis op die kam van
die Blouberge gekoop. Hiervandaan had hy 'n pragtige uitsig oor die groot stad aan
die een en oor die afgeleë Bosveld aan die ander kant. Solank hy nog in diens was,
het hy al sy vakansies in die Blokhuis deurgebring. Die ontginning van 'n verbasende
rotstuin - in verband waarmee hy net die natuur in gewenste rigtings moes lei - en
die verbetering van die Blokhuis tot 'n skone en gerieflike woning het by hom
mettertyd 'n liefhebbery geword wat die grootste deel van sy vrye tyd in beslag
geneem het. Hier het hy hom dadelik ná sy ontslag met twee ou bediendes gevestig.
Hier kon hy voel asof hy in die vrye veld verkeer, terwyl die dreuning van die magtige
stad dikwels hoorbaar was en die glans van die goudduine wat die stad op die
gesigseinder afbaken, op helder dae uitblink soos 'n smaldeel haelwit slagskepe in
enkele linie na 'n onsigbare hawe oor die verste bult gerigsnoer.
Hier op die bergtop het ek toevallig met kolonel De Ville kennis gemaak gedurende
'n plantkundige bergtog. Deur gemeenskaplike belange het 'n band tussen ons
ontstaan wat aangegroei het, totdat ek my intrek in die Blokhuis geneem het. Ek
het vroeër plantkunde op een van ons hoërskole doseer en was toe op onbepaalde
verlof om enkele van ons plantsoorte te rangskik en die rangskikking te boek te stel.
Dit was ongeveer ses maande na die aanvaarding van ons kommunistiese
huishouding dat ons 'n voorval deurleef het wat ek beskou as die sonderlingste
avontuurlike gebeurtenis wat ek gedurende my hele lewe deurgemaak het.
Dit was op 'n sekere middag, taamlik laat, 'n uur of twee voor sononder; De Ville
en ek, loom in die strelende bergluggie, was op die veranda in gemakstoele, verdiep
in die aanskouing van die kaskenades van die menigte mak dassies wat ons bergtuin
tot hul baljaarplek uitgekies en so vreesloos geword het dat hulle gewoond was om
by die veranda op te spring en aangebode stukkies

Eugène Marais, Versamelde werke

499
brood en koek uit ons hande te neem. Ek dink dat ons albei af en toe ingesluimer
het, toe ons skielik helder wakker geskud word deur die gedruis en kerende geklop
van 'n kragtige motor wat op ons kronkelpad na die Blokhuis aankom. Die Engelse
militêre ingenieurs het die pad op so 'n wyse aangelê en in die bergrand uitgekap
dat 'n rytuig onsigbaar was totdat dit die hoogte bereik en feitlik voor ons deur stilhou.
Ek herinner my dat ons op lui-lomerige wyse begin raai het wie dit kan wees wat
ons op dié uur van die dag kom besoek.
Ons besoekers kon destyds onder slegs drie hoofde gerangskik word. Aan kolonel
De Ville is nog af en toe deur goudmynmaatskappye en somtyds deur die Regering
privaatwerk aangebied, wanneer die een of ander belangrike ondersoek aangaande
die planne en gevoelens van die een of ander inboorlingstam ingestel moes word.
Dit kon dus 'n boodskapper in verband met werk van hierdie aard wees. En dit was
wat ons albei in ons gissinge vermoed het.
Ons het ook taamlik dikwels besoek gekry van ‘sightseers’ wat van ons bergtuin
en woning gehoor het as 'n skouspel wat die moeite werd is om te sien en hierdie
soort was besoekers wat - vrees ek - ons selde met gepaste gasvryheid ontvang
het. En dan was daar persoonlike vriende wat, dikwels sonder uitnodiging, die
naweek by ons deurgebring het.
Maar soos ek sê, ons gissinge was op die eerste soort verenig, toe 'n groot, blink
motor om die hoek van die huis sigbaar word en voor die trappies van die veranda
stilhou. Ons spring altwee uit ons stoele op, toe ons merk dat 'n dame aan die
stuurwiel sit en dat sy die enigste persoon in die motor is.
Terwyl ons die lengte van die veranda afstap na die trappies - en De Ville loop
stadig weens die hinderlike mankheid wat hy van sy wonde oorgehou het - het die
dame ons ingewag sonder om uit te stap of selfs die deur van die motor te open.
Ek herinner my dat die gedagte my te binne geskiet het: dit is 'n jong dame - deur
slawebediening verwen - wat onmiddellike onderdanigheid van elke man te wagte
is. Ek fluister sag tot De Ville: ‘'n Kliënt wat jou hulp kom soebat om haar man met
die oog op 'n egskeiding te beloer!’
Sy enigste antwoord was die toewerping van 'n nydige blik toe ons die trappies
afgaan. Ek wis dat daar vir hom niks meer haatliks was nie as die nogal taamlik
dikwels gedane versoeke dat hy sy dienste beskikbaar moet stel as privaatspeurder
om die een of ander geval van ongeoorloofde liefde spoor te sny. Hy was gewoonlik
die beleefdheid self, maar ek het dikwels gesien dat 'n versoek van hierdie aard
hom so woedend maak dat hy - selfs teenoor 'n dame - dit allesbehalwe hoflik van
die hand wys.
Ek was voor hom om die deur van die motor oop te maak en die jong dame te
nooi om uit te klim. Sy het 'n paar minute stil gesit, terwyl haar oë belangstellend
oor die bergtuin, die dassies en ons woning swerwe. Klaarblyklik was sy dit alles
nouliks te wagte en het dit haar verwondering gewek.
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‘Verontskuldig my onbeleefdheid,’ sê sy eindelik met 'n aanvallige glimlag, ‘maar jul
kasteel is 'n weinig asemberowend. Ek verwag elke oomblik om 'n optog van
kaboutertjies te voorskyn te sien kom. U is natuurlik dr. De Roubaix,’ sê sy, terwyl
sy my die hand reik: ‘en u’ (met 'n nog vriendeliker en aanvalliger glimlaggie teenoor
De Ville) ‘herken ek van u nuusbladfoto's - kolonel De Ville?’
Ons mompel die gewone beleefdhede en begelei die jong dame na die veranda,
waar sy grasieus en met die gewone selfsugtigheid van die geslag my private
gemakstoel inneem met die nonchalance van 'n vorstin aan wie al die beste dinge
vanself en sonder moontlikheid van teenspraak toekom.
Nadat sy gaan sit het, neem sy weer - sonder die minste teken van selfbewustheid
- ons dassies, ons omgewing en ons onwaardige persone in stadige oënskou.
Margaret du Plessis - gebore Margaret MacDonald - was bestem om 'n aansienlike
rol in die drama waarvan hierdie ontmoeting die eerste bedryf was, te speel en dit
is derhalwe miskien wenslik dat ek die destydse voorkoms van hierdie merkwaardige
vrou kortliks beskrywe, asook die indruk wat sy op 'n toeskouer gemaak het.
Margaret du Plessis was destyds in haar vier-en-twintigste jaar. Sy was bo die
gemiddelde lengte van vroue. Ek sou haar nie juis 'n beeld van fyn skoonheid noem
nie, maar sy het iets gehad wat in 'n vrou veel meer as popagtige mooiheid beteken.
Uit haar hele persoonlikheid het 'n aantreklikheid gestraal wat haar in enige geselskap
dadelik merkbaar sou maak. Die kleurspel van haar gelaat en hoof was
buitengewoon, en was die aanvalligste eienaardigheid van haar voorkoms. Met 'n
besonder fyn vel het 'n delikate kleur wat deur geen kunsmatige aanbrenging ooit
geëwenaar kon word nie, gepaard gegaan. Bokant haar oë en melkwit voorhoof
was 'n massa pragtige, gekartelde hare van egte koperrooi - die wonderkleur wat
ewig aan die naam van Titiaan verbonde is. Wat hierdie märchenhafte kleurspel
meer as buitengewoon gemaak het, was 'n paar pragtige donker oë wat elke
skakering van haar gemoed weergee. Iets aanvalliger as haar glimlag het ek nooit
in 'n vrou gesien nie. Haar houding was vorstelik en haar liggaam het al die pragtige,
vroulike lyne beklemtoon wat gewoonlik aan 'n atletiese ontwikkeling te danke is.
‘Ek het u met my ontydige besoek verras, kolonel De Ville? ... En ek het myself
nog nie voorgestel nie; u ken my natuurlik nie?’
‘O, ja, mevrou,’ antwoord De Ville hoflik, ‘daar is min koerant- en tydskriflesers
aan wie u gelaatstrekke onbekend is. Die nuusblaaie was ook die wyse van my
bekendwording met u. U is natuurlik mevrou Du Plessis van Farellone.’
‘Dit is nogal vleiend, kolonel,’ sê sy met 'n vrolike laggie, ‘maar ek beloof om u
tyd nie onnodig in beslag te neem nie. Ek sal u dadelik die rede vir my be-
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soek vertel. En, o, kolonel, ek smeek u, ek bid u, om my geduldig aan te hoor en
om nie kortaf my versoek van die hand te wys nie - want daar is 'n versoek en ek
is deur vriende en bekendes van u op die moontlikheid van 'n weiering voorberei.
Ek het my moed in albei hande geneem om te kom ... en boonop alleen te kom.
Maar kolonel De Ville, ek verkeer in die diepste ellende, 'n voortdurende lyding van
angs wat my lewe haas ondraaglik maak. As u my hulp weier, dan weet ek waarlik
nie wat my verder te doen staan nie. Om so aan te hou, kan ek nie ... kan ek nie.’
Haar gelaatstrekke het dadelik verander en dit was duidelik dat sy onder die
diepste gemoedsaandoening spreek. Daar is 'n skittering van trane in haar oë wat
sy met 'n vinnige - byna nydige handbeweging - met haar sakdoek wegvee.
‘Wees nie bang nie, mevrou,’ sê De Ville gerusstellend, ‘en haas u nie. As dit
enigsins moontlik is, kan u van my hulp verseker wees. Wil u alleen met my praat?’
‘O, nee, kolonel,’ sê sy haastig, ‘ek weet alles van die vriendskap tussen u en dr.
De Roubaix. En hy is 'n geleerde man, 'n wetenskaplike en miskien ... miskien ...
sal hy ook gewillig wees, wanneer hy alles hoor, om my te help ... saam met u.’
Sy het 'n smekende, radelose blik na my gerig wat 'n gevoel van diep medelye
gewek het voordat ek selfs die oorsaak van haar angs geweet het.
‘Ek sal u dadelik alles vertel en u kan nooit dink hoe moeilik dit is ... hoe uiters
moeilik ... om alles in woorde te stel, sodat u dit sal glo nie. Ek kan myself maklik in
u plek stel en weet wat ek sou dink ... Ek sou dadelik sê: “Dit is 'n histeriese vrou
wat aan waansinnige illusies ly”. Ek bid u, kolonel en dr. De Roubaix - as die
vermoede van kranksinnigheid gedurende die loop van my verhaal ooit by u opkom
om dadelik en sonder die minste aarseling dit aan my bekend te maak. U sal my
nie seermaak nie; ek verseker u dit ... en dit sal ons al drie tyd en moeite en - aan
my meer bepaald - geweldige pyniging bespaar, want ek verseker u dat dit vir my
'n foltering is om my storie te verhaal en dit sou duisend maal pynliker wees as ek
moet agterkom dat ek dit aan ongelowige ore vertel wat uit 'n verkeerde
beleefsheidsin voorgee om te hoor en te glo.’
‘Stel u gerus, mevrou, ons weet dat u nie kranksinnig is nie. Ons het albei genoeg
ondervinding om 'n fout in hierdie rigting uit te sluit. Gaan maar gerus voort.’
‘Goed, kolonel. Ek moet u vooraf sê dat die saak my man betref ... Francois du
Plessis ...’
‘Verskoon my dat ek u in die rede val, mevrou. Laat my toe - om teleurstelling te
voorkom - om aan u duidelik te maak dat ek geen speurderswerk aanneem nie. Ek
is onbekwaam om my in 'n egskeidingsaak te bemoei. U sal honderd privaatspeurders
vind wat duisend maal bekwamer sal wees as ek om u te help, indien daar enige
misverstand is tussen u en u man ...’
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Mev. Du Plessis kyk hom verbysterd aan. ‘Ek verstaan u nie, kolonel De Ville.
Misverstand ... egskeiding ... O, nou sien ek! U is heeltemal van die spoor af. Daar
is geen sprake van misverstand of egskeiding nie. Dit is net die teenoorgestelde.
Ek soek u raad en bystand omdat ek weet dat my man se lewe elke oomblik van
die dag in die grootste gevaar is ... dat selfs nou, terwyl ek hier met u sit en praat
...’
En hier oormeester haar gemoedsaandoening haar weer. Haar stem sak in 'n
hees, skaars hoorbare fluistering weg en sy moet verskeie male sluk voordat sy
weer 'n woord uitkry.
‘Ek vra u om verskoning, mevrou,’ sê De Ville dadelik, klaarblyklik verleë en diep
aangedaan. ‘Gaan asseblief voort. Ek sal u nie weer hinder deur dom aanmerkings
te maak nie.’
Met 'n statige hoofbuiging in stilte erken sy die verontskuldiging.
‘Kolonel De Ville, glo u in die bewering wat so dikwels gedoen word dat 'n vrou
somtyds oor onderbewustelike gewaarwordings beskik? Het u enige ondervinding
van sulke gevalle?’
‘Ja, mevrou, ek glo dit en het verskeie male dergelike gevalle beleef. Natuurlik is
daar 'n beperking tot sulke gewaarwordings wat in die wandel onder ons mense
voorgevoelens genoem word. Maar ek glo stellig dat die natuurlike uitsoeking by
die vrou as beskermingsmiddel 'n veel hoër mate van voorgevoel vir gevaar ontwikkel
het as by die man wat dit nie so nodig het nie.’
‘Dankie, kolonel, nou sal ek met meer gerustheid voortgaan. Want ek moet u
vooraf waarsku dat die beste getuienis wat ek voor u kan lê uit voorgevoelens
bestaan en ek gaan u vra om dit sonder enige twyfel aan te neem, en te glo ... want
dit is die heilige waarheid.
Ek weet nie of u bekend is met al die ingewikkeldhede van die Du Plessisfamilie
van Farellone nie. In enige geval sal ek u alles van Farellone kortliks vertel, anders
sal u my storie moeilik begryp.
U het natuurlik dikwels gehoor van die generaal Herkules du Plessis van Farellone
en hom waarskynlik dikwels gedurende sy lewe gesien.’
Ons knik altwee bevestigend.
‘Nieteenstaande sy hoë ouderdom het hy in die oorlog die naam gewin van 'n
bekwame en onverskrokke krygsman. Wat u miskien nie weet nie, is hoe diep die
saak van die Republikeinse onafhanklikheid hom geraak het. Hy het tot die bitter
einde uitgebly en was tot die laaste vuur en vlam teen aanname van die Engelse
vredesvoorwaardes. Sy voorstel was dat al die kommando's wat nog in die veld
was, 'n eed moes aflê om nie oor te gee nie - dat elke man sy lewe in die saak moes
opoffer, dat hulle moes aanhou veg, totdat geen enkele Boer meer op die been is
nie. Vir 'n ouman soos hy was 'n voorstel van hierdie aard nie te skrikwekkend nie,
maar die seuns en jong mans in sy kommando het natuurlik anders daaroor gedink.
Vir hulle was die lewe nog te aanloklik. Nietemin be-
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staan daar geen twyfel nie dat die ou generaal ten laaste, in die bitterheid van sy
siel, werklik probeer het om sy lewe op te offer. In die laaste aanval wat op die
Engelse gedoen is, is hy so swaar gewond dat hy die laaste paar weke van die
oorlog vanuit 'n Engelse hospitaal moes gadeslaan en dit het maande geduur voordat
hy weer gesond was.
Van Farellone het u ook ongetwyfeld dikwels gehoor. Die prag en weelde van die
ou plaas is te danke aan die feit dat dit vyf geslagte lank reeds in die Du
Plessis-familie gebly het en dit weer is te danke aan klein gesinne. Dit was nooit
nodig om Farellone op te sny en onder 'n skaar kinders te verdeel nie. Soos u weet,
het die ou generaal self slegs twee kinders gehad - twee seuns van wie die oudste,
Charles, nog lewe. Die noodlot het dit gelukkig so bestier dat Farellone nie deur die
Engelse verniel is nie. Daar was 'n permanente Engelse kamp in die nabyheid en
die offisiere het die woonhuis van Farellone tot hoofkwartier gemaak. So het Farellone
onbeskadig gebly. Selfs die meubels - die waardevolste altans - het die generaal
gered deur dit in spelonke weg te steek en ander stukke aan sy plaasvolk toe te
vertrou. Die volk van Farellone het verbasend getrou gebly, sodat die gesin Farellone
na die oorlog teruggevind het in byna dieselfde toestand as wat dit was toe hulle dit
verlaat het. Ek sê gesin, maar daar was slegs die ou man en sy twee seuns, Charles
en Armand, wat terug sou kom. Hulle het tot die laaste onder die ou generaal geveg,
maar die moeder van die gesin is in 'n Engelse kamp oorlede. Armand is kort ná
die oorlog getroud en binne enkele maande na sy troue is hy dood. Charles, die
oudste seun, het nooit getrou nie en is nou nog ongetroud. Die gesin het dus
uiteindelik uit slegs drie persone bestaan: die ou generaal, sy seun Charles en
Armand se vrou. Maar dit lyk asof die bewoners van Farellone tot 'n periode van
ramp gedoem was. Armand se vrou is oorlede met die geboorte van haar kind - 'n
seun wat vyf maande na die dood van haar man gebore is. Die gesin is dus nog
verder ingekrimp tot slegs die ou vader, die oudste seun Charles en die babatjie
wat Armand se vrou nagelaat het.
Menere, ek vertel u dit alles omslagtig om die gebeurtenisse duidelik te maak.
Hierdie opeenvolging van rampe het die ou generaal diep geraak. Hy het 'n al
hoe meer teruggetrokke lewe gelei. Sy bure het hy nie meer besoek nie en nooit
iemand na Farellone uitgenooi nie. Hierdie eensame lewe in die enorme ou huis
het natuurlik bygedra tot die ongunstige wending wat in sy karakter bespeurbaar
was. Van Charles het hy maar min gesien en met sy privaatsake het hy hom maar
min bemoei. Charles het geen begeerte om in Farellone opgesluit te lewe nie. Die
grootste gedeelte van sy tyd het hy in die groot stede deurgebring. Hy het renperde
op Farellone aangehou en was nooit van 'n baan afwesig nie. Hy het spoedig in die
stede 'n naam verwerf as 'n bemiddelde man, 'n gunsteling van die fortuin en 'n
getroue volgeling van die joie de vivre. Die
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generaal het Charles se bedrywighede egter uit 'n ander oogpunt beskou. Die skatkis
van Farellone moes af en toe uitgeput word om die nodige middels vir Charles se
vrolike lewe te verskaf. Die ou generaal was nooit suinig nie, maar Charles het
ongetwyfeld sy vrygewigheid tot brekens toe getoets.
Intussen het die ouman al hoe meer aandag aan sy kleinkind begin skenk. Vandat
die kind kon loop, het die generaal hom gedurig by hom gehou. Hy was ongelukkig
wanneer klein Armand 'n paar minute lank afwesig moes wees. Sy lewe - so word
deur die ou bediendes vertel - was 'n marteling toe Armand skool toe moes gaan.
Sy enigste vooruitsig in die lewe was die vakansies. Hy het al lank besluit gehad
dat Armand 'n boer moet word en in besit van Farellone moet bly. Ek dink daar was
net twee dinge in die wêreld wat hy werklik gedurende sy laaste jare bemin het:
Armand en Farellone.
En toe het die noodlot dit so bestier dat ek die laaste ramp was wat die ouman
voor sy dood moes tref. Armand en ek het mekaar op die landboukollege ontmoet
waar hy 'n kursus moes deurmaak om hom vir die landboukundige bestuur van
Farellone te bekwaam.
Ek dink dat ons vir mekaar voorbestem was. Ons het verlief geraak en Armand
het met sy gewone voortvarendheid besluit dat ons moet trou sodra hy met die
kursus klaar is. Ek het 'n bietjie teenstand gebied en langer uitstel aangeraai. Maar
Armand wou van geen uitstel hoor nie en uiteindelik het ek maar toegegee.
En toe kom die groot saak van “ouers vra” - soos dit onder die oumense genoem
word. Van my kant was daar niks te vrees nie, maar Armand het van die begin af
twyfel gekoester. U weet waarskynlik dat die generaal uit die oorlog een ding
oorgehou het en dit was 'n bitter, onwrikbare, vlammende haat teenoor die Engelse
as 'n volk. So iets as vergeet en vergewe, het hy nie alleen verfoei nie - hy kon dit
eenvoudig nooit verstaan nie. Dat die jonger geslag Afrikaners sy gevoelens nie
langer deelagtig was nie, kon hy ewe min verstaan. 'n “Engelsgesinde” Afrikaner
was by hom eenvoudig “verraaier” - en daarmee basta!
Armand en ek was dus moeilikheid te wagte, maar ons was skaars bereid vir wat
werklik gebeur het. Die ouman het in 'n storm van byna spraaklose woede geraak.
Armand met 'n Engelse meisie trou! Liewer, veel liewer sou hy hom dood in sy graf
sien.
Dit is onnodig om die hele loop van die stryd te verhaal. Toe die generaal werklik
besef dat Armand net so beslis as hy is - dat hy gereed was om alles op te offer
voordat hy my laat vaar - nie alleen Farellone nie, maar ook die liefde van sy oupa,
toe het dit Armand voorgekom asof die teenstand van die heer skielik verslap. Sover
het hy toegegee: dat hy met my sou kennis maak. En toe was alles halsoorkop.
Onmiddellik word ek uitgenooi om die volgende naweek op Farellone deur te bring.
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Onthou dat ek niks van hierdie loop van sake geweet het nie. U sal lig begryp met
hoeveel blydskap ek die telegram ontvang het en hoe opgewonde ek na die besoek
uitgesien het ... En die ontnugtering het laat gekom.
Die ouman het my met die grootste hoflikheid ontvang. Uiterlik was daar geen
spoor van die bitterheid in sy hart nie - dit het my voorgekom asof hy dit werklik
geniet om my al die prag en praal van Farellone te toon, en my af en toe die
geskiedenis van die gebied en die familie te vertel.
U weet dat generaal Du Plessis een van die uitsonderings uit sy geslag was,
deurdat hy 'n opgevoede - ek mag byna sê, 'n geleerde man was. Hy was drie
Europese tale magtig en 'n belese man in al drie. In hierdie omgewing was hy 'n
besonder aangename gesel. Selfs sy familietrots was iets interessants. Hy het my
ingenome die geskiedenis van die ras vertel; sy herkoms uit een van die oudste en
hoogste graaflike families in Europa, naamlik die burggraafskap van Richelieu en
Fonsac. Hy het my van die familieplaas in Groot-Drakenstein vertel en hoe Napoleon,
na die Vrede van Amiens, die graafskap aan sy oorgrootvader aangebied het en
hoe die ou Afrikaner die aanbod geweier en sy plaas langs Bergrivier verkies het
bo al die glorie van die keiserlike hof van Frankryk. Ek was met alles diep ingenome
... met die pragtige ou huis, die kosbare ou meubels, die heerlike tuin, boorde,
wingerde, landerye ... alles was sprokiesagtig.
En toe - op die tweede dag van my besoek - toe val die bom! Die ouman het my
alleen na die lemoenboord begelei en daar het hy my te kenne gegee - altyd baie
sag en hoflik - dat hy nooit sy toestemming tot ons huwelik sou gee nie. Armand
sou moes kies tussen die besit van Farellone en alles wat hy na te laat het, en arme
my! En dit is alles deur my. Hy sou my as 'n dogter kon verwelkom, maar hy het te
veel van sulke huwelike gesien. Ek sou nooit gelukkig wees nie en ek sou spoedig
die dag vermaledy waarop hy sy toestemming tot die huwelik gegee het. Met Armand
was dit anders gesteld ... 'n man kan nogal regkom, maar 'n vrou ... Nee, dit was
nie aan te dink nie! En die kinders ... wat moet van die kinders word? Hoe moet aan
hulle vertel word van die onreg - die moorde wat hul moeder se landgenote teenoor
hul vader se ouers gepleeg het?
Tevergeefs het ek gepleit dat ek van Skotse afkoms is, dat ek in alle opsigte 'n
Afrikaner is, dat ek Afrikaans net so goed soos Engels praat, dat my hele simpatie
met die Boere in hul groot stryd was en dat my nasionaliteit in dié van my man
opgeneem sou word en verdwyn. Ek het spoedig ingesien dat daar geen salf aan
te smeer is nie en ek het besluit om Armand se hele toekoms nie te vernietig nie.
Ek sou weier om sonder sy oupa se verlof met hom te trou.
Dit is onnodig om te beskrywe wat dié aand plaasgevind het. Genoeg is dit vir die
doel wat ek beoog om te vertel dat ek Armand eindelik tot my sienswyse oorgehaal
het. Die volgende oggend het ek Farellone en Armand - soos ek ge-
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dink het - vir ewig vaarwel gesê. Ek moet verklaar dat daar by nie een van ons twee
die minste terughouding was wat ons belofte aan die generaal betref nie. Ons het
verklaar dat ons verlowing op 'n end is en dat ons in geen huwelik sou tree solank
hy dit verbied nie. Ons was vas onder die indruk dat hy die nakoming van ons belofte
deur sy testament sou verseker, sodat ons na sy dood ook gebonde sou bly.
Kort na hierdie affêre moes die ou heer die laaste en miskien vir hom die ergste
ramp van sy lewe ondergaan.
Charles het hom reeds veel hoofbrekens gekos en ten laaste moes hy iets
oneerliks doen wat sy vryheid in gevaar gestel het. Wat dit presies was, weet ek
nie, maar ek weet dat hy in die nag na Farellone aangevlieg gekom het met die
polisie op sy spoor. Die generaal het hom sy eie motor gegee om mee te vlug, nadat
hy 'n akkoord met hom gemaak het dat hy gereeld 'n maandelikse toelae sou
ontvang, solank hy buite die grense van die Unie bly.
Hierdie vlek op die eer en die naam van die familie het seker meer gedoen as
enige ander ramp wat hy beleef het om sy dood te verhaas. Hoe dit ook al mag
wees, 'n maand na Charles se eskapade het die ouman aan beroerte beswyk.
Twee maande na sy dood is Armand en ek getroud. Daar was niks in die testament
wat die huwelik verhinder het nie. Ons het natuurlik vooraf regsgeleerdes daaroor
geraadpleeg en ons het geen gewetensbesware gehad nie. Daar was bewyse dat
die ou heer van plan was om Armand in hierdie opsig na sy dood vry te laat.
Die testament was in ander opsigte 'n baie eienaardige dokument en is die
onmiddellike oorsaak van my besoek aan u. Daar is 'n bepaling dat die vruggebruik
van Farellone in gelyke dele aan Charles en Armand behoort, maar indien Armand
trou en sodra 'n kind van hom gebore word, word Farellone die uitsluitende eiendom
van Armand en Charles kry niks meer nie as 'n toelae waarvoor die generaal reeds
voor sy dood voorsiening gemaak het. Albei het reg op die gelyke gebruik van die
woonhuis gekry.
Charles het gou weer verskyn. Dit lyk of die generaal voor sy dood die
moeilikheidjie uit die weg geruim het - sover as geld dit kon doen. Hy is direk na die
stad en ons het later verneem dat sy eerste werk was om regsgeleerdes te raadpleeg
om te verneem of ons huwelik nie feitlik 'n skending van die testament was nie. Hy
het natuurlik van sy vader se teenstand geweet. 'n Week daarna maak hy sy
verskyning op Farellone en ek kan u verseker dat niemand aangenamer en
liefdevoller kon gewees het nie. As Armand sy eie seun was, kon hy hom nie met
tekens van groter blydskap ontmoet het nie. En ofskoon oom Charles toe vir die
eerste maal met sy nuwe niggie kennis maak, het ek moeite gehad om sy emosionele
omhelsing effens af te weer!
En met sy koms het daar 'n swart skaduwee oor Farellone neergesak wat, soos
dit lyk, elke dag in gevaarlikheid toeneem.
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Nou, kolonel, ek het my man belowe om alles wat gebeur het sonder oordrywing
en sonder afwyking te vertel. Ek het die grootste moeite ondervind om hom oor te
haal om my toe te laat om u te raadpleeg. Hy het uiteindelik, traag en onwillig, sy
toestemming gegee, maar hy het sekere beloftes van my geëis wat ek noukeurig
sal probeer nakom. Hy het die voorwaardes gestel dat hy niks met die saak te doen
sou hê nie. Hy sou my na die stad bring, maar ek moes u alleen sien. Dan moes ek
vertel dat hy persoonlik vas daarvan oortuig is dat die agterdog wat by my ontstaan
het net uit my lewendige verbeelding gebore is ... Wat homself betref, sou hy net
so maklik sy eie regterhand in die saak verdink as sy oom, Charles du Plessis. Van
sy kindsdae is daar tussen hulle dieselfde diep liefdesgevoel as tussen vader en
seun. Oom Charles is in baie opsigte 'n sorgelose “jolly” kêrel wat sonder om na te
dink dinge mag doen wat uit die wetlike oogpunt laakbaar is - maar dat by hom die
gedagte aan moord kan ontstaan en dit teenoor die een persoon in die wêreld wat
hy bo alle ander bemin, is eenvoudig vir Armand ondenkbaar. Ek moet ook vertel
en nadruk lê op die feit (dit het hy herhaaldelik van my geëis) dat hy die volste
vertroue in sy oom het en dat - buiten sy grootvader - daar nooit 'n bloedverwant
was wat hy meer as oom Charles bemin het nie en daar het tot dusver niks gebeur
wat sy liefde en vertroue in die minste geskok het nie.
Nou ja,’ gaan mev. du Plessis na 'n kort afbreking voort, ‘ek hoop dat ek my belofte
aan Armand getrou nagekom het.
Het ek u nou die versekering gegee, kolonel, dat daar by my man nie die minste
verdenking teenoor sy oom bestaan nie en dat hy alles net aan my senuweeagtigheid
en verbeelding toeskrywe?’
‘Ek besef dit goed, mevrou, en sal dit gedurig in gedagte hou,’ antwoord De Ville.
‘Ek veronderstel dat ons nou by die middelpunt van u verhaal kom en ek kan u
verseker dat dit my diep interesseer.’
‘Dankie, kolonel! U gee my nuwe moed! ... Ek sal probeer om gebeurtenisse wat
hierop volg, in die volgorde soos dit gebeur het, te vertel sonder byvoeging of
weglating van die geringste feit wat - op my altans - 'n indruk gemaak het.
Ons woon dus in Farellone as 'n gesamentlike huisgesin van drie.
Oom Charles volg maar nog sy ou lewenswyse. Hy is dikwels 'n week of twee
afwesig in die stad. En hy bly nooit van 'n perdewedren, boks- of stoeiwedstryd weg
nie, waar dit ook al mag plaasvind.
Ek wil u die atmosfeer van Farellone - soos dit nou bestaan - graag goed laat
verstaan.
Wanneer hy tuis is, stel hy by rukke en stote groot belang in die boerdery ...
En dan is daar een feit aangaande oom Charles wat ek bo alles begeer om aan
u duidelik te maak.
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Daar is op Farellone - sowat drie myl van die woonhuis - 'n taamlike groot stat waar
die plaas se volk al geslagte lank woon. Hulle is aan die Du Plessis-familie net so
vas verbonde as die bome op die plaas.
Dit word van oom Charles vertel dat hy van sy kindsdae 'n groot gunsteling by
die swart volk was. As klein seuntjie het hy dikwels van die huis na die stat
weggeloop, waar hy altyd deur die inwoners, oud en jonk, verwelkom is. Toe hy
ouer geword het, was die klonkies van die stat sy uitverkore speelmaats en die
generaal het sy neiging in hierdie rigting oogluikend aanskou. En vandag is hy nog
net so 'n groot gunsteling by hulle. Die state het sy terugkoms ná sy lang verdwyning
met die grootste blydskap begroet. Die ou volk het in die middel van die nag na die
huis gekom, toe hulle van sy terugkoms verneem en met trane sy voete omhels. Dit
is nou nog sy gewoonte om elke week die stat te besoek en ure agtereen met die
ou volk te gesels.
Sy inboorlingnaam is Pire i bona bosiga - die wolf wat in die donker sien.
En nou, kolonel, wil ek u vertel van twee voorvalle wat die werklike oorsaak is
van al die angs en ellende wat ek moet verduur.
Daar is 'n ou wingerd op Farellone en byna honderd jaar al word daar elke jaar
wyn gemaak en brandewyn gestook. Die generaal het 'n klein ondergrondse kelder
laat maak en hier is onder andere 'n ankertjie wyn wat oor die tagtig jaar oud is.
Armand is 'n baie klein drinker, maar een dag ná die ou man se dood het hy besluit
om die ou wyn te proe. Hy het 'n kraf volgetap en ons het elkeen 'n glas daarvan
gedrink. Hy het dit so aangenaam bevind dat dit 'n gewoonte by hom geword het
om elke dag 'n glas van die ou wyn by sy ete te gebruik.
Toe oom Charles sy verskyning maak, het Armand die wyn by hom aanbeveel,
maar dit was na sy smaak te soet. Tog het hy af en toe saans met ons daarvan 'n
glas gebruik.
Omtrent vier maande gelede het oom Charles ons twee weke lank verlaat om
wedrenne erens aan die kus by te woon.
'n Paar dae na sy vertrek het een van die plaasvolk skielik een aand siek geword.
Dit was 'n Boesman-beeswagter, Windvoël by naam. Hy slaap in een van die
buitevertrekke naby die huis, kry sy kos in die kombuis en is die enigste van die volk
- buiten meide in diens - wat toegang tot die huis het.
Die jong het al hoe erger geword en teen die oggend was dit so ernstig met hom
gesteld dat Armand in die motor dorp toe gejaag het om 'n dokter te haal. Die dokter
het onmiddellik tot die gevolgtrekking gekom dat die jong die een of ander gevaarlike
gif ingekry het en het ons duidelik gemaak dat sy lewe in die uiterste gevaar verkeer.
Die enigste hoop was om hom so gou moontlik in die dorp te kry waar die nodige
middels toegepas kon word. Armand het Windvoël saam met die dokter in sy motor
ingeneem. Tot op daardie oomblik het hulle die Boesman tevergeefs ondervra na
die moontlike bron van die vergiftiging.
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Hy wou eenvoudig nie verklap nie, maar op pad het die dokter hom bang gepraat
deur te verklaar dat hy alleen sy lewe kan red as hy gou kan uitvind watter gif dit is
wat hy ingekry het. En toe vertel hy: dit is die ou wyn in die kelder. Die middag
tevore, toe Armand en ek op 'n wandeltoggie na die lemoenboord was, het hy die
sleutel in hande gekry en 'n kalbas wyn getap. Kort nadat hy die wyn gedrink het,
het hy begin siek word.
In die dorp is spoedig vasgestel dat die gif arseen is en die dokters het verklaar
dat sy ontkoming van die nouste was. In enige geval, hy het deurgekom en lewe
vandag nog.
Merk op, kolonel, hoe naelskraap Armand ontkom het. Ek glo vas dat ons liewe
Heer dit so bestier het dat die ongelukkige skepsel die wyn die middag moes gesteel
het. Deur sy wandaad het hy Armand se lewe stellig - en waarskynlik myne ook gered. Sien u, kolonel, hoe nou, hoe vreeslik nou Armand se ontkoming was?’
De Ville knik instemmend.
‘Ek begryp, mevrou.’
‘Vir die eerste maal het by my 'n gevoel van onrus, van onverklaarbare angs
ontstaan. Armand het dadelik tot die gevolgtrekking geraak dat die Boesman 'n
dipbottel in hande gekry het waarin daar nog dip was. Maar ek was met die uitleg
nie tevrede nie. Ek het die kelder toegesluit en die sleutel in my besit gehou. Intussen
het ek self 'n bottel van die wyn getap en in die stad laat ontleed. Die verslag van
die skeikundige was dat die bottel 'n dodelike hoeveelheid arseen in die vorm van
dip bevat.
Daar word 'n groot hoeveelheid dip op Farellone aangehou en, soos op die meeste
plase, word daar baie onverskillig mee gewerk. Dit word in 'n buitekamer gepak wat
nooit gesluit word nie en dit word vir 'n menigte doeleindes, behalwe die dip van
vee, gebruik.
'n Paar dae later het oom Charles teruggekom ... U kan nooit begryp, kolonel,
hoe ontroerd hy was, toe hom alles vertel is nie. Hy was eenvoudig verslae ...
verbouereerd. Hy het Armand aanhoudend by die hand geskud met uitroepe van
dankbaarheid dat hy nie van die vergiftigde wyn gedrink het nie. En by een
geleentheid het hy uitgeroep asof dit hom toe skielik te binne val: “Magtig, Margaret,
en jy ook - jy kon ook dood gewees het; ons kon al drie dood gewees het!” En daar
was trane in sy oë, kolonel.
Dit was hy wat die eerste die groot vraagstuk geopper het: hoe het die dip in die
wyn gekom? Niemand kon natuurlik 'n uitleg daarvan gee nie. En toe kon oom
Charles nie rus voordat alles weer veilig gemaak is nie. Hy het self die kelder
ondersoek en die halfaam na buite laat dra. Hy het toe ontdek dat die spon - 'n
besonder grote - op die een of ander wyse uit die spongat geraak het. Buite het hy
'n gat laat grawe en die wyn daarin laat leegloop. Daarmee was hy nog nie tevrede
nie. Die halfaam moes ook verbrand word. Hy het self die boom
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met 'n hamer ingeslaan en toe kom daar binne die vat 'n groot dooie rot te voorskyn!
U moet weet dat dip dikwels op Farellone gebruik word om rotte te vergewe en ons
het verskeie male dooie rotte in die buitekamers gevind.
Oom Charles was vreeslik opgewonde oor die ontdekking van die rot. Hy het dit
sorgvuldig bewaar en die volgende dag het hy Armand oorgehaal om met hom saam
dorp toe te gaan om die rot te laat ondersoek. Die uitslag was verrassend - ek dink
selfs vir oom Charles. Die skeikundige het verklaar dat die maag van die rot vol
skoon arseen was - so vol dat dit gelyk het asof dit na die dood met geweld ingepomp
is.
Onthou, kolonel, dit was die werklike woorde van die skeikundige aan Armand,
voordat hulle hom al die omstandighede vertel het.
Oom Charles was werklik verheug oor sy ontdekking. Hy het dadelik aangeneem
dat die hele saak nou klaar en helder is. Die rot het die dip ingekry, het toe water
gesoek, soos hulle altyd doen, het deur die oop spon in die vat geval en die wyn
vergiftig.
Maar, kolonel, dit het my nie tevrede gestel nie, en hoe meer ek daaroor nagedink
het, des te meer het my twyfel toegeneem. Geen rot sou ooit skoon dip drink nie.
En selfs as ek dit aanneem, dan was daar nog nie genoeg gif in sy liggaam om die
hele vat te vergiftig nie. En bo alles was al die dip nog binne-in sy liggaam.
Nee, dit was nie die rot wat die wyn vergiftig het nie! Kan u dit insien, kolonel?’
‘Ek sien ten minste wat in u gemoed skuil, mevrou. U het tot die gevolgtrekking
gekom dat die wyn met opset vergiftig is en dat die rot gebruik is om die spoor dood
te maak.’
Mevrou Du Plessis haal met 'n sug haar skouers op. ‘Watter redelike mens sou
tot 'n ander gevolgtrekking kom?
Let nog op een feit, kolonel. As Armand gesterf het, as hy in plaas van die
Boesman die gif ingekry het, sou dit gebeur het gedurende die afwesigheid van oom
Charles. Dae voor die ongeluk (as dit sou gebeur het) was hy myle ver van Farellone
en eers dae na alles verby was, sou hy weer op Farellone verskyn.’
‘Ons gaan 'n bietjie te vinnig,’ antwoord De Ville met 'n glimlaggie.
‘Goed, kolonel,’ sê die dame ewe ernstig. ‘Ek sal voortaan my voet van die
versneller afhou!
Maar luister nou aandagtig na die tweede voorval en by die einde sal u miskien
geneig wees om meer petrol te gee ... Wees van een ding verseker: ek probeer om
niks te vergroot nie; ek probeer waarlik om my eie gevoelens op die agtergrond te
hou - maar dit is nie altyd moontlik nie.
Die herinnering aan die gebeurde het knaend op my gemoed gewerk ... en tog
kan ek met beslistheid beweer dat ek geen lolpot geword het nie. Maar Armand kon
sien dat iets my hinder en dit is hy wat 'n vakansie by die see voor-
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gestel het. Ek het die voorstel gretig aangeneem. En weet u waarom? Dit was nie
omdat ek juis so graag wou gaan nie, maar daar het 'n woekerende verlange by my
ontstaan om Armand van Farellone weg te kry. Ek wou hom tot elke prys weg hê,
maak nie saak waarheen nie, solank hy weg is van Farellone.
Ons was drie weke by die see en ek sou dit volkome geniet het, het die gedagte
aan terugkeer na Farellone nie by my 'n skrikbeeld geword nie. En tog het ek ou
Farellone innig lief.
Teen die einde van die derde week ontvang Armand 'n brief van oom Charles
waarin hy op ons onmiddellike terugkeer aandring. Die skiettyd sou binne 'n paar
dae begin en Armand sou die beste van die wilde-eendejag kwyt wees as hy nie
vroegtydig kom nie. Al die Du Plessis's is lief vir skiet en Armand het nooit die skiettyd
op Farellone misgeloop nie. Ek kan net meld dat die generaal die wild, vernaamlik
voëls, op wetenskaplike wyse aangekweek het. Oom Charles het bygevoeg dat hy
self binne 'n paar dae op 'n sakereis moet vertrek en die plaas kan nie alleen gelaat
word nie.
Ek het ingesien dat uitstel dinge niks sou verbeter nie en toe maar ingestem om
terug te gaan. Maar ek het al die tyd 'n gevoel gehad asof ons na 'n begrafnis
terugreis.
Dit was 'n paar dae na ons terugkoms - en oom Charles sou drie of vier dae
daarna vertrek - toe die verskriklike ding gebeur. Ons was een oggend al drie in 'n
stoepkamer bymekaar waar die geweers en ammunisie bewaar word. Die twee
mans het natuurlik die skiettyd bespreek. Oom Charles het Armand vertel dat hy
vanjaar besonder baie eende op die lang kuil agter die populierbos verwag en hy
het reeds al die volk verbied om deur die voetpaadjies in die bos te loop, sodat die
eende nie gesteur en verwilder sou word nie. Hy sou self nie daar wees nie, maar
het Armand aangeraai om elke oggend vroeg die lang kuil deur die populierbos te
nader, dan sou hy maklik twintig skote kry, terwyl die eende op en neer oor die kuil
vlieg - solank hy hom goed skuilhou in die kant van die populiere. En toe gesels
hulle oor geweers en patrone, en dit herinner oom Charles aan 'n pistool wat hy
onlangs aangeskaf het. Hy haal dit uit 'n laai met die woorde: “Ek dink nie jy het dit
tevore gesien nie”. Dit was 'n besonder groot outomatiese pistool wat sowat tien
skote skiet. Saam met die pistool bring hy 'n handvol patrone te voorskyn uit die
laai wat hy voor Armand op die tafel plaas ... Luister nou mooi, kolonel! ... Nadat
Armand die pistool bekyk en die gewig beproef het, sê oom Charles aan hom: “Vul
die magasyn en kyk hoe vernuftig is dit ingerig - die uitgooi van die patroon.”’
En toe sit mevrou Du Plessis 'n paar minute doodstil
‘Ek het van voorgevoel by die vrou gepraat, kolonel, maar ek moet erken dat dit
my op stuk van sake nie die minste gebaat het nie, want nou, toe die dodelike gevaar
my byna aanraak, het ek die minste voorgevoel van enige kwaad gehad ...
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Armand het die magasyn vol gelaai en toe op instruksies van oom Charles werk hy
die slot heen en weer sodat die patrone die een na die ander op die tafel voor hom
uitval.
Die posisie was toe so’ - en sy beduie met haar hande asof sy weer in die
stoepkamer sit: ‘Hier staan die tafel, hier staan oom Charles aan die end en daar
sit Armand aan die ander kant van die tafel. Ek het in die hoekie naby die deur gesit.
Toe Armand die patrone almal uit het, vra oom Charles: “Is hulle almal uit?” “Ja,”
antwoord Armand en hy werk die slot nog 'n paar keer heen en weer om te wys dat
die pistool leeg is. En toe reik oom Charles sy hand uit en neem die pistool van
Armand. Hy stap 'n paar tree agteruit, totdat hy ongeveer in die middel van die kamer
staan - wat taamlik lank is. Hy was toe ongeveer tien tree van Armand verwyder en
staan vlak voor my. Hy lê met die pistool aan deur die venster, onderwyl hy nog
vertel van die eienaardighede van die wapen; hoe goed dit gebalanseer en hoe fyn
die straal is, ensovoort, en met die gesels draai hy, sodat hy weer reguit na Armand
kyk en toe swaai hy die pistool op en neer asof hy die gewig en balans beproef.’
Mev. Du Plessis het met die vertel doodsbleek en haar stem stamelend geword.
Sy sit met gerekte oë asof sy die gebeurtenis weer voor haar sien.
‘Daar was skielik 'n verdowende ontploffing en oom Charles gooi die pistool met
'n vloek op die vloer neer. Hy het geweldig geskrik. Armand was die koelste van
ons al drie. “Dit was amper,” sê hy met 'n laggie en hy wys 'n duim bo sy kop waar
die koeël by die muur in is.
Oom Charles het vreeslik te kere gegaan. Hy het Armand met allerlei uitroepe en
vloeke om die lyf gegryp. Gedurig het hy uitgeroep: “Ek wat byna met 'n geweer in
die hande gebore is; dat so iets met my moet gebeur!” En dan roep hy weer uit: “Ek
het jou gevra, Armand, of die ding leeg is - jy herinner jou dat ek jou gevra het?” En
dan roep hy my ook tot getuie dat hy Armand gevra het.
Merk op, kolonel, hoe onskuldig oom Charles sou gewees het as die koeël 'n duim
laer getref het! Hy sou my - die vrou van die oorledene - as getuie kon noem dat dit
alles die skuld was van die verongelukte man self. En merk, kolonel, hoe naelskraap
die ontkoming was. Ek het geleer om met 'n pistool te skiet; ek weet!
As 'n mens die pistool op en neer swaai, dan kan jy nie mik nie; jy moet dit waag.
Maar jy moet hoog hou om seker van 'n kopskoot te wees. As hy enigsins laag skiet,
was daar gevaar van 'n wond wat nie dodelik sou wees nie en dan sou oom Charles
baie volharding moet hê om nog 'n maal te probeer.’
‘Ons gaan weer te vinnig, mevrou!’ val De Ville haar in die rede. ‘Verlaag die
versnelling 'n bietjie. Laat ons voorlopig maar aanneem dat dit 'n ongeluk was. Is
dit al wat u ons wil vertel, mevrou?’
‘Ja, dit is al van die twee voorvalle, maar ek wil u net dit sê: na die rewolwerongeluk
het ek 'n tyd lank gerus gevoel. Maar nou in die afgelope paar weke het

Eugène Marais, Versamelde werke

513
die skaduwee van die dood weer oor Farellone neergedaal. Oom Charles is van
plan om oormôre weer te vertrek en ek weet dat iets aan 't broeie is. Ek voel dit in
die lug ... met elke asemhaling. Weer bedreig 'n dodelike gevaar ons dag en nag.
Ek het die gevoel dat dit agter elke deur, in elke donker hoekie, mag skuil, om op
die gepaste oomblik soos 'n leeu op ons uit te spring. Dit mag in die middel van die
nag kom, wanneer ons slaap en só onwetend en weerloos die ewigheid moet ingaan.
Elke skielike beweging laat my skrik en ek vrees oom Charles ... ek vrees hom meer
as wat ek die Prins van die Duisternis sou vrees. Ek kan in sy gedrag - in sy houding
- sien dat hy weer gaan probeer. En dié keer sal daar geen mislukking wees nie.
Drie maal, sê die oumense, is skeepsreg. En die ergste van alles is dat Armand
houtgerus is; hy wil niks glo nie. Hy lag my uit ... En die toestand is onhoudbaar. Ek
kan dit nie langer uithou nie. My lewe het 'n nagmerrie geword. As my kindjie in
sulke omstandighede gebore moet word ...’ En vir die eerste keer bars sy in trane
uit.
De Ville stap diep ontroer voor haar op en neer. Hy het geen poging aangewend
om haar te troos nie, maar toe sy vanself 'n weinig tot bedaring kom, spreek hy haar
vinnig en beslis toe.
‘Laat ek die voorwaardes van die testament goed verstaan ...’
Deur haar trane heen antwoord mevrou Du Plessis: ‘Al die regsgeleerdes is dit
daarmee eens dat die testament uiters defektief is; maar een ding is seker: as
Armand te sterwe kom voordat 'n kind uit sy huwelik gebore is, dan behoort alles
aan oom Charles. Indien 'n kind na sy dood gebore word, maak dit geen onderskeid
nie. Die kind sal niks erwe nie en ek is natuurlik uitgesluit. Sodra 'n kind gebore word
- in Armand se leeftyd - dan behoort alles aan Armand, uitgesonder die toelaag aan
oom Charles.’
‘Goed,’ sê De Ville, ‘ons het nou die motief vasgestel van 'n misdaad wat nog nie
gepleeg is nie! Waarlik, hulle sou ons in die howe uitlag dat ons die wetsprosedure
so omkeer!’
Nadat hy 'n tydjie in gedagte verdiep was, sê hy aan mevrou Du Plessis: ‘Ek sal
u nie nou vertel wat ek dink of glo nie, maar een ding is duidelik: as daar gevaar is,
dan is dit dringend. Daar is geen minuut te verlore nie. Gaan terug na Farellone so
gou as wat u kan reis. Ek kan u nie alle voorsorgsmaatreëls aanraai nie, want ek
weet nie waarvandaan die slag kan kom nie. Maar weet u wat ek sou doen, as ek
u man wou vermoor sonder om die minste agterdog op my te laat val? Ek sou een
van sy geweerpatrone met dinamiet laai! Daar sou 'n gebarste geweer wees - wat
dikwels gebeur - en alle bewys teen my sou in die lug geblaas wees. Ek sou u dus
een ding stellig aanraai: lê beslag op al u man se patrone en laat hom onder geen
omstandighede 'n geweer in hande neem nie. Dr. De Roubaix en ek sal môreaand
by u op Farellone wees.’
Indien daar ooit dankbaarheid uit 'n menslike aangesig gestraal het, dan was dit
op die gelaat van Margaret du Plessis.
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Dit was net voor sononder toe ons die poort deurgaan, en voor ons lê die
wonderskone panorama van Farellone in die laaste lig van die son.
Regs, hoog teen die bergrant, kon ons af en toe deur 'n beskermende mantel van
groot eike die wit gewels van die huis sien uitblink. Voor die huis is die donkergroen
van 'n ou lemoenboord met meer moderne vrugtebome in lang gelid aan weerskante.
Dan verder na onder is die landerye soos 'n reuse-skaakbord uitgestal: die groen
van koring, afgesit deur die swart van gebraakte grond. Links langs die lande is 'n
enorme populierbos, deur die rivier aan die anderkant begrens en oorkant die rivier,
teen die rant, is 'n stat van waar die rook in lang spirale in die stil aandlug opwalm.
Toe ons die huis nader, sien ons mevrou Du Plessis en haar man - waarskynlik
- gearm ons tegemoet kom. De Ville het die motor tot stilstand gebring en nadat ons
Mevrou gegroet het, stel sy Armand du Plessis aan ons voor.
Hy het veel jonger gelyk as wat ek verwag het - 'n slank geboude, aanvallige,
jong kêrel, met iets in sy opgeruimde blik wat aan die ou generaal herinner.
Hy het ons half skamerig gegroet. ‘Kolonel De Ville, ek heet u en dr. De Roubaix
welkom. Dit is vir my regtig aangenaam om u te ontmoet, want ek het natuurlik baie
van u altwee gehoor. Ek hoop net dat my vrou aan u duidelik gemaak het dat ek
haar sienswyse glad nie deel nie. Sy het maar altyd 'n lewendige verbeelding gehad’
- en hy plaas sy arm liefkosend om haar lyf - ‘en ongelukkig het 'n paar toevallige
gebeurtenisse dit in die laaste tyd gaande gemaak. As u haar gerus kan stel, sal u
my 'n groot diens betoon.’
Ons het albei met die gewone beleefdheid geantwoord sonder dat De Ville juis
sy gevoelens oor die saak bekend gemaak het.
Hulle is toe saam met ons in die motor na die huis. Die motor is in 'n groot
waenhuis versorg waar twee ander groot motors reeds staan en toe is ons vier na
die huis. Op die stoep het 'n persoon ons klaarblyklik staan en inwag. Hy was
buitengewoon lank, goed ses voet, met dieselfde slanke bou van Armand. Sy
skoongeskeerde, hooggekleurde gesig was lank, met fyn, aristokratiese
gelaatstrekke. Die gesig was rimpelloos, maar sy blote hoof was bedek met 'n bos
spierwit hare wat direk teenstrydig was met die jeugdige trekke van sy aangesig.
Hy is deur Mevrou aan ons voorgestel: ‘Dit is my oom, Charles du Plessis.’
Sy begroeting kon nie vriendeliker en hartliker gewees het nie.
‘Welkom op Farellone. Ek hoop van harte dat u die besoek sal geniet. Maar ek
is seker dat my niggie en neef alles sal doen om u die tyd nie te laat verveel nie.
Ongelukkig moet ek môre vroeg vertrek, anders sou ek ou Farellone graag aan u
formeel voorgestel het. Ons familie is so aan die ou plek vasgewortel dat dit byna
deel van ons genoem kan word. Ek dink my oorlede vader het Farellone net so lief
gehad soos sy eie kinders ... Maar Armand sal u alles toon. Hy is 'n ware Du Plessis,
wat sy gehegtheid aan Farellone betref.’
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Ek herinner my dat, toe ons ons gasheer volg om ons die slaapvertrekke aan te wys
daar een gedagte by my posgevat het: ‘'n Moordenaar? Onmoontlik, ondenkbaar!’
Ons was verbaas oor die grootte van die huis. Iets so ruim het ek seker nie verwag
nie. Charles het later aan ons verduidelik dat die een geslag na die ander stukke
aangebou en veranderings aangebring het; dit is waarom die huis die indruk van
onreëlmatigheid wek.
Die maaltyd was uiters aangenaam. Charles was 'n raconteur van die eerste rang
en hy het avonture in alle dele van Suid-Afrika beleef en in alle omstandighede
meegemaak. Sy stories van grootwild, van oorlog en sport was almal interessant,
en altyd op boeiende wyse verhaal. Teenoor sy neef en niggie was hy minsaam en
hoflik-beleef. Op ernstige toon het hy ons van die twee noue ontkomings vertel,
maar hy het homself altyd inbegryp, asof hy ook aan die gevaar blootgestel was.
Met betrekking tot die skietvoorval het hy 'n eienaardige uitdrukking gebesig,
waarskynlik om sy houding te verduidelik. ‘My lewe sou 'n hel gewees het,’ het hy
gesê, ‘as die koeël hom geraak het, hoewel dit sy eie skuld was.’
Charles was reeds in sy motor weg toe ons die volgende dag opstaan. Op die
stoep is ons deur Mevrou begroet. Armand was land toe, maar sou spoedig terug
wees. Hier in die heerlike oggendlug het sy ons op 'n klein stoeptafeltjie met koffie
bedien.
‘Ek het gedoen wat u verlang het,’ sê sy aan De Ville. ‘Al die patrone is in my
besit. En ek wil u 'n eienaardige ding vertel. Ek het die pistool in hande gekry en na
'n geweersmid in die stad gestuur wat 'n persoonlike vriend van Armand is. Toe ons
terugkom van die besoek aan u, was daar 'n brief van hom waarin hy meld dat
iemand met die slot van die pistool “gepeuter” het. Daar was 'n stukkie weggevyl,
met die gevolg dat die laaste patroon altyd in die loop agterbly. U moet weet dat
oom Charles alles van gewere en wapens weet. Hy herstel altyd self sy gewere, as
daar iets verkeerd mee is, en dit is 'n liefhebbery by hom om die slotte van wapens
uitmekaar te haal en die werking te ondersoek. Hy het 'n geweermakerswinkel in
een van die buitegeboue.’
Ek kon sien dat hierdie berig 'n dieper indruk op De Ville maak as enigiets wat hy
tot dusver in verband met oom Charles gehoor het. Dit was asof hy skrik; so groot
was sy aandoening dat hy vergeet het om sy koffie te drink. Hy loop na die rand
van die breë stoep en laat sy oë diep ingedagte op die verskiet sweef.
Toe hy weer kom sit, spreek hy met 'n stem wat hoorbaar uit 'n diep bewoë
gemoedstoestand voortvloei.
‘Waar is daar 'n plek in hierdie reine skoonheid waar sluipende moord, met die
dolk van verraad in die hande, 'n skuilplek kan vind? En Charles du Plessis? ... Ek
kan my in sy gemoed eenvoudig nie indink nie. Kan hy so 'n ge-
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drag volhou? Kan hy lag en gesels en handgee, en werklike liefde toon, terwyl hy
in sy hart reeds sy naaste bloedverwant - wat hom liefhet en vertrou - tot 'n gruwelike
dood veroordeel het? Dit is waar, daar is in baie mensesiele onpeilbare afgronde
waarvan die mens self onbewus is, totdat dit eendag skielik voor hom gaap ...’
En toe gaan hy met groot nadruk voort: ‘Ons sal aanneem dat Charles du Plessis
aan die swartste verraad skuldig is. Ons mag hom die grofste onreg aandoen daarvoor sou dan die verbasende sameloop van toevalle aanspreeklik wees - maar
as ons sy skuld veronderstel, dan is dit hoogs waarskynlik dat hy op die een of ander
wyse die dood van u man so sou bewerkstellig dat dit in sy afwesigheid sou plaasvind
- soos die geval was met die gif in die wyn. Ek het dadelik aan die patrone gedink,
omdat Charles al die voorbereidings vir sy neef vir die skiettyd getref het. 'n Enkele
patroon met 'n sterk skoot geligniet gelaai, sou sy doel bereik sonder dat iemand
op aarde ooit die oorsaak van die bars van die geweer sal kan ontdek. Ons sal die
gewere en patrone later ondersoek ... Maar dit mag iets geheel anders wees. Hy
mag iemand gehuur het om die moord in sy afwesigheid te pleeg. Maar, as oom
Charles skuldig is, dan is hy veels te slim om 'n derde persoon in sy vertroue te
neem. Daar is slegs een beperking tot die moontlikhede ... waar of hoe dit ook al
gebeur, dit moet op 'n plaas en gedurende 'n tyd wees waar Armand teenwoordig
moet wees. Vereers dus, mevrou, sou ek graag die hele huis wil deurgaan. Ek wil
elke kamer sien; al oom Charles se private vertrekke: sy slaapkamer, sy biblioteek,
waarvan hy my gisteraand vertel het en, bo alles, sy smids- en geweermakerswinkel.’
‘Laat ons dadelik gaan,’ sê Mevrou en ons volg haar die lang gang op wat die
twee vleuels van die groot huis aan mekaar verbind. Die eerste vertrek waarin sy
ons neem, was 'n groot kamer wat deur twee dubbele glasdeure toegang tot die
stoep verskaf.
‘Dit,’ sê sy, ‘was die generaal se slaapkamer. Armand het besluit om dit
onveranderd te laat. Alles is net soos dit op die dag van sy dood was.’
Ons het die vertrek met die diepste aandag en belangstelling gadegeslaan. Ons
was bekend met die uitsonderlike karakter van die generaal en ons het verwag dat
daar in sy intieme vertrek 'n weergawe van sou wees - 'n verwagting wat seker nie
teleurgestel is nie.
Die kamer was ongeveer twee maal so groot soos 'n gewone groot slaapvertrek.
Die meubilering was uiters eenvoudig en tegelyk diep indrukwekkend. Die plafon
was van onder swaar gebalk met swaar tamboetie. Daar was verskeie stoele,
leunstoele en rusbanke, en drie groot kiste met rooikoper-beslag. Alles was van die
donkerste en die kosbaarste Afrikaanse houtsoorte en elke meubelstuk was 'n
juweel. Daar was leunstoele van driedoring-mahonie - miskien die skaarsste en
kosbaarste hout in die wêreld. Die stoele was almal op ou Afrikaanse model met
riempies gemat. Daar was 'n groot lessenaar voor een
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van die glasdeure en een muur was heeltemal deur 'n boekrak van gevlekte rooihout
in beslag geneem. Mevrou het ons vertel dat al die meubels op Farellone gemaak
is. Die boeke was almal in leerband van basgelooide wildsvel en dit het my verwonder
om die meeste klassieke skrywers in Nederlands, Duits en Engels in die rakke te
vind.
Die eienaardigste meubelstuk was egter die bed. In plaas van die groot, deftige
ledekant wat iemand in so 'n kamer sou te wagte wees, was daar in een hoekie 'n
klein voubare kampbedjie van sterk halfgelooide koeivel. Daar was geen verebed,
selfs geen matras op die bed nie.
‘Van die Vrede af,’ verduidelik Mevrou, ‘het die generaal nooit weer op 'n ander
bed as hierdie veldbed geslaap nie. Sy enigste matras, soos u sien, was 'n karos
en twee wolkomberse.’
Dit was asof ek die gedagteloop en gevoelens van die stoere krygsman hierin
kon lees. Gedurig was voor sy gees die menigte wat in naamlose grafte lê en die
nog groter menigte wat ten gevolge van die oorlog in die uiterste ellende en armoede
verkeer, met die naakte grond in baie gevalle as bedstede. En sou hy in gemak en
weelde slaap? Daar, voor die bed skiet my die woorde te binne:
‘Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy
heer, en nie na sy huis afgegaan nie ... En Uria sê vir Dawid: My heer Joab en die
dienaars van my heer is gelaer in die oop veld; sou ek dan in my huis ingaan om te
eet en te drink?’
Aan die hoof van die bed teen die muur was die familiewapen, die Mauser,
veldhoed en baadjie en patroonbande wat sy oorlede seun Armand (vader van ons
gasheer) deur die oorlog gedra het, en 'n ere-swaard deur die volk van Nederland
ná die oorlog aan die generaal geskenk. Bo alles was 'n ou, verskeurde Vierkleur
van growwe doek - die laaste vlag van sy kommando en teen die muur onder hierdie
versameling voorwerpe was in dik swart letters die woorde: ‘My kom die wraak toe
en die vergelding ... want die dag van hulle ondergang is naby.’ (Deut. 32:35.)
En terwyl ons, diep ontroer, as 't ware die hart van die krygsman voor ons ontbloot
sien, val daar skielik op ons ore 'n geluid so eienaardig, so deurdringend dat ons al
drie uit ons gepeins wakker geruk word. Aan die aard van die geluid was nie te
twyfel nie. Dit was 'n gejammer, 'n weeklag waarin alle menslike smart en verdriet
opgesluit is. Daar was 'n menigte stemme hoorbaar en klaarblyklik was die bron
van die geluid op 'n taamlike groot afstand van die huis verwyder.
Mev. Du Plessis het so geskrik dat sy onmiddellik verbleek het.
‘Wat is dit? ... Wat is dit?’ roep sy stamelend uit, terwyl sy De Ville aan die arm
gryp.
Sy naturellekennis het hom dadelik die antwoord verskaf. ‘Dit is vroue,’ antwoord
hy, ‘swart vroue wat oor 'n sterfgeval huil.’
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Mevrou Du Plessis het met 'n luide gil die kamer struikelend uitgeloop. ‘O God ...
Armand!’ roep sy herhaaldelik.
En toe ons in die gang kom, hardloop haar man ons van die ander einde tegemoet:
‘Wat is dit? Wat is dit?’ vra hy, ook klaarblyklik net so verbysterd as ons. Sy vrou
sak in sy arms snikkend en halfflou neer. Dit het 'n rukkie geduur voordat hy haar
tot bedaring kon bring.
Toe ons eindelik op die stoep uitkom, sien ons om die boonste punt van die
populierbos 'n lang stoet swart mans en vroue klaarblyklik op pad van die stat na
die huis. Af en toe uiter die vroue die aaklige gekerm waarin by geleentheid van 'n
sterfgeval op formele wyse smart te kenne gegee word. Tussen elke gesamentlike
paar krete hoor ons die skel stemme in luidrugtige en ongevoelige stryery verhef
oor die geval wat aan hulle hierdie momentele bejammering ontlok - 'n gestry
waaraan mans en vroue opgewonde deelneem.
Toe hulle die stoep nader, word almal doodstil en hulle groet ons op die gewone
inboorlingwyse. Daar was sowat twintig mans en vroue. Vooraan was 'n baie ou
swartman in 'n vuil hemp geklee, met 'n onderskeidingsring om die kop.
Nadat die formele gegroet beëindig was, vra Armand haastig en driftig: ‘Wat
makeer? Waarom maak julle die lawaai by die huis, ou April? Kyk hoe het julle die
nonna laat skrik ... Waarom het julle, as daar iets verkeerd is, nie by die stat gebly
en my laat roep nie? Is iemand dood?’
Ou April antwoord bedaard: ‘Kleinbaas, dit is die klein klonkie, Mawane, dié een
se kind,’ en hy wys na 'n jong vrou met betraande wange. ‘Hy is dood.’
‘Mawane?’ roep Mevrou ontroerd uit. ‘Dit is die klonkie wat elke oggend die
afgeroomde melk kom haal. Ek het opgemerk dat hy vanoggend nie gekom het nie.
Die emmer melk staan nog in die melkkamer. Vra hom, Armand, of die klonkie siek
was.’
Maar ou April verstaan en antwoord dadelik in gebroke Afrikaans.
‘Nee, Nonna, hy nie siek nie. Dit was Ra-di-Nari.’
‘Ra-di-Nari? Wat is dit? Wat bedoel hy, Armand?’
‘Ag, dis sommer onsin,’ sê Armand driftig; ‘dit is een van hul bygelofies. Ek weet
self nie wie of wat Ra-di-Nari is nie, maar ek het hulle van hom hoor praat, vandat
ek 'n kind is. Ek weet net hulle is vreeslik bang vir Ra-di-Nari. As oom Charles hier
was, sou hy alles kon vertel.’
‘Kleinbaas,’ gaan die ou man voort, ‘ons het jou kom roep. Jy moet kom kyk. Ons
het nie aan hom geraak nie.’
‘Goed,’ sê Armand, ‘ons sal kom, maar daar moet 'n einde aan die lawaai wees.
Wil u saamgaan?’ vra hy aan ons.
De Ville het dadelik ingestem en onder angstige waarskuwings van mevrou Du
Plessis aan haar man, is ons drie vort met sowat tien swartes as geleide.
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Op weg het ons Armand weer ondervra omtrent die ‘Ra-di-Nari’, maar hy kon niks
meer vertel behalwe dat dit die een of ander belaglike bygeloof van die volk is nie.
‘Julle kan ou April later vra; laat ons eers sien wat gebeur het. Die naam beteken
“Vader van die Buffel,” soos u weet, kolonel, maar daar was gedurende my leeftyd
nooit 'n swarte op Farellone met die naam nie. Hulle praat gedurig van Ra-di-Nari
as iets of iemand wat baie gevaarlik is. Die moeders maak hul kinders met Ra-di-Nari
bang ...’
Ou April het ons om die populierbos gelei en 'n ent langs die seekoeigat wat die
bos aan die ander kant begrens.
Die bos was baie oud en ruig toegegroei. Tussenin het dorings en ander
boomsoorte nog seëvierend 'n bestaan gehandhaaf. Een van die wilde bome was
merkwaardig deurdat dit die aard van groei van die populiere aangeneem het. De
Ville het my hierop as 'n interessante natuurverskynsel attent gemaak. Die boom
was onder die swartes as setlare-moetsoe bekend - die boogboom, omdat die hout
so buigbaar en sterk is. In die outyd is hul boë daarvan gemaak. Gewoonlik is die
vorm kort, met uitgespreide takke, maar wanneer die boom in klowe of tussen ander
bome groei, ontwikkel dit pylregop, totdat die kruin die lug en lig bo die toppe van
alle mededingers bereik.
Ons het opgemerk dat daar van die wal van die seekoeigat verskeie voetpaadjies
deur die bos gaan.
‘Dit is almal paadjies wat die volk gewoonlik van die stat na die huis volg, omdat
dit 'n groot draai is om om te loop soos ons nou net gedoen het,’ vertel Armand ons.
‘Maar oom Charles het 'n week gelede almal verbied om deur die bos te loop, omdat
hulle die wilde eende hier op die lang kuil steur en dit kom my voor of die ongelukkige
klonkie nieteenstaande die verbod, een van die voetpaadjies gevolg het. Maar wat
hom oorgekom het, kan ek nie dink nie.’
‘Ja, Kleinbaas,’ bevestig ou April, ‘so is dit. Hy het met die voetpaadjie geloop en
sy maats hier by die rivier op hom laat wag - en toe vang Ra-di-Nari hom. Dit was
nog skemerdonker, net met die kom van die rooidag.’
'n Paar tree verder kom ons by die ingang van 'n taamlike oopgetrapte voetpad.
‘Daar is hy,’ fluister ou April, asof hy bevrees is dat iets binne die bos hom hoor.
Dit is moeilik om ons bloedstelpende verbasing te beskrywe, toe ons besef waar
die lyk van die ongelukkige skepseltjie is.
Hier by die ingang tot die groot voetpad was daar, behalwe die moetsoe-bome,
ook verskeie haakdoring, wat as 't ware met geweld 'n plek tussen die populiere vir
hul wye takke geforseer het.
In die middel van een van hierdie haakdoringbome, langs die voetpad, goed tien
voet bo die grond, hang die klonkie se lyk met die kop na onder.
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Ons het dadelik saamgestem dat die knaap in die boom geklim het om gom of 'n
voëlnessie of so iets af te haal, dat hy geval en in die wrede dorings met die kop na
benede vasgeraak het en aan blote uitputting dood is. Ons kon bloed deur die takke
sien aftap, maar die vreeslike haak-en-steekdorings was genoeg om dit te
veroorsaak.
Baie vreesagtig en huiwerig het die naturelle Armand se bevel gehoorsaam om
die lyk af te haal. 'n Opening moes eers deur die ruie takke oopgekap word, waarna
een van die dapperste, jong swartes ingeklim en die lyk aan 'n riem na onder laat
sak het.
As daar enige twyfel by ons was of die seun werklik dood is, dan is dit dadelik
opgeklaar toe hy voor ons op die grond lê.
Die liggaam was verskriklik vermink. Behalwe die krappe en steke deur die dorings
veroorsaak, was daar 'n vreeslike sny vanaf die regterheup, oor die bors tot onder
die linkerarm. Op die rug was 'n tweede diep wond net onder die regterskouerband,
omtrent ses duim lank en twee tot drie duim diep. Die lang sny oor die bors was van
dieselfde diepte. Van albei snye was die kante ongelyk en geskeur. Dit was duidelik
dat die wonde toegebring is deur 'n dik, stomp voorwerp, seker nie deur 'n mens,
of asgaai, of deur enigiets met 'n skerp snykant nie. Dit was ook duidelik dat
verskriklike geweld gebruik is.
Volgens verklarings van die naturelle het Mawane en drie ander kleintjies die
oggend die stat verlaat toe dit nog skemerdonker was, net voor die rooidag sigbaar
geword het. Hy gaan elke dag 'n emmer afgeroomde melk haal wat onder al die
ingesetenes van die stat uitgedeel word.
Ons het die drie ander kleintjies laat haal. Kolonel De Ville het hulle ondervra en
deur baie geduld en moeite het hy die volgende verhaal van hulle gekry:
Hulle het met Mawane tot op die wal van die seekoeigat saamgeloop, maar toe
hy te kenne gee dat hy met die groot voetpad deur die populierbos wou loop, word
hulle bang, omdat dit nog donker was en omdat hulle geweet het dat oubaas Piri
(Charles) al die volk verbied het om deur die bos te loop. Hulle het toe met Mawane
ooreengekom dat hulle hom op die wal van die seekoeigat sou inwag en Mawane
is alleen die bos in. Net toe hy uit hul gesig raak, hoor hulle 'n geweldige gekraak
en gebreek van takke. Dit was 'n groot dier wat deur die bos stormloop. Toe hoor
hulle 'n luide skreeu van Mawane en net toe hulle begin weghol, sien hulle hom bo
in die doringboom val waar die dier hom gegooi het. Hulle het toe huis toe gehardloop
en aan die groot volk vertel dat Ra-di-Nari Mawane doodgemaak het.
Armand het bevel gegee dat die lyk net so gelaat moet word, totdat die
distriksgeneesheer dit kon ondersoek en het enkele van die naturelle aangesê om
daar wag te hou.
Dit is onnodig om te sê dat ons al drie toe reeds daarvan oortuig was dat Mawane
deur die toepassing van die uiterste geweld gedood is.
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Toe ons klaar was om huis toe te gaan, was dit Armand wat met 'n bepaalde toon
van onsekerheid vra: ‘Sal ons met hierdie voetpad deur die bos loop?’ Die vraag is
klaarblyklik meer gestel met die doel om ons gevoelens te verneem as om 'n voorstel
te maak.
‘Bepaald nie,’ antwoord De Ville dadelik en beslis. ‘Ek glo nie dat ek lafhartiger
as die gemiddelde mens is nie, maar ek is seker nie bereid om hierdie bos nou op
die daad deur te loop sonder dat ek die minste besef het wat die dood van die klonkie
veroorsaak het nie ... en seker nie sonder 'n goeie geweer in my hande nie. Ons
sal ongetwyfeld die bos moet deursoek, maar dit moet op wetenskaplike wyse gebeur
en met wapens in ons hande. Ek sou voorstel dat ou April en 'n paar van die ouer
naturelle met ons saamgaan. Ek sou hulle graag wil ondervra as hulle kalmer en
bedaarder is.’
En so is ons met die ompad terug huis toe en ek is daarvan oortuig dat drie meer
verbysterde mense as ons nooit die ou pad bewandel het nie. Wat myself betref,
ek was in so 'n draaikolk van gissing en teenstrydige gedagtes gedompel dat ek
geen tien woorde onderweg gepraat het nie. Ek kan my net herinner dat ek De Ville
herhaalde male hoor sê het: ‘Ek weet nie; ek weet nie.’ Wat Armand se gevoelens
was, kan ek nie meer onthou nie.
Die uitwerking wat ons verhaal op mevrou Du Plessis gehad het, is lig te begryp.
Dit was asof 'n skaduwee in haar donker oë stadig toeneem. Toe alles aan haar
vertel is, sê sy aan De Ville: ‘Is dit 'n bewys, kolonel, van die werklikheid van die
vroulike voorgevoel?’
Ek kon sien dat hy groot moeilikheid ondervind om te antwoord.
‘Mevrou,’ sê hy uiteindelik, ‘u moet my tyd gee. Ek kan u nou geen antwoord gee
nie. Miskien môre ... Ek is op die oomblik 'n bietjie dronkgeslaan.’
Ná die middagete het ons op die stoep vergader: ons vier blankes op stoele en
voor ons neergehurk, was vier of vyf van die oudste volk met ou April as
woordvoerder. Ons het stilswyend ooreengekom om die kruisverhoor aan De Ville
oor te laat, wat hy in Sesoetoe gedoen het, terwyl Armand as tolk optree vir Mevrou
en my, wat geen Sesoetoe verstaan nie.
‘Ek wil van jou hoor, Magalape ... jy moet my mooi vertel ... alles van Ra-di-Nari.
Wie is hy, waarvandaan kom hy en waarom sê julle dat dit Ra-di-Nari is wat klein
Mawane doodgemaak het?’
Dit was De Ville se eerste vraag, wat die ou man min of meer in die volgende sin
beantwoord het. (Ek het van die onderhoud 'n aantekening gehou.)
‘Baas, lank, lank gelede het hier in die omtrek 'n groot nasie gewoon. Bo teen die
berg en in elke kloof kan jy nou nog die mure van die krale sien. Toe ek 'n klein kind
was, het die ou, ou volk ons vertel. Die groot kaptein van die nasie was 'n baie sterk
man. Hy was 'n reus. Die lem van sy asgaai was so lank soos my been en sy skildvel
was so swaar dat twee gewone mense dit skaars kon dra.
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Hy was 'n groot krygsman. Geeneen kon hom weerstand bied nie. Hy het al die
nasies in die omtrek uitgeroei, totdat daar van die hoogste spits van die berge die
rook van geen stat meer sigbaar was nie. Toe was hy tevrede. En hy was 'n groot
jagter. Hy het die buffels langs die voetpaadjies voorgestaan en met een stoot van
sy asgaai het hy die grootste bul deur die hart gesteek, sodat hy op sy spore neersak.
Eendag het die lem van sy asgaai teen die skouerbeen van 'n buffel gebreek en
voordat hy sy skildvel kon voorstoot, het die buffel hom met een slag van sy horing
doodgeslaan. Dit was hier naby die lang seekoeigat waar daar toe digte bos was
en baie buffels. En sy volk het hom begrawe en bo in die poort het hulle 'n klipstapel
tot sy eer gepak wat nou nog daar is, en as ons verbygaan, gooi ons nog 'n klip op
die stapel en ons roep sy naam uit om sy toorn van ons af te keer. En snags kom
hy af van die berge waar sy groot beeskraal was. Hy kom in die gedaante van 'n
groot, swart buffel ... Ra-di-Nari. Hy kom baiemaal in die nag. Ons hoor hom by ons
strooise verbyloop. Ons hoor hom saggies bulk. En almal moet wegkruip en hul
gesig bedek wanneer hy kom. Wee die een wat sy pad in die donker kruis! Baie van
ons volk het hy in die nag doodgeslaan - in die ou tyd - en baie het hom gesien en
gehardloop, en in die stroois veiligheid gevind voordat hy hulle kon vang. En die
plek waar hy die meeste gesien word, is by die lang seekoeigat en in die populierbos
waar sy groot huis gestaan het toe hy gelewe het en kaptein was lank voordat die
populiere daar was. Toe ek 'n kind was, Baas, en toe die generaal ook nog 'n kind
was, toe, een nag, het twee jong swart vroue van die huis gekom en die ounooi het
hulle 'n lantern gegee, omdat hulle vir Ra-di-Nari bang was. Hulle het met die voetpad
deur die bos geloop en toe kom hulle op Ra-di-Nari af, en hy het die voorste een
gevang en met sy horing hoog in die lug gegooi, en die ander een het weggehol en
weer by die huis gekom. En die volgende dag kry hulle die eerste vrou. Sy was net
so stukkend soos Mawane. En die lantern was ook stukkend. Ek het haar self gesien
toe ek 'n kind was. Ek en die generaal het saam kom kyk, stilletjies, want ons was
speelmaats.
Dit is al wat ek weet van Ra-di-Nari, Baas. En dit is die waarheid en al die volk
sal jou net so vertel.’
Die ou ringkop het sy storie op baie dramatiese wyse met indrukwekkende gebare
vertel. Nietemin het ons almal hardop gelag toe hy klaar was. Sy verklaring was te
kinderagtig, wanneer 'n mens dit met die werklikheid vergelyk wat ons die oggend
self beleef het om ons anders as belaglik voor te kom.
‘Een ding is seker, as 'n spook in staat is om 'n mens so te verniel, dan moet hy
ook vir die uitwerking van 'n Mauser-koeël vatbaar wees,’ was De Ville se opmerking.
‘Ons sal môre vroeg probeer om met Ra-di-Nari in sy bos kennis te maak.’
Die middag het ons op voorstel van De Ville langs die populierbos in die lande
afgeloop om spore te soek. Maar behalwe die mensspore wat daar te wag-
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te was, het ons niks ontdek wat 'n aanduiding kon verskaf van die ongedierte wat
die bos ingeneem het nie. Van buffels was daar natuurlik geen sprake nie.
Aan die kant van die lande was taamlik baie populierbome afgekap, en die
wortelknoetse met 'n baie vernuftige werktuig uit die grond getrek. Die masjien het
langs die land gelê en De Ville en ek het hierdie voortbrengsel van Amerikaanse
genie met groot belangstelling bestudeer. Dit het bestaan uit drie groot staalhake
wat onder die knoets ingedruk word. Dan word die masjien met kettings om 'n ander
groeiende boom bevestig en met 'n ligterhout word die hake na die groeiende boom
aangetrek. 'n Enkele man kan met hierdie werktuig in 'n kort tyd 'n wortelknoets
verwyder wat 'n span werksmense met graaf en pik 'n hele dag sou kos.
Armand het aan ons verduidelik dat hy en oom Charles besluit het om die lande
in hierdie rigting uit te brei deur die helfte van die ou populierbos te verwyder.
Die aand het die distriksgeneesheer aangekom en dadelik sy ondersoek gedoen.
Sy rapport het in kort hierop neergekom: dat die seun se dood veroorsaak is deur
'n voorwerp soos die horings van 'n groot, sterk dier!
Die volgende oggend was ons drie klaar vir die groot avontuur. Ons het elkeen
'n koeëlgeweer in ons hande gehad en op voorstel van Armand het ons een van sy
jaghonde, 'n pragtige, rooi setter, saamgeneem. Armand en ek het stilswyend die
reëling en bevel aan De Ville oorgelaat. Hy het reeds besluit gehad dat ons die bos
van die lande se kant sou deurgaan met 'n voetpad langs dié waarin die ongelukkige
Mawane sy dood ontmoet het; dan sou ons met die groot voetpad terugkom en op
dié wyse die bos stuksgewyse deurgaan.
Armand het die hond aan 'n ketting vasgehou, totdat ons die bos ingaan en hom
toe gelos. Hy het natuurlik dadelik aan soek gegaan, maar is deur woord en fluit
altyd in ons nabyheid gehou.
De Ville het voor geloop, dan Armand en ek laaste. Die voetpad wat ons gevolg
het, was so met populiertakke oorkruis dat dit baie moeite gekos het om deur te
kom. Ons het natuurlik baie stadig geloop, met die geweers altyd gereed. Af en toe
het De Ville halt gehou om te luister en die hond terug te roep. Alles was egter
doodstil in die bos, behalwe die skor geskreeu van fisante en die gekekkel van
tarentale wat net van hul slaapbome begin afvlieg.
Sonder die minste gewaarwording het ons die bos byna deurkruis. Ons kon al
die end van die populierbome sien en die glans van water deur die gekruiste takke
waar die voetpad op die wal van die seekoeigat uitkom. Om ons was die bome nog
te ruig om meer as 'n tree of twee aan weerskante in te sien. Die hond was nie meer
as vyf tree voor De Ville in die voetpad nie, toe hy 'n paar minute lank in 'n ruigte
van varings uit die gesig raak. En toe gebeur wat geeneen van ons meer te wagte
was nie. Daar was 'n skielike gekraak van takke, 'n gedruis van blare en ons hoor
die hond net een maal tjank - 'n benoude, aaklige geluid,
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vol skrik en pyn; en toe sien ons iets wat die bloed in ons are stelp en ons in ons
spore verlam. Dit was iets so ongelooflik, so skrikwekkend dat dit 'n paar sekondes
geduur het voordat ek die gebeurde self kon besef. Ons sien die hond voor ons, net
langs die voetpad, soos 'n koeël deur die takke opskiet, met wydgerekte bene en
oop bek waaruit egter geen geluid meer hoorbaar is nie. Ons sien hom deur die
takke trek, totdat hy agter 'n skerm blare verdwyn. En onmiddellik daarna hoor ons
'n gedempte slag waar hy op die wal van die seekoeigat neerslaan.
‘God bewaar ons!’ hoor ek De Ville uitroep en bukkend loer hy - die geweer klaar
in sy hande - in die rigting waarvandaan die geraas gekom het.
Ons staan met gespanne spiere, die hand op die slot van ons geweers ... maar
alles is weer doodstil.
Ons was só gevoelig dat die beweging van 'n enkele takkie genoeg was om 'n
ruk deur die lyf te veroorsaak.
De Ville het gou sy gewone kalmte herwin. Vinnig fluisterend, maar baie beslis,
sonder om om te draai, of sy oë af te wend van die vermoede gevaarpunt, beveel
hy ons twee: ‘Trap elkeen 'n paar tree agteruit, sodat daar minstens vier tree tussen
elke twee van ons is ... volg my stadig en kyk na alle kante ... hou jul geweers klaar
en pas op dat ons mekaar nie doodskiet nie. As hy storm, spring dadelik uit die
voetpad agter 'n boomstam en mik vir 'n kopskoot of op die knoppe deur, as hy
dwars verbykom. Daar is niks om voor bang te wees nie, noudat ons op ons hoede
is en hy ons nie kan verras nie. Onthou, 'n boomstam is die beste beskerming. Dit
kan niks anders as 'n kwaai beesbul wees nie, of 'n koei met 'n weggesteekte kalf
... daarom het die hond haar so verwoed. In alle waarskynlikheid sal die dier 'n
witmens nie aanval nie; wees nietemin op jul hoede. Volg my nou ...’
Ons volg hom voet vir voet ... Armand drie tree agter De Ville en ek drie tree agter
Armand. Wat my betref - ek herinner my dat ek 'n aaklige gekriewel in my rug gewaar
het. 'n Sterk voorgevoel het by my aangegroei dat die ondier my van agter bekruip
en ek durf nie my kop omdraai om seker te maak nie!
Toe ons op die plek kom waar die hond gevang is, staan ons langs mekaar op 'n
groot kol waar varings plat getrap en verbreek is. Sonder 'n woord gee De Ville my
sy geweer en sak op sy knieë om die spore te ondersoek.
Dit was duidelik te sien dat 'n groot, swaar dier daar baie rondgetrap het. De Ville
toon ons dat hy dae gelede daar moes gewees het, want baie van die varings is
reeds verwelk. Daar was een groot kol waar hy moet geslaap het: op hierdie plek
was die varings en graspolle in 'n sirkel geheel plat gedruk en verlep. Daar was ook
gebreekte takkies wat afhang en oor die varings, gestrooide populier- en ander
boomblare wat die ongelukkige hond in sy vaart deur die lug neergestrooi het. Geen
enkele spoor is daar uit te maak nie, omdat die bodem uitsluitend uit graspolle en
wortelknoetse van varings bestaan.
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Ons ondersoek was egter haastig en oppervlakkig. Maar wat het intussen van die
dier geword? Ons moes minstens sy vlugspoor deur die bos maklik deur
varsgestoorde varings en die skoongeveegde dou kon volg. Maar hier was geen
teken van nie! Dit het gelyk asof die wrede dier die hond op die een of ander
onsigbare wyse deur die lug gevolg het!
Toe De Ville sy ondersoek klaar het, staan hy orent en ons kyk mekaar woordeloos
aan, met vraende en verbysterde blikke.
Nie een van ons kon die minste verklaring van die ongelooflike misterie aan die
hand doen nie.
Ek weet verseker dat die gedagte aan iets bonatuurliks nooit 'n enkele oomblik
by my opgekom het nie en ek is net so seker dat by De Ville en Armand du Plessis
die spookbul, Ra-di-Nari, hom nooit as 'n moontlike uitleg voorgedra het nie. Wie
sou ook aan spoke dink in die helder oggendlug, met die dou in skitterende diamante
oor die struikgewas versprei en die geroep van rooivlerkpatryse en fisante - 'n koor
van vrolike blydskap wat die oggend uit alle rigtings begroet?
Nee, aan spoke het ons nie gedink nie, maar ons was onder 'n gevoel verpletter,
veel aakliger, veel vreesliker as wat geloof in die buitenatuurlike ooit by ons sou kon
verwek. Ons het geweet dat ons in die onmiddellike nabyheid van iets onuitspreeklik
boos is, 'n onheiligheid wat die hele omgewing verpes; 'n wreedheid wat ons lewe
bedreig en wat in die helder daglig net so onsigbaar, net so ongenaakbaar is, asof
die donkerste nag sy boosaardigheid van ons gesig verheel. En bo alles is die gevoel
van ontsettende krag, genadeloos soos die wreedheid van 'n werpeling uit die ewige
duisternis. En die donkerste nag kon ons gevoel van onsigbare bedreiging nooit
dringender gemaak het nie. As die gedrog 'n jaghond, met al sy verskerpte sintuie
so volkome kan verras, watter voorbehoedmiddel kon ons, arme skepsels met ons
stomp gewaarwordingsvermoë teen sy geweld aanwend?
‘Kom, ons moet deurgaan,’ beveel De Ville uiteindelik en ek weet voorwaar dat
dit 'n magtige aanstrenging van wilskrag vereis het om voort te gaan.
Maar daar was niks nie. Ons het tot by die einde van die voetpad voortgestap,
nog altyd op ons hoede asof ons elke oomblik 'n aanval te wagte kon wees.
In die buitenste kreupelhout van die bos kry ons die setter dood. Hy was
klaarblyklik dood voordat hy weer die grond bereik het. Die ongelukkige hond het
dieselfde verskriklike soort verwonding getoon wat die dood van die swart seun
veroorsaak het. Daar was 'n vreeslike sny van die middel van die bors, agter om
die linkerblad tot op die kruis, so diep dat die linkervoorbeen byna met blad en al
van die liggaam afgeskeur was. Daar was nie aan te twyfel nie dat dit deur die
geweldige slag van 'n horing gedoen is. Ook in hierdie geval was die kante van die
wond oneffe en geskeur. Daar was geen teken van sny deur die een of ander
werktuig nie.
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Ons het om die verminkte en bloeiende liggaam gekniel, terwyl De Ville dit sorgvuldig
ondersoek.
‘Arme Ponto,’ fluister Armand, ‘dit was die beste jaghond op Farellone. Hy behoort
aan oom Charles en hy was besonder aan die dier geheg. Hy sal baie jammer wees
om hiervan te hoor.’
Soos 'n lykstoet is ons 'n paar minute daarna om die bos met die grootpad na die
huis. Mev. Du Plessis was reeds op weg om ons te ontmoet. Sy was klaarblyklik
beangs en het met groot ongeduld ons terugkeer ingewag. Ons voorkoms was egter
van so 'n aard dat die stroom vrae op haar lippe gestuit is.
Stilswyend het sy die arm van haar man geneem, terwyl hy in ernstige toon haar
baie kortliks van ons ondervinding vertel. ‘En ons is net waar ons was. Wat die
oorsaak is, weet geeneen van ons nie; kol. De Ville en dr. De Roubaix, dink ek,
verkeer in dieselfde duister as ek.’
‘Ja, mevrou,’ bevestig De Ville dit, asof 'n vraag tot hom gerig is. ‘Ek weet nie wat
die klonkie en die hond se dood veroorsaak het nie. Een ding is seker, dit is niks
bonatuurliks nie. Ons sal die bos vandag stelselmatig deursoek. Dit moes ons al
vroeër gedoen het. Ons sal nie weer 'n fout maak nie en ek is seker dat ons sal
ontdek dat daar geen gees uit die onsigbare hier werksaam is nie, maar dat die
bron van alles gewone menslike kwaadwilligheid is. Om watter rede weet ek nie.’
‘Rede?’ vra Mevrou skielik ... ‘Rede, kolonel? Laat ek u op een feit attent maak:
net soos in die geval van die vergiftigde wyn het my man weer die nouste ontkoming
gehad. Sy lewe is deur die ongelukkige Mawane gered, net soos die Boesman
tevore sy lewe gered het. Kan u nie sien wat sou gebeur het nie? As Mawane nie
in die bos verongeluk het nie, sou Armand binne 'n paar dae vroeg in die oggend
een van die voetpaadjies gevolg het en dit is hy wat daar sou verongeluk het.’
Nòg Armand, nòg De Ville het iets hierop gesê. Ek dink dat dié gedagte reeds by
al drie van ons opgekom het. En na 'n lang swye sê Mevrou nadruklik: ‘Oom Charles
du Plessis het alles vir Armand voorberei. As die volk sy bevel gehoorsaam het,
sou Armand vandag in sy graf gelê het.’
Weer het ons niks gesê nie. Ek het opgelet dat Mevrou se fyn vel besonder bleek
was, maar daar was 'n vonkelende skynsel in haar donker oë wat 'n indruk van
vreeslose beslistheid weergegee het. Haar koperrooi hare het soos 'n oureool die
glans van die helder môreson weerkaats. Met haar statige houding het sy my herinner
aan 'n Valkyrie wat op die slagveld oor haar dappere die wag hou. Slagloos sou
Margaret du Plessis haar geliefde nie oorgee nie!
Net voordat ons die huis bereik, onthou De Ville iets wat hom waarskynlik tydelik
ontgaan het. Hy sê aan Armand: ‘Ek het vergeet ... ek wou u van die swart vrou
gevra het van wie ou April ons vertel het. Weet u iets van die voorval? Het u ooit
daarvan gehoor?’
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‘Ag, ou April se storie is onsin. My oupa en ook oom Charles het my dikwels daarvan
vertel. Dit was eenvoudig moord ... 'n inboorlingliefdesgeval. Dit was 'n jong swarte
wat haar vervolg het. Hy was vreeslik jaloers op haar en die nag van haar dood het
sy juis my grootoupa om hulp en beskerming kom vra. Die jong het haar in die bos
voorgestaan en met 'n asgaai doodgesteek. Hy is van die misdaad beskuldig, maar
weens gebrek aan voldoende getuienis het hy vrygekom. Ra-di-Nari het met die
geval niks te doen gehad nie!’
Mevrou Du Plessis gee 'n spottende lag. ‘Ra-di-Nari! ... Ra-di-Nari het hier ook
niks mee te maak nie. Julle sal ontdek dat Ra-di-Nari die gedaante voer van 'n
lewende swarte van vlees en bloed wat gehuur is om moord te pleeg.’
De Ville kyk haar stip aan. ‘Mevrou,’ sê hy, ‘as dit 'n swarte van vlees en bloed is
wat gehuur is om moord te pleeg, dan volg twee dinge seker en onvermydelik: hy
is met horings gewapen en hy besit die krag van 'n Goliat - groter krag as enige
mens van vlees en bloed op aarde ooit tevore gehad het. En dit lyk asof hy die mag
besit om in helder dag onsigbaar te word, wanneer dit hom pas!’
Ons het almal 'n bietjie gelag oor die verklaring.
Dié middag het ons 'n krygsraad gehou waar De Ville 'n plan ontwerp het waarvan
ons dadelik die redelikheid ingesien het. In die eerste instansie - het hy beweer was drie blankes te min om die bos behoorlik te deursoek. Ons moet dus dadelik
hulp kry, genoeg om die hele bos te omsingel en tegelyk te fynkam. As dit nie anders
kon nie, moes ons die hulp van die polisie inroep. Die moeilikheid met die polisie
was egter dat slegs drie manskappe in die nabyheid van Farellone beskikbaar was,
sodat ons in enige geval bure ook sou moes versoek om ons te help.
En toe stel De Ville voor dat ons voortgaan met die verdere ondersoek van die
huis. Sy verdenking teen die patrone het hy intussen laat vaar, of hierdie ondersoek,
altans, tot later uitgestel.
Die eerste kamer waarheen Armand en sy vrou ons gebring het, was die
smidswinkel van oom Charles. Dit was in 'n buitegebou en het niks te maak gehad
met die groot smidswinkel waar die gewone, growwe smids- en ysterwerk van die
plaas verrig is nie.
Die winkel was netjies ingerig. In een hoek was daar 'n klein blaasbalk, aambeeld
en skroef. Voor die venster was 'n werksbank met rye blink gereedskap teen die
muur gerangskik. Op die bank was allerlei stukkies masjinerie wat ons nuuskierig
deursnuffel het. Daar was verskeie slotte van geweers waaraan Charles klaarblyklik
nog besig was. Behalwe die gereedskap was daar in die kamer 'n eienaardige stuk
meubelment wat spoedig die aandag van De Ville in beslag geneem het. Dwarsdeur
een van die agterste hoeke het 'n skuins tafel of bank gestaan met 'n stygende
helling na die muur. Voor die tafel, aan die een
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kant, was daar 'n groot leunstoel en reg voor in die middel van hierdie tafel of bank,
'n gekussingde voetbankie van eienaardige vorm; klaarblyklik is dit nie as 'n voetrus
gebruik nie, soos die toestand van die kussing dadelik bewys het. Aan die einde
van die leesbank was 'n groot Familiebybel en aan die ander twee groot
koperboekgewigte wat as 'n rak vir 'n versameling godsdienstige boeke dien. Die
gewigte was in die vorm van reisiesperde - natuurlik 'n onbewuste openbaring van
Charles se geliefkoosde sport!
De Ville het met een hand om sy ken die hele versameling lank diep ingedagte
betrag. Hy het 'n paar van die boeke omgedraai en sorgvuldig teruggeplaas, en toe
die voetbankie opgetel en noukeurig van alle kante besigtig.
Mev. Du Plessis het langs hom kom staan en stilswyend sy handelinge
gadegeslaan. Sy kon klaarblyklik sien - soos ons almal - dat De Ville voor 'n probleem
staan waarvan die uitleg hom momenteel ontwyk.
Toe Mevrou uiteindelik begin praat, het ek dadelik die gewone beslistheid van
toon in haar stem gemis. Daar was 'n sekere mate van huiwering - onsekerheid. Sy
het my die gevoel gegee dat dit by haar 'n gewetensaak is. Deur haar diep
eerlikheidsin bewoë, is sy nieteenstaande 'n half-onbewuste soort teensin gedwing
om reg aan oom Charles te laat geskied. Sy moes eenvoudig alles vertel wat tot sy
voordeel kon strek ... juis omdat sy so baie reeds vertel het wat alleen daartoe gedien
het om die duister kant van sy karakter te beklemtoon.
‘Dit,’ sê sy in sagte, eentonige stem, ‘is oom Charles se gewyde hoekie. Hier lees
hy godsdienstige boeke, hier doen hy sy gebede en hier voer hy sy persoonlike
godsdiensoefeninge uit - altyd alleen; want u moet weet, kolonel De Ville, dat oom
Charles diep en waarlik godsdienstig is. Ek weet van gevalle toe hy hier ure lank
alleen in gebed gekniel het.’
‘Dit was waarskynlik slegs wanneer oom Charles 'n hopie geld op die baan
kwytgeraak het,’ val haar eggenoot haar in die rede met 'n laggie waarin egter geen
die minste kwaadwilligheid skuil nie.
‘Nee, Armand, dit is nie waar nie. Gee die duiwel wat hom toekom. Oom Charles
het 'n ware en diep godsdiensgevoel.’
‘Ag, ek het maar 'n grappie gemaak. Ek sal seker nooit 'n verontskuldiging hoef
te maak vir enige laster wat ek teen ou oom Charles sou kon uiter nie. Ek dink,
Madame, wat ons betref, is die skoen aan die ander voet - aan jou voet, om kort te
wees!’
Ons het weer almal 'n weinig oor hierdie wending van die gesprek gelag. Ek dink
dat daar 'n bepaalde gevoel van verligting by ons ontstaan het wat oom Charles
betref. Dit was asof 'n aaklige wolk aan wegdrywe was, asof 'n moeilike plig van
ons skouers weggeneem is.
Ek kon nie, toe ons weer op die stoep uitstap, nalaat om De Ville te nader nie,
want tot nou toe het hy geen woord gepraat nie ... nouliks geglimlag oor grappies
wat af en toe in ons gesprek opgeduik het.
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Ons twee was 'n weinig van die ander twee verwyder, toe ek halfvraend aan hom
sê: ‘Dit lyk asof ons na hierdie onthulling oom Charles heeltemal sal moet uitskakel.
'n Godsdienssin van hierdie aard was die laaste karaktertrek wat ek ten minste by
hom sou verwag het.’
‘Doktor,’ antwoord hy, ‘as daar een ding is wat my omgang met en ondervinding
van die menslike misdadiger my geleer het, is dit die sekerheid dat die mees verhewe
en edelste dryfvere, die skoonste ideale, aanstrenging tot dade van die hoogste
selfopoffering en dapperheid, uit presies dieselfde springaar as die swartste misdaad
voortvloei. Uit dieselfde donker hoekie in die menslike gemoed kom somtyds die
diepste godsdienssin tesame met die wreedste moorddadigheid byna gelyktydig te
voorskyn. Een van die mees gevoellose moordenaars en verkragters wat ek ooit
geken het, was 'n troue lid van die Heilsleër en in hul opwekkingsdienste het geen
stem meer ware gemoedsaandoening onder die toehoorders verwek nie as die
trillende tone van sy smeekbede en die klinkende versekering van ware geloof in
persoonlike redding wat sy toesprake deurstraal het. Geen man het 'n dieper
medelyde met mishandelde diere gehad, of het meer gedoen vir verwaarloosde en
lydende kinders nie ... En die man was tegelykertyd 'n wrede en gevoellose
moordenaar. Sulke gevalle is in alle lande algemeen. Die sentrums van eksultasie
in die menslike siel verskaf dikwels aanstrenging tot aksie wat in die teenstrydigste
rigtings verwesenlik kan word. Wat my betref, ek probeer om van alle vooroordeel
vry te bly, maar ek neem die bidbankie nooit as volslae bewys van onskuld nie.’
En toe val hom skielik iets te binne. ‘Ek sal julle sê wat ons gaan doen,’ spreek
hy ons almal toe. ‘Ons drie mans gaan nou op die daad die derde voetpad deur die
populierbos gewapen deurloop. Dit is darem te kinderagtig om ons so deur 'n
spookstorie te laat afskrik! Ons is tog volwasse mans en nie babas nie, en ons kan
eenvoudig sulke barbaarse bygeloof nie aanneem nie ... Is julle klaar om saam te
kom?’
Hierdie woorde van De Ville en die daarmee gepaardgaande houding het op ons
gemoedere die uitwerking van 'n basuingeskal op 'n verslapte leër gehad. Onmiddellik
het Armand en ek dit met geesdrif beaam. Natuurlik sal ons gaan ... dit is net wat
nodig is. Waarom sal ons op polisie en hulp wag. Dit sou tog te lafhartig wees. Ons
sou gedurende ons hele lewe die verwyt gevoel het dat ons by hierdie aangeleentheid
in gewone mannemoed te kort geskiet het. En wat sou die bure ... al ons kennisse
... daarvan dink dat ons helder oordag deur 'n inboorlingspook op loop geja is? Want
ek was daarvan oortuig dat ons almal lank reeds ingesien het dat dit die
onuitgesproke gevoel van iets bonatuurliks in die gebeurtenis was wat ons gedrag
in die eerste instansie gerigsnoer het. Ons was net te skaam om dit te verheel, om
dit van ons eie bewustheid selfs weg te steek. Daarom het ons reeds spottend van
die spook gepraat en oor die ou swartman se ernstige verhaal gelag. Nietemin het
Ra-di-Nari diep
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in die gemoed van elkeen van ons toe reeds 'n vae en onduidelike wese aangeneem
gehad; en juis omdat dit so vaag en onseker was, so uiters raaiselagtig, het hierdie
aspek van die saak ons so diep ontroer.
Tot ons verbasing het mevrou Du Plessis ook dadelik ingestem: ‘Natuurlik is dit
die regte weg,’ het sy by ons aller instemming gevoeg. ‘Dit moet opgeklaar word,
hoe gouer hoe beter. As daar werklik gevaar is, sal uitstel en beraadslaging dit nie
verminder nie en as drie gewapende mans dit nie kan oormeester nie, sal 'n
kommando seker nie veel beter vaar nie ... maar een ding wil ek hier en nou verklaar:
Ek gaan nie agterbly nie! Ek gaan saam! Die ontmoeting van die wesenlike gevaar
in lewende lywe kan nooit erger wees as om hier by die huis in knaende angs die
uitslag af te wag nie. Armand, julle gaan, en ek gaan saam.’
Armand maak sy mond oop om beswaar aan te teken, maar voordat hy 'n woord
kon uit, sit sy vrou haar hand met 'n vrolike laggie op sy lippe.
‘Geen woord nie, Armand! Ek gaan saam! As julle drie my nie kan beskerm nie,
dan is die vooruitsig maar skraal dat julle in staat sal wees om die geheim van
Ra-di-Nari op te los. En as julle gaan verpletter word, dan wil ek ten minste nie alleen
agterbly nie. Dit help nie om te praat nie. Ek gaan saam!’
Ek kan my nie herinner dat een van ons ernstige beswaar gemaak het nie en
mev. Du Plessis het haar sin gekry.
Die enigste aanmerking wat haar man gemaak het, was: ‘As jy gewapen gaan,
Margaret, sal ek sorg om net so ver van jou af te bly as van Ra-di-Nari. Julle sal
ewe gevaarlik wees.’
‘Ek sal my klein rewolwer neem, maar ek sal dit in my sak dra en ek belowe om
dit alleen in geval van uiterste gevaar te voorskyn te bring.’
Ons was almal opgewonde en geesdriftig oor die voorstel en tog - instede van
dadelik die onderneming te aanvaar, soos De Ville voorgestel het - het dit ure geduur
voordat ons vir avontuur gereed was.
In die eerste plek moes die ondersoek van die huis eers afgehandel word. Ons
het hiermee haastig te werk gegaan en tog was dit lank na die middagete, toe ons
daarmee klaar was. De Ville was nog onrustig oor die patrone en ons het 'n stuk of
vyftig Mauser-patrone ontlaai, voordat hy tevrede was dat altans die koeëlpatrone
geen dinamiet bevat nie. Die haelgeweerpatrone het hy vir later ondersoek gelaat,
omdat ons teen Ra-di-Nari alleen koeëlgeweers sou gebruik.
Die ondersoek van die huis was net so onvrugbaar as die ondersoek van die
patrone. Ons het niks in sy smidswinkel, of slaapkamer, of biblioteek gekry wat
enigsins die verdenking teen Charles du Plessis versterk het nie. Net een ding het
ek opgemerk en dit was dat terwyl De Ville in die slaapkamer die laai van 'n lessenaar
deursoek, hy 'n voorwerp te voorskyn gebring het wat hy 'n paar minute lank
noukeurig bekyk en toe met 'n haastige beweging in sy baadjiesak geplaas het. Ek
kon sien dat hy geneig was om die aandag van ons ander
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van hierdie voorwerp af te trek. Ek twyfel of Armand of sy vrou dit gesien het. In
enige geval het nie een van die twee enige opmerking daaromtrent gemaak nie en
ek het ook stilgebly, omdat ek kon sien dat dit die wens van De Ville was. Wat dit
was, wis ek nie, want ek het dit slegs vlugtig gesien. Dit het vir my soos 'n klein rol
van die een of ander soort lyn of tou gelyk. Ek kon egter dadelik aan De Ville se
houding merk dat dit iets is waaraan hy aansienlike waarde heg.
Toe ons uiteindelik klaar was, was elkeen van ons drie mans met 'n Mauser met
gevulde magasyn gewapen, terwyl mev. Du Plessis 'n leerband om haar skouer het
wat 'n rewolwertassie op haar heup gevestig hou. Die klap van die sakkie was oop,
sodat die rewolwer met 'n enkele handbeweging te voorskyn gebring kon word.
Ons was almal oënskynlik vrolik en opgeruimd toe ons op die stoep vergader,
gereed vir die onderneming wat, soos ons almal gevoel het, die laaste is wat die
geheim van Ra-di-Nari op die een of ander wyse moet opklaar. En tog was dit
duidelik in ons dampkring voelbaar dat daar diep in almal se harte 'n aansienlike
mate van angs - of liewer gesê, senuweeagtigheid - met ons ligsinnigheid gepaard
gegaan het en dit was hierdie laaste gevoel wat ons gemoed oormeester het lank
voor ons dié dag met Ra-di-Nari klaar was.
Die namiddagson het net die bergtoppe agter die huis bereik, toe ons die hoë
stoeptrappe afstap. Vinnig het die skaduwees van die spitse voor ons oor die
landerye uitgereik en voor ons die populierbos bereik, het die laaste sonstraal reeds
verdwyn. Die stilte van 'n rustige aand het oor Farellone neergedaal. Oor die toppe
van die populiere kon ons die rookwalms van die stat in lang spirale hemelwaarts
sien styg. Vér in die berge êrens was die skaars hoorbare geblaf van 'n hond wat
in 'n somber getjank oorgaan; afgesien daarvan heers daar oor Farellone 'n doodse
stilte wat waarskynlik in ander omstandighede geen diep indruk op ons sou gemaak
het nie. Maar nou - met die populierbos voor ons - het dit op my altans die indruk
gemaak van 'n verskriklike voorbode. En nooit in my lewe tevore het 'n populierbos
vir my so afskrikwekkend gelyk nie. Die verkleurde blare hang roerloos in die
beweginglose lug en saam met die digte kreupelhout onder, was dit reeds 'n donker,
ondeurdringbare vlek skaduwee. Die bos het op my die indruk gemaak van 'n
lewende gedrog - 'n magtige roofdier wat ons met gespanne spiere inwag; of van
'n verhelende gewaad, waardig om die dood in een van sy afgryslikste vorms te
bedek. Dat daar iets onuitspreeklik boos in die bos loer en wag, was by elkeen van
ons - so het ek gedink - 'n reeds ingewortelde geloof.
Armand du Plessis het tot op die laaste nog grappies gemaak, maar ek dink sy
vrolikheid was van dieselfde aard as die opgeruimdheid van die reisiger wat luidrugtig
'n psalm fluit wanneer hy snags die ou begraafplaas nader!
Op die rand van die bos het Armand aan sy vrou gesê: ‘Margaret, as 'n
onweerstaanbare drang om te skiet jou oormeester, mik dan in hemelsnaam nie
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op Ra-di-Nari nie, maar liewer reg op my ruggraat. Dit is die enigste kans wat ek
het om te oorleef.’
En ek herinner my dat hy aan De Ville gesê het: ‘Kolonel, jy het seker nog nooit
spookbiltong geproe nie. As ons Ra-di-Nari kry, sal ons die biltong gelykop verdeel!’
De Ville het by die ingang van die derde voetpad 'n ernstige toespraak gelewer.
‘Hoe groot die gevaar is, weet ek nie, maar dit betaam ons om vir enige verrassing
gereed te wees. Ek sal voor loop en daar moet twee tree tussen elke twee wees.
Mev. Du Plessis sal laaste in die linie wees. Ek sou voorstel dat dr. De Roubaix my
volg. En moenie blind skiet nie. Dit sal net onsself in gevaar bring. As 'n alarm kom,
moet elkeen - soos tevore - agter die naaste boomstam skuil, en moenie skiet voor
julle duidelik sien waarna julle skiet nie.’
En sonder 'n woord meer is ons die derde voetpaadjie in.
Elkeen had sy geweer klaar, met die tromp vorentoe gerig.
Die derde voetpad was ruier toegegroei as die ander twee waarvan ons reeds
ondervinding gehad het en so stadig het De Ville geloop dat ek dikwels op sy hakke
was. By elke plek waar die struikgewas dig oor die voetpad toegegroei was, het hy
halt gehou en met die tromp van sy geweer die takkies opsy gedruk.
Ek skat dat ons omtrent halfpad was - 'n paar populiertakke van weerskante het
die verdere loop van die voetpad buite ons gesig gestel en De Ville was besig om
hulle met sy geweer opsy te druk - toe die onverwagte gebeur. Ek sê ‘onverwagte’,
want ons was almal toe reeds min of meer gerusgestel. Ek was teen De Ville, toe
daar skielik 'n krakende uitbarsting in die bosse voor hom was. Hy het in my arms
agteruit gedeins met 'n luide uitroep: ‘Here! Pas op!’ Ek sien sy geweer met die
uiterste geweld uit sy hande opwaarts ruk en onmiddellik daarna staan ons mekaar
verbysterd en aankyk. Armand het sy vrou gegryp en agter 'n boomstam ingedruk,
en toe ons omkyk, sien ons alleen die tromp van sy geweer gereed gehou. Daar
was 'n paar minute stilte en toe begin De Ville lag ... al hoe harder, totdat sy vrolike
uitbarsting seker tot by die huis hoorbaar was. Ons kon hoor dat daar niks histeries
in sy lag is nie; dit was die gelag van iemand wat 'n blye ontnugtering na lang
spanning ondervind. Armand en sy vrou het hulle by ons gevoeg en toe, terwyl hy
nog lag, wys De Ville met sy vinger na bo. Daar sien ons sy geweer aan die end
van 'n tou waarvan die ander end aan die punt van 'n boogboom gevestig is.
En terwyl ons daar verwonderd staan, haal hy die voorwerp uit sy sak wat hy uit
die laai in die biblioteek gehaal het.
‘Dit,’ sê hy, ‘het ek in oom Charles se kamer gekry.’
‘Wat is dit?’ vra almal tegelyk, want uit sy gedrag was dit vir ons duidelik dat hy
'n ontdekking gedoen het wat op die saak betrekking het. Sonder 'n woord oorhandig
hy die rol aan Armand en nadat Mevrou en ek dit ook beurtelings in hande gehad
het, staan ons hom vraend en aanstaar ...
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‘Weet jy wat dit is?’ vra hy aan Armand.
‘Ja,’ antwoord Du Plessis twyfelend, ‘dit is 'n tou en ek het natuurlik dikwels tou
en lyn van hierdie aard gesien wat deur naturelle gevleg word. Gewoonlik is dit van
vesels alleen, maar dit lyk of hier iets bygevoeg is.’
De Ville neem die rol en maak 'n gedeelte los wat ons op 'n ry in die hande neem.
Dit is 'n fyngevlegte lyn, ongeveer twee maal so dik soos 'n menseduim.
‘Hier lê die sleutel van die geheim van Ra-di-Nari,’ sê De Ville. ‘Wonderlik hoe
die menslike geheue werk! Net toe ek die tou in die hande gekry het, kom daar in
my herinnering 'n gebeurtenis uit my kindsdae, toe ek 'n dergelike tou in gebruik
gesien het en dadelik skiet my 'n uitleg te binne wat geen twyfel by my oorgelaat
het nie. Kom, ek sal u aan Ra-di-Nari voorstel en dié keer is dit onnodig om wapens
te dra! So veilig is dit dat Mevrou gerus kan saamgaan.’
Ons vier het hom gevolg, terug na die tweede voetpad waar die hond verongeluk
het.
Daar was 'n groot onderskeid tussen die gedrag nou en by die vorige geleentheid.
Hy het vinnig en met die grootste vrymoedigheid die bos ingegaan tot waar ons die
verbasende gebeurtenis met die hond gesien het.
‘Wat my die meeste mislei het,’ sê De Ville, ‘was die afwesigheid van herkenbare
spore en hierdie lêplek in die varings wat genoeg was om enige mens te mislei.’
En toe wys hy na die top van 'n boogboom langs die voetpad. ‘Daar is Ra-di-Nari!’
Bo aan die boom is 'n lang stuk tou, klaarblyklik van dieselfde soort as wat hy ons
reeds getoon het.
‘Die tou is die sterkste wat deur naturelle gedraai word en ek twyfel of daar sterker
vesels, selfs in die beskaafde handel, bekend is. Dit word gemaak gedeeltelik van
vesels uit die binnebas van die berg-brandnetel en gedeeltelik van sening uit die
garingvleis van grootwild. Dit word deur die hele Afrika gebruik om wild mee te vang.
Die gebeurtenis wat ek uit my kindsdae onthou het, was dat ek 'n koedoekoei in
een van dié dodelike wippe gesien het. Vir wippe om grootwild mee te vang, word
natuurlik sterk bome gebruik, vir die buiging waarvan somtyds die krag van verskeie
mans vereis word. Gewoonlik word die dier òf aan die agterbene gevang en so
geruk dat die helfte van die lyf deur die veerkrag van die boom in die lug gehou
word. Die buigbaarheid van die gekose boom maak die krag van die sterkste bok
nutteloos; sy aanhoudende gespartel dien alleen om hom des te gouer uit te put.
Dit is makliker om te begryp wat gebeur wanneer 'n kleiner dier deur 'n magtige wip
van hierdie aard gevang word. Hy sou in die lug met groot geweld opgeslinger word
en vreeslik deur die tou geskeur word. Dit is maklik om die knoop te maak dat dit
met die tweede ruk los raak ... dit wil sê, wanneer die gevange dier die hele lengte
van die tou opgeskiet word. Dit is wat met die klonkie sowel as die hond gebeur het
...
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Die enigste vraag wat 'n tyd lank by my onopgelos gebly het, was hoe die persoon
wat hierdie wippe gestel het, dit kon gedoen het sonder groot voorbereidings en die
hulp van verskeie sterk assistente.
Die antwoord sal by julle dadelik opkom. Honderd tree hiervandaan in die lande
lê die vernuftige masjientjie om wortels mee uit te trek. Een man kan dit maklik
vervoer; met 'n sweepstok kan hy die tou om die top van 'n geskikte boom vasmaak;
hy kan dan met behulp van die masjien, sonder dat enige verdere menslike hulp
nodig is, die “boogboom” so ver omtrek as wat vir die stel van die wip nodig is.
Ra-di-Nari se lêplek is waar die masjien om die stam van hierdie groot populier vas
was.’
Dit is onnodig om die verdere verloop van sake in verband met die spookbul van
Farellone te verhaal. Bykomende getuienis het dit buite alle twyfel geplaas dat hier,
met voorbedagte rade, 'n poging tot moord gedoen is en net so min was daar aan
die skuld van Charles du Plessis te twyfel. Daar was egter geen hofsaak of openbare
skandaal in verband met die saak nie. De Ville en Armand het 'n private onderhoud
met oom Charles gehad, waarna hy spoedig weer in die donker gedeelte van die
Vasteland verdwyn het. Daar is hy enige maande later aan koors oorlede.
Ek onthou De Ville se laaste woorde aan Margaret Du Plessis: ‘Mevrou, indien
daar ooit by my die minste twyfel was dat 'n vrou in sekere omstandighede 'n
duidelike voorgevoel van dreigende gevaar kan gewaar, dan het die geval van
Ra-di-Nari dit vir ewig vernietig.’

4 Salas y Gomez
Verbrand deur loodreg sonnegloed,
rys bar en bloot van uit die stille vloed
Salas y Gomez; 'n rotsgestalt' in eensaamheid verlore,
slegs deur gevleugeltes as broeiplaas uitverkore.
Geen voetspoor ooit van dier of mens
oorkruis sy rotsbeskanste grens.
1

(Oorsetting uit SALAS Y GOMEZ van die Duitse volksdigter Von Chamisso. .
Ek dink nie dat ek ooit in my lewe 'n mens ontmoet en geken het wat so 'n diep
indruk op my gemaak en my só beïnvloed het as die Voortrekker Hendrik du Preez
nie. Hy was in sy nege-en-tagtigste jaar toe ek hom die eerste maal ontmoet het en
is tien jaar later, op die drumpel van sy honderdste jaar, oorlede.
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Hy en sy gade, Rachel van Heerden, het 'n huwelikslewe van tagtig jaar deurgemaak
en 'n voorbeeldiger, liefdevoller egpaar het ek ook nooit ontmoet nie. Tant Rachel
was in ons distrik algemeen as ‘Ouma’ bekend en selfs in haar hoogste ouderdom
het nog van haar 'n verbasende atmosfeer en invloed op haar omgewing uitgestraal
- 'n waardige gade van die gevierde ou held.
Oom Hendrik du Preez was byna sy hele lewe lank 'n ouderling van die
Doppergemeente in ons distrik en as godsdiens ooit 'n man ten goede gestaan het,
dan was dit in die geval van hierdie stoere ou Voortrekker. Hy was 'n suiwer volgeling
van Calvyn, met sonderlinge wendings van sy eie, wat sy godsdienstige geloof 'n
boord van skone frisheid gemaak het. Net in een opsig was hy nougeset en dit was
in sy verfoeiing van alle godsdienstige onverdraagsaamheid.
Vyf-en-twintig jaar gelede was daar nog 'n aansienlike aantal Voortrekkers in die
noorde wat met Hendrik du Preez saam opgegroei en saam met hom al die grootse
gebeurtenisse van die Voortrekkergeskiedenis deurgegaan het. Onder al sy ou
makkers was hy geëer as 'n skitterende held en dit is van sy makkers, en nie van
hom nie, dat die meeste verhale omtrent sy vroeër lewe afkomstig is.
As 'n jong man was hy beroemd as een van die sterkste mense wat ons volk ooit
voortgebring het - en dit is voorwaar veel gesê - en van sy jongste dae af het die
sonderlinghede van sy karakter uitgeblink. Nooit was daar 'n standvastiger, 'n
dapperder jongkêrel as Hendrik du Preez in al die wedervaringe wat die Voortrekkers
in hul avontuurlike lewe moes deurmaak nie. Een van sy sonderlinghede was dat
hy stelselmatig geweier het om ooit enige amp of erepos in die burgerlike of
krygslewe te aanvaar. Hy kon verskeie male veldkornet, kommandant,
kommandant-generaal, Volksraadslid gewees het, as hy wou. Maar met sy gewone,
kalme beslistheid het hy alle versoeke in hierdie rigting afgeslaan. Dit was in die
kerk alleen dat hy oorgehaal is om 'n amp te beklee en dié het hy gedurende sy
hele lewe behou.
As daar ooit 'n ware filosoof was, dan was dit oom Hendrik. Hy het van nature 'n
verstand gehad so skerp soos 'n geslypte dolk en sy mensekennis was 'n gedurige
bron van wysheid en humor. Sy grappe is oor en weer vertel, totdat hulle onder ons
volk spreekwoordelik geword het. Hy kon die swakhede van die mens in enkele,
bytende sinsnedes skitterend voorstel. Maar sy humor was nooit bitter of kwetsend
nie. As hy in sy beskouings oor menslike swakhede ooit 'n weinig genadeloos was,
dan was dit oor sy eie.
Tesame met sy verbasende liggaamskrag was hy beroemd om 'n taaiheid wat in
sommige verhale die grense van geloof oorskry het. Maar ek weet uit eie
ondervinding dat hy verbasend taai was. Hy wou hom nooit chloroform laat toedien
nie en het in my bysyn groot operasies ondergaan nie alleen sonder om flou te word
nie, maar sonder 'n enkele kreet van pyn.
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Een van sy sonderlinghede was 'n gedurige bron van ontevredenheid onder sy
jonger bewonderaars: hy wou nooit ‘stories vertel’ nie. Af en toe het hy iets uit sy
verlede verhaal, maar dit was meestal een waarin 'n ander persoon die hoofrol
gespeel het, of om die een of ander van sy filosofiese leerstellings te bevestig. Om
te vertel, net om te vertel - daartoe kon jy hom selde of ooit oorhaal.
Hy en sy ou gade was altwee oorlewendes van die Bloukransmoord. Oom Hendrik
was 'n klein seuntjie en het in die bos langs die rivier beeste gekeer, toe hy van die
kant van hul laertjie die oorlogskrete van die Zoeloes gewaar. Hy het verskrik
teruggehardloop, want hy was nog maar baie klein. Toe hy nader kom, hoor hy die
hartverskeurende gekerm wat soos 'n gedurige uitroep tot God onafgebroke van
die waens opstyg. Die waens van sy familie was reeds in ligte laaie en tussen die
rook en vlamme sien hy die swart gedaantes van Tsjaka se soldate in volle
oorlogstooi met skitterende asgaaie. Op die rand van die bos het hy in 'n ruie
doringboom geklim en daarvandaan het hy sy jong moeder van die brandende
waens met sy klein boetie ('n baba) aan haar bors sien vlug. Sy hardloop in sy
rigting. Drie Zoeloes spring haar agterna en deurboor haar en die kind van agter
met hul steek-asgaaie. Só naby was sy dat hy die wroeging van pyn op haar gesig
kon sien, voordat een van die Zoeloes haar die genadeslag toedien.
Hy is later deur perderuiters van een van die veilige laers gered en uitgebring. 'n
Oom - 'n jonger broer van sy vader - het hom grootgemaak, want van sy
naasbestaandes het geen enkele uitgekom nie.
As kind moes hy 'n harde lewe deurmaak. Sy oom was 'n olifantsjagter - altyd op
die voorposte van die Voortrekkersamelewing - en van sy vyftiende jaar het klein
Hendrik olifante geskiet as die vernaamste taak van die daaglikse lewe, 'n bitter
swaar arbeid vir 'n seun van vyftien met 'n agtponder-roer. Maar die lewe het hom
gehard, totdat sy liggaam deur 'n seningstelsel van staal aaneengegord was. As hy
van nature bangerig was, dan het hierdie heldeskool seker gestrek om alle tekens
daarvan te vernietig. Alle oorloë het hy van sy kindsdae af met sy oom meegemaak.
Die versagtende liefde van 'n moeder het hy nooit geken nie. Die groot les vanaf sy
jongste dae op hom ingeprent, was om alles te verdra sonder om te kla. Daar was
niemand om by te kla nie! En die tweede les was om vir homself te sorg en om nooit
te veel hulp van ander te verwag nie.
Die Du Preez-huis was deur die gehele noorde bekend. Jaar na jaar is stukke
aangebou, totdat die gebou 'n klein kommando kon huisves. Dit was hoog teen 'n
rant geleë en een hoek van die breë stoep was aan oom Hendrik en ‘Ouma’ gewy.
Hier was hul rusbank en leunstoele, 'n klein koffietafel en 'n paar ondergeskikte
stoele vir besoekers, en ander lede van die gesin.
Van hierdie hoek was daar 'n pragtige uitsig oor een front van die reus, Roerdomp,
wat die uiterste, oostelike spits van die Middelgebergte is.
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Eendag toe ons daar in die hoekie sit, gaan ons gesprek oor die groot kransgroep
waarvan Roerdomp die vernaamste enkeling is. Na aanleiding hiervan merk oom
Hendrik op: ‘Die swartmense het snaakse bygelowe! Volgens hulle besit 'n berg
byvoorbeeld 'n persoonlikheid wat liefde en wraak kan betoon. Van Roerdomp vertel
hulle dat die berg vreeslik fyngevoelig is en altyd gereed is om vir die kleinste
belediging wraak te neem. Soos u weet, is Roerdomp beroemd om sy kransheuning
en van ouds af het die swartes die kranse met hul paallere beklim om neste uit te
haal. Jy kan nou nog baie van hul paallere teen die kranse sien. Maar voordat hulle
trag om die kranse te beklim, moet 'n hele reeks seremonies uitgevoer word. Die
vernaamste is om 'n klip opwaarts te gooi met 'n soort gebed aan Ra-di-Nosi - die
vader van die heuning - 'n versoek om verontskuldiging vir die roof wat hulle van
plan is om uit te voer. As hulle in hierdie opsig nalatig is, dan val een van hulle seker
- 'n slagoffer wat die berg onvermydelik eis vir enige affront van hierdie aard.
Op 'n sekere dag het “Ra-di-Nosi”, of “Roerdomp”, soos ons hom noem, my ook
beetgepak en byna verpletter en die ou swartes het my verseker dat dit net was
omdat ek in die voorafgaande aanbidding nalatig was!’
En toe begin oom Hendrik my die storie vertel - die wonderlikste storie van 'n
werklike gebeurtenis wat ek ooit in my lewe gehoor het. Op my aandrang het ons
Roerdomp die volgende dag te perd besoek - Hendrik du Preez te perd in sy
drie-en-negentigste jaar! Ons het in Dubbele Kranskloof afgesaal en toe te voet
gestap na die westelike front van Ra-di-Nosi.
Ek het 'n Zeiss-verkyker by my gehad. Toe ons onder die berg kom, wys oom
Hendrik na 'n swart streep hoog teen die krans. ‘Dit is die lys, neef!’ sê hy.
Na voorbereidings wat drie weke geduur het, het Austin en ek die lys bereik. Daar
het ek foto's geneem en sekere tekeninge gemaak van merke en inbeitelings wat
sewentig jaar tevore gemaak is. En toe het ek die storie weer gehoor, stukkie vir
stukkie, van oom Hendrik en sy vrou en van sowat twintig ooggetuies wat toe nog
in die lewe was en die hele gebeurtenis van begin tot einde aanskou het.
Die ou Voortrekkers het wonderlike dinge deurleef. Dit was onvermydelik - 'n
natuurlike gevolg van die lewe wat hulle gelei het, waar elke dag die deur tot 'n nuwe
en onbekende wêreld was. Maar van al die wonderlike dinge waarvan ek ooit gehoor
het, is die avontuur wat Hendrik du Preez sewentig jaar tevore deurgemaak het, by
uitstek die wonderlikste. En elke woord daarvan is waar - bevestig deur 'n wolk van
getuies en ek self het die laaste bewyse in die onverganklike rots met my eie oë
gesien en getoets.
Ek sal probeer om dit hier oor te vertel. Hendrik du Preez is lank reeds ter siele,
maar sy nagedagtenis leef nog voort soos die geur uit 'n boord van onsterflike
blomme.
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Ter herinnering aan 'n Held uit ons Volk, wy ek hierdie verhaal van die verbasendste
dinge wat ooit 'n mens van 'n vrou gebore, oorval het.
Op sy een-en-twintigste verjaarsdag het Hendrik du Preez tot sy grootste
verrassing die plaas Môreson van sy pleegvader as geskenk gekry. Nie alleen het
sy pleegouers hom bemin nie, maar hulle was trots op al sy sonderlinge
begaafdhede; op sy verbasende liggaamskrag wat hom 'n naam deur die gehele
noorde verwerf het; op sy ratsheid; sy fyne verstand en die verbasende skoonheid
van sy gesig en liggaam. Die ou Hollandse matroos wat meester op sy oom se plaas
was en hom leer lees en skrywe het, het Hendrik altyd ‘de jonge Simson’ genoem.
Volgens die mode vroeër in swang onder die sogenaamde ‘Doppers’, was Hendrik
du Preez altyd skoon geskeer. Sy vel - gebruin deur son en weer - was glad soos
die gesigshuid van 'n jong meisie en sy gelaatstrekke het die beeldagtige skoonheid
van 'n suiwer Griekse tipe bevat. Hierdie fyn skoonheid is deur elke liggaamsdeel
weergegee. Dit was opmerklik dat niemand ooit sy byna bonatuurlike krag uit sy
liggaamlike voorkome sou vermoed nie. Hy was van gemiddelde hoogte en sy
bedekte ledemate het niks van sy pragtige spiergestel getoon nie.
Met sy groot bos bruin hare, glad agteroorgekam en gelyk met sy skouers afgeknip,
het hy iets van 'n leeu in sy voorkome gehad - totdat die toeskouer die kalm gesig
en sagte oë aanskou. Dan was daar iets wat die indruk verskaf van 'n heilige wat
die wêreld, die vlees en al sy begeerlikhede vir ewig onder die voete vertrap het.
Dit was asof die hemel al sy aantreklikste gawes aan die voete van die jongeling
gelê het. Nie alleen het hy byna volmaakte liggaamlike skoonheid besit nie, maar
daarmee het 'n verbasende verstand gepaard gegaan. Daar was net twee boeke
wat die ou Hollandse skoolmeester geleentheid gehad het om hom te leer lees: die
Bybel en die Psalms. Die ou Hollander moes hom al die moeilike woorde en sinne
duidelik maak. Hy het 'n klein sakbybeltjie altyd met hom meegevoer. In die eensame
veld was Job sy geliefkoosde boek. Sy geheue was verbasend. Voor sy
een-en-twintigste jaar kon hy groot gedeeltes van die Heilige Skrif uit sy hoof woord
vir woord opsê. Die Psalms op rym het hy almal geken, toe hy nog 'n kind was en
lank voordat hy kon lees. Later het hy 'n Gesangboek in die hande gekry en ofskoon
dit deur sy kerk verfoei is, het hy dit gelees. Die pragtige gedigte deur sommige van
die grootste Nederlandse digters het 'n lewenslange indruk op hom gemaak en in
sy huisgodsdiens het hy altyd die gesange laat sing. Uit dié drie boeke het hy sy
woordeskat verbasend verryk en tot sy dood toe het die gees van hierdie
letterkundige skatte in sy gewone taal skitterend uitgeblink.
Nouliks twee maande na sy jarigwording het hy Rachel van Heerden by 'n Nagmaal
ontmoet. By Hendrik du Preez was alle hartstogte geneig om buitensporig te wees.
Die liefde het eenvoudig stormenderhand sy siel verower.
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Rachel was in alle opsigte sy teenoorgestelde. Waar hy aan die brunetkant was,
was sy 'n egte blondine, met hare van louter goud, violetblou oë en die kleur van
die eerste perskebloeisels op haar wange. Liggaamlik was sy fyn en delikaat gebou,
met klein voetjies en handjies, en 'n stem en lag wat Hendrik herinner het aan die
musiek van 'n bergstroompie ná die eerste somerreëns.
Of Rachel ook so skielik op hom verlief geraak het, is moeilik om te sê. Een ding
is egter seker: as dit so was, het sy in die begin hom nie die minste bewys daarvan
gegee nie. Al die jonglui in haar buurt het kom kuier, want sy was nie alleen die
mooiste meisie in die wyk nie, maar daar was ander en meer stoflike aantreklikhede.
Haar vader, Karl van Heerden, was een van die rykste veeboere in die distrik en hy
het 'n prinsdom van plase aanmekaar gehad, wat van die berghoogtes gestrek het
tot in die rykste weiveld van die houtbosse. Die jongkêrels het kom kuier en weggebly,
en weer gekom en aan geen enkele het sy 'n bepaalde voorkeur getoon nie ... en
toe verskyn Hendrik op die toneel!
Of dit enkel toe te skrywe was aan sy onwrikbare beslistheid en deurdringendheid
van gees, is moeilik om te sê, maar dit is seker dat sy verskyning gepaard gegaan
het met 'n aanmerklike verdunning in die geledere van naweekbesoekers aan die
Van Heerden-aanleg. Dit het gelyk of die meeste moedeloos geword het toe hulle
met Hendrik as mededinger rekenskap moes hou. Desnieteenstaande kon hy van
Racheltjie geen besliste antwoord ontvang nie. Soos dit meestal met meisies gesteld
is wat talle bewonderaars besit, het niks haar meer genot verskaf as om die hele
bende bitter jaloers op mekaar te maak nie.
Die gevaarlikste mededinger wat Hendrik ten laaste besit het, was Willem Prinsloo,
of so het Hendrik altans stellig gedink. Slap-Willem, soos hy bekend was onder die
bure, was nie juis 'n beeld van skoonheid nie. Hy was lank en maer met 'n perdegesig
(het Hendrik altans beweer). Hy was vooroorgebuig met hande en voete so groot
dat hulle die indruk gegee het dat hulle sy gang aanmerklik belemmer! Maar
Slap-Willem Prinsloo was ryk - byna net so ryk soos Karl van Heerden self. Sy ouers
was albei dood, sodat hy reeds in besit was van die groot Prinsloo-woonhuis en al
die uitgestrekte veeposte.
Willem kon sy bruid 'n baie gemaklike lewe aanbied: sy hoef nooit haar hande in
koue water te sit nie - en dit kon Hendrik du Preez op hierdie tydstip seker nie doen
nie.
Dit het alles bygedra om die blote bestaan van Slap-Willem 'n bron van oneindige
lastigheid vir Hendrik te maak. Hy was vir hom net so ergerlik as 'n stukkie houtskool
in sy oog!
En hoe meer Rachel sy jaloersheid merk, hoe gretiger was sy om gunste aan
Slap-Willem te betoon. Hy was die laaste vryer wat sy kon gebruik om Hendrik se
nagte slaaploos te maak en sy dae 'n wrewel.
En Slap-Willem het al hoe meer in sy skik geraak, nieteenstaande die feit dat
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Rachel nooit op sy aandrang ‘ja’ wou sê nie! Hy het gereeld elke naweek begin kuier
asof hy reeds die aangenome minnaar van Rachel van Heerden is.
En toe, op 'n sekere Saterdagaand, toe hy op pad na die Van Heerdens is, gewaar
hy op die laaste bult, voordat hy die huis bereik, 'n perderuiter dwars in die pad en
helder teen die aandlig gesilhoeëtteer. Een blik was genoeg om hom van die identiteit
van die ruiter te verseker: dit is Hendrik du Preez! En Willem het 'n aaklige rilling
deur sy lomp lyf voel gaan toe hy by die nadering van die bulttop merk dat Hendrik
'n enorme agterossambok van fyn, gebreide seekoeivel in sy hand hou!
Maar die begroeting was so beleef as wat hy ooit op die wêreld kon verlang.
‘Naand, neef Willem,’ word hom vriendelik toegeroep, terwyl Hendrik voor ry en
hom die hand aanbied. ‘Ek wil graag 'n paar woorde met jou praat ... Ek sal jou nie
lank ophou nie.’
Die toon van vriendelikheid het Willem nuwe moed ingeboesem.
‘Met genoeë, Hendrik! Dit kan seker nie iets danig belangrik wees nie, anders
sou jy my tuis besoek het!’
‘Dit hang af van wat jy as belangrik of onbelangrik beskou. Vir my is dit nie van
die grootste belang nie, maar jy mag dit anders beoordeel. Ek sien jy is op weg om
Rachel van Heerden te besoek en ek wou jou net sê dat Rachel my nooi is. Ek gaan
binnekort met haar trou en dit betaam derhalwe geen jongkêrel om haar op hierdie
wyse te besoek nie.’
‘Maar, Hendrik, ek het daar niks tevore van gehoor nie en ek dink dat Rachel dit
my seker verlede naweek sou vertel het ... Moet ek dan verstaan dat Rachel op jou
vraag “ja” geantwoord het?’
‘Nee, Willem, ek kan nie sê dat sy tot nog toe juis “ja” gesê het nie, maar dit maak
g'n saak nie. Ek sê jou ek gaan met haar trou.’
‘Maar magtig, Hendrik, jy is tog nie van plan om die meisie gevange te neem nie
en dit sal maar swaar gaan om haar met geweld teen haar sin te trou. Elke meisie
het tog 'n vrye keuse!’
‘Wat jy sê, Willem, bevat 'n sekere mate van waarheid, maar in ander opsigte is
dit vals. Ek is glad nie van plan om geweld te gebruik nie. Ons is tog nie barbare
nie! En al kon ek haar met geweld neem, wil ek tog nie 'n vrou hê wat ek by die hare
huis toe moet aansleep nie. Nee, Willem, soos jy sê, het sy 'n vrye keuse. Maar,
Willem, as ek die enigste appel aan die boom is, dan sou ek met taamlike sekerheid
kon voorspel watter appel sy sal kies wanneer sy haar vrye keuse moet uitoefen.
Daarom betaam dit my om alle ander appels vroegtydig van die boom te skud! Jy
draai natuurlik hier om huis toe, Willem. Ek sal jou groete aan oom Karl en tant Anna
self oordra, en ek sal aan Racheltjie jou spyt te kenne gee dat ongesteldheid jou
verhinder het om aan te kom en tegelyk sal ek haar die berig gee dat jy nie van plan
is om weer te kom kuier nie.’
‘Maar, Hendrik, luister bietjie ...’
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‘Willem, dit spyt my dat ek nie langer tyd het nie. Daar is jou pad!’ en hy wys met
die reuse-sambok in die teenoorgestelde rigting as dié waarin Willem wou gaan.
Hy het hom 'n paar minute lank vas in die oë gekyk en toe keer Willem sy perd om
en ry weemoedig terug sonder 'n enkele verdere protes.
Toe Hendrik du Preez dié nag die voordeur van die Van Heerden-woonhuis
oopmaak, was die oumense al in bed en hy vind Racheltjie in die voorhuis waar sy
klaarblyklik op Slap-Willem wag. Sy was so mooi soos 'n doubestrooide roos in die
gloed van die daeraad en toe sy opkyk, sien sy Hendrik in die deur. Sy gebruinde
vel was met 'n vloed van kleur opgeluister en sy oë vonkel soos sterre. Hy het haar
geen kans gegee om te praat nie.
‘Ramagali Morêna! Borali sje - Morêna! Ramagali! Ramagali! Morêna!’ Dit was die
melodieuse koor van begroeting wat Hendrik du Preez hoor net toe hy die hoogste
punt bereik van die nek agter die nuwe woonhuis van Môreson. Dit was afkomstig
van die kraalvolk van Môreson wat voor die huis vergader was - van die kleinste tot
die grootste - om hul nuwe baas en nooi te verwelkom.
Dit was Hendrik se eerste tuiskoms ná die bruilof. Hy was in sy nuwe voltentwa
met 'n span van agtien pragtige osse - so eenders dat dit moeilik was om die een
van die ander te onderskei. Dit was die huweliksgeskenk van sy pleegvader. Op
die voorkis langs hom was Racheltjie, sy bruid, nog in haar wit troutabberd, met 'n
versiering van blou aan hals en romp.
Bo-op die nek het hy 'n paar minute lank laat stilhou om die span te laat blaas en
om Rachel en hom die kans te gee om op hul gemak hul nuwe woonstede te bekyk.
Hier van die nekkie af kry die reisiger die eerste gesig van die plaas. Dit was asof
'n gordyn skielik opgaan om 'n skitterende, asemstelpende skouspel te openbaar.
Links onder die nek, maar hoog teen dieselfde rant, was die woonhuis van ‘blou,
geslane’ klip wat oom Karl laat bou het. So vars en glad was die geelbruin
grasbedekking van huis en veranda wat in onafgebroke helling ineenloop dat dit 'n
mens herinner aan die vag van 'n klipbokkie onder die strale van die opgaande son.
Tant Anna het alles vooraf laat gereed maak vir die bruidspaar, ‘sodat hulle tuis
sou kom en nie bloot huis toe nie’ - soos sy self verklaar het. Die meubels was reeds
in die huis en aan kant gemaak, en die huisbediendes was klaarblyklik net besig
om die aandete te berei. Uit die skoorsteen walm 'n spiraal rook opwaarts in die stil
aandlug. Op die werf, om die huis, was daar 'n gewoel van hoenders en ander
pluimvee en uit die groot watervoor wat by die huis land toe verbyloop, kom die
gekwaak en hees geskreeu van eende en ganse onder 'n diamantreën van
waterdruppels. Die aansienlike trop beeste wat vooruit aangeja is, was op weg na
die hoë klipkraal, wat skuins agter die huis in die kliprantjie gestapel is.
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Links van die huis is onafgebroke houtbosse - donker soos 'n skaduweevlek onder
die tanende lig - 'n skaduwee wat tot aan die voet van die Middelberge strek, aan
die oorkant van die groot gelykte. In die stil aandlug lyk die reuseketting veel nader
as dit in werklikheid is. Die een magtige spits na die ander rys in reuse-gelid,
saffierblou onder die vleklose hemel, die hoogste punte nog bestraal deur die reeds
onsigbare son en reg van voor is die grootste en laaste van die reuse, Roerdomp,
wat onder die westelike verligting so naby skyn te wees dat die eienaardig gestapelde
lyste waaruit sy magtige kranse gevorm is, duidelik soos ewewydige strepe oor die
front van die reus sigbaar is. In werklikheid is Roerdomp (die oostelike uiteinde van
die ketting) nie veel minder as twee uur te perd van die woonhuis van Môreson af
nie.
Hendrik voel 'n warm gloed van onuitspreeklike vreugde siel en liggaam oorstelp!
Kan dit alles waar wees? Kan sy drome so verwesenlik word? Dit alles syne - sy
huis, sy vee, sy liewe, goeie aarde, en rus en vrede! Hy sien hoe hy in die winter
saans uit die lande huis toe kom waar Racheltjie hom op die stoep inwag; hy sien
die gloed van 'n vlammende vuur op die es, die twee leunstoele teen mekaar ... en
die rus en vrede. Geen rustelose, gevaarvolle nagte in die woeste noorde meer nie
- honger, dors, gedurige gevaar en onophoudelike aanstrenging wat selfs sy sterk
gestel tot die uiterste kon uitput. Dit was teen sy Calvinisme om God om enigiets te
smeek of vir die gebeurde te bedank. ‘God is nie 'n Sotho-kaptein nie,’ was sy
geliefkoosde uitdrukking: ‘Wat gebeur, is onveranderlik en watter genoegdoening
kan Hy wat alles geskape het, in ons lamlendige gesmeek en geprys vind?’ Maar
die eerste aand op die nek bo Môreson het Hendrik 'n sterk versoeking gewaar om
iemand te bedank vir al die skatte wat hom te voete gelê is, om sy vreugde op die
een of ander wyse luidrugtig bekend te maak.
En toe hy na Rachel op die voorkis langs hom kyk, word die versoeking byna
onweerstaanbaar.
Sy het haar kappie afgeneem om die koel aandluggie beter te kan geniet. Die
fyner, ligter hare wat om die louter goud van die digter massa uitslaan, het die skyn
van 'n lewendige stralekrans, haar donkerviolet oë vonkel soos sterre en daar is 'n
kerende stroom van kleur oor haar aangesig. Haar handjies lê op haar skoot vas
gevou in die diep aandoening wat ook haar woordeloos hou. Toe Hendrik sy arm
om haar sit en haar sagte liggaam vas teen syne druk, was dit met 'n sug van die
diepste vrede en vreugde dat sy die omarming beantwoord.
Dit is 'n droom waar daar geen ontwaking of ontnugtering is nie. Die wesenlikheid
gaan al sy verwagtings ver te bo. Die maak van sy plaas was in die begin 'n gedurige
wonder. Hy het nooit gedink dat die lewe in werklikheid soveel genot en vreugde
kon bevat nie. Hy moes elke dag hard werk. Hy moes 'n dam skrop, moes lande vir
sy wintergesaaides braak, moes honderde vrugteboompies ent en plant, moes
Rachel help met die aanlê van haar groente- en blomtui-
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ne, moes die vee versorg en tussenin was honderde onvoorsiene werkies wat elke
dag onverwags opgeduik het en dadelik verrig moes word. Maar geen stuk van die
werk het hom ooit as arbeid voorgekom nie. Wanneer hy die omdolwe van 'n nuwe
stuk aarde in sy gedagte vergelyk met die agtervolging van 'n gekweste olifant dae
agtereen deur die genadelose woesteny, dan moes hy lag om hiervan as werk te
praat. Sy reuse-krag en onuitputbare taaiheid het hom ook ten goede gekom in
hierdie aanlêwerk wat 'n gewone mens as ‘swaar’ sou bestempel het. Na 'n hele
dag agter die ploeg oor nuwe grond het hy saans net so fris huis toe gekom as toe
hy voordag die volk gewek het.
Dit was ongetwyfeld gedurende hierdie eerste dae van sy werk op Môreson dat
by hom ontstaan het die diep liefde vir die vrugbare aarde wat as 'n sielkundige
gewaarwording sy hele lewe deurtrek het. Hy het in die ‘goeie aarde’ iets gevoeligs,
iets lewends gesien wat dikwels die bron van merkwaardige poëtiese gedagtes
geword het.
En Racheltjie? Racheltjie was 'n blywende wonder! Nou het hy werklik eers gesien
hoe verbasend mooi sy is. Nooit het hy gedroom dat 'n menslike liggaam so volmaak
kon wees nie! En wie sou ooit kon dink dat 'n meisie so diep verstandig kon wees?
'n Ingewikkelde saak so gou en so grondig deursien, so ernstig en bedagsaam oor
die toekoms kon wees, en tegelyk so vrolik en opgeruimd soos 'n kind? Hulle het
dikwels soos kinders deur die huis baljaar. Sy was lief om vir hom weg te kruip as
hy saans huis toe kom en dikwels het hy begin benoud word as hy haar nie spoedig
kon kry nie en dan, watter gejaag om en oor meubels was daar nie, totdat hy haar
vang en met 'n omhelsing wat haar uitasem laat, uitbetaal. Hy het dikwels vergeet
hoe sterk hy is, daarom het sy hom ‘my ou erdvark’ genoem en dikwels moes sy
uitroep: ‘Moenie jou inboolingnaam, Ramagali (die Sterke), vergeet nie!’
Dit was vir hom pynlik om die paar uur elke dag van haar geskei te wees. Dikwels
het hy ekskuse gemaak om onverwags weer huis toe te kom: hy het sy mes, of 'n
voorslag vergeet, of het skielik onuithoudbaar lus geword vir 'n koppie koffie. Rachel
het sy fyn politiek gou deursien en het hom uitgelag, en gesoen asof hy 'n klein kind
is wat gepaai moet word.
En sy vroeëre droom, hoe sy hom saans by die voordeur sou inwag, het 'n
wesenlikheid geword van veel meer genot en liefdevolle vreugde as sy droom ooit
was.
Dikwels het 'n gevoel by hom opgekom dat dit alles slegs 'n droom is, dat hy
wakker sou skrik en al sy vreugde soos 'n mis voor die oggendson sou verdwyn.
Dikwels het hy in die nag wakker geskrik, dan het hy haar saggies aangeraak, totdat
hy die roering van haar hart gewaar en haar sagte asemhaling hoor. Hy moes hom
op dié wyse verseker dat alles waar is en dat Racheltjie regtig daar langs hom slaap.
Hul gesprekke het oor alle onderwerpe gegaan: meestal oor die plaas en hul
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rooskleurige toekoms. Ook het hulle dikwels Sondae oor godsdiens en geloof
gepraat, en Hendrik het haar van sy eie geloof vertel. Hulle het saam die verbode
gesange gelees en gesing, en hy het moeite gedoen om die skone gedigte aan haar
uit te lê en oor te tolk soos die ou Hollandse matroos dit aan hom gedoen het.
Uiteindelik het hy in die gevoel berus dat dit die aanvang van 'n nuwe lewe is en
dat hy hom nie oor die problematiese end langer hoef te bemoei nie. Die betowering
van hierdie dae sou natuurlik voortduur, totdat die Dood (nou, vir die eerste maal in
sy lewe, het dié woord hom verskrik!) in die gewone loop die lewensdrade van een
of albei knip. Maar dit sou natuurlik in die ryp ouderdom gebeur, wanneer hulle die
lewe sat is!
Op Vrydag, 2 Desember, is die klein huisgesin in groot opgewondenheid gedompel.
Dit was die onverwagte aankoms van sy oom se swart boodskapper met 'n brief.
Hendrik het lekker gelag - tog met die klank van trots in sy vrolikheid! - toe die
boodskapper hom met groot formaliteit eers sy oom se bewyskierie oorhandig, soos
altyd gedoen is in die geval van belangrike briewe aan hooggeplaaste persone. Die
ou heer wou natuurlik op hierdie wyse sy erkenning te kenne gee van die hoë en
onafhanklike status wat Hendrik deur sy huwelik en deur die toekenning en bewoning
van 'n burgerregplaas verkry het.
‘Sien jy nou!’ sê hy aan sy Racheltjie. ‘Nou kan jy nie meer twyfel dat jou bruidegom
'n man is nie!’ en hy druk sy bors uit en stap om haar met die spoggang waarmee
die inboorlinge trots en hoogmoed te kenne gee.
‘Vergeet dit, my ou Erdvark! Jy sal nooit 'n man word nie. As ek jou nou en hier
die minste aanleiding gee, sal jy gereed wees om wegkruipertjie te speel! En so sal
dit wees, wanneer hierdie bos maanhaar wit is in plaas van donkerbruin!’ en met 'n
handveeg frommel sy die lang hare oor sy gesig, 'n gebaar wat hom altyd vererg
het - so altans het hy aan haar verklaar.
Die brief bevat die bekendmaking dat sy pleegouers Nuwejaar by hulle sou
deurbring. As die Here dit so bestier, sou hulle op Saterdag, 24 Desember, op
Môreson aankom.
‘Dit laat ons twee-en-twintig dae om klaar te maak,’ reken Hendrik uit. ‘Ons moet
dadelik die groot vark begin skoon voer en daar moet 'n bees geslag word, ofskoon
dit 'n groot verkwisting sal wees om nou in die somer te slag. Maar ons sal die volk
ook laat feesvier.’
Dadelik is alles op tou gesit asof die fees môre sou begin in plaas van oor 'n
maand. Hulle is saam na die kraal om die slagbees uit te soek; daar en dan moes
die hoenders, eende, ganse en kalkoene wat deur Rachel as slagoffers aangedui
is, gevang en op hok gesit word. Die groot vark word ook besoek en op skoonhok
gesit, en die voer van al die diere word bespreek en gereël. Dit was die eerste maal
dat hulle gaste op Môreson sou onthaal en hulle was net so opgewonde soos kinders;
aan die plegtigheid moes niks te kort skiet nie.
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Rachel het dieselfde dag reeds begin om die groot vrykamer nogmaals aan die kant
te maak en elke meubelstuk te plaas net soos die oumense dit waarskynlik sou
verlang!
Die besoek was natuurlik tussen hulle die enigste onderwerp van gesprek dié
nag en die volgende dag. Sowel Hendrik as sy het hulle af en toe aan honderde
kleinighede herinner wat bereken was om aan die pleegouers genot te verskaf en
wat derhalwe dadelik uitgevoer moes word.
Onder andere het Hendrik onthou dat sy tante baie gek is na heuning en
toutjiesbiltong van kleinwild. Dit was juis die regte tyd vir kransheuning en daar en
dan is besluit dat Hendrik die volgende dag na die poort, Aasvoëlgang, in die
Middelgebergte, sou gaan om 'n paar neste witheuning uit te haal en tegelyk die
een of ander klein bokkie te skiet, sodat die toutjies tydens die groot besoek gereed
sou wees.
Maandagoggend, 5 Desember, net voor sonop, het Hendrik gereedgemaak om
na die Berg te vertrek.
Daar hy in enige geval slegs 'n betreklik geringe afstand sou kon ry, het hy besluit
om te voet te gaan. Hy was 'n beroemde loper van sy kindsdae af en het daar niks
van gedink om van sonop tot donker, op 'n onafgebroke drafstap 'n olifantspoor te
volg nie, die nag sonder dekking van enige aard op die blote grond te slaap, die
volgende dag die agtervolging weer voort te sit en so drie of vier dae lank aan te
hou - altyd met die groot agtponder op sy rug. Die loop na die Berg sou vir hom
derhalwe slegs 'n aangename uitstappie wees. En nog minder sou die vervoer van
die heuning en die bokkie wees vir 'n man wat drie sakke mielies tegelyk op sy rug
kon dra!
Soos die heldinne van ouds hul ridders bewapen het, het Racheltjie om en om
hom gedraai om sekerheid te hê dat hy niks vergeet het nie: sy kruithoring en
koeëlsak, 'n handbyltjie in sy lyfband in geval van boomheuning, sy groot jagmes
in die leerskede; met pyp en tabak was hy gelukkig onbelemmerd, want Hendrik
het nooit gerook nie. (Hy was gewoond om te spog: ‘Ek was 'n Nasireër van my
geboorte af: Wacht u toch en drink geen wijn noch sterken drank en eet niets onreins,
soos aan Simson se moeder verbode - so het ek ook grootgeword. Tabak val seker
onder die onreine dinge en ek het ook Simson se hare behou,’ en hy wys na die
massa op sy hoof.)
Die laaste deel van sy uitrusting was twee gelooide rooibokleersakke - heel
afgeslag - een om elke skouer, in een waarvan sy padkos was en altwee sou later
dien om die heuning in te vervoer.
Die eerste strale van die son was net sigbaar op die hoogste spitse van die
Middelberg toe Racheltjie en Hendrik by die agterdeur staan, klaar vir die laaste
omhelsing voordat hy vertrek. Dit was die eerste keer dat hy so lank van haar geskei
sou wees en daar was 'n gevoel van treurigheid in die harte van albei.
‘Dit sal in elk geval taamlik laat vanaand wees voordat ek terug kan wees,’
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het hy aan Rachel gesê, ‘en as daar onverwagte oponthoud is, sal ek miskien verplig
wees om in die berg te slaap. Maar jy kan glo dat ek alles in my vermoë sal doen
om dit te vermy. Maar as dit teen wil en dank gebeur, Racheltjie, sal ek net onder
daardie krans vuur maak en dan kan jy seker wees dat niks verkeerd geloop het
nie.’
Hy dui 'n hoë krans aan wat bo Aasvoëlgang onder die spits uitsteek.
Racheltjie gryp hom skielik vas met 'n gil van angs: ‘Ag, Dirkie, jy moet die nag
nie uitbly nie, wát ook al gebeur. Gaan liewer 'n tweede maal. Dit sal verskriklik
wees om hier alleen te slaap, al laat ek die bediendes in die kombuis slaap.’
En diep in haar donkerblou oë sien hy 'n skaduwee van vrees, terwyl sy hom stip
en byna smekend aankyk. Hy stel haar gerus met haastige beloftes en 'n soen wat
haar byna van alle asem beroof, en toe stap hy haastig en beslis voort asof hy vrees
dat haar oorreding hom miskien van plan sal laat verander.
Aasvoëlpoort, die doelwit van sy reis, is 'n groot skeur wat die Middelberge feitlik
in twee verdeel. Soos die hele Middelgebergte het Aasvoëlgang en die aangrensende
spitse ook bestaan uit krans op krans van geleërde lyste, só gereeld parallel dat dit
op 'n afstand sterk die indruk van mensearbeid gee. Die meeste van die kranse het
oorgehang, met die gevolg dat daar gedurig stukke afgebreek het om met donderslae
in die diepte te val. In die dae toe dit nog baie gereën het, het die meeste rotse in
die somer geval. Oral onder die kranse het water uitgesyfer, met kristalhelder
rotskomme en stroompies dig met varings en ander water- en berggewasse begroei,
en dit was by sulke syferkolle waar die krans die meeste geneig was om te val. Daar
was klowe waar die val van rotsstukke byna onophoudelik was en gedurende
sommige somermaande die geluid van 'n bombardement met grofgeskut weergegee
het.
Onder die ‘valberge’ was Roerdomp die beroemdste. So vér het die oostelike
kranse - dit is die oostelike front van die hele reeks - oorgehang dat enorme stukke
gedurig van die hoogste kranse losgebreek het om op die voethelling te val en dan
deur die groot houtbos oor 'n afstand van twee of drie myl af te rol. As jy by een van
dié reuse-blokke staan, kon jy die pad sien wat dit deur die houtbos skoongevee
het en jou oog kon die verplettering volg tot die plek waar dit uit die kranse van die
spits losgebreek het. Die uitgestrektheid van die kranse was só enorm dat hierdie
val van rotse baie gevaarliker geklink het as wat dit in werklikheid was. Dit was
waarskynlik hierdie omstandigheid wat aan Roerdomp sy eienaardige naam verskaf
het.
‘Gelukkig,’ dag Hendrik, toe hy dié oggend van Racheltjie by die agterdeur
wegstap, ‘gelukkig dat sy nog nooit die klipval in Aasvoëlgang gehoor het nie, anders
sou sy nog banger wees.’
Toe hy van haar wegstap, begin die treurige gevoel van afskeid swaarder en
swaarder op sy gemoed druk. Hy kon die versoeking om om te kyk nie die hoof
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bied nie ... Daar staan Racheltjie nog by die agterdeur met 'n baie treurige glimlaggie
op haar gesig. Hy was te vér om te sien, maar hy het seker gevoel dat daar trane
in haar helder oë is.
Toe het hy besluit om nie weer om te kyk nie. Dit is tog kinderagtig! Hy sou sy
manlikheid nie só prysgee nie!
'n Paar honderd tree van die huis was 'n klein rotsbekroonde rantjie wat tussen
die bome opduik en wat sy weg na die berge oorkruis. Net toe hy die rotse op die
kruin nader, gebeur daar 'n aaklige ding met hom. Hy hoor skielik 'n stem, of liewer
hy gewaar iets wat hy geruime tyd as 'n uitwendige stem aangeneem het - 'n stem
wat op treurige, lang-talmende toon dié woorde uit: ‘Hendrik, jy sal haar nooit weer
sien nie ... nooit weer sien nie.’
Dit was of 'n vlaag yskoue water oor hom neerstort! Hy vlieg op sy spore om en
was op die punt om luid na Racheltjie te roep, toe hy gewaar dat sy nie langer
sigbaar is nie. Sy het weer by die huis ingegaan. Enige minute lank is hy so verslae
dat hy byna onwetend 'n paar tree terugloop voordat hy sy selfbeheer weer kon
beetpak. Toe staan hy om na te dink. Hy kan helder die toon en woorde in sy geheue
terugvoer: ‘Jy sal haar nooit weer sien nie ... nooit weer sien nie.’ En toe hy helder
oor die saak nadink, toe gewaar hy dat dit niks anders as sy eie gedagte was nie 'n gedagte wat skielik en onverwags in die stroom van sy bewustheid opgeduik het.
Maar hy kon nie onthou dat so iets hom ooit tevore oorgekom het nie. Sou dit miskien
'n voorbode wees? As daar een ding is wat Hendrik du Preez verfoei, dan is dit
kinderagtige bygeloof. Hy het op 'n klip in die skaduwee van 'n groot sering gaan
sit, sy hoed afgehaal en die sweet van sy aangesig gevee. Die worsteling was kort
maar beslissend. Na 'n paar minute was hy weer orent en het vasberade die kruin
van die rantjie gekruis en in die houtbos afgedwaal van waar Môreson onsigbaar
sou wees, totdat hy die berg self aan die oorkant beklim.
Hy was nouliks 'n myl binne die bome, toe hy die gekletter van die eerste
heuningvoëltjies regs van hom gewaar. Hy beantwoord die sonderlinge klein
mensevriend met die gewone fluit wat onder alle heuningjagters in die noorde in
gebruik is. Toe die klein, vaal voëltjie hom naby hom vertoon, was dit slegs om op
die kruin van die hoogste sering in die omgewing te gaan sit. Dit was 'n bewys dat
die nes verafgeleë is. Hy dwing sy klein gids tot nog 'n vlug wat steeds oor die toppe
van die hoogste bome voortgaan. En toe sien hy dadelik dat die voëltjie regstreeks
na Roerdomp pyl, waarvan die kransomsingelde spits helder bo die bome uitstaan.
Roerdomp was in 'n regte lyn baie nader as Aasvoëlgang, maar die Gang is altyd
vir heuningsoek uitgekies enkel omdat die grootpad deur die gebergte die poort
volg.
Toe hy die saak begin oorweeg, toe sien hy in hoe dwaas hy was om Aasvoëlgang
te kies in plaas van Roerdomp. As hy na Roerdomp gaan, sou hy sonder enige
twyfel dieselfde aand terug kon wees. Bowendien was Roerdomp be-
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roemder om sy tallose kransheuningneste as enige ander gedeelte van die
Middelberge. Hy onthou ook dat die mindere swart kaptein binne wie se gebied
Roerdomp glo val, op advies van verskeie groot toordokters al sy onderdane ten
strengste verbied het om die berg gedurende 'n tydperk van vier jaar te nader; die
minste ongehoorsaamheid in hierdie opsig sou die grootste rampe ten gevolge hê,
beide wat die oortreder self en die hele inboorlingvolk van die buurt betref. Die
verbod was toe reeds twee jaar in werking, sodat daar 'n oorvloed van heuning in
die kranse sou wees. En dan was daar nog 'n ander aantreklikheid: net onder die
spits self was daar drie of vier breë lyste wat maklik van die oostelike kant van die
berg bereikbaar was. Elkeen van dié lyste omsingel die berg in een onafgebroke
gelykte. Dit was die geliefkoosde pad van aansienlike troppe ribbokke. Só maklik
was dit om hulle op dié paaie voor te staan en dood te skiet dat 'n jagter in die
meeste gevalle tyd gehad het om twee of drie plat te trek - selfs met 'n voorlaaier voordat hulle omspring om die spits in die teenoorgestelde rigting te omsingel en
weer by die jagter uit te kom. As hy na Roerdomp gaan, sou hy die westelike hang
van die berg vóór middag kon bereik en dit sou 'n wonder wees as hy nie binne
twee uur sy heuningsakke vol en sy ribbok geskiet het nie; en lank voor Racheltjie
begin uitkyk, sou hy terug wees.
Natuurlik moet hy na Roerdomp gaan.
Hy begroet die heuningvoëltjie nogmaals met 'n vrolike gefluit en sonder om verder
ag op die klein gids te slaan - wat nou onnodig is - pyl hy reg op die spits van
Roerdomp af wat hy bo die boomtoppe gedurig in die oog hou.
Met die suiwer swaaiende gang van 'n sterk, geoefende loper het Hendrik die
myle afgelê en die son het nog nie sy hoogtepunt bereik nie, toe hy voor die westelike
front van Roerdomp staan om die berg te bekyk en sy verdere koers te bepaal. Om
die berg om te loop na die oostelike kant en daarvandaan die hoogste lyste te bereik
- daar was geen sprake van nie. Dit sou hom minstens twee uur kos om die berg
onder op die gelykte om te loop en dan was dit twyfelagtig of hy enige groot voordeel
daardeur sou behaal. Dit is waar dat die westelike front waar hy sy aanslag wil doen,
vir hom heeltemal onbekend is, maar die kranse is hier baie ruier en meer opgebroke
as aan die oostekant, en daar is alle waarskynlikheid dat hy ribbokke sowel as
heuningneste in die laagste kranse sou vind wat sy taak natuurlik baie sou bespoedig.
Om die werklike voet van die berg aan hierdie kant te bereik, moes hy 'n lae
rotsnekkie oorgaan wat die enigste werklike verbinding tussen Roerdomp en die
orige gedeelte van die ketting is. As jy die kruin van hierdie nekkie bereik, dan
gewaar jy die eerste maal dat Roerdomp geen vaste deel van die Middelgebergte
is nie, maar dat dit in werklikheid heeltemal deur 'n ruie, nou kloof afgesny is. Die
genoemde rotsnekkie sluit hierdie kloof aan die suidelike kant af, sodat, as die berg
van hierdie kant genader word, dit nog lyk asof dit deel uit-
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maak van die groot reeks, totdat die kruin van die nekkie bereik word en die kloof
skielik voor die voete van die besoeker gaap.
Hierdie ruig-begroeide kloof is aan weerskante deur ontsettende kranse begrens
en onder op die bodem vloei die stroom wat Roerdomp dreineer.
Toe Hendrik op die vloer van die kloof op die wal van die bruisende bergstroom
staan, het hy lank getwyfel of hy ooit van hierdie kant die laagste lyste sou kon
bereik. Toe hy egter die krans noukeuriger gadeslaan, val sy oog skielik op 'n lang
paal, binne 'n vertikale geut aan die linkeruithoek van die berg; dit wil sê links van
waar hy staan. Hier is die helling baie skuinser boontoe en gevolglik makliker te
beklim.
Toe hy die voet van die skeur bereik, sien hy dat dit 'n reeks gekeepte pale bevat,
die een bo die ander, die hoogste waarvan die top van die tweede krans bereik. Dit
is 'n ou leer deur inboorling-heuningsoekers aaneengeskakel wat reën en storm en
die woede van Roerdomp tot dusver getrotseer het. Hoe wyd die lys is wat die leer
bereik, is van onder nie sigbaar nie. Onmiddellik bokant die lys hang die krans só
ver oor dat verdere styging van genoemde lys af klaarblyklik onmoontlik sou wees.
Maar op hierdie lys moet daar seker een of meer kransneste wees, anders sou die
swartes nooit al die moeite gedoen het om dit te bereik nie. En sy vermoede in
hierdie opsig word versterk deur die gelyktydige verskyning van twee of drie
opgewonde heuningvoëltjies wat almal die skeur aandui as die weg na die gewenste
heuning.
Nadat hy al sy gereedskap weer goed aan sy lyf vasgebind het, begin hy die
duiselige klim in die skeur op.
Was dit nie vir sy natuurlike onbevreesdheid en sy buitengewone liggaamlike krag
nie, sou die taak vir 'n ongeoefende kransklimmer - soos hy - nie van alle gevaar
ontbloot gewees het nie. Hierdie aspek van die onderneming het egter nooit by hom
opgekom nie, sodat hy binne 'n halfuur die top bereik het sonder die minste
senuweeagtige aanstrenging.
Hy was bitter teleurgestel met die resultaat van sy moeilike klim. Dit het hom slegs
'n paar minute gekos om hom te oortuig dat hy geen tree verder as die lys self kon
voortgaan nie. Hy kon van onder af sien dat daar geen kans is om van hier af hoër
te klim nie, want die krans hang so ver oor die lys dat 'n gedeelte daarvan van onder
na 'n veranda lyk. Aan die regterkant eindig die lys in die takke van 'n
reuse-wildevyeboom, waarvan die wortels soos enorme, wit slange oor die steilte
van die krans kronkel. Maar Hendrik het die verwagting gekoester dat die lys na die
linkerkant by die inboorlingleer verby óm Roerdomp voortgaan. Hy het alle rede om
dit te vermoed, omdat hy weet dat die hoogste lyste, net onder die spits, almal
onafgebroke om die berg soos gemaakte paaie loop. Hy weet ook dat al die lyste
aan die oostekant (selfs die laeres) minstens die helfte van die kop beslaan. Dit is
derhalwe 'n snaakse uitsondering om hier 'n lys te kry van slegs enige tree in lengte.
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Dit is van belang vir die feite wat volg om 'n juiste begrip te hê van die grootte van
hierdie kranslys wat later in die noorde so beroemd geword het. In later jare is twee
afsonderlike afmetings gemaak wat 'n verskil toon van twee voet in die lengte en
drie voet in die wydte. Die laaste verskil is onverstaanbaar; 'n mens sou natuurlik
'n groter onderskeid tussen die langer afstande as tussen die korteres verwag, as
een van die twee opmetings foutief is. Die jongste van die twee opmetings (wat dr.
De Roubaix as juis aangeneem het) is as volg: een-en-twintig voet lank tot waar die
lys aan weerskante in die krans doodloop. Die wydste plek is nie in die middel nie,
maar is baie nader aan die suidelike end waar die wildevyeboom en ander gewasse
groei. Hier is die lys presies elf voet op die wydste plek gemeet. Die ander opmetings
van wydte is verskillend. Daar was plekke van nege en plekke van ses voet. Hierdie
syfers het natuurlik alleen betrekking op die afstand waarop 'n mens kan loop. Net
waar die lys doodloop aan weerskante was dit natuurlik slegs 'n paar duim wyd.
'n Verdere teleurstelling wat Hendrik du Preez moes ondervind, was dat daar
geen bynes op die lys self is nie. Twee heuningvoëltjies was reeds by die
wildevyeboom verby en van êrens op die krans, buite sy gesig, kon hy hul dringende
aanlokking hoor.
‘Boeties, ek het nie vlerke nie!’ roep hy hulle toe.
Die krans net bo die lys het oor die helfte van die afstand so ver uitgestaan dat
dit op die wydste plek, naby die vyeboom, 'n soort dakkie van twee of drie voet wyd
gevorm het. By die ander end - dit wil sê naby die paalleer - het die krans ook
oorgehang, maar hier was daar niks in die aard van 'n dak nie. Omtrent twintig voet
bo die wildevyeboom kon Hendrik 'n eienaardige klip sien wat so ver van die krans
uitsteek dat dit verby die oorhangende deel sigbaar was.
Oral teen die voet van die krans het water uitgesyfer en naby die wildevyeboom
was 'n taamlike groot kom vol helder water. Hier was 'n groot massa droë hout van
alle soorte wat in die loop van die eeue van die hoër lyste afgestort en deur die
takke van die vyeboom opgevang is, totdat dit nou 'n enorme stapel vorm. Hier was
ook 'n aansienlike laag swart grond op die lys waar sowat twintig of dertig
bergbrandnetels weelderig groei. Om die stam van die wildevy het ook verskeie
ander bergboompies en gewasse 'n herberg gevind.
Die nouste gedeelte van die lys was om 'n ander rede ook die gevaarlikste; daar
was oor 'n kort distansie 'n taamlike steil helling na die buitekant.
Hendrik het net klaargemaak om sy reis na onder te aanvaar, toe die stilte van
die berge skielik versteur word deur 'n harde gefluit wat van krans tot krans weergalm.
Hendrik du Preez het geen oomblik in twyfel omtrent die oorsprong van die gefluit
verkeer nie. Dit is die alarmgeskal van 'n vaalribbok, êrens in die krans, wat sy reuk
gekry het - maar so verwarrend helder was die weerklank van krans tot krans dat
hy 'n tyd lank tevergeefs na die skuilplek van die bok gesoek
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het. En toe stap hy uit na die nouste plek van die lys, naby die inboorlingleer, om
hom in staat te stel om die hoër lyste binne sy gesig te kry, want van die breë end
van die lys (naby die wildevyeboom) het die oorhang van die krans dit verhinder.
Hendrik du Preez was beroemd weens sy buitengewone vreesloosheid, maar
selfs hy het teen die krans geskuur toe hy na die noute uitstap. Hy het intussen sy
geweer van sy rug afgeslinger, 'n doppie opgesit en was klaar om te skiet. Dadelik
sien hy die bok toe hy kon opkyk. Op die punt van 'n eienaardige klip wat teen die
krans reg bo die wildevyeboom uitsteek, staan die sierlike dier - bokant die
ontsettende afgrond.
Hendrik het al die omstandighede goed oorweeg voordat hy skiet. Hy het hom
hier oortuig van 'n feit wat hy dikwels van ou jagters verneem het: dat daar geen
wildsbok is wat na onder kan sien nie; die bok het hom gewaar en was uiters onrustig,
maar hoewel hy hom sonder die minste beskutting minder as vyftig voet onder die
dier beweeg het, kon die ribbokooi hom nie sien nie.
Van die bok kon hy slegs die kop, die nek en gedeelte van die regterblad sien.
Nou het die vraag ontstaan of hy onder die omstandighede 'n skoot sou waag.
Kruit en lood was te waardevol om op 'n slegte kans 'n skoot te waag. As hy die bok
so 'n skoot kon gee dat sy op haar spore ineensak, dan sou sy sonder twyfel van
die klip aftuimel en langs die skuins krans tot in die takke van die wildevy afgly. As
hy haar egter só raak dat sy nog 'n beweging kon maak, dan het daar twee
moontlikhede bestaan: òf sy sou agteruit spring en op die lys val, òf vorentoe spring
en op die bodem van die ontsettende afgrond neerstort. In albei hierdie gevalle sou
sy vir hom verlore wees. As sy op die hoë lys bly lê, sou dit hom 'n volle dag kos
om haar van die ander kant van Roerdomp te bereik en as sy na onder val, sou sy
so verpletter wees dat die vleis onbruikbaar sou wees.
Nietemin het hy uiteindelik besluit om die skoot te waag. Hy was 'n baie fyn skut
en het besluit om op die holte van die onderste kaak te mik. As die koeël die kaak
nie raak nie, sou dit deur die middel van die brein trek en so geweldig was die gewig
en grootte van die koeëls van sy geliefde agtponder dat die bok in dié geval sonder
die minste twyfel op haar staanspoor ineen sou sak en stadig langs die uitstaande
klip afgly.
Sy berekening van die skoot en die uitvoering was albei juis. Net toe die skoot
val, sien hy selfs deur die digte rookdamp van die agtponder die ooi neersak met
haar lyf oor die kant van die uitstaande klip. Haar swaartepunt was reeds oor die
rand en sy het net langs die skuinste van die krans begin afgly, toe daar iets gebeur
wat Hendrik se aandag dadelik en vir goed van die bok getrek het. Die einde van
haar val het hy nooit gesien nie. So nou en so skuins was die gedeelte van die lys
van waar hy moes skiet en so geweldig was die skop van die magtige vuurwapen,
waarvoor hy gereed moes wees, dat hy die linkerkant van sy lyf so vas teen die
krans gedruk het as hy moontlik kon.
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Hy het hom net oortuig dat hy die bok goed geraak het en dat sy saggies êrens op
sy lys te lande sou kom, toe hy in sy linkerskouer en in sy linkerbeen af 'n eienaardige
trilling, gepaard met geweldige skokke, gewaarword. Wat die oorsaak was, kon hy
nie dink nie, maar so geweldig het die roering spoedig geword dat hy die gevoel
gekry het dat een van die skokke hom van die lys sal afskud as hy nie dadelik 'n
ankerplek kry nie. Sonder om 'n oomblik te aarsel, laat hy die geweer uit sy
regterhand op die lys val, terwyl hy sy bors na die krans toe keer en probeer om
met altwee hande 'n houvas aan die rots bo sy hoof te kry.
Hierin het hy dadelik geslaag: omtrent ses voet bo die vloer van die lys was drie
ewewydige skeure in die rots wat hy tevore nie opgemerk het nie. In een van die
skeure kon hy met sy vingers so vasgryp dat hy dadelik veiliger gevoel het. En toe
merk hy dat die skeure die broeiplek van duisende bosduiwe is. Sy skoot het die
broeiende wyfies van hul neste gejaag en om hom was spoedig die gedruis van
tallose warrelende vleuels.
Nouliks het die trilling en skokke in die rots weer tot bedaring gekom - dit het slegs
'n paar sekondes geduur - toe hy verdoof word deur 'n gedonder so geweldig dat
hy wel kon vermoed dat al die berge uit hul fondamente geruk en na die vier winde
verstrooi word. Hy het geweet dat dit 'n rotsval is. Hy het dit vroeër verskeie male
aan die oostelike front van Roerdomp - waar dit onafgebroke voortduur - gehoor.
Maar sy ondervinding was beperk tot die aanhoudende afstorting van betreklike
klein stukkies klip. So 'n wêreldslag soos nou plaasvind, was in sy ondervinding
ongeëwenaard.
Hoe ver of hoe na dit was, kon hy nie skat nie, want van elke krans van Roerdomp
en die teenoorgestelde berge kom die weerklanke so onverdoof en helder dat elkeen
vir 'n nuwe slag aangeneem kon word.
Met krampagtige geweld het hy steeds aan sy reddende skeur vasgeklou, totdat
al die roering en gedonder deur 'n diep stilte gevolg is. Die bosduiwe het spoedig
die middelpunt van oproer verlaat; nêrens was daar 'n enkele stem van dier of voël
nie. Dit was asof die gehele wêreld van alles wat lewe of roer, skielik geledig was so stil was dit. En toe gewaar hy dat hy in 'n wolk fyn, wit stof staan, nes die blom
van meel wat die meulenaar by sy werk onderskei.
Nadat hy die wêreld om hom goed oor sy skouers bekyk het sonder om enige
verandering te bespeur, los hy met sy verkrampte arms en hande. Die eerste ding
wat hy sien, is die ribbok wat op die lys langs die wildevyeboom lê. Hy voel 'n gloed
van tevredenheid dat hy sy skoot so goed bereken het. En toe merk hy dat die wolk
stof opkom uit die skeur waar hy nouliks 'n uur tevore uitgeklim het. Hy stap 'n tree
nader, totdat hy oor die rand van die lys kon afkyk en dit was met 'n uitroep van
verskrikking dat hy die eerste maal die ontsettende verwoesting wat die rotsval so
naby hom aangerig het, in gesig kry. Van die skeur en die paalleer was daar geen
teken meer nie. In plaas daarvan sien hy 'n gapende swart spelonk wat die hele
kant van die berg inbegryp tot by
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die verste uithoek van hom af. Die hele voorkoms van Roerdomp, soos hy dit die
oggend gesien het, is verander. En op die vloer van die nou kloof lê 'n magtige hoop
bergpuin. Die helder stroom van waar hy die krans bekyk het, het onder die
rotsbedekking 'n honderd voet diep verdwyn. Al die reusagtige geelhoutbome wat
die stroom 'n uur gelede nog beskadu het, is verpletter en ewig onder 'n berg
kransklippe begrawe.
Lank het hy die verskriklike skouspel aangestaar, voordat die omstandigheid wat
hom meer bepaald geraak het in sy bewussyn opkom; stadig het dinge net soos
die gewaarwording in 'n aaklige droom vir hom klaar geword; sy weg van die lys na
onder is heeltemal afgesny! Net so onmoontlik was dit vir hom om die bodem van
die kloof te bereik as om die spits van Roerdomp te bestyg.
Wat sy gevoelens sou gewees het, wat hy sou gedoen het, as hy dan en daar
die toekoms kon insien, is moeilik om te veronderstel. Watter donker gedagtes sou
by hom ontstaan het as hy toe kon geweet het dat hierdie klein stukkie rotsvloer
tussen hemel en aarde - 'n vloer so klein dat dit moeilik was om sonder 'n sekere
mate van gevaar die minste beweging te maak - dat die stukkies rots vyf maande
lank sy enigste tehuis sou wees? Dat vyf maande loodswaar sou verbygaan, voordat
'n enkele mens sou weet dat hy lewe? Voorwaar, dit sou 'n gemoed van staal vereis
om 'n mens te verhinder om onder sulke omstandighede dadelik in die diepte af te
duik! Gelukkig dat die toekoms gesluier was; gelukkig dat die Lampie van Hoop dag
na dag 'n klein ligstraal deur sy donker gemoed kon werp en hom deur so 'n
worsteling en pyniging as wat weinig skepsels op aarde ooit te beurt geval het, laat
volhard het.
Dit is interessant om te verneem watter gedagtes die eerste deur sy hoof gegaan
het: Hy het die gewoonte gehad - vandat hy kon lees - om 'n sakbybel (die geskenk
van sy ou Hollandse skoolmeester) saam veld toe te neem en sy geliefkoosde boek
te midde van die woeste eensaamheid van die noorde was die pessimisme van
Job. Hy kon die hele boek uit sy hoof opsê - sonder dat hy ooit die minste moeite
gedoen het om dit van buite te leer. Dié keer het hy sy sakbybel nie by hom gehad
nie, maar toe hy in die diepte afkyk, was dit sekere verse uit Job wat hom te binne
skiet. Hy het altyd die gevoel gehad dat Job hier sinnebeeldig 'n man voorstel wat
op 'n krans vasgekeer word. Dit was die volgende verse wat hy byna ontwetend
geresiteer het toe hy eers besef dat sy weg na die huis en veiligheid afgesny is:
‘Weet nu dat God mij heeft omgekeerd, en mij met Zijn net heeft
omsingeld.
Hij heeft mïjnen weg toegemuurd dat ik niet doorgaan kan, en over mijne
paden heeft Hij duisternis gesteld.
Hij heeft mij rondom afgebroken.
Mijne broeders heeft Hij verre van mij gedaan; en die mij kennen, zekerlijk
zij zijn van mij vervreemd.
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Mijne bekenden vergeten mij en mijne dienstmaagden achten mij voor
een vreemde. Ik riep mijnen knecht en hij antwoordde niet.
Mijne adem is mijne huisvrouw vreemd geworden.’
En sy tweede gedagte was aan Racheltjie - sy geliefde Racheltjie. 'n Gevoel van
die diepste verlange het 'n paar oomblikke sy standvastigheid verswak, toe haar
beeld helder voor hom opstyg: haar goue hare, haar laggende gesig met die
violetblou oë waarin skaduwees altyd skyn rond te sweef - die aanduidings van haar
gemoedstemming.
Vandag sal sy hom verwag en wanneer hy nie kom nie, sal sy ure lank na sy vuur
op Aasvoëlgang uitkyk. Wat 'n dwaas was hy om sonder haar medewete die doel
van sy reis te verander! Hy kon haar sien in die donker ure langs die gewel van die
huis slaaploos wagstaan om sy vuurteken te sien en daar sou g'n vuurteken kom
nie! Môre teen die middag sal sy onrustig begin word. Nooit sal sy die gewel verlaat
nie. En dan word dit weer nag! Wat 'n nag van onrus en angs sal dit nie wees nie!
Eers op die tweede dag in die oggend sal sy hulp inroep. Sommige van die volk
met sy ou Boesman-agterryer, Jefta, sal dadelik uitgestuur word na Aasvoëlgang
om te soek en die een boodskapper sal na sy oom Karl du Preez gestuur word. Dit
sal 'n volle week duur voordat die volk daarvan oortuig is dat hy nie in die nabyheid
van Aasvoëlgang is nie. ‘Liewe Heer! ... 'n week? Sewe dae moet hy op die rots
deurbring? ... Sewe dae en nagte? ... Dit kan nie wees nie!’
En toe, vir die eerste maal, word hy verwilderd, vervaard. Hy spring orent sonder
dat hy weet wat hy wil doen. En toe gebeur die eerste van 'n reeks rampe wat die
skyn gee asof sy verblyf op die rots deur 'n bose gees te baat geneem word om sy
foltering te vererg.
Toe hy sy geweer en kruithoring uit sy linkerhand laat val het, het albei op die
kant van die afdraande lys beland. Met sy orentspring raak sy voet die geweer wat
slegs 'n aanraking nodig gehad het om oor te stort. Hy hoor dit teen die krans een
of twee maal kletter en daarna ... stilte.
Toe hy weer plat lê om oor te kyk, sien hy die geweer en kruithoring in die takke
van 'n stamvrugteboom dertig voet onder hom.
Le Suika le le Tsosang - die Rots van Verskrikking - was die naam van die krans
waarop Hendrik du Preez op so 'n verskriklike wyse vasgesluit is. Hierdie naam het
natuurlik betrekking op die gevaar daarvan wat altyd aan die beklimming verbonde
was. Dit kan natuurlik nie aangeneem word as 'n voorspelling van die ramp wat
Hendrik oorval het nie, maar die eerste dag te midde van 'n gemoedstorm waarin
sy verstand soos 'n roerlose skip op 'n grenslose see gedurig heen en weer geruk
is, het hy die ou inboorlingnaam van die krans onthou. Daar was nouliks 'n enkele
deel van Roerdomp wat by die inboorlinge nie onder 'n besondere naam bekend
gestaan het nie - só groot was die rol wat die
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berg in hul legende en bygeloof gespeel het. Hendrik het die naam sidderend onthou:
le Suika le le Tsosang - Rots van Verskrikking - en dit het moeite gekos om die
kinderagtige geloof dat die naam profeties betrekking op sy toestand het, te verdryf.
Ook het hy hom herinner dat die swartes 'n bose persoonlikheid aan die berg toeken
en dit was vir hom maklik om die werking van 'n boosaardige wese te sien in die
gebeurtenis wat tot sy opsluiting aanleiding gegee het.
Dit was egter net borrels wat nou en dan in die stroom van sy gedagtes storend
opduik en wegdryf. Sy werklike, subjektiewe lewe hierdie eerste middag - die
gemoedslewe wat betekenis en invloed op sy toekomstige lewe op die rots gehad
het - kon onder drie gedagtegroepe gerangskik word - drie strome gedagtes wat
mekaar met die gereeldheid van die kamratwerk van 'n masjien afwissel. Daar is
geen twyfel nie dat elkeen van sy gemoedstorms die middag 'n stryd beteken het 'n sielstryd so geweldig as wat 'n mens ooit geroep is om te volvoer en sy hele
toekoms het afgehang van die standvastigheid waarmee hy sy wapenrusting
aangegord en die moed waarmee hy die wreedste aanvalle weerstaan het.
Sy veldkennis het hom spoedig oortuig van die feit dat daar - sonder hulp van
buite - nie die geringste kans vir ontvlugting is nie. Selfs met hulp van buite sou dit
ontsettend moeite en veel tyd verg om 'n plan vir vrykoming te beraam en uit te
voer. Derhalwe het hy spoedig alle planmakery aan sy kant opsygesit. Hy wis ook
seker dat sodra sy teenwoordigheid op die lys ontdek word - vanaf dié moment sou sy eventuele redding 'n sekerheid wees, al moes die hele volk opgeroep word
om aan die poging deel te neem. Waaroor hy hom derhalwe die meeste bekommer
het, was sy berekening van hoe lank dit sou duur voordat hy op die krans ontdek
word. Oor en weer het hy al die moontlike bewegings van al die waarskynlike
deelnemers aan die soektog in sy verbeelding nagegaan - met wyd uiteenlopende
uitslae. In een geval was hy optimisties; was alles rooskleurig; het alles tot sy
voordeel saamgeloop; en dan het dit uiters drie dae geduur, voordat hy hom weer
op Môreson in sy verbeelding sien en met 'n vrolike laggie beraam hy woorde en
sinne waarmee hy sou probeer om aan Racheltjie sy gevoelens op die krans duidelik
te maak.
Kort van duur was hierdie skone vooruitsig! Weer kom hy terug na die uitgangspunt
van sy berekening - dié keer was hy pessimisties; alles loop verkeerd; hulle sou die
kranse van Aasvoëlgang deursoek en jare lank aanhou; lank nadat hulle van sy
dood seker was; hulle sou sy bene op die lyste soek. Niemand sou ooit van
Roerdomp droom nie; hier sou hy bly totdat hy van honger doodgaan of kranksinnig
word en self 'n einde aan sy lyding maak.
Dit was een groot gedagtesirkel wat af en toe sy bewussyn in beslag geneem het.
Die tweede sirkel het om die beeld van Racheltjie beweeg. Gepaard met 'n
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diepe Sehnsucht en onder 'n stroom van die teerste gevoelens het haar lieflike beeld
gedurig in sy verbeelding opgekom. Oor en weer het hy elke moment van haar
gewaarwording dat hy verlore is, deurleef. Haar onrus in die begin wat stadig tot
vertwyfeling verdiep; haar lyding en ellende onder die pogings van familie en vriende
om haar te troos ... Racheltjie en Môreson - wat reeds deel van sy lewe geword het!
Hy kon eenvoudig 'n ewige afskeid nie besef nie! Daarom was dit dat sy droom
somtyds in blydskap geëindig het: 'n vreugdevolle hereniging wat al sy gedagtes in
'n warm gloed verswelg.
Maar sy gedagtes het onveranderlik in een middelpunt geëindig wat werklik die
middelpunt van die derde sirkel was: 'n gemoedstoestand wat al die ander oorskadu
het en wat hom telkens die gevoel gegee het dat hy hier handgemeen raak met 'n
bose en wrede vyand wat met genadelose wreedheid sy verplettering probeer
veroorsaak. Dit was iets met die geaardheid van 'n wilde roofdier wat in die duister
plekke van sy siel op die loer lê, klaar om sy beter, sy manmoediger self te bespring
sodra die geleentheid hom voordoen. Dit was in verband met hierdie gevoel dat hy
die eerste tekens van vrees, van bangheid, gewaargeword het. En dit was vrees vir
niks uitwendigs nie. Hy het self nie geweet waarvoor hy bang word nie en van die
donker gevoel self kon hy geen duidelike uitleg in woorde gee nie.
Dit het altyd begin met die betwyfeling van die werklikheid van wat gebeur het;
selfs sy teenswoordige omgewing het 'n onuitlegbare skyn van onwesenlikheid
aangeneem. Dit was asof hy in 'n droom beweeg - 'n aaklige droom wat hy tevergeefs
probeer afskud. En dan saam met die angsgevoel ontstaan 'n onregeerbare
rusteloosheid. Hy voel dat hy opgesluit is. Hy kan dit nie besef nie. Hoe dit moontlik
kan wees dat die aarde wat altyd vir hom bestaan het as onmeetbare wydte en
grenselose vryheid - dat van die hele aarde hy nou beperk is tot 'n stukkie rots só
klein dat hy nouliks daarop kan beweeg - dit kan hy nie begryp nie. Die rusteloosheid
neem toe; hy kan dit nie regeer nie; met die uiterste spierspanning stap hy op en
neer oor 'n afstand van vyf tree; af en toe is hy op die kant van die afgrond; daaroor
voel hy nie die minste vrees nie. Hy wil net vry wees ... vry ... teen alle koste. Die
opsluiting voer hom tot waansin. 'n Paar minute lank bekyk hy die krans met 'n byna
onregeerbare drang om met sy naels teen die rots op te klouter. Hy kan nie langer
redeneer nie. Hy is 'n dier, 'n wilde dier wat sy eerste opsluiting in 'n kou gewäarword.
Dit was die dierlike siel - die verskrikte, dierlike siel wat hom gedurende hierdie
aanvalle van afstorting bewaar het.
Dit was sy omgewing - die eerste foltering deur sy stoflike omgewing
teweeggebring, wat hom weer tot bedaring gevoer het.
Vier reuse hou die wag oor die diep kloof wat Roerdomp van die groot ketting
afsny. Aan die oostelike kant is Roerdomp self en aan die oorkant Mamatola en
twee naamlose koppe - almal kransbegrens en so na aan mekaar dat die
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kloof vir die grootste gedeelte van die dag in die diepste skaduwee verkeer. Dit is
ná twaalfuur dat die son (gedurende die somermaande) bo die spits van Roerdomp
uitkom en die kloof verlig. Binne 'n paar minute straal van elke krans so 'n gloed
van hitte dat alles wat lewe 'n uitweg moet soek. Van die klam bodem styg 'n paar
minute lank 'n wit wasem van verdamping opwaarts wat spoedig in die warm lug
verdwyn, waarna die strale van die son op rots en bodem met ongehinderde woede
neerslaan. Dit was hierdie skielike vloed van hitte wat Hendrik - tam en uitgeput tot selfbeheersing gevoer het.
Nooit tevore in sy lewe het hy sulke hitte gevoel nie. Met moedelose oë het hy
die pad bekyk wat die son moet reis, voordat die genadige skaduwee van die
westelike koppe sy lys sal bereik. Daar was 'n afstand van minstens drie uur! Dit
was toe dat hy hom die kom helder kranswater naby die wildevyeboom herinner
het. Spoedig het hy sy bolyf ontbloot en die heerlike water met altwee hande oor
kop en skouers gegiet. Van die wildevyeboom kon hy geen stukkie skaduwee geniet
nie, daar al die groot takke weg van die lys buig; maar hy was spoedig met 'n plan
besig wat hom 'n sekere mate van beskerming sou verskaf. Langs hom, teen die
vyeboom, was 'n groot massa droë hout opgestapel. Hiervan kon hy 'n soort hut
skuins teen die krans oprig wat die grootste gedeelte van sy liggaam minstens 'n
paar uur lank sou beskadu. Dit sal hy in die nag moet doen. Niemand kan in hierdie
hitte onbeskut werk nie.
Terwyl hy met hierdie begieting van sy liggaam besig was, merk hy twee dinge
op. Die eerste is dat die kom en die hele bodem van die krans met 'n digte gewas
van die pragtigste bronkors omsoom is. Hy was uitgehonger en terwyl hy handevol
van die vars, groen blare eet, onthou hy 'n storie wat sy ou Hollandse
matroos-skoolmeester hom vertel het, hoe die bemanning van sy skip eenmaal op
die weskus van Afrika van 'n gewisse dood deur bronkors gered is. Dit was hierdie
bronkors en die herinnering aan die storie wat ook hom van 'n vreeslike dood gered
het.
Die tweede ding wat hy opgemerk het, nadat hy tot bedaring gekom het, was die
ribbok wat op die rand van die lys lê, waar sy die oggend na sy noodlottige skoot
geval het. Byna onwetend - met die ingewortelde jagtersgewoonte - het hy die bok
ingesleep, afgeslag en opgehang. Al die vleis het hy in fyn biltonge opgekerf en toe
met droë hout so bedek dat die direkte hitte van die son ten minste afgekeer word.
Hy het geen korrel sout gehad nie en het geweet dat hy besonder sorg sou moet
dra om die vleis van bederwing te vrywaar. Hy sou dit alleen in die nag kon uithang
en solank die lys in skaduwee verkeer. Vir die bloedige hitte van die middeldag sou
hy 'n skuiling van droë hout maak.
Oor die behandeling van die vel het hy lank nagedink om uiteindelik tot die besluit
te kom dat dit hom tydkorting sou verskaf om dit te brei en voorslae daarvan te sny.
Om die hare af te kry, het hy die vel vereers in die syferwater langs die kransvoet
met bedorwe blare toegepak.
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Terwyl hy met hierdie werk besig was, was sy naakte liggaam gedurig aan die
vreeslike hittegloed blootgestel. Sy volharding in die arbeid is alleen moontlik gemaak
deur hom aanhoudelik met die koue kranswater te begiet. Hy het toe ook ontdek
dat die water aan die kransvoet net so vinnig uitsyfer as wat hy die kom ledig.
Dit was vervelende werk om sy lyf gedurig nat te hou, terwyl die son sy koers
weswaarts oor die kloof volg - so stadig dat dit hom voorgekom het asof die
verskriklike stroom hitte nooit tot 'n einde sou raak nie.
Hoe meer regstreeks die strale op die krans val, des te warmer het die lys geword.
Lank voordat die son die koppe aan die westekant bereik het, was die rots self só
warm dat hy dit skaars kon uithou wanneer hy met sy hand daaraan vat. Maar een
genadige uitwerking het al die gewerskaf gehad: dit het sy aandag so volkome aan
dié noodlottigheid van sy toestand onttrek dat hy die wegsak van die son agter die
eerste kop met 'n juigkreet begroet het.
Een groot feit het aan Hendrik hierdie eerste middag, nadat die geseënde
skaduwee hom bereik het, helder geword - 'n feit wat later van die uiterste waarde
geblyk het. Dit was later vir hom die reddingsband van 'n drenkeling in die branding.
Terwyl hy ná die verskriklike vuurbad wat hy ondergaan het, met verslapte spiere
weer tot verhaal kom, kon hy kalm die loop van die gebeurtenisse oorweeg en toe
herinner hy hom dat vanaf die moment dat hy die worsteling teen die ontsettende
hitte aanvaar het, die gevaarlike sielstorms bedaar het; en daar was geen die minste
twyfel by hom nie dat van al die gevare wat hom op die krans bedreig, geen enkele
groter was as die gevaar wat van binne kom nie: die dieragtige verwildering en
verlies van selfbeheer waarvan hy reeds 'n verbysterende proef deurgemaak het.
Hendrik du Preez het geestelik dieselfde uitsonderlike krag besit as waarmee hy
liggaamlik bedeeld was. Hy het die vrye, vreeslose aard van siel gehad wat deur
geen menslike gebruik, gewoonte of geloof bedwing kon word nie; en hierdie
geestelike onafhanklikheid was ongetwyfeld een bron van die persoonlike dapperheid
wat hom van sy jongelingsdae af onderskei het - net soveel onderskei het as sy
verbasende spierkrag. Maar hy had hier te kampe met omstandighede só ongewoon
en tegelyk só verskriklik dat in die bekamping daarvan gewone menslike moed 'n
gebroke riet was en vir mense wat van hul kinderdae af die lewenswyse gevoer het
waarin Hendrik du Preez opgegroei het, was hierdie afsluiting ongewoner en
verskrikliker as dit in ander gevalle sou gewees het. Dit is algemeen bekend dat die
meeste mense nog soveel van die dierlike siel oorhou dat opsluiting van enige aard
'n ontroering veroorsaak wat tot geweldige hoogtes kan styg. By alle wilde diere is
dit 'n normale sielstoestand; by sommige mense is dit 'n abnormale, aangebore
eienaardigheid wat in die sielkunde as kloustrofobie - vrees vir geslote plekke bekend is. By sulke mense
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veroorsaak die geringste opsluiting 'n geweldige angstoestand. Hoewel Hendrik du
Preez geen abnormale afsluitingsvrees besit het nie, het sy lewenswyse meegebring
dat afsluiting vir hom 'n besondere verskrikking moes inhou. Van sy kindsdae af het
hy in 'n wêreld gelewe waar opsluiting 'n fisiese onmoontlikheid was. Vir hom het
die wêreld altyd grenslose wydtes en onbeperkte vryheid beteken. Selfs opsluiting
as 'n straf vir kinders wat in stede gebruiklik is, was in sy omgewing iets ongehoords,
eenvoudig omdat deurslotte in die ‘voorwêreld’ destyds 'n onbekende toestel was!
Daarom was opsluiting vir Hendrik du Preez iets afgrysliks wat al die dierlike
onredelikheid uit die duister geweste van sy siel woedend te voorskyn geroep het.
Die loop van hierdie geskiedenis sou waarskynlik in baie opsigte anders gewees
het, as hierdie sonderlinge jong man sy toevlug tot gebed kon geneem het, maar
hierdie groot sielkundige reddingsoord was buite sy bereik. Met die eenvoudige
logika van 'n veldkind het hy tot sy eie bevrediging lank reeds party van die diepste
teologiese vraagstukke opgelos. Om alwetendheid aan die Opperwese toe te skryf,
het vir hom die bewys gevoer dat alles in die heelal voorbestem en onveranderlik
in die kennis van God is. Om vir 'n verandering in die loop van gebeurtenisse te
smeek, was dwaas en lasterlik, want selfs 'n verandering (as dit kon gebeur) het
reeds van ewigheid in die kennis van God bestaan. Daarom was dit dat hy gedurende
sy hele lewe geweier het om vir enige verandering in die ewige ketting van oorsake
en gevolge deur gebede te smeek. ‘Wat gebeur, moet gebeur,’ was een van sy
geliefkoosde beginsels, ‘en dit betaam elke mens om al sy lotgevalle manmoedig
en sonder lamentasies en klaagliedere die hoof te bied.’ Daarom was dit dat op
geestelike gebied een deur vir hom gesluit was wat lig moontlik 'n bron van krag
kon verskaf en sy weerstandsvermoë sielkundig kon verhoog het.
Maar die ontdekking wat hy gemaak het dat solank hy met sy onmiddellike
omgewing druk besig is, hy in staat is om die verskriklikheid van sy toestand byna
heeltemal van sy gewaarwording uit te sluit, het hom ook van 'n skild voorsien
waarmee hy minstens party van die gevaarlikste vuurpyle van die bose kon uitblus.
Elke oomblik van sy verblyf op die rots het hy duideliker ingesien dat sy groot stryd
nie teen iets stofliks sou wees nie, maar teen ‘die Owerhede en Magte der Duisternis’,
teen ‘Geestelike Booshede’, en dit was vir so 'n stryd dat hy die eerste namiddag
reeds die wapenrusting aangedoen het.
Voordat hy begin het met die bou van 'n beskutting teen die vreeslike vuurbad
van twee-en-'n-half uur wat hy elke dag van sy verblyf op die rots sou moes verduur,
het hy besluit om 'n deeglike opname van sy omgewing en besittings te maak.
Net onder die groot stam van die wildevy waar dit van sy lys teen die krans
wegbuig, was daar 'n aansienlike koel holte wat hy dadelik besluit het om as
pakkamer te gebruik.
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Toe hy hom ontklee het om sy lyf nat te hou, het hy alles wat hy aan gehad het,
haastig op een hoop gegooi en hierdie hoop het hy nou, stuk vir stuk, ondersoek.
In die sakke van sy klere is 'n knipmes met twee lemme, 'n kopertonteldoos en
vuurslag, 'n rol voorslag - alles saam ongeveer tien voet in lengte, 'n els en knyptang
(in een stuk) om hande en voete van dorings te bevry. Om sy lyf het hy 'n leerband
gehad waaraan sy koeëlsak en 'n groot herneutermes in 'n leerskei vas was. Sy
kruitbuis was aan die trekkerskild van sy geweer met 'n koperketting vas en het
gevolglik saam met die geweer die krans afgetuimel. In een van die twee
rooibokheuningsakke wat hy om sy skouers gehad het, vind hy netjies weggepak
die kos wat Racheltjie vir sy reis gereedgemaak het. Daar was twee groot
beesbiltonge, 'n halwe brood, 'n paar stukkies wildsbiltong, 'n houtkissie vol vars
botter en ses groot beskuite - maar geen korreltjie sout nie. In die ander sak was
twee lang osrieme met koperringe wat deur heuningjagters gebruik is om halfgekapte
heuningbome mee om te trek, as die bye baie kwaai word. Boonop het hy natuurlik
sy klein handbyltjie gehad wat later die belangrikste stuk gereedskap in sy besit
geblyk het. Sy klere het bestaan uit hoed, baadjie, hemp, broek en velskoene. Buiten
die skoene was alles van die oudste en mees geslyte klerestukke in sy besit.
Dit was nadat ongeveer twee uur skaduwee die gloeiende kranse en kloof weer
verkoel het dat Hendrik die eerste tekens van lewe gewaar het. Hy hoor teen die
kranse aan die oorkant die hol geroep van ape en dadelik sien hy die trop waar
hulle die krans uitklim in 'n digte met bosse begroeide skeur. Vir die eerste maal in
sy lewe het Hendrik die klein vabonde met belangstelling gadegeslaan en hulle hul
ratsheid diep beny. Onder die trop was 'n aansienlike aantal wyfies met kleintjies
op die rug en op die voorpunt was die groot mannetjies wat met aanhoudende
basgeroep die trop aanmoedig of kommandeer. Skielik hoor Hendrik die gekletter
van die ape-alarm en onmiddellik was die streep in geweldige roering. Die wyfies
probeer om tussen blare en binne skeure weg te kruip en oral langs die streep kon
Hendrik die klein, swart gesiggies sien uitloer, terwyl die gekletter geweldiger en
stuipagtiger word. Een gedeelte van die trop was net op die gevaarlikste afstand
van hul kranspad. Hier moes hulle 'n oorhangende, blote rots kruis waar geen stukkie
skuiling te vind was nie en net toe die alarm kletter, was 'n trop wyfies met kleintjies
op die gevaarlike rots blootgestel.
Hendrik du Preez was beroemd om sy uitmuntende gesig - in die jagveld ontwikkel
en geoefen - maar nieteenstaande hy die krans van end tot end noukeurig ondersoek
het, kon hy die oorsaak van die skrik nie raaksien nie. Hy wis natuurlik dat die ape
(net soos die verwante bobbejane) sintuie besit wat dié van die mens oneindig ver
oortref, vernaamlik in die gewaarwording van dreigende gevaar, maar in hierdie
geval was die terrein van so 'n aard dat 'n gevaar
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vir hom - waar hy staan - net so sigbaar behoort te wees as vir die ape. Die
vernaamste vyande van die ape is al die groter katsoorte, bergtier, luiperd, rooikat,
tierboskat en soortgelykes; maar die ratsste kat op aarde kon die kranse nooit beklim
nie en kon seker nooit daar sy prooi bemagtig nie, as die prooi die ratsste
kransklimmer in die wêreld is. Hendrik het net tot die gevolgtrekking geraak dat dit
sy teenwoordigheid op die teenoorgestelde krans is wat die ape ontdek het, toe hy
iets gewaar wat hom die skrik van die ape byna deelagtig gemaak het: êrens in die
groot doolhof van kranse hoor hy skielik van ver af die gedruis van 'n magtige
stormwind. Momenteel neem dit toe in woede. Om hom was daar geen bespeurbare
roering in die lug nie, maar so luid was die geraas van die wind en so ontsettend
die gedreun en weergalm in die kloof dat die alarmkrete van die ape selfs verdoof
is.
Die hoogste spitse was nog helder deur die dalende son verlig en terwyl Hendrik
met gerekte oë na die oorsprong van hierdie nuwe, skrikwekkende natuurverskynsel
soek, gewaar hy bo hom êrens 'n enorme skaduwee wat met blitssnelheid beweeg.
Nouliks het hy vas teen die krans beskerming gesoek en sy hande verdedigend bo
sy hoof uitgestrek, toe 'n enorme lammergier uit die hoogte van Roerdomp skuins
by hom verby na benede skiet met die snelheid van 'n koeël. So naby hom was een
reuse-vleuel dat hy die geweldige lugruk gevoel het nadat die groot voël verby was.
Dat die roerlose vleuels so 'n ontsettende gedruis kon veroorsaak, het hom lank
laat wonder. Nooit tevore het hy die geleentheid gehad om hierdie grootste van die
Suid-Afrikaanse arende so naby hom in die lug te gewaar nie. Die batteleur-arend
- kouvoël in Afrikaans - is baie ratser op die vleuels, baie dapperder en wreder as
die lammergier - of as enige ander arend - maar die lammergier oortref hom baie
ver in krag.
Op 'n magtige boog sak die reuse-voël af, af, af in die diepte totdat sy donker
glans byna in die skaduwees van die kloof onsigbaar word en toe sien Hendrik hom
weer stadig uit die diepte opkom. Nog op roerlose wieke voltooi hy die magtige
halfsirkel van sy val. As die ongenaakbare noodlot self nader hy die verwilderde
ape ... Geen oomblik was daar die minste stuiting in sy vaart nie; nooit was daar 'n
sigbare beweging van sy magtige vleuels nie en nooit het Hendrik hom 'n aap sien
gryp nie, maar toe hy sy boogvlug bo die krans voleindig, was daar 'n aap in sy
kloue. Op die takke van 'n boom teen die naaste spits het hy met sy prooi bedaard
tot rus gekom en dit spoedig verslind.
Hieruit het Hendrik afgelei dat die arende 'n nes het êrens bo hom en dat die wyfie
nog broei. As daar kleintjies was, sou die mannetjie die aap na die nes gedra het.
Met die belangstelling van 'n nuweling in die veld het hy die arend in die oog
gehou, totdat hy weer in wye sirkels opstyg om uiteindelik in die onsigbare kranse
bo sy hoof te verdwyn.
'n Paar minute later was daar weer 'n gedruis van vlerke om hom. Dit was die
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bosduiwe wat ná die verskrikking van die rotsval terugkom. Hy was verbaas om te
sien dat duisende duiwe in die drie barste bokant sy lys neste het. Al drie skeure
was binne bereik van sy uitgestrekte hande en toe reeds het die gedagte deur sy
hoof gegaan dat hier 'n onuitputbare bron van voedsel is, as hy sorgvuldig te werk
gaan en die voëls nie verwilder nie. Sy teenwoordigheid op die lys het hulle nie die
minste gesteur nie, nieteenstaande die bosduif in gewone omstandighede een van
ons wildste voëls is. Dit is opmerklik dat voëls dikwels hierdie vreesloosheid teenoor
mense toon wat 'n ongewone verskyning in die nabyheid van gesamentlike
broeiplekke maak.
Die eerste middag van sy verblyf op die rotslys was Hendrik byna opgeruimd. Hy
het hard gewerk aan sy sonskuiling en toe die eerste laag klaar was, sien hy dat dit
sy ruimte op die lys baie kleiner sou maak. Sy plan was om 'n soort tonnel of oond
te bou wat teen die krans rus, sodat daar net ruimte sou wees om in te kruip en
uitgestrek te lê. Altwee eindes was oop, want van een einde alleen kon hy die droë
hout bereik en van die ander moes hy inkruip.
Toe die son begin sak en die treurige skaduwees van Mamatola langer en langer
oor die kranse en berge uitrek, het Hendrik weer diep neerslagtig geword. Sy
beweegbare ruimte was toe ingekrimp tot die oppervlakte van 'n groot eetkamertafel:
ses by elf voet. Weer het die verskrikking hom as 'n Bose Wese uit die toenemende
duister bekruip en dit het al sy standvastigheid en manmoedigheid vereis om die
dierlike vrees die hoof te bied. Hy moet klaarmaak vir sy eerste nag op die lys; op
die harde rots moet hy met die leersakke as kopkussing slaap. Een van die osrieme
het hy om sy polsgewrig gebind en aan 'n tak van die wildevy vasgemaak, want die
gedagte het by hom opgekom dat as hy gedurende sy slaap roer ... dan sou daar
'n spoedige einde aan sy avontuur wees! Hy was bang om vuur te maak, want dit
mag miskien die duiwe verdryf.
En so het hy die eerste nag teen die krans op sy rug gelê en oor die band van
uitspansel wat alleen vir hom sigbaar was, het hy die een na die ander die pragtige
sterrebeelde sien verbygaan om een vir een agter Mamatola te verdwyn.
Deur sy hoof het die treurigste en donkerste beelde gesweef en vorms aanvaar.
Al sy berekenings het uitgeloop op die sekerheid dat hy na sewe dae op die uiterste
ontdek sou word ...
Die tweede dag van sy gevangenisstraf het hy sy oond voltooi en hy het die twee
of drie uur sonbad met heelwat minder foltering deurgemaak. Sodra die strale hom
bereik, het hy sy liggaam ontbloot en binne die oond uitgestrek gelê. Hy het sy hemp
gebruik om in die water te doop en sy bolyf gedurig daarmee te verkoel.
Nieteenstaande die feit dat hy op hierdie wyse beskadu was, was die hitte
ontsettend. Die hele tyd wat die kloof aan die gekonsentreerde sonstrale blootgestel
was, het hy in 'n stomende sweetbad verkeer wat hom vreeslik uitgeput het. Van
sy tweede sonbad af het hy nooit weer gedurende die dag - dit wil sê
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terwyl die krans onder skaduwee was - sy bolyf beklee nie. Hy het dit baie makliker
gevind om vir die geringe liggaamlike bewegings wat hy kon uitvoer sy bolyf bloot
te hou.
Een liggaamlike eienaardigheid van hierdie jong Afrikaner-Simson waarvan melding
gemaak moet word, is dat hy 'n besonder fyn, gladde vel gehad het - die vel van 'n
jong meisie - en tot sy dood toe het hy op sy liggaam geen teken van die gewone
manlike haargewas gehad nie. Die ontbloting van sy lyf het in die begin groot lyding
veroorsaak en selfs in die skaduwee moes hy verskeie male vervel, voordat hy so
gehard was dat hy hierdie blootstelling sonder ongemak kon verdra.
Daar is geen beter bewys van sy liggaamlike gesondheid en weerstandsvermoë
nie as dat hy die tweede nag op die rots diep en ongestoord geslaap het en nooit
weer aan slapeloosheid gely het nie, nieteenstaande die vreeslike ongemak
waaronder sy slaap moes plaasvind.
Toe hy sy tonnel van droë hout opgerig het, is dit onder die vaste indruk gedoen
dat hy dit net enige dae nodig sou hê en alleen vir beskutting teen die regstreekse
sonstrale.
Daar was een omstandigheid waaraan hy nooit gedink het nie en in verband
waarmee hy 'n onaangename ontnugtering tegemoet moes gaan. Die tweede nag,
ongeveer twee of drie uur voor dagbreek, word hy uit 'n diep slaap deur 'n hol
dreuning en 'n voelbare geskud van die vaste rots onder hom gewek. Hy het natuurlik
nooit in die tonnel geslaap nie. Sy gewone bedstede was 'n gelyk stuk van die lys,
vas teen die krans, sodat sy kopkussing op die kant van die waterkom was; en altyd
het hy die voorsorg getref om homself aan die wildevyeboom met 'n osriem om sy
linkerpols vas te bind.
Sy veldondervinding het hom geleer om ‘maklik’ wakker te skrik en dadelik by sy
positiewe te wees. Die dreuning en roering dié nag het ongetwyfeld 'n geweldige
skrik veroorsaak. Sy eerste indruk was dat dit die gevolg van 'n tweede rotsval is.
Dadelik het hy opgespring, sy arm van die riem bevry en skuiling teen die stam van
die wildevy gesoek, want die takke kon moontlik 'n gedeelte van die gevaar van 'n
klipstorting van hom afweer.
Maar nouliks het hy in die pikdonker van die kloof 'n staanplek teen die stam
gevind of die hele wêreld word deur 'n stroom vuur opgeluister wat uit 'n sterrelose
hemel tussen die spitse van Mamatola neerstort. 'n Paar sekondes was al die hoogste
spitse teen 'n bank van swart wolke in helder silhoeët afgeteken en onmiddellik volg
'n donderslag so geweldig dat dit die berge uit hul fondamente skyn te ruk. En toe
volg die reën! Dit was geen fyn gedrup nie. Dit was die gereelde somerreën in 'n
tydperk toe dit in Transvaal nog werklik gereën het! Hier in die gebergte was dit asof
‘alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend
waren’. Gepaard met slag op slag van verblindende weerligstrale en die
weergalmende gedreun van donder wat krans aan
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krans beantwoord, kom die reën in 'n onafgebroke stortvloed neer. Op sy klein
stukkie rots was daar geen skuiling vir 'n mossie nie. Hy het die beskutting van sy
‘oond’ beproef, maar het spoedig ondervind dat behalwe die ongemak van die
houding wat hy verplig was om in te neem, hy hier met strale water begiet is in plaas
van die draagliker druppels buite. Hy het gou weer uitgekruip en nooit weer
gedurende sy hele verblyf op Roerdomp probeer om sy liggaam teen reën te beskerm
nie.
Alles was in 'n paar minute nat en langs die krans het toenemende strome na
benede gestort. Spoedig kom van alle kante die gedruis en gedreun van roerende
waters. Die druppels was yskoud en Hendrik was spoedig so verkluim dat sy tande
kletter. Toe het hy die eerste keer probeer om 'n vuur aan brand te kry; maar dié
taak het spoedig hopeloos geblyk. As daar êrens op die lys 'n stukkie droë gras en
hout te vind was, dan sou hy dit seker nooit in hierdie pikdonker kry nie.
Uiteindelik het hy besluit om maar uit te hou. Met sy nat baadjie oor sy kop en sy
rug teen die krans het het lang, swaar ure vir die dag gewag.
Een ding het hy ingesien en dit was dat hy sy geweer en kruithoring moet terugkry,
as dit enigsins binne sy vermoë is. Met die geweer alleen sou hy in staat wees om
onder sulke omstandighede 'n vuur aan die brand te kry - deur 'n lappluisie teen die
krans aan brand te skiet. Ook sou hy die geweer nodig hê om sy teenwoordigheid
op die lys aan die soekers bekend te maak, sodra hulle Roerdomp nader - na 'n
paar dae!
En gedurende die donker ure het hy 'n plan uitgedink waarmee hy met die eerste
ligverskyning begin het. Dit het dae geduur en oneindige proefnemings en nog
oneindiger geduld geverg, voordat hy sy toestel gereed gehad het.
Hy het twee hake uit geskikte stukke droë hout gekap. Onder aan elke haak het
hy 'n swaar koeël (agt op 'n pond) gebind en die twee so aan mekaar met 'n houtpen
bevestig dat wanneer hulle die loop van die geweer raak, die gewig van die koeëls
hulle sou ooptrek en sodra hulle verby was, sou hulle weer sluit. Hy het eers op die
krans noukeurige proefnemings gedoen, want daar was een groot gevaar. As hy
die loop buite die punt van balanseerde ewewig vang, sou die geweer uit die hake
val sodra hy dit lig en in die kloof afstort. Daar was slegs een kans: hy moes die
loop binne die trekkerskild vang.
Hy het 'n tou van dertig voet nodig gehad. Gelukkig het hy dit in die twee osrieme
en die rol voorslae byderhand gehad.
Nadat sy toestel gereed was, het hy plat gaan lê en die groot poging begin. Die
geweer was vas in die takke van 'n stamvrugboom en dit het ure geduur om sy hake
in die gewenste posisie by storende blare en takke verby te kry, en weer ure om sy
hake reg bo die trekker te dwing. Uiteindelik, toe hy reeds uitgeput en moedeloos
was, gebeur die gewenste. Hy vang die loop reg, trek die geweer los uit die takke
en begin dit stadig langs die krans ophys.

Eugène Marais, Versamelde werke

565
Maar hy het vergeet dat die koperketting van sy kruithoring slegs met twee los slae
om die skild van die trekker vas was. Hy het nouliks die geweer 'n voet opgetrek
toe die ketting losraak en die kruithoring terug in die takke van die stamvrugboom
val. Om een van die onderste takke slaan die ketting vas, en hy sien dadelik dat die
kruithoring vir ewig buite sy bereik was.
Hy het sy geweer terug, maar van net soveel waarde is dit vir hom op die krans
as 'n bamboesstok sou gewees het.
Die groot reën wat gedurende sy tweede nag op die rots met 'n geweldige
donderstorm ingetree het, het drie nagte onafgebroke aangehou. Hy het toe ontdek
dat die agterste gedeelte van die lys, naaste aan die krans, 'n lang holte was. Aan
die voorkant was daar 'n afdraande na die kant van die afgrond. Die gevolg van
hierdie bodemvorm was dat die enigste bruikbare gedeelte van sy klein stukkie rots
spoedig in 'n waterpoel ongeveer vier duim diep verander is. Drie dae en drie nagte
moes hy in die water staan, loop, sit en slaap. Hy het probeer om 'n ‘matras’ van
stukkies droë hout so in te rig dat sy liggaam tydens slaap ten minste bo water is,
maar hy het die toestel so ongemaklik gevind dat hy gou weer tot sy rotsbedstede
moes terugkeer. Hy moes nag na nag in die haelkoue water lê solank hy die foltering
van een houding kon verdra. Dan het hy die houding afgewissel deur ure lank in
die water te sit met sy rug teen die stromende krans geleun. Gedurende die grootste
deel van die nag het hy in die stortreën op en neer die poel geloop - ses tree soontoe
en ses tree terug!
Hy het gedurig - en altyd tevergeefs - pogings aangewend om 'n vuur aan die
brand te kry. Alles brandbaar op die krans was so deurweek dat hy geen stukkie
pluishout met sy tontel aan die vlam kon kry nie. Later het hy alle pogings in hierdie
rigting laat vaar, totdat die son eendag weer sou skyn!
Aan sulke toestande, aan so 'n omgewing, is vlees en bloed nooit aanpasbaar
nie! Om vandag op die rots te staan en te probeer om in die verbeelding op te roep
wat hierdie man vyf maande lank moes verduur, is genoeg om die hart van die
stoutste besoeker aan Roerdomp met skrik te vervul. Ons is so gewoond aan skuiling
teen elke ongesteldheid van weer of omgewing dat dit byna onmoontlik is om 'n
omgewing in te dink waar die geringste reddingsoord totaal afwesig is. Selfs die
geleentheid om vinnig in een rigting te loop, selfs die kans om skuiling te soek, die
gedurige aanwesigheid van hoop wat die menslike hart gedurende die donkerste
ure met 'n gloed van lewendige warmte beskerm - selfs hierdie toestande wat binne
bereik van elke skepsel is te midde van die ongunstigste omgewing, is genoegsaam
om die uithouvermoë van die swakste mensesiel so te verhoog dat die bitterste
omgewingstoestande maklik verduur kan word.
Tussen hemel en aarde staan Hendrik du Preez op 'n stukkie rots waarvan die
bruikbare gedeelte baie kleiner as die buikplanke van 'n gewone ossewa is. Eenkant
is die ongenaakbare rots, aan die ander 'n duiselige afgrond en nêrens
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die geringste kans van vrykoming deur eie kragsinspanning nie. Geen troos, geen
hulp, geen hoop onder die uitspansel des Hemels nie ... onafgebroke, vreeslike
eensaamheid wat in sigself spoedig 'n voortdurende verskrikking word. En agter in
sy bewustheid is altyd die herinnering aan wat hy verloor het ... Alles wat 'n
mensehart kon begeer, is hom voor die voete gelê, en nouliks het hy die vreugdevolle
gawe in besit geneem of alles word weer van hom weggeruk onder omstandighede
só wreed dat geen mens van 'n vrou gebore ooit op aarde 'n erger straf kon
ondergaan nie.
Dit was vir Hendrik asof al die klowe en berge van sy wêreld 'n dankpsalm aanhef
toe, op die vierde dag, die eerste sonlig in 'n onbewolkte, blou hemel sigbaar word.
Uit die kloof onder hom styg 'n walmende mis omhoog en van alle kante kom die
vrolike gedruis van waters. Uit elke kloof, van elke skeur, langs elke krans stort die
berge hul opgegaarde waters uit om uiteindelik die noordelike riviere maande lank
walhoog te vul. Van alle kante klink die blye gesang van voëls, die gejubel van
tallose dassies, ape en honderde klein gediertes - burgers van die hooggebergte.
Aan die koppe en kranse oorkant word honderde klein watervalle en strome sigbaar
- elkeen, buite die skaduwee van Roerdomp, 'n snoer van skitterende pêrels in die
eerste strale van die son.
Dit is ongetwyfeld veranderinge van hierdie aard en die gevolglike reaksie wat
alleen die lewe en verstand van Hendrik du Preez bewaar het. Sy eerste werk was
om 'n vuur aan brand te kry - sodra hy genoeg hout kon droogmaak. So diep het sy
verlange na 'n vuur geword dat hy hom nie langer oor die moontlike uitwerking op
die bosduiwe besorg gemaak het nie. Na aan die kant van die lys het hy spoedig 'n
groot vuur aan brand gehad, en nooit tevore in sy lewe het hy so diep die
kameraadskap van 'n vuur gevoel nie. Daarna het hy nooit weer sy vuur heeltemal
laat doodgaan nie - behalwe gedurende groot stortreëns. Die droë houtstapels langs
die wildevy was só groot en só dig ineengepers dat hy nooit oor sy houtvoorraad
bekommerd hoef te wees nie.
Van die vleis van die ribbok was die meeste reeds bederwe. Sonder sout was dit
onmoontlik om vleis in reëntyd te bewaar, of selfs die dunste toutjies te droog. Daar
was egter nog voldoende stukkies om 'n maaltyd te berei. In die leerheuningsak
was daar nog genoeg brood - wat hy in die holte onder die wildevy droog gehou het
- vir minstens twee of drie dae. Daarna sou hy sonder brood van enige aard wees.
By die vuur dié dag het hy die voedselkwessie noukeurig oorweeg. Dit was seker
nie van alle gevaar vry nie, maar die bosduiwe het ten minste 'n bron verskaf wat
sou afhang van die kans om hulle nie te verskrik en tot verlating van die krans te
dwing nie.
Wat hom die meeste kommer veroorsaak het, was die afwesigheid van sout. Hy
wis nie hoe lank 'n mens sonder sout kon lewe nie en buitendien was sy gebraaide
vleis die oggend vreeslik smaakloos.
Terwyl hy langs sy vuur diep in gedagte sit, het hy 'n tweede besoek van die
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lammergier gehad wat 'n groot verandering in sy lewenswyse op die krans
teweeggebring het. Skielik hoor hy die stormwindgeluid en toe hy opkyk, sien hy
die wyfiegier bo hom teen die krans nes 'n reuse-skoenlapper met wyd uitgestrekte
vleuels. Daar was 'n geweldige geskreeu van dassies en nouliks het hy die groot
voël aan haar wit kruis herken, toe sy met 'n enkele vlerkbeweging by hom verby
die diepte inskiet met 'n groot das in haar kloue. Waar kon sy die das gevang het?
Terwyl hy die oënskynlik gladde krans verwonderd bekyk, sien hy 'n reeks skaduwees
bokant hom teen die rots verbytrek. Dit was dassies wat langs 'n onsigbare lysie,
net bo die hoogste bosduifskeur, na die regterkant vlug waar die krans baie meer
opgebreek is en klaarblyklik 'n woonplek vir die dassies verskaf. Op die lys was
hulle nie alleen onsigbaar nie, maar sover buite sy bereik dat hy vir die oomblik
geen plan kon uitdink om hulle te vang nie. Later het die nood hom tot 'n nader
oorweging van die vraagstuk gedwing.
Die eerste paar dae na die reën was miskien die aangenaamste wat Hendrik du
Preez op die lys deurgebring het. Maar die vreeslikheid van sy toestand het spoedig
weer alle ander gevoelens uitgesluit. Elke uur het die verskrikking van die vreeslike
eensaamheid groter geword. Stadigaan het die hoop, nieteenstaande manmoedige
teenstand, verminder en daar is niks wat hom met groter vrees vervul het nie as die
gedagte - wat hom elke nou en dan baasgeraak het - dat daar 'n tyd sou kom
wanneer die hoop hom heeltemal en vir altyd sou verlaat. Wat sou dan gebeur? Dié
gedagte het hy van sy bewussyn uitgesluit.
Daar was geen uur wat hy nie die berge oorkant van end tot end vir die eerste
tekens van die soekers deursoek het nie en elke uur van die dag het 'n hernude
teleurstelling meegebring.
Dit was toe sy rotskalender hom oortuig het dat sy gestelde sewe dae (van die
begin af noukeurig uitgereken) lankal verby is dat daar onbetwyfelbare tekens
voorgekom het van die geestelike vernieling wat sy vreeslike toestand onvermydelik
in die loop van tyd moes veroorsaak.
Dat hy stadig die uiteinde van menslike verdraagsaamheid en uithouvermoë
genader het, is bespeurbaar uit 'n reeks subjektiewe toestande wat hom gedurende
een periode van sy gevangenisskap aangetas het. Daar was ongetwyfeld simptome
van geestelike verwoesting en wat 'n mens die meeste verwonder, is dat dit nooit
in algehele omwenteling oorgegaan het nie.
Een van die aakligste, en tegelyk van die grootste betekenis, was die storing van
sy slaap deur drome só vreeslik dat die nadering van die nag - wat vroeër vir hom
'n gebenedyde deurwading van die stroom van Lethe was - vir hom verskrikking
geword het.
Daar was kerende visioene waarvan die natuurtonele altyd dieselfde was en
waarvan die intreding, selfs in die slaap, hom met huiwering en angs vervul het.
In een van die nagtelike tonele staan hy voor 'n donker rytuig met ses swart
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hingste bespan wat sy koms ongeduldig, met stampende hoewe en die glans van
wilde oë afwag. Met bibberende weersin bestyg hy die rytuig en neem die leisels in
hande. Dit was die teken vir die span om in wilde vaart weg te spring en met so 'n
geweld dat sy magtige spiere week was soos die arms van 'n pasgebore kind. In
pikdonker, deur oneindige spelonke, gaan die donderende vaart. Nou merk hy
wapperende swart pluime aan die koppe van die span en al die ander tekens van
rou en dood. Met die teenstrydigheid wat alleen in drome moontlik is, word hy gewaar
dat dit 'n doodswa is waarin hy sit en dat dit sy eie teraardebestelling is waaraan hy
op hierdie wyse meedoen. Veraf in die donker sien hy die skemerlig van vure. Die
een na die ander vlieg verby, 'n afwisseling van ligvlekke met die sterlose donker
van die spelonk. In party gevalle is die bron van lig 'n kring van vlammende
pluisrietfakkels. En dan sien hy gesigte in die ligvlekke - gesigte van bekendes en
geliefdes van wie sommige lank reeds die ewigheid ingegaan het; gesigte en oë
wat hom met soveel treurige meelye en smart aanstaar dat hy probeer om sy gesig
met een hand te bedek en luid uitroep: ‘In Gods naam, wend julle oë van my af; kyk
my nie aan nie, ek smeek julle!’
Maar hy is verplig om elke ligvlek te sien. En dan kom daar stemme gepaard met
die gesigte - stemme so droewig, so vol geweeklaag dat dit klink asof al die smart
en ellende van die aarde enkele stem gevind het. In verskriklike koor word hom
toegeroep: ‘Vaarwel! Vaarwel! Vaarwel!’
Die laaste skrikbeeld van hierdie vreeslike toneel wag hy in doodsangs af. Weer
is daar rokende rietfakkels in die spelonkduister. Sy span nader die laaste ligvlek
in donderende vaart. Net een gesig is deur die fakkelskemer verlig. Dit is die gesig
van Racheltjie - van sy geliefde. Vir een verskriklike moment sien hy die beminde
gesig - doodsbleek met geslote oë in 'n stralekrans van dowwe lig. Hy weet dat sy
dood is ... dit is haar lyk wat hy aanskou ...
En dan sluit die donker hom weer in. Die wilde vaart gaan voort tot waar 'n
oneindige afgrond die ontembare span dwars in die weg lê ...
In die eerste skemer van die daglumier skrik hy wakker, klam van angssweet en
met 'n luide smeekgeroep: ‘God! Laat my nooit weer slaap nie!’
Hendrik du Preez het bosduiwe begin vang voordat al die voedsel wat hy in die
heuningsak saamgebring het, op was. Die vang het altyd in die donkerste van die
nag plaasgevind en was in die begin tot die laagste skeur beperk om so min storing
moontlik onder die slapende voëls te veroorsaak. Hy het spoedig so geoefen geword
dat hy 'n duif met sy vingers so saggies kon aanraak en met een gryp kon dooddruk
dat die slagoffer selde of ooit 'n kans gehad het om 'n geluid te maak. Maar dit was
nie altyd so nie. Party nagte was daar 'n gefladder van vlerke en 'n kwaai geknor
van die duiwe wat hy aanraak. Die alarm sprei dan spoedig na alle kante uit en dan
vlieg duisende duiwe die nag in uiterste verwarring in.
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Daar was 'n tyd wat die noodlot dit so bewerkstellig het dat daar byna elke nag 'n
geruime tyd 'n alarm van hierdie aard was. En toe merk Hendrik dat hierdie vlug
van die duiwe in die donker ander vyande op hulle afbring wat die verwoesting onder
hulle honderd maal vererger. Groot gehoringde uile het spoedig die nagtelike vlug
ontdek en elke nag êrens in die nabyheid op die loer gesit om die duiwe te pak sodra
hulle vlieg. Hendrik het verskeie male aanvalle van hierdie aard gesien, terwyl hy
met die vang besig was, maar een nag is hy uit sy slaap deur 'n groot alarm onder
die duiwe gewek. Toe hy opspring, sien hy verskeie van die swart naggedaantes
op geluidlose vleuels besig om duiwe uit die skeure te vang. Hy self het hulle geleer.
Hy het dadelik 'n stok gegryp en die uile verdryf. Maar die aanvalle het daarna byna
nagteliks plaasgevind en spoedig het hy tot sy grootste ontsteltenis opgemerk dat
die duiwe besig is om die skeure te verlaat!
Om van honger op die rots om te kom, was 'n skrikgedagte wat dae en nagte lank
die wag vir hom gehou het. En toe herinner hy hom die dassies waarvan hy nog
daagliks die skaduwees bo teen die krans sien verbygaan. Die dassies was egter
heeltemal buite sy bereik en daar was op die lys geen hout om 'n leer van te maak
nie. Daar was egter verskeie dun latte waarmee hy die onsigbare lysie kon bykom.
Sy ingebore vernuf het hom spoedig 'n plan aan die hand gegee. Hy het twee
tienvoet-brandnetels gekap en spoedig van die bas lyne gedraai. Dit is algemeen
bekend dat bergbrandnetels die sterkste vesels verskaf van alle plante in ons land.
Aan die punt van 'n agtvoet-lat het hy 'n gewone skuifknoop gebind en op dié wyse
'n klein vangstok gemaak presies soos die vangstokke wat hy duisende male self
gebruik het om jong osse en perde te tem. Sy dassievangstok het aan die punt
natuurlik 'n haak gehad waaraan die skuifknoop gehang het, want die dassielys was
nie alleen buite sy bereik nie, maar ook buite sy gesig.
Dit was met groot twyfel dat hy vir die eerste maal sy toestel beproef het - laat
een middag, toe die skaduwees van die diertjies op hulle beste teen die krans sigbaar
was. Voor 'n lopende skaduwee het hy die skuifknoop vinnig laat sak en byna
onmiddellik voel hy aan die lyn trek. Toe hy sy toestel ondertoe ruk, kon 'n groot,
vet das saam.
Hendrik het nooit tevore in sy lewe dassievleis geëet nie en nadat hy die diertjie
opgesny en van die vleis gebraai het, kon hy dit nie eet nie! Al sy wilskrag was
nutteloos! Nieteenstaande sy honger was dit 'n liggaamlike onmoontlikheid om die
vleis oor sy lippe te kry! Hy het egter ingesien dat dit iets is waarvan sy lewe afhang
en het toe op die enigste wyse te werk gegaan wat die oormeestering van sy weersin
kon bewerkstellig. Drie dae lank het hy niks hoegenaamd geëet nie en dit was alleen
toe hy in die uiterste stadium van honger verkeer het dat hy in staat was om die
dassie te eet en daarna kon hy dassievleis sonder die minste weersin geniet.
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Die vang van die dassies was so maklik en daar was so 'n onuitputbare menigte
dat hy die duiwe 'n lang tyd in rus kon laat, en al sy kragte inspan om hulle teen die
uile te beskerm. Nadat hy vier of vyf van die nagtelike rowers met die kolf van sy
roer verpletter het, het die besoeke skielik opgehou en nooit weer gedurende sy
verblyf op die rots het hy 'n uil by die bosduiwe gewaar nie. Stadigaan het duiwe
weer teruggekom en later het hy sy spysvoorraad vermeerder met duiwe-eiers wat
hy gedurende die dag uit die neste gehaal het. Dié moes hy natuurlik rou eet.
Byna gelyktydig met die vang van sy eerste dassie het hy 'n ontdekking gedoen
wat sy voedsel baie smaakliker gemaak het. In holtes teen die krans was daar dik
lae ‘klipsweet’. Hy het natuurlik as veldseun die bron van hierdie eienaardige stof
geweet. Hy het opgemerk dat wanneer die klipsweet met water in aanraking was,
daar 'n wit afskeiding om die rand van die laag gevorm word. Sorgvuldige
proefnemings het hom oortuig dat die wit afskeiding sout is en hy het spoedig 'n
wyse ontdek om die afskeiding in aansienlike hoeveelhede te maak deur die klipsweet
in 'n holte van sy leersak in water op te los en nadat die donker bestanddele afgesak
het, die skoon water af te skep en in die rotsholtes te laat verdamp. Die uitslag was
'n laag ‘sout’ wat hy gereeld daarna versamel en gebruik het ...
Dit was natuurlik nie sout nie. Die grootste bestanddeel was suiwer salpeter, maar
daar was waarskynlik genoeg sout teenwoordig om die salpetersmaak te vermom.
In enige geval kon hy met behulp van sy ‘sout’ dassie- en duifbiltong maak waarvan
hy in die loop van tyd 'n groot voorraad gehad het. Hy het toe in die salige geloof
verkeer dat sy voedselvraagstuk opgelos is. Maar daar was 'n skielike ontnugtering.
Op 'n sekere oggend word hy met 'n swaar hoofpyn wakker. Nooit tevore in sy
lewe het hy hoofpyn gehad nie, nooit pyn van enige aard anders as die gevolge van
liggaamlike verwondings nie. Nooit in sy hele lewe het hy 'n siekte van enige aard
gehad nie. Hy het selfs in die noorde groot koorsepidemies ongeraak deurgemaak.
Dit is merkwaardig dat na sy bevryding tot sy dood toe, hy weer 'n siektelose en
absoluut pynlose lewe gehad het. Selfs tandpyn het hy nooit geken nie!
Die hoofpyn hierdie oggend het hom diep ontroer. Hy het eers nie geweet wat dit
is nie, maar later in die dag het hy opgemerk dat daar ander simptome is wat hom
tot die byna ongelooflike oortuiging gevoer het dat hy siek is. Sy byna bonatuurlike
spierkrag was nog daar; dit het hy op verskeie maniere getoets, want in sy onkunde
het hy vas geglo dat swakheid en siekte onskeidbaar is. Hy was gedurig loom en
tam, ongeneig om die geringste beweging te maak; sy eetlus het dadelik verdwyn
en altyd was daar die dowwe en aaklige pyn in sy kop. En spoedig volg 'n reeks
ander pynvolle toestande; sy mond is seer van binne; die tandvleis is opgeswel en
die minste aanraking het bloeding veroorsaak. El-
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ke dag het die simptome toegeneem en hy het hom reeds vir die dood gereed
gemaak (sonder die minste vrees of teensin, in werklikheid met 'n sekere mate van
verwelkoming!) toe daar een dag skielik 'n herinnering uit die donker geweste van
sy kinderlike geheue opkom. Dit was 'n storie van sy ou Hollanderskoolmeester klaarblyklik 'n opgevoede man wat vroeër stuurman op 'n oorlogskip was en deur
'n soort land-wanderlust so ver van die see gedryf is. Hy het in alle waarskynlikheid
die besondere dinkvermoë van die Voortrekkerwees gewaargeword en het altyd
die grootste belang in sy opvoeding en ontwikkeling gestel.
Hendrik herinner hom dat hy vertel het van 'n sekere dodelike siekte wat die
bemanning van skepe aantas - die naam het hom ontgaan, maar dit is die beskrewe
simptome. By een geleentheid is daar so baie van die bemanning dood en siek dat
sy skip onregeerbaar op die weskus van Afrika geloop het. Hier het hulle in die
monding van die rivier voor anker gelê. Op bevel van die kaptein is hy - die stuurman
- en 'n bemanning van nog onaangetaste matrose die rivier op om na 'n ‘negerdorp’
te soek en, indien moontlik, ‘sitroene’ en groente terug te bring. Die walle van die
rivier was onbewoon sover hulle stroomop gegaan het. Hulle het egter 'n klein
sytakkie opgevaar wat met bronkors toegegroei was. Die matrose het gretig die
blare geëet en later 'n bootlading na die skip teruggevoer wat die kaptein in 'n balie
water bewaar en aan die siekes as medisyne uitgedeel het. Die gevolg was
onmiddellike genesing van byna alle siekes en die eventuele redding van die skip
en oorlewende bemanning van 'n anders gewisse ondergang.
Hendrik het dadelik begin bronkors eet, waarvan daar 'n onuitputlike voorraad
was. Waarom hy dit tot dusver nagelaat het, is onverstaanbaar. Die gevolg, in enige
geval, was spoedige genesing en nooit weer gedurende sy verblyf op die rots het
hy die minste teken van liggaamlike ongesteldheid ondervind nie.
Die gebeurtenisse op die rots is natuurlik nie chronologies gevolg nie. Van die
sewende of agtste dag van sy gevangenisskap het hy met sy handbyl 'n kalender
op die gelykte van die krans gekap. Sy oom het 'n ‘ewigdurende’ plankkalender
besit met die gebruik waarvan hy vertroud was en dit was 'n kalender min of meer
van dieselfde aard wat hy op Roerdomp gehou het. Die kalender bestaan nog en
is nog leesbaar, maar ongelukkig is daar geen aantekeninge in verband met datums
nie.
Die holte onder die stam van die wildevy wat Hendrik as 'n pakkamer gebruik het,
is gevorm deur 'n byna rondgeslypte los klip, ongeveer vyf voet in omvang, wat in
die loop van eeue onder die stam vasgegroei het. Dit was die enigste los klip van
enige aansienlike grootte wat op die lys teenwoordig was. Mettertyd het Hendrik
opgemerk dat indien hy die rots meer na die kant van die lys kon verskuif, hy sy
pakkamer aansienlik sou vergroot. Daar was 'n en-
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kele tak van die wildevy wat hy as 'n ligterhout kon gebruik. Dié het hy afgekap en
nadat hy die klip van onder die groot stam losgekap het, het hy die reuse-arbeid
aanvaar om die rots met behulp van sy ligterhout te verskuiwe. Dit het die inspanning
van al sy enorme krag vereis en selfs voordat hy die klip tot die bestemde plek
verroer het, het die ligterhout met 'n geweldige kraak versplinter en in twee gebreek.
Hierdie los rots het 'n weinig later 'n eienaardige rol in die geskiedenis van sy
gevangenis op Roerdomp gespeel. Later afmetings het getoon dat die klip byna
koeëlrond en ongeveer vyf voet in omvang was. Die gewig is geskat op drie en 'n
halfmud koring - ongeveer sewehonderd pond.
Afwisseling van lig en donker, van aanhoudende reëns en dae van helder mooi
weer, van geweldige storms met die dreun van donder en die diepe stilte en vrede
van die berge, maanverligte nagte, só het vir Hendrik du Preez dae en weke en
uiteindelik maande verbygegaan. Dat die vervelendheid 'n verskriklike sielkundige
uitwerking op hom moes gehad het, is lig begryplik. Behalwe die aangeduide
veranderinge van weer en natuurlike omgewing moes hy dag na dag dieselfde reeks
gebeurtenisse deurgaan: opstaan, vuur maak en kos braai; twee uur skuiling in die
oond, terwyl die kloof aan die direkte sonstrale blootgestel is; bosduif- en
dassievangs, en toue draai van enige voorwerp waarvan 'n tou gedraai kon word.
Laasgenoemde werk het hy as voorbereiding van sy verlossing vroegtydig aanvaar!
Hy het lank reeds ingesien dat sy vrysetting na onder toe sal moet geskied en die
enigste wyse sou wees om met sy helpers onder die krans deur 'n tou in aanraking
te kom. Daarom het hy baie sorgvuldig met hierdie werk voortgegaan. Sy twee
osrieme en voorslae, al die dassievelle en elke brandnetel wat ryp word, is in die
maak van die lyn gebruik. So haastig was hy in die begin dat hy selfs een van sy
leersakke in riempies gesny en in stroppe gedraai het om die tou te verleng! Later
het die Rots van Verskrikking hom geduld geleer.
By die vreeslike eensaamheid het hy hom nooit aangepas nie. Teenoor die
bosduiwe en dassies - ofskoon hulle meesal buite sy bereik en gesig was - het hy
mettertyd 'n gevoel van kameraadskap gekoester.
By een geleentheid het twee suikerbekkies die lys besoek. Dit was die kleinste
soort suikerbekkie in die noorde bekend - die sogenaamde ‘sewekleurtjie’, waarvan
die mannetjie nie veel groter as 'n vingerhoed is nie. Maar waar hy liggaamlik
tekortskiet, vergoed hy verdubbeld in prag. Van alle lewende diere is daar geen
skitterender juweel as die sewekleurtjie op wie se klein liggaampie al die kleure van
die reënboog uitgestort is nie.
Hendrik se blydskap was buitensporig toe hy sien dat die twee voëltjies besig is
om 'n nessie in die wildevy, 'n paar voet bokant die vloer, te bou. Hy het elke
beweging, die neerlê van elke veertjie en donsie, met die noukeurigste aandag

Eugène Marais, Versamelde werke

573
gadegeslaan. Die nessie was in die vorm van 'n klein, oop koppie waarin die klein
wyfie net pas en die plek wat die voëltjies na lang beraadslaging uitgesoek het, was
onder 'n digte dak van die breë vyeblare. Later het Hendrik gesien dat die geweldigste
stortreëns wat hy nakend en onbeskut moes verduur die voëltjies droog gelaat het,
want die mannetjie het vir hom 'n slaapplek teenaan die nes onder 'n ander blaar
uitgekies waar geen reëndruppel hom kon bereik nie.
Die suikerbekkies was van die begin af verbasend mak en deur sorgvuldige
nadering het Hendrik dit sover gebring dat hy die voëltjies met sy vinger kon aanraak
en streel. Sy harde lewe in die jagveld het hom geen groot gevoel of liefde jeens
lewende diere ingeboesem nie. Hier op Roerdomp sou hy sy twee suikerbekkies
met sy lewe beskerm het. Hy het die nessie sien voltooi; die drie eienaardige
langwerpige eiertjies as die ontvangs van 'n skat verwelkom en uiteindelik die
voltooiing van die wonderwerking: die uitkom van die bolle dons met hul duimlange
bekkies, met bewondering gadegeslaan. Op 'n sekere dagnadat die drie kleintjies
leer vlieg het - het die hele gesin die krans verlaat en Hendrik het dae lank die verlies
van sy makkertjies betreur. Hulle het nooit weer teruggekom nie. Dit was die enigste
lewende besoekers wat hy ooit op die lys gehad het.
Waar hy die meeste aan gely het, was 'n donker neerslagtigheid wat hom elke
aand met sonsondergang oorrompel het. Van sy lys kon hy natuurlik die werklike
ondergang van die son nie sien nie, maar die rekking van die skaduwees op die
aan hom sigbare stukkie vlakte en die verkleuring van die lug, het die moment soos
'n uurwerk aangedui. Die kloof en lys was spoedig in 'n somber duister gehul en die
skaduwees van die koppe oorkant het gedurig op hom die indruk van 'n lykstasie
gemaak. Dit was gedurende hierdie uur dat die herinnering van sy drome swart en
dreigend sy gemoed in beslag geneem het. Die doodswa het nog byna nagteliks 'n
verskyning op die toneel van sy drome gemaak. By een geleentheid het hy sy droom
in verband gebring met die treurige ‘stem’ wat hy gehoor het dié oggend toe hy
Racheltjie verlaat het: ‘Jy sal haar nooit weer sien nie - nooit weer sien nie!’
Onmiddellik nadat hy die ‘stem’ gehoor het, het hy die gebeurtenis ontleed en duidelik
ingesien dat dit geen uitwendige stemme nie, maar sy eie gedagtes was wat vir een
moment die indruk van 'n uitwendige stem op hom gemaak het. Dit het hom heeltemal
tevrede gestel en hy het die voorval nooit 'n gedagte weer geskenk nie. Maar nou,
hier op Roerdomp, het die byna vergete gebeurtenis weer as 'n skrikbeeld opgeduik
om sy moed te versmelt en hom 'n dieper toestand van verbystering in te voer. En
dan herinner hy hom ook die vreeslike stemme wat hom nagteliks in sy drome in
traanvolle geweeklaag toeroep: ‘Vaarwel! Vaarwel! Vaarwel!’ Is dit ook nie miskien
'n voorspelling nie? Altwee is voorspellings! Racheltjie is al dood en hier op die barre
rots sou hy ook uiteindelik - in verskriklike eensaamheid - sterwe. Daar is wesens
om hom wat die spot met hom drywe. As sy moed tot
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die laagste sak, word hoop hom weer ingefluister, maar kort daarna sak die oortuiging
weer toe dat sy beendere hier op Roerdomp sal verbleik sonder dat mens of maagd
ooit sy sterfplek ontdek.
Dit was gedurende hierdie donker uur dat sy gedagtes al die duister wendings
van geloof en ongeloof beproef het en minstens een maal aanleiding gegee het tot
'n geweldige sielstorm wat hy later as 'n ingewing van die Bose, of liewer wat vir
sodanige ‘ingewing’ deurgaan, beskou het, want Hendrik du Preez was dit in alle
waarskynlikheid nooit heeltemal eens met hierdie uitleg van 'n bepaalde sielkundige
toestand nie.
Die oorsprong van sy grootste ‘stryd’ op le Suika le Tsosang was die indruk wat
die drie reuse-koppe aan die oorkant van die kloof saans somtyds op hom gemaak
en die gedagteloop wat hulle verwek het. Nooit het die kalme majesteit, die
onbereikbaarheid van Mamatola en sy twee reuse-geselle so helder vertoon as
wanneer die magtige massief in die aand sy gekroonde spits deur donker skaduwees
in die opgeluisterde lug omhoog hou nie. Dit was dan dat Hendrik iets ‘persoonliks’
in die berge gewaar het. Om hul voet word die lewe gebore en verskyn daagliks die
tragedie van pyn en dood; riviere word gevorm en verdwyn; magtige houtbosse
groei en vergaan; die mens kom om 'n tydjie onder hul skaduwees sy wonings te
bou. Hy bemin en haat en dood; en ook hy gaan verby en sy spore verdwyn vir
ewig. Op hul breë front stort die son sy kleurvolste verligting. Storm na storm dreun
oor die magtige hellings van hul uitlopers en, soos die geslypte lanse van 'n leër,
val die blits op hul hoogtes neer. Maar niks raak hulle nie, niks roer hulle nie. Dié
serene majesteit kan geen tydelike gebeurtenis ooit steur nie. Nòg liefde, nòg haat,
nòg meelye, nòg wraak kan die magtige siele ooit gewaar. Die mensegeskiedenis
van 'n duisend jaar gaan by hulle ongeag verby, soos die skaduwee van 'n wolk oor
hul spitse.
Hendrik kon verstaan waarom die inboorlinge 'n gevreesde persoonlikheid aan
Roerdomp toeken en (soos die ou stuurman hom dikwels vertel het) daar nasies in
die Ooste is wat sekere berge as gode aanbid.
Stadigaan het die gedagte by hom ontwikkel dat die Wese wat die heelal in stand
hou, in sekere opsigte die eienskappe van die hooggebergtes deelagtig is. Ook Hy
bestaan in ongenaakbare majesteit, bo alle menslike hartstogte en gevoelens
verhewe. Die sigbare heelal is net die soom van sy gewaad wat voor die menslike
nadering vir ewig die baken stel. Ook Hy kan geen haat of liefde voel nie, en nooit
kan Sy almag deur meelye of wraaksug beïnvloed word nie ... Hiervandaan was dit
net 'n tree tot die maalstroom van predestinasie. So het Hendrik geredeneer: Al
bemoei die Alwetende Hom nooit met die gebeurtenisse van die heelal nie, al bly
alles vir ewig voorbestem en onverander, nietemin het alles van ewigheid in Sy
kennis bestaan. ‘Wetende wat sou gebeur’ (so was die loop van sy gedagtes) ‘het
Hy my die lewe ingevoer. Ek ten minste dra g'n verantwoordelikheid nie. Ek het
nooit daarna gevra nie. As ek die kans ge-
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had het, sou ek die geskenk van lewe stellig geweier het. Die verantwoordelikheid
berus by God - deur Sy alwetendheid. Wat het ek gedoen meer as duisende ander
op aarde? Is ek die lewe ingeroep alleen om die spot met my te drywe? Alleen om
my die wreedheid te laat ondergaan? Dit is nie reg nie! ... Dit is nie reg nie! Ek
verklaar voor God, dit is nie reg nie!’
Met gebalde vuiste spring hy orent. ‘Onregverdig! Onregverdig! Julle kan my tot
die diepste hel verdoem en nog sal ek uitroep, totdat dit in die Hoogste Hemel gehoor
word: onregverdig! Onregverdig! Selfs die mens kan julle beskaam. Selfs hy sal
hom nooit aan sulke wreedheid skuldig maak nie!’
Wild en vervaard slaan hy met sy vuiste teen die krans, totdat die rots met bloed
bevlek is en dan kom uit die onstuimige warrelpoel van sy gedagtes 'n nog vreesliker
gedaante te voorskyn. Hy begin lag - 'n krampagtige gelag ... ‘Oor een ding bly ek
baas; God kan my die lewe opdwing; maar selfs Hy kan die dood van my nie weerhou
nie. Ek sal dit beëindig! Ek sal dit beëindig! Niemand sal langer met my die spot dryf
nie!’
Hy storm na die kant waar die krans die hoogste is, sy hande is reeds uitgestrek
om in die diepte af te duik, toe sy voet aan die stomp wat hy as 'n ligterhout gebruik
het, haak en hy met sy volle lengte op die rotsbodem neerstort. Sy voorhoof kom
in geweldige aanraking met die klipvoer en 'n paar momente raak sy bewustheid in
'n swart kolk weg. Hy kom weer by om te vind dat hy ween; sy hele liggaam word
deur herhaalde snikke geskud; sy aangesig is van bloed en trane nat. Die storm
bedaar. Hy neem sy gewone sitplek op die kant van die krans in, terwyl sy voete
afhang. Hy huil nog gedurig, sonder om te weet waarom. Dit het nag geword en hy
sien bo hom die kalm, onveranderlike sterre. Te midde van sy ellende merk hy op
dat die groot suidelike sterrebeeld hoog aan die oostelike halfsirkel van sy loopbaan
weer sigbaar is. Die jaar is aan die keer. Hy is byna 'n halfjaar op die rots. Tesame
met sy trane verdamp die laaste roering van die storm. Hy kry 'n ander denkbeeld
van God. Die ondenkbare grootheid van die heelal val hom as 'n pynlike
gewaarwording te binne. Die skitterende uitspansel met sy tallose wêrelde en sonne
is die kleinste soom aan sy gewaad. Wat is hy - 'n spiksel stof - dat die Almagtige
hom sou gedenk? Hy lag homself spottend uit. Hy, om sy vuis teen God op te lig!
Die skewe pot wat die vierskaar vir die pottebakker span! Hy herinner hom een van
die verbode gesange wat hy altyd beskou het as die skoonste gedig in die
versameling. Daar in die stille eensaamheid van die nag met die majestueuse berge
om hom, resiteer hy saggies reëls en versies en is sy stem deur trane verdoof:
Gij alleen zijt alles waardig,
wij, die stof zijn, niet met al;
alles zij ten dienst U vaardig,
of het sta, dan of het vall';
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zoo uw luister maar mag blinken,
doe dan vrij al wat Gij doet;
of wij drijven, of wij zinken,
wat Gij doet is even goed.
Zou de ootmoed ons niet voegen?
Wij zijn niet, dan voor den Heer;
in uw' wil is ons genoegen,
en ons heil is in uw eer,
en uw eer in al uw werken,
zelfs als Gij ons zinken doet:
kunnen wij uw' lof maar sterken,
wat Gij doet is even goed.
Diepe wijsheid zijn uw paden,
wijsheid zonder eind of paal
zijn, o hooge God! uw daden,
zijn uw wegen altemaal;
zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid,
wij aanbidden, zwijgen stil:
want de wezenlijke Goedheid
maakt het goed met dat Zij't wil.

Die vierde Mei! Hy het die vorige dag noukeurig sy kalender nagegaan; hy is vandag
presies vyf maande op die rots. Onwetend het hy egter een dag te min in Februarie
geplaas. Dit is skrikkeljaar en Februarie het nege-en-twintig dae. Vyf maande!
Gister het hy opgemerk dat daar gevaar bestaan dat een groot stapel van sy droë
hout, wat langs die stam van die wildevy rus, die krans sal aftuimel. Sonder om veel
ag aan die toestand van die stapel te skenk, het hy gedurig hout vir gebruik op die
lys weggetrek. Nou sien hy skielik dat dit in werklikheid die fondament van die stapel
was wat hy gedurig verswak het en dat daar nou groot gevaar dreig dat hy enige
minuut twee-derdes van sy houtvoorraad mag verloor. Hy besluit dadelik om die
bedreigde stapel van bo af te pak en die drag hout op die lys te pak nieteenstaande
dit sy bruikbare ruimte op die rots tot 'n paar tree in die vierkant sal inkrimp. Hy pak
die taak dadelik aan en so dreigend skyn die gevaar vir hom dat hy selfs gedurende
die twee uur van direkte sonskyn met die werk voortgaan in plaas van in sy houtoond
skuiling te neem. Hy kan aanhou alleen deur sy hoof en naakte romp af en toe nat
te maak. Hy werk tot in die nag. Dit is gelukkig helder maanlig, sodat hy met die
werk kan voortgaan sonder dat hy 'n vuur vir verligting van die lys aan brand hoef
te hou.
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Net vóór die verskyning van die eerste daglig is hy met die werk klaar - die laaste
stukkies hout is hoog teen die krans gestapel in die nabyheid van waar die paalleer
oorspronklik was. Hy is so moeg en vaak dat hy aan die slaap is 'n minuut nadat hy
homself op die harde rots uitgestrek het.
Toe hy die oggend wakker skrik, is die son reeds hoog op en hy sien dat die
oorkantse koppe reeds met die goue strale verlig is.
Dit was toe hy besig was om vuur te maak om 'n paar duiwe vir sy ontbyt te braai
dat hy skielik 'n snaakse ding gewaar. Net bo die stam van die wildevyeboom sien
hy 'n eienaardige ronde ligkol. Hy ken elke besonderheid van sy klein wêreld so
goed dat hy elke verandering dadelik opmerk. Hierdie ligkol het hy nooit tevore
gesien nie. Dit is natuurlik op die een of ander wyse deur die vervoer van die
houtstapel veroorsaak. Hy nader die plek nuuskierig en dit is met 'n uitroep van
verbasing dat hy die werklike oorsaak van die lig ontdek.
Net oorkant die wildevyestam strek die uitloper van die lys waarop hy staan, maar
in plaas van die skeur waarin 'n lys op Roerdomp gewoonlik eindig, is daar 'n
koeëlronde gat deur die rots en hy kyk daardeur uit in 'n gloed van helder sonlig.
Die gat self is buite sy bereik, maar as hy sy ken op 'n tak van die vyeboom vasdruk,
kan hy daardeur kyk asof dit 'n verkyker is.
Wat hy deur die gat sien, ontlok 'n tweede uitroep van skrik ... van verwondering
wat in 'n gekerm van weemoed en wanhoop eindig! Hy sien voor hom eers die
houtbosse aan die voet van die Middelberge - wat hy goed ken; en daarna, toe sy
gesig verder gaan, sien hy skielik, hoog teen die oorkantse rante, 'n klein stukkie
van die gewel en hoek van 'n huis. Hy sien 'n skoorsteen waaruit rook opwalm in
die helder oggendlug. Dit is sy eie huis - Môreson! Hy kan net 'n klein stukkie van
die agterste hoek sien en die toppunt van die kombuisskoorsteen. Hy rek sy lyf en
skuif sy kop in geweldige pogings om meer te sien, maar hy ontdek spoedig dat dit
tevergeefs is. Hoe hy ook al staan, meer as dié stukkie kan hy nie sien nie.
Hy bekyk elke stukkie met honger nuuskierigheid ... Een ding is byna seker:
Racheltjie lewe nog! - anders sou die huis verlate wees; daar sou g'n vuur in die
kombuis wees nie. En dan roep hy onnadenkend uit: ‘Hoe kan sy nog dink aan
vuurmaak en koskook, terwyl ek hier op die rots vergaan!’
Agter die gewel sien hy die agterent van 'n tentwa. Dit is waarskynlik sy oom en
tante of miskien Racheltjie se ouers wat haar in haar ellende besoek. Dadelik dink
hy daaraan om tekens te maak. Hulle moet hom sien! - Liewe God, hulle moet hom
sien!
Koorsagtig gaan hy te werk om latte aanmekaar te bind: hy skeur sy verflenterde
hemp aan stukkies en bind 'n klomp lappies aan die punt van sy stok en dan met
groot moeite steek hy die toestel deur die gat. Maar hy sien gou genoeg in dat al
sy pogings in hierdie rigting nutteloos en kinderagtig is. Wanneer hy sy lappies deur
die gat het, kan hy die stok nouliks 'n paar duim beweeg en al
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kon hy die lappies waai, sou dit teen die ruwe front van Roerdomp van Môreson
heeltemal onsigbaar wees! Hy trek die stok terug en gooi dit wanhopig neer, maar
'n ander plan skiet hom te binne. Vannag as dit donker is, sal hy vuurseine maak op die een of ander wyse. Hy gaan dadelik vurig te werk. Hy maak 'n klomp
pluishoutfakkels wat hy met netellyn aanmekaarbind. Maar hy het g'n stukkie vet
en g'n druppel olie om sy fakkels te voltooi nie.
Ure lank dié dag probeer hy tevergeefs om brandende hout deur die gat te skuiwe.
Sy vuur word telkens in die noute van die gat doodgesmoor. Ook dit moet hy
uiteindelik laat vaar in 'n bitterheid van gees wat nouliks te beskrywe is.
Daarna gebruik hy die rotsverkyker alleen om die stukkie van Môreson ure lank
te bekyk. As hy Racheltjie maar net kan sien, net een oomblik! Maar dit gebeur nie.
Die hele dag sien hy g'n mens nie. Hy begryp dat dit baie selde sal gebeur dat
iemand by die gewelhoek verby sal gaan. Die kombuisdeur is onsigbaar aan die
ander end van die ook onsigbare agtermuur van die huis. Die voorkant van die huis
is heeltemal buite sy gesig.
Die middag van die derde dag na die ontdekking van die rotsloop sien hy skielik
'n beweging tussen die bome hoog teen die rant. Hy weet dat dit in die pad moet
wees wat Môreson van die weste bereik. Hy hou die roerende voorwerp stip in die
oog. Party lengtes van die pad lê oop en bloot. Daar moet dit sigbaar word.
Dit is met 'n koue gril dat hy vir die eerste maal gedurende sy gevangenisskap
van vyf maande 'n lewende mens sien! 'n Perderuiter kom binne sy gesig op 'n oop
lengte van die pad. Dit is iemand op weg na Môreson. Hy herken dadelik die perd:
dit is 'n vosbles met vier wit pote. Dit is Willem Prinsloo se ryperd. Slap-Willem, wat
vir hom so 'n doring in die vleis was toe hy nog na Racheltjie gevry het. Hy bekyk
die ruiter noukeurig. Aan hom is nie te twyfel nie. Selfs op die afstand herken hy die
lang, slap gestalte wat soos 'n voëlverskrikker op 'n perd sit. Dit is Willem Prinsloo!
Hy is in swart gekleed. Hendrik ken die ‘bêrepak’ baie goed. Aan Willem Prinsloo
se doel en oogmerk is langer vir geen oomblik te twyfel nie.
‘Die ellendeling!’ Die ongelukkige gevangene bars los in 'n stroom van geweldige
sinne en woorde: ‘Jou lang lummel! Dink jy om my plaas ... MY plaas te kry! en my
vroutjie, my Racheltjie!’ En dan keer sy gedagtes in 'n ander rigting: ‘Racheltjie! ...
Liewe God! ek is nog nie koud in my graf nie!’ Die ontoepaslikheid van die
spreekwoordelike uitdrukking val hom nie op nie. ‘Daarom is dit dat sy besig is om
kos te kook!’
Hy kners sy tande en vou sy twee hande so geweldig toe dat die naels die vleis
binnedring. In verbeelding het hy Willem Prinsloo reeds aan die keel. Hy roep
sinnelose skelwoorde uit: ‘Dief! Moordenaar! Ek sal jou kry. Met my blote hande sal
ek jou aan stukke breek!’
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Bedaard en ongesteurd nader die voorwerp van al dié woorde die huis van Môreson.
Hy verdwyn agter die stukkie sigbare gewel en Hendrik sien hom nie meer nie.
Dié dag en nag het Hendrik du Preez werklik die bitterheid van die dood op die
Rots van Verskrikking gevoel. Die hele nag het hy slaaploos op en neer geloop,
terwyl die gruwelikste gedagtes deur sy verbeelding sweef. Hy sien Racheltjie,
uitgedos, op die rusbank met Slap-Willem langs haar. Miskien het die skobbejak sy
arm om haar lyf! En dan stamp hy sy vuiste teen die rots onder 'n storm vloeke
waaraan sy tong ongewoond is. Hy herinner hom dat dit Saterdagnag is!
Die volgende oggend sit hy op die kant van die krans in die rotsloop en loer. Dit
is asof 'n ketting hom aansleep maar hy sit hom teë met al sy wilskrag: hy sal die
dolk nie weer in sy eie hart steek nie!
... Uit die hoek van sy oog sien hy, by blote toeval, iets ver aan die oorkant roer.
Bokant die kranse aan die oorkant strek 'n breë oop vallei by die voet van
Mamatola verby en tussen die ander groot koppe tot waar die bergreeks dit afsluit.
Aan die bo-ent wat die verste van hom is, staan 'n digte houtbos waaruit 'n
bergstroom die vallei afvloei om links te draai en agter die uitloper van Mamatola
te verdwyn. Byna in die middel van hierdie vallei sien Hendrik 'n mens loop met 'n
geweer oor sy skouers en sy arms oor die geweer geslinger. Die man is besig om
die vallei in die breedte te kruis. Dit is die eerste maal gedurende sy gevangenisskap
dat Hendrik 'n mens so naby hom sien en dit veroorsaak 'n geweldige skrik - 'n soort
verlamming wat hom enige sekondes lank verhinder om op te spring en te roep.
Die loper is skaars vierhonderd tree van hom af, maar dit duur 'n taamlike lang tyd
voordat hy hom herken ... en dan sien hy dat dit sy agterryer, Jefta, is. 'n Witman
sal natuurlik nie op Sondag 'n geweer dra nie - want dit is Sondag, die agtste Mei
op sy kalender. Ou Jefta volg die stroom en sal binne 'n paar minute agter die skouer
van Mamatola uit die gesig raak en dan sal hy hom nooit weer sien nie. Hy spring
orent en maak hom met geweldige aanstrenging gereed om die hardste skreeu te
uit wat nog ooit oor sy lippe gegaan het. En toe gebeur 'n verskriklike ding. Dit is
asof die noodlot tot op die laaste met hom die spot dryf. In plaas van 'n harde,
klinkende geroep, kom uit sy keel 'n hees gefluister, skaars aan sy eie ore hoorbaar.
Al sy keelspiere is in 'n geweldige kramp verstyf. Hy probeer weer twee of drie maal
- tevergeefs. Die ou Boesman is slegs vyftig tree van die skouer van Mamatola.
Hendrik kyk verwilderd op die lys rond na enigiets waarmee hy die aandag van
die Boesman kan trek voordat dit te laat is. En toe, binne 'n paar sekondes, verrig
hy die grootste kragsinspanning van sy lewe.
Hendrik du Preez was deur die hele Transvaal om sy byna bonatuurlike krag
beroemd, maar dié oggend op Roerdomp het die swaarste taak van sy lewe hom
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voorgestaan. Hy het die afstand tussen die ou Boesman en die eerste rots van
Mamatola haastig met die oog afgemeet: dit sou minstens dertig tellings duur voordat
hy agter Roerdomp uit die gesig en buite gehoor raak. Toe hy verwild rondkyk na
enigiets wat hom te hulp kon staan, val sy oog op die ronde rots wat hy vroeër van
onder die wildevyeboom losgekap het om sy pakkamer te vergroot. Die klip is vyf
voet in omvang in die middel en die gewig is deur verskeie geoefende beoordelaars
afsonderlik op sewehonderd pond geskat. Sonder om meer as een sekonde te
beraadslaag, gaan hy op sy hurke voor die rots sit; hy vou sy arms om die voet waar
die omvang soveel minder is dat sy hande gemaklik kan kruis. Met aanstrenging
van elke spier in sy magtige liggaam druk hy die rots vas teen sy bors en met een
hys lig hy die klip tot op die stam van die wildevy - 'n hoogte van twee-en-'n-half
voet. Vier asemhalings en dan maak hy gereed vir die tweede hys. Gelyk met sy
skouers is daar 'n groot ronde holte in die krans, gevul met klipsweet. Nog 'n magtiger
aanstrenging en die rots rus binne die holte waar hy dit 'n paar sekondes lank met
al sy krag vasdruk. Nou die grootste taak, maar hy gaan daardeur asof hy in 'n
droom werksaam is. Hy buk effens en kry sy regterskouer onder die rots; hy skuiwe
dit 'n weinig meer na die middellyn en toe kom hy orent met die vreeslike gewig op
sy geboë skouers. Hy struikel voet vir voet aan na die kant van die afgrond. Hy is
kaalvoet en die gewig is so ontsettend dat die vel rondom altwee voete oopbars van
die vreeslike drukking wat die gewig van die rots veroorsaak en sy gang word in
bloedspore op die rotsvloer van die lys afgeteken. Die vel van sy skouers en rug is
ook oopgebreek, en hy voel die warm bloed oor sy romp afstroom ... Hy kyk na die
Boesman. Hy kan slegs op vyf of ses tellings nog reken. Maar dit is voldoende. Een
sekonde balanseer hy sy gewig op die rand van die afgrond en dan skuif hy die
gewig van sy regterskouer en die groot rots stort in die diepte af. Die rots self het
ongebroke op die vloer van die kloof beland, maar op weg het dit verskeie groot
stukke uit die lyste onder hom geslaan, sodat daar onmiddellik 'n groot rotsval in
die kloof veroorsaak word. Dit was die geluid van 'n donderslag met 'n navolging
van die een kanonskoot op die ander.
Die ou Boesman stuit in sy spore. Hy laat die geweer in sy hande neersak en kyk
verwonderd en verskrik in die rigting van Roerdomp. Hendrik gryp intussen die
leersak wat nog heel is en begin dit geweldig waai. Ou Jefta sien die teken, maar
klaarblyklik kan hy glad nie verstaan wat dit alles beteken nie, die donderslag en
die onaardse gedaante bo teen Roerdomp. Hendrik se bolyf is nakend en bruin
verbrand. Hy besit geen hoed meer nie en sy groot bos bruin hare hang in 'n
golwende massa agteroor tot onder sy skouers; nou het hy 'n donker spits baarddrag
wat net sy ken en lippe bedek.
Voetjie vir voetjie nader Jefta die rand van die krans oorkant die kloof. Hy hou sy
roer klaar; hy ken sy baas natuurlik nie. Sy mond het oopgeval en hy bekyk die
skouspel as iets bonatuurliks en onverstaanbaar.
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Hendrik kan intussen nog geen geluid uitbring nie; elke maal wanneer hy probeer
om die ou jong aan te roep, kry hy dieselfde keelkramp wat sy stem heeltemal
versmoor; maar hy hou aan waai met die leersak.
Uiteindelik, na lang twyfel en angs, begin klaarblyklik 'n vermoede van waarheid
by ou Jefta ontkiem. Hy wuif Hendrik met die een hand toe en ten laaste kom sy
stem oor die kloof tot Hendrik: ‘Is dit jy, sieur Dirkie?’
Dit kos die Boesman meer as 'n uur om die koppe om te loop, die nekkie te kruis
en in die kloof af te kom. En dan is daar nog moeilikheid. Staan hy direk onder die
krans, kan hy Hendrik nie sien nie en as hy aan die oorkant staan, dan is hy te ver
om te praat. Die gerommel van weerklanke in die kloof maak alle gesprek wat van
onder kom, onhoorbaar bo teen Roerdomp, tensy die spreker vas teen die krans
van Roerdomp self staan, maar in die middel van die kloof teen die bo-ent is 'n
eienaardige lang, spits rots, net soos 'n mensvinger wat hemelwaarts wys. Soos 'n
bobbejaan klouter die ou Boesman langs die rots op, totdat hy sy baas behoorlik
kan sien en met hom praat. En uit sy mond hoor Hendrik die eerste nuus. Sy vrou
en familie het hom maande reeds as dood beskou, en almal is in die rou oor hom.
Die hele distrik het langer as twee maande in die omtrek van Aasvoëlgang na hom
gesoek. Sy oom en tante, en Racheltjie se ouers het gedurende al die tyd op Môreson
by haar gebly en net die dag tevore het hulle huis toe vertrek en Racheltjie met hulle
saamgeneem. 'n Perderuiter sou hulle maklik nog in een dag inhaal. Hy - ou Jefta
- is agtergelaat om die plaas en vee op te pas, daarom het hy op Sondag gaan skiet.
Stadigaan het Hendrik sy stem weer teruggevind en toe die ou Boesman hom
kon hoor, het hy instruksies ontvang om dadelik hulp in te roep, om sy vrou en hul
familie te perd agterna te ja, en terug te bring en om die tyding na alle kante met
swart boodskappers te versprei.
Dit is die oggend van 10 Mei. Hendrik word deur mensestemme uit sy slaap
gewek. Toe hy oorkyk, sien hy teen die voet van die krans oorkant 'n groep van
ongeveer dertig of veertig mans bymekaar. Hulle moes te voet die nekkie kruis,
want te perd kan niemand van die bo-ent die kloof inkom nie. Hy word met luide
gejuig toegeroep en verwelkom as iemand wat uit die dood opgestaan het. Aan hom
word vertel dat 'n boodskapper sy oom se waens ingehaal het en reeds met die
berig terug is dat hulle kom. Hulle word elke minuut in die laer verwag wat reeds
onder die voet van die berge vergader is.
Planne is dadelik beraam. Alle rieme, stroppe en gevlegte trektoue is van die
waens gehaal en binne 'n paar uur was 'n riemleer klaar wat van die lys tot op die
vloer van die kloof reik. Hendrik het lank reeds 'n tou gedraai wat onder kon bykom.
Eers het hy sy geweer en byl laat sak en toe die riemleer opgetrek en aan die stam
van die wildevy vasgebind. Langs dié weg het hy self afgeklim om deur 'n gedrang
mans - oud en jonk - met snikke, trane en aanhoudende omhelsings ontvang te
word.
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Toe is hulle te voet oor die nek om die vroue en oumense by die ‘laer’ te ontmoet.
Daar was ongeveer dertig waens onder die berge versprei en drie of vier het net
aangekom en was besig om uit te span, toe die redders met Hendrik in gesig kom.
Racheltjie en sy familie het net aangekom.
Hendrik is besonder stil. Hy groet almal beleef, maar sonder die minste hartstog.
Dit lyk of een groot gedagte alles anders in sy gemoed oorskadu. Dit is natuurlik sy
mooi vroutjie, Racheltjie, wat hom by die waens, in die diepste rou geklee, inwag.
Almal het die gevoel dat dit iets heiligs sal wees om die ontmoeting te aanskou.
Almal bewonder Hendrik se voorkoms: sy groot bos hare wat sy breë skouers
bedek. Die fyn baard om ken en lippe het hom so verander dat selfs Racheltjie hom
nooit sou herken het nie. Verskeie oumense merk hoe veel hy lyk op die prentjies
van Christus wat somtyds in ou Bybels voorkom. Iemand het hom 'n baadjie gegee
wat los om sy skouers hang.
Daar is 'n groot gedrang mans en vroue by die waens, en hier ook is hy met luide
geween omhels en gesoen. Sy oom en tante - ook in diep rou - wil hom in hul arms
vashou. Hom word vertel dat Racheltjie agter die wa staan en huil - so verskrik en
vervaard dat sy bang is om vorentoe te kom. Hy moet haar daar gaan groet.
Maar sy gedrag word vir die toeskouers al hoe meer onverklaarbaar. Sommige
dink dat sy verstand aangetas is. Daar is 'n waansinnige vonkeling in sy oë, hy vee
die aandringende vroue en mans van hom af weg en stap deur die gedrang soos
Simson deur die Filistyne. Sy oë is stip op een punt gevestig en in niks anders stel
hy langer die minste belang nie. Hy laat die geleende baadjie van sy skouers val ...
Willem Prinsloo - nog in sy deftige swart pak - staan naby die agterstel van sy
oom se wa. Dit is Slap-Willem wat Hendrik so stip in die oog hou. Hy loop reg op
hom af ... Maar verskeie van die omstaande mans het opgemerk dat daar iets
verkeerd is en hulle probeer nou om hom teë te hou, en tot bedaring te bring. Maar
dit is alles vergeefs; hy druk hulle van hom af weg, totdat hy voor Willem Prinsloo
staan en hom vas in die oë kyk. Hy praat geen woord nie, maar toe Willem altwee
sy lang arms uitsteek om hom te begroet, word hy skielik om die lyf gepak en hoog
in die lug gehys. Nou sien hulle wat hy wil doen: hy gaan Willem Prinsloo teen die
agterwiel van die wa doodgooi!
Dosyne pare hande pak hom en Willem beet om die gewisse manslag te verhinder.
Almal soebat en pleit - ook Willem het sy lang arms krampagtig onder Hendrik se
regteroksel vasgeslaan om die ‘gooi’ te verhinder ... Hy staan voor die agterwiel van
die wa en met een beweging ruk hy Willem los, en was net klaar om hom te verpletter
toe daar 'n pouse kom. Met die losruk hoor almal 'n aaklige gekraak en 'n harde
skreeu van pyn deur die ongelukkige Willem. Sy skouergewrig is uit lit geruk en
tegelyk gewaar die verwoede aanvaller
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iets anders wat 'n onmiddellike en magtiger uitwerking op hom het as al die pogings
van die mans om hom. Hy voel sagte arms om sy nek en in sy oor fluister 'n traanvolle
stemmetjie: ‘O, Dirkie, Dirkie, wat doen jy?’
Hy laat Willem soos 'n sak mielies voor sy voete val om Racheltjie aan sy bors
vas te druk en dan vir die tweede keer in sy lewe gaan hy hard aan huil.
Met die gewone fynheid van vroulike deursig was dit Racheltjie wat sy gemoed
ontsyfer het en dit was sy wat hom vertel het dat hy verkeerd is. Willem is reeds
aan 'n ander meisie verloof en sal binne 'n paar dae met haar trou.

5 Jonkheer van der Made tot Zevenster
Dit was 'n gloeiende somerdag. So roerloos was die lug dat 'n vaal stofnewel vanaf
die suutjies slepende voete tot borshoogte van die dig saamgeperste mensedrom
stadig opstyg.
Dit was by geleentheid van die groot Goudstadse landbouskou, wat
belangstellende toeskouers nie alleen uit alle dele van Suid-Afrika nie, maar uit die
vier windstreke van die wêreld, soos arende tot die buit, saamgeroep het.
Ek staan vas teen die tralies van die arena waar binnekant die groot parade van
die kampioenbulle sou plaasvind. Die beoordeling was pas afgeloop, maar die
gedrang om die kring was so dig dat slegs die binneste ry mense 'n kans het om
die pragtige diere - die trots van Suid-Afrika - deeglik te besien. Die meeste
belangstellendes het dus vroegtydig 'n plek langs die tralies van die arena ingeneem
waar ons al die bulle, die een na die ander, binne 'n paar tree van ons af sou sien
verbygaan en waar die kans vir beoordeling en vergelyking veel gunstiger sou wees.
Terwyl ons wag, het die menslike deel van die mis en scene my belangstelling in
beslag geneem. Ek was alleen en kon met niemand gesels nie. Daarom was dit dat
die geluide van 'n vreemde, dog half-bekende taal langs my, spoedig my
nuuskierigheid tot die bron van die geluide gerigsnoer het.
Langs my teen die tralies staan drie menere, baie netjies geklee, groot fors
geboude kêrels, so blond soos ooit blond op aarde kan wees sonder om as albino's
deur te gaan. Dat hulle uitlanders is, kon mens dadelik bespeur aan die doeanereg
wat hul gelaatskleur reeds aan ons Afrikaanse son betaal het. Neuse en wange was
rooi verbrand, met 'n uitstalling van geloste velvaandeltjies oor die hele gesig.
Ek kon sien dat hulle vreemde besoekers is - Friese van taamlike hoë stand - in
alle waarskynlikheid veetelers of veehandelaars op groot skaal. Hul gesprek was
meestal beperk tot 'n weeklag oor die hitte.
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‘Wat voor 'n zonnetjie is dat niet!’ kla een. ‘'t Bewijst in enig geval dat 't onzin was
wat ze je op school ingepompt hebben, dat hoe hoger je opgaat des te kouder het
1
wordt. We zijn hier tog 'n paar meter hoger dan het Rode Klif en ik ben er zeker
van dat het niet kouder is!’
‘Waarempel,’ sê 'n ander, ‘indien het Genootschap zou besluiten de verrichtingen
2
met 'n auto da fe op te vrolijken, zou ik mijn persoon onverwijld aanbieden - ter
verkoeling.’
‘Zodra ik de fameuse bul gezien heb’, sê die derde, ‘ga ik 'n borreltje pakken - dat
kan ik met grote zekerheid voorspellen.’
Intussen het drie meisies ons van agter ingesluit - drie blonde meisies in wit geklee,
met wit mussies, wit voorskote en blote arms. Stewig geboude jong dames wat al
die gelaatskleur en liggaamsbou van gesondheid toon. Ek het onthou dat ek hulle
vroeër in die kaas- en melkkamers sien werk het.
Die drie Friese het hulle opgemerk en een van hulle, Wiersma by name, soos
later geblyk het, het voorgestel om hul plekke voor die tralies aan die dames aan
te bied, maar die ander twee, Halbertsma en Bergsma, het moeilikheid omtrent die
taal gehad.
3
‘In enig geval,’ merk Wiersma op, ‘we zijn hier in 'n tiige eng hoekje vasgekeerd.
Hoe zou jij 't in Engels omzetten, Bergsma, indien de moordenaarbul schielik een
afkeer in ons toont: Mejuffrouw, hier is 'n kwaadaardige bul aan de staart van mijn
jas, ik moet u beleefd dog dringend verzoeken ons wat meer ruimte toe te staan.’
Voordat mnr. Bergsma die vertaling kon gee, was daar 'n vrolike gelag van die
kant van die drie jong dames en een van hulle spreek mnr. Wiersma in sy eie taal
toe.
‘Ik kan u verzekeren, m'nheer, dat geen tolk van node zou zijn indien het gevaar
zo dringend was. We zouden niet hier zijn om uw verzoek aan te horen. Buitendien
4
wij zijn progte Frieske Famkes en ik beloof niet dat 'n landgenoot in den vreemde
zo onbeleefd zou zijn ons aan te vallen.’
Nooit het ek drie mans so verleë en tegelyk aangenaam verras gesien as die drie
Friese nie. Hoofde is ontbloot en formele voorstellings in Hollands gemaak, met
eienaardige Friese woorde en sinne tussenin.
Die ses Friese was spoedig in intieme gesprek gewikkel. Die drie dames was
Friesbeestelers uit Holland en het uitgekom om met die ras hier kennis te maak.
Meer bepaald wou hulle die beroemde jong bul, Jonkheer van der Made tot Zevenster
wat reeds wêreldberoemdheid verwerf het, van naby sien. Die bul was geteel op
die plaas Koelte van die heer Dirk van Breda, beroemde Suid-Afrikaanse
Frieslandboer. In sy derde jaar het Jonkheer reeds alle mededingers in die
Suid-Afrikaanse arena oorwin. In sy vierde jaar het 'n Argentynse Estancia die heer
Van Breda £ 5 000 vir hom aangebied.
Die aanbod is geweier!

1
2
3
4

Het Rode Klif: 'n heuweltjie en kransie in Friesland, enige meters bo seespieël;
Auto de fe: die verbranding van 'n ketter in die outyd;
Tiige: Fries vir ‘baie’;
Progte Frieske famke: egte Friese meisies;
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'n Paar maande later was daar 'n verskriklike tragedie op Koelte. Jonkheer het 'n
Hollandse stalkneg in 'n hoekie vasgekeer en verbrysel. Die ongelukkige voorval
het gerugte in omloop gesit dat die humeur van die bul veel te wense oorlaat, wat
natuurlik sy waarde verminder het.
Dit het alles tussen die ses Friese ter sprake gekom. Een van die meisies, juffrou
Aaltje Hijlkema, het vertel: ‘Wij zijn alle drie op Koelte werkzaam. Toen de heer Van
Breda acht jaar geleden Holland bezocht om meer Frieslanders aan te kopen, heeft
hij twee Hollandse stalknechten meegebracht en ons drieën voor de kaasmakerij
en roomkamers op Koelte. Derhalve kennen we Jonkheer van zijn geboorte af. Hij
is zo kwaad niet als verteld wordt. Weliswaar raakt hij nu en dan opgewonden, maar
welke stier is nooit zo? Hier op de tentoonstelling zullen alle voorzorgsmaatregels
genomen worden. Hij zal door twee knechten met vrachtketen en haakstok geleid
worden, en naar alle waarschijnlikheid zal hij dood bedaard wezen ...’
Terwyl sy praat, was daar 'n roering onder die toeskouers hoër op langs die tralies.
Daar was uitroepe hoorbaar en nou en dan 'n gedempte gelag tussenin die herhaalde
sin: ‘Hier kom hy! Dit is Jonkheer van der Made tot Zevenster!’
Tussen die gedrang deur, regs van ons, kon ons die swartbont-gekolde massief
van 'n bewegende massa stadig sien aankom. Dit was die voorste bul in die parade
van kampioene.
'n Paar minute later was die wonderbul reg voor ons waar halt gehou word om
die linie agter aan te sluit. Nooit in my lewe het ek so 'n reus gesien nie. Die pragtige
spiere beweeg soos staalbande onder sy satynvel; die lang gelyk rug, met voldoende
breedte van agter en die volmaakte kop en blaaie, het hom dadelik laat uitblink as
'n kampioen onder kampioene. Hy was behang met etikette: ‘eerste prys in sy klas’,
‘eerste vir beste bul in Suid-Afrika geteel’, ‘eerste prys vir beste bul op
tentoonstelling’, ... ensovoorts.
Dit was toe die bul voor ons tot stilstand kom dat ons die oorsaak van die gelag
merk. In plaas van twee stalknegte met stok en vragkettings om die gevaarlike dier
te lei, was hy onder beheer van 'n klein seuntjie, seker nie meer as agt jaar oud nie;
klaarblyklik ook 'n Hollandertjie, te oordeel na sy byna wit maan (hy het g'n hoed op
gehad nie), sy blonde vel en rooi wange. 'n Dun hondeketting aan die neusring was
al toestel waarmee die bul gelei word. Die gelag is egter bepaald deur die eienaardige
kleredrag van die seuntjie veroorsaak. Hy het 'n ou verflenterde broek en baadjie
aan, met lappe op elke plek waar 'n lap kon kom; kaalvoet, kaalkop en daarmee
gepaard 'n houding so vrypostig en onverleë asof hy en nie die bul nie, die
aantrekkingsmiddelpunt is!
‘In hemelsnaam!’ roep juffrou Aaltje op 'n toon van verwondering en toorn. ‘Heb
je ooit zo iets van je leven gezien? Douwe, hoe kom je hier? En van waar krijg je
die afschuwelike kleren?’
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Dit was toe dat klein Douwe hulle vir die eerste keer gewaar. Sy antwoord was om
'n vreeslike lelike gesig te trek, waarmee hy minagting en spot te kenne gee.
Onmiddellik daarna was daar 'n verdere oproertjie. Die heer Dirk van Breda maak
skielik sy verskyning tussen ons, opgewonde en so kwaad dat hy nouliks kon praat.
Tegelyk kom 'n stalkneg binne die tralies vorentoe, met 'n stalvurk oor sy skouer.
Hy is waarskynlik een van Jonkheer se oppassers.
‘Gys, wat beteken die gek spul?’ roep mnr. Van Breda hom vererg toe. ‘Wie het
die seun die vreeslike klere aangetrek?’
Skouerophalend en verleë antwoord die groot Hollander:
‘Ik kan u de verzekering geven, m'nheer, dat 't mijn schuld niet is. U had kleine
Douwe geen verlof gegeven om mee te komen en ik zelf had het hem verboden.
De avond te voren had hij in de keuken tegen vrouw Wijke, de kok, uitgeschreeuwd:
“Ik ga mee, hoor je? Ik heb 'n lang mes in m'n broekzak gestoken en ik zal elke
verd- goggelaar die me keren wil, doodsteken”. Hij heeft z'n voornemen met vreeslike
vloeken bevestigd. Vrouw Wijke, om enige malle streek te voorkomen, heeft zijn
kleren, na hij aan slaap was, uit zijn kamer weggenomen. Maar de volgende ochtend
was hij zoek. Toen de voertrollies hier aankwamen en de jongens aan afladen waren,
kwam hij te voorschijn. Hij kwam uit het voer gekropen met dié kleren aan. Het bleek
toen dat hij 'snachts door z'n venster gegaan is en de kleren van een van de
staljongens gestolen en zich in 't voer verstoken had. En later, m'nheer, heb ik God
gedankt dat Douwe hier was ... van ochtend toen Scheltema en ik trachten Jonkheer
uit te nemen voor de beoordeling, was hij onmiddellik in zo 'n toestand dat ik werkelik
bevreesd was dat hij zijn neusring zou uitscheuren. 't Waren niet de vreemde bullen
die hem zo opstandig maakten. Daar was niet aan te twijfelen dat hij Douwe miste.
We konden niets met hem maken, totdat een van de Kaffers kleine Douwe riep. Hij
5
kwam de stal binnen, klopte de Jonkheer op de boud en riep: “M'n leeuwe Berntje,
moet ik je weer 'n pak slagen geven?” M'nheer, zo 'n verandering heb je nooit in 'n
dier gezien! Binnen 'n paar minuten had hij hem aan de dunne keten uitgeleid zonder
de minste last of moeite.’
Mnr. Van Breda het tevergeefs probeer om 'n glimlag te onderdruk, onderwyl hy
na die verhaal luister. Hy het egter teen Douwe met 'n glimlag uitgeroep: ‘Jonge,
ons sal afreken as ons tuis kom!’
Die heer Van Breda was 'n ou vriend van my en nadat hy hierdie saak afgehandel
het, het ons mekaar gegroet en ooreengekom om die middagmaal in die groot
eetsaal op die terrein saam te nuttig. Hier het ek kennis gemaak met die
demokratiese bestuur wat op Koelte aan die gang is. Die drie meisies, die stalkneg,
klein Douwe en die drie Friese was almal gaste van die eienaar van Koelte. Dit was
hier aan tafel dat Dirk van Breda ons die eienaardige storie vertel het van die manslag
wat Jonkheer van der Made tot Zevenster op Koelte gepleeg het.

5

M'n leeuwe berntje: my dierbare babatjie.
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Met 'n klompie Frieslanders wat hy uit Holland meegebring het, het hy 'n beroemde
stalkneg, Tsjerd Abbema, saamgebring. Daar was geen beter kenner van
Frieslanders en geen beter praktiese teler op die Vasteland as Abbema nie. Van
Breda was gelukkig ryk genoeg om 'n man van dié aard te bekostig. Abbema was
'n wewenaar met 'n klein stiefseuntjie, Douwtje, aan wie hy waarskynlik meer geheg
was as wat hy aan 'n kind van sy eie sou gewees het.
Abbema het ongelukkig een groot kwaal gehad. Minstens een maal in die maand
is hy dorp toe om beesagtig dronk en met twee flesse jenewer in sy sak huis toe te
kom. In sy vak was hy egter so bekwaam dat die heer Van Breda hierdie swakheid
oogluikend moes aanskou.
Dit was onder sy bestuur dat die vermaarde bulkalf Jonkheer van der Made tot
Zevenster op Koelte aangekom het om binne enkele jare 'n wêreldwonder te word.
Klein Douwe het saam met die kalf opgegroei. Dit was Douwe wat hom uit die
emmer gevoer en dikwels deur die Jonkheer omgestoot en vertrap is, wat hom
daagliks na die kamp vergesel en middae teen sy skouer onder die skaduwee van
'n boom geslaap het. Hy het die kalf altyd as ‘M'n leeuwe Berntje’, en ‘m'n leeuwe
Kleuver’, toegespreek, woorde wat die ongelukkige skepseltjie nog uit die taal van
sy oorlede moeder onthou het.
Daar was een kant van die lewe van klein Douwe waarvan die heer Van Breda
nooit gehoor en niks geweet het nie. Sy stiefvader, Abbema, het hom buitensporig
bemin en daar was nooit iets goeds genoeg vir Douwtje nie. Dit was moeilik om te
sê op wie hy die trotsste was: op Jonkheer of op sy stiefkind. Alleen egter wanneer
hy nugter was. As hy dronk was, het hy dikwels as 'n wilde roofdier tuis gekom en
dan het hy klein Douwtje so gruwelik mishandel dat selfs die volk daaroor aan vloeke
gegaan en die wreedaard met geweld van sy prooi afgeruk het. Maar die
mishandeling het altyd in die groot stal of binne die slaapkamer plaasgevind. En
hier het 'n eienaardige karaktertrek in die klein seuntjie te voorskyn gekom. Hy het
sy stiefvader bemin - wanneer hy nugter was - en gevrees, wanneer hy dronk was
meer as hy Beëlzebub uit die afgrond sou gevrees het. Maar by hom was dit 'n saak
van eer om die mishandeling geheim te hou, niemand - vernaamlik nie die baas moes daar iets van weet nie. Daarom was dit dat hy die vreeslikste marteling
deurstaan het sonder om ooit 'n geluid te maak - en dit was presies wat altyd die
waansinnige woede van die dronkaard buitensporig gemaak het. Hy het verlang dat
die seuntjie om genade moes skreeu en soos ander kinders geweldig moes huil.
Maar daar was niks van nie! Douwtje het eenvoudig op sy tande gebyt, bleek geword
en eindelik flou inmekaargesak.
By een geleentheid het die drie meisies Douwtje deur die venster van die
melkkamer afgeiuister. Die reuse-bul het onder die skaduwee van 'n boom in die
weikamp naby die venster van die melkkamer gelê. Jonkheer - toe vier jaar
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oud - was beroemd om sy goeie geaardheid. Dit was onnodig om ooit sy neusring
te gebruik. Klein Douwe kon alles met hom doen: teen die mik van 'n boom laat
staan, op sy rug klouter en stal toe ry. En dit was sy gewoonte om ure lank langs
die bul in die weikamp te lê en met hom te gesels. Jonkheer was sy enigste
speelmaat. Die dag toe die drie meisies hom afgeluister het, het hulle eers gelag
oor die Friese stories wat Douwe aan Jonkheer vertel, maar dit is spoedig in trane
en woede omgesit.
‘Luister nu, Kleuvertje,’ sê hy aan die bul. ‘Hij is weer naar 't dorp en hij komt van
avond dronken thuis; en ik kan het niet langer uithouden, Berntje. Als je mij niet
helpt dan weet ik waaragtig niet wat met mij gaat gebeuren. Kijk 'ns hier, Jonkheer,’
en hy trek die groot kop van die bul om en lig sy hempie, en toe sien die meisies
iets wat dadelik die trane en woede verwek het. Sy klein liggaampie is bedek met
die kors van vreeslike wonde waarvan party nog bloei.
Dit sou nie langer toegelaat word nie! As mnr. Van Breda vandag huis toe kom,
sou hulle hom alles vertel. Dit was te vreeslik om aan te dink!
Daar was natuurlik al gerugte in omloop op Koelte van die mishandeling, maar
die blankes het daar nooit veel geloof aan geheg nie. Abbema had die seuntjie so
lief en Douwe het geen enkele maal gekla nie.
Die drie meisies het egter nooit geleentheid gehad om hul beskuldiging teen
Abbema voor mnr. Van Breda te bring nie.
Dit was net voor sononder toe Abbema tuis kom.
Wat die besondere oorsaak van sy woede dié aand was, is tot vandag toe nie
opgeklaar nie. In sy roes het Abbema egter nooit 'n groot oorsaak nodig gehad nie.
Klein Douwe was in die lang stal toe sy stiefvader tuis kom. Die enigste ander
lewende wese in die stal was Jonkheer. Hy was in sy afdeling regoor die noordelike
deur opgesluit. Klein Douwe het hom kort tevore ingebring, gevoer en opgesluit. Sy
afdeling het uit dik geelhoutbalke bestaan, met groot ysterkramme vasgeklink. Dit
was so nou dat hy nie kon omdraai nie en daarom was hy nooit aan die krip
vasgeketting nie.
Klein Douwe was alleen in die stal toe sy stiefvader die deur oopstrek en inkom,
net agter Jonkheer se hok. Hy het toe reeds na die seuntjie gesoek omdat hy iets
gedoen of nagelaat het. Twee jong swartes was by een van die agterluike, waar
hulle deurgeloer en die hele voorval van begin tot einde gesien het.
Jonkheer was stadig besig met 'n groot drag groenvoer wat Douwe kort voor sy
opsluiting in sy krip gegooi het.
Die bulstal was ongeveer dertig tree lank en die krip, met afskortings voor, het
die hele afstand geloop. Aan die suidelike einde was ook 'n deur, maar dit was met
ysterbalke gesluit en maande lank nie gebruik nie.
Abbema het Jonkheer 'n harde klap toegedien, gepaard met 'n paar vloeke, toe
sy oog op die bleek gesiggie van klein Douwe val.
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‘A, jonge, kom 'ns hier!’ roep hy. ‘Ik zoek naar je.’
En toe haal hy die besondere sonde aan wat die seuntjie sou gepleeg het.
Douwe kon sien dat hy in een van sy gevaarlikste toestande is. Daar was vir hom
egter geen kans om by sy stiefvader verby te vlug nie. Daarvoor was die ruimte te
nou. Al wat hy kon doen, was om na die bo-ent van die stal te hardloop. Intussen
het Abbema rondgesoek en uiteindelik 'n swaar mikstok in hande gekry wat met die
opraap van die voer gebruik word. Met die groot stok in sy hande en 'n duiwelse
glimlag op sy gesig het hy soos 'n sluipende roofdier die seuntjie genader wat teen
die verste muur verskrik inmekaargesak het. Douwe het nooit 'n geluid gemaak
wanneer sy vader hom mishandel nie. Dié keer ook nie. Toe Abbema hom bereik,
het hy die seuntjie met die linkerhand om die keel gegryp, hoog van die grond opgetel
en met uiterste geweld op die vloer neergeslinger. Toe hy daar teen die gewelmuur
half-bewusteloos lê, lig Abbema die swaar mikstok bo sy kop om die kleintjie te
verpletter. Dit was toe dat Douwtje vir die eerste maal in sy lewe 'n uitroep laat hoor
het. En die uitroep was eienaardig genoeg:
‘Jonkheer! Jonkheer!’ skreeu hy. ‘Hij gaat me doodslaan! Help mij, Jonkheer!’
Twee maal het die besope reus misgeslaan. Die slae het teen die gewelmuur te
lande gekom en Douwe was so klein dat hy 'n tyd lank in die krip tussen die muur
en vloer beskerm was.
‘Jij roept om hulp, je schobbejak, nu zal ik jou wijzen!’ bulder die dronk man. ‘Nu
zal ik 'n einde maken!’
Maar terwyl hy mik met die stok - 'n slag wat ongetwyfeld 'n einde aan die lewe
van klein Douwe sou gemaak het - was daar 'n donderende geraas wat selfs deur
Abbema se roes gedring en die geweldige slag gestuit het. Toe hy omkyk, sien hy
wat dit veroorsaak het. Jonkheer was op sy knieë en met die krag van honderde
ponde spier en been het hy sy kop en bolyf onder deur die onderste sybalk van die
afskorting geforseer. Toe kom hy stadig orent met 'n gekraak en gekletter van
splitsende balke. Heel bedaard stap hy uit sy verpletterde afskorting, met die puin
van planke en balke oor horings en skof. Hy kom stadig na Abbema aangestap,
sonder enige gebrom of gebulk, sonder die minste geluid, maar sy vonkelende oë
was stip op die groot stalkneg gevestig wat hom oopmond in die grootste verbasing
aanstaar.
Dit was toe Jonkheer slegs 'n paar tree van hom af was dat hy die werklike gevaar
vir die eerste maal insien. Hy het geweldig aan roep gegaan en die bul die een slag
na die ander op die kop en horings toegedien. Net so goed kon hy op 'n rots geslaan
het! Jonkheer het hom met dodelike vasberadenheid tot in die hoekie langs die
geslote deur gedryf en daar het hy hom verpletter. Nadat Abbema reeds dood was,
het die bul die lyk met een horing op die vloer uitgeskep en daar het hy op Abbema
gekniel ... Toe die volk met vurke en brandende
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stompe bykom, was die bul weer bedaard en sonder die minste weerstand het hy
die vragkettings laat aansit en na sy afskorting teruggeloop.
Laat die aand het Dirk van Breda tuis gekom om die besonderhede van die
vreeslike voorval te verneem. Hy het dadelik sy geweer gegryp en gelaai en is vort
na die stal met 'n toorts om 'n einde aan Jonkheer te maak. Geen bul wat 'n mens
gedood het, mag op Koelte aan lewe bly nie!
Halfpad na die stal voel hy iets teen sy bene en in die donker hoor hy 'n hees
stemmetjie. Dit was klein Douwe wat voor hom kniel en hom om die knieë gepak
het.
‘Niet schieten, m'nheer, niet schieten! Niet Jonkheer doodschieten. 't Was alles
mijn schuld. Ik heb hem geroepen. Schiet liever mij, m'nheer. Niet Jonkheer schieten!’
Die heer Van Breda het die geweer laat val en die klein seuntjie in sy arms opgetel
en huis toe gedra. Die bebloede gesiggie was nat van die trane toe die twee onder
die ligte van die kombuis sigbaar word. Maar dit was nie klein Douwe se trane nie.
So het klein Douwtje die lewe van Jonkheer van der Made tot Zevenster gered.

6 Die Vlieënde Hollander
Professor Paul de Ridder was 'n Afrikaner wat 'n eienaardige lewensloop gehad
het. Nou en dan kom daar nogal soortgelyke gevalle in die maatskaplike lewe van
Suid-Afrika voor, maar hulle is seldsaam en in die meeste sulke gevalle bring die
omstandighede dit mee dat hul optrede op die wêreldtoneel aan die merendeel van
hul landgenote bekend is en ten minste dien om tot die nasionale trots by te dra.
Met professor De Ridder was dit in hierdie opsig anders gesteld. Twee-en-twintig
jaar lank het hy sy vaderland nooit besoek nie en hoewel hy altyd 'n hartstogtelike
vaderlandsliefde getoon het, het die aanraking tussen hom en die bekendes uit sy
geslag in Suid-Afrika so dun gerafel dat hy feitlik mettertyd uit die geheue van die
meeste van sy landgenote geraak het, behalwe miskien in dié van 'n paar veraf
bloedverwante wat hy nog hier besit het, en hier en daar van 'n intieme vriend uit
sy kinds- of skooldae. En tog het hy in sy eie besondere kring wêreldberoemdheid
verwerf voor sy terugkeer na Suid-Afrika.
Hy is op 'n eensame plasie in die Karoo gebore waar die familie drie geslagte
lank 'n bitter bestaanstryd teen die onverbiddelike en steeds toenemende droogte
gevoer het. Hoe sy vader en moeder dit oorlê het om die geld vir sy op-
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voeding bymekaar te skraap, is tot vandag nog 'n onopgeloste geheim. Maar dit is
gedoen - gepaard met die bitterste lyding, só bitter dat daar dikwels onder die bure
selfs 'n fluistering van honger rondgegaan het, en voedsel en klere is nou en dan
deur ou en getroue vriende aan die twee dapper kampvegters besorg. Maar dit
moes met die uiterste takt geskied om hul eergevoel nie te krenk nie. Intussen het
onder bloedverwante en vriende in die wyk 'n bitter gevoel teen ‘Klein-Paul’ ontstaan
- Klein-Paul wat in die buiteland lekker lewe en rondswier ten koste van die sweet
en bloed van sy ouers hier in die woestyn. So altans het die gerugte geloop; maar
dit was vér van die waarheid. Paul het soos 'n slaaf in die vreemde geswoeg. Hy
was die enigste kind en hy wis goed genoeg dat hy alleen in staat sou wees om
minstens hul laaste jare uit die ellende te red waarin hulle verkeer. Selfs bo sy
vaderland het Paul de Ridder sy ouers bemin en hul gedagtenis tot die laaste vereer.
Die geld wat hy van sy ouers ontvang het - nieteenstaande hul bitter stryd en
selfopoffering - was min genoeg en ook Paul moes dikwels in die buiteland honger
ly en koue en uiterste ongemak verdra ter wille van die groot saak wat hy hom voor
oë gestel het. Dit was sy hoopvolle briewe wat hulle in die stryd laat volhard het,
maar uiteindelik moes hulle die plaas en hul lewe op die slagveld laat. Professor
Paul de Ridder het hom altyd getroos met die feit dat hy voor hul dood in staat was
om hulle die blydskap te verskaf van die eerste skemering van die
wêreldberoemdheid wat hom later ten deel geval het. Nooit het hy hulle weer gesien
nie.
Na die dood van sy ouers en die verkoop van die familieplaas het die gedagtenis
aan ‘Klein-Paul’ spoedig in die omtrek verdoof. Maar in sy eie wetenskaplike wêreld
in die vreemde het sy beroemdheid van dag tot dag toegeneem. Nadat hy sy voet
op die eerste sport van die leer geplaas het, kon niks hom ooit weer stuit nie.
Hy het medisyne gekies, nie omdat hy enige besondere voorliefde vir dié vak
gehad het nie, maar omdat hy oortuig daarvan was dat dit hom die beste en
spoedigste kans sou lewer om sy ouers vir hul opoffering te vergoed.
Die spesiale vak in die medisyne wat hy gekies het, was juis een wat bereken
was om sy beroemdheid - hoe groot dit ook al mag word - tot 'n baie eng gebied te
beperk. Hy het hom van die begin af spesiaal op sielsiektes toegelê. Ter wille van
die besoldiging moes hy dikwels die laagste betrekkings in gestigte vir sielsiekes
aanvaar. Maar hy was gedurig aan klim. Nag en dag het hy studeer - teoreties en
prakties het hy onophoudelik kennis opgegaar wat hom later tot voordeel sou strek;
en die genialiteit wat hom ingebore was, het spoedig vanuit sy donker en somber
omgewing soos 'n opgaande ster uitgeblink. Hy het in vaktydskrifte begin skrywe
en met die plasing van sy eerste stukke het hy die aandag van die hoogste
ampsbekleders in die vak op hom gevestig.
Dit is onnodig om sy merkwaardige loopbaan in die vreemde na te gaan. 'n
Professorskap aan een van die kleiner Duitse universiteite het hom die geleent-
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heid verskaf om breedvoeriger te skrywe en daarom sy naam al hoe meer bekend
te maak. Uiteindelik is hy op aandrang van vriende na Amerika, met die vaste
voorneme om so gou moontlik genoeg geld te maak om na Suid-Afrika te kan
terugkeer. Die verlange na sy vaderland het 'n steeds toenemende drang by hom
geword.
In Amerika het hy spoedig bekend geword weens die toepassing van 'n nuwe
behandeling vir sekere vorms van sielskwale wat hom spoedig 'n aansienlike vermoë
verskaf het.
En toe kon hy die brandende verlange van sy hart tevrede stel. Hy was nog 'n
jong man toe hy na Suid-Afrika terugkeer met die voorneme om alle mediese werk
te staak en voortaan sy tyd te bestee aan sekere navorsing wat egter niks met sy
beroep te doen gehad het nie.
Omdat hy ver van die see gebore is en grootgeword het, het hy sy hele lewe deur
'n groot liefde vir die see gevoel. Daarom was dit dat hy Silwersand, op die uiterste
suidelike punt van Afrika geleë, gekoop het. Die stuk grond het tot aan 'n klein
strandjie van wit sand geloop. Die woonhuis was honderde jare oud en dit, saam
met die eensaamheid en afgesonderdheid van die omgewing, was die grootste
aantreklikhede vir dr. De Ridder. Sy enigste buur was 'n juffrou De Villiers, wat in 'n
moderner woonhuis gewoon het. Sy was 'n jong onderwyseres en het die huis net
gedurende die vakansies bewoon. Dit het aan haar oorlede ouers behoort en sy
was die enigste kind. Dit het dr. De Ridder by sy intrek in Silwersand van die vissers
verneem, want die De Villiers-huis het toe leeg gestaan.
Hoog teen die bergrand was 'n ander en baie belangriker woning. Dit was die
plaashuis van Zuiderzicht - 'n landgoed ook honderde jare oud. Die teenswoordige
eienaar - so is aan dr. De Ridder vertel - was die jong heer Van der Byl, 'n
afstammeling van die familie wat die plaas al eeue in besit gehou het. Ook dié
buurman het sy woning maar selde besoek. Vir die grootste gedeelte van die jaar
staan dit leeg, slegs deur bediendes bewoon. Daar was 'n aansienlike boerdery op
Zuiderzicht wat vir die eienaar deur blanke bywoners beheer is. Die eienaar was 'n
bemiddelde jonkman wat die meeste van die tyd in die groot stede vertoef het. Ook
hy was afwesig van sy woning toe dr. De Ridder op Silwersand aankom.
Die enigste ander wesens in sy nabyheid was die Kleurlingbemanning van 'n
enkele visserskuit wat aan Silwersand hul bedryf gevoer het. Daar was net drie
volgroeides - 'n ou Maleier, Abdol Daoed, die skipper, en twee jonger Kaapse
gekleurdes, Knoppies en Gap. Die vissers het drie huisies naby die strand bewoon
waar ook hul skuit in 'n klein hawe in veiligheid bewaar is.
Met die Kleurlinge het dr. De Ridder spoedig kennis gemaak. Dit was die eerste
keer dat hy mense van dié aard ontmoet en hul praat en doen en late het hom met
die grootste belangstelling vervul. Vir sy eie diens het hy vier gekleur-
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des in die nabyheid gehuur. Die vernaamste was ou aia Kandas, wat as kok en
huishoudster opgetree het. Sy het die enorme afmetings getoon waaraan individue
van haar geslag so dikwels in later leeftyd onderhewig is. Maar sy was uitstekend
in haar diens.
'n Ander bediende van enige belang was 'n Boesman met die naam van Tarries
wat dr. De Ridder as sy persoonlike lakei aangeneem het.
Die eerste sake waaraan die jong professor sy tyd bestee het, was om uit die
Kaap afskrifte te kry uit die Argief van alles wat op Silwersand betrekking het en hy
het homself belowe om sy vrye tyd aan die deurlees van die pak dokumente wat hy
uit die Kaap ontvang het, te bestee.
Dit was Junie toe hy sy intrek op Silwersand geneem het en die weer was so
onstuimig en die reën so aanhoudend dat hy in die begin min kans gehad het om
die omgewing van sy woning te besoek. Ook kon die drie vissers maar selde hul
skuit uitneem, en dr. De Ridder het hul hutte elke dag besoek en lang en interessante
gesprekke met die ou Maleise skipper, Abdol Daoed, gehad. Die ou Maleier is aan
hierdie strand gebore en het sy hele lewe op die see deurgebring. Hy het 'n
onuitputlike voorraad stories van gevaar en dood op die genadelose see gehad wat
hy op uiters interessante wyse kon verhaal en wat dr. De Ridder ure agtereen geboei
gehou het.
Nagte wanneer die westewind onstuimig waai en reën en miswolke die aangesig
van see en strand met donker sluiers omhul, het dr. De Ridder voor die kaggel in
die eetkamer van sy woning deurgebring waar hy die ou stukke omtrent die
geskiedenis van Silwersand begin lees en rangskik het - 'n taak wat hom uit die
staanspoor groot genoeë verskaf het.
Dit was omtrent 'n maand na sy intrek dat hy op 'n sekere aand ná ete op hierdie
wyse voor die groot kaggel in 'n leunstoel sit en lees. Die nag was besonder
onstuimig, met 'n huilende wind uit die suide en aanhoudende reën en mis. Op die
vuurherd brand egter 'n heerlike vuur van hardehoutstompe van lank vergane skepe
wat hier op die uiterste suidelike rotspunt van Afrika 'n wrede einde tegemoetgegaan
het. Die heerlike gloed het 'n gevoel van welsyn en tevredenheid verskaf, verdiep
deur die gedruis van die storm om die ou huis en die rasende branding op die rotse
wat Silwersand aan twee kante afbaken.
Skielik vlieg die deur van die eetkamer agter dr. De Ridder oop, 'n deur
waarvandaan 'n kort gangetjie na die kombuis lei. Gelyktydig hiermee klink 'n aaklige,
bibberende geluid, onmenslik - skaars dierlik - deur die stilte van die vertrek waar
die gedruis van die storm voorheen nouliks iets meer as stilte was.
Dit was die Boesman, Tarries, wat met verwilderde oë en ongelooflike
onbeskoftheid tot langs sy baas voor die vuur vinnig aangeloop kom. Dit was duidelik
dat die skepsel aan die een of ander ontsettende gemoedsaandoening ly. Hy het
probeer praat, maar met elke poging om 'n woord te vorm, het sy tande letterlik so
opmekaar gekletter dat hy geen onderskeibare klank kon uit nie.
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‘Wat is dit? Wat makeer?’ vra dr. De Ridder verskrik sowel as vererg. ‘Hoe durf jy
die kamer so binnestorm?’ - en terwyl die Boesman vergeefs probeer om te antwoord:
- ‘Dink jy jy's in 'n perdestal of beeskraal? Sê my dadelik wat makeer of ek beloof
om jou gouer buite te sit as jou binnekoms was.’
Die toenemende woede van sy baas het meer gedoen as enige ander middel in
staat sou gewees het om die Boesman tot bedaring en tot sy sinne te bring.
‘Vertel my nou mooi, Tarries - skep eers asem - vertel my wat dit alles is? Wat
het jou so laat skrik?’ gebied dr. De Ridder.
‘S ... s ... seur, hulle het vannag gewaak ... ge ... ge ... gedwaal. En ons volkies
het hulle op die strand gesien en toe kom ons, seur ... taamlik vinnig, tot in ons
kombuis ... Dit was ek en Knoppies en Gap en ou Abdol Daoed. En ons het ons by
die stoof warm gemaak en toe begin ons ou tannie Kandas te vertel van die dwalery
... En die wind was straf sterk - soos die sieur hoor. En toe sê een van die ander ...
ek dink dit was Knoppies: “Daar is iets by die kombuisdeur” ...’ Tarries werp 'n
vlugtige blik oor sy skouer na die middeldeur van waar die stemme in die kombuis
nog dof hoorbaar is.
‘Ja - en toe?’ moedig De Ridder aan.
‘En toe, seur ... toe kom ek vinnig hier na die seur om te ... om te ... om te sien
of die seur se vuur nog goed brand.’
En om die daad by die woord te voeg, buk hy skielik en begin onnodig, maar met
groot ywer die vlammende stompe op die erd rondstoot.
Hier kon De Ridder sy lag nie langer hou nie - nieteenstaande die ergernis wat
die onbehoorlike indring van die Boesman hom veroorsaak het.
‘En vertel my nou, my dapper Boesman, wie of wat is “hulle” wat julle op die strand
in hierdie onstuimige nag ontmoet het?’
‘Wie ... wat ... wie is hulle? ... vra die seur? ... (Grr!) Seur, in die nagte as hulle
wandel, dan is dit die beste om sy naam nie te noem nie.’ En met gespitste ore
luister hy na die stemme en geluide in die kombuis.
‘Nou ja, kom, my jong, ons gaan hoor wat die ander in die kombuis oor die saak
te sê het.’ En De Ridder staan taamlik teensinnig uit sy leunstoel op om na die
kombuis te loop.
Onmiddellik was die Boesman se manhaftigheid weer tot die hoogste
aangewakker.
‘Ja, my seur, dit is die beste plan. Laat ons die swartgoed bietjie die waarheid
gaan vertel ... Om soos 'n klomp verskrikte skape weg te hol! En hier in ons kombuis
... in ons kombuis, by tant Kandas lawaai te kom maak asof dit 'n kantien is. Niks
ordentlikheid, niks dispek nie!’
Toe De Ridder, gevolg deur Tarries, die kombuisdeur oopdraai en binnetree, was
dit om daar 'n groepie te vind wat ewe verskrik is as Tarries by sy eerste verskyning.
Aia Kandas is in die middel van die kombuis, waar sy klaarblyklik as eerste
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woordvoerder opgetree het, totdat die binnekoms van die baas haar tot skielike
swye dwing. Langs die stoof staan Knoppies en Gap met gerekte oë en oop mond
na Kandas en luister. Ou Abdol Daoed sit in die hoekie op die enigste stoel. Toe
die witman inkom, spring die ou skipper orent en laat sy groot teerseilhoed op die
grond val, terwyl hy beleef die sieur begroet. Hy was die enigste van die vergadering
wat geen tekens van buitensporige verskrikking toon nie.
Met hande omhoog en in 'n toon van die grootste verontwaardiging begin vetlywige
Kandas die ander toespreek toe sy die baas herken.
‘O, liewe land! O, my liewe Heretjie! Daar het julle dit nou! Wat het ek julle gesê
... Hier is die seur - sien julle nou? Het ek nie gesê en weer gesê nie: “Gaan uit, julle
swartgoed ... Julle sal netnou met jul geraas die seur opstoor?” Ek vra jou, my
oompie Abdol Daoed ... het ek hulle nie gesê en weer gesê nie ... “Uit met julle nou
op die daad, swartgoed!”’
Maar De Ridder val haar haastig in die rede. Hy weet hoe ontembaar die stroom
is as dit eenmaal koers gevat het en hy het goed gehoor dat vet Kandas besig is
om met groot gretigheid en plegtigheid die bonatuurlike aan die verskrikte Boesmans
volgens haar beste kennis in 'n helder lig te stel en sodoende hul vrees en skrik te
verdubbel, waarin sy natuurlik 'n heerlike genot skep, terwyl haar eie angs deur haar
eie woorde lewendiger gemaak word.
‘Verontrus jou nie, aia Kandas. Ons sal niemand in so 'n storm buite jaag nie ...
Laat hulle maar die vuur geniet en gee hulle iets om binne ook 'n weinig te verwarm.’
‘Nou ja, daar hoor julle self! Het ek julle nie gesê nie? ... Neem maar jou hoed
van die beker koffie, oompie Abdol Daoed. Ek het julle gesê ... drink gerus, die seur
sal julle self nooi as hy hier was. Ons is nie suinig in ons huis nie.’
Met verleë, trae hande lig die ou skipper sy teerseilhoed van die vloer om 'n yslike
roemer koffie daaronder bloot te stel. Kandas wuif 'n hand na die ander twee, wat
ook bekers koffie van agter die stoof te voorskyn bring. Dr. De Ridder gee geen
teken dat hy Kandas en haar gaste se slenter opgemerk het nie.
‘Vertel my nou,’ gebied hy, ‘waaroor gaan al die lawaai?’
‘Dit is Knoppies en Gap, seur,’ roep Tarries luid, voordat die ander 'n woord kan
inkry. ‘Dit is hulle wat weggehol en al die lawaai gemaak het ...’
‘Hoor hoe lieg hy - hoor net!’ skreeu die ander twee. ‘Dit was hy, seur, dieselfde
Tarries wat op hol gegaan het en toe by die seur ingestorm het - was dit nie so nie,
toe, Kandas?’ roep hulle die kok tot getuie.
Onmiddellik bars so 'n geraas los dat dit moeilik was om 'n enkele woord te
onderskei.
‘Wat sal ek sê?’ vra Kandas. ‘Peper en koljander - die een is nes die ander.’
‘Stil julle almal!’ gebied dr. De Ridder. ‘Ou Abdol is die enigste wat enigsins by sy
positiewe is. Vertel jy my, Abdol - wat het gebeur?’
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Die ou Maleier neem 'n voorbereidende sluk koffie, stryk oor sy grys baard en trek
sy stoel reg.
‘Dit lyk my,’ sê dr. De Ridder toe hy die ou man se houding merk, ‘of dit 'n langerige
affêre gaan word; ek kan net so goed by die vuur hier sit as in die voorhuis,’ en hy
stuur Tarries om 'n stoel vir hom te gaan haal. ‘Nou ja,’ sê hy toe hy behaaglik voor
die stoof sit, ‘laat ek dit van die begin af hoor; ook die verklaring van wat vannag
hier gebeur het.’
‘Seur,’ begin die skipper, ‘met vannag se tumult het ek niks te make gehad nie.
Die seur moet Tarries, Gap en Knoppies om die begin daarvan vra.’
‘Ek sal die seur alles van die begin af mooi vertel,’ kom Tarries babbelend
tussenbei. ‘Hierdie twee Boesmans, Knoppies en Gap, het my geroep ...’
‘Bly jy stil,’ gebied dr. De Ridder. ‘Ek wil vereers niks van jou hoor nie. Maar jou
beurt sal kom; ek hoop jy sal dan net so klaar wees om te praat as wat ek van jou
rekenskap vir jou gedrag eis.’
Die Boesman tree verslae weer in die donkerte en ou Abdol Daoed gaan voort:
‘Toe ek 'n klein kind was, seur, hier op Silwersand, het ek my oupa dikwels in die
winter by die vuur stories hoor vertel van die seespoke van Silwersand. As daar 'n
storm waai, soos nou vannag, of as een van die skuite uitbly - want daar was toe
drie skuite op Silwersand - dan het al die volk op die strand bymekaargekom om
vure te maak en dan het die gepraat altyd op die Seespook neergekom; en die seur
kan glo dat dit vir ons kleintjies daar in die donker nag 'n vreeslike verskrikking was.
Ons het met groot oë geluister en aan die moeder se rok met altwee hande
vasgeklou. En as daar dan 'n skielike geraas in die mis of donker gehoor word woer! dan was dit nie die kleintjies alleen wat die trompetter blaas nie - maar ek het
dikwels grotes met ken op die skouer na die vuur toe sien hol, net soos hierdie drie
volkies vanaand.’
Daar was 'n ontkennende geklap van tonge van die kant van Tarries, Knoppies
en Gap, maar die ou skipper gaan ongestoord voort:
‘Die seur moet weet dat my ta se grootouers altwee slawe was van die Groot
Plaas - die wit huis bo teen die hang van die berg - wat nou die woonplaas is van
die jong seur Petrus van der Byl. Die oorspronklike eienaars van die Groot Plaas
was die Van der Poel-familie; en kleinbaas Petrus van der Byl is die eerste van 'n
ander naam as Van der Poel wat baas van Zuiderzicht is. Sy oupa was Hendrik van
der Poel wat een dogter gehad het wat met Van der Byl getroud was; kleinbaas
Petrus was die enigste kind, en so het 'n Van der Byl baas geword van Zuiderzicht.’
‘Woon hy op Zuiderzicht? Ek het nog niks van hom gesien nie,’ vra De Ridder.
‘Hy kom maar af en toe na Zuiderzicht, seur, vir 'n maand of twee. Hy is ongetroud
en nog baie jonk, en die volk vertel dat hy nie van die plaas hou
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nie ... ek weet nie. Ons sien maar min van hom, al is hy vier. Al vriende met wie hy
hier aan die strand omgaan, is die nonnie Gulha Viljee en haar tante. Die huis en
plaas net bokant die seur se lyn behoort aan nonnie Gulha en sy kom ook maar net
in die vakansies. Sy is 'n onderwyseres. Dis 'n ou familieplasie wat sy van haar
ouers geërwe het. Nader aan Caledon is 'n ander plaas wat haar ouer broer geërwe
het. Daar was maar net twee van hulle.’
‘Ho, ha nou! Laat ons na die spoke terugkom,’ val die dokter hom in die rede.
‘Ons is netnou onder die families verdwaal.’
‘Dit is waar, seur, maar ek vertel dit nie verniet nie, want die ou storie is dat die
ou Van der Poel-geslag iets met die spoke te doen het. Hoe die vurk juis in die hef
steek, weet ek nie presies nie,’ gaan die ou skipper sorgvuldig voort, ‘maar ek wil
die seur dit vertel net soos ek dit gehoor het ... Die werklike spook is 'n skip, seur as daar so iets kan wees as 'n spookskip. Vandat ek 'n kind was - vandat ek kan
onthou - is daar volk en mense wat die skip hier in die nabyheid van Silwersand
gesien het en tot vandag toe hou dit nog aan. Dit is altyd vertel dat dit 'n baie slegte
ding is om die skip op die water te sien. Hy kom altyd in stormweer en die skuit wat
hom buite sien, kom nooit in nie, of daar is 'n ongeluk en een of meer manskappe
verdrink. Drie jaar gelede was daar 'n groot skuit van Simonsbaai wat hier na ons
gevlug het om skuiling in 'n groot storm uit die weste te soek. Net regoor die
Dassiekrans het hy die skip teengekom net toe dit begin donker word. Dit is 'n groot
skip en dit word vertel dat hy met volle seil reg teen die wind geseil het. Daar was
agt man aan boord van die Simonsbaaiskuit. 'n Uur nadat hulle die spookskip gesien
het, het hul skuit in die Poort omgeslaan en net die skipper en sy jong nefie het die
strand gehaal. Die ander het verdrink. Maar, seur, as ek al die stories moes vertel
wat ek self beleef het en wat ek van my ta en my oupa gehoor het, sal dit die hele
nag aanhou. Maar so gaan dit altyd: om net die skip in die verte te sien, beteken
ongeluk en gevaar; maar as dit so naby kom dat die stuurman aan boord gesien
kan word, dan beteken dit seker en gewis die dood.’
Hier was daar weer so 'n aaklige geril van Tarries dat dr. De Ridder hardop moes
lag. Kandas en die ander het dit deur die erns van hul gelaatstrekke klaarblyklik ten
sterkste afgekeur.
‘Hulle het altyd vertel, seur, dat dit 'n skip is wat in die ou tyd hier vergaan het en
dat die Van der Poel-familie iets met die skip te doen gehad het ... dit het aan hulle
behoort of daar was van die familie aan boord wat gered is ... soos ek die seur vertel
het, ken ek die ou end van die storie nie goed nie, maar dit word onder mense en
volk tot vandag toe vertel dat dit altyd besonder vir die Groot Plaas bedoel is as die
skip verskyn. Daar gebeur altyd iets: daar is 'n dood in die familie of die een of ander
groot ongeluk. Die dag voordat oubaas Jonas van der Poel, die grootvader van
kleinbaas Petrus van der Byl, van die Dassiekrans geval het - dié dag was die
spookskip meer as 'n uur teen Silwer-
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sand. Daar was 'n groot storm en dik mis, net soos vanaand, en die skip het af en
toe verskyn en weer verdwyn, totdat dit donker was en só toegetrek dat ons niks
kon sien nie.’
‘Het jy dit ook gesien?’ vra dr. De Ridder.
Daar is 'n huiwering by die skipper. Uiteindelik sê hy met diep erns en byna
fluisterend: ‘Seur, ek weet nie ... ek weet nie. Dat ek iets gesien het, kan ek nie
ontken nie. Maar dit was duister en die mis was dik, en daar was party van die
witmense op die strand wat telkens beweer het dat dit 'n drywende miswolk is wat
ons sien. Maar dit het een of twee keer baie na 'n skip gelyk. Oubaas Jonas van
der Poel was ook by die klomp op die strand en het almal uitgelag en bespot wat
sê dit is 'n skip.
Ek herinner my nog goed dat ek een van die oubase aan hom hoor sê het: “Jonas,
jy moet voorbodes van hierdie aard nie bespot nie. Jy weet dit gaan jou nader aan
as een van ons”. Dit het die oubaas Jonas baie kwaad gemaak ... En die volgende
oggend het hy met 'n ou jong langs die Dassiekrans geloop om te gaan skiet. Hy
het van die krans in die see geval en tot vandag toe het hulle nooit sy lyk gekry nie.’
Tarries en Gap, wat by die begin van die verhaal in die verste hoekie van die
kombuis was, het met verloop van die storie al nader na die stoof geskuiwe en was
nou tot binne 'n tree van die dokter se stoel aangedring.
‘Sommige oumense het vertel’ - gaan die ou Maleier voort - ‘dat daar net een man
uit die skip gered is - en dat dit een van die Van der Poels was. Daar was iets baie
verkeerd met hom en met die skip ... maar daaroor is dit die beste om stil te bly ...
Dit mag alles leuens wees. Maar hulle sê sy spook dwaal nog hier op die strand.
Dieselfde nag wat die skip verskyn, word hy ook somtyds aan wal gesien en die
plek waar hy die meeste dwaal, is met die pad regop van die strand hier by die
agterdeur van die seur se huis verby ...’
Met dié woorde kom daar 'n rittelende stoot teen die dubbele buitedeur van die
kombuis wat die laaste strooi was op die moed van Tarries en Gap. Met oë wyd van
skrik bekyk hulle die deur, terwyl altwee teen die Dokter dring.
Dr. De Ridder rek hom vaak uit en staan op, asof hy hom klaarmaak om na sy
slaapkamer te vertrek.
Maar die noodlot het dit voorbestem gehad dat dr. De Ridder met die spook van
Silwersand nog nie klaar was nie.
‘Ja, Abdol,’ sê hy, ‘daar is miskien meer waarheid in die geskiedenis van die
spookskip as 'n gewone mens geneig sou wees om by die eerste kennismaking te
glo. Daar is 'n legende van so 'n skip wat honderde jare al aan alle volke bekend is;
en dit is hier - naby Silwersand - waar die skip vergaan het, of ten minste waar die
skipper die groot misdaad gepleeg het waarvoor hy gedoem is om die sewe seë
onophoudelik tot die Oordeelsdag te bevaar sonder om 'n hawe te bereik en die
dood te kry waarna hy seker vurig verlang. Sy skip is in alle tale
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bekend as Die Vlieënde Hollander - waarskynlik omdat die spookskip altyd in vol
seil vinnig teen die wind vaar. En die groot Duitse musiekbaas noem die kaptein
Der Holländer - asof sy naam onbekend was of geheim gehou is. As dit so is - as
die spoke, sowel die man aan wal as die skip op see - aan Silwersand verbonde is,
soos julle sê, dan sou ons klein plasie dadelik 'n miljoen pond werd word en ek sou
dit seker nie daarvoor verkoop nie!’
Die vyf gekleurdes bekyk die blanke met stilswyende verwondering. Hier is weer
een van die kranksinnighede van die geleerde witmense wat alle verstand te bowe
gaan! En toe val iets Abdol by:
‘Maar dan kan dit nie dieselfde skip wees nie, seur, want ek herinner my goed
dat ek die naam van die skip en die naam van die kaptein dikwels as 'n kind hoor
noem het. Die kaptein was in die ou dae bekend as die Rooi Bees en sy skip was
De Sewe Mage.’
‘Die Rooi Bees?’ herhaal die dokter vraend. ‘Dit klink meer na 'n uitskelwoord as
na 'n naam. Ek onthou toe ek 'n kind was, voor ek Suid-Afrika verlaat het, was
“Bees!” 'n spottende uitroep; daarom sou 'n mens dink dat Rooi Bees 'n verergering
van die spot voorstel. En Sewe Mage klink baie na die bynaam van 'n reus, nie waar
nie? Dit is dus altwee waarskynlik byname - maar ek is byna seker dat die skip
dieselfde is. Daar kan nie twee so eenders wees nie. Dit is niks anders as Die
Vlieënde Hollander wat julle skrik gemaak het nie. En dit herinner my - ek het nog
niks van die skrikmakery verneem nie. Wie van julle het die spook gesien, en waar?’
Tarries, Gap en Knoppies bars al drie gelyk los om te vertel; elkeen wil al die
skuld en skande op die ander twee lê, voordat hy kans het om self te praat. Maar
die dokter wuif hulle gebiedend tot stilswye en vra weer Abdol om te vertel wat hy
weet.
‘Dit het só gekom, seur: Party van die kinders het naglyne gestel en het net toe
dit donker was na die rotse gegaan om in te trek. Hulle was besig om 'n vuur aan
te steek, toe hulle die skip teen die rotse in volle seil sien. Almal het dit vir 'n gewone
skip aangesien wat deur die storm in vlak water gedryf is en een van hulle wou net
hardloop om die seur en ons te kom roep, toe die skip voor hulle oë nes 'n miswolk
verdwyn. Dit was natuurlik daar te vlak vir die skip om onder te raak. En toe een
van hulle uitroep: “Dit was die spookskip!” - toe, kan die seur glo, het hulle die rieme
gebêre huis toe. Toe hulle by my binnekom, kon geeneen van hulle praat nie, so
uit-asem was die span. Ek, Tarries, Gap en Knoppies is toe saam met hulle strand
toe. Die skuim van die branders het oor die hoogste punt van die Uitkyk-rots geslaan.
Dit was so donker dat 'n mens min op die water kon sien; maar toe ons staan en
loer, roep Tarries uit: “Daar is hy!”’
‘Hoor hoe lig die ou oom nou!’ val laasgenoemde hom haastig in die rede. ‘Dit
was Gap wat die eerste geskreeu het en Knoppies wat weggespring het.’
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‘Dit lieg jy; dit was hy! Leuens ... nie ek nie! So was dit, seur,’ kom 'n hartstogtelike
storm woorde van die ander twee.
Weer moet dr. De Ridder hulle byna met geweld tot swye bring: ‘Vertel jy, Abdol,
en niemand kom weer tussenin nie. Julle sal 'n kans kry - daarvoor sal ek sorg. Dan
sal julle bo alle twyfel jul manhaftigheid kan bewys! Gaan aan, Abdol.’
‘Nadat Tarries so geskreeu het, seur, toe sien ons al vier iets omtrent 'n kwartmyl
van die rotse af. Daar was net 'n opening in die miswolke. Seur weet net buite die
Poort waar die warm water van die Oostestroom die koue water van die Westestroom
raak en waar 'n mens dikwels in die oggend vroeg 'n draaiende mispilaar kan sien
wat gedurig kom en verdwyn en weer kom - net daar het ons iets gesien. Ek kan
nie sweer dat dit 'n skip was nie, seur; ek kan nie sweer wat dit was nie, maar dit
het baie na 'n skip in volle seil gelyk. Ons het dit nie meer as tien tellings in die oog
gehad nie, toe word alles deur miswolke en reënvlae langs die strand ingesluit en
ons kon niks meer sien nie. En toe sê Knoppies: “Die een wat die skip eerste gesien
het, gaan altyd binne 'n week dood.” En toe gaan al drie aan hardloop en laat my
op die strand agter.’
Weer word geweldige pogings deur die drie aangewend, elkeen om sy partikuliere
lesing van die voorval bekend te maak, wat deur die dokter onverwyld gekortwiek
word.
‘Kom,’ gebied hy, ‘julle al vier! Ons gaan kyk of Die Vlieënde Hollander nog sigbaar
is. Kandas, gee ons die groot skeepslantern uit my leeskamer. Daar is nog 'n stuk
dik kers in wat ons genoeg lig sal verskaf. En dit is betaamlik om Die Vlieënde
Hollander met die ou lantern te begroet wat aan 'n seerower van dié tyd behoort het
- so is my vertel toe ek dit in Europa aangeskaf het.’
Nadat hulle 'n rukkie onrustig gewag het, verskyn Kandas met die enorme, antieke
skeepslantern van swart ysterraam en dun horingplate in plaas van glas. Die lig wat
die reuse-toestel verskaf, is so swak dat dit duidelik is dat dr. De Ridder dit
saamgeneem het alleen ter wille van die sentimentele verband, of miskien met die
oog op die indruk wat dit op die nie-blankes sou maak.
Toe Kandas die kers aansteek en die lantern op die vloer sit, bly die jonger volk
al drie ver van die wonderlike ou toestel. Klaarblyklik het dit dadelik in hul gemoed
'n verwantskap met die spookskip, of met die bonatuurlikheid oor die algemeen,
aanvaar.
‘Tarries!’ roep die dokter gebiedend: ‘Jy probeer al die hele aand om die vals
beskuldigings teen jou te weerlê. Ek kan sien die ander twee brand ook om die
eerste kans te kry, maar ek sal dit aan jou gee, Tarries ... neem die lantern, dan kan
jy sowat tien tree vooruitloop. Ons gaan strand toe.’
Tarries het die saak wat so onverwags op hom afgekom het huiwerend oordink.
‘Seur,’ begin hy, ‘hierdie visser, Knoppies, kyk soos 'n kat in die donker ...’
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Maar Knoppies het hom nie verder laat gaan nie: ‘Hoor bietjie, hoor bietjie! ... Seur.’
Maar dr. De Ridder het spoedig 'n einde aan die stryery gemaak deur Tarries aan
die een oor te pak en hom deur bevele, in die ernstigste toon gelewer, tot volvoering
van die ongewenste taak te dwing.
Met angs op elke gelaatstrek geteken, het hy die swaar lantern opgeneem en
met die traagste treë die stoet vooruitgegaan.
Die storm was op sy hewigste. Om die gewels en hoeke van die ou huis huil en
weeklaag die wind asof al die verdoemde geeste uit die Afgrond in die donker tumult
'n tydelike vryheid geniet. Die fyn reën slaan op hande en gesig soos naaldskerp
yspyle deur 'n onsigbare teenstander uit die duisternis op die reisigers gemik. Die
donder van die see op die swart rotse aan weerskante van Silwersand is ontsettend
en maak by nadering alle gesprek tussen hulle byna onhoorbaar. Die Uitkyk-klip,
die hoogste rots, is tot aan sy hoogste spits toe onder kerende branders, en met
elke terugval van die water stroom deur die plooie en slepe van die swart rots
skuimende lawines wat die seefront soos met 'n gordyn van fyn kant besluier.
Hoe stadig dr. De Ridder, Abdol Daoed, Knoppies en Gap ook al agter loop, is al
hul traagheid nie in staat om Tarries met die lantern meer as 'n halftree voor te laat
nie; en in dié orde kom hulle op die klein strand van Silwersand aan.
‘So 'n see het ek baie min male in my lewe hier gesien,’ sê die ou skipper
ingedagte. ‘So was dit toe my oorlede vader se skuit buite vergaan het. Party van
hul spane en mandjies het uitgespoel. Niemand het die skuit gesien nie; maar daar
was mense wat later vertel het dat die spookskip dié nag buite die Poort hier van
die strand gesien is. Die vroue en kinders het groot vure gemaak om die verlore
skuit koers te gee as hulle sou probeer om by die Poort in te kom ... en toe was dit
...’
Maar die ou skipper is so aangedaan deur die groot tragedie van sy kindsdae dat
hy die verhaal nie kan beëindig nie.
Meer as 'n uur staar dr. De Ridder en sy metgeselle oor die deining in die donker
draaikolk van mis- en reënwolke, tot waar die ontmoeting van strome 'n eienaardige
woeling van branding en wolke ewigdurend veroorsaak: die Draaigat, het die visser
dit genoem. Maar van die spookskip is daar geen sein of teken nie.
Dit was op hul terugweg, net toe hulle deur 'n noute tussen die rotse moes gaan
wat toegang tot die klein sandstrand verleen, dat daar 'n gebeurtenis voorgeval het
wat dr. De Ridder se avontuurlike onderneming nie heeltemal vrugteloos laat afloop
het nie.
Tarries was nog voor met die lantern - as dit vóór genoem kan word, wyl hulle
hom gedurig van agter moet aanstoot om die stoet nie heeltemal tot stilstand

Eugène Marais, Versamelde werke

602
te bring nie - toe hy skielik 'n skel gil uit wat bo die gedruis van wind en see hoorbaar
was. Meteens val die groot lantern uit sy magtelose hand en hy gryp en klou aan
die arms en kleding van dr. De Ridder met stuipagtige krag. So groot was die boom
van die ou lantern dat dit op die sand te rus kom sonder om om te slaan of selfs die
kers te laat doodgaan. Binne die dowwe sirkel lig is die vyf gesigte in 'n digte klompie
bymekaar, van wie minstens vier alle tekens van groot verskrikking toon. En die
oorsaak van Tarries se alarm kom dadelik te voorskyn. Uit die donker gang wat
hulle net binnegetree het, kom 'n swart gedrog hulle vinnig tegemoet. So nou is die
ruimte dat die naderende wese - wat dit ook al mag wees - hulle strykelings verby
moet gaan en toe hy naaste aan die groep is, kom hy binne die ligkring van die
lantern wat op die grond in die middel van die groep staan. Hier het dr. De Ridder
'n taamlik duidelike gesig van die gedaante gekry, maar hy is so deur die ander
vasgedruk dat 'n poging wat hy aangewend het om die persoon in die weg te raak,
nie tot uitvoer gebring kon word nie. Maar hy kon sien dat dit 'n man is - 'n jong man
- soveel ten minste van sy gesig was onbedek - maar meer as dit kon hy nie met
sekerheid vasstel nie. Die persoon het 'n swart vilthoed op waarvan die taamlike
breë rand so swaar van die nattigheid is dat dit sy voorkop in 'n swaar skaduwee
hul. Hy dra ook 'n eienaardige, swart mantel met opgeslaande kraag. Tot sy verbasing
merk dr. De Ridder dat die oë van die jong man stip voor hom gevestig is en dat hy
hoegenaamd geen notisie neem van die lig of die groep daarom nie. Hy gaan by
hulle verby soos 'n slaapwandelaar en raak spoedig buite gesig in die donker nag.
Net een oomblik aarsel dr. De Ridder, toe stoot hy hom los van die half-bedwelmde
nie-blankes. ‘Wag julle hier,’ gebied hy hulle. ‘Ek gaan kyk wie dit is,’ en as 'n
nagedagte, vra hy: ‘Ken julle die man?’
‘Nee, seur. Nee, seur,’ kom die eenparige antwoord.
Dr. De Ridder volg so vinnig as wat hy kan die rigting deur die jong man ingeslaan
wat hom binne 'n paar tree tot die strandjie van Silwersand voer met die rotswand
aan elke kant waar hy en die ander vier kort tevore na die spookskip uitgekyk het.
Maar daar is niks te sien nie en buiten die dreuning van die see niks hoorbaar nie.
Vinnig deursoek hy die hele strand en die klein kranse aan elke kant sonder gevolg.
Die gedaante het spoorloos verdwyn, soos iets geesteliks wat met die mis
saamgesmelt het.
Een ander moontlikheid is dat hy die see ingeloop het, maar dit sal by daglig
ondersoek moet word; nou in die donker kan in hierdie rigting niks gedoen word nie.
Vol allerhande rustelose en uiteenlopende vermoedens is dr. De Ridder na die
volk terug, en hy vind hulle in 'n nog digter klompie om die lantern op die grond.
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Dit was onnodig om hulle lank te ondervra - tot dié gevolgtrekking het die dokter
spoedig gekom, want hy kon uit die eerste antwoorde aflei dat hulle onder die vaste
indruk verkeer dat hulle 'n ontmoeting met die onheilspellende Spook van Silwersand
gehad het.

Die Lyfband van Juwele
Op weg huis toe, na die sonderlinge ontmoeting aan die strand, val dr. De Ridder
'n herinnering te binne: onder die dokumente aangaande die geskiedenis van
Silwersand was daar een wat hy opsy gesit het as van besondere belang en wat
hy dus dadelik wou deurgaan. Dit was 'n verslag omtrent die vergaan, 'n paar eeue
gelede, van 'n groot skip in die nabyheid van Silwersand. Silwersand was oorspronklik
die eiendom van 'n gewese amptenaar, vroeër in diens van die Hollands-Oos-Indiese
Kompanie, by name Olof Bergh. Hy was 'n oujongkêrel wat, na sy aftrede uit aktiewe
diens, die grond gekoop en die huis gebou het wat nou die eiendom van dr. De
Ridder is. Hier het hy met enige slawe kom woon en die erebetrekking van
kusbewaker beklee, wat hy self klaarblyklik as van geen geringe belang beskou het
nie. Dit was sy langdradige, maar nietemin interessante verslag van die skipbreuk
wat dr. De Ridder onder die ou argiefdokumente gevind het en wat hy nou dadelik
wou deurgaan. Die pas afgelope gebeurtenisse het 'n opgewondenheid veroorsaak
wat min belofte van slaap meegebring het en daarom het hy, sodra hy en Tarries
weer veilig binnenshuis was, die ou dokument opgesoek en hom voor die groot vuur
gemaklik gemaak en sy studie van die verslag begin. Die heer Olof Bergh was altyd
statig en indrukwekkend, as hy niks anders was nie. Dit was wat die professor met
aansienlike moeite ontsyfer het:
‘Aan den HoogEdele Welgeboren Heer,
Gouverneur van de Cabo Esperance.
Excellentie!
Vervolgens Instructieën vervat in Letteren de dato 29 Junij mij overhandigd door
eenen postbode van Edelgestrengen heer Secretaris van den Politieke Raad, heb
ick de eer aan uwe Excellentie te submitteeren Relatie van Gebeurtenissen hier
voorgevallen op den 9 Junij jongstleden.
Het de Sabbat zijnde was ick vroeg smorgens Binnenshuis met mijn particuliere
Devotieën bezig, tezamen met vier mijner Slaven. De Vijfde, de oude Abdol Jozef,
die stoutelijk weigert om aan de Exercitieën van de Religie deel te nemen, was op
het Strand met Reparatie van de visnetten of met de Obsceniteiten van zijn
zoogenaamd Geloof bezig, toen wij hem luidkeels hoorden uitroepen. Op het Strand
gekomen zijnde zagen wij boven zee in het Oosten de Wimpels en opperste Takel
van een groot volschip. De wind was van Z.W. desmorgens
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naar W. gewend, en was toen tot eenen forsche bries aangewakkerd met eene
stormende Zee en ontzettende Branding uit het Zuiden. Op deze Wending zou het
Schip ons Strand moeten naderen voor naar het Zuiden op te zetten, en die oude
Abdol Jozef, een geoefende zeeman zijnde, heeft mij toen reeds vertelt dat het
Schip in grote Moeilijkheid verkeerde en dat 'n Gevaar noodzaaklijkerwijze zou
moeten toenemen bij het naderen van het Strand, voordat zij de Zuidelijke Wending
zouden kunnen aanvaarden, de Mogelijkheid waarvan hij ten sterkste betwijfelde,
den bestaanden Wind en den Stroom in Oogenschouw nemende.
Ick gaf dadelijk bevelen om touwen, vaten en alle bruikbare voorwerpen op het
Strand te verzamelen.’
Die verslag gaan voort om die worstelende nadering van die skip te beskrywe,
en dan vertel die heer Bergh aan die Goewerneur:
‘Om het Voordeel van den evenaarlijken Stroom - die hier tegen aan onze Kust
van O. naar W. loopt - te behouden, heeft het schip tegen ondergang van de Zon
zoo na aan de rotsen van Zilverene Zand gestevend, dat het vaartuig toen reeds
volgens bescheiden Oordeel in het uiterste gevaar verkeerde. Beide Schipper en
Loods scheenen door eene roekeloosheid gedomineerd te zijn die ons - op het
Strand hulpeloos staande het Schouwspel aan te staren - met een sprakeloze
siddering vervulde. De vermetelde tuigage die zij onder de wimpels in zulk eenen
Storm aanhielden, zouden wij niet hebben geloofd indien wij haar niet met eigene
Oogen aanzagen. In den grote Schoot waren er slechts twee Riffen en zelfs het
Kruisstengzeil hing onverminderd dwars in den wind.
Het schip was breed van Romp met hoge Voor- en Achter-steevenen, en wat mij
met de grootste Verwondering beving, was de ontzettende Bewapening die aan ons
zichtbaar was. De Volle Laag op ieder der twee Verdekken bestond uit niet minder
dan zestien zware Vuurmonden, terwijl op beide Vooren Achter-steevenen er Stukken
van geel koper te zien waren, minder in Mondruimte maar van eene lengte die het
Schip, voor beide Aanval en Vlucht, een buitengewoon bereik zouden verschaffen.
Wij kregen alleen de volle Laag aan Lijen in zicht, maar dezelfde Hoeveelheid
Stukken zullen natuurlik aan Loefzijde gevoerd worden.
HoogEdel Gestrenge Heer, uit den ontroerden Toestand van mijn Gemoed, welken
aan Uw Edel Gestrenge licht begrijpelik zal zijn, ontwarden zich zekere Gedachten
en Suspicieën, dewelke het een Verslaggever van mijne Vocatie niet betaamt van
de daken der huizen uit te roepen, maar dewelke in mijn nederig en bescheiden
Oordeel binnen de Bakens van mijnen plicht vallen, om onverwijld en onder de
vertrouwelike Relatieën die ex officio bestaan tussen Uw HoogEdele en mij, als
Custos Honorarius dezer Kust, bekend te stellen.’
Die ‘gedachten en suspicieën’ van die wakker kusbewaker word na 'n nog breër
omslagtigheid as volg uitgedruk:
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‘Het schoot mij te binnen, dat hier een grotere Krachtvertooning en Bewapening
was dan wat een eerlijk en fatzoenlijk Handelsschip, zelfs in de verste Oostelijke
Zeeën, van noode had. Ick herinnerde mij ook gehoord te hebben, dewijl ick nog in
dienst was bij de Hoog Mogende, de Compagnie, dat er verschillende schuilpoorten
bij de Malagazen door zekere verdachte schepen aangehouden werden, dewelke
op de Reis na Indië onder het Masker van Handelsvaartuigen voortsteevenden,
terwijl zij op de Terugreis in de Schuilpoorten zich ophielden onder het voorwendsel,
den Bodem van het Schip van Schelp te zuiveren maar in Werkelijkheid op de Loer
Zittende om zwakkere en onwetende Schepen te overvallen en, na beroving, met
man en muis in den Grond te booren. Uw HoogEdele hiervan behoorlijk verwittigd
zijnde, zal de zaak voorhanden naar Uw goeddunken behandelen en desnoods de
Vierschaar doen spannen over den eenen Overleevenden van dit vaartuig, waarvan
hierin later de bijzonderheden aan U HoogEdele zullen voorgelegd worden.’
Mnr. Olof Bergh het dus - toe hy hierdie verslag aan die goewerneur gedoen het
- sterk redes om te vermoed dat die skip niks anders as 'n verdekte seeskuimer of
seerower was nie, en hy gee selfs aan die hand dat ‘de eene overlevende’ in die
Kaap tereggestel moet word om die saak op te klaar. Dit was 'n baie onpraktiese
voorstel van die heer Olof Bergh, soos uit sy verdere verslag duidelik word.
Die dokument wat dr. De Ridder aan lees was, het bestaan uit 'n fotografiese
faksimilee van die oorspronklike en die verdere gedeelte van die interessante verslag
was só verweerd dat die dokter dit alleen met die grootste moeite kon ontsyfer. Die
trant van die verhaal was maklik om te volg - en met sekerheid, want die wakker
kusbewaarder was, in die mode van sy tyd, 'n weinig omslagtig - sodat dié dele wat
onleesbaar was, waarskynlik nie van onmisbare betekenis was nie.
En juis hier kom ons tot die belangrikste, die boeiendste en tegelyk die mees
dramatiese gedeelte van die verslag aan die goewerneur. Die toestand van die
dokument maak dit wenslik om die verhaal kortliks in Afrikaans verder te vertel,
liewer as om dit in verouderde Nederlands onveranderd weer te gee.
Net by sononder was die groot skip só na aan Silwersand dat die manskappe op
dek duidelik sigbaar was aan die heer Bergh en sy vier slawe wat nog steeds besig
was om die vure aan brand te hou en hul primitiewe reddingstuig sover moontlik
slagvaardig te maak.
Die skip was feitlik binne die kusbranding voordat enige poging gedoen is ‘om
naar Loefzijde om te wenden’. Enorme branders gaan oor die voorstewe, ‘dan te
Lij dan te Loef’, wat aan die sidderende toeskouers die indruk gee dat met elke duik
van die skip alles van boord gespoel sou word. Aan die roer was vier groot, fors
seelui, almal met toue om die lyf aan die boom van die stuur vasgebind. Al vier is
momenteel diep begrawe onder die seë wat oorkom.
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‘Wij hoorden de Boeg Kreunen tegen de Zee, nu te Loevert dan aan Lij’, vertel die
heer Bergh. Ook die ander seelui op dek was met toue om die lyf aan die mas en
verskansing vasgebind.
Die enigste sigbare mens aan boord wat, sonder tou of beskutting van enige aard,
teen die woedende seë onbeskerm gestaan het, was die kaptein. En van hom gee
die heer Bergh ons 'n merkwaardige en lewendige beeld. Hy staan onder 'n ‘stulp’
of klein afdak op die hoogste gedeelte van die agterstewe. Nieteenstaande die
hoogte van die agterstewe-bodek het 'n brander hom af en toe onder die arms
geneem ‘en van Bakboord naar Stuurboord met groot Geweld geslingerd’. Dit was
alleen die reusagtige grootte en klaarblyklike krag van dié man wat hom van gewisse
ondergang bewaar het. Hy het die heer Olof Bergh aan tekenings herinner van die
ou Noorse Wikings wat hy ‘in het Vaderland’ gesien het toe hy 'n kind was. Die man
was blootshoofs met 'n ‘helm van rood haar’ wat van agter in 'n vlegsel met 'n strik
gebind was. Daarby was 'n lang, ruie bos rooi baard, ‘die als Wimpels aan elken
kant in den Wind sloegen’; hoë, wye laarse wat tot bokant die knieë reik ‘en de man
droeg 'n Zijdegeweer (zwaard) zoo groot dat het door eenen man van gemiddelde
kracht alleen tweehandiglijk bruikbaar zoude geweest zijn’. Hy het 'n stem soos dié
van 'n trompet gehad wat bo die dondering van die see en wind aan die toeskouer
op die strand hoorbaar was. Hulle kon hoor toe hy die bevel onder 'n stroom afgryslike
vloeke uitbulder om ‘om te wenden’. En dit was hoog tyd; die groot skip was binne
'n paar tree van die gevaarlike rif van Silwersand. Wat Olof Bergh gevrees het, het
dadelik gebeur toe die roer omgesit word om die skip op die suidelike wending weg
van die kus te neem. ‘Met vreeslike gekraak kwam de Kruisstengra met al zijn tuig
naar beneden, en het zeil vladderde in honderde stukken in den Wind.’
Nietemin gaan die skip om, nadat dit lank gelyk het of die groot vaartuig ‘voor den
wind in verval zoude geraken’. Maar onmiddellik daarna gebeur 'n groter ongeluk.
‘De Grootschoot rukte uit zijn Wanten in stuk en vladderde weg in de Smokerigheid
als 'n reuzen Zeemeeuw over de Branders.’
Kort daarna sien die toeskouers 'n groot straal vuur van die agterstewe van die
skip uitbars. Dit was toe so donker dat die vaartuig slegs af en toe sigbaar was. Kort
nadat hulle die vuurslag gesien het, hoor hulle 'n dowwe, skuddende knal wat dadelik
aan die ou seelui aan wal die bewys lewer dat die kaptein waarskynlik self die kanon
op die agterstewe afgevuur het. Maar waarom? Die roekelose ou skipper sou goed
genoeg geweet het dat daar geen sprake van hulp van hulle kon wees nie. Om hul
skuit deur sulke branding vlot te kry, was bo alle menslike krag. Die ou visserslaaf
het nie lank oor die betekenis van die sein getwyfel nie. ‘Die kaptein gee te kenne
dat daar een of meer manskappe oorboord is en versoek ons aan strand om uit te
kyk ingeval een of meer van hulle die geluk mag hê om uitgespoel te word.’
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‘En niet lang daarna,’ so gaan Olof Bergh voort, ‘gedurende een kortstondig
Sursceance in het Geweld des Winds hoorden wij een jammerlijk geroep en gekerm
uit de Zee,’ wat hom 'n koue slag deur die hart gegee het, want hy wis hoe min kans
daar was dat enige mens uit die see lewendig aan wal sou kom.
En nog 'n paar minute later was hulle verplig om die laaste vreeslike bedryf in die
verskriklike tragedie te aanskou. Alles het skielik opgeklaar asof die natuur homself
vir die uiteinde voorberei. Die skip was net in die stroomontmoeting wat Olof Bergh
toe reeds geken het as die Draaikolk waar daar 'n gedurige afwisseling is van
dynserigheid en helder weer. Die skip was toe 'n onregeerbare wrak, terwyl die
meeste maste en seile in die water sleep en sy dryfkrag so verminder dat elke
brander dreig om hom onder te sleep. Bo-op die voor- en agterstewe kon hulle die
bemanning in swart klompies soos halfverdrinkte rotte sien vashou en Olof Bergh
het hom verbeel dat bo die gedrom op die agterstewe, hy nog die reuse-gestalte
van die kaptein kon sien opkom met 'n beweging van liggaam en arms wat hom die
indruk gee dat die ongelukkige man nog besig is om bevele te gee, terwyl hy
verskriklik vloek omdat hy die bemanning nie kan dwing om die skip van die
gevaarlike puin los te kap nie. Maar dit was blote verbeelding, want op dié afstand
kon Bergh niks meer hoor nie.
En toe vang 'n ontsettende see die skip dwars onder die boeg. Hoër en hoër styg
die voorstewe, terwyl die ongelukkige skepsels wat daar 'n kortstondige skutpoort
gevind het, die een na die ander aftuimel om deur die onversadigbare see opgeswelg
te word.
En toe begin die vreeslike duik, nadat die see die ewewigspunt van die romp
verby was. Hoër en hoër lig die agterstewe om dieselfde toneel te herhaal wat die
toeskouers pas tevore op die voorstewe gesien het. Maar dié keer is daar geen
herstel van die gedoemde vaartuig nie. Minute lank skyn dit regop in die water te
staan en toe, met lome traagheid, begin die skip sy reis na die diepte aanvaar. Weer
kon die ontroerde toeskouers 'n laaste jammerlike weeklag bo die gedruis van die
branding hoor. Maar daar was 'n skielike einde aan die langgerekte marteling van
die bemanning, toe die skip die laaste duik neem en die waters van die Draaikolk
vir ewig oor hom sluit.
Olof Bergh het besluit om sy slawe die hele nag deur die vure aan brand te laat
hou en noukeurig die kus te bewaak. Terwyl hy besig was om hierdie bevele te gee,
sien een van sy vissers 'n donker voorwerp in die branding naby die strand. Beide
wind en stroom het daartoe bygedra om die voorwerp vinnig in te dryf. Binne 'n paar
tellings kon een van die slawe wat die see met 'n tou om die lyf ingegaan het, die
drywende ding in hande kry en met oorhandigde toue vasbind. Toe dit eindelik
strand, blyk dit 'n stuk van 'n rou (of kruismas) te wees, met 'n man daarop vasgebind.
Die vissers het hom spoedig losgemaak en uit op die droë langs een van die vure
gedra. Hy blyk toe 'n man te wees in die middelleeftyd. Hy was ten volle geklee en
dit was aan die seelui duidelik dat hy 'n tou
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om sy lyf gehad het toe hy oorboord geslinger is, en dat hy homself met een slag
om die mas vasgebind het. Hy moes derhalwe die man gewees het vir wie die
kaptein die kanon afgevuur het.
Aan sy fyn kleding kon Bergh sien dat hy geen gewone matroos was nie. Hy was
waarskynlik eerste of tweede koopman aan boord. Die man was intussen
bewusteloos en terwyl die vissers die toe gebruiklike middele aanwend om
drenkelinge by te bring, merk een van hulle 'n breë lyfband van geel leer om die lyf
van die geredde man onder sy klere vasgegespe.
Olof Bergh, wat hom die pligte van sy amp herinner het, het die band dadelik met sy slawe as getuies - losgegespe en in bewaring geneem. En toe merk hy dat
die band 'n lywige en swaar inhoud het wat klaarblyklik van waarde moet wees,
gesien die sorgvuldige bewaring wat die drenkeling dit werd geag het. Bergh het
dadelik 'n slaaf huis toe gestuur om sy dagboek, inkhoring en 'n bos gansvere te
haal. Hy het besluit om die inhoud van die band behoorlik aan te teken.
Intussen het hy die sak van die band losgegespe, sy halsdoek op die sand
uitgesprei en die inhoud daarop uitgeskud.
Die gewese beampte van die Hoogmogende kon 'n uitroep van verbasing nie
onderdruk nie, toe die inhoud van die band in die flikkerende lig van die vuur te
voorskyn kom. Op die uitgespreide doek val die een tros na die ander van die
pragtigste juwele wat die lig van die vlamme in duisende kleure skitterend weergee.
Nooit in sy lewe het Olof Bergh sulke skatte byeen gesien nie. Hy kon hom altyd
net voorstel dat sulke pragstukke die eiendom van keisers en konings kon wees.
Daar was saffiere, blouer as ooit die Middelsee 'n opvarende toeskyn; smaragde,
lewend groen soos die eerste druiwelower in die begin van die somer, enkele stuk
was om 'n diamant gemonteer, die een groter en pragtiger as die ander, almal so
helder soos bronwater, elkeen 'n verblindende son van flikkerende strale in die lig
van die vuur. Die gedagte het by Olof Bergh opgekom dat 'n mense-oog nooit tevore
sulke juwele gesien het nie as alleen toe die Engel op die eensame eiland die mure
van die Heilige Stad aan die Mees Geliefde Apostel vertoon het.
Uit 'n aparte afdeling van die band kom tweehonderd goudstukke - Portugese
munt - te voorskyn.
Terwyl Olof Bergh met die tel en rangskik van die skat besig is, kom die geredde
man skielik by. Hy bekyk die kring donker gesigte om hom, totdat hy die witman in
gesig kry wat langs hom op die sand met die skat op die doek tussen hulle kniel.
Bergh verhaal dat toe die drenkeling alles begin verstaan, hy skielik een hand
uitgestrek en met grypende vingers oor sommige van die juwele gesluit het, terwyl
hy Bergh met 'n blik van gemengde nyd en vrees aanstaar. Hy moes hom gewis
nog in die kloue van die dood gevoel het en tog was sy siel, tot uitsluiting van alles
anders, reeds weer met sy aardse skat besig!
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‘Kan jy Hollands praat?’ vra Bergh hom waarop hy bevestigend knik, ‘tot spreken
nog onvermogend zijnde’. En toe neem die wakker kuswagter die geleentheid te
baat om die drenkeling 'n sedeles voor te lees. Hy het hom eers die versekering
gegee dat hy hom nie tussen barbare bevind nie, dat sy skat veiliger as onder sy
eie bewaring is. Hy het hom gevra of hy hom herinner toe min dit geskeel het of hy
en sy skat was nou albei op die bodem van die see, waar hulle sou gelê het tot die
aanbreek van dié dag, wanneer die Twee Boeke geopen sou word ‘en de zee de
dooden geeft die in haar waren’. Die drenkeling het hom stip aangestaar terwyl hy
die prekie lewer, maar nooit sy hand van die juwele verroer nie. Toe hy sover herstel
was dat hy kon praat, was sy eerste - en aanhoudende - eis dat die juwele en
goudstukke in die band teruggesit en weer om sy lyf gegespe moet word. Hierin het
Bergh, al het hy geaarsel, hom tevrede gestel en hom toe deur sy slawe na sy huis
laat dra, waar hy behoorlik tot sy algehele herstel versorg is.
Die storie wat hy eindelik aan Olof Bergh vertel het, is die volgende: Sy naam is
Jonas van der Poel. Hy is aan die Kaap gebore, maar het as jongeling na Indië
vertrek, waar hy later die pos van tweede koopman in diens van die Kompanie
beklee het. Hy was met 'n Javaanse vrou van hoë rang getroud wat ongeveer 'n
jaar gelede oorlede is. Toe het hy besluit om na die Kaap terug te kom. Hy het op
die skip De Zeven Maagden ingeskeep, nie as passasier nie, maar as eerste
koopman. Die bemanning en kaptein van die skip was Hollands, maar dit het onder
die vlag van die Vrye Duitse stad Hamburg geseil. Die naam van die kaptein was
Jan de Roode Beest van Buren, maar in sy handelswerk in Indië het hy, om 'n
onbekende rede, 'n ander familienaam aanvaar, naamlik Jan van Staten.
Op die terugreis na die Kaap het hulle by die Ses Eilande aangegaan om die skip
in 'n baai wat die kaptein ken, te strand en die bodem van skulp te suiwer. Dit het
weens die grootte van die skip, die aantal swaar kanonne en die gewig van die vrag
verskeie maande geduur. Net een week nadat hulle die skip weer vlot gehad het,
het 'n groot, gewapende skip in die ingang van die baai verskyn en toe hy binnekom
die Hollandse vlag gehys. Die inkomeling was 'n Spaans-Portugese seeskuimer
wat klaarblyklik onder die indruk verkeer het dat hul skip nog nie seilree is nie. De
Zeven Maagden het die vlag van Hamburg getoon en De Beest van Buren het
heimlik alles slagvaardig gemaak, want hy het die nuwe besoeker nie vertrou nie.
Die seerower het tot in die middel van die baai gestewe waar hy geanker en hom
klaargemaak het om op sy gemak De Zeven Maagden te verpletter. Nouliks het die
vreemdeling sy volle laag in die rigting gevoer of die Hollandse vlag kom na benede
en die swart vlag word aan die fokkemas getoon en een kanonskoot as eis tot
oorgawe in die rigting van De Zeven Maagden gelos. Maar voor hy sy volle laag
kon los, was De Zeven Maagden onder volle seil, want die anker is los gekap en
binne 'n paar tellings het hy die
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voordeel van die wind gehad. In alle haas het die seerower sy seile weer begin hys,
maar voordat hy van die wind gebruik kon maak, het De Zeven Maagden hom 'n
volle laag skuins van agter gegee, terwyl hy self buite bereik van die seeskuimer
se kanonne was. Die laag het die vreemde skip so tussen wind en water belemmer
dat hy in sinkende staat op loop gegaan en op die sand gedryf het waar die
bemanning dadelik in skuite geland en die bosse ingevlug het.
De Zeven Maagden het 'n ryk skat aan boord van die rower gevind wat die kaptein,
volgens reël onder die bemanning, na rang verdeel het.
Dit is die storie wat Jonas van der Poel aan die heer Olof Bergh vertel en
laasgenoemde omslagtig aan die goewerneur gerapporteer het. Die band juwele
was Van der Poel se aandeel van die verowerde skat. Bergh het in vertroue aan
die goewerneur bekend gemaak dat hy niks van die storie glo nie; hy vermoed dat
De Zeven Maagden 'n gemaskerde seeskuimer was en dat die skat die gevolg was
van rowery en moorde op die Oostelike seë.
Van der Poel is later na die Kaap, waar sy sake en dié van die vergane Zeven
Maagden grondig deur die Raad ondersoek is. Hieruit het 'n sonderlinge verhaal
gespruit. Van die beweerde seerowery was daar nie genoegsaam bewys om Van
der Poel tot verantwoording te roep nie, maar uit Batavia het intussen berigte ter
hand gekom dat Van der Poel se inboorlingvrou in omstandighede oorlede is wat
die sterkste suspisie regverdig dat sy deur haar man vermoor is ter wille van 'n
aansienlike skat juwele wat sy van haar vorstelike familie geërf het. Op hierdie
beskuldiging het Van der Poel feitlik in die Kaap tereg gestaan, maar die getuienis
was onvoldoende, selfs om sy terugsending na Batavia te regverdig. Hy is onskuldig
verklaar, sy juwele aan hom teruggegee en kort daarna is hy terug na ‘die Vaderland’,
waar hy die skat in gangbare munt omgesit het. As 'n ryk man is hy terug na die
Kaap, waar sy eerste stap was om die grond wat aan Silwersand grens, te koop, 'n
groot huis te bou en 'n boerdery op groot skaal op tou te sit.
Tot sover het dr. De Ridder dié nag die verslag van Olof Bergh gelees. Daar het
bladsye makeer, maar daar was 'n aantekening van die navorser wat na ander
dokumente verwys het wat op die verdere geskiedenis van die Van der Poel-familie
van Zuiderzicht betrekking het. So diep was nou die belangstelling van dr. De Ridder
dat hy dadelik die genoemde dokumente onder die dokumente wat hy van Kaapstad
ontvang het, opgesoek en noukeurig deurgelees het. Nooit het hy gedurende sy
hele lewe met 'n meer tragiese geskiedenis kennis gemaak nie. Ongeluk, moord,
manslag het mekaar deur die eeue heen, met die reëlmatigheid van
agtereenvolgende bedrywe in 'n Griekse treurspel, gevolg. Dit was moeilik om aan
te neem dat een familie deur 'n blote toevallige sameloop van omstandighede so
geteister kon word. Dr. De Ridder was geneig om te glo dat daar een voortlewende
oorsaak was vir al die verskriklikhede wat in die een geslag na die ander van hierdie
familie voorgeval het. Sy groot kennis
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van abnormale sielstoestande - wat meestal erflik is - het hom toe reeds 'n natuurlike
teorie aan die hand gegee. Dat daar so iets as 'n vloek oor die geslagte van 'n familie
kan opereer, het sy wetenskaplike opleiding dadelik verwerp. En tog! ...
Hy het begin deur 'n lys te maak van party van die merkwaardigste gebeurtenisse
in verband met die familie Van der Poel en die plaas Zuiderzicht wat sy navorser
uit die argiewe versamel het, waarskynlik onder die vermoede dat al die
merkwaardighede van sy naaste bure vir die nuwe eienaar van Silwersand van
belang sou wees, nieteenstaande hy alleen die geskiedenis van sy eie ou woning
verlang het. As dit die vermoede van die navorser was, het hy hom nie vergis nie!
Dr. De Ridder het soveel van belang in die dokumente gevind dat hy dieselfde nag
nog 'n begin gemaak het met die opstel van 'n meer samehangende geskiedenis
as wat deur sy oorspronklike lys gebeurtenisse verskaf is en wat nou volg, is hierdie
baie verkorte storie van bloed en geweld, soos deur dr. De Ridder saamgestel. Net
die vernaamste voorvalle en alleen dié waarin lede van die familie self betrokke
was, word vir ons doel gebesig.
Die dokter het dadelik opgemerk dat die herinnering aan die ‘Spookskip’ in die
loop van die jare so vas aan die familie verbonde geraak het dat hy herhaaldelik in
die dokumente sy verskyning maak - altyd as 'n verskriklike voorbode wat ramp en
bloed voorspel aan die familie Van der Poel van Zuiderzicht. In sommige van die
later dokumente verskyn vir die eerste maal dié benaming van die skip: Die Vliegende
Hollander, waarskynlik omdat die ware naam van die vergane skip, De Zeven
Maagden, toe al vergeet was. Party formele verhale van ware gebeurtenisse, meer
as honderd jaar na die vergaan van die skip, gee selfs aan die hand dat die eerste
Jonas van der Poel van Zuiderzicht eienaar en kaptein van Die Vliegende Hollander
was, dat hy 'n wrede seerower was wat duisende mense op die grusaamste wyse
vermoor het; dat hy deur Sataniese hulp gered is toe die skip naby Silwersand
vergaan het en dat hy enige jare lank met sy bloedbevlekte skatte in Zuiderzicht 'n
toevlugsoord gevind het. Maar voor sy dood was hy gedoem om sy vonnis te volvoer:
om met sy skip tot die Oordeelsdag, sonder ooit rus te vind, al die oseane te deurseil.
Só verward raak die geskiedenis in populêre geheue binne 'n paar eeue!
Dit was die ou geskiedenis soos dit in die volksmond voortgelewe het. Net so
verward, onwaar en dikwels lasterlik was die storie van later gebeurtenisse in verband
met die familie, soos dit in volkstradisies voortgelewe het.
In 'n voorwoord tot sy opstel merk professor De Ridder op dat die waarheid in so
'n geval van die uiterste belang is, omdat dit onmoontlik sou wees vir die wetenskap
om die oorsaak van al hierdie geheimsinnighede te vind, as die ontleding van
onwaarheid moet uitgaan.
Hier volg die hooftrekke van dr. De Ridder se storie, wat meestal uit offisiële
dokumente geneem is.
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Die oorspronklike Jonas van der Poel het in die Kaap die naam van 'n buitensporige
vrek gekry. Onder die wedervaringe het hy altyd sy geld vasgehou en die bedrag
meer as verdubbel deur sorgvuldige geldskietery wat hy op tou gesit het en destyds
die plek van 'n bankiersaak ingeneem het. Die storie van sy vrou se dood in Indië
het hom steeds aangekleef en hoewel hy in staat was om sy onskuld tot bevrediging
van die gereg in Kaapstad te bewys, het sy bure hom steeds al hoe meer vermy.
Die laster wat aan sy naam verbind was, het gegroei, totdat De Zeven Maagden
ook in populêre gerugte as 'n seerower verskyn het en dat Jonas van der Poel met
bloedbevlekte skatte waarvoor hy eendag swaar sal moet boet, uit die wrak gered
is.
Hy was 'n taamlik bejaarde man toe hy die tweede maal getroud is en Kaapstad
vir goed verlaat het om hom metterwoon op Zuiderzicht te vestig. Daar was een
kind uit die huwelik wat, na die dood van sy ouers, as enigste erfgenaam opgetree
en deur sorgvuldige ondernemings die fortuin van die familie aansienlik vergroot
het.
In die derde geslag verskyn die eerste bloedvlek op die familiewapen (met
uitsluiting natuurlik van die eerste Jonas van der Poel). Daar was twee broers: Jonas,
die ouere, en Michiel Hendrik, die jongere. Laasgenoemde was geboggel en in
ander opsigte mismaak. Die twee broers het die familiefortuin en Zuiderzicht
onverdeeld om die helfte geërf. Dit word gesê dat altwee verlief geraak het op die
dogter van een van hul vissers - 'n arm, onopgevoede meisie, maar van vermaarde
skoonheid. Sy is met Jonas getroud. Michiel het Zuiderzicht verlaat en na
Somersetstrand vertrek, waar hy 'n vissery op groot skaal op tou gesit het. Binne
een jaar na Jonas se huwelik is hy en sy vrou een nag op die gruwelikste wyse in
die woonhuis van Zuiderzicht vermoor. Die moordenaar het hulle in alle
waarskynlikheid in hul slaap met 'n skerp byl doodgekap wat hy in die slaapvertrek
gelaat het. Maar hy was nie met doodslag tevrede nie. Met 'n wreedheid wat alle
besef te buite gaan, het hy albei liggame in klein stukke gekap en in die kamer
rondgegooi. Dit word vertel dat die kamer só met bloed gedrenk was dat die meubels
en die kiaathoutvloer vernietig moes word. Die jonger broer, Michiel Hendrik, is op
Somerset in hegtenis geneem en van die moord beskuldig. Daar was verskillende
omstandighede wat hom onder die sterkste verdenking geplaas het. Maar na 'n
ondersoek en kruisverhoor wat maande geduur het, is hy onskuldig verklaar. Hy
self en die hele bemanning van sy grootste skuit het verklaar dat Michiel die nag
van die moord op see in die nabyheid van Valsbaai deurgebring het. Nie alleen is
hy onskuldig verklaar nie, maar as enigste erfgenaam van sy vermoorde broer het
hy volle eienaar van Zuiderzicht en die hele Van der Poel-fortuin geword.
Vyftig jaar later het die vrou van Antonie van der Poel junior haar dood gevind
deur van Uitkyk-klip by laagwater op die rotse, veertig voet ondertoe, af te stort.
Haar man was by haar en het 'n roerende verslag gegee van hoe die on-
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geluk gebeur het. Dit was bekend dat die egpaar 'n baie ongelukkige getroude lewe
gevoer het. Antonie het sy vrou mishandel - so openlik dat bediendes en slawe
dikwels getuie van sy wreedheid was. Hy is egter nooit van moord beskuldig nie.
Drie maande ná sy vrou se dood is Antonie weer getroud met die dogter van 'n
bywoner op Zuiderzicht, twintig jaar jonger as hy.
Sowat twintig jaar later het Zuiderzicht en die Van der Poel-fortuin die eiendom
van 'n neef van laasgenoemde, Jonas Michiel van der Poel, geword. Hy was 'n
wamaker met 'n gesin van sewe kinders - altyd arm en gebreklydende. Die groot
eiendom het hom onverwags in die hande gekom deurdat Antonie jr. sonder
testament gesterf het. Jonas Michiel het die naam van 'n wreedaard gedra, en op
'n sekere dag is die hele gesin met uitsondering van die baba, wat deur 'n jong bruin
vrou gered is, deur opstandige slawe vermoor. Die moordenaars het die berge
ingevlug en later in Kaffrarië verskyn, maar is nooit tereggestel nie.
Dertig jaar later het die vreeslike Valkurie-moord op Zuiderzicht gebeur. Valkurie
was die enigste dogter van Hendrik Jonas van der Poel, eienaar van Zuiderzicht.
Sy was 'n besonder mooi meisie, maar by tye geneig tot godsdienstige
neerslagtigheid. Daar was sprake selfs van 'n stryd. Sy was verloof aan die seun
van 'n bemiddelde boer uit Koeberg. Later is gesê dat Valkurie aan buitensporige
jaloesie gely het. In die loop van 'n nuwejaarsfamilievergadering op Zuiderzicht, te
midde van 'n vrolike dans, het Valkurie haar aanstaande bruidegom met 'n
slagterspriem deur die hart gesteek. In die geregtelike verhoor is jaloesie as die
oorsaak genoem en deur beskuldigde erken. Haar vonnis was lewenslange
verbanning na Robbeneiland waar sy haarself 'n paar maande later gedurende 'n
aanval van godsdienstige delirium om die lewe gebring het.
Die laaste voorval waarvan in die dokumente melding gemaak word, is die dood
van die grootvader van die teenswoordige eienaar van Zuiderzicht en die Van der
Poel-familie. Hy het vroeg op 'n oggend - soos reeds vermeld - van Dassiekrans in
die see gestort, 'n val van ongeveer tweehonderd voet. Hy was die laaste Van der
Poel wat in besit van Zuiderzicht was. Die teenswoordige eienaar - herinner dr. De
Ridder hom - is Petrus van der Byl, seun van laasgenoemde se enigste dogter,
Amalie.
Van sy inbesitneming van Silwersand het dr. De Ridder baie van die ryk jong man
gehoor - die erfgenaam van die Van der Poels - wat net nou en dan sy verskyning
hier maak, maar tot dusver was hy nog steeds afwesig.
Dit was lank, lank na middernag, toe sit dr. De Ridder nog diep ingedagte oor die
gebeurtenisse van die nag waarvan hy oor- en ooggetuie was, en die geskiedenis
van die gedoemde familie.
Die wind het al aansienlik bedaar voordat hy klaar gelees het; alleen die don-
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derende gebrul van die verwoede see teen die Uitkyk-klip was duideliker hoorbaar.
Die gebabbel van die volk in die kombuis het lankal geëindig en die huis was in die
stilte van slaap gehul, toe loop die stroom van sy gedagtes in die rigting van die
sonderlinge gedaante wat uit storm en duisternis so skielik aan hulle verskyn het,
om net so skielik weer spoorloos op die strandjie te verdwyn. Die gedagte aan iets
bonatuurliks het hy veragtend probeer verwerp, maar trots al die pogings van die
wetenskaplik ontwikkelde professor het daar reeds 'n gevoel van geheimsinnigheid,
van iets onuitlegbaars in sy gemoed posgevat. Aan die spookskip het hy geen geloof
hoegenaamd geheg nie - al sou dit ook blyk die oorspronklike Vlieënde Hollander
te wees. Hy kan maklik begryp hoe 'n sterk suggestie in so 'n legende kan voortlewe;
hoe die een geslag na die ander die skip vaag en onduidelik te sien kry - 'n skip wat
by ontleding waarskynlik daadwerklik in mis en wolkerag verander - die roerende
en steeds verdwynende miswolke bo die Draaikolk van Silwersand, waar twee
strome van verskillende hittegraad ineenvloei. Maar die man wat in die storm by
hulle verbygehaas het, is iets anders. Hier is iets baie meer tasbaars en daarom
meer onuitlegbaar. Wat het van hom geword? Was dit 'n geval van selfmoord? En
watter ontsettende gemoedstoring was dit wat die man op dié wyse deur nag en
storm gedryf het? So gering is die bevolking van die omgewing van Silwersand, so
klein hul maatskappy dat dit maklik behoort te wees om die aankoms gister van die
vreemdeling in hul midde op te spoor en op dié wyse sy identiteit agter te kom. Dit
sal hy môre in die dag doen! In enige geval moet dit gedoen word; daar is selfs die
kwessie of die saak nie by die naaste polisiepos aangemeld moet word nie. Met al
dié vraagstukke lewendig in sy gemoed, is dr. De Ridder bed toe, nadat die groot
stompe op die kaggel in 'n met wit as bedekte kolegloed verander het en toe die
dagbreek binne 'n paar uur sy verskyning sou maak.

Jan de Roode Beest van Buren
Dr. De Ridder was te midde van 'n gevaarlike seegeveg; hy was in die klein
visserskuit wat hy op Silwersand vir sy eie gebruik aanhou, gewapen met 'n pistool,
terwyl sy teenstander aan boord van 'n groot tweedekker staan met 'n ry gapende
‘Vuurmonden’, waarvan elkeen in staat is hom met sy pistool en skuit op die koop
toe, in te sluk. Op die gevaarlikste moment van die geveg verskyn in die boeg van
die oorlogskip die wrede Jan de Roode Beest van Buren, wat hom luid toeroep:
‘Seur, hier is jou koffie ...’
Dit was helder dag, sy slaapkamer gevul met die sagte glans van die vroeë
winterson; van die fel storm was daar geen teken meer nie. Voor die bed staan sy
bediende, Tarries, met die oggend se koppie koffie.
Hy was reeds helder wakker toe het hy nog in sy geheue baie duidelik die
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beeld van die Beest van Buren, soos hy die groot skipper in sy droom gesien het;
die forse reus met sy ‘hoge laarzen’, sy ruie, rooi hare in 'n stywe vlegsel van agter
en die wilde bos rooi baard wat, in twee verdeel, oor sy skouers ‘als Wimpels’ in die
wind fladder!
‘Tarries,’ vra hy, terwyl hy die koppie van die skinkbord neem, ‘het jy ooit van die
Roode Beest van Buren gehoor?’
‘Nee, seur; hier by ons is nie beeste nie; maar daar is rooi Afrikaners op die Groot
Plaas; seur Van der Byl boer met hulle.’
‘Dit is nie juis dié soort bees wat ek bedoel nie. My jong, ons moet probeer om
nader kennis te maak met die egte Roode Beest van Buren wat die hele nag tot
netnou nog met my besig was!’
‘Ja, seur,’ antwoord Tarries terwyl hy die dokter verwonderd aanstaar. Hy het lank
reeds alle pogings laat vaar om sy baas en party van sy uitlatings te verstaan.
‘Nou, Tarries, om van die rooi os op die esel te klim - hoe lyk die jong meneer
Petrus van der Byl, die eienaar van die Groot Plaas?’
‘Hoe lyk hy, seur?’ - ná pynlike nadenke: ‘Hy lyk nes 'n witmens, seur.’
‘Goed gesê, Tarries! Dit sal my ten minste in staat stel om hom van 'n menigte
Kleurlinge te onderskei. Maar dit is nie juis wat ek wou weet nie. Laat ons die
ondersoek op 'n ander koers inslaan ... Tarries, die man, of gees, of gedaante wat
ons gisternag in die storm gesien het, op wie het hy vir jou gelyk?’
‘Na wie het hy gelyk, seur? ... Dit het na 'n spook gelyk, seur.’
‘Natuurlik, Tarries, 'n spook kan nie anders as na 'n spook lyk nie. Maar het hy
vir jou nie ook 'n bietjie na jong seur Petrus van der Byl gelyk nie?’
‘Hoe kan dit wees, seur? Baas Petrus is nie dood nie ... Nee, seur, baas Petrus
lyk glad nie so nie en dra nie sulke doodsdoeke om sy lyf nie; en buitendien, seur,
hy ken ons almal van kleins af. Hy gaan baiemaal op die skuit met Abdol, Knoppies
en Gap om vis te vang. Hy sou ons dadelik by naam gegroet en met ons gesels het,
want baas Petrus is dié keer lank weg van Silwersand.’
‘Nou ja, goed, Tarries. Ek sal nou opstaan en ná ontbyt gaan jy en ek die strand
opneem. Ek wil sien of jy die spoor van 'n spook kan volg. Eers wil ek gou iets oor
die Roode Beest van Buren lees; dan gaan ons na die plek waar ons die gedaante
verlede nag teengekom het.’
Onder die dokumente wat dr. De Ridder uit die argiewe ontvang het en wat op
die ondersoek insake Jonas van der Poel betrekking het, was daar stukke wat
spesiaal oor die Roode Beest van Buren handel en so groot was die indruk wat sy
droom van die vorige nag op hom gemaak het dat dr. De Ridder, dadelik na ontbyt,
die dokumente weer opgesoek en alles gelees het wat op die lewe van die
sonderlinge kaptein van De Zeven Maagden betrekking het.
Verskillende interessante feite het daarin voorgekom. In die eerste plek het
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dr. De Ridder verneem dat die Roode Beest van Buren die regte naam van die
berugte skipper was. Vir handelsdoeleindes het hy in die Ooste onder 'n ander
familienaam gegaan, naamlik Jan van Staten. Een rede wat hier genoem is, was
dat Beest van Buren so wyd bekend was as 'n seevegter in Europa dat dit hom in
vreemde hawens, vér van die vaderland, mag benadeel en selfs in gevaar bring,
as dit bekend word dat hy die beroemde Hollandse oorlogskaptein is.
Dit blyk dat hy as jong seun by die Hollandse vloot as adelbors aangesluit het.
Spoedig het hy uitgeblink deur sy onverskrokke persoonlike dapperheid by elke
geleentheid waar die Hollandse vloot slaags was en hy was maar 'n betreklike jong
man toe hy die bevel oor 'n fregat gekry het en aan sy kruissteng die vlag van 'n
Schout-by-Nacht kon voer. Sy roekelose dapperheid en uitmuntende seemanskap
het in die vloot spreekwoordelik geword en daar was geen rang wat hy nie mettertyd
sou beklee het as hy hom nie tegelyk deur sy verskriklike wreedheid, wat soms tot
waansinnige buie gestyg het, berug gemaak het nie. Vyfhonderd slae met die kats
en tien maal kielhaling was gewone strawwe wat hy op sy eie manskappe vir die
geringste oortredings laat toepas het en dan was daar ook gerugte in omloop van
geheime wreedhede op verowerde vyande gepleeg, wat so erg geword het dat die
edelmoedige en dapper gesagvoerders van die Hollandse seemagte dit nie langer
oogluikend kon beskou nie. Nieteenstaande sy skitterende seemanskap en die groot
dienste wat hy reeds die vaderland bewys het, moes hy onder 'n wolk van oneer
wat gestrek het om selfs die roem van sy dienste te oorskadu, die diens verlaat. Hy
het in diens getree van die vrystede van Duitsland en uiteindelik in Holland vir hom
'n groot en swaar gewapende volskip laat bou wat hy in Hamburg as 'n Duitse
Hansa-skip laat inskryf het en waarvan hy steeds die vlag gevoer het, nieteenstaande
sy bemanning - kajuitjonge tot stuurman - Hollanders was. Sy skip was De Zeven
Maagden en het spoedig in Oosterse waters beroemd geword. Hy het die Kaap
verskillende male vir ‘verversingen’ aangedoen en waar hy gaan, het die gerugte
van seeskuimery hom gevolg. Stories (afkomstig van sy eie seelui - so is vertel) van
onuitspreeklike wreedhede het die ronde van hawe na hawe gedoen. Hy het nooit
man of muis van 'n verowerde skip in lewe gelaat nie en seelui wat teenstand gebied
het, is op vreeslike wyse in koel bloed die lewe ontneem. Seker is dit aan sy vorige
beroemdheid as krygsman alleen te danke dat hy nooit deur die Hollandse outoriteite
in die een of ander hawe tot verantwoording geroep is nie.
En so is Jan de Roode Beest van Buren (of Jan van Staten) en sy berugte skip
De Zeven Maagden byna driehonderd jaar gelede in die nabyheid van Silwersand
voor die Hoogste Hof gedaag.
Is dit die vermaarde Vlieënde Hollander wat in die letterkunde van alle volke
voorkom? Wat die romanskrywers, die digters, die skilders en musici van die hele
wêreld 'n bron van inspirasie in alle eeue verskaf het?
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Ná hy die stukke nogmaals sorgvuldig deurgegaan het, was daar by dr. De Ridder
nie die minste twyfel dat die antwoord op hierdie vraag bevestigend moet wees nie.
Dit was 'n koue, helder oggend, met die wind nog uit die weste, toe dr. De Ridder
en sy bediende, Tarries, na die klein strand van Silwersand loop om by daglig te
kyk na die plek waar die ontmoeting met die ‘spook’ die vorige nag plaasgevind het.
Van die hewige storm het alle tekens verdwyn. Die wind het tot 'n sagte luggie
bedaar en ofskoon die see nog vol witkoppe was, was van die ontsettende branding
van die vorige nag niks te bespeur nie. 'n Helder wintermôreson skyn neer op die
water wat só blou is dat dit skyn asof dit met die skitterende kleursel van een van
die ou meesters geverf is. So snerpend was die suidewindjie egter dat dr. De Ridder
spoedig die afwesigheid van 'n grootjas betreur het.
Op die plek waar die ontmoeting met die sonderlinge gedaante plaasgevind het,
kon die dokter hom spoedig daarvan oortuig dat daar in alle waarskynlikheid geen
kans van spoorsny sou wees nie. Op die plek self was alleen 'n storing van die sand
te sien wat deur wind en reën tot vormlose holtes vergroot is. Dit is op die plek waar
die Kleurlinge die langste gestaan en rondtrap het. Daarvandaan in die rigting van
die see het geen teken van 'n spoor oorgebly nie.
‘Ek vrees, Tarries,’ sê die dokter tot sy ywerige bediende, ‘dit sal vergeefs wees
om hier vandag 'n spoor te soek - en dit nog daarby gesê, as nagburgers van dié
aard enige spoor hoegenaamd nalaat, want dit word deur party geleerdes ten sterkste
betwyfel.’
‘'n Spoor kan hy nie laat nie,’ voeg Tarries met groot plegtigheid by, ‘want hy dryf
in die lug. 'n Voet bo die grond. As die seur opgelet het - dit was nes 'n dooie blaar
wat die wind voortdrywe; hy het nie treë soos 'n mens gegee nie.’
‘Ek het nie so noukeurig opgelet nie, Tarries. En om jou die waarheid te sê, my
indruk was dat jy ná sy skielike verskyning ook maar bloedweinig van die gedaante
waargeneem het.’
‘Nee, seur,’ verseker Tarries plegtig. ‘Ek het mooi opgelet, vernaam sy voete. Ek
wou sien of dit is soos die oumense sê: dat hy nooit grond raak nie. En dit was so,
seur!’
Of dit 'n verbeeldingstoer of 'n leuen van Tarries was, het dr. De Ridder daargelaat,
terwyl hy, deur die Boesman gevolg, na die strand aanstap.
Die rotse aan albei kante van die strandjie het hy noukeurig bestudeer en hom
verseker dat niemand behalwe 'n geoefende atleet een van hierdie twee verskansings
sou kan beklim - en dit nogal in die ondeurdringbare donker van 'n stormagtige nag.
Al weg wat daar oorbly, is die see en hierdie moontlikheid het dr. De Ridder met 'n
verwarring van gedagtes gadegeslaan. Waarom sou die man koelbloedig die see
instap? Dat hy op hierdie wyse selfmoord sou pleeg, het vir hom hoogs onwaarskynlik
gelyk. Buitendien was die gety so hoog
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en die branding so geweldig, en die wind en stroom in die rigting van die strand, dat
die liggaam dadelik weer sou uitgespoel gewees het; en die dokter het die vorige
nag reeds vasgestel, toe hy die gedaante gevolg het, dat daar op die strand
onmiddellik nadat hy by hul groepie verbygegaan het niks van die swaar geklede
jong man te sien was nie.
Al wat dus oorbly, was om by die Groot Plaas en die De Villiers-woning ondersoek
in te stel - die enigste twee huise van enige aansien in die buurt behalwe sy eie. Dit
sou onmoontlik gewees het vir enige vreemdeling om Silwersand te besoek sonder
dat sy reis en sy aankoms deur verskeie mense opgemerk word. So 'n ondersoek
sou niemand aan blote nuuskierigheid kan toeskrywe nie, want die sonderlinge
gedrag sowel as die verdwyning van die jong man onder sulke omstandighede het
'n ernstige plig op hom gelê om uit te vind wie die jong man was en wat van hom
geword het.
Terwyl hy al die wendinge van die geheimsinnigheid ernstig oorweeg, het hy
roerloos die majestueuse skouspel voor hom aangestaar. Hy kon as 'n werklikheid
voel dat hy hier op die uiteinde van die bewoonbare wêreld staan. Voor hom strek
skitterend blou met ontelbare wit kabbelings tot aan die horison, die grenslose,
suidelike oseaan. Die naaste land in hierdie rigting is die groot ysbedekte vasteland
waarin die suidelike as van die aardbol geleë is. Hy kon in sy verbeelding duidelik
die magtige uitgestrektheid van ysberge sien wat statig noordwaarts seil, soos
ontelbare vlote van monster-slagskepe wat die een na die ander in die warmer water
van die ewenaar wegsmelt. Ná die wit eskadronne verskyn die ysvlaktes wat die
Poolland omgord, daarna die duisende voet hoë yskranse en dan die magtige
gebergte wat die Suidpool omring, met vuurspuwende monsters wat onophoudelik
'n vloed rook en gloeiende lawa in die veryste lug uit hul donderende ingewande
uitasem.
En toe val hom te binne die beskrywing van Olof Bergh van die vergaan van De
Zeven Maagden. Hier op dieselfde plekkie het hy en sy slawe die Sondagmiddag
byna driehonderd jaar gelede gestaan om die verskriklike tragedie te aanskou. Dr.
De Ridder kan die groot volskip helder in sy verbeelding oproep; weer kan hy die
worsteling teen storm en see volg; en helderste van alles kan hy die reuse-skipper,
De Roode Beest van Buren, op die agterstewe sien staan, met sy wilde bos rooi
baard en gevlegte hare in die storm verwaai - soos hy in sy droom die vorige nag
verskyn het. En hier is dit waar Jonas van der Poel aan wal gespoel is, later die
enigste getuie deur wie die identiteit van die verlore skip vasgestel kon word. Soos
die scenario van 'n rolprent het al die bedrywe van die groot toneel in die verbeelding
van die dokter verbygegaan, met die werklike omgewing as 'n blywende agtergrond
van die eeue-oue storie ...
Uit sy diep bepeinsing word dr. De Ridder tot die teenswoordige werklikheid
teruggeroep deur 'n opgewonde uitroep van Tarries, wat nog al die tyd besig was
om die oppervlakte noukeurig na te sien.
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‘Hier is 'n spoor, seur! Hier het iemand die Uitkyk-klip uitgeklim!’
Dr. De Ridder was spoedig langs die Boesman, waar twee rye spore 'n kort afstand
in die sand sigbaar is tot by die begin van 'n sloep waar dit moontlik is om sonder
veel moeite die laer lyste van Uitkyk-klip te bereik. Dr. De Ridder het dadelik
opgemerk dat die spore heeltemal vars is, nie eerder as dieselfde oggend gemaak
nie, en so klein en fyn dat geen twyfel kan bestaan dat die spore deur vrouevoete
nagelaat is nie; aan die sole kan hy sien dat albei rye deur netjiese damespantoffels
gevorm is.
‘Dan het ons spook hier in twee verdeel, Tarries,’ sê die dokter spottend, ‘en moes
hulle helder oordag gedwaal het, want die spore is nie meer as 'n halfuur oud nie.’
Tarries moet dit teleurgestel toegee. ‘En dit is klaarblyklik wit vrouens, want Abdol
Daoed se vroumense loop natuurlik kaalvoet as hulle die strand besoek.’
Weer stem Tarries in en as bewys van dr. De Ridder se gevolgtrekking, hoor hulle
skielik van die lys onmiddellik bokant hulle mensestemme. Van waar dr. De Ridder
en Tarries staan, is die oppervlakte van die lys onsigbaar, maar toe hulle 'n paar
tree nader aan die see stap, kom een eienaar van die stemme binne gesig van die
dokter.
Op die laagste lys van Uitkyk staan 'n jong meisie in 'n donkerblou
enkelstuk-swemkostuum geklee, haar hoof deur 'n gomlastiekmussie bedek. Helder
teen die skone oggendlug afgeskilder, toon sy 'n skouspel so beeldskoon as wat
die oog van 'n mens maar kan verlang. Selde in sy lewe het die jong professor sulke
perfekte ledemate of so 'n suiwer belyning gesien. Só verrassend was die onverwagte
verskyning van die jong dame dat al die gewone reëls van hoflikheid en beleefdheid
by dr. De Ridder in die agtergrond van sy bewustheid verskuif is. In plaas van
onmiddellik sy rug te keer en weg te stap, kan hy geruime tyd sy oë van die
skoonheid nie afwend nie. So fris en lewendig het sy hom toegeskyn dat die eerste
indruk was dat sy deel van die oggend en die see uitmaak en nouliks iets stofliks
kan wees.
Sy maak klaar om van die lys te duik.
Daar is hier 'n klein inham in die Uitkyk-rots wat aan alle swemmers van Silwersand
as 'n duikpoel sonder enige gevaar van vlakte of staande rots bekend is en die lys
waarop die jong dame staan, is 'n geliefkoosde duikplank.
'n Rilling gaan deur dr. De Ridder se senugestel by die aanskouing van die jong
meisie se houding en onder suggestie van die vreeslike koue indompeling waarvoor
sy haar so sorgeloos gereedmaak. Dit is toe dat haar oog vir die eerste maal op
hom val. Daar is 'n sigbare skrik wat dadelik verplaas word deur 'n glimlag van
herkenning en met 'n vrolike handwuif wat dr. De Ridder geen kans gehad het om
te beantwoord nie, trek haar skone en slanke gestalte van die hoogte af die see in.
So glad was haar storing van die waterspieël dat daar
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nouliks 'n spatsel sigbaar was. Voordat sy kon opkom, het dr. De Ridder haastig
agteruit gestap om buite gesig van die vrolike najade te raak.
‘Wie is dit, Tarries?’ vra hy verwonderd aan sy bediende.
‘Dit is die nonnie Agulha, seur. Dit Withuis behoort aan haar. Sy is 'n weeskind
en het die Withuis van haar ouers geërwe.’
Dadelik herinner dr. De Ridder hom alles wat hy reeds omtrent die afwesige
eienares van die Withuis gehoor het.
‘Jy kan loop, Tarries,’ beveel hy die Boesman. ‘Ek sal wag en die nonnie hier
ontmoet wanneer sy uitkom.’
Dit was onnodig om lank te wag. Klaarblyklik het selfs die najade die water vir 'n
langdurige swemmery te koud gevind. Die dokter het skaars die lengte van die
strandjie afgetree, toe hy die twee dames langs die sloep sien afkom. Een is 'n
bejaarde vrou wat die steil weg so moeilik vind dat die jonger haar aan die arm na
onder toe moet help. Die jonger swemmer is nog in haar badkostuum, wat nou egter
gedeeltelik met 'n warm mantel bedek is. Toe hulle op die gelyk grond kom, gaan
dr. De Ridder hulle beleef tegemoet en stel homself aan die jong dame voor.
‘O, ja,’ sê sy met 'n vrolike laggie, ‘ek het u dadelik geken. Ons het lank reeds
gehoor van die nuwe inwoner van Silwersand, net toe u die ou Olof Bergh-huis
gekoop het, en ek kan u verseker, dokter, dat ons gebrand het van nuuskierigheid
om met die beroemde professor De Ridder kennis te maak. Van u loopbaan in
Europa het ek selfs alles uitgesnuffel. Maar ek moet erken dat ek 'n ou man met
grys baard en hare te wagte was. 'n Mens verwag dit by 'n professor. Dit was wat
my 'n minuut laat twyfel het toe ek 'n jong man skaars ouer as ek self op die strand
sien ... Dit is my tante ... ook juffrou De Villiers, maar aan die meeste as tant Cateau
bekend.’
Ná die bekendstelling het dr. De Ridder die dames huiswaarts vergesel.
‘Ons het in die middel van die storm hier aangekom en tant Cateau het nouliks
haar gestoorde senuweestelsel weer tot bedaring gebring na ons motorrit oor die
strandpad. Ek moes jaag om voor hoogwater uit te kom, maar nogtans het verskeie
branders oor die treeplank geslaan.’
‘Dit was verskriklik, dokter,’ val die ouer dame haar in die rede. ‘Net so roekeloos
is sy met 'n motor. Ek het nooit verwag dat ons lewend sou uitkom nie.’ En sidderend
gaan sy voort om al die wedervaringe van die nagtelike reis te verhaal wat Agulha
met haar vrolike gelag begelei.
Die gesprek van die storm het dr. De Ridder tot die verhaal van die avontuur
gevoer. Sy beskrywing van die verskrikking van Tarries en die drie vissers het by
Agulha die grootste vermaaklikheid veroorsaak. Hulle is almal ou bekendes en sy
kan maklik verstaan watter indruk die verskyning van die spookskip op hulle sou
maak. Van die verskyning van die gedaante op die strand het dr. De Ridder tot
dusver nog nie vertel nie.

Eugène Marais, Versamelde werke

621
‘U het gou met ons Vlieënde Hollander kennis gemaak, dokter. Was u so gelukkig
om die skip self te sien?’
‘Tot my spyt nie. Mag ek verneem of u al die spook van De Zeven Maagden gesien
het?’
‘Ek kan sien, dr. De Ridder, dat u alles van die Vlieënde Hollander weet. Ons is
natuurlik baie trots op ons Vlieënde Hollander, wat aan Silwersand en aan geen
ander land of see behoort nie, wat Wagner en al die digters en toneelskrywers ook
al mag beweer. Ongelukkig moet ek ook erken dat ek in die grootste twyfel verkeer
of ek die skip ooit werklik gesien het. Ek is hier in die Withuis gebore; vandaar my
aaklige naam, Agulha - natuurlik 'n bose verbastering van l'Agulhas; en vandat ek
kan onthou, is ek op stories van die Vlieënde Hollander gevoed. Toe ek oud genoeg
was om meer nuuskierig as bang te wees, wat die spookskip betref, het ek dikwels
in stormweer strand toe gehardloop om te gaan kyk net wanneer daar 'n beweerde
verskyning van die spookskip was. Verskeie male het ek iets gesien wat my
verbeelding op loop laat sit het, maar nooit een keer was ek heeltemal seker nie.
En hierby kan ek u 'n geheim vertel: Ek sou maar te bly gewees het as ek my ooit
van die werklikheid van die Vlieënde Hollander kon oortuig het!’
‘Dit herinner my,’ sê dr. De Ridder, ‘dat ek u nog nie alles omtrent my ontmoeting
vertel het nie. As enige twyfel omtrent die Vlieënde Hollander bestaan het, dan was
daar altans geen die minste twyfel omtrent 'n ander gedaante wat aan ons verskyn
het nie.’ En omslagtig vertel hy die voorval van die verskyning en onverklaarbare
verdwyning van die gedaante op die strand.
Om te sê dat die verhaal Agulha met verwondering vervul het, sou nie die volle
waarheid wees nie. Sy het in die middel van hul wandeling gaan staan en die dokter
met wydgerekte oë aangestaar terwyl hy die besonderhede van die eienaardige
ontmoeting beskrywe. Hy kon haar wange sien verbleek en haar asemhaling het
van 'n gemoedsaandoening getuig wat hy seker nie as gevolg van sy storie te wagte
was nie.
‘U beskou dit in te ernstige lig, juffrou,’ sê hy toe hy gewaar hoe diep haar
ontroering is. ‘U kan my plegtige versekering aanvaar dat daar geen sprake van
iets bonatuurliks was nie. Die jong man was van vleis en bloed, en al wat in die
voorval werklik storend is, is die wyse waarop hy so skielik weggeraak het. Ek was
juis besig om die saak te begin ondersoek, toe ek die genot gehad het om u te
ontmoet. Ek is van plan om dadelik navraag by die Groot Plaas te doen ... of so
iemand daar aangekom het of enigsins bekend is.’
‘Ag, dr. De Ridder, aan 'n spook dink ek nie,’ is mej. Agulha se antwoord. ‘Dit is
juis omdat ek weet dat dit 'n mens was dat die gebeurtenis my so verbaas laat staan.
Daar is net een persoon wat dit kon gewees het en dit is die eienaar van die Groot
Plaas, Petrus van der Byl, en hy word eers oor 'n week tuis verwag. Ek weet dit
verseker, want ek het gister 'n brief van hom gehad.’
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Sy het die woorde miskien onnadenkend gesê, want nouliks was hulle uit of 'n helder
blos trek skielik oor haar pas verbleekte gelaat. Dit was genoeg om by die dokter
die vermoede te wek dat daar 'n nouer band as blote vriendskap tussen Agulha en
Petrus van der Byl bestaan - 'n vermoede wat, trots sy gewone filosofiese instelling
skielik diep in sy gemoed 'n gevoel van afkeer teenoor die onbekende eienaar van
die Groot Plaas gewek het!
So diep was Agulha se belangstelling in die gebeurtenis dat sy met die blote
verhaal nie tevrede was nie. Sy het dr. De Ridder uitgevra en gekruisvra omtrent al
die besonderhede, en vernaamlik omtrent die voorkoms van die onbekende persoon,
totdat selfs tant Cateau haar attent moes maak op die ongepastheid van haar
aanhoudende vrae.
‘Ek vra u om verskoning, dokter,’ sê sy toe, ‘maar as u hier so lank gewoon het
as ons en so goed met almal in die nabyheid bekend is, sou u self die
onverklaarbaarheid van die voorval insien. Mag ek u vra om ons te vertel van enige
verdere ontdekking wat u omtrent die saak gedoen het. Ons sal bly wees as u die
aandete by ons wil gebruik. Ons sal dan sommer 'n beter kans vir nadere
kennismaking hê - want ek kan u vooraf verseker dat ek nog baie van u ondervindings
in Europa en Amerika van u self wil hoor.’
By die groot hek van die Withuis het hulle afskeid van mekaar geneem en dr. De
Ridder het die uitnodiging aanvaar.

Die Soektog na die ‘Spook’ van Silwersand
Agulha de Villiers se reaksie op sy relaas van die ‘verskyning’ op Silwersand het
die voorval vir dr. De Ridder nog geheimsinniger laat lyk. Sy afleiding was: Sy weet
iets wat sy met opset verberg.
Hierdie vermoede het hom nog meer vasberade gemaak om dadelik uit te vind
wie die vreemdeling was, wat van hom geword het en wat die oorsaak van sy
sonderlinge gedrag is.
Met hierdie voorneme het hy onmiddellik ná sy ontmoeting met die twee dames
na die Groot Plaas aangestap om sy voorgenome ondersoek daar te begin.
Dit was sy eerste besoek aan die ou Van der Poel-woning, wat hy voorheen net
van 'n afstand teen die helling van die berge kon sien.
Die huis van Zuiderzicht was veel groter as sy vorige kennismaking op 'n afstand
hom laat vermoed het. Dit was natuurlik in die gewone styl van dié periode, met
hoë, wit gewels aan weerskante en 'n front met pleisterwerk versier. Die stoep was
weens die helling waarop die huis staan so hoog dat 'n dubbele reeks trappe van
meer as dertig voet toegang van onder verleen het. Tussen die trappe is 'n verwelf
wat die deur bevat na 'n kelder wat onder die hele breedte en wydte van die ou huis
strek. Agter teen die berg is 'n kruisvormige wynkel-
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der en 'n hele reeks buitegeboue, almal is dieselfde ou-Hollandse boustyl.
Oral op die werf kon hy bediendes aan die werk sien, en die luike en
diamantruit-vensters van die woonhuis was oop. Dit het allesbehalwe soos 'n
onbewoonde huis gelyk.
Hy het nouliks geklop of die voordeur word deur 'n netjies geklede jong Maleiervrou
geopen, wat hom beleef vra wat sy vir hom kan doen, met die byvoeging dat meneer
Van der Byl nie tuis is nie.
Die voordeur het onmiddellik toegang tot 'n enorme saal verleen, met 'n reusagtige
kiaathout-eettafel as die vernaamste meubelstuk en aan die bo-ent was 'n
musiekgalery met pragtig gesnede traliewerk, eweneens van donker kiaathout. Al
die swaar meubels was van dié kosbaarste houtsoort. Dr. De Ridder het met die
grootste belangstelling 'n glimp gehad van groot, met rooikoper beslane kiste,
rusbanke en leunstoele van ebbe- en ander kosbare houtsoorte waarvan elkeen 'n
museumstuk van die grootste waarde sou wees.
Terwyl hy die bediende ondervra na die moontlike aanwesigheid van 'n jong man
wat hy min of meer beskrywe volgens sy herinnering van die voorkoms van die
vreemdeling van die vorige nag, kom deur 'n sydeur 'n bejaarde dame die saal binne.
Sy is in 'n ouderwetse drag van swaar, swart sy geklee, met 'n mus van wit kant op
haar grys hare. In haar hand is 'n kierie met 'n kruisgeves van silwer waarop sy met
elke tree swaar leun. Die bediende het dadelik die verdere onthaal van die besoeker
aan haar oorgelaat.
Nadat dr. De Ridder sy naam bekend gemaak het, is hy met 'n sekere mate van
statigheid deur die ou dame binnegenooi en 'n stoel aangebied. Nadat sy ook met
aansienlike moeilikheid in 'n groot gekussingde leunstoel plaasgeneem het, het sy
haar naam as mevrou Van der Poel, 'n groottante van die teenswoordige eienaar
van Zuiderzicht, die heer Petrus van der Byl, aangegee.
‘Ek moet erken, mevrou,’ begin dr. De Ridder, ‘dat ek u neef hier te wagte was
en dit was spesiaal om hom te ontmoet dat ek die besoek onderneem het.’
‘En mag ek verneem,’ vra die ou dame, ‘wat u laat dink het dat die heer Van der
Byl tuis is?’
Dit het dr. De Ridder sterk voorgekom dat daar 'n sekere mate van skrik in haar
houding is wat sy tevergeefs probeer onderdruk. Ook hierdie ontmoeting het gestrek
om die gevoel van iets diep geheimsinnigs by hom te versterk.
‘Ek het gedink dat die heer Van der Byl tuis is, omdat ek verlede nag in die storm
'n onbekende jong man op die strand teëgekom het wat in omstandighede verdwyn
het wat die plig op my lê om uit te vind wat van hom geword het.
Ek moet erken dat ek geen ander rede het om te vermoed dat die onbekende
persoon die heer Van der Byl was nie, behalwe die feit dat daar geen ander inwoners
van hierdie buurt is wat enigsins met die onbekende in voorkome ooreenkom nie.’
Daar is nou geen twyfel meer nie dat die verklaring van dr. De Ridder 'n ver-
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bysterende uitwerking op die ou dame gehad het. 'n Paar sekondes lank het sy
tevergeefs probeer om woorde vir 'n gepaste antwoord te vind. Dit was asof sy
skielik en onverwags 'n diep ongunstige of ongewenste berig ontvang het.
Onwillekeurig het sy een hand oor haar hart vasgedruk, asof die slag van die slegte
berig daar die hardste geval het. Uiteindelik kom die stotterende verklaring: ‘Ek kan
u verseker, dr. De Ridder, dat dit nie my neef kon gewees het nie, omdat ons hom
eers oor 'n week hier te wagte is ... U het waarskynlik verneem dat daar 'n algemene
geloof onder die volk bestaan dat 'n dwalende gees af en toe sy verskyning op die
strand, of in die nabyheid maak. Nie dat ek die minste geloof in die storie wil te
kenne gee nie, maar dieselfde natuurlike oorsaak wat miskien oorspronklik die storie
geskep het, het moontlik hierdie indruk verlede nag op u gemaak. In stormweer, te
midde van reënbuie en drywende miswolke, is dit maklik vir die menslike verbeelding
om gedaantes te voorskyn te roep.’
Voor die einde van haar suggestie het sy weer haar gewone statige kalmte
teruggevind.
‘Ou dame,’ was die gedagte wat onwillekeurig by dr. De Ridder opkom, ‘wat jy
nou sê, is 'n bedekte leuen, of iets baie na aan 'n leuen en die suggestie is 'n poging
om die leuen 'n bietjie aanneemliker te maak. Maar ek het te lank ondervinding van
menslike swakhede in hierdie rigting om my so maklik te laat koudlei. Sowel jy as
Agulha de Villiers weet iets wat julle my nie wil vertel nie - waarom weet ek nie.’
Hardop het hy egter slegs sy spyt uitgedruk oor die onnodige storing wat hy haar
veroorsaak het.
Hy was egter verbly om met haar kennis te maak en dit sal vir hom ook besonder
aangenaam wees om die heer Van der Byl wanneer hy tuis kom, te ontmoet.
Stadig en met tekens van liggaamlike pyn het die ou dame haar uit haar leunstoel
opgelig en daarmee te kenne gegee dat die onderhoud verby was.
‘Ons sal altyd bly wees om u op Zuiderzicht te ontvang, maar ons is maar
teruggetrokke mense en my neef is in hierdie opsig byna 'n kluisenaar,’ was haar
woorde, terwyl sy haar hand aanbied. Dit was 'n suggestie wat dr. De Ridder nie
kon veronagsaam nie.
‘Met ander woorde,’ was sy stilswyende gevolgtrekking, ‘julle sal my veel licwer
nie weer hier wil sien nie ... en dit is tyd vir my om te trek.’
Hy het sy ondervraging dadelik gestaak en mev. Van der Poel beleef gegroet en
Zuiderzicht verlaat met sy besluit meer vasberade as ooit om uit te vind wie die jong
man was en wat van hom geword het; en as Agulha en mev. Van der Poel in die
een of ander geheim betrokke is, sal hy dit ontsluier, trots al die lydelike verset wat
hom aangebied mag word.
Die gasvryheid van Agulha en haar tante wat dr. De Ridder dié aand in die
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Withuis geniet het, het hom so diep binne die persoonlike dampkring van die jong
dame gevoer dat alle ander gevoelens vir die eerste maal in sy lewe deur die
gewaarwording van vroulike aantreklikheid verdring is. En Agulha was sonder twyfel
iets heeltemal uitsonderliks binne die grense van sy ondervinding. Nie alleen is haar
fynheid van gelaatstrekke en ledemate buitengewoon nie, maar daarmee was
gepaard 'n gemoed wat in alle rigtings hom skitterend toegeskyn het. 'n Verstand
lewendig en snel soos 'n druppel kwik op glas; 'n werklike gevoel vir humor wat
selde in 'n vroulike gemoed tot so 'n peil van ontwikkeling geraak en daarby 'n mate
van geleerdheid en opgegaarde kennis wat haar in staat stel om oor enige onderwerp
met gegronde belangstelling te kan praat.
Slegs wanneer een onderwerp ter sprake kom, het dr. De Ridder huiwering en
beskroomheid in die houding van die skitterende najade ontdek. By een geleentheid
het sy dit selfs nodig geag om 'n uitleg van haar houding te waag.
‘U moet weet, Dokter,’ het sy gesê, ‘dat Petrus - of Pedro soos ons hom noem en ek hier in die eensaamheid van Silwersand as broer en suster opgegroei het.
Ons het as klein kinders saam skool toe gegaan en later al ons vakansies hier saam
deurgebring. Ons het die grootste gedeelte van ons lewe op, of in die water
deurgebring en dit is die band wat ons altwee nog steeds aan Silwersand gebonde
hou. Ons het elkeen ons eie skuit. Myne sal môre weer vlot wees - na die wegberging
gedurende my afwesigheid - en Pedro sal waarskynlik met 'n nuwe skuit van
Simonsbaai hierheen seil, as hy 'n koop waarmee hy besig was, voor die tyd sluit.’
Met die grootste belangstelling het sy die besonderhede van die onderhoud tussen
dr. De Ridder en die ou dame van Zuiderzicht aangehoor.
‘Ek het u vertel dat hy nie tuis is nie,’ was hierop haar opmerking. ‘Ek kan maklik
begryp watter indruk ou tant Hendrina van der Poel op 'n vreemdeling soos u sal
maak. Sy het die plek van Pedro se moeder ingeneem, wat jonk dood is en haar
seuntjie 'n wees nagelaat het. Tant Hendrina is onder ons vermaard weens haar
trots en die maatskaplike formaliteite wat sy van net soveel belang as die Dordtse
leerstelling ag en baie weinig minder as die Heidelbergse Kategismus, maar wanneer
jy haar goed leer ken, sal jy onder al haar gehegtheid aan uiterlike vorm 'n aard van
louter goud ontdek. Sy is trou aan sekere gelofies wat niemand wat verlang om haar
vriendskap te behou, durf minag nie. Een gelofie is dat die Van der Poel-familie die
hoogste Kaapse aristokrasie verteenwoordig en dat haar neef Piet die enigste
erfgenaam van die grootsheid is. Dit is een van die voortdurende griewe van haar
lewe dat Petrus geneig is om met familietrots die spot te drywe.’
Dr. De Ridder het met belangstelling verneem dat Agulha met die vernaamste
besonderhede van die Van der Poel-familiegeskiedenis vertroud is. Sy, van haar
kant, het met groot opgewondenheid verneem van die argiefdokumente wat dr. De
Ridder versamel het omtrent al die oudhede van Silwersand en het
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met dank sy aanbod aangeneem om saam met hom die papiere nog gedurende
hierdie vakansie deur te gaan en gesamentlik 'n brosjure uit die dramatiese en
tragiese voorvalle verbonde aan die vergaan van Die Vlieënde Hollander saam te
stel.

Die ‘Spook’ van Zuiderzicht
Die week wat op hierdie gebeurtenis gevolg het, het dr. De Ridder byna uitsluitend
in Agulha se geselskap deurgebring. Hulle het saam geswem, dae agtereen saam
op haar skuit deurgebring - 'n groot seilboot wat sy, met al die behendigheid van 'n
ervare seevaarder, met 'n bemanning van twee Kleurlinge gehanteer het. Die dokter
was hier die vyfde wiel aan die wa en moes, met 'n sekere mate van bedekte
skaamte, Agulha se seemanskap en seekennis bewonder. Saans ná ete was hulle
meestal met die ou dokumente besig. Agulha het 'n aansienlike biblioteek wat oor
die storie van Die Vlieënde Hollander handel uit alle tale versamel. In hierdie rigting
was haar kennis baie uitgebreider as dié van dr. De Ridder, wat nou vir die eerste
maal met die dramatiese storie in noue aanraking gekom het.
Dit is lig te begryp dat 'n intimiteit van hierdie aard spoedig 'n nuwe atmosfeer vir
die dokter oor Silwersand geskep het. Om aan die klein strand sonder Agulha te
dink, het 'n leemte gewek waaraan hy nouliks kon dink.
Die mooi weer en die aangename geselskap met Agulha was nie lank van duur
nie. Dit was die tyd van reën en storms, en binne 'n week ná haar aankoms was
daar weer 'n geweldige storm uit die weste, gepaard met aanhoudende reën en mis,
wat almal die hele dag binnenshuis gehou het. Vir dr. De Ridder was dit 'n dag só
vervelend dat selfs die heerlikste vuur wat Tarries in die groot kaggel aan die gang
kon bring, geen aantreklikheid vir hom had nie. Soos 'n gevange dier het hy die
groot, ou huis van kamer tot kamer deurwandel, af en toe 'n boek in hande geneem
om dit net so spoedig weer opsy te werp; 'n paar blaaie van die manuskrip van die
gesamentlike geskiedenis van Die Vlieënde Hollander deurgelees, alleen om die
gevoel van eensaamheid te verdiep en die verlange na die aanwesigheid van sy
wakker kollega te verskerp. Ure lank het hy by 'n venster gestaan wat nou en dan
deur drywende miswolke 'n uitsig op die see verskaf. Die weeklag van die wind en
die oneindige gedruis van die onstuimige see op die rotse van Silwersand het die
neerslagtigheid van die eensame dokter al hoe ondraagliker gemaak. Toe die
skaduwee van die nag oor die treurige skouspel neersak, het hy verskeie male 'n
besoek aan die Withuis - trots die geweld van die storm - ernstig in oorweging
geneem. Maar hy het telkens die plan prysgegee, omdat Agulha dit miskien as
kinderagtige swakheid kon beskou!
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Hierdie dag was geen uitsondering op die Stormkaap se vaste gewoonte om met
die koms van die nag luidrugtiger in sy woede te word nie. Ná die aandete was die
eensame dokter se enigste toevlugsoord sy groot leunstoel voor die kaggel, waar
sy gedagtes op die vleuels van die storm heen en weer gesweef het oor die reeks
sonderlinge gebeurtenisse waarmee sy baaswording van Silwersand hom in
aanraking gebring het. Maar waar sy gedagtes ook al heen sweef, was dit alleen
om telkens tot een beeld terug te keer - 'n beeld wat, trots die inspanning na ander
rigtings van 'n sekere mate van wilskrag - bestendig oor sy gemoedsgebied die
heerskappy voer. Dit is onnodig om te sê dat dit die beeld van Agulha de Villiers
was, in al die verskillende tonele waarin haar betowerende skoonheid gedurende
die laaste paar weke aan hom verskyn het.
Dit was lank ná middernag toe hy uit 'n vaste sluimering wakker skrik, gewek deur
'n buitengewoon harde geskreeu van die storm buite. So aangenaam en sussend
was die sagte geblaas van die dennebol-vlamme, so liefkosend die kussings op die
groot leunstoel dat daar geen die minste begeerte was om die donker, koue gang
na sy slaapkamer te aanvaar nie. Dadelik het hy weer in die aanloklike warmte van
die vuur ingedut en binne 'n paar minute was hy weer vas aan die slaap.
Wat hom die tweede keer gewek het, was iets wat selfs deur sy bewustelose
toestand met die boodskap aan sy slapende brein van iets buitengewoons en
skrikwekkends heengedring het. Hy ruk orent in die stoel en is dadelik in luisterende
houding. Buite brom die storm nog onafgebroke, maar binne verkeer die huis in
doodse stilte. Klaarblyklik is die bediendes lank reeds aan slaap. Toe sy oog op die
groot staanklok val, was hy verbaas om te merk dat dit op slag van twee is. Daar is
geen teken van wat hom gewek het nie. Hy het die slaapherinnering van iets
geweldigs gehad; van iets wat vir een moment bo die eentonige gedreun van wind
en branding duidelik hoorbaar moes gewees het. Maar wat? 'n Losgerukte hortjie,
of miskien 'n voorval in 'n vergete droom?
So stil was die groot, ou huis en so stip het hy geluister dat die skielike gekraak
van 'n vloerplank in een van die verafgeleë gange of vertrekke onnatuurlik luid
geklink en hom 'n momentele skrik deur die lyf gejaag het wat die laaste oorblywende
slaapsluier van sy verstand geruk het. Dit kon net 'n paar sekondes vanaf sy
ontwaking gewees het, maar die aanstrenging van sy oplettendheid het dit tot lang
minute uitgerek, toe die wekkende geluid herhaal word met 'n geweld wat dadelik
soos 'n alarmgeskal en hulpgeroep deur die slapende huis weergalm. Dit is 'n
geweldige geklop aan die groot voordeur wat hom gewek het en wat dié keer herhaal
en weer herhaal is, en toe aanhoudend word. Dit was 'n uitroep van doodsgevaar,
'n smeekgebed om hulp - oombliklik-aandringend - wat met 'n stem van honderd
tonge roep en in elke gang van die groot, leë ou huis 'n spookagtige weerklank wek.
Daar het dadelik by herhaling van die geklop by dr. De Ridder die gevoel
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posgevat dat die dryfveer van die alarm - deur wie ook al veroorsaak - gevaar is.
Dié gevoel kon hy gedurende die oomblikke wat dit hom gekos het om sy gedagtes
- ná sy skielike ontwaking - haastig bymekaar te raap, nie wegredeneer nie. In 'n
ou Hollandse muurkas langs die kaggel was daar 'n rewolwer wat hy uit Amerika
saamgebring en hier vergeet het. Haastig het hy die wapen gelaai en dit - met 'n
glimlag van selfbespotting - op egte Amerikaanse rampokkerstyl in sy heupsak
gesteek en toe met 'n elektriese flits het hy vinnig deur die groot voorsaal na die
voordeur geloop, die grendels losgemaak en sowel die boas die onderdeur gelyk
en sonder die minste aarseling wyd oopgestoot. Op die stoep voor hom is drie
persone (een van hulle ook met 'n flits in die hand) so toegewikkel in jasse en tjalies
dat dadelike herkenning uitgesluit is. Hy kan egter onmiddellik sien dat al drie vroue
is, en toe al drie gelyk die kamer binnestort, is dit die stemme wat hul identiteit aan
hom bekend stel. Die eerste van die stoet is tant Cateau de Villiers, die tweede 'n
verwaaide kombuisbediende, wat deur vrees haar beleefdheid tydelik vergeet het,
en die laaste is Agulha de Villiers, die flitsdraer.
Die ou dame gryp hom krampagtig met altwee hande aan die arms vas.
‘O, dokter, dit was vreeslik ... vreeslik! Nooit gaan ek daar weer sonder 'n man
slaap nie!’
Sy is uit-asem en so verlam deur skrik dat dr. De Ridder verplig is om haar die
steun van 'n arm om die lyf te verleen. Die bruin vrou staan ook vas teen hom en
rittel en bewe onder die uiting van 'n stroom onaardse geluide.
Agulha is die enigste van die drie wat - uitwendig altans - g'n teken van
buitensporige vrees toon nie.
Haar tante se uitlating ontlok aan haar 'n harde en vrolike gelag wat dadelik neig
om die tragiese atmosfeer in 'n komedie om te skep.
‘Tante! Tante!’ roep sy met 'n voorwendsel van verontwaardiging. ‘Dit is dingetjies
wat ons geheim behoort te hou ... buitendien, waar sal ons 'n man in Silwersand
beskikbaar vind, tensy jy met geweld reeds op dr. De Ridder beslag gelê het?’
‘Agulha!’ fluister haar geskokte bloedverwant. ‘Ek verbied jou om onder sulke
omstandighede nog ligsinnig te wees! O, dokter ...’
‘Onthou, tant Cateau, dit is al oor twee-uur in die oggend. Dokter, ons is verkluim.
Neem ons tog na jou vuur - ek kan sien jy was nog nie in die bed nie - dan sal ons
jou die oorsaak van ons ontydige vlug na jou beskerming vertel. En dan, dink ek,
sal jy ons slaapplek vir die res van die nag moet gee, want ek sal self nie graag na
die Withuis wil teruggaan voordat die son helder skyn nie.’
Dr. De Ridder het hulle dadelik na die vuur geneem en toe vir Kandas gewek om
koffie te maak en beddens vir die dames in verskillende vrykamers in gereedheid
te bring.
Toe hy terugkom, het tant Cateau al tot verhaal gekom. Agulha het haar lig-
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sinnigheid laat vaar en dadelik begin sy op 'n toon van die diepste erns die oorsaak
van hul nagtelike besoek mee te deel.
‘Dokter De Ridder, ons het 'n senuweeskokkende ontmoeting gehad. Ek sal jou
baie kortliks vertel wat gebeur het en dan sal ons die vervolg van die saak in jou
hande laat:
Ons het vroeg gaan slaap. Die vervelende onweer het ons twee uitgeput. Tant
Cateau en ek slaap in aangrensende kamers, en dit is 'n vaste gewoonte om die
deur tussen ons kamers gedurende die nag oop te laat. Hoe laat ek my lig
doodgemaak het, weet ek nie presies nie, maar ek dink dit moet ná twaalf gewees
het. Ek het lank gelees en tant Cateau was toe reeds lank aan die slaap en haar
kamer donker. Een omstandigheid moet ek ook eers duidelik maak: Die groot venster
van die kamer is aan die kant van die tuin. Gewoonlik laat ek die boonste raam
winter en somer oop, maar die storm het my vannag verplig om my venster toe te
maak en gelukkig het ek die skuif toegedruk. Maar ek druk altyd die gordyne wyd
oop, want van my bed het ek 'n klein uitsig op 'n stukkie van die strand waar ek
snags die branders onder Uitkyk kan sien breek. Van haar bed kan tant Cateau ook
'n gedeelte van die venster in my kamer sien.’
Met 'n ril bevestig tant Cateau die uiteensetting. Dieper en ernstiger word Agulha
se stem, toe sy die krisis van haar storie nader. In haar pragtige oë vorm 'n skaduwee
van benoude herinnering.
‘Terwyl ek nog aan lees was - ek dink tussen tien- en elfuur - het ou Robbe
verskeie kere geweldig geblaf. Hy slaap in die ou woonhuis en weens die storm
was die deur toe en hy was dus binne opgesluit. Sy blaf was baie ongewoon, maar
die geraas van die storm was só geweldig dat ek sy onrustigheid toegeskrywe het
aan die feit dat hy met die ongewone opsluiting ontevrede was en dat die storm
buite hom senuweeagtig maak. Ongeveer elfuur moes dit gewees het, toe my aandag
deur 'n geraas aan my venster getrek word, 'n ongewone geraas, verstaan jy, dokter,
iets anders as die eentonige geskud deur die wind veroorsaak. Ek het dadelik
opgekyk en geluister, maar daar was niks sigbaar nie en die geluid, wat dit ook al
mag gewees het, het dadelik opgehou. Net toe was ou Robbe vreeslik aan blaf, met
'n geknor tussenin, wat hy alleen laat hoor wanneer hy in die grootste woede verkeer.
Nietemin was ek glad nie bang nie - dit kan ek jou verseker. Ek het nie eers daaraan
gedink om tant Cateau wakker te maak nie. Ons is so gerus hier op Silwersand, so
seker dat niks gevaarliks ooit hier kan gebeur nie dat ek sonder die minste huiwering
gewillig sou wees om enige nag alleen op die strand deur te bring.’
Weer 'n aaklige ril van tant Cateau.
‘En toe draai ek die lamp uit en byna dadelik moes ek vas aan die slaap gewees
het. Ek moet jou vertel dat ek die flits altyd langs my op die tafel hou omdat dit so
lank duur en so moeilik is om die lamp in die donker aan te steek. Hoe
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lank ek geslaap het, weet ek nie, maar ek is deur tant Cateau se geroep gewek.’
‘Ja, dokter,’ val laasgenoemde opgewonde in die rede. ‘Daar was 'n slag - net
soos 'n hamerslag op hout - êrens in die rigting van Gulha se venster. Die hond blaf
en knor met die uiterste woede. En toe ek opkyk, sien ek voor Agulha se venster ...
O, dokter! ... ek sien ... ek sien 'n soort iets ... 'n donker iets wat roer en wat 'n straal
lig binne die kamer beweeg ... vreeslik ... verskriklik! ...’
‘Laat my verder vertel, tant Cateau,’ sê Agulha in haar sagte, diep stem, wat die
ou dame dadelik tegelyk tot bedaring en stilte skyn te bring. ‘Net toe ek helder wakker
word, neem ek byna instinkmatig die flits op en rig die straal op die venster, want
ek het gewaar dat iemand van buite met 'n flits in my kamer rondskyn. Die eerste
wat ek sien, is 'n gesig; 'n vreeslike gesig, dokter ...’
‘O, liewe Heerekie!’ kom van die bruin vrou, wat vas teen haar nonnie se stoel op
die vloer gehurk sit.
‘Daar was twee oë vas op my gerig en 'n bleek gesig met 'n uitdrukking so
boosaardig en wreed dat ek 'n uitroep van skrik onmoontlik kon weerhou. Dit het
my voorgekom dat dit die gesig van 'n taamlike jong man is, skoongeskeer, met 'n
sagte, swart vilthoed op wat sy voorkop in 'n donker skaduwee gelaat het. Hy het
'n soort swart mantel aangehad, met 'n hoë kraag wat gestrek het om die onderste
gedeelte van sy gesig ook met 'n skaduwee te bedek. In sy linkerhand was die flits
en in sy regterhand, wat onder die mantel in die straal van my flits sigbaar geword
het, was 'n lang, blink mes ...’
‘O, Jassus!’ - van die bediende, wat al meer onder die verskrikking van die verhaal
raak.
‘Hy het 'n tyd lank met onsiende oë stip by my verbygekyk,’ gaan Agulha voort.
‘O, my profetiese siel, my oompie! - soos Hamlet gesê het,’ is die uitroep van dr.
De Ridder, vergesel van 'n vuisslag op die leuning van sy stoel ... ‘Pardon, juffrou!
Wat ek bedoel, is dat dit sonder die minste twyfel dieselfde “spook” is wat ek en die
volk die nag van die laaste groot storm op die strand ontmoet het. Ek was seker
daarvan net toe jy met die verhaal begin ... Gaan voort, juffrou, dit interesseer my
tot die uiterste.’
‘Dit het my voorgekom dat dit alles vreeslik lank geduur het, maar dit was seker
in werklikheid net 'n paar minute. Intussen het tant Cateau met die een skreeu na
die ander my kamer ingestorm, in my bed geklouter en my so vasgeklou dat ek my
flits nie langer kon gebruik nie. Ek dink my liewe tante het die spook 'n groter skrik
op die lyf gejaag as wat hy aan ons kant veroorsaak het ... Hoe dit ook al mag wees,
by die lig van sy flits wat hy nog steeds aan die brand hou, kon ek hom sien
agteruitgaan. Ek het my uit tant Cateau se omhelsing losgemaak en dadelik na die
venster gespring en die ligstraal na buite gerig. Die storm was nog woedend en die
tuin was donker, met drywende mis.
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Ek sien hom vinnig langs die breë laan in die rigting van die strand voortsnel. Ek
het die straal van my flits op hom gehou, maar hy was toe reeds vaag en onduidelik
in die storm en mis. Hy het van agter die meeste op 'n reuse-vlermuis gelyk wat op
groot, swart vlerke in die duisternis en storm wegfladder. Die laaste wat ek van hom
gesien het, was op die hoek van ons tuinlaning, waar hy verdwyn het. Tante en ek
het besluit om ons toevlug tot jou te neem. Ons het dadelik die bediende gewek,
ons geklee, en hier is ons, dokter.’
‘Ek wonder, juffrou, of jy gewillig sou wees om dadelik op die spoor van die
nagtelike besoeker te gaan. Ek is seker dat daar geen die minste gevaar is nie,
anders sou ek dit nie voorstel nie. Buitendien, ek is goed gewapen’ - en die dokter
bring sy rewolwer te voorskyn - ‘en ek is net so seker dat ons spook vir 'n
rewolwerkoeël baie gevoelig sal wees - as dit ooit nodig mag wees om een teen
hom te gebruik, wat nooit sal gebeur nie. Ek sou alleen gaan, maar ek maak die
voorstel aan jou, Agulha, omdat ek voel dat jy nie bang is nie en ek wil bowendien
so baie getuies hê as wat ons bymekaar kan kry. Tarries moet ook saamkom. “De
behoudenis is in de veelheid der raadslieden!” Wat sê juffrou Agulha?’
Agulha was dadelik gereed. Vir haar het die voorval soos 'n heerlike avontuur
begin, met net genoeg vreesagtigheid om dit aantreklik te maak.
Dit het egter moeite gekos om tant Cateau se verbitterde teenstand te oorwin.
Die gedagte om die verskriklike gedaante in die donker nag te agtervolg, het haar
met die vreeslikste angs en siddering vervul. Self wou sy nie gaan nie en om Agulha
sonder haar toe te laat, wou sy ook nie van hoor nie. Dreigemente en oorhalery het
uiteindelik geslaag. Sy het toegestaan om lid van die ekspedisie te word, waarvan
sy met beslistheid die noodlottigste uitslag voorspel het. Dr. De Ridder het intussen
die onwillige Tarries te voorskyn gebring en toe die groep eindelik op die stoep
vergader, het dit bestaan uit Agulha, haar tante, dr. De Ridder, Kandas - wat haar
as vrywilliger aangebied het - en Tarries as agterhoede. Dr. De Ridder en Agulha
het die optog gelei, elkeen met 'n flits in die hand.
Dit was oor drie. Die storm het intussen aansienlik bedaar. Daar was nog
geweldige windstote, maar met betreklik langdurende stiltes tussenin; ook het die
miswolke af en toe soos 'n gordyn wat opgerol word, opgeklaar om rots en branding
enkele minute in dowwe sterlig sigbaar te maak. Vir etlike honderde tree in die
omtrek het die twee elektriese strale elke skuilplek van skaduwees beroof en die
nagwandelaar geen toevlugsoord van onsigbaarheid oorgelaat nie. Maar daar was
van hom geen teken nie. Toe dr. De Ridder eindelik op die strand van Silwersand
aankom, was dit met die hulpelose gevoel dat die geheimsinnige wese hom weer
ontvlug het.
Hulle het ná 'n kort bespreking net besluit om weer terug te gaan, toe Tarries se
oë weer op die spoor kom.
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‘Daar is hy!’ skreeu hy opgewonde. Een van die ligstrale het een sekonde lank op
'n skaduwee geval wat die Boesman dadelik as iets lewends herken het. Altwee
flitse is spoedig op die aangetoonde punt gerig en dadelik word die geheimsinnige
gestalte aan die hele groep duidelik sigbaar. Op die hoogste spits van Uitkyk-rots
staan hy bewegingloos, met sy aangesig na die see gekeer. Sy swart mantel fladder
agter hom, wyd in die wind uitgestrek. Sy houding wek die indruk dat hy die
onstuimige see in diep bepeinsing gadeslaan. Nòg op die skitterende ligstrale, nòg
op die opgewonde groep onder hom skyn hy die minste ag te slaan; dit is asof hy
van hul teenwoordigheid onbewus is.
Dr. De Ridder het dadelik besluit dat die ‘spook’ van Silwersand hom dié keer nie
weer sou ontglip nie.
‘Hou jou flits op hom gerig, juffrou Agulha. Ek sal nie verder as die top van u af
weggaan nie. Wees vir niks bang nie. Ek verseker u dat hy skadeloos is.’
Maar van sy bewering was dr. De Ridder self allesbehalwe seker. Met die flits in
die een en sy rewolwer in die ander hand bestyg hy die steil rots langs die
strandsloep met roekelose spoed - agtervolg deur die geweeklaag van tant Cateau,
wat bang is om saam te gaan en weier om agtergelaat te word.
Dr. De Ridder is skaars in die helfte van die rots toe die gedaante van die nagloper
soos 'n miswolk uit die straal verdwyn. Dit is asof hy skielik deel geword het van die
nag en duisternis waaruit hy oorspronklik gebore is. Van die spits af ondersoek dr.
De Ridder die omtrek noukeurig met die straal, maar daar is niks! Daar is slegs twee
weë waarlangs 'n wese van vleis en bloed hom uit die voete kon gemaak het: òf het
met die ratsheid en snelheid van 'n klipbok die rotswand land-in gevolg, òf hy het
van die hoogste lys van Uitkyk aan die kant wat buite hul gesig was, totdat hy die
spits bereik het, die see ingeduik.
Mismoedig keer dr. De Ridder na die wagtende groep terug om hulle die uitslag
van sy poging te vertel. Toe is besluit om na dr. De Ridder se huis terug te gaan,
waar die twee dames die paar oorblywende ure van die nag sou deurbring; dan kon
môre tot verdere stappe besluit word.
Tarries het die avontuur met die plegtige verklaring gesluit: ‘Dit is jammer dat die
seur nie met die woord “Abrakadabra” na sy kant gespoeg het nie. As 'n mens dit
gou doen, dan staan hulle. Hulle kan nie vlug of wegraak nie.’
‘Goed, Tarries,’ was sy baas se antwoord, ‘ek sal dit volgende keer onthou.’
Toe hulle weer 'n paar minute lank om die vuur vergader het, stel dr. De Ridder
aan Agulha 'n vraag waarmee hy lank reeds dié nag besig was. Hy kyk haar stip
aan en vra toe op 'n toon van merkbare plegtigheid: ‘Juffrou Agulha, sal jy asseblief
goed nadink en my sê of die gesig wat jy voor die venster gesien het, jou aan iemand
wat jy ken of tevore gesien het, herinner?’
Sy het geruime tyd diep nagedink, voordat sy op die vraag antwoord. Toe sê sy:
‘Dr. De Ridder, ek wil jou 'n eienaardige voorstel maak wat ek later mis-
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kien sal verduidelik. Ek wil jou versoek om môre vroeg weer 'n besoek aan Zuiderzicht
te bring en ou mev. Van der Poel weer te vra of 'n vreemdeling of persoon wat op
ons nagbesoeker lyk, nie op Zuiderzicht oornag het nie. Nadat jy dit gedoen en my
die uitslag vertel het, sal ek jou vraag beantwoord.’

Zuiderzicht weer besoek
Vroeg die volgende oggend bestyg dr. De Ridder Zuiderzicht se hoë stoep vir die
tweede keer en stap na die groot voordeur. Niemand is sigbaar nie, maar die bodeur
is oop en voordat hy klop of die groot koperklok lui wat op 'n bankie langs die deur
staan, slaan hy die pragtige saal van die paleis van die Van der Poel-familie
aandagtig gade. 'n Vleuelvaart van grou tonele skiet deur sy herinnerende
verbeelding. Hier is die werklike mis en scene, onveranderd, van al die vreeslike
gebeurtenisse van driehonderd jaar. Die pragtige saal is opgeluister met die lig van
honderde waskerse teen mure en in die skitterende kroonlugter wat van die blink
gepoleerde vloer in honderde spitse en ligfasette skitter. Van die galery kom die
sagte klanke van harp, viool en fluit ... droomagtige walse; lewendige cotillions. Die
saal is van die swaarste meubelstukke geledig. Die groot ruimte word gevul met
dames en here in storieagtige skoonheid van sy, satyn en juwele. Die here is in
sykouse met geblomde, swart satynboklere, wit gekante kraag en armbande, rapiere
met geveste van skitterende gesteentes aan die linkersy. Dan volg die statige
bewegings van cotillion en wals wat in droomagtige ritme oor die donker vloerspieël
swaai. Skielik 'n gil ... weer 'n gil, snerpend soos 'n vlym! Op die vloer uitgestrek lê
'n jong man. Op die lakenwit van sy met kant geborduurde borshemp verskyn 'n
snel toenemende skarlaken vlek - 'n tint wat alleen deur slagaarbloed geverf kan
word. Dit is die jong minnaar van die skone Valkure van der Poel, die aanstaande
bruidegom aan wie Zuiderzicht en die opgegaarde skatte van die familie saam met
sy bruid oorhandig sal word. Langs die gevelde liggaam staan Valkure self; haar
donker oë is wyd en wild met die eerste skyn van waansin. In die hart van haar
beminde steek nog die slagterspriem waarmee sy hom te midde van al die vrolikheid
die ewigheid ingejaag het ... Die voorhang val.
Dit is nag. Alles is rustig en aan die slaap in die groot huis. Skielike alarm; wilde
geskreeu soos van ontketende duiwels uit die bodemlose Afgrond; slag op slag teen
die slot van die swaar-gegrendelde dubbelvoordeur. In die saal, deur sydeure, stort
verwilderde mans en vroue en kinders, almal in naggewaad. 'n Paar flikkerende
ligte, en hier en daar wapens in die haas van uiterste vrees opgeraap. Die voordeur
val onder die donderende slae oop en bruin, halfnaakte gestaltes, met gesigte van
grynsende woede, dring binne.
Die slawe maak amok!
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Op die galery verskyn die dapper oppasster met die baba in haar arms; agter die
tralies neergehurk, sien sy hoe die grusame moord benede haar verrig word. Met
byle en kapmesse word die een na die ander neergevel - vroue bid om genade,
kinders roep om hulp waar geen hulp genaakbaar is nie; hier en daar 'n wanhopige
poging tot verset. Uiteindelik alles weer stil in die groot saal. Die moordenaars kom
tot bedaring - bloedversadig. Om die slagoffers van hul wrede waansin leun hulle
op die growwe wapens. Die bruin hande en gesigte, jurke en Maleise rokke is rooi
van druppelende bloed. Op die donker vloerspieël strek donkerder vlekke in poele
van rooi.
Weer uit die newels en skemerlig van die verlede vorm 'n beeld: deur die donker,
slapende huis sluip 'n spookagtige gedaante, byl in die hand en broedermoord in
die hart. Altyd geweld en bloed!
Maar voordat die besonderhede dié keer helder word, het die peinsende toeskouer
met die hede te doen, want voor hom in die deur staan die ou dame - groottante
Van der Poel, swart kierie met swaar silwer-kruisgeves in die hand. Weer is sy in
deftige swaar sy, met wit kantborduursel en die ouderwetse wit kantmussie op haar
hoof; om haar skouers 'n pragtige Kasjmir-sjaal. Sy is ouderwets genoeg om self
ook 'n verbeeldingsbeeld uit die lang verlede te wees!
Dié keer word hy nie binnegenooi nie. Sy gee dr. De Ridder die indruk van 'n
leeuin op wag in die poort van haar spelonk wat haar broed beskerm. Die doelwit
van haar verdedigende optrede is die eer, die goeie naam, die trots van die familie
Van der Poel van Zuiderzicht. Dit is asof sy van al die donker, onuitwisbare vlekke
op die blink-donker vloer agter haar alle indringende nuuskierigheid wil afweer.
Die ware betekenis van haar houding dring tot dr. De Ridder deur. Hy voel jammer,
vol medelye, pleks dat hy die duidelike affront kwalik neem: die klaarblyklik opsetlike
weerhouding van die alomgewone uitnodiging om binne te kom.
‘Dit spyt my, mevrou, om u op hierdie wyse weer lastig te val, maar as u my wil
toelaat om die oorsaak en doel van my besoek nogmaals te verduidelik, is ek seker
dat u die belangrikheid daarvan sal insien en erken. Verlede nag het ek dieselfde
jong man van wie ek u tevore vertel het, op die rotse gesien. Tegelyk is hy deur my
huishoudster, een van my manlike bediendes en ook deur juffrou Agulha de Villiers
gesien.’
‘Agulha?’ fluister die ou dame op vraende toon, met tekens van verbasing wat sy
vergeefs probeer onderdruk.
De Ridder buig bevestigend.
‘Ja, mevrou, deur juffrou De Villiers, sodat u dadelik sal toegee dat daar dié keer
geen moontlikheid van verbeelding kon gewees het nie.’
Daar is 'n pouse, terwyl die dokter die verdere verloop van sy onderhoud met dié
moeilike teenparty beraam.
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‘Nog kan ek dit nie verstaan nie, meneer,’ val sy hom uit die hoogte in die rede,
‘hoedat die verskyning van hierdie jong man my raak en watter omstandigheid van
die voorval die oorsaak is dat ek met 'n besoek van u vereer word.’
‘Ek moet erken, mevrou,’ antwoord dr. De Ridder nog steeds met die grootste
beleefdheid, ‘dat ek nie verwag het dat 'n uitleg daarvan mynersyds anders as
oorbodig sou gewees het nie.’ (Die dokter kon sien dat dit 'n raakskoot is!) ‘Daar u
dit verlang, moet ek egter verklaar dat dit op niks anders as pligsgevoel berus nie.
Ek voel dat dit my as gewone burger betaam om ten minste sekerheid te kry dat
hier geen saak van selfmoord of ongeluk of iets dergeliks was nie ...’
‘Pardon, meneer!’ val die statige ou dame hom in die rede. ‘Ek kan begryp dat by
die eerste verdwyning van die gedaante wat volgens u beweer op so 'n geheimsinnige
wyse aan u verskyn het, u wakker pligsgevoel gaande gemaak is. Maar die tweede
verskyning verlede nag het natuurlik alle suspisie van selfmoord of ongeluk by die
eerste geleentheid te niet gedaan. Daarom kan ek nie begryp waarom u ongerustheid
nog so lewendig voortduur nie, tensy u natuurlik vermoed dat die gedaante van
verlede nag miskien die gees van die jong man kon gewees het wat by die eerste
geleentheid selfmoord gepleeg het deur die see in te loop; en dan nog kan ek nie
verstaan waarom u my met die voorval in verbinding bring nie.’
Sterker as ooit tevore het dr. De Ridder die gevoel gekry dat hierdie bytende
sarkasme van mevrou Van der Poel alleen bedoel is om iets te bedek, om hom van
die spoor te bring van die een of ander feit wat sy graag geheim wil hou. Maar haar
houding en argument is so korrek dat hy 'n tydjie deur haar sarkastiese teenwerping
in groot verleentheid raak. Die kwessie van pligsgevoel of nuuskierigheid laat hy
dus op die agtergrond, terwyl hy duidelik maak dat daar so min skuilplekke in die
nabyheid van Silwersand is dat Zuiderzicht die waarskynlikste en tegelyk die
geskikste plek is waar iemand gedurende die dag 'n wegkruipplek kan vind en dat
dit in enige geval in belang van alle inwoners van Silwersand is om die identiteit van
die nagwandelaar op te klaar. Om die een of ander rede - wat hy aan homself nie
kan gee nie - het hy geaarsel om haar van die nagtelike verskyning by die venster
van die Withuis te vertel.
‘Meneer,’ sê die ou dame met onbeantwoordbare beslistheid, ‘ek kan u verseker
dat al die buitegeboue en vertrekke van Zuiderzicht gedurig in die loop van elke dag
deur bediendes besoek word en dat geen onbekende persoon hier by ons skuil nie
... Ek verwag, meneer, dat hierdie versekering u tevrede sal stel.’
Dit was die einde van die saak! Met 'n statige buiging gee sy dr. De Ridder sy
congé, en nieteenstaande hy vér van tevrede was, moes hy sonder 'n woord meer
afskeid neem en vertrek.
By sy terugkeer vind hy sy twee gaste nog by hom aan huis, en Agulha luister
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met groot belangstelling na sy verslag van wat tussen hom en mev. Van der Poel
plaasgevind het.
‘Dr. De Ridder,’ sê sy aan die einde van sy verhaal, ‘ek het jou belowe om 'n
sekere vraag te beantwoord nadat jy mevrou Van der Poel weer oor die saak
gespreek het. Jou vraag was of die gesig wat ek verlede nag deur my venster gesien
het, my aan iemand herinner. Ek het uitstel gevra omdat ek gedink het dat mev.
Van der Poel miskien in staat en gewillig sou wees om die hele saak op te klaar en
sodoende blote gissinge aan ons kant onnodig te maak. Ek sal jou nou in vertroue
vertel wat my gevoelens was van die moment dat ek vannag die gesig in die
elektriese straal buite my venster gesien het. Jy moet egter onthou dat die mis nog
taamlik dig was en dat die gesig grotendeels in skaduwee verkeer het. Buitendien
het ek vandat ek goed wakker was, nie meer as 'n glimp gehad nie. My eerste indruk
was dat die jong man aan my onbekend is, maar ek het nietemin soveel algemene
gelykenis met die Van der Poel-familie bespeur dat ek dadelik tot die gevolgtrekking
gekom het dat dit 'n onbekende lid van die familie is wat mev. Van der Poel
gedurende die afwesigheid van haar neef, Petrus van der Byl, êrens op Zuiderzicht
wegsteek. Sonder haar kennis sou dit vir 'n vreemde moeilik wees om op Zuiderzicht
weg te kruip; maar dit is nie heeltemal onmoontlik nie. Sê byvoorbeeld dat 'n
misdadiger sy toevlug hierheen geneem het en bedags op die ou plaas skuil - daar
is voorwaar plek genoeg in die berg, selfs in die ou geboue - wat mev. Van der Poel
ook al mag dink. As dit sonder haar kennis geskied, sonder kennis van die huisgesin,
dan is dit hoogs waarskynlik dat hy snags sal moet uitkom om voedsel te soek,
miskien ander klere en ook geld om sy vlug voor te berei. Inbraak sou sy eerste
plan wees en behalwe Zuiderzicht self is daar net twee huise wat inbraak die moeite
werd sou maak - dit is myne en joune. In so 'n geval is die groot mes natuurlik
verklaarbaar. Nie as wapen alleen nie, maar as inbrekersgereedskap sou 'n mes in
so 'n geval die geskikste stuk gereedskap wees. Maar, dokter, dit is alles blote
gissing en dit is miskien taktloos van my om dit selfs aan die hand te gee. Maar ek
sal u sê wat ons kan doen. Pedro, dit wil sê Petrus van der Byl, is enige dag nou
hier te wagte. Ou Abdol Daoed vertel dat hy 'n nuwe skuit gekoop het en dat hy
reeds van Simonsbaai of Somerset op weg hierheen is. U weet die vissers ontvang
berigte van alles wat op see plaasvind, of gaan plaasvind - dus mag hy vandag of
môre aankom, as die wind gunstig bly. Ek wil voorstel dat ons die saak net so laat,
alle ondersoek selfs staak, totdat Pedro arriveer. As my vermoede gegrond is dat
die vreemdeling 'n bloedverwant is, sal Pedro dit natuurlik weet, of baie gou te wete
kom. En u weet, ons mag hom en sy ou tante groot onaangenaamheid en moeilikheid
veroorsaak, as ons halsoorkop op 'n ondersoek aandring. Laat ons wag totdat Pedro
kom, dan kan ons die saak met hom bespreek. Wat sê jy?’
‘U voorstel is die wysheid self, juffrou Agulha. As Pedro die saak om die een
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of ander rede bedek wil hou, sal hy daarop kan reken - wat my altans betref - dat
ek my dadelik aan enigiets in die aard van verdere ondersoek sal onttrek. Ek dink
dat hy selfs op my bystand en hulp kan reken; dit natuurlik daarby gesê, as niks
misdadigs daarby betrokke is nie.’

Pedro van der Byl
Ongeveer 'n week later, toe dr. De Ridder een oggend vroeg na die strand stap,
waar hy in die gewoonte geraak het om Agulha elke dag te ontmoet en 'n swemtog
met haar in die yskoue stroom van Silwersand te geniet, val sy oog op 'n nuwe skuit
wat naby die strand voor anker lê en van ver af reeds sien hy Agulha en 'n jong
man, albei in swemkostuum, op die sand wag.
Van vér af roep sy hom vrolik toe: ‘Kom aan, professor, ons wag vir jou. Bang vir
die koue windjie, nè?’
'n Klein, pynlike gevoel deurskiet sy gemoed toe dr. De Ridder hulle nader en die
intieme verhouding tussen hulle opmerk. Hy wis natuurlik dadelik wie die nuwe
aankomeling is. Haar voorstelling van die twee jong mans was vrolik en opgeruimd.
‘Pedro, dit is ons professor van wie jy so baie gehoor het ... en dokter, dit is die
heer Petrus van der Byl, grootbaas van die Groot Plaas - gewoonlik bekend as
Pedro ... van wie jy ook waarskynlik elke dag gehoor het vandat jy hier jou intrek
geneem het.’
Dr. De Ridder slaan die jong man noukeuriger gade as wat hy in gewone
omstandighede as beleef sou beskou het. Hy het die liggaamsbou van 'n gereeld
geoefende atleet - breed van skouers, slank van lede en gesig, bors, arms en bene
die gesonde bruin wat son en wind gewoonlik verf; hy het donker oë - neurotiese
oë, merk die dokter op - en 'n swaar bos donkerbruin hare wat glad agteroor gekam
is. Die gelaatstrekke is fyn en sy treurige glimlag nie onaantreklik nie. Maar die
treurigheid, neerslagtigheid, is opmerklik in sy hele houding. Dadelik kom daar by
die dokter die vraag op of dit 'n buitengewone toestand is.
Die gewone betekenislose beleefdhede is aan albei kante geuit en dit was Agulha
wat die stywe gevoel deur haar inmenging spoedig spontaner en intiemer gemaak
het.
‘Ek het Pedro alles van ons ontmoetings vertel, dokter, en die meeste wat ek uit
hom kan kry, is 'n skewe glimlaggie en 'n agterdogtige kyk asof hy my in die saak
verdink!’
In verband met hierdie verklaring het dr. De Ridder 'n geringe feit opgemerk wat
dadelik 'n diep indruk op hom gemaak het - 'n indruk gebore uit die sienswyse van
die geneeskundige. Hy het opgelet dat Agulha, terwyl sy praat,
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haar hand op vriendelike wyse op sy blote arm sit en dat hy dit met sy ander hand
afskuif, asof die gebaar vir hom ongewens is. Agulha het oënskynlik die
onvriendelikheid, selfs onbeleefdheid, van die aksie nie opgemerk nie; sy het altans
geen teken gegee dat sy hom dit ten kwade dui nie.
Met 'n handwuif, asof hy die onderwerp in die lug werp, sê hy: ‘Kom ons swem
skuit toe. Ek wil graag hoor wat julle daarvan dink.’
En sonder om op hulle te wag, stap hy die water in en begin in die rigting van die
geankerde skuit swem. Dit was met 'n gloed van blydskap dat dr. De Ridder opmerk
dat Agulha Van der Byl nie see in volg nie, maar aan die kant van die sand wag,
totdat die dokter hom van sy groot jas op die rotse ontdaan het en gereed is om
haar te vergesel. Langs mekaar het hulle stadig uitgeswem en hulle was skaars
halfpad, toe Van der Byl reeds aan boord klouter en 'n tou-leer vir hulle oorwerp.
Agulha het van die geleentheid gebruik gemaak om haastig aan dr. De Ridder te
fluister:
‘Daar is iets verkeerd. Dit gebeur soms dat hy neerslagtig is. Hy kla dikwels
daaroor. En nou en dan toon hy 'n slegte humeur wat soms dae lank duur. Maar
daar is altyd 'n bepaalde rede voor. Toe ek hom net voor jou koms na die oorsaak
vra, het hy kortaf en nors ontken dat daar iets verkeerd is. So het ek hom nooit
tevore gesien nie. En sy onbeleefdheid deur so weg te swem ...’
Hy het hulle, die een na die ander, 'n hand gereik en aan boord gehelp, en dadelik
nadat hulle op dek was, die besonderhede van die skuit begin verduidelik. So
snydend het die westewindjie skielik geword dat hulle bly was om gou skuiling in
die kajuit te soek, waar Pedro 'n gasstoof aangesteek het om koffie te maak, voordat
hulle die terugvaart aanvaar.
En hier in die digte, gerieflike kajuit van die skuit het dr. De Ridder 'n tweede feit
in Petrus van der Byl se gedrag opgemerk wat hom onrustig gestem het.
Terwyl Pedro met sy rug na hulle gekeer, besig was om koffie te maak, kyk hy
skielik oor sy skouer na Agulha. Sy blik is so skerp dat dit byna dreigend genoem
kan word.
‘Agulha,’ vra hy op die grofste toon, ‘wat het jy aan professor De Ridder vertel toe
julle aan swem was? Natuurlik het julle van my gepraat?’
'n Paar oomblikke lank is Agulha te verskrik om te antwoord, maar toe sy die doel
van sy vraag goed verstaan, kyk sy hom stip aan en lag luid.
‘Watter onsin het jy in jou kop, Pedro? Wat op aarde kan ons van jou praat behalwe
iets wat baie vleiend is en wat ek om dié rede alleen nie graag aan jou sou herhaal
nie?’
Dit was nie die reine waarheid nie, nietemin het dr. De Ridder haar takt en
wakkerheid van gees bewonder. Pedro het haar antwoord skouerophalend en met
'n bitter glimlag aangeneem en met sy koffie maak voortgegaan.
Terwyl hulle om die klein tafeltjie naby mekaar sit en die heerlike geur van
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warm koffie inasem, was daar 'n skielike omwenteling in die houding en gedrag van
hul gasheer. Dit was asof 'n donker gordyn van sy gemoed geskuif word. Hy word
dadelik vrolik en opgeruimd, bespot Agulha oor die erns wat sy gedrag die oggend
in haar geskep het, en aan die dokter bied hy 'n laggende apologie.
‘Dit spyt my, dokter, maar ek is nou eenmaal aan dié wisselvallighede van
gemoedstoestand onderhewig.’
Dr. De Ridder het met 'n paar beleefde woorde die verontskuldiging aangeneem.
Maar toe hulle na die strand terugswem, is dit professor De Ridder wat 'n donker
wolk oor sy gemoed gewaar. Dit is die ondervinding van twintig jaar in die studie
van die lydende, menslike siel wat oorheersend in sy gedagtestroom opgeduik het
en 'n probleem is hom daardeur gestel, groter en ingewikkelder as enigiets dergeliks
wat hy ooit tevore in sy lewe ontmoet het. Die probleem is: hoe hy in die saak moet
handel? Nooit in sy lewe het hy so 'n drag van verantwoordelikheid gevoel nie nooit was hy so alleen nie! Daar is niemand wat hy kan raadpleeg nie - niemand
met die nodige wetenskaplike kennis nie, niemand aan wie hy die grond van sy
agterdog kan openbaar en met wie hy dit kan bespreek nie. Hy weet hoe dikwels
dit in sulke gevalle gebeur dat vroegtydige wetenskaplike inmenging die bitterste
teenstand en vyandigheid onder bloedverwante en vriende verwek, juis omdat die
nodige kennis om 'n gesonde oordeel te grond, ontbreek.
Intussen het Petrus van der Byl se gedrag 'n eienaardige uitwerking op die houding
van Agulha en die dokter gehad. Pedro het self nie weer die onderwerp van die
nagwandelaar aangeroer nie, nadat Agulha en die dokter hom alles omstandig op
die skuit vertel het. Hy het die indruk gewek dat hy die gebeurtenis as van so min
betekenis beskou dat dit met 'n paar grappe opsy geskuiwe en vergeet kon word;
en die gevolg hiervan was dat Agulha en die dokter, sonder enige aangegane
verstandhouding, nooit met hom, of selfs in sy teenwoordigheid, die onderwerp weer
bespreek het nie.
Maar die saak is deur die noodlot self uit dr. De Ridder se hande geneem.
Die toenemende vrees en onrus waaraan dr. De Ridder vanaf die oggend
onderhewig was, het hom tot 'n buitengewone handelwyse gedwing. Hy het hom
verplig gevoel om gedurende verskillende ure van die nag in die nabyheid van die
woning van Agulha de Villiers wag te hou. Met 'n gelaaide rewolwer in die sak het
hy in die grootpad op en neer gewandel, sodat hy 'n gedeelte van die tuin en haar
slaapkamervenster altyd in die gesig gehad het. Aan Agulha het hy egter niks
daarvan vertel nie. Dit was moontlik, ofskoon hoogs onwaarskynlik, dat sy suspisie
ongegrond is en in enige geval sou dit geen voordeel hê om haar onnodig die vrees
op die lyf te jaag nie.
Dit was 'n helder maanlignag en lank na middernag, toe dr. De Ridder bo in
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die grootpad 'n bewegende, swart gedaante sien. Hy was by die hoek van Agulha
se tuin en kon maklik tussen die bome 'n wegkruipplek gevind het, maar hy het
dadelik ingesien dat hy net so sigbaar aan die ander persoon was as die ander
persoon aan hom, daarom sou dit hom nie help om nou weg te kruip nie. Die beste
was om hom stadig tegemoet te gaan en in die middel van die pad te ontmoet. Dit
sou hom min kans tot ontvlugting oorlaat, en as hy vlug, sou dit makliker wees om
sy koers te volg as wat dit tevore op die strandrotse was, of toe hy die eerste keer
in die storm verdwyn het.
Maar die tegemoetkomende wese het dié keer nie die minste teken gegee van
'n neiging om weer te vlug of te verdwyn nie. Hy het op dr. De Ridder afgekom en
toe hy nog op 'n aansienlike afstand was, roep hy hom met 'n hees basstem 'n
begroeting toe wat ten minste nie onvriendelik is nie, ofskoon dit nie juis 'n bewys
van opgeruimdheid lewer nie.
‘Goeienaand, dokter! Is u ook 'n ongelukkige lyer aan slaaploosheid?’
Dit was Pedro van der Byl in sy gewone kleredrag: 'n groot jas met 'n klein pet op
die hoof wat sy aangesig helder in die maanlig laat.
Dr. De Ridder het dadelik opgemerk dat hy in een van sy neerslagtige buie verkeer
en onmiddellik het die besluit by hom vorm gevat om sonder verdere uitstel die
geheim waarin hy vermoed dat Petrus van der Byl betrokke is, daar en dan te
ontsluier.
‘Nee, mnr. Van der Byl, aan slaaploosheid het ek nooit in my lewe gely nie. U sal
my gedrag waarskynlik as belaglik beskou, maar ek het die nagwandeling aanvaar
in die hoop dat ek weer die “spook” van Silwersand sou ontmoet en miskien die
kans sou hê om 'n gesprek met hom aan te knoop; as 'n spook ooit tot praat gedwing
kan word ... As u geen bepaalde doelwit beoog nie, sal dit vir my aangenaam wees
as u my huis toe wil vergesel. Ek het nog 'n paar flesse ou soetwyn wat ons kan
proe, en ek kan belowe dat Tarries voor my vertrek 'n groot vuur gemaak het wat
ná die snydende windjie seker nie onaangenaam sal wees nie.’
Van der Byl het geruime tyd doodstil en spraakloos gestaan, terwyl hy sy
neurotiese oë in 'n vlymskerp blik op dr. De Ridder gerig hou.
‘Het sy so, dokter,’ sê hy uiteindelik, asof hy skielik tot 'n groot besluit gekom het.
‘Dit is miskien vir my die aangewese weg. Van iemand moet ek raad en hulp kry en
dit spoedig. So kan dit nie langer aangaan nie. Die ketting kan net 'n bepaalde gewig
dra ... een pond meer, dan breek 'n skakel en alles stort die afgrond in. So is dit nou
met my gesteld.’
Dr. De Ridder neem hom vriendelik aan die arm. Ten alle koste moet hy eers sy
vertroue wen; goed weet die geneesheer al die moeilikhede en gevare wat hom
omring, maar sy diepe pligsgevoel - en miskien 'n nog dieper gevoel wat sy gemoed
in die laaste tyd bemagtig het - laat hom geen uitweg nie.
‘Sal u my toelaat om u Pedro te noem? Ons is soos twee op 'n skuit in die ose-
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aan, sodat ons geselskap ten minste hier in Silwersand byna gedwonge sal wees,
daarom sal dit wenslik wees om so gou moontlik alle formaliteite te laat vaar ... U
gee te kenne dat u in die een of ander moeilikheid verkeer. U weet natuurlik dat ek
'n geneesheer van beroep is - met 'n taamlike lang praktyk in Europa en Amerika
agter die rug; as u moeilikheid binne die perke van my klein kennis val, kan u op
my hulp reken, ofskoon ek nie langer praktiseer nie.’
‘Ongelukkig, dokter, het ek geen geneeskundige hulp nodig nie. Ek is so gesond
as ek ooit in my lewe was. My moeilikheid is van 'n heeltemal ander aard. As dit net
my gesondheid was wat die moeilikheid skep, sou dit my geen oomblik onrus
veroorsaak nie. Ek verklaar voor God dat ek enige kwaal liewer sou begeer: kanker,
tering, voortdurende pyn ... Ek sou enigiets van dié aard met dankbaarheid en
blydskap aanneem, as ek net verlos kan word van die verskriklike lyding wat my
opgelê word. En waarom, waarom, waarom?’ En hy hef sy arms omhoog met 'n
gebaar van die diepste vertwyfeling en hopeloosheid.
‘Kom maar saam huis toe, dan kan ons die hele saak kalm en bedaard bespreek.
Al het u my geneeskundige hulp nie juis nodig nie, kan dit wees dat ek miskien in
u geval ook ondervinding het.’
‘Nee, dokter! Dit kan nie wees nie. Ek is die enigste ongelukkige op aarde wat so
geteister is en ek het maar min hoop dat u in staat sal wees om die ding op te los.
Maar ek moet nou eenmaal iemand raadpleeg; dit moet tot 'n end kom of iets gaan
bars! Kom!’ Die laaste woorde sê hy tandeknersend en met 'n stem wat van woede
bewe. Sonder 'n woord meer vergesel hy die dokter met haastige beslistheid huis
toe.
Toe hulle voor die vuur sit, is een kyk genoeg om die dokter te verseker dat die
ongelukkige jong man in 'n toestand van die diepste ellende verkeer. En sy spesiale
kennis en ondervinding het hom die versekering gegee dat hy hier te doen het met
die diepste lyding wat vleis en bloed ooit op aarde ten deel val. Hy wis ook dat Pedro
se verklaring geen ydele uitlating was nie. 'n Mens verdra dikwels 'n halwe leeftyd
lank die vreeslikste liggaamlike pyn sonder dat die gedagte ooit opkom om verlossing
te soek deur die hand aan die eie lewe te slaan, terwyl pyniging van hierdie aard sielepyn - een van die gewoonste oorsake van selfmoord onder alle volke en
beskawings is.
Hier is die jong man met sy sterk, aantreklike gesig en reine Griekse gelaatstrekke;
'n hoogs ontwikkelde atleet, met elke liggaamsdeel wat van gloeiende gesondheid
getuig, terwyl onsigbaar in sy siel hy reeds die onwrikbare doodspyn van Artemis
dra - 'n kwaal waarvoor die apteker tevergeefs duisend jaar deur al die natuurryke
'n middel soek.
‘Dokter, ek wil u 'n paar vrae stel - vooraf,’ begin Van der Byl, nadat hy 'n paar
minute stilswyend en peinsend die vuur gadegeslaan het. Dr. De Ridder
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het dadelik geweet dat hy in staat is om self die gees van die vrae in woorde te stel,
maar daarvan het hy niks te kenne gegee nie.
‘Ek weet so min van al ons hedendaagse ontdekkings - ek meen van die beginsels
- dat my onkunde die bron van 'n groot gedeelte van my lyding is. U sal waarskynlik
meer weet en my ten minste tot so ver kan help. Wat ek u wil vra, is dit: Is dit moontlik
om deur 'n draadloos sekere stemme op iemand te rig, op so 'n manier dat hy dit
nie alleen duidelik hoor nie, maar dat niemand anders dit kan hoor nie?’
Daar is dit! Presies wat hy te wagte was! Hoe dikwels het hy nie dieselfde vraag
van siellydendes gehoor nie. In die ou dae is dit deur die sielsiekes èn deur die
regswese, soos dit nog die geval onder ons naturellestamme is, algemeen aan
heksery toegeskrywe. Met die vooruitgang van wetenskaplike ontdekking het die
een toestel na die ander die sielsiekes deur die hele wêreld as verbeelde bron van
hul ellende gedien. Magnetisme en hipnotisme was byna honderd jaar lank die groot
middel van vervolging. Die uitvinding van die telefoon het hierdie abnormale
sieletoestand so te pas gekom dat publieke voorlesings 'n tyd lank in die vernaamste
Amerikaanse gestigte gelewer is in die hoop dat verduideliking van die beginsel van
die telefoon sou strek om die illusie teen te werk. Dit het egter min gehelp. En toe
kom die grammofoon en die draadloos wat die siellydendes 'n moontlike middel van
vyandige gebruik verskaf het, waarteen geen argument of bewys bestand was nie.
Wat onder die vroeër wyse van rangskikking as ‘vervolgingswaansin’ bekend was,
is sonder twyfel een van die wonderlikste en onverklaarbaarste kwale waardeur die
menslike siel geteister word. Onder die teenswoordige wyse van rangskikking het
dit as 'n aparte kwaal verdwyn. Dit word nou beweer dat verskillende vorms van
‘neerslagtige kranksinnigheid’ simptome van vervolgingswaansin toon. Maar die
juistheid van hierdie rangskikking word deur die vername deskundiges in alle lande
bestry. In die vroeër genoemde ‘vervolgingswaansin’ is die simptome so
onveranderlik, die agtereenvolgende stadiums van die siekte so vas en seker
afgebaken, dat daar geen sielsiekte is nie wat meer bepaald strek om die waarnemer
te oortuig dat die illusies en hallusinasies wat die kwaal kenmerk, die gevolg moet
wees van 'n bepaalde patologiese, organiese beskadiging van die brein of sentrale
senuweestelsel. Hoe kan dit anders wees as presies dieselfde simptome deur
duisende en duisende verskillende mense ondervind word? As dit nie dieselfde
beskadiging van die brein is nie, hoe kan die barbaarse Neger uit Midde-Afrika
presies dieselfde liggaamlike storings voel, dieselfde waansinnige gedagtes dink
en dieselfde uitleg aan sy lyding gee as die hoogs geleerde professor uit 'n Europese
universiteit? Maar die noukeurigste nadoodse ondersoek het nog nooit in sulke
gevalle die geringste tipiese letsel in brein of senuwee blootgelê wat as oorsaak
kon dien van die verskriklike sielsomwenteling by al die aangetastes nie.
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Vlugtig het hierdie gedagtes deur dr. De Ridder se brein gestorm, terwyl hy elke
gelaatsuitdrukking en beweging van sy ongelukkige gas noukeurig gadeslaan. Dit
het hom benieu wat die loop van die kwaal in sy geval was. Een van die wonderlikste
eienaardighede van vervolgingswaansin lê daarin dat die aangetaste nooit onder
enige omstandigheid die ‘stemme’ wat hy hoor, die ‘gif’ wat hom ingegee word, die
‘gasse’ wat snags oor hom geblaas word, ensovoort, aan bonatuurlike bewerking
toeskrywe nie. Dit is altyd lewende mense wat dit doen en wat bekende, natuurlike
middels besig. Die inboorling hardloop in die nag na buite om sy fluisterende vyand
op die dak van sy stroois te betrap; die Europeaan haal hom groot onkoste op die
hals om sy skoorsteen, vensters en waterpype so dig te maak dat sy vyande hom
nie langer langs dié weg kan bereik nie. En so normaal skyn in die begin hul
redenering en gedrag dat dit dikwels gebeur dat hulle in staat is om familie en vriende
te oortuig dat hulle die slagoffer van 'n geheime, uitgebreide sameswering is. Dr.
De Ridder voel oortuig dat mevrou Van der Poel 'n geesdriftige kruisvaarder in die
saak van haar neef sou wees, en wee die ‘vervolger’ wat haar wraaksug moet
trotseer!
In baie gevalle is die begin van die siekte so skielik soos 'n weerligslag. Die
aangetaste voel 'n skielike ‘dofheid’ oor hom neersak en dan hoor hy 'n stem of
stemme. Die stemme mag van buite sy liggaam kom, maar kan ook inwendig wees;
in sy maag, kop of bors. Soms is dit stemme van bekendes, soms van onbekendes,
maar altyd is die stemme vyandig. Hy word uitgeskel en uitgevloek, van allerlei
onsedelikhede en misdade beskuldig; hy word met allerhande verskriklikhede
bedreig. Dit hou dag en nag aan. Nêrens kan hy hom een oomblik buite bereik van
die verskriklike stem of stemme stel nie. Somtyds is dit verskillende stemme wat 'n
gesprek voer, waarvan hy egter altyd die veragte en beskimpte onderwerp is. Die
vervolging neem gedurig toe. Baie gou word sy ‘gedagtes gelees’. Net nadat hy iets
uitgedink het, word sy gedagte spottend deur een van die stemme herhaal; selfs
voordat hy die gedagte dink, word dit deur sy vervolgers geuit! Dit het by een groot
deskundige die teorie laat ontstaan dat die ‘stemme’ die gevolg is van ongelyktydige
werking van die twee helftes van die brein. Die teorie besit minstens die aanbeveling
van nuut en uiters interessant te wees!
Die vervolging gaan spoedig oor op liggaamlike aantasting. Sekere dele word
snags gepynig deur warm ysters, staaldrade, ensovoort. Al die spesiale sinne is
eindelik in die wrak betrokke. Daar is illusies van reuk en smaak, trillinge van sekere
senuwees wat hy toeskrywe aan gasse, vergiftiging en elektriese skokke wat deur
sy verstoke vyande na hom gevoer word. Hy weet dat dit so is, want voordat hy dit
gewaar, vertel die ‘stemme’ hom dat hulle dit en dat gaan doen, en op die voorspelde
tyd gebeur dit!
Intussen bly sy verstand absoluut helder. Hy redeneer heeltemal logies. Eers
ontstaan by hom die vraag: Wie doen dit alles aan my? Meestal is die antwoord:
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die een of ander geheime sameswering. Dit mag die Vrymesselaars wees, die
Rooms-Katolieke, of die Protestante. En dan ontstaan al dringender die belangrikste
en moeilikste van alle vrae wat 'n antwoord eis: Waarom?
Waarom word hy - uit al die duisende om hom - gekies vir al die belastering en
vervolging? Waarom net hy?
Die antwoord is byna onvermydelik en daarom is dit in byna alle gevalle dieselfde.
Hy redeneer dat hy natuurlik iemand van buitengewone belang moet wees, anders
sou sy vervolgers nooit al die moeite doen om die lewe vir hom so ondraaglik te
maak nie. Dikwels is die ‘stemme’ met slinkse suggesties hulpvaardig. In die meeste
gevalle voer die ‘stemme’ 'n gesprek met mekaar waarvan hy die bespotte of
beledigde onderwerp is. Een ‘stem’ sal aan die ander vra: ‘Ek wonder of die domkop
(ens., ens.) al ooit opgemerk het hoeveel hy na koning George lyk en dat die
sogenaamde Prins van Wallis na geeneen van die familie lyk nie.’ Die ander antwoord
miskien: ‘Ons moet sorg dat hy dood raak voordat dit gebeur.’
Gewoonlik is so 'n ‘suggestie’ voldoende om 'n omwenteling in sy waansin teweeg
te bring. Hy kom tot die gevolgtrekking dat daar 'n geheim ten opsigte van sy geboorte
is. Hy is van koninklike bloed, maar word deur vyande van sy regte weerhou. Dit is
die begin van die grootheidswaansin wat altyd en in alle tipiese gevalle die
vervolgingswaansin opvolg. Wanneer dit gebeur, is alle gevaar gewoonlik verby.
Uit die sekere kennis van sy grootheid skep hy 'n genot wat hom tot die dood toe
bybly en wat sy wraaksug in eksultansie omsit.
Dit is konings, presidente, eerste ministers, regters en ander volksleiers wat die
meeste gevaar loop van aanvalle deur vervolgingswaansinniges, en die meeste
regeerders in ons tyd word spesiaal daarteen bewaak. In ons tyd is twee keisers
van Rusland, twee konings van Spanje, een van Portugal, twee presidente van
Frankryk, twee presidente van Amerika, een eerste minister van Engeland - Perceval
- en 'n menigte ander leiers deur vervolgingswaansinniges vermoor. Maar die
moordaanslae kan ook op bloedverwante en vriende gemaak word, asook op
onbekende vreemdelinge.
Dit is onmoontlik om so 'n ongelukkige teen sy eie waansinnige togte te beskerm
solank hy op vrye voet verkeer. Hierin is die probleem opgesluit wat dr. De Ridder
moes ontknoop. Sy weg is nou duidelik genoeg: hy moet sorg dat die Van der Poels
se erfgenaam so gou moontlik opgesluit word. Maar hoe dit hier op Silwersand te
bewerkstellig, is 'n moeilike vraagstuk. Vir eers is die sertifikaat van 'n tweede
geneeskundige nodig, en bewaarders sal teenwoordig moet wees om die ongelukkige
man dadelik in bewaring te neem.
Intussen, terwyl dr. De Ridder al die besonderhede oorweeg, het Pedro van der
Byl met die verhaal van sy ellende voortgegaan.
‘Ek sal jou alles vertel, dokter, dan kan jy self oordeel of dit langer draaglik is.’
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En toe het hy, dikwels in die uiterste opgewondenheid, dan weer met trane van
selfbejammering in sy oë, met die verhaal van sy ellende en die ontstaan van die
stemme voortgegaan. ‘Eers was daar net twee stemme en ek kon hulle nooit met
sekerheid herken nie; maar hulle het nooit opgehou nie, my nooit rus gegee nie. Te
midde van die gewoel van Kaapstad, in die eensaamheid van die see op my skuit,
in die teater, in die kerk - altyd gaan hulle met belediging en beskimping voort. Nou
terwyl ek met jou praat, hoor ek hulle - hier net bokant my hart. As jy jou oor hier
druk, sal jy dit hoor. Luister bietjie!’
Die dokter moes voorgee dat hy belangstellend luister: ‘U asemhaling en die
geluid van u hart maak dit onmoontlik vir iemand om die stemme van buite te hoor.
'n Mens sal daarvoor 'n toestel moet gebruik.’
‘Vir my is dit so hard en duidelik dat ek in die begin gewonder het waarom die
mense naby my dit nie ook hoor nie. U het seker gehoor dat die stigter van ons
familie hier - Jonas van der Poel - gered is van 'n skip wat driehonderd jaar gelede
voor Silwersand vergaan het.’
‘Ja,’ antwoord dr. De Ridder, ‘bloot toevallig het ek die geskiedenis van Jonas
van der Poel en die vergaan van die skip onder die papiere gevind wat ek versamel
het omtrent hierdie huis wat toe aan Olof Bergh behoort het. In hierdie huis het u
voorvader ná sy redding gebly.’
‘Nou ja, dan weet u alles daarvan. U weet dat daar 'n geheim in verband met die
skip en met Jonas van der Poel was. Niemand het geweet wie hy is, waarvandaan
hy gekom het, of waar hy sy groot skat vandaan gekry het nie.’
Dr. De Ridder het dadelik opgemerk dat die donker feite van die geskiedenis van
Jonas van der Poel - die beskuldiging van moord en seerowery - aan hierdie
afstammeling nooit vertel is nie.
‘Op hierdie geheim sinspeel die stemme gedurig. Daar is 'n ou legende - soos u
waarskynlik weet - dat die skip af en toe in stormweer hier gesien word. My
grootvader het altyd beweer dat dit die prototipe van Die Vlieënde Hollander is. Die
legende beweer dat die skip altyd die dood van die een of ander lid van ons familie
voorspel. Van die begin af het die stemme my te kenne gegee dat Die Vlieënde
Hollander weer hier gesien is, of hier binnekort gesien sal word en dat dit my eie
dood of ondergang te kenne sal gee. Ek het geweet dat dit alles bangmakery is.
Hulle wou my tot selfmoord of kranksinnigheid drywe. Maar ek het 'n eed geneem
dat ek nie sou ingee nie, dat ek eers op my vervolgers wraak sou neem. Ek sou
hulle vind waar hulle ook al mag wegkruip! ... En toe begin ek 'n derde stem hoor
... Liewe Heer! Dr. De Ridder ... jy kan dit nooit dink nie; jy sal dit nooit glo nie. Agulha
de Villiers en ek het soos broer en suster saam hier opgegroei.’ (Sy stem word
dadelik so hees dat hy moeite het om die woorde te uit.) ‘Ek erken dat daar 'n tyd
was dat ek haar bo enige ander mens op aarde liefgehad het; ek kan selfs sê dat
daar 'n onuitgesproke verstandhouding tussen ons was dat ek binnekort met haar
sou trou. U het self
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gesien wat haar gedrag teenoor my is. Kan u dit glo dat die swartste verraad in haar
hart kan skuil? Dat sy met my bitterste vyande saamgespan het om my tot 'n
skandelike dood te dwing? Kan u glo dat sy vrolik lag oor my ellende, dat sy elke
stap nader aan my ondergang toejuig en my bespot en beskimp? Sy weet natuurlik
nie dat die duiwelse toestel haar stem tot my oordra nie. Dit het so 'n bitterheid in
my hart gewek, dokter, dat ek tot enige bloedige daad gereed was. Ek het heimlik
hierheen gekom. My ou tante, aan wie ek alles vertel het, was my hierin behulpsaam.
Sy is die enigste lewende siel wat van my ellende weet. U is die tweede aan wie ek
dit toevertrou. Op aandrang van die stemme het ek verskeie maal die strand besoek
en drie maal het ek self Die Vlieënde Hollander hier gesien. Daarom het ek u gevra
of dit moontlik is om deur 'n draadloos aan iemand 'n beeld in die ope lug te vertoon.
Ek weet dat dit so iets moet wees, want ek glo niks aan Die Vlieënde Hollander nie.
Ek het daar nooit aan geglo nie. Dit is net 'n plan om my tot selfmoord te dwing!’
(Dit was die nag toe hy in slaapwandelende toestand gesien is, herinner dr. De
Ridder hom.)
‘En Agulha se stem hoor ek gedurig. Om haar hier te sien, vrolik en opgeruimd,
en al die tyd te weet wat in haar hart omgaan. Dr. De Ridder, daar was een moment
waarin moord sou geskied het as God in Sy genade my nie op die uiterste weerhou
het nie. Haar eers en dan ek!’
Hier verdoof sy stem in stormagtige snikke. Dit was 'n verskriklike skouspel om
'n sterk man soos 'n kind te sien ween, histeries en onkeerbaar. Met gerusstellende
woorde, sy arm om sy skouers, bring dr. De Ridder die ongelukkige tot bedaring.
Hy weet dat dit absoluut nutteloos is om met hom te redeneer, om te probeer om
hom te oortuig dat sy toestand patologies is en dat daar in werklikheid geen ‘stemme’
bestaan nie. Dit sou alleen strek om suspisie teen homself te skep.
‘In Gods naam, Pedro, moet nooit weer aan geweld dink nie. Dit is waarskynlik
net wat jou vyande verlang. Sien jy dit nie self nie? Laat die saak 'n paar dae gerus
in my hande. Ek beloof jou dat ek jou sal help. Vertrou net op my.’
‘Ek weet nie! Ek weet nie!’ roep Pedro uit, terwyl hy nog altyd ween. ‘Ek kan dit
nie langer uithou nie. Dit is soos die stemme altyd beweer: daar is 'n vloek op ons
familie. Dit is miskien die beste dat ek self 'n einde daaraan maak. Dan sal hulle
tevrede wees.’
Dit het 'n worsteling van ure gekos om die ongelukkige tot 'n toestand van
betreklike bedaring te bring en dit was toe die eerste stromers van die daglumier
reeds in die ooste sigbaar was dat dr. De Ridder hom na die groot hek van
Zuiderzicht vergesel en daar van hom afskeid geneem het, met die belofte dat hy
dadelik aan die saak sou werk en alles in sy vermoë sou doen om die verdekte
vyande te ontbloot en so 'n einde aan die vervolging te maak. Hy kon egter sien dat
sy versekerings en beloftes geen sprankie hoop in Pedro se hart gewek het nie.
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Op weg huis toe het hy omslagtig 'n plan beraam. Hy sou dadelik twee geneeshere
en die nodige bewaarders telegrafies uit Kaapstad ontbied, sodat 'n ondersoek
sonder die kennis van die ongelukkige kan plaasvind. Hulle kan onder die
voorwendsel kom dat hulle draadloos-deskundiges is wat die saak sal ondersoek.
Dan moet hy Agulha op die een of ander wyse in veiligheid bring. Hy het egter besluit
om haar niks te vertel voordat hy van die koms van hulp uit Kaapstad verseker is
nie.
Dit was die volgende aand 'n uur ná ete dat dr. De Ridder vir die tweede keer
deur 'n groot alarm gesteur is.
Hy het die nodige telegramme afgestuur, antwoorde ontvang en was die dokters
en bewaarders die volgende oggend te wagte. Hy sou Agulha en haar tante vroeg
die volgende oggend waarsku, sodat hulle êrens in veiligheid kon wees voordat die
onderhoud met Pedro plaasvind.
Hy was besig om al die besonderhede in sy gedagte oor te gaan, toe daar 'n
skielike en geweldige lawaai in sy kombuis plaasvind. Hy hoor vrouestemme in die
grootste opgewondenheid met uitroepe van vrees en verbasing, en voordat hy 'n
tree in die rigting kon doen om die oorsaak te ontdek, kom twee bruin vroue by die
kamer ingestorm. Dit is sy eie bediende, Kandas, en die kombuisbediende van die
Withuis wat Agulha en haar tante 'n paar nagte tevore ná die voorval van die man
by die venster vergesel het.
Sieur, sieur, kom gou! Kom gou!’ Seur Pedro ... Juffrou Agulha ... O, kom gou,
my seur, kom gou!’
‘Wat is dit? Wat het gebeur?’ roep De Ridder verskrik en ergerlik. Maar om 'n
verstaanbare verhaal uit die histeriese mense te kry, was eenmaal onmoontlik.
Toe 'n suspisie van wat gebeur het, tot sy verstand deurdring, het hy so ver beheer
oor homself verloor dat hy uitroep: ‘Liewe Here! Dit was die dwaasheid self! Dit is
my skuld. Ek moes haar gewaarsku het! Ek moes haar hier na my huis gebring het.’
Haastig steek hy 'n rewolwer in sy sak en sonder om op die boodskapper te wag,
is hy die grootpad op na die Withuis. Van die tuinhek kan hy sien dat die voordeur
oopstaan en oor die drumpel lê 'n onheilspellende, donker gedaante. Maar voordat
hy die stoep bereik, kom 'n ander gedaante in die helder maanlig uit die
slagskaduwees langs die tuinpad te voorskyn. Hy het nog nie besef wie dit is nie,
toe Agulha wenend, maar met uitroepe van vreugde tussenin, in sy arms sak. Sonder
om na te dink, bedek hy haar wange en lippe met soene - soene van blydskap en
danksegging.
In een blombedding vind hy tant Cateau in 'n diep floute en nadat hy haar versorg
het, nader hy die ander gedaante op die drumpel. Dit is die ongelukkige Pedro van
der Byl, die laaste erfgenaam van die familie Van der Poel, met 'n rewolwer langs
hom en 'n wond in sy voorkop. Hy is dood. Dit was sy wraak-
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neming vir die gruwelike onreg waaraan sy bekwaalde siel sy beminde skuldig
bevind het. Terwyl dr. De Ridder met een arm beskermend om Agulha, in die
instromende maanlig op die skone gelaat van Petrus van der Byl neerkyk, kan hy
nie nalaat om 'n ‘Dank God!’ te uit nie. ‘Hier eindig die donker stroom wat driehonderd
jaar deur die ongelukkige familie gevloei het. Die oumense het dit “'n vloek” genoem.
Die hedendaagse wetenskap noem dit “erflike kranksinnigheid”.’
Met die beëindiging van die familie Van der Poel met die laaste bedryf in die
tragedie van driehonderd jaar wat Die Vlieënde Hollander op die kus van Suid-Afrika
uitgewerp het, skyn dit asof die spookskip self ook tot 'n einde gekom het.
Voor die onttowerende krag van stoom en staal het De Zeven Maagden êrens in
'n onbekende hawe 'n skuilpoort bereik. Nie langer word hy deur worstelende matrose
en vissers gesien terwyl hy met sy donker boodskap van gevaar en dood deur storm
en sneeu op sy eindelose vaart voortjaag nie.
En die dapper maar woeste ou Watergeus skout-by-nag Jan de Roode Beest van
Buren het waarskynlik ook ná drie eeue, in die stil dieptes van die Middelsee, die
rus gevind wat eers weer gesteur sal word wanneer ‘de Zee de dooden geeft die in
haar zijn’.
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Boekdeel 2
Die Leeus van Magoeba

aant.

1 Die Leeus van Magoeba
('n Historiese Voorval)
Die indoena Magoeba was 'n onderkaptein van die kaptein Sebasa, wat weer op
sy beurt gestaan het onder die groot opperhoof Ramapoelana, koning van die
Bawenda.
Magoeba het oor 'n klein statjie in die berge geheers, op die uithoek van
Bawendaland, na aan die Portugese grens. So afgesluit was hy deur magtige berge,
klowe en oneindige houtbosse dat hy met die res van die nasie selde of ooit in
aanraking gekom het, tensy daar 'n oproep was van die kgotla-raad van sy kaptein
Sebasa, en dit het baie selde gebeur.
En so het hy sy stat as 'n onafhanklike koninkryk regeer, want van sy doen en
late het die groot stat selde of ooit berig bekom. Sy volk het bestaan uit hoogstens
twintig huisgesinne, en die klein volkie was meer getrou aan hom as aan
Ramapoelana self, wat by hulle slegs 'n naam was. Hy was sag van geaardheid,
geen krygsman nie, en hy het nooit swaar gestraf nie. Dit word vertel dat hy nooit
een van sy volk tot die dood veroordeel het nie, nieteenstaande hy die reg van dood
en lewe in sy hand had.
Hy was lief om lekker en gemaklik te lewe; om in die son te sit in die winter of
onder die skadu van die kaptein se boom in die somer; met 'n bierpot naby sy
regterhand en snuifhoring aan sy linkersy. Die bors van elke stuk wild was natuurlike
syne en so ryk het hy mettertyd geword dat hy nooit sonder vet beesvleis in sy skerm
was nie. Hy het tien vrouens gehad wat hom moes bedien en sy volk moes vir hom
saai en oes, volgens gewoonte van die Bawenda, sodat hy nooit nodig had om van
sy skerm te verroer nie. En op sy oudag het dit gekom dat hy baie vet geword het;
so vet dat sy volk, as hulle met vreemdelinge gesels van Magoeba, gespog het.
‘Ons gosji is so vet,’ het hulle beduie en dit het 'n spreekwoord geword onder die
Bawenda.
Hy kon lekker en baie lag, en was lief vir mense wat hom laat lag. In die vroeë
môre as sy volk, by hulle vure, die ‘Ho! ho, ho, ha, ha,’ uit die koninklike skerm van
die kranse hoor weerklink, dan roep hulle groetend terug met luider stemme: ‘Groot
Wolf, seun van die Jakkals!’
En Magoeba was lief om soos 'n koning te regeer. Hy het 'n kgotla gebou waarin
vyf van sy ou volk sitting gehad het.
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In al sy lekker lewe was daar slegs een ding wat hom gehinder het, soos 'n doring
diep in die hakskeen van die reisiger. Hy was bang vir towery. Dag en nag het hy
aan die towery gedink en daarvan gepraat en al die beeste wat hy ooit uit sy krale
uitbetaal het, was aan toordokters. Sodra hy van een hoor, by 'n ander
Bawenda-kaptein, wat 'n naam het vir wysheid en krag van medisyne, dan word
boodskappers in aller yl gestuur, met 'n klompie vet vee om die dokter om te konkel
om na sy stat te trek. So het hy dikwels in onvrede geraak met broeder-kapteins.
Maar so veilig was hy tussen sy beskermende berge dat hy altyd lekker gelag het
as dreigemente sy oor bereik van een of ander klein kapteintjie wat hy van sy dokter
beroof het.
Maar onder sy volk was die berig van die koms van 'n nuwe dokter altyd 'n
treurmare. Nooit was 'n kaptein meer vrygewig dan Magoeba nie, waar dit sy nuwe
dokter betref. Voor sy aankoms reeds was huise vir hom klaar. Sy skuur was met
graan gevul, sy kraal met vee, en wat Magoeba met milde hand skenk, moes sy
volk verskaf. Nooit het die gifte van sy eie werf gekom nie.
‘My kinders,’ was hy gewoond om te sê, ‘ons moet die volk van Magoeba nie in
die skande steek nie. Laat die volk anderkant die berg ons nie uitlag nie. Daarom
jy, Rabenda, stuur dadelik die rooi vers met die bles en jy, Maneledi, uit jou tuin 'n
seroet vol rooi bierkoring vir die dokter,’ en so het dit voortgegaan en Magoeba het
heinde en ver 'n naam gekry vir sy vrygewigheid.
Wat sy ongelukkigheid dieper en groter gemaak het, was die feit dat hy nooit 'n
dokter kon kry wat hom tevrede gestel het nie. Met die eerste vaart was niks te goed
vir die dokter nie. Daar was elke dag presente van bier en vleis - 'n streep vroue
wat aandra; en dan stadigaan het dit begin afkoel. Dingetjies gebeur, 'n bokooi van
die kaptein vrek skielik van 'n onbekende kwaal, of Magoeba kry 'n aaklige gevoel
in sy ingewande; 'n dowwe pyn met 'n bewerasie wat in geen woorde te beskrywe
was nie. Gewoonlik was dit ná die maak van die nuwe bier. Daar was 'n spreekwoord
onder sy volk: ‘Die drinkkalbas van Magoeba is groter dan die bierpot van Ramapoel.’
Die dokter word in alle haas geroep, en van Magoeba gaan die woord uit: ‘My
kinders, julle sien dat ek nooit verniet praat nie. Dit is klaar met my. Die towenaars
het my beet.’
Dolosse word gegooi, medisyne word gemaak, en as die aakligheid in die maag
voortduur, soos gewoonlik gebeur het - dan moes die dokter maar weer die voetpad
oor die berge trap, gewoonlik met soveel haas dat die graan en vee moes agterbly,
wat die kaptein natuurlik in beslag neem.
En dan kom daar weer droogte of te veel reën of ongedierte die vee, of een of
ander ou afgeleefde sterf, en dadelik verdwyn die kaptein se vrolike lag.
‘Kyk,’ sê hy aan sy kgotla, ‘kyk hoe hang my vel om my bene,’ en hy trek aan die
vetlae van sy romp. ‘Nou kan julle self sien wat dit is om getoor te wees. Help my,
kinders, soek na 'n dokter. Verlang julle dat ek sterf?’ En van alle skerms styg 'n
gekerm van vrouens omhoog.
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En so het dit voortgegaan en voortgegaan. Een dag huil, die ander dag lag, en nooit
'n dokter wat kon help nie.
'n Lid van Magoeba se kgotla was 'n ou raadsman met die naam van Ra-Boelala-tata.
Van hom het sy bure gesê: ‘Hy eet woorde en word vet.’
Behalwe die kaptein self was daar geen man in Magoeba se stat wat minder
gewerk het en lekkerder gelewe het as Ra-Boelala-tata nie. Behalwe een of twee
bokooitjies en twee ou vrouens het hy niks besit nie. Niemand kon met sekerheid
sê wie die vetste van die twee was, die kaptein of Boelala-tata nie ... Wanneer die
kaptein onder die houtstomp van die towenaars lê, dan was daar geen twyfel nie.
Die vet van Boelala-tata het nooit gesak nie. Niks het ooit sy slaap gestoor nie. G'n
towenaar het hom ooit raakgesien nie.
Hy het deur die bank vet gebly. Waarvan hy gelewe het, was 'n geheim waaroor
dikwels en breedvoerig deur die volk gepraat is.
Dit was bekend dat as daar bier gemaak word - by welke skerm ook al Boelala-tata altyd die uitdeler was en die kaptein alleen kon 'n groter teug sluk dan
hy.
Die eerste om te arriveer, die laaste om te gaan - dit was Ra-Boelala-tata by die
bier!
Net een ding kon hy meer doen dan bier drink - praat. Niemand kon die kaptein
so laat lag as Boelala-tata nie, niemand kon hom so die vrees op die lyf jaag nie.
As Boelala-tata in die kgotla oor towery begin uitwy, kon 'n mens die vet op die lyf
van Magoeba sien rittel en dril. En die eerste woord van die kaptein was altyd: ‘Gee
pad julle; laat Boelala-tata hier by my op die karos kom sit.’
En as hy stories vertel - dié dag kan jy die gelag van Magoeba deur die klowe
hoor weergalm, en die vet skud aan hom soos 'n rietlaag in 'n warrelpoel.
Maar daar het 'n dag gekom! Stadigaan het Boelala-tata die kaptein begin verveel.
In al sy gepraat was geen werklike hulp nie. Stadigaan het die geskenke minder en
minder geword, en toe, vir die eerste keer, het die vroue by die skepplek verklaar:
‘Boelala-tata word maer. Sy vel blink nie meer nie; ook is sy woorde op 'n end.’ Daar
was 'n skyn van vrees in sy oë as hy die kgotla binnekom. Die plek op die karos
word aan 'n ander toegewys.
Onder so 'n toestand kon Boelala-tata nooit berus nie. Niks minder nie as armoede
en hongersnood bedreig hom van alle kante. Dat hy nou, op sy oudag, moes swoeg
en worstel om te lewe, was 'n spookgedagte wat gedurig deur sy hart skrikwekkend
dwaal. Hy het begin dink en dink en planne maak. Nie verniet het sy moeder hom
die naam Boelala-tata - die Prater - gegee nie. Nie verniet was sy bynaam onder
die volk Pookosje - die Jakkals - nie.
Almal het gelag oor sy verleentheid; en die ander lede van die kaptein se
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kgotla was meer as tevrede, want hulle was lankal kwaad en vol opgekropte wrewel
oor die guns wat Magoeba hom betoon.
‘Die Jakkals lag nie meer nie!’ het die ou volk met 'n glimlag aan mekaar vertel.
Boelala-tata het as 'n siek man na die kgotla gekom. Ver in 'n afgeleë hoekie van
die skerm het hy sy plek ingeneem en nooit 'n woord het oor sy lippe gekom nie,
dan alleen in antwoord op 'n vraag van die kaptein - en dit was selde.
Dit was die begin van die reëntyd toe die berge elke nag met dik mis bedek en
die wolke eers laat in die dag opgeklaar was, toe die stad van Magoeba so ontstel
is. Vir twee agtereenvolgende nagte het hulle die gebrul van leeus in die waterkloof
gehoor; naby, dreigend, onheilspellend! Leeus het selde of ooit oor die berge gekom.
Nooit tevore gedurende Magoeba se bewind het so iets gebeur nie; maar die ou
volk het vertel dat dit in sy vader se tyd twee maal gebeur het; en daar was 'n
vertelling onder die volk dat wanneer dit gebeur het, die ongediertes nooit vertrek
het voor hulle ontsettende skade aangerig en op die uiteinde mense onder die
vernaamstes in die stad gedood het nie. Volgens hierdie geloof was die gevaar teen
die kaptein self gerig. In die kgotla het die ou raadsmanne dadelik op hierdie gevaar
gesinspeel.
‘Gosji, jy moet jou veekrale snags goed laat toemaak en jou skerm sterker maak.’
Met 'n siddering van angs het Magoeba hierdie betekenislose raad aangehoor.
‘Wat gee julle my raad wat ek self weet?’ roep hy vererg uit. ‘Vertel my waar hulle
vandaan kom; waarom hulle kom; hoe ons hulle moet wegkry - dit is die raad wat
ek van julle wil hê, anders kan ek net so wel die ou vroue van die skepplek inroep.’
‘Ma-wé! hoe sal ons dié dinge weet, Gosji; ons is ook maar mense net soos jy.’
Daar was net een in die kgotla wat geen woord gepraat het nie - geen raad gewaag
het nie. Boelala-tata, met sy hand voor sy oë, het in sy hoekie alles stilswyend
aangehoor. Die kaptein het egter opgemerk dat hy nou en dan glimlag; net soos
iemand wat baie weet maar nie wil vertel nie. En Magoeba was skaam om hom nou
te raadpleeg ná die wyse waarop hy hom in die laaste tyd behandel het. Maar hy
het hom in die oog gehou en stadigaan het die geloof by hom ontstaan en gedurig
gekwel dat Boelala-tata iets weet wat hy nie vrywillig wou vertel nie.
Aan sy ander raadsmanne het hy in die geheim gesê: ‘As die ou jakkals wil praat,
kon hy ons vertel.’
Maar daarvan wou die jaloerse volk nie hoor nie.
‘Wat sal hy meer weet van leeus as ons - Gosji? Is hy dan 'n leeujagter gewees?’
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Maar Magoeba was nie tevrede nie en gedurig het hy sy oog loerend op Boelala-tata
gehou.
En toe gaan daar 'n gerug deur die stat wat soos 'n koue windjie uit die berge
almal laat ril. Van tong tot oor word gefluister die woord: ‘towery’ en daarna was
swyging en verslaenheid.
Dit was nie gewone leeus nie. Aan hul hele gedrag kon mens sien dat dit gestuurde
leeus was; en 'n towenaar wat die mag besit om roofdiere te stuur - wel, so een was
onder die eerste rang van die donker amp.
Nag vir nag het die leeus nader gekom; nag vir nag het hulle 'n kraal binnegedring,
of die vee laat uitspring en elke nag is 'n vet dier verslind. En met angsvolle
aangesigte het die ou raadsmanne opgemerk dat hul nagtelike weg na een
middelpunt mik: die skerm van die kaptein Magoeba. Sy eie begrip, deur vrees en
angs gespits, het die feit ook gou opgemerk; en tot sy nagtelike rus het dit niks
bygedra nie.
En van Boelala-tata kom g'n woord nie!
Nou om die saak duidelik te maak, moet erken word dat dit 'n groot en
diepgewortelde oorsaak was wat oorspronklik die onenigheid tussen Magoeba en
sy ou gunsteling Boelala-tata teweeggebring het. Soos dikwels die geval is in
menslike aangeleenthede, was dit 'n vrou; in hierdie geval 'n baie mooi jonge; die
sterkste, die mooiste, en vir baie redes die aantreklikste jong meisie in die stat. Sy
was bekend as Maraledi. Sy was die enigste kind van 'n ou vrou, Mafakena, wie se
skerm nie ver van die kaptein se hutte af was nie.
Maraledi was 'n wonderlike vroumens. Die natuur skyn gemeen te hê om alles
begeerliks op haar uit te stort. Nie alleen was sy mooi nie. Sy was die beste danser
in die hoofstat; sy kon beter pik en langer aanhou skoffel as enige vroumens; haar
bier was beroemd; haar karosse en kraalwerk is deur die ander vrouens nageaap.
Alleen - sonder hulp van enige mansmens - het sy haarself en haar ou moeder
onderhou en hulle skerm was altyd met die beste gevul. Hul klompie vee het sy
alleen opgepas en besorg. Die tuine moes sy alleen pik en saai en oes, want haar
ou moeder, Mafakena, was bykans te oud om enigiets behalwe die ligste werk te
doen.
So het Maraledi onder die meisies uitgeblink dat die oë van 'n menigte jong mans
op haar gerig was en geskenke het elke dag uit alle oorde by die skerm van ou
Mafakena ingestroom.
Maar haar bewonderaars was nie tot die kringe van die jong volk alleen beperk
nie. Die hele stat wis lankal dat ou Boelala-tata planne koester aangaande die skone
Maraledi. Byna daagliks het hy die skerm van die ou Mafakena besoek met een of
ander klein geskenkie, en terwyl hy met die ou vrou sit en gesels, bly sy skelm
jakkals-ogies altyd op die meisie. Van ver af het hy te kenne gegee dat hy haar vir
sy derde gade begeer. Die hele saak was net na sy hart. Hy kon dertig beeste vir
haar uithaal. As haar moeder sy enigste erfgenaam word,
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word hulle dadelik weer sy eiendom, sodra die meisie na sy skerm verhuis, tesame
natuurlik, met haar ou moeder. Boelala-tata was so suinig soos 'n wildehond. Daarom
het hierdie huwelik hom so uiters aantreklik voorgekom.
En alles het goed gegaan. As eerste gunsteling van die kaptein was hy so magtig
in die stat dat al die jong volk in sy vrees gestaan het. Hy was net klaar om met die
bou van die bruid se stroois te begin toe daar, uit die bloue hemel van sy
tevredenheid, die skaduwee van 'n swart wolk oor die saak val. Dit was asof alles
meteens om hom in duie stort: nie alleen was Maraledi skielik buite sy bereik nie,
maar met haar het die guns van die kaptein ook onverwags in teësin - ja, vyandige
nydigheid - verander.
En dit het so gekom: Dit was die groot dans van die jong vroue met die oes van
die koring.
Onder die koel skaduwee van 'n groot maroela het Magoeba sy gewone sitplek
ingeneem. Om hom was 'n klompie van sy ou raadsmanne vergaar - ook Boelala-tata.
Aan die ander kant van die boom was sy tien vrouens in beheer van die
reuse-bierpotte en bakke vet beesvleis. Magoeba vier fees.
Voor hom op die harde gepoleerde baan was die jong vroue in twee halfmane en
op die agtergrond kon elkeen die dreunende boomstam-trommels hoor wat die dans
begelei.
Sag op die harde grond begin die dreun van tallose voete, soos die veraf gedruis
van die see. Die gebrom van die groot trommels is skaars hoorbaar. Stadigaan
neem die geluid toe. Soos 'n enkele slag val die snelbewegende voete, ry op ry.
Van die trommels kom 'n gebrul wat vinnig toeneem totdat die maatslae skaars
onderskeibaar is uit die eentonige gedreun. 'n Stofwolk rys stadig op wat die dansers
soos met 'n sluier bedek, deur die vaal vroue waarvan die gespierde ledemate en
skitterende krale soos weerligstrale uitblink.
Die twee halfmane nader mekaar en dring stadig voorwaarts na die sitplek van
die kaptein. Luider en luider dreun die voete en brul die trommels. Die vroue begin
sing met 'n begeleiding van handgeklap. Hulle besing die glorie en wonders van
Magoeba. Daar is 'n dreunende klimaks. Vlak voor die kaptein spring 'n paar jong
vroue uit die ry. Dit is die voordansers.
'n Wellustige gelag skud die vetlae van die kaptein. Sy rooigevlekte oë begin
flikker. Hy klap sy hande om die dansers tot groter geweld aan te spoor, en skreeu
antwoorde op die strofes van hul lied. Soveel bier het hy reeds gedrink dat dit duidelik
is dat hy sy oë met moeite op die twee danseresse kan konsentreer. By een
geleentheid het hy hulle toegeroep as ‘vier’ in plaas van ‘twee’.
En toe, vir 'n paar sekondes, sien hy Maraledi duidelik en ... enkel. Deur die
verdowing van die bier skiet 'n vlaag van opgewondenheid. ‘Wie,’ vra hy aan die
naaste raadsman, ‘wie is die mosadi wat ek nie ken nie en wat ek nog nooit gesien
het nie?’
Van alle kante word antwoorde aangebied.
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‘Jy ken haar goed. Ki-Gosji; sy is Maraledi, die kind van ou Mafakena, en sy is 'n
wees en staan onder jou bewaring.’
En toe skiet al die omstandighede hom te binne. Hy het haar nooit opgemerk
vandat sy 'n kind was nie; maar herinner hom dat haar vader gesterf het sonder
enige manlike erfgenaam, sodat ou Mafakena en al haar vee onder sy bewaring
geval het. Daarom was dit dat hy 'n hut vir haar naby die koninklike skerm laat bou
het ... en van toe af het die ou vrou met al haar omstandighede glad uit sy herinnering
verdwyn. ‘Kom nader, my kind,’ gebied hy met 'n lamme handwuif - ‘Laat my jou
1.
stem van naby hoor en jou Maseka sien.’
Bedees stap Maraledi nader om net buite die rand van die tiervelkaros op haar
knieë te val en haar voorhoof teen die grond te druk. Sy klap sag op haar hande en
noem agtereenvolgens al die spogname van Magoeba: Kind van die Swart Seekoei;
2.
Groot Buffel; Vader van al die Bobbejane en so voort, deur al die vertakkinge van
die diereryk.
Met 'n barse stem gebied die kaptein 'n teug bier in sy eie kalbas, wat een van
sy ou vrouens - op haar knieë kruipende - aan hom oorhandig. Hy neem 'n sluk
daaruit en oorhandig dit aan die knielende Maraledi. Dit was 'n eerbetoning so hoog
dat dit dadelik 'n gefluister onder die ou raadslede veroorsaak het, terwyl hulle
Boelala-tata skuins aankyk. Kop-op-die-bors, in uiterste verslaenheid, sit hy die hele
skouspel en bekyk.
En die kaptein het niemand lank in twyfel gelaat dat hy besluit het om Maraledi tot
sy elfde bruid te verhef nie. Vir hom, ook, sou dit 'n uiters voordelige huwelik wees.
3.
Nie alleen was daar geen dinyalo te betale nie, maar dadelik na die huwelik sou
hy al die beeste van ou Mafakena in sy kraal neem en in werklikheid eienaar word
van al haar besittings tesame met haar skitterende dogter.
En so het die verwydering tussen die kaptein en Boelala-tata toegeneem totdat dit
aan elkeen in die kgotla en in die stat 'n bekende saak was. Dit het vir Magoeba nie
lank 'n geheim gebly dat Boelala-tata sy jakkals-ogies na Maraledi gekeer het nie,
en hoewel die jong vrou vir hom so te sê onbekend was, het Magoeba tot die
oortuiging geraak dat sulke handelwyse aan die kant van 'n onderdaan meer of min
gelykstaan met hoogverraad.
Die hele stat het spoedig alles geweet van die geskenke van bier, vleis en karosse
wat byna daagliks van die kaptein se skerm na Mafakena se hut vervoer is. By die
skepplek het die jong vroue Maraledi plaend toegespreek as ‘Maraledi-Gosji’, en
tot hul verbasing het hulle opgemerk dat die voorspelling hierin begrepe die jong
vrou nie die minste plesier verskaf het nie.
‘Waarom,’ vra hulle, ‘trek jy jou skouers op - om die vrou van die kaptein te word?
Nooit sal jy weer 'n pik in jou hand hoef te vat nie.’
En Maraledi se antwoord was: ‘Ek verlang nie om Gosji te wees nie. Liewer
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sal ek pik en bier maak en swaar werk van daglig tot nag as ek weet dat ek 'n lag,
die vrolikheid, van 'n jong man, van 'n maat, sal gewaar as ek snags na die skerm
terugkeer. Dit is swaarder om die hele dag by 'n ou man op die karos te sit as om
die hele dag swaar te werk vir een wat jou maat en metgesel is; een wat jy self kan
kies.’
En al die meisies was verwonderd oor die woorde van Maraledi; en hul stemme
het saamgeklink soos die gekletter van 'n swerm vinke in die begin van die winter.
En toe kom die betowerde leeus en die toenemende vrees en ellende oor
Magoeba.
In die kgotla was sy toesprake 'n gedurige klaaglied.
‘Kyk hoe gaan dit met my,’ sê hy elke dag aan die raadsmanne. ‘Julle weet dat
die gevaar my bedreig. Ek is omring van towernaars en julle doen niks! Die bier en
vleis voed my nie langer nie; geen water les my dors; ek slaap nie meer gerus nie;
ek vergaan - en daar sit julle soos 'n lot roerlose aasvoëls om 'n sterwende dier.’
En meer en meer word dit gewoonte by hom om Boelala-tata uit die hoeke van
sy oë te bekyk as hy so praat. Maar die ou raadsman sê niks. In sy hoekie sit hy stil
met 'n skelm glimlaggie op sy gesig.
En toe eendag kon Magoeba dit nie meer hou nie; hy sou alles prysgee - selfs
Maraledi - as hy van die angs ontslae kon raak.
‘Waarom praat jy nie?’ roep hy Boelala-tata vererg toe. ‘Daar was 'n tyd toe jy
genoeg kon praat. Nou het ek jou stem nodig; praat nou!’
Die ou skelm het al lank vir die geleentheid gewag.
‘Gosji,’ sê hy, ‘ek weet alles van die gevaar; en ek het nie stilgesit nie. Ek weet
hoe om die kaptein te red.’
Magoeba slaak 'n sug van verligting. ‘Praat, my raadsman, laat ek hoor. Altyd het
ek geweet dat ek op die uiterste op jou kan reken. En jy weet ook, Boelala-tata, dat
jou werk nie verniet sal wees nie. Eis jou vergoeding: beeste, grond ... of miskien
'n jong mosadi - vra! Ek, Magoeba, belowe dat jy nie tevergeefs sal vra nie. Dit is
my woord.’
‘Min verlang ek, Gosji - ek sal tevrede wees om my kaptein te red, maar as die
kaptein miskien 'n mosadi het om weg te gee - onthou dan dat ek een nodig sal hê
vir my oudag, wat nou naby is.’
Almal in die kgotla wis dat hy Maraledi bedoel, en die raadsmanne kon sien dat
dit 'n druppel bloed uit die hart van Magoeba was.
Maar ná 'n weinig peinse kyk hy op en sê beslissend: ‘My woord is my woord.’
En toe vertel Boelala-tata van sy ontdekking. In die hoofstat - ver daarvandaan woon 'n jong neef van hom, 'n broerskind wat onder die sorg van die koning se
vernaamste dokters grootgeword het. Op een rigting in die studie van
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towery het hy hom van jongs af toegelê: die vernietiging van ‘gestuurde’ ongedierte.
So beroemd was hy dat hy wyd en syd bekend was as ‘Mogali-di-Tao’ - Doodmaker
van die Leeu. Die getowerde leeus wat hy uitgeroei het, was ontelbaar.
Opgewonde ruk Magoeba hom orent. ‘Laat my boodskappers kom,’ gebied hy,
‘en gee jy self aan hulle die boodskap aan jou broerskind.’
Agt dae later word die stat vroeg in die oggend wakker geskud deur die gesing
en gejuig van 'n gedrom vroue wat spoedig in twee rye versamel was langs die pad
wat na die kaptein se skerm lei. Hulle verwelkom die gesantskap terug. Voor loop
die kaptein se boodskappers elk met 'n koninklike kierie van Magoeba in sy hand.
Net agter hulle volg die beroemde Mogali-di-Tao. Sy drag is indrukwekkender as
dié van die koning self. Op sy kop is 'n groot helm van swart volstruisvere, wat agter
met die punte byna op die grond hang, en 'n tiervelkaros, wat die bewys lewer van
sy koninklike afkoms. In sy regterhand dra hy 'n breëlem-asgaai, langer as wat hy
self hoog is, waarmee hy soos met 'n wandelstok loop.
Geen wonder dat die verskyning van Mogali-di-Tao die toeskouers tot hartstogtelike
opgewondenheid opgesweep het nie. Almal was verwonderd om te sien hoe jonk
hy is - seker nie meer as vier of vyf jaar bo die tyd van manlike inwyding nie, maar
sy liggaam was reeds dié van 'n held en 'n krygsman. 'n Breë bors met gladde,
pragtig ontwikkelde spiere het gepaard gegaan met 'n beweging so suiwer en
grasieus dat dit die indruk gegee het van die ritme van 'n stadige dans. Met kop
hoog gehou en 'n reëlmatige swaai van sy magtige skouers loop hy deur die skare
heen, kalm en ongestoord asof hy aan sulke eerbetonings so gewoond is dat hulle
nie langer tot sy gewaarwording deurdring nie. Hy skyn hoegenaamd geen notisie
te neem van die toejuiging van die vroue nie. Hy kyk net reg voor hom; heen en
weer draai die punte van sy lang geborduurde tiervel in die swart pluime van sy
pragtige kopstuk 'n ewewigtige tyd met sy voetval wat - nieteenstaande sy groot
gestalte - so sag voortgaan dat dit nouliks skyn of sy voete die grond raak.
Agter hom stap gedwee sy handlanger van omtrent dieselfde ouderdom maar
met 'n veel meer gewoon versierde lyfdrag en veel minder uitstaande tekens van
liggaamlike krag. Hy dra die skildvel en geweer van die held. Die eerste is lank en
breed genoeg om die hele liggaam te bedek, terwyl die tweede 'n enorme
agtponder-olifantroer is, die aftrek waarvan, met 'n volle skoot gelaai, 'n hoë mate
van dapperheid in enige mens sou vereis.
Daar gaan 'n gerug deur die skare dat Mogali-di-Tao by een geleentheid
enkelhandig 'n volgroeide mannetjieleeu van kant gemaak het met behulp van sy
skild en asgaai alleen. Dit was hierdie heldestuk wat hom sy erenaam verskaf het.
‘Ai, ai, ai,’ roep die jong vroue, ‘ons groet die koning van die leeus,’ en on-
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der mekaar fluister hulle ‘Maia! Dit is 'n bruidegom vir die koning se eerste dogter.’
Ook Magoeba het spoedig onder die indruk van die jonge held geraak. Hy het
hom uitgenooi, as 'n gelyke in rang, om langs hom op die karos te kom sit, en terwyl
die bier en bakke vleis aangebied word deur knielende vroue, begin die kaptein hom
uit te vra, en allerhande wilde beloftes te maak.
‘Ek hoor van jou oom dat jy sterk medisyne het en dat jou geweer nooit mis nie.
My seun, daar is my kraal; alles is joue, stap maar in. Verlos my net van die vloeke
van towernaars en die ondiere wat hulle nou op my losgelaat het’ ... en so gaan hy
voort.
Mogali-di-Tao hoor hom ongeroer aan terwyl hy stadig aangaan met sy feesmaal.
Dit skyn byna asof hy nie luister na alles wat die half beskonke ou kaptein hom in
die ore blaas nie. Seker neem hy nie baie notisie van wat hy sê nie.
‘Ki-Gosji, dit is nie die medisyne waarop ek self so baie reken nie - ofskoon my
onderwyser die grootste en wysste onder die towernaars was en sy middels was
dikwels so sterk soos die leeus self. Maar ek reken in die eerste plek op my wapens;
dan op die krag van my hart en die sterkte van my arms. As die hart water word,
dan het die leeu die stryd gewin voor die eerste slag gelewer is. Maar ek sal jou
verlos as 'n mens dit kan doen. Vertel my nou alles van die twee leeus wat julle hier
so laat skrik het dat ons by die hoofstat ver anderkant die Misberge die weerklank
van julle weeklag gehoor het!’
En toe vertel Magoeba, en selfbejammerend vertel hy en hy vertel ... die storie
van al die ellende wat hy te verdure het deur toedoen van die towernaars; en waar
hy te kort skiet, aanvaar een van die raadsmanne dadelik die verdere geskiedenis,
totdat Mogali-di-Tao 'n aaneenskakeling van verskrikkinge verneem het waarvoor
'n groter held as selfs hy geneig sou wees om terug te deins.
En so het Mogali-di-Tao die werk aanvaar om Magoeba te red uit die kloue van
die towerleeus wat sy lewe bedreig.
Vroeg die volgende oggend het hy die stat met sy wapendraer verlaat, vergesel
deur 'n paar gidse van Magoeba, om die toneel van die laaste verskyning van die
twee leeus te besoek. Dit was nou reeds vasgestel dat dit 'n groot mannetjie en
wyfie was wat altyd in geselskap hul roofaanvalle uitvoer. Vir die mens skyn hulle
nie die minste vrees te hê nie, en die eienaars van aangevalle vee moes oogluikend
toesien hoe hul diere - soms vroeg in die aand - aangeval en verslind word.
Die pad wat Mogali-di-Tao die oggend van die hoofstat moes volg, het verby ou
Mafakena se skerm gelei. Soos gewoonlik het die jagters een agter die ander in die
voetpad geloop, Mogali en sy geweerdraer taamlik ver agter die gidse. Toe hy ou
4.
Mafakena se skerm bereik, hoor hy skielik 'n sagte stem uit die poort: ‘Lesuhana
hier is iets om jou hart sterk te maak en jou oë helder.’ Toe
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Mogali, in al sy pragtige mondering, sy oë wend in die rigting van waar die stem
kom, gewaar hy 'n gesig so aangenaam verrassend, dat hy dadelik halt hou. Dit
was die skone Maraledi in al haar prag van krale, arm- en beenbande. In sy oë kon
die heerlikheid van die vroeë môre seker niks mooier vertoon het nie.
Seker sou niks anders hom 'n minuut tyd laat verloor het nie, maar teen sy eie
wil stap hy op na die poort en begroet die mosadi beleefd. Met 'n skaam glimlaggie
reik sy hom 'n kalbas suurmelk. Die gedagte kom by hom op dat sy op wag moes
gestaan het, en dit is met 'n luide en vrolike lag dat hy die melk van haar neem en
drink. Voor hy die plek verlaat het, wis hy die naam en al die omstandighede van
Maraledi en daar is min twyfel dat dit haar inspirerende beeld was en nie dié van
die leeus nie, wat op sy verdere reis sy verbeelding in beslag gehou het.
Intussen het Magoeba se moed momenteel gestyg met die aankoms van
Mogali-di-Tao, en dadelik het in sy gemoed die besluit vorm geneem dat sodra sy
verlossing sou bewerkstellig wees, hy sy plan van 'n huwelik met Maraledi sou hervat
en niks sou in sy weg staan nie.
Die middag laat toe Mogali-di-Tao van sy verkenningstog terugkeer, word die
kgotla weer bymekaargeroep en weer word feesgevier in die skerm van Magoeba.
Mogali-di-Tao het koel en bedaard vertel dat hy die spoor en moordplek van die
twee leeus gekry en opgevolg het, en môre - so beloof hy - sal hy met die ondiere
handgemeen raak. Òf hy òf hulle sou die stof byt. Luidrugtig word sy woorde deur
die raadslede toegejuig en op niemand het hulle 'n meer verblydende indruk gemaak
as op Magoeba self nie. Hy het die jong man langs hom laat sit om uit sy kalbas te
drink en uit sy skottel te eet. Hy kon hom nie genoeg eer bewys nie. En toe roep hy
na een van sy boodskappers wat altyd byderhand staan: ‘Neem my kierie, haas jou,
en roep die ou vrou Mafakena. Sê haar om haar dogter Maraledi te bring.’
Toe die twee vroue ná 'n kort pouse op hande en voete by die skerm inkruip,
gebied hy hulle dadelik met groot vrolikheid om op te staan en 'n sitplek onmiddellik
agter hom en sy jong gas in te neem.
Na hulle elk gedrink het, lig die kaptein sy vegbyl, wat dadelik stilte gebied. Dit is
die teken dat hy die kgotla wil toespreek.
‘My kinders,’ sê hy, ‘hier is julle nuwe Mosadi-di-Gosji,’ en hy lê sy hand op die
skouer van Maraledi. Daar is 'n uitbarsting van toejuiging.
‘Soek,’ sê hy aan Mogali-di-Tao, ‘vir jou ook die mooiste in my stat uit. Ek,
Magoeba, gee haar aan jou.’ Daar was egter drie mense wat die afkondiging nie
met ongemengde blydskap ontvang het nie.
Mogali-di-Tao het omgedraai en sy oë lank en stip op die jong meisie gevestig. Sy
sit met geboë hoof sonder 'n glimlaggie op haar gesig.
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In 'n afgeleë hoek sit ou Boelala-tata. Met verslapte arms, weemoedig, kyk hy vir
een minuut Magoeba in die oë en so dreigend, uittartend is die blik van die kaptein
dat Boelala met 'n skouerophaling en 'n diep sug sy aangesig agter 'n bierkalbas
verberg. ‘Vertrou nooit op die beloftes van konings nie,’ was waarskynlik die treurige
gedagte wat deur sy gemoed gegaan het.
Met dagbreek die volgende môre word die stat gewek deur Magoeba se groot
krygstrommels wat soos swaar donder deur die duister aanhoudend dreun. Dit was
die dag van die groot geveg tussen Mogali-di-Tao en die leeus. Binne 'n paar minute
was al die inwoners om die kaptein se skerm vergaar om die held te sien vertrek.
Dié keer het hy en sy wapendraer alleen uitgestap. Die bevel is op sy versoek
uitgevaardig dat niemand hom moes volg nie; hy sou die roof alleen tegemoetgaan
en as hy hulle verslaan, sou sy wapendraer die feit bekend maak deur 'n geblaas
op 'n groot ramshoring wat hy vir die doel meedra.
Magoeba het tot in die poort van sy skerm gekom om sy jonge kampvegter vaarwel
te sê. Stadig is hy deur die skreeuende gedrom, om uiteindelik alleen in die voetpad
te kom wat na die berge lei.
Die hutte en skerm van Mafakena was in uiterste stilte gehul. Die hek was bedek
met 'n gebreide beesvel en daar was selfs geen rook sigbaar nie toe Mogali-di-Tao
voor die poort kom. Hy wis dat nòg Mafakena, nòg Maraledi onder die mense by
die kaptein se skerm was. As sy daar was, sou hy haar gesien het.
‘Mosadi ... Maraledi,’ roep hy sag, en dadelik word die vel verskuiwe en voor hom
met geboë hoof staan die jong vrou. Weer was sy op die loer om hom te sien
verbygaan. Hy sien dat sy al haar versieringe verwyder het, en om haar voorhoof
5.
is 'n leerband.
‘Wie is dood?’ vra hy fluisterend. ‘Wat makeer, Maraledi?’ en hy vat haar saggies
om die skouers.
‘Lesuhana,’ sê sy - ook fluisterend - asof die veld haar kon afluister, ‘raak my nie
aan nie, en noem my Ki-Gosji, soos Magoeba julle gebied het. Jy het gehoor. Ek is
nie langer Maraledi nie.’
Met 'n luide gelag swaai die held sy asgaai omhoog, en aan haar arm trek hy haar
die poort uit.
‘Loop saam met my deur die laagte. Daar is 'n woord wat ek aan jou wil sê.’
En so is hulle voort, langs mekaar, op die voetpad, in diep gesprek, totdat die
skadu van die groot bome aan die hang van die berg hulle bedek het.
Dit was net voor sononder die aand dat die tyding die hoofstat bereik dat
Mogali-di-Tao altwee leeus gedood het. Die wyfie - swaar gekwes - het hom gestorm,
en haar het hy met sy groot asgaai die genadesteek gegee. Die mannetjie het hy
uit die vuis doodgeskiet.
Dit was in die koelte van die aand dat die groot stoet singend en juigend die bergpad
afkom. Op lang pale word die twee leeus deur agt man elk gedra.
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Voor, in 'n groot halfsirkel, kom die vroue dansende en singende. Hulle roep die lof
uit van Mogali-di-Tao.
Magoeba het reeds 'n fees berei. Dié nag sou daar gedans word ter ere van sy
dappere kampvegter en tegelyk sou die magadi - die bruidskat - simbolies aan
Maraledi se moeder oorhandig word.
Alles gereed. Op die dansplek is al die jong volk in digte dromme vergader. Agter
die skerms styg die rook omhoog waar vleis gebraai word. Die bierpotte staan klaar
onder bewaking van die ou vroue. Almal wag net vir die teken wat die kaptein moet
gee. Op sy karos sit Magoeba, langs hom is die plekke gereed vir Mogali-di-Tao en
die toekomstige bruid van die kaptein - altwee ledig.
‘Waar is hy dan?’ bulder Magoeba uiteindelik ongeduldig. ‘Soek julle hom,’ gebied
hy aan sy bediendes. ‘En jy,’ gebied hy sy boodskapper, ‘gaan haal die
Mosadi-di-Gosji; kom nie sonder haar nie; en dadelik!’
Skaars tien asemhalings later nader 'n gedurige geweeklaag en geween deur die
duister die dansplek - 'n geluid wat dadelik die hele gedrang tot 'n doodse stilte
verslaan.
‘Ma-wé Ma-wé,’ roep een stem skel en aanhoudend. ‘My hart is stukkend! My
lewe gedaan! Maak klaar die graf vir my! Ma-wé! Ma-wé.’ En sukkelend, struikelend,
nader 'n ou gestalte die kaptein, wat met starende verbasing, woordeloos, die
onverwagte inval sit en aankyk. Vlak voor hom stort die ou vrou ter aarde, terwyl
haar skelle geskreeu gedurig voortgaan.
Dit het Magoeba nie lank geneem om haar met bedreiging van sy vegbyl tot stilte
en besonnenheid te bedwing nie. En toe, soos die gesuis van 'n wind deur dorre
blare, gaan 'n gerug deur die versamelde menigte.
‘Maraledi is weg! Maraledi het haar ou moeder en die kaptein verlaat; sy het
gevlug; sy is die berge in; en (ongelooflike woord!) saam met haar is die kampvegter
van Magoeba, die jonge Mogali-di-Tao!’
Weer val 'n doodse stilte oor die gedrang. Die enorme gestalte van Magoeba is
orent, met sy vegbyl in die hand. Met bulderende stem roep hy uit:
‘Huis toe julle honde! Laat ek geen stem weer hoor nie. Daar sal g'n bruilof wees
nie!’

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Al die krale en ander versierings van 'n swart vrou;
Die bobbejaan is die fetisj van die stam;
Bruidskat;
Jong man;
Die teken van rou by 'n sterfgeval.
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2 M'Vubu (Die Seekoei)
'n Beroemde Afrikaanse speurder, 'n deskundige op die gebied van speurverhale,
het eenmaal verklaar dat die beste speurstorie een is wat die skrywer so inrig dat
die vernaamste speurder in die drama altyd die leser self is. Ook was hy van gevoele
dat dit 'n artistieke swakheid is vir die skrywer om 'n oplossing te verskaf. Hy was
verder van mening dat al hierdie vereistes alleen kan voorkom in stories wat waar
is. Hierdie verklaring van my oorlede vriend (want hy is dood) het my die nodige
inspirasie verskaf om enige speurderstories te vertel, met die ontplooiing waarvan
ek persoonlik te doen had, en waarin een, ten minste, van die gestelde vereistes
van my vriend teenwoordig is. Hulle is naamlik waar - met geringe wysigings van
onbelangrike feite. Of die ander gestelde voorwaardes ook teenwoordig is, oordeel
die leser self.
Die klein dorpie Dagraad is binne die soom van die Groot Woestyn geleë. Dit is
meer as driehonderd myl van wat die naaste beskaafde geweste mag genoem word.
Dagraad bestaan uit ongeveer dertig huise wat 'n gelyke getal families 'n
pied-à-terre verskaf.
Oos, teen 'n sandbult, lê die rondawels van die polisie en die woning en kantoor
van die vrederegter - 'n amp wat skrywer self destyds beklee het. Die blanke
bewoners van Dagraad was almal afstammelinge van ou woestynjagters wat in
latere tye 'n voordeliger beroep gevind het in die veeboerdery, hier op die grense
van die Dorsland. Rondom Dagraad was tal van plase deur ons meer bemiddelde
boere bewoon; maar - binne of buite die ‘dorp’ - was almal veeboere.
Die veld was vir hierdie doel uitmuntend. Wyd uitmekaar verspreide kameeldorings
en ander groot woestynbome het die uitsig in enige rigting tot 'n paar honderd tree
beperk. In reënjare was die sogenaamde ‘soom van die woestyn’ ongeëwenaard
wat natuurskoon betref, en ver sou jy moes soek om beter weiveld te vind. Sulke
buffelsgras, en al die ander soet soorte, het ek nooit elders in ons Noorde aangetref
nie.
Al wat makeer het om Dagraad in 'n ‘voortdurende’ paradys te verander, was
water. Water! - dit was vir ons die vernaamste element in die natuurlike omgewing;
water was die gedurige onderwerp van ons gesprekke; oorsaak van ons grootste
vrees en ellende; voorwerp van ons meeste gebede en hoop.
Weswaarts van Dagraad was 'n reeks inboorling-statjies wat bewoon is deur 'n
ras bestaande uit gemengde Bakwena- en Bakalihari-bloed. Die streek was vroeër
deur Sjangaans bewoon, sodat die meeste plaasname Zoeloe was. Die
teenswoordige bewoners was afstammelinge van die vroeëre jagtersvolk wat die
blanke woestynjagters altyd vergesel het. Ook hulle was nou veeboere.
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Maar hulle was nog beroemd as veldkenners en spoorsnyers. Hul weerga in hierdie
opsig was in Suid-Afrika nie te vinde nie.
Die polisie van Dagraad het bestaan uit een blanke sersant - 'n Engelsman, ene
Clarke - en twee blanke manskappe. Dan was daar vyf swart konstabels met ou
September aan die hoof, wat ook gedien het as tolk in die hof van die vrederegter.
Ou September - of ‘Stemmer’, soos hy algemeen genoem is - was 'n egte
Bakalihari, in die woestyn gebore en grootgeword. So lank was hy in die diens van
die ou jagters dat hy reeds in sy jeug oorlams geword het, en nieteenstaande sy
ouderdom - want sy oë was reeds dof, en sy gesig so vol rimpels soos 'n skilpaddop
- was hy die baasspoorsnyer in ons klein gebied. Al ons speurwerk is derhalwe aan
hom toevertrou - en daar was taamlik baie aanvraag vir sy dienste in hierdie rigting.
Veediefstalle, ontvlugting van skelms uit die suide die woestyn in; manslag en
aanranding onder die swartmense, het dikwels voorgekom, en in die meeste gevalle
moes ons van ou Stemmer se merkwaardige vernuf en kennis gebruik maak.
Ons enigste water is uit putte verkry. Elke blanke woning en elke stat had sy eie
put - skuins ingegrawe sodat die water in potte kon geskep en uitgedra word. Elke
put was beskerm deur 'n digte laning van haakdoringtakke, en langsaan was die
drinkkraal, ook met haakdoringtakke toegeslaan. In die drinkkraal was die
waterbakke, uit maroelastamme gemaak, waar die vee - in klompies van vier of vyf
- toegelaat is om te drink. Die water was dikwels so skaars dat die vee slegs twee
keer in die week kon drink; dan was die suipery altyd 'n verskriklike arbeid. Swart
en blank moes mekaar te hulp kom. By elke hek staan 'n kommando volk met kieries,
sambokke en skildvelle gewapen, wat dikwels die uiterste geweld moes gebruik om
die uitgedorste diere af te keer en teë te hou. Soms het dit gebeur dat 'n klomp
beeste die hekpale platloop en die wagters verdryf; en dan was daar 'n afgryslike
skouspel. In 'n paar sekondes was die put volgestorm; die agterstes druk die voorstes
in, tot 'n stuk of dertig vermoorde liggame weke lank alle toegang tot die water in
die besondere put verhinder.
'n Vreeslike ding was somtyds die waterkwessie van Dagraad!
Een middag sit ons onder 'n groot kameeldoringboom voor my woning, teen die
helling van die sandbult. Van hier af was daar 'n uitsig - oor die toppe van die bome
- tot in die oneindige deinserigheid van die woestyn. Hier en daar, myle ver, kon
ons stukkies van die ou jagterspad deur die bome sien uitblink, en links was die
donker kronkeling van Sandrivier, of ‘M'Vubu’ soos die swartes dit noem. Dertig myl
van Dagraad het ons enigste ‘rivier’ vir ewig in die sand van die Dorsland verdwyn.
‘M'Vubu’ was 'n egte woestynrivier. In goeie reënjare was daar 'n vlak stroming oor
die sandbedding. Gewoonlik was die ‘rivier’ 'n oneindige dorre sandsloot, die walle
waarvan met reuse-bome
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begroei was. Ná 'n vloed kon vir 'n paar maande water verkry word deur kuile in die
sand uit te hol, waar die water stadig insyfer.
Die groot kameeldoring voor my woning was elke middag ons byeenkomplek in
Dagraad. Hier het ons dag ná dag al die aangeleenthede van ons eensame lewe
en omgewing bespreek; en dit was maar selde dat daar iets nuuts was om ons
belangstelling gaande te maak.
Die besondere middag waarvan ek skrywe, was daar net 'n paar van ons
teenwoordig. Daar was sersant Clarke en die twee blanke manskappe en Solly
Cohen, ons enigste veekoper en ‘algemene handelaar’. Solly was 'n kort, vet
Russiese Jood met bloedrooi hare en 'n ronde glimlaggende gesig. 'n Paar jaar
tevore het hy te Dagraad opgedaag in 'n ou afgeleefde donkiekarretjie met twee
maer esels bespan. Hy was in 'n ellendige toestand - uitgedors en uitgehonger. Met
die verbasende volharding van sy ras (waar dit geld betref) het hy doodsgevare van
allerlei aard trotseer om Dagraad te bereik. Hy het verneem dat daar 'n goeie kans
was om besigheid te doen; en geen kompetisie nie! En nou, ná slegs twee jaar, was
Solly 'n ryk kêrel - soos ons in Dagraad rykdom skat. Hy had 'n groot trop vee;
verskeie plase met goeie putte, en in die dorp 'n winkeltjie waar blankes en swartes
al hulle benodigdhede en weeldeware kon koop - teen ontsettende pryse!
Dit was Solly! En hoewel hy 'n geldwolf van die eerste water was, het ons almal
van hom gehou. Hy kon jou fop en vastrek met 'n glimlaggie op sy Joodse tronie en
'n paar grappies wat die hele transaksie - vir jou - van alle bitterheid beroof het.
Hy was vol humor, grappe en kwinkslae, met 'n verstand so skerp en bytend dat
hy sy hand in jou sak kon steek en jou onder die indruk laat dat dit jou eie was! - so
ten minste het oom Wessels, ons ouderling, verklaar.
So 'n soort vent was vet Solly Cohen. Die vroue het hom waarlik bemin! As daar
siekte of werklike nood was, het geeneen van hulle ooit tevergeefs by Solly aangeklop
nie; en geen Christen het ooit minder ophef van sy ware liefdadigheid gemaak nie.
Sy linkerhand wis in waarheid nie wat sy regter doen nie.
Ek herinner my dat hy ons hierdie middag sit en vertel het van sy lyding as 'n
weeskind in 'n klein Joodse dorpie in Rusland. Van die wieg af was hy op die pynbank
gerek en sy woestynreis na Dagraad, het hy verklaar, was nie te vergelyke met wat
hy byna daagliks in Rusland te verdure had nie.
Ongelukkige Solly!
‘Hier kom Stemmer,’ roep een van die polisiemanne skielik uit, ‘en die duiwel is
op sy spoor!’
Van ver af tussen die boomstamme deur sien ons die ou swartman aangedraf
kom. Sy haas het ons almal laat wonder.
‘Seker weer 'n bierdrinkery en geveg,’ sê sersant Clarke.
‘Daarvoor sal Stemmer nie hardloop nie,’ merk Solly op. ‘Hy sal eerder by-
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staan om 'n paar te sien doodslaan! Hy is te veel van 'n sportsman om 'n onnodige
einde aan 'n biergeveg te maak!’
Toe die ou man by ons aankom, salueer hy deftig met sy knopkierie en asgaai
en daarna sak hy stadig op sy hurke neer in die gewone posisie wat 'n swart
boodskapper inneem voor hy sy berig aflewer. Met dieselfde bedaardheid en
deftigheid haal hy uit 'n bladsakkie sy pragtig-gekerfde hout-snuifbottel, skud 'n
hopie snuif in die palm van sy hand en adem dit met 'n sug van voldoening.
‘Wat is dit, Stemmer?’ vra Clarke uiteindelik nuuskierig en ongeduldig.
‘Seur,’ antwoord die ou ewe bedaard-eentonig, ‘seur, dit sal goed wees, dit sal
baie goed wees, as seur dadelik al die skepsels oproep om vannag wag te staan
by die putte, van hier tot Magoeba se stat.’
Magoeba was die stat verste van Dagraad in 'n westelike rigting.
Sy verklaring het dadelik al ons nuuskierigheid gaande gemaak. By die putte wag
staan? Waarom? Water was destyds taamlik volop; die dorp se beeste het gister
gedrink - watter gevaar kon daar by die putte kom?
‘Volk oproep? Wag staan? Waarom - wat makeer?’ vra die sersant net so
verwonder as ons almal.
‘Seur,’ gaan die ou man voort, ‘daar is 'n groot trop beeste aan 't komme deur die
woestyn. Dit is 'n baie groot trop en hulle is uitgedors. Baie vrek elke dag. Dit is agt
dae wat hulle laaste water gehad het by die Biesiekuile en dit was maar min. Nou
het hulle die reuk van ons water gekry en dié wat lewendig deurkom sal alles in
Dagbreek platloop. Môre as die son so sit’ (omtrent tienuur in die oggend word met
die hand aangewys) ‘sal hulle hier aankom; maar die sterkes mag selfs in die nag
aankom en as daar nie wagte is nie, sal dit swaar gaan met ons putte.’
Vir 'n paar minute sit ons almal verslae. Ons ken die ou man te goed om vir een
oomblik aan sy berig te twyfel - maar hoe het hy dit te wete gekom? Daar was geen
boodskapper uit die woestyn nie. As daar een was sou ons, by die polisiestasie,
natuurlik eerste die nuus gehoor het. En die berig was uiters skrikwekkend. So
afhanklik was ons van water - van ons putte - dat enigiets wat ons water bedreig,
feitlik ons lewe bedreig. Dit was die begin van die winter. As 'n groot trop dors beeste
nou ons putte vertrap, sou dit vir die streek Dagraad 'n ramp beteken.
‘Ooi! Ooi! Ooi!’ roep Cohen uit terwyl hy opspring en met haastige treë voor die
ou spoorsnyer op en neer stap. ‘Wat is dit jy sê vir ons? Wat is dit jy sê? Hoe jy weet
hom? Hoe jy weet?’
Ons begin almal tegelyk angstiglik vrae te stel en dit was sersant Clarke wat
uiteindelik die bedaring herstel om Stemmer behoorlik te ondervra.
‘Hoe weet ek, seur?’ en op die bedaarde, statige wyse van sy ras staan hy orent
en strek sy regterarm uit in die rigting van die woestyn. ‘Daar, my seurs, is die
boodskappers. Van eergister het hulle my vertel.’
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En toe sien ons ver in die groue hemel van die Dorsland, op die rand van die
gesigseinder, malende swart kolle. Dit was aasvoëls wat oor voedsel ‘dwaal’ of na
die bome sak om te slaap.
Weer het ou Stemmer ons verbaas met die vernuf waarmee hy die getal, die
trekrigting en die toestand van die aankomende vee afgelei het enkel en alleen uit
die verskyning en gedrag van die troppe aasvoëls wat sy skerp oë twee dae gelede
reeds ontdek het.
Clarke het dadelik bevel uitgevaardig. Wit en swart inwoners word gemobiliseer.
Gedurende die hele nag word die bakke in die lig van groot vure volgedra en alle
voorbereidsel word getref vir die worsteling wat ons die volgende dag te wagte was;
en lank sou die herinnering van die groot stryd in die kronieke van Dagraad lewe.
Ek herinner my nog die volgende oggend in die daglumier hoe ons almal ons
poste in die skemerdonker ingeneem het.
Laag op die oostelike horison hang die môrester soos 'n gloeiende wit lamp, en
vanuit die woestyn trek 'n treurige koue windjie. Hier en daar in die donker wink vure
wat die volk in digte dromme omring, want die nag was koud. Ons kommando was
in 'n myl lange lyn tussen die waterputte en die woestyn opgestel, en alles was
gereed om hierdie beeste met geweld in klein klompies op te breek en tussen die
putte te verdeel. Wit en swart was geoefen in hierdie werk, ofskoon ons nog nooit
tevore met so 'n massa tegelyk te doen gehad het nie. Ons wis alles van hulle af:
die hoeveelheid; hulle toestand; hoe dors hulle was en die waarskynlike getal wagters
- en alles het ou Stemmer en sy maats afgelei uit die getalle en gedrag van die
‘dwalende’ aasvoëls wat in die blou, selfs in die middel van die dag, skaars sigbaar
was. Toe ek Stemmer teen sonop die oggend vra: hoeveel? toe hou hy die vyf
vingers van een hand op en die duim van die ander: seshonderd beeste! Vir ons
was dit 'n ontsettende getal.
Teen tienuur die oggend sien ons vir die eerste keer donker wolke bo die bome
uitslaan oor 'n wydte van ongeveer twee myl. Dit was die stof van vee wat vinnig
kom. ‘Hulle begin trek,’ sê ou Stemmer. ‘Hulle is so klouseer dat hulle in die nag
gelê het. Hulle kom nie te vinnig nie, want hulle het die reuk van die water verloor.
Die wind kom nou van hulle kant af.’
'n Uur later sien ons vir die eerste maal ver deur die bome die eerste klompies
verskyn. Hulle loop op 'n sleepdraf en voor hulle dryf 'n stofwolk uit, so dig dat hulle
af en toe geheel en al agter die gordyn verdwyn. Hulle verskyning word deur ons
kommando met 'n brullende lawaai begroet. Langs die lyn af dreun oorlogskrete
begelei deur die getrommel van knopkieries op skildvelle. Ons moes hulle verskrik
voordat hulle met ons gevegslinie in aanraking kom.
Oor alles, tot dusver, het 'n doodse stilte geheers - die woestynstilte van die vroeë
môre; en niks op aarde kan meer geluidloos wees as dit nie.
Skielik verminder ons lawaai weer. Ons word 'n ander geluid gewaar - 'n ge-
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luid wat, een maal gehoor, vir ewig in die herinnering lewe; dit had iets van die
gedreun van die see, veraf op 'n rotsbeskansde kus; maar oneindig, onuitspreeklik
treurig. Dit was 'n weeklag so verskriklik dat dit 'n siddering in siel en liggaam wek.
Dit was asof al die ellende, al die lyding van al die lewe op aarde skielik 'n stem
gevind het.
Dit was die gekreun van uitgedorste diere wat reeds die doodsfoltering smaak.
Die opverdeling het dadelik begin met 'n gekreun en 'n gebulder wat vir 'n tyd alle
ander geluide versmoor het. Dagraad was in 'n stikkende stofwolk gehul waarin
mense en diere af en toe as jaende spooksels sigbaar word. 'n Klompie van ons,
wat die bevelvoerders mag genoem word, het vroegtydig uit die stof en lawaai gevlug
om stelling te neem op die hoogte voor my woning, van waar ons die hele toneel in
oënskou had en bevele kon uitstuur. Daar was Clarke en al sy polisie, ou Stemmer,
'n paar van die voormanne uit die dorp en ek, die vrederegter.
Omtrent twaalfuur sluit Solly Cohen by ons aan. Uit die wolk het hy skielik
opgeduik, so bedek met stof dat hy nouliks herkenbaar was.
‘Die weerwolf,’ sê Clarke, ‘hy het alreeds die vee deurgekyk met 'n ‘eye to pisness!’
En dit was so! ‘Aai! aai!’ roep hy toe hy by ons kom, met die gewone Joodse
handgebare, ‘wonderlike vee! Almal Damaras en almal stompoor gemerk. Ek dink
die baas sal gou verkoop en miskien goedkoop ook!’
‘Stompoor’ is natuurlik die een verbode oormerk onder ons veeboere. Daar is
ongeveer twaalf gewone en erkende merke: ‘halfmaan’, ‘swawelstert’, ‘winkelhaak’,
‘jukskeikerf’, ens. ‘Stompoor’ is die erkende merk van die dief en skelm, want dit is
die enigste manier om alle ander merke uit te wis. Van dié oomblik het geeneen
van ons die minste twyfel gehad dat dit gesteelde vee was nie. Ons wis ook dat
daar nie die minste kans was dat die diefstal ooit ontdek sou word nie. In dié dae
was die breedte van die Kalahari 'n veilige spergebied vir die veedief wat daarin
slaag om met sy buit deur te kom.
Dit was ongeveer twaalfuur toe die sogenaamde eienaars hul verskyning voor
die polisiekantoor maak. Daar was twee witmans op stokflou perde en 'n stuk of ses
Masarwas te voet. Die twee blankes het 'n skouspel gebied wat moeilik was om
gade te slaan sonder om te lag. Een was lank en vreeslik skraal; die ander kort en
vet. Altwee was vuil, so vreeslik vuil dat dit moeilik was om hulle huidskleur van dié
van die Masarwas te onderskei. Hulle was in flenters gekleed en 'n mens kon dadelik
sien dat hulle die uiterste lyding deurstaan het. Hulle was uitlanders. Die korte het
hom voorgestel as Pat O'Brien en die lange as Husting. Die laaste was van
Noorweegse afkoms maar in Australië opgegroei. Pat was natuurlik 'n Ier.
En so het O'Brien en Husting hulle verskyning te Dagraad gemaak, waar die
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noodlot bepaal het dat hulle 'n rol moes speel in die twee geheimsinnigste
gebeurtenisse waarmee ek ooit in my lewe in aanraking gekom het.
Ná ons hulle water verskaf het om te drink, en die ergste vuil van hul gesigte te
verwyder, het hulle dadelik en ongevraagd hulle storie vertel. Dit was natuurlik 'n
opgemaakte storie, in die vertelling waarvan hulle goed geoefend was. Hulle was
naamlik handelaars. Twee jaar gelede het 'n groot droogte die vee op die Portugese
grens so goedkoop gemaak dat hulle besluit het om 'n groot spekulasie te waag.
Hulle het al hul goed en geld in vee omgesit en besluit om die trop deur die woestyn
na die grens te vervoer. Die vyfhonderd wat by ons aangekom het, was al wat
oorgebly het uit twee maal die getal waarmee hulle begin het.
Hoe dit ook al sy, by ons het nooit enige formele klagte aangekom nie. Ons het
baie gerugte van die kant van die woestyn gehoor, maar meer as gerugte nooit.
Dit was net voor sononder op die dag van hul aankoms dat die laaste van hul vee
water gekry het by putte meer as vyf myl van Dagraad af.
Hul stompoor-Damarabeeste was so gehard dat hulle ná hul aankoms te Dagraad
niks meer verloor het nie.
Solly Cohen het die twee vreemdelinge dadelik in beslag geneem. Hy het een
van sy rondawels aan hulle afgestaan en op 'n plaas van hom, na aan die dorpie,
het hy hulle (teen vergoeding!) weiveld en water vir hul vee verskaf.
Dit was nie lank nie of Solly deel ons mee dat hy sy plaas Sandsloot aan O'Brien
en Husting verkoop het vir driehonderd-en-vyftig uitgesoekte beeste en 'n bewys
van £200. Dit was ongeveer tien maal die waarde van die grond, maar die
vreemdelinge was blykbaar angstig en haastig om te verkoop. Buiten die beeste
het hulle niks besit nie. Solly kon ons spoedig vertel dat die twee geen pennie geld
tussen hulle het nie. Vir alles wat hulle van Solly kry, moes hulle met beeste betaal,
en dit het nie lank geduur voor Solly byna al die vee besit het nie. En toe begin die
gasvryheid natuurlik verflou.
Intussen het die twee 'n hartbeeshuisie op die plaas laat bou en ná 'n paar maande
het hulle soontoe getrek met wat nog van hul trop vee oorgebly het.
Die lewe was destyds goedkoop; wild was volop; altwee was goeie skuts en kon,
soos die meeste van ons, grotendeels uit die veld lewe.
Hulle plaas was ongeveer tien myl van die dorp geleë en na hulle vertrek het ons
hulle selde of ooit in Dagraad gesien. Met ons ou inwoners het hulle nooit werklik
intiem geword nie. Van die begin het ons hulle met agterdog en weersin aanskou.
Hulle het spoedig die bynaam gekry van ‘die stompore’ en Clarke en sy polisie het
hulle - nie te voorbariglik nie, maar tog geduriglik - dopgehou. Maar hulle gedrag
was onbesproke ... behalwe 'n gefuif nou en dan as Cohen hulle van 'n paar bottels
perskebrandewyn voorsien ... teen 'n vers vir ses bottels!
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'n Ander feit wat by ons 'n ongunstige indruk gemaak het was dat hulle nooit
ongewapend gery het nie. Agter die rug was altyd die geweer geslingerd - selfs op
Sondae as hulle dorp toe kom. En elk had nog 'n rewolwer aan die regterkant. Die
korte O'Brien het behalwe sy twee vuurwapens, 'n ou geroeste Engelse
Kavallerie-swaard, die sky waarvan met 'n stuk rou riem aan die lyfband geknoop
was. Die handvatsel was af, en in plaas daarvan was 'n vlakvark se slagtand, pragtig
bewerk en met koperdraad aan die lem van die sabel vasgedraai. Dit was klaarblyklik
Masarwa-werk.
In gewone drag sou die Ier snaaks genoeg gelyk het. Sy ongewone wapenrusting
het hom 'n ware hanswors gemaak.
Altwee het 'n indruk van iets ‘verkeerds’ verskaf. Lombroso sou hulle dadelik, op
die getuienis van hulle gesigte alleen, as misdadigers gerangskik het! Tog het hulle
ons maande lank nooit die minste rede gegee om hulle van enige misdadige planne
te verdink nie.
En toe gebeur daar iets wat Dagraad eenvoudig verbyster het en wat die
vreemdelinge vir 'n tyd in ongunstige verdenking geplaas het sonder, egter, dat een
van ons sy vinger op enige vaste feit kon plaas.
Dit het so gebeur: Een oggend vroeg sien ons Solly Cohen op sy ou muil met die
voetpaadjie na die polisiestasie aangery kom. Ons het almal baie van Solly gehou.
'n Geldwolf was hy ongetwyfeld, maar hy was tegelyk goedhartig, vrolik en altyd
opgeruimd en vol grappe. 'n Besoek van Solly was vir ons altyd 'n ware genot in
ons onafgebroke eensaamheid en eentonigheid.
Hierdie oggend het hy net lank genoeg afgeklim om 'n koppie koffie te drink en
'n paar grappies te verkoop. Hy was op weg na 'n afgeleë stat om skuld in te vorder.
Hy sou waarskynlik beeste moes neem, het hy ons vertel, want die swartmense
was almal aan 't geld soek om opgaaf te betaal. Hy sou nie voor laat die aand in
Dagraad terug wees nie.
‘Het O'Brien en Husting al jou bewys vir die £200 betaal?’ vra ek hom skielik.
Dadelik sak sy kop en al sy vrolikheid verdwyn. ‘Hoe sal hulle betaal?’ vra hy op
mismoedige toon. ‘Hulle het geen pennie harde geld nie en die vee is so te sê
gedaan. Ek het hulle verskeie maal gevra in die laaste tyd, en hulle maak ekskusies.
Daar gaan moeilikheid kom, vrederegter.’
En toe stel sersant Clarke hom 'n ander vraag: ‘Solly,’ sê hy ernstig, ‘waar bêre
jy jou geld en bewyse?’
Die Joodjie skrik asof iemand koue water oor hom gooi. Hy staar die sersant vir
'n lang tyd sprakeloos aan.
‘Meester Clarke,’ sê hy uiteindelik, ‘daar is net een brandkas wat ek het - dit is
hier’, en hy klop op die middel van sy vet lyfie. Ons kon hoor dat hy 'n breë leerband
onder sy klere dra. ‘Jy dink dit is alryt, meester Clarke?’ vra hy angstig.
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Clarke haal sy skouers op. ‘Ek weet nie of dit veilig is nie, Solly, maar een ding is
seker, as iemand jou brandkas wil beroof - voor hy dit bereik, sal jy in aardse dinge
nie meer belangstel nie, selfs nie in geld nie!’
Ons lag almal - almal behalwe Solly.
‘Meester Clarke,’ sê hy, ‘jy moet ou Stemmer vra om in die nag by my winkel nou
en dan op te pas. Ek sal betaal.’
Clarke klop hom gerusstellend op die skouer. ‘Jy moenie bang wees nie, Solly,
hou jou rewolwer altyd by jou. Jy is in die dorp net so veilig as jy hier binne die
polisiestasie sou wees.’
Maar dit het nie gelyk of Clarke se woorde hom baie moed inboesem nie.
‘Waarom dan jy vra: waar is jou geld?’ sê hy eindelik.
Clarke het die vraag nie beantwoord nie.
En toe groet Solly ons en bestyg sy ou muil met moeite en 'n groot gesteun. Met
'n handwuif ry hy stamp-stamp voort met die voetpad in die rigting van Magoeba.
Ons staan hom agterna en kyk totdat hy eindelik tussen die kameeldorings verdwyn.
En dit was die laaste maal dat ons Solly Cohen ooit gesien het. Die aand laat het
sy opgesaalde muil by die winkel aangekom - 'n feit wat dadelik deur sy bediendes
aan ons gerapporteer is.
Die volgende dag was daar nog geen teken van Solly nie en toe stuur Clarke 'n
naturellekonstabel na Magoeba om te verneem wat van hom geword het.
Ons het toe vir die eerste maal werklik onrustig geword - toe die konstabel die
volgende dag terugkeer met die onuitlegbare berig dat Cohen nooit by Magoeba
aangekom het nie, en dat hy onderweg by geeneen van die statte gewaar is nie.
Die hele dorpie was in ophef.
Ek herinner my dat ons die hele nag deur krygsraad in my kantoor gehou het. Al
die vernaamste ingesetenes van die dorpie was teenwoordig en ek herinner my dat
dit my as eienaardig voorgekom het dat almal, sonder enige gegronde rede, dadelik
met die uiterste agterdog op O'Brien en Husting gesinspeel het in verband met die
verdwyning van Cohen.
Clarke was so opgewonde dat hy nooit meer as 'n paar minute in sy stoel kon sit
nie. Hy het baie van die Joodjie gehou.
‘Ons het hulle!! Wragtig, ons het hulle!!’ het hy een maal uitgeroep. ‘Dit was hul
eie domheid. Hulle weet nie hoe maklik dit is om selfs 'n ingewikkelde gebeurtenis
hier in ons sandveld op te spoor nie. As hulle arme ou Cohentjie van kant gemaak
het, sal ons môre voormiddag alles weet!’
Daar is ooreengekom dat ou Stemmer en ek saam die volgende dag sou uitgaan
om spoor te sny. Al die ander polisie en sommige ingesetenes van die dorpie sou
in verskillende rigtings uitgaan.
Voor hierdie voorval het ek dikwels met ou Stemmer te voet die woestyn in
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gereis. Ek het veral baie in alle natuurverskynsels en naturelle-aangeleenthede
belanggestel, en 'n beter gids en verteller as die ou swartman was nie te vinde nie.
Ons het mekaar goed geleer ken in die eensaamheid van die veld. Ek het die ou
jong werklik bemin.
Daar was nog 'n verrassing vir ons voordat ons die groot saak aanvaar het. Dit
was die volgende môre. Clarke was net besig om die laaste maatreëls te tref toe
ons perdepote buite hoor, en sonder om te klop stap die twee uitlanders die
polisiekantoor binne. O'Brien was voor, vrolik en luidrugtig. Agter hom kom Husting,
soos gewoonlik stil en teruggetrokke.
Om die twee in helder daglig te sien, taamlik skoon gewas en min of meer behoorlik
aangetrek, het alle twyfel wat daar mag bestaan het omtrent hulle voorkome,
vernietig. As ooit ‘skelm’ op die aangesig van 'n mens geteken gestaan het, dan
was dit op dié van ons twee vriende. Die kort, gesette Ier het 'n mond gehad wat sy
gesig soos met 'n kloof in twee verdeel. Sy klein groengeel ogies was te na aan
mekaar, lewendig en kraalagtig, soos dié van 'n rot. Sy arms en bors was bedek
met tatoeëermerke van skepe en meisies in verskeie kleure. Hy het ons vertel dat
hy jare lank op 'n Duitse walvisskip beide in die noordelike en in die suidelike
poolsirkels diens gedoen het. Husting was 'n Australiër wat op 'n veeplaas
grootgeword het. Hy was 'n lang, skraal vent, donker van gelaat en so stil en
terughoudend dat ons hom selde of ooit hoor praat het.
‘Môre, Hauptmann! Môre, Juts!’ roep O'Brien ons vrolik toe (dit was sy gewoonte
om ons hierdie titels toe te swaai). ‘Wat vir storie is dit wat ons in die dorpie hoor?
Die klein “Yid” is verdwyn, vertel hulle ons. Potstausend, Hauptmann, dit kan nie
wees nie. 'n Mens kan nie in die lug opgeneem word soos die ou Joodse priester
in die Bybel nie. Hy sal weer opdaag - glo my, Juts. Hy is maar op 'n klein reisie vir
sy gesondheid gegaan. Julle sal sien - ek ken die ou nasie, Hauptmann.’
‘Hoe meen jy 'n reisie vir sy gesondheid?’ vra Clarke. ‘Ek dink ook nie dat hy dood
is nie, maar waarom sou hy op reis gaan?’
Ek sien dadelik dat hy die twee niks van sy agterdog wil laat merk nie.
En toe skielik verander die Ier se gedrag. Hy word ernstig, asof die gebeurtenis
daar en dan 'n heel ander betekenis vir hom aanvaar het.
‘Meen julle dan dat dit waar is - dat julle geen uitleg aan sy verdwyning kan gee
nie?’ vra hy met 'n trek van ongeloof op sy breë gesig.
Clarke knik slegs in antwoord. ‘Nou kyk, sersant,’ vervolg hy, ‘as Solly werklik iets
oorgekom het, dan kan jy op ons reken om alles te doen wat jy van ons verlang om
die saak op te klaar. Sien julle, my maat en ek hou baie van die Joodjie. Hy was die
eerste om ons te help toe ons hier aangekom het. Ons skuld hom selfs nog 'n bietjie
geld ... En op weg hiernatoe het ek vir Beëlsebub [dit was sy naam vir die lelike
Husting] gesê: ‘As dit waar is, Bo, dan laat ons alles vaar totdat ons hom gekry het,
en as ons hom kry belowe ek hier en nou 'n do-
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syn kerse aan die Heilige Columba as ek ook weer in my geboortedorpie terugkom.
Is dit nie so nie, Beëlzebub?’
Die droewige Husting wuif instemmend met sy hand.
Gedurende die gesprek merk ek op dat O'Brien die mooi tand-handvatsel van sy
swaard verloor het.
Ou Stemmer het nooit sy oë van die Ier geneem nie, ofskoon hy van die gesprek
niks kon verstaan het nie.
Dit was snaaks, maar net so diep as ons die twee gewantrou het - ons almal net so vas het daar en dan by ons die oortuiging ontstaan dat hulle niks met die
wegraak van Cohen te doen gehad het nie. So magtig is soms die kleinste wending
in menslike gedrag om invloed op andere uit te oefen.
Toe hulle vertrek het - nadat Clarke hulle 'n streek aangewys het om deur te gaan
en die inboorlinge te ondervra, vra ek hom ‘En wat sê jy nou van hulle?’
‘Net so onskuldig as ek self,’ antwoord hy met ernstige nadruk.
Ou Stemmer en ek moes die spoor vat van waar ons Cohen laaste gesien het,
toe hy van die polisiestasie weggery het. Die spore van die ou muil was nog duidelik
sigbaar in die sand van die voetpad, en ons kon dit vinnig afloop - een in die gras
aan weerskante van die pad, sodat ons die spore ongestoord laat.
Omtrent halfpad na die rivier gaan die paadjie deur taamlike digte bome. Hier
stuit ou Stemmer skielik.
‘Ai, die ou muil het baie lui geword. So maak die nasie - al hoe verder van die
huis. Die majoeta het seker spoor en sambok vergeet.’
En bietjie verder buk hy en uit die gras langs die voetpad tel hy drie of vier
boomblare op. Ná hy hulle noukeurig bekyk het, sê hy asof hy met homself praat:
‘Die baas het 'n lat gepluk - dis taaibos.’ En ná hy 'n bietjie rondgekyk het, stap hy
na 'n taaibos 'n paar tree uit die pad en met sy asgaai wys hy my waar 'n lat van 'n
tak afgesny is. Weer tel hy enkele blare op en vinnig rangskik hy hulle twee-twee
op die palm van sy hand en langs sy arm op.
‘Sien, seur, hy het nie al die blare afgetrek nie. Voor aan die punt van die lat het
hy 'n paar laat bly om die vlieë te ja van die muil se oog. Hy het met die muil tot
onder die bos gery, want die af- en opklim is swaar vir die majoeta’ - en hy wys my
die spore van die muil tussen die graspolle.
Daarna het die spore reëlmatig voortgegaan tot by die Voetpaddrif - soos hierdie
drif bekend was - in die rivier en hier het die geheimsinnigheid ons oorweldig.
Eers moet ek die rivier breedvoerig beskrywe. Soos ek reeds vertel het, is
Sandrivier of M'Vubu 'n egte woestynrivier - die bedding was 'n gelyke straat van
sand met gate hier en daar langs die wal waar die wild vir water gegrawe het. Die
enigste wild wat grawe was die ape (daar was g'n bobbejane nie), vlakvarke en
duikers. Al die ander wild het van hulle werk gebruik gemaak.
Die loop van die rivier het hier 'n neiging gehad om na die weste - na die kant
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van die dorpie - te verskuiwe. Aan die spoelklippe kon mens sien hoe dit in die loop
van die jare verskuif het, tot dit uiteindelik teen 'n vaste granietrif raak wat alle verdere
verskuiwings verhinder het. So het dit gekom dat die duskantse (regterkantse) wal
van die rivier 'n min of meer blote, gelyke klipplaat was, wat onafgebroke aanhou
tot waar die rivier in die woestyn doodloop. Die anderkantse (linkerkantse) wal was
skoon sand, met hier en daar 'n laag ronde spoelklippe. Bo die oppervlakte was
geen water sigbaar nie.
Ons kon duidelik sien waar die muil die klipplaat gekruis en die rivierbedding
bereik het, en toe ou Stemmer in die middel kom, gaan staan hy met sy hand op sy
mond asof hy daar en dan in die diepste vertwyfeling geraak het. Ek kon hier niks
van die spoor meer uitmaak nie. Die sand in die drif was so los en diep dat ek slegs
'n beroering kon konstateer, maar wie of wat se spoor dit was, kon ek nie uitmaak
nie.
Anders was dit met die ou spoorsnyer. Tot in die middel van die drif het hy
noukeurig elke merk in die sand met half toegeknypte oë bestudeer.
Uiteindelik spreek hy my toe en met sy lang asgaai dui hy spoor vir spoor aan.
‘Hier het die muil omgespring.’ Dit was ongeveer tien tree van die klipplaatwal af
en hy wys my die spore so duidelik dat ek uiteindelik ook insien hoe die muil op sy
agterpote omgeswaai het.
‘Sien, seur, hier het die man nie langer op sy rug gesit nie. Kyk hoe het hy
omgevlieg. Die Jood is swaar en die klein muiltjie kon nie so gedraai het as die man
op sy rug was nie. Die muil het geskrik; dit lyk vir my dat een hom op die kop geslaan
het, en hier lyk vir my sy spoor - maar hy het hom met sy voete doodgekrap. Hy
was slim. Dit lyk vir my dit was die Masarwa.’
Ek herinner my dat die twee uitlanders nog ses Masarwas in hul diens had.
En toe, baie maklik, volg die ou spoorsnyer die teruggaande spoor van die muil.
Hy wys my waar hy weer die klipplaat oor is, 'n paar tree onderkant die voetpaadjie,
en van daar is hy deur die veld reguit na Dagraad. Ons het die spoor terug gevolg
tot naby die dorp, en toe weer terug na die drif.
Tot dusver is een ding duidelik: op die rand van die drif, of miskien in die drif, het
Cohen op een of ander manier van sy muil af geraak en 'n paar tree verder het die
muil geskrik en omgespring.
Daar was geen teken van 'n valplek nie. In die drif self en in die voetpad oorkant
was 'n menigte inboorlingspore, want net onderkant die drif, oorkant teen die wal,
was 'n toegeslaande waterkuil waar verskeie statte kom skep het.
Van Cohen was daar geen spoor of teken nie. Indien hy uit die drif in die lug
opgevaar het, kon hy nie meer spoorloos verdwyn het nie. Wat op Gods aarde het
van hom geword?
Op die wal oorkant het ons vir 'n tydjie in die skadu gaan sit - die ou spoorsnyer
so diep ingedagte dat hy vergeet het om te snuiwe.

Eugène Marais, Versamelde werke

682
‘Ek is hier by die jagveld oud geword, seur,’ sê hy uiteindelik, ‘maar so ding het ek
nie gesien nie - nooit, nooit! Miskien dit is die tower. Hulle sê die Masarwa het sterk
toorgoed.’
Ek het sy towerteorie dadelik van die hand gewys. Hy wis natuurlik dat die witmens
nie glo nie; maar dit kon sy eie vaste geloof nooit raak nie. Hul onverstaanbare
onkunde - hul domheid - in hierdie opsig het hy met 'n soort medelye uit die hoogte
geduld. Hy het nooit probeer om 'n blanke tot sy sienswyse oor te haal nie!
Weer het hy diep ingedagte geraak, met nou en dan 'n paar gefluisterde
naturellewoorde. Die uiteinde van sy oorpeinsing was 'n geskud van die ou grys kop
en die uitroep: ‘Nee! nee!’ waarmee hy die uiterste verbystering te kenne gee.
Wat nou gedaan?
Ek kon insien dat daar vir ou Stemmer en my slegs een koers was om in te slaan.
Al die ander was besig om die inboorlingkrale te ondersoek. Ons het op die einde
van Cohen se sigbare spoor gekom solank hy nog op die muil was. Nou moes ons
uitvind wat van hom of sy liggaam geword het ná hy van die muil af is. So het ek
die probleem aan ou Stemmer voorgestel.
‘Ja, seur,’ stem hy saam. ‘En ons moet die rivier op neem. Ek dink daar is net
twee plek waar hy kan wees: in die stroois of in die rivier. As hy uit die rivier geloop
het, of as hulle hom gedra het, dan moet ons die spoor kry - as daar nie sterk
medisyne is nie. As hy in die sand weggesteek is, dan moet ons die plek kry.’
‘Erdvarkgate,’ doen ek aan die hand.
‘Nee, seur - hy wat die werk gedoen het, is slim, slim soos die ratel. By die gat sit
is dom. Hy sal nie dom ding by die end doen as die begin so skelm is nie.
Nou hy is laat. Môre ons sal met die rivier loop tot by die rietkuile waar hy wegraak,
dan kom ons terug by die ander wal.’
En so is ons terug huis toe. Ek herinner my dat ons byna geen woord gepraat het
nie - daar was eenvoudig niks te sê nie. En êrens langs die pad - a propos van niks
- sê ou Stemmer skielik: ‘En hy het die tand van sy groot mes afgebreek.’
Ek wis toe dat sy gemoed met die twee uitlanders besig was, en met 'n glimlag
het by my die gedagte opgekom dat die wonderlike opmerksaamheid van die ou
spoorsnyer hom vir 'n romanspeurder bevoeg maak.
Toe ons die aand in die polisiekantoor bymekaarkom, was daar (met een
uitsondering) niks as verslae van teleurstelling. Behalwe diegene wat by die ou drif
was, het niemand enige spoor of tyding van Cohen gekry nie; die enigste inligting
het dus van ou Stemmer en my gekom. Die een uitsondering was egter die verslag
van O'Brien en Husting. Hulle moes onder meer Magoeba se stat besoek. Dit was
die voorman na wie Cohen vertrek het toe hy die oggend van ons weg is.
Hulle had 'n eienaardige storie te vertel: Magoeba was self nie tuis toe hulle
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by sy werf aankom nie. Van sy vrouens het hulle verneem dat hy uit was om strikke
vir wild te stel by kuile bo langs die rivier. Hulle het hom opgevolg en later ontmoet.
Daar was twee dinge wat suspisie teen hom gewek het. In die eerste plek het hy
ontken dat hy gehoor het van Cohen voordat hy Magoeba se stat verlaat het; en
ten tweede het hy ontken dat hy enige geld of beeste aan Cohen verskuldig was.
Die sersant het hom dadelik na die stasie laat bring. Hier het hy in sy twee
ontkennings volgehou, maar die polisie had spoedig voldoende getuienis dat hy wel
deeglik van Cohen se verdwyning gehoor het voor hy op sy jagtog uitgegaan het;
en ons het almal die bewyse gesien dat hy vee en geld aan Cohen skuld. Maar op
sy spoor het ses van ons beste wit en swart spoorsnyers tevergeefs vir twee dae
gesoek. Nie die minste teken van die verdwene Joodjie kon hulle vind nie, en daar
was op die spoor geen die minste bewys dat Magoeba ooit met Cohen in aanraking
was nie.
Ou Stemmer en ek had nog een geweste om na te gaan, naamlik die regterwal
van die rivier; die kant wat deur die vaste rotsbank van die sand afgesper was.
Ons het die oggend voordag begin - te voet - en 'n uur voor sononder was ons
weer by die drif terug. Alles verniet! Geen spoor of tyding van die Joodjie nie. Toe
ons onder die reuse-apiesdoringboom aan die linkerwal van die rivier gaan sit, kon
ek sien dat die ou spoorsnyer tot in die dieptes verslae was.
Dit was die treurige tyd van die dag; die wegsak van die son, wanneer die hele
natuur 'n sinnebeeld van die dood word. Die neerslagtigheid dring deur tot die
gemoedere van alles wat lewe. Die tyd van die dag het waarskynlik ou Stemmer se
verbystering verdiep. Wat my betref, ek herinner my dat 'n aaklige gevoel my skielik
oorrompel het. Hier, op hierdie plek, het Cohen iets ontmoet wat hom skielik uit die
land van die lewendes vervoer het. Wat was dit? Ek kry die gevoel van iets dreigends,
iets afgrysliks in ons onmiddellike nabyheid. In die een of ander donker skadu is
iets wat ons met bose oë beloer.
Meer met die doel om 'n einde aan die ondraaglike stilte te maak, stel ek ou
Stemmer 'n vraag wat dikwels by my opgekom het.
‘Stemmer, waarom het die swartmense die naam M'Vubu aan die rivier gegee?
Daar was tog nooit seekoeie hier nie.’
‘Seur,’ sê hy, ‘ek het self baie daaroor gewonder. Dit is 'n naam wat die Zoeloes
nog gegee het. Maar seur is verkeerd om te dink dat die naam juis 'n seekoei bedoel.
Die Zoeloes gee die naam M'Vubu aan alles wat verniel. Daar is 'n myn op die
goudveld waar baie mense en volk verongeluk en siek word en doodgaan. Sy naam
onder die Sjangaan is ook M'Vubu. Die spelonk by Makapan waar die baie geraamtes
in lê, is ook M'Vubu. En so is daar baie plekke waar mense omgekom het of waar
daar groot gevaar is, wat hulle M'Vubu noem. Maar waarom hulle hierdie droë
sandloop die naam gegee het, weet ek nie.’
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Sy uitleg het die geheimsinnigheid van ons omgewing verdiep. Wat dan was die
M'Vubu wat Cohen uitgedelg het? 'n Gevoel van vrees soos in my kinderjare het
my so beetgepak dat ek kon opspring en weghardloop!
En juis op hierdie moment sien ek 'n eienaardige beweging aan die oorkant tussen
die bome. Ou Stemmer het dit gelyk met my gesien en met 'n beweging van sy hand
druk hy my plat agter 'n bessiebossie langs ons. Hy beduie my om stil te wees; maar
ek kon nie nalaat om ten minste my geweer te laai nie. Dit het 'n tyd geneem voor
die beweging in ons oë 'n vorm aanvaar het, so stadig het dit langs die pad deur
die bome en bosse aangekom. En toe skielik was daar 'n opening en ons sien dat
dit O'Brien is - te voet. Hy soek na iets. Sy oë is op die grond gevestig en elke nou
en dan staan hy stil en bekyk hy met die uiterste noulettendheid die grond om hom.
Natuurlik was dit Cohen se spoor wat hy volg, en ek was net klaar om op te staan
en na hom te roep, toe ou Stemmer my weer stilmaak. Met skrefiesoë volg hy elke
beweging van die uitlander.
O'Brien kom tot by die drif en vir 'n tydjie krap hy in die sand rond waar die muil
omgespring het. Wat hy ook al soek, hy het dit nie gekry nie; en stadigaan gaan hy
voort op die rotsplaat langs die rivier af. Toe hy uit gesig was, fluister ou Stemmer:
‘Hy soek iets, seur, ons moet probeer uitvind wat dit is wat hy soek.’
Dit was net met sonsondergang dat ons dit gewaag het om die uitlander te volg.
Op die klip het hy natuurlik g'n spoor gelaat nie, nietemin het ou Stemmer die rivier
weer soos 'n opgewonde jaghond afgeloop. Die uitputtende vermoeienis van die
afgelope dag skyn op hom g'n uitwerking te gehad het nie. Ek het 'n gevoel gekry
dat hy op die spoor van iets was, maar wat dit was het hy soos 'n geheim bewaar.
Op al my vrae had hy slegs een antwoord: ‘Seur, ek wil sien - as ek kan - wat die
Engelsman gesoek het,’ en later as 'n bykomende gedagte: ‘Ek dink nie hy soek
die Jood nie.’ Wat dan?
Ongeveer 'n halfmyl het ons op die rotsplate langs die rivier afgeloop toe die ou
spoorsnyer skielik stuit en buk. Wonderlike opmerksaamheid! Dit was twee
verdroogde blare. Ná hy hulle noukeurig bekyk het, lê hy hulle op die palm van sy
hand om my te toon.
‘Wat is dit?’ vra ek, nou glad in die war.
‘Sien seur nie? Dit is dieselfde blare as dié van die lat wat die Jood by die drif
gesny het. Hier groei nie sulke bome nie. En dié twee is die twee puntblare wat hy
aan die lat laat bly het vir die vlieë.’
En toe kom die gevoel by my op dat ons op die drumpel staan van 'n groot
ontdekking. Wat dit was wis ek nie, en hoe dit juis met Cohen in verband kon gebring
word, kon ek glad nie besef nie; maar ek gewaar, soos in 'n openbaring, dat die
oplossing van die geheim baie naby ons lê - as ons dit net kon raaksien!
Dit was 'n eienaardige plekkie waar ou Stemmer die blare opgetel het. Die
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rots het hier die rivier deurgesny om 'n lae dam te vorm. Net bo die dam was daar
'n ronde waterkuil (dit sou ten minste 'n waterkuil gewees het as daar water was!)
Ou Stemmer gaan op sy hurke langs die kant sit en lank en noukeurig bestudeer
hy alles. Wat ek dadelik opgemerk het, was dat die sand in die ‘dam’ baie natter
was as dié in die res van die rivierloop. Dit was toe te skrywe aan die natuurlike
opdamming van die water. En dan was die oppervlakte verbasend glad en
ongestoord. Daar was g'n enkele watergat deur wild gegrawe nie; daar was selfs
g'n enkele spoor van wild nie, ofskoon die water hier nader aan die oppervlakte sou
wees dan êrens anders.
Ek wou net oor my gewaarwording praat toe ou Stemmer opstaan.
‘Wag, seur; wag net 'n bietjie!’
En hy begin vinnig in die rondte soek asof hy verwag om een of ander klein
voorwerp te kry. En dit was nie lank nie of hy tel op die rand van die sand 'n vars
taaiboslat op, met een blaar nog aan die punt. Hy wys dit sonder woorde aan my,
maar seëvierend, asof hy vir my werklik die hele geheim blootlê.
Maar hy hou aan met soek - dié keer verder van die rivier maar altyd nog op die
rotsbank. En toe hy die derde maal oor 'n vonds buk, gee hy 'n sagte juigkreet. Hy
kon dit nie inhou nie! Uit 'n klein groefie in die rots tel hy 'n vlakvark se slagtand op.
Deur die dik end was 'n gat geboor en daaraan hang 'n stuk gevlegte koperdraad.
'n Uitleg was dié keer oorbodig. Dit was die handvatsel wat O'Brien aan sy snaakse
swaard gehad het.
En sonder 'n woord wys ou Stemmer my langs die rondte van die tand 'n lang,
onreëlmatige vlek, 'n gedeelte waarvan hy met sy duim afvrywe. Dit was gedroogde
bloed.
Stadig strek hy sy hand oor die kuil uit met die houding en gebare van 'n Bybelse
profeet.
‘Sien, seur! Hier kom geen wild drink nie. Net bokant, net onderkant gaan
voetpaadjies af, en kyk die grougate; maar hier - niks! Selfs die apies loop om. Al
die diere is bang vir die plek. Seur - dit is M'Vubu - die seekoei!’
Hy kon die vraagteken op my gesig sien. Sonder meer woorde tel hy 'n plat klip
op wat van die rotswal afgeskilfer het en baie saggies plaas hy dit op die sand. ‘Kyk,
seur!’
En toe sien ek!
Daar was 'n onmiddellike dog stadige opwelling van vogtigheid om die klip. Die
sand self raak in 'n eienaardige beweging. 'n Soort suiging vind plaas. Die klip sak
dieper en dieper en binne 'n paar minute was dit weg onder die sand. Oor die plek
waar die klip verdwyn het, was die oppervlakte weer net so gelyk as voorheen. Jy
kon onmoontlik sien dat 'n taamlike groot klip daar verdwyn het. Dit was 'n kuil van
welsand.
‘Dit is waar die Sjangaans en Masarwas die naam gekry het - M'Vubu. Die
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Masarwas wat met die Engelse saam uit die woestyn gekom het, sal dit goed ken,
want hier was vroeër hulle woonplek gewees. Ons wat later ingetrek het, ken dit
nie. Maar ek onthou toe ek klein was, het die ou volk ons stories van so 'n plek
vertel. Ek het dit maar vir 'n storie aangehoor; nooit geglo nie; en nooit gesien nie
... Kom, seur, laat ons huis toe gaan.’
Sing-sing loop hy op die voetpad vooruit.
En dit was voorlopig die einde van die saak van Cohen. Dieselfde aand het ons
Magoeba losgelaat en die volgende dag het ons heimlik met die ondersoek van die
gat begin. En hier was 'n treurige ontnugtering: die welsand was skynbaar bodemloos.
Onder in die diepte was fonteine wat altyd 'n sekere mate van vogtigheid aan die
sand veskaf het. Deur gate in die dam, onder die oppervlakte, was 'n gedurige
uitloop, sodat die water nooit opgestuit het nie, maar met die langste stokke kon
ons geen vaste bodem bereik nie, en vir meer as 'n maand het ons met hake gewerk
sonder om ooit iets uit die diepte op te haal.
Die twee uitlanders het aangebly, O'Brien altyd vrolik en opgeruimd asof hy die
gewete van 'n kind had.
Toe Clarke hom eendag sy tand teruggee met die aaklige vlek nog duidelik sigbaar,
het O'Brien hom op plesierige wyse bedank en nuuskierig gevra na die plek waar
dit opgedaag het.
‘Sien julle - ek gebruik die swaard om te slag en as die handvatsel af is, dan is
die lem onbruikbaar. Kyk, daar sit nog osbloed aan.’
Lank het Clarke hom bekyk, met 'n tandeknersing wat seker sigbaar as dit nie
hoorbaar was nie.

3 Afrikanerbeeste
Dit was die tiende dag dat Gool Winterbach van sy kommando afgesny was, en nou
op die tiende dag, is hy vir die eerste keer oorrompel deur 'n gevoel van swarte
mismoedigheid wat af en toe tot volstrekte wanhoop gestyg het. Hy het goed besef,
gedurende elke uur van die bittere tien dae, dat hy gedurig in die dodelikste gevaar
verkeer, maar tot nou toe het die volstandige wanhoop nog geen houvas in sy sterk
gemoed gevind nie.
Gool Winterbach was die beroemdste verkenner in ons noordelike kommando's
gedurende die laaste oorlog. Hy was 'n Waterberger van geboorte en het die
noordelike Bosveld net so intiem geken as die vlak van sy hand. Hy was 'n veldseun
in elke sin van die woord.
Behalwe die besondere kennis en ondervinding wat die toevallige omgewing tot
sy geestelike ontwikkeling bygedra het, had hy sekere aangebore gawes wat
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hom, van sy seunsdae af, as 'n verkenner by uitstek uitgeteken het. Hy kon soos 'n
velddier sien en hoor en ruik en hy kon bowendien die waarneminge van sy byna
bonatuurlike skerp sintuie snel rangskik en op die praktyk toepas. Sy weerga as
spoorsnyer was in die noorde nie te vinde nie. Elke eienaardigheid in sy natuurlike
omgewing - elke stofwolkie, elke rookdampie, elke gebreekte takkie - was vir hom
'n sein, wat sy eienaardige verstand outomaties in 'n boodskap kon omsit.
Byna net so beroemd as Gool Winterbach self, was sy perd, Kousband, wat hom
deur die hele oorlog gedien het. Hy had Kousband as 'n hansvulletjie grootgemaak
en hy het die perd 'n verbasende reeks toere geleer, wat later in sy verkenningsdae
van die uiterste voordeel was. Met 'n enkele fluit kon hy Kousband na hom toe roep.
Op 'n ander sein kon hy hom in volle vaart van hom laat wegvlieg, met of sonder
saal en toom. Op sy bevel het die perd dadelik platgeval, en niks anders as nog 'n
bevel van sy baas kon hom weer laat beweeg nie. Deur 'n voorslag om sy oor te
bind, het hy hom verbied om te runnik solank die knoop in posisie bly. Op sy bevel
kon hy hom ruie ghwarriebos laat indring totdat hy geheel en al van buite onsigbaar
was, en daar sou hy bewegingloos staan, sonder om 'n geluid te maak voor sy baas
hom uitroep.
Gool was lank reeds in die noorde as 'n ‘perdedresseur’ beroemd. En nou hier,
te midde van die dodelike gevaar wat hom van alle kante bedreig, het die noodlot
dit so bestem dat hy 'n ander veldkind en dierekenner sou ontmoet wie se
skoenbande hy onwaardig was om te ontbind - 'n mens wat oënskynlik op gelyke
voet met diere kon omgaan, wat hulle taal kon praat en hul gemoedsbewegings
deelagtig kon word. Hy sou een ontmoet wie se herinnering hom vir die res van sy
lewe met bewondering sou vervul. Dit was die bewondering van een genie vir die
gawes van 'n grotere.
Dit is begryplik waarom die gevaarlikste verkennerswerk Gool altyd te beurt geval
het. Tien dae gelede is hy uitgestuur om sekere gerugte te ondersoek wat die
kommando bereik het - gerugte aangaande 'n onverwagte en kolossale vyandelike
troepekonsentrasie waaraan die Boere-offisiere maar min geloof geheg het maar
wat nietemin ondersoek moes word. En vir die eerste keer in sy verkenningsdiens
het Gool hom skielik in 'n wespenes van vyandelike kolonnes en verkenningsafdelings
bevind. Ternouernood het hy sy lewe gered deur met Kousband tot beswykings toe
na die groot doolhof van die Banke te jaag. Hier, te midde van diep, padlose klowe,
ringe, bosse en ontoeganklike plate van swarthaak, het hy tydelike veiligheid gevind.
Nou op die tiende dag van sy noodlottige verkenningstog laat hy sy perd in 'n bos
en bestyg die kransbeskermde spits van die berg Uitkyk te voet. Van daar het hy 'n
uitsig tot aan die horison na alle kante; en van daar kan hy sonder die minste twyfel
vasstel dat hy so omsingel is dat uitvlugting, met of sonder Kous-
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band, absoluut onmoontlik is. Daardie hele dag aanskou hy die aankoms van nuwe
kolonnes wat die kordon om die Banke in 'n ondeurdringbare muur van geweers
omskep.
Gool wis dat net die dood vir hom voorlê indien hy geen opening êrens in die
kordon kan vind nie.
Met 'n gevoel van die diepste weemoed sien hy die son ondergaan. Die treurige
stilte van die aandskemer sak vinnig oor berge en klowe neer, en uit die duister,
sover hy kan sien, verskyn die vure van die vyandelike kordon flikkerend rondom
die Banke. Onmiddellik onder hom strek die magtige doolhof van die Banke self
egter myle ver in drie rigtings, soos 'n mantel van onveranderlike donker.
Dit was die uur van diepste stilte in die Bosveld. Binnekort sou die burgers van
die nag hul lewe begin; sou hy van alle kante die vreugde van nagvoëls hoor, gemeng
met die juigkrete en geweegklaag van moordlus en angs wat die nag met sy donker
sluier genadiglik altyd bedek. Dit is in die nag dat gewapende moord sy skuilhoek
verlaat om wreedlustig sy weerlose prooi te bekruip.
Sy gedagteloop het in die midde van sy wanhoop 'n plan uitgewerk. Vannag is sy
laaste kans. Môre sal die vyand die Banke van alle kante by die honderde inval. Hy
kan sien dat hulle daarvoor gereed maak. Sy plan is om Kousband af te saal en los
te laat en dan sal hy trag om 'n wagpos van twee te bekruip. Een sou hy, indien so
'n wagpos te vinde was - en dit was hoogs onwaarskynlik! - dan met sy jagmes in
die rug doodsteek, en die ander sou hy met die kolf van sy geweer doodslaan,
voordat een van beide 'n geluid kon maak! Van skiet was daar natuurlik geen sprake
nie. Dan, indien hy hierin slaag, sou hy trag om te voet uit te vlug. Die kanse was
skraal, maar dit was al wat oorbly. In enige geval sou hy hom tot die laaste weer.
Hy wis presies waarom die vyand die Banke beset had. Hulle had verraaiers as
gidse by hulle en dié het gerugte gehoor van 'n groot trop beeste wat al maande in
die klowe en haakdoringplate versteek word. Hy self het ook van die trop beeste
gehoor en gedurende die laaste tien dae het hy verskeie kere hul spore gekruis.
Maar dit was almal ou spore en hy was seker dat die wagters lankal met hul vee na
die oneindige houtbosse van die noordelike gebergtes gevlug het.
Indien die trop nog in die Banke was, sou hy hulle lankal gewaar het. Hy sou die
stof bo die bome sien uitslaan, en hy sou hul gebulk gehoor het; en hoewel hy
gedurig en noukeurig geluister het, het hy nooit een maal êrens in die Banke die
geluid van 'n enkele bees verneem nie.
Waarskynlik het die verraaier-gidse ook Kousband se vars spoor gevind. Maar
wat ook al die oorsaak van die beweging was, een ding was seker: dat hulle van
plan was om die Banke môre van alle kante te fynkam. Baie gou sou hulle sy spoor
kry, en daarna was die einde 'n saak van enkele ure.
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Voor dit heeltemal donker was, het hy weer ondertoe geklim. 'n Sagte gefluit het
Kousband op 'n draf na hom gebring. Hier onder die reuse-apiesdoringbome en
tussen ruie struikgewas moes hy met die grootste moeite 'n pad te voet soek, stap
vir stap deur sy perd gevolg.
So spoedig het die donker toegeneem dat hy binne 'n halfuur nie verder as 'n
paar tree voor hom kon sien nie. Met uitgestrekte hande moes hy 'n weg deur die
haakdorings soek.
Elke nou en dan het hy gaan staan om te luister, maar alles was nog doodstil,
behalwe die treurige ‘hoe-hoe’ van 'n enkele uil wat reeds op jag was.
So donker was dit, dat dit sy veld-instink alleen was wat hom in staat gestel het
koers te hou na die punt waar hy besluit het om sy weg met geweld deur die kordon
te probeer baan.
Gesig was van min nut, hy moes feitlik sy weg met sy blote hande voel totdat sy
voete hom oortuig het dat hy weer op min of meer gelyke grond staan.
En hier het hy besluit om Kousband te laat bly totdat hy homself van die werklike
toestand voor hom kon vergewis. Hy wou eers seker maak hoe die vyand
gestasioneer is. Indien dit dan verkieslik blyk, sou hy Kousband afsaal en geheel
loslaat om sy pad self te vind. Anders sou hy trag om met die perd deur die wagposte
te jaag en op sy geluk vertrou.
Al dié gedagtes het snel deur Gool se gemoed gestryk terwyl hy besig was om
Kousband sorgvuldig in 'n ruie ghwarriebos weg te steek. Hy wis dat die getroue
dier daar sou staan sonder om 'n geluid te maak totdat hy self weer die teken sou
gee om aan te kom.
Hy had vas besluit dat hy nie lewend in die vyand se hande sou val nie. Dit is
moeilik om aan te neem dat Gool Winterbach die nag bang was, maar dat hy op sy
hoede was, dat elke gevoelspier in sy liggaam gerek was, dat sy gemoedstemming
dié was van 'n dapper man wat die dood elke minuut te wagte was - dit alles is nie
aan te twyfel nie.
Die groot gevaar wat hom bedreig het, was dat daar in alle waarskynlikheid
verraaier-verkenners by die vyand was. In dié geval was dit ook hoogs waarskynlik
dat verkenners die ruigte onder beskutting van die nag binnegedring het - verkenners
wat geen vuur sou maak nie, wat sy spoor waarskynlik gesny het voor dit te donker
was en wat hom nou op verskeie punte voorlê. Uit die duisternis om hom kon hy
dus elke oomblik 'n koeël te wagte wees wat hom sou platlê voor hy sy teenstander
kon gewaar.
Hy had skaars tien tree geloop ná hy Kousband besorg had, toe al sy vermoedens,
al sy voorsorgsmaatreëls te niet gedaan is deur 'n voorval wat soos 'n bliksemstraal
uit 'n bloue uitspansel op hom neerslaan.
Hy het baie suutjies geloop, met altwee hande op die loop en slot van sy ge-
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weer en die tromp na voor gerig, terwyl hy met die oë van 'n gebore veldseun elke
opening voor en om hom sorgvuldig gadeslaan. En skielik, toe hy miskien die minste
op sy hoede was, is sy regterpols deur 'n onsigbare hand vanuit 'n donker skaduwee
vasgegryp! Sy eerste beweging was natuurlik om los te ruk. Gool was in die noorde
bekend vir sy reusagtige liggaamlike krag, maar hy het dadelik besef dat hy deur
iets beetgepak was wat die inspanning van altwee hande sou vereis om van los te
kom. 'n Momentele gevoel dat dit iets bonatuurliks was, het meer as die blote skrik
gedoen om hom te verbyster en sy teenstand te verswak. Maar dit het nie lank
geneem voordat hy tot verset gereed was nie. Sy linkerhand was nog los, en om
die loop van sy geweer. Duiwel of mens, hy sou hom nie met koue hande laat
oormeester nie. Hy had reeds die kolf van sy geweer omhoog gelig om sy onsigbare
vyand te verpletter toe 'n mensestem uit die duisternis hom net so skielik tot bedaring
bring as wat sy skrik was.
‘Staan doodstil, seur Gool - dis ek, ou Hendrik.’
Gool het die ou Boesman voor die oorlog goed geken as beeswagter van die
Boshoff-familie. Gedurende die oorlog het die noordelike kommando's ook gedurig
van hom gehoor en af en toe slagbeeste onder sy trop geskiet. Ou Hendrik het
stadigaan beroemd geword en die wonderlikste stories word vandag nog van hom
en sy trop Afrikanerbeeste vertel. Stoksielalleen het hy destyds meer as duisend
beeste onder sy toesig gehad, en nieteenstaande kolonnes van duisende vyandelike
troepe die Bosveld en gebergtes gedurig in alle rigtings deursny het, met die enkele
doel om beeste te roof en die eienaars (hetsy vriend of vyand) ‘spoorloos’ te laat
verdwyn, het geen enkele van ou Hendrik se beeste ooit in die vyand se hande
geraak nie. Sy ‘Afrikaners’ het spoedig wild geword - so wild dat geen vreemdeling
hulle kon nader nie. Net vir ou Hendrik was hulle mak, en nie net mak nie; hulle het
hom as leidsman aangeneem. Hy het met hulle saamgelewe asof hy een van hulle
was. Hy het hulle allerhande wonderlike streke geleer. Ou Hendrik kon verbasend
goed fluit. Hy kon die stem van enige dier of voël so getrou namaak dat geen mens
die namaaksel ooit kon ontdek nie, en dit was met gefluit dat hy met sy beeste
omgegaan het. Hy het die gewone wyse van ‘oppas’ omgekeer. In plaas van sy trop
aan te jaag, was hy altyd aan die voorpunt. Hulle het hom gevolg soos honde hul
baas volg, en as hy vir 'n halfdag van hulle geskei was (hy moes af en toe die
kommando besoek om met die generaal oorleg te pleeg) dan kon hul gebulk myle
ver gehoor word en het die stofdampe waar hulle rondstorm, soos stormwolke bó
die bome uitgerol. Hulle kon nie rus voor hulle ou Hendrik weer terughad nie.
Die stories omtrent ou Hendrik en sy beeste het met verloop van die oorlog al
merkwaardiger geword. Gool, wat self met beeste grootgeword en die Afrika-
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nerras goed geken het, het meeste van hierdie stories as verdigsels aangeneem.
Daar was in Waterberg voor die oorlog verskeie troppe wilde Afrikanerbeeste.
Die rooi beeste van die Du Toit-familie langs die Hangklipgebergte was algemeen
bekend. Hulle was in alle opsigte ‘wild’ en moes in die veld net soos onder grootwild
geskiet word. Die rooi Afrikaners wat ou Hendrik onder hom had, was afstammelinge
van dieselfde ras. Sy baas, die heer Freek Boshoff, was met 'n dogter van die ou
heer Du Toit getroud. As kind het Gool dikwels met hierdie wilde beeste in aanraking
gekom, en dit was vir hom eenvoudig onmoontlik om te glo dat enige mens op aarde
'n trop wilde Afrikanerbeeste so kon beheer as wat van ou Hendrik vertel is. Maar
sy ontnugtering was voor die voete.
‘Staan stil, seur Gool. Ek moet my beeste eers gerus maak. Hulle het jou lankal
gewaar, al kom die wind van hulle kant. Hulle het jou gehoor die berg afkom.’
‘Jou beeste?’ vra Gool verbaas. ‘Waar is jou beeste?’
‘Hier naby ons, seur.’ En Gool kon uitmaak dat die donker gestaltetjie langs hom
vorentoe wys. Hy kon sien dat die bosse voor hulle yler word en dat hulle op die
rand van 'n opening staan. Dit was 'n groot gelykte, beskaduwee deur reusagtige
apiesdorings en tamboties maar sonder enige struikgewas. Hy had tevore die plek
gedurende sy ronddwaal in die Banke gekruis, en het toe die spore van die beeste
opgemerk en tekens gesien dat dit 'n plek was waar die trop verskeie male oornag
het.
Met sy hand nog vas om Gool se arm, lei die ou Boesman hom in die rigting van
die opening. Skielik - tot sy verbasing - kom hulle in 'n klein holte waar 'n vuurtjie
brand.
‘Wat vir dwaasheid is dit, ou Hendrik?’ vra hy. ‘Weet jy nie dat ons deur vyande
omsingel is en dat jou vuur hulle enige oomblik op jou kan afbring nie?’
Ou Hendrik gee 'n droë laggie. ‘Ek weet alles van hulle af, seur. Ek het hulle lank
dopgehou, net soos ek vir jou, seur Gool, al drie dae dophou. Ek kon jou voor vannag
geen teken gee nie, want my beeste was baie onrustig toe hulle sien hulle word
vasgekeer. Hulle het die vyand se reuk van alle kante gekry en ek moes baie sukkel
om hulle stil te hou gedurende die dag. As hulle op loop gegaan het gedurende die
dag, sou die vyand baie van hulle doodgeskiet het. As ek jou en jou perd skielik op
hulle afgebring het, sou hulle een van twee dinge gedoen het: hulle sou jou gestorm
en verpletter het of hulle sou versprei en op loop gegaan het. Oor die vuur hoef jy
nie bang te wees nie. Die lig is net van een kant sigbaar en die rigting word deur
die beeste opgepas. Dit is maar 'n kort entjie, en daar is geen vreemdeling of
“Witdoek” gebore wat - nag of dag - naby hulle sal kom nie.’
Gool gewaar onder die groot bome 'n uitgestrekte swart skaduwee wat in ge-
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durige roering skyn te wees. In die dowwe lig van die vuurtjie kan hy af en toe oë
sien blink, soos 'n menigte soekligte in sy rigting gekeer, en toe gewaar hy ook vir
die eerste maal die aangename geur van 'n groot trop ademende beeste.
Hy kon ook vir die eerste keer sy aandag aan die ou Boesmantjie self skenk. 'n
Eienaardige figuur was dit wat in die lig van die vuur sigbaar word. Sy klere, van
kop tot tone, was van gebreide velle met seninggaring aanmekaar gestik. Tot sy
hoed en velskoene was klaarblyklik deur homself gemaak van klein wildvelletjies.
Hy was sonder vuurwapen, en het duikers, steenbokke en dassies met strikke en
wippe gevang; en so moes hy homself aan die lewe hou. 'n Lang herneutermes in
sy lyfband was sy enigste sigbare wapen. Op sy rug had hy 'n klein opgerolde
karossie - sy enigste beddegoed. Sy kos en al sy ander veldtuig had hy in 'n klein
bladsakkie. Die kleur van sy kleredrag het só met die gewone kleure van die veld
gestryk, dat hy op 'n afstand van 'n paar tree geheel en al onsigbaar was, solank
hy deur geen beweging verraai word nie.
‘Ek weet dat jy vir drie dae nog geen warm kos geëet het nie. Jy was bang om
vuur te maak. En jou droë vleis het eergister opgeraak. Ek was op twee van jou
slaapplekke by die fonteine en kon sien dat beskuit en water jou enigste kos was.
Hier is 'n vars duikerribbetjie en 'n stukkie warm pap. Eet, seur Gool, want ons het
vannag 'n groot werk voor ons.’ Hy oorhandig die gebraaide vleis op 'n spit aan sy
gas en neem vir homself 'n ander stuk wat ook op 'n spit oor die kole aan 't braaie
was.
Hul dors moes hulle beurtelings uit 'n groot militêre waterbottel les.
‘Ek het 'n wagpos van hulle een nag in Bospoort bekruip en die waterbottel gesteel.
Ek kon hulle kaal gebuit het, maar dit is al wat ek nodig had en ek wou hulle nie laat
weet dat ek so naby hulle was nie,’ maak ou Hendrik duidelik.
Selde in sy lewe het die uitgehongerde jong verkenner 'n maaltyd so geniet. Maar
nouliks was sy honger gestil of die gevaar, die hopeloosheid, van hul toestand tree
weer in sy gemoed in die donkerste kleure op die voorgrond.
‘En nou, ou Hendrik, is dit klaar met ons. Ek het die wêreld goed bekyk en hier
sal ons nie uitkom nie. Hier moet jy jou beeste afgee, en ek my lewe. Dit is my eie
skuld dat ek my soos 'n domme hamel in 'n kraalhoekie laat vaskeer het.’
Die ou Boesman gee weer sy droë laggie. ‘Skuld kan jy dit nie noem nie. Ek wat
my trop beeste as waghonde het, het my ook laat vaskeer. Geen mens kon weet
van die drie troppe wat agter die berg opgetrek het nie. Hulle het van ons geweet
en ons het niks van hulle geweet nie. Daarom het hulle net in die donkerste van die
nag getrek en nooit vuur gemaak nie. Dit is Boere - Waterbergse Boere - wat hulle
gelei het en raad gegee het. Al wat hulle soek, is my beeste. Dit is ons spore wat
hulle op die Banke afgebring het. Maar luister, seur Gool, ek het hulle ook goed
dopgehou. Wees gerus, seur, ons gaan vannag uitkom. Al wat ek oor besorg is, is
dat hulle miskien 'n paar van my beeste mag dood-
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skiet - en dan is daar jou perd. Jy moet te voet met my uitkom en ons sal jou perd
aan sy eie genade moet oorlaat. Hy kon met my beeste uitvlug, maar ek het hulle
lankal geleer om 'n perd te haat en te vermy. Hulle sal van hom wegvlug asof hy
die dood self is, en as hy te skielik op hulle afkom, sal hulle van alle kante die horings
in sy ingewande slaan. Verlede maand het 'n patrollie van ses 'n klein klompie van
my beeste naby Geelhoutbos gesien toe hulle die poort deurkom en hulle het besluit
om hulle aan te jaag na hulle kamp.’
Die herinnering veroorsaak 'n vrolike laggie. ‘As hulle maar geweet het - hulle kon
net so maklik 'n trop wilde buffels na die slagter op die dorp aanja. Hulle het van bo
die wind deur die bosse gekom en toe die beeste hulle gewaar, was hulle minder
as driehonderd tree van mekaar; en dit het so gekom dat die beeste in 'n klofie
vasgekeer was met die ses ruiters voor hulle. Daar was 'n ou gekartelde kweenkoei
wat die voorman van die klompie was, maar daar was ook vier jong rooi bulle by
die trop. Ou Strepie het net een bulk gegee toe sy hulle gewaar, en toe storm die
trop op hulle af. Seur weet hoe hulle brul en te kere gaan as hulle regtig kwaad
word. Die soldate was so verskrik en verbouereerd dat geeneen van hulle 'n skoot
gelos het nie. Hulle het so iets natuurlik nooit verwag nie. Ek het die battaljie uit die
berg sit en aankyk. Toe hulle die gevaar besef, het hulle net een doel voor oë gehou
- en dit was om te vlug. Maar hulle was maar dom om deur die haak-en-steek te
jaag. Ou Strepie het een gekies en hom in die swarthaak so vasgekeer dat dit sy
maats later 'n uur geneem het om hom uit te kry. Die bulle het twee perde met die
horings doodgesteek, en die kêrels moes op hande en voete by die haakdorings
inkruip. Hulle was 'n vreeslike spektakel toe hulle later weer bymekaarkom om hulle
perde los te kry en die dooies te bekyk. Onder die ses van hulle saam was nie
1.
genoeg flenters om 'n behoorlike hemp te maak nie.
Nou kom, seur, die eerste ding wat ons moet doen is om jou aan die beeste
gewend te maak. Hou net vas aan my arm, en moet nooit 'n skielike beweging maak
nie, en moet ook nie jou los hand optel nie. Laat jou geweer hier bly.’
En so het ou Hendrik en Gool die trop beeste stadig genader. Die ou Boesman
het dadelik begin fluit en praat: ‘Toe maar my kleingoed, dis ek. Moenie roer nie.
Lê stil, Roman; ou Kandas - jy is lekker dik, nè?’
Die meeste van die trop het gelê, maar oral was daar klein klompies wat nog op
die been was en dié het met 'n onrustige geblaas die koppe na die twee
rusverstoorders gekeer. Ou Hendrik het heen en weer en in kringe deur die trop
geloop, asof sy doel was om die vreemdeling aan elke afsonderlike dier voor te stel.
Hul ontvangs was uiteenlopend. Die meeste het die koppe opgetel en met
oopgesperde neusgate die vreemdeling se reuk beproef. Hier en daar het klompies
jong beeste skrik vertoon en sommige was aan opspring by die nader van die twee,
maar 'n enkele woord van ou Hendrik was altyd genoeg om hulle onmiddellik tot
bedaring te bring. Verskeie male het 'n jong bul met 'n gedempte
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gebrul en verlaagde kop deur sy makkers na hulle aangekom onder 'n stofdamp
van uitdaging.
In sulke gevalle het ou Hendrik die verkenner agter hom gedruk en die verwoede
dier direk tegemoetgegaan, hom aan 'n horing beetgepak en sy kop opsy gedruk.
Net 'n paar woorde van die ou Boesman was altyd genoeg om dadelik die stilte te
herstel en die dreigende bul se woede te laat verdamp. Nooit tevore het Gool so
iets gesien nie. Met stygende verwondering het hy die ou Boesman gevolg. Dit het
hom werklik voorgekom asof daar 'n redelike verstandhouding tussen die beeste
en hul wagter was, en asof hulle hom kon verstaan; indien nie sy werklike woorde
nie dan ten minste die toon van sy gefluit en die modulasie van sy stem.
Uiteindelik het hy op 'n uithoekie van die trop bly staan en turend in die donker
rondgekyk. ‘Daar is nog een - die generaal - wat ons van naby moet sien. Hy moet
die trop vannag uitlei.’ Met twee vingers in sy mond het hy die melodieuse gefluit
van die eienaardige dwerguiltjie van die noordelike Bosveld nagemaak. Op 'n afstand
tussen die bome gewaar Gool 'n enkele dier wat stadig opstaan van die plek waar
hy afgesonderd gelê het. Soos 'n groot swart skaduwee beweeg hy deur die ligter
skaduwees van die reuse-bome. Hy kom reguit na hulle aan en toe hy naby hulle
kom, sien Gool dat dit 'n pragtige Rooi-Afrikanerbul is, een van die mooiste wat hy
ooit in sy lewe gesien het. Selfs in die donker kon hy sien dat die vel fluweelglad
was, met die glans van satyn. Hy was 'n ‘Bosveld-kalf’, het ou Hendrik hom vertel.
Hiér het hy net voor die oorlog as 'n wilde dier aangekom, en hy was nog nooit in
'n kraal nie. Dit was sy eerste kennismaking met 'n blanke. Gool kon nouliks glo dat
die reuse-dier maar in sy vierde jaar was. Sy besondere lewenswyse het die ‘wilde’
eienskappe van sy ras se liggaamsbou verhoog. Gool kon in elke beweging van die
pragtige dier spoed en ratsheid sien, nieteenstaande die magtige spiere en die
enorme gewig. ‘Waarlik,’ fluister hy aan sy gids, ‘die Afrikaner is die mooiste bees
in die wêreld!’ Die bul het sy wagter met 'n sagte geblaas begroet. Daar was hier
geen teken van skrik of opgewondenheid nie. Met allerlei liefkosinge het die ou
Boesman die gladde kop gestryk terwyl hy uit sy bladsakkie 'n skurwe klip neem
waarmee hy die rug van die bul roskam, iets wat die dier klaarblyklik die grootste
genot verskaf het. Toe dit klaar was, het hy Gool genader en met 'n diep geblaas
sy klere geruik.
‘Nou ken hy jou, seur,’ sê ou Hendrik op vertroulike toon toe hulle wegstap.
Die bul het hulle een of twee keer nagebulk asof hy die afskeid wou verhinder,
maar geen poging aangewend om hulle te volg nie.
‘Hoeveel beeste het jy?’ vra Gool toe hulle weer by die vuurtjie aankom.
Die ou Boesman bring 'n kerfstokkie van harde hout te voorskyn wat hy aan 'n
seningdraad om sy nek dra. Ná hy dit 'n paar maal met sy vinger bestryk het,
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antwoord hy: ‘Daar is eenduisend-een-en-twintig. Maar daar is ses koeie wat hul
kalwers weggesteek het. Ek sal hulle later stuur om hul kinders te kom haal. Nou
kan ek nie met hulle sukkel nie.’
Die gebeurtenisse wat daarna gevolg het - so sou Gool altyd later verklaar - was
vir hom soos avonture in 'n droom.
Op bevel van die ou Boesman het Gool sy perd afgesaal en gelos. Die saal en
toom het ou Hendrik in 'n digte bos weggesteek met die belofte: ‘Ek sal dit later kom
haal en na die kommando bring.’
Toe hulle weer by die vuur staan, visenteer ou Hendrik die verkenner van kop tot
tone. Die minste onnodige gewig moes agtergelaat word, en alles wat kon skud of
'n geluid maak, is met voorslagriempies om die lyf styf gebind. Een van Gool se
twee patroonbande het hy om sy eie lyf gegespe. Tot sy spyt moes hy sy waterbottel
ook wegsteek. ‘Ek sal dit vir lank nie weer nodig kry nie. Ek gaan nou 'n land in waar
water volop is ... Kom, seur, kom, seur, daar blink die môrester bo die bome uit.
Binne twee uur is dit rooidag, en ons moet uit wees lank voor daar 'n teken van lig
is.’
Daarna vertel hy Gool vinnig maar omslagtig wat hy van plan was en wat van die
verkenner te wagte was. Daar was slegs twee plekke waar die beeste kon uitkom,
en die ou Boesman het een gekies waar daar 'n taamlike wye poort was tussen 'n
droë sloot en die opgestapelde rotse onder die kranse. Gool het hierdie uitweg self
ook die middag van die berg af goed bestudeer en spoedig tot die gevolgtrekking
geraak dat dit vir 'n perderuiter onpassabel was. Dit was minder as vierhonderd tree
wyd, begroei met haakdoringbosse waardeur 'n menigte wildpaadjies kronkel. Voor
sononder was hierdie poort deur nie minder as agt vyandelike wagposte beset nie.
Daar was ten minste agt tente op 'n ry wat oor die hele wydte gestrek het, en soveel
manskappe dat hulle die hele uitweg hand aan hand kon versper. Hoog tussen die
rotse onder die krans was twee bergkanonne opgestel wat beide die Banke en die
poort kon bestook. En dit was die sterkte waardeur ou Hendrik sy trop van duisend
beeste wou bring! Die aanval van 'n blokhuis deur 'n seun met 'n slinger het Gool
as 'n meer doenlike onderneming voorgekom, maar sy gemoedstemming was toe
van so 'n aard dat hy gereed was om sonder die minste teenstand alles te aanvaar
wat ou Hendrik sou aanbeveel.
Die laaste voorsorg van die Boesman was om 'n lang seningdraad om Gool se
pols vas te knoop terwyl die ander end aan sy lyfband vas was. ‘Bly altyd net in my
spoor, seur. Moet g'n woord praat nie en doen net wat ek sê. Die geweer sal jy nooit
hoef te gebruik nie. Laat dit op jou rug bly.’
En so het die groot avontuur begin.
Ou Hendrik het hom vir die tweede maal deur die trop herkouende beeste gelei,
maar dié keer was sy gedrag en die gevolge geheel anders. Op 'n klein kalbasfluitjie
het hy aanhoudelik die skerp gekletter van die sogenaamde ‘lang-
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asem-sprinkaan’ nagemaak. Die uitwerking op die diere was soos dié van 'n
krygsbevel. Daar was 'n onmiddellike beweging deur die hele trop, asof 'n magtige
gevoelspier in skielike werking gestel is.
‘Maar hulle sal nie bulk nie,’ fluister ou Hendrik.
In doodse stilte het die trop dadelik op die bene gekom en geluidloos deur die
sagte stof van die slaapplek na 'n enkele middelpunt opmekaar gebol.
Toe Gool en ou Hendrik deur die ruigte was, kon hulle nog die beweging sien, en
die enigste geluid was nou en dan die gekletter van horings waar die beeste
waarskynlik toevallig aan mekaar geraak het. Die ou Boesman het sy gefluit gestaak
toe hulle sowat vyftig tree van die trop af was, en dadelik was alles weer doodstil.
‘Kom hulle?’ fluister Gool nuuskierig en opgewonde.
‘Nee, hulle doen niks voor hulle my order ontvang nie,’ antwoord die ou wagter
spoggerig.
Dit was duidelik dat nag of dag so te sê geen verskil maak aan die ou Boesman
se vermoë om te sien nie. Gool het hom met hygende asemhaling gevolg, met die
seningtoutjie altyd styf getrek. Nooit het hy per ongeluk aan 'n takkie of stompie
gestamp nie, ofskoon hulle dikwels deur ruie swarthaak 'n weg moes vind. Dit het
Gool voorgekom dat hulle vir minstens 'n uur te perd op 'n drafstappie aangehou
het, toe die ou Boesman skielik stuit en hom met 'n handbeweging agter 'n bossie
platdruk. Vlak voor hulle, nouliks driehonderd tree ver, sien hy nou die streep wagvure
van die omsingelende vyand.
‘Dom van hulle om vuur te maak,’ fluister die ou Boesman, ‘maar hulle weet
natuurlik dat net een wagter en die beeste vasgekeer is.’
Ongeveer twintig tree voor die lyn tente loop die wagte op en neer tussen die
bosse, sodat elkeen weerskante met sy maat in aanraking kom. Hulle was vasberade
dat die trop beeste dié keer nie sou ontvlug nie! Om elke vuur was nog drie of vier
soldate met geweers in die hand. Die afgeloste wagte was waarskynlik binne die
tente aan die slaap.
Ou Hendrik het in stilte en met gespitste noukeurigheid die posisie bestudeer. Hy
het die sigbare manskappe getel en die getal binne die tente geskat, ook die perde,
en die tyd bereken wat dit 'n manskap sou neem om die perdelyn te bereik en sy
perd op te saal. Toe raak hy Gool aan die arm met die woorde: ‘Kom, seur.’
Binne 'n paar tree was hulle op die wal van die donga, wat dig begroei was met
geelhoutbome. Met 'n rilling het Gool die swart diepte bekyk toe hy gewaarword dat
die ou Boesman van plan was om die sloot deur te gaan. Die wal af het hy Gool
voet vir voet en hand vir hand gehelp. Ongesiene boomstamme en slootgewas het
as 'n leer gedien waarmee die twee vyftig voet na onder en weer vyftig voet op teen
die ander wal geklim het, nie sonder moeite en gevaar nie. Toe hulle weer die gelykte
bereik, het ou Hendrik sonder 'n oomblik rus
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die verkenner weer op 'n drafstappie langs 'n voetpaadjie deur digte haakdorings
gelei. Uiteindelik, toe Gool só uitgeput was dat hy nouliks sy voete kon lig, werp die
ou Boesman hom onder die takke van 'n stamvrugteboom op 'n rotsbankie neer.
Tot sy verbasing merk Gool dat hulle deur die vyandelike linie is! Hulle, ten minste,
was veilig! Hulle kon nou wegloop en g'n vyand sou ooit weet waar of hoe hulle
deurgekom het nie. Maar die beeste was in die slag! Dit het ewenwel spoedig geblyk
dat die ou Boesman ander planne had as om net sy eie veiligheid te bewerkstellig.
Ver agter hulle wys hy Gool die kruin van 'n kremetartboom, duidelik teen die uiteinde
van die hemelstraat sigbaar.
‘Hou daardie boom in die oog, seur Gool. As ek die woord gee, moet jy na daardie
boom koers hou. Ek sal probeer om by jou te bly, maar dit kan wees dat ons geskei
raak. Ek sal jou daar ontmoet.’
Ou Hendrik haal sy kalbasfluitjie uit die bladsak en begin eers saggies en dan
altyd luider die ‘hoe-hoe, hoe-hoe’ van die geoorde bosvelduil namaak. Só goed
was die nabootsing en so gewoond was die vyand aan die geluid dat Gool kon sien
dat hulle nie die minste aandag daaraan skenk nie.
‘Maar, ou Hendrik, die beeste kan dit nooit hoor nie, wat ook al jou plan met hulle
mag wees, hulle is nou myle ver van ons af.’
‘Hulle is baie nader as wat seur dink. Ons het 'n groot kring geloop om agter die
vyand te kom. Luister maar!’
Veraf in die rigting van waar hulle gekom het, gewaar Gool 'n eienaardige geluid.
Dit was soos die verre gedruis van stormwater oor 'n rotsgebaande bedding. Die
geluid is onmiddellik deur die vyandelike wagte gewaar. Hulle kon duidelik 'n
vervaarde ‘Halt, who goes there!’ van een verskrikte soldaat hoor. Toe was daar 'n
gekletter van geweers, en bajonette blink in die lig van die vure. Oral langs die lyn
vergaar groepies offisiere wat klaarblyklik die geheimsinnige geraas bespreek.
Al luider word die gedreun in die Banke, en toe dit so naby is dat Gool die dowwe
gebulk van beeste kan onderskei, gee ou Hendrik nog 'n paar harde ‘hoe-hoe's’ op
sy fluit, en binne 'n paar minute maak die eerste beeste hul verskyning deur die
haakdorings. Hulle was in vier parallelle kolonnes verdeel. Daar was 'n geblits van
oë in die vuurlig, 'n gekletter van horings en 'n wrede gebulk. Gool kon maklik die
gemoedstoestand van 'n rou uitlander besef wat so 'n gedrang onverwags in die
donkerste van die nag weerstand moes bied.
Aan die voorpunt van die voorste kolonne kon Gool in die vuurlig duidelik 'n
reuse-gestalte in volle vaart sien. Dit was die ‘Generaal’, wat die stormloop kop
omlaag lei! Die werklike skok van ontmoeting was minder sigbaar. Dit was in 'n
stofdamp gehul, maar Gool kon vuurstompe uitmekaar sien spat, en mense,
komberse, flenters doek is oral langs die linie met verskriklike geweld omhoog
gegooi. Die geraas was ontsettend. Die donderende gedreun van hoe-
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we, die verwoede gebulk van beeste was nie voldoende om die geskreeu, die
gevloek en gekerm van swaar beseerde mense geheel en al te versmoor nie.
In die begin is wilde skote hier en daar in die tumult gelos, maar die verrassing
was klaarblyklik so volstandig dat daar so te sê g'n gewapende verset was nie. Die
geweerskote kon getel word.
Bo al die verwarring en geraas kon Gool duidelik 'n vreeslike geluid hoor, waarmee
hierdie oorlog hom lank reeds vertroud gemaak het. Dit is waarskynlik die
verskriklikste geluid wat onder die uitspansel des hemels gehoor kan word - die
bloedstelpende geskreeu van gemartelde perde wat nie kan loskom nie.
Die oggendskemering het snel afgeneem, maar wat Gool betref, het die helderder
lig slegs gedien om die nagmerrieagtigheid van die drama te verhoog. Digter en
digter het die stof soos 'n swart kolom hemelwaarts gestyg, maar dit was nooit dig
genoeg om die geweldige roering wat benede plaasvind, geheel te verhul nie. Teen
die einde het dit vir Gool na 'n orkaan gelyk wat allerhande voorwerpe omhoog ruk.
Net so skielik as die storm ontstaan het, net so vinnig het dit weer bedaar. Dit het
alles soos 'n aaklige droom verbygegaan. Toe Gool die stem van die Boesman langs
hom hoor, was daar weer betreklike stilte in die vyandelike linie - behalwe die
aanhoudende gekerm van gewonde perde en van soldate wat in die swarthaak te
lande gekom het. Toe die stofwolk stadig van die toneel wegdryf, kon hulle in die
skemerlig die vreeslike verwoesting sien wat in die kort tydjie in die linie
teweeggebring is. Al die tente was plat; oral in die haakdoringbosse was stukke
seildoek, flenters van komberse, jasse en klere, en uit die bosse kon hulle hier en
daar soldate sien orent kom of op hande en voete uitkruip. Van die perde, wat agter
die tente op tou gestaan het, was niks te sien nie. Dié wat losgeraak het, het die
bosse in gevlug, en wat nie losgeraak het nie, was plat.
Wat die beeste betref kon Gool sien, aan die stowwe wat tussen die bome opslaan,
dat hulle reeds ver uitmekaar verspreid was, maar nog steeds in donderende vaart.
‘Kom, seur,’ gebied die Boesman, ‘ons moet voor sonop by die kremetartboom
wees.’
‘Dit sal jou 'n maand neem om jou trop weer bymekaar te kry,’ sê Gool neerslagtig.
Maar die ou Boesman gee weer sy droë laggie.
‘Seur ken my veldkuikens nog nie. Hulle is nes klein kindertjies en ek is die ou
aia. Hulle sal nooit dag of nag rus voordat hulle my weer kry nie. Al wat ek te doen
het, is om op een plek aan te bly tot hulle almal daar bymekaar kom en dit sal uiters
drie dae neem. Ek gaan vir hulle in die Middelveld wag, en as die vy-
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and ons daar kan vaskeer, sal hy slim wees. Die seur het nou self gesien dat hulle
hele kommando nie in staat sal wees om my kindertjies aan te ja nie. Al skade wat
hulle sal kan verrig, sal wees om sommige dood te skiet - en daar sal hulle voor
moet betaal.’
Dit het Gool ondubbelsinnig toegegee.
Die laaste gebeurtenis van die groot slag wat Gool tot sy dood toe in sy geheue
sou voer, het plaasgevind net toe hulle opstaan om te vertrek. Hulle gewaar skielik
in hul onmiddellike nabyheid 'n geweldige geraas in die bosse. Dit was asof 'n
afdeling ruiters met geweld 'n weg deur die ruigste haak baan. Vir 'n oomblik het dit
ou Hendrik weer op sy hoede gestel. Met 'n handgreep druk hy Gool weer onder
die takke van die stamvrugteboom, terwyl sy blink kraalogies die omgewing aandagtig
beloer. Gool kon deur die takke 'n groot gedaante direk op hulle sien afkom. En toe
die gevaarte net onder hulle klipstapel te voorskyn kom, word dit met 'n groot gelag
deur ou Hendrik begroet.
Dit was ‘Generaal’, die pragtige jong Afrikanerbul wat Gool die vorige nag in die
donker bewonder het. Om een horing was die helfte van 'n jas so vasgevleg dat hy
tevergeefs getrag het om dit teen boomstamme en tussen takke af te skuur. Altwee
horings, sy skof, en die een gespierde skouer was dik met bloed bevlek. Met gerekte
neusgate en 'n sagte gebulk het hy sy vriend bo-op die rotse begroet. Ou Hendrik
moes sy herneuter gebruik om die bul van sy lastige drag te verlos.
‘My offisier het hulle oorlogsvlag buitgemaak,’ was ou Hendrik se opmerking.
Alles het uitgekom net soos ou Hendrik belowe het. Die volgende dag was hy en
Gool veilig in die Middelveld. Hier en daar het hulle patrollies gewaar, op die spoor
van die beeste. Maar dit was kinderspeletjies om van hulle ontslae te raak. Binne
ses dae was die trop weer bymekaar sonder dat dit nodig was om 'n enkele een op
te soek. Hy het hulle ‘op die haar’ nagegaan en sy verslag was: ses afwesig, waarvan
vier koeie was met weggesteekte kalwers wat later sou bykom; tien swaar gewond
en ongeveer dertig met ligter beserings. Tien dae ná die ‘slag’ het Gool sy perd,
Kousband, weer in die hande gekry. Byna 'n maand later het hy sy kommando weer
bereik, ná hy lank reeds deur sy makkers as ‘gesneuwel’ of ‘vermoor’ betreur was.
Hy het bloots op Kousband aangery gekom, sonder selfs tou-in-die-bek.
2.

Eindnoten:
1. 'n Ware voorval;
2. 'n Belofte wat hy uitgevoer het toe die hele distrik reeds deur vyandelike troepe beset was.
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4 Diep Rivier
O, Diep Rivier, O Donker Stroom,
hoe lank het ek gewag, hoe lank gedroom,
die lem van liefde wroegend in my hart?
-In jou omhelsing eindig al my smart;
blus uit, O Diep Rivier, die vlam van haat die groot verlange wat my nooit verlaat.
ek sien van ver die glans van staal en goud,
ek hoor die sag gedruis van waters diep en koud;
ek hoor jou stem as fluistering in 'n droom,
kom snel, O Diep Rivier, O Donker Stroom.
(Vertaling van die lied van Juanita Perreira).

Die volgende verhaal is saamgestel uit nagelate briewe van wyle dr. Paul de Roubaix,
wat hy voor sy dood aan vriende geskrywe het. Waar dus ‘ek’ gebesig word, moet
die leser verstaan dat dit dr. De Roubaix is wat spreek en nie die samesteller nie.
Die eerste brief word byna letterlik oorgeneem:
Jy kan jou nooit verbeel die verbasing wat die ontmoeting op beide François (dit
is kol. Sois de Ville, gewese kommandant van polisie) en my veroorsaak het. Dit
was laat die middag, net ná die eerste toetswedstryd tussen die All Blacks en die
Springbokke. De Ville had nog swaar aan sy wonde gely, maar niks sou hom van
die wedstryd weggehou het nie. Ons het na ons sitplekke aangesukkel - hy was
nog op krukke. Die polisie-manskappe het hom natuurlik almal herken en alles in
hul vermoë gedoen om ons behulpsaam te wees ...
Ons was nouliks 'n uur tuis toe daar 'n klop aan die voordeur was, en voordat ek
kon opstaan, word die deur van buite oopgedruk en 'n man verskyn op die drumpel.
De Ville het hom dadelik herken; maar van my het dit etlike sekondes geverg voordat
sy gesig die nodige geheuespiere in werking gestel het. Ons sien voor ons 'n jong
man van ongeveer 28 of 30 jaar, skoon geskeer, met 'n pragtige liggaamsbou. Hy
bekyk ons met 'n treurige glimlaggie op sy gesig, en toe strek hy sy hand uit met
die uitroep: ‘Sois! Paul!’
Weet jy wie dit was? Boy van Niekerk! Ons het hom byna twintig jaar laas gesien.
Ons drie was saam op dieselfde klein plaasskooltjie toe ons kinders was, en soos
jy weet, het Sois 'n vername krygsman en later hoof van polisie geword, terwyl ek
my studies voortgesit het om later in Europa in die medisyne te promoveer. Boy van
Niekerk was die enigste seun van ryk ouers. Hy het spoedig as voetbalspeler
wêreldberoemd geword en het in die eerste Springbokspanne in die buiteland 'n
naam verwerf wat hom geruime tyd deur die gehele wêreld die populariteit van 'n
gekroonde hoof gegee het. Ons het sy foto dikwels in
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koerante en tydskrifte gesien, maar in propria persona nooit weer nie, totdat ons
hom dié middag in ons deur sien staan het. Of ons bly was? Dit spreek vanself. Hy
was in ons seunsdae nader aan ons twee as menige bloedverwant. Dit was byna
'n omhelsing, nieteenstaande ons Afrikaners nooit geneig is om ons gevoelens te
laat botvier nie. Ek het opgelet dat hy nog steeds sy vriendelike glimlaggie had,
maar hy was stil, byna bedees. Van die begin van ons ontmoeting af kon ek sien
dat daar iets storends in sy gemoed was. Dit was nie dieselfde opgeruimde Boy van
vroeër nie.
Ons het natuurlik van sy huwelik met Marie de Villiers uit die nuusblaaie verneem;
van die dood van sy ouers; van sy inbesitneming van die familieplaas Avonduur;
en bo alles van sy onttrekking aan eersteklas voetbal, wat deur al die sportskrywers,
hier en oorsee, betreur is.
En van toe af het Boy uit die publieke gesig verlore geraak. Hy het 'n boer geword,
en nòg Sois nòg ek het hom ooit op die lyf geloop, ofskoon ons dikwels van hom
gepraat het en somtyds selfs planne gemaak het om Avonduur te besoek. En toe
verskyn hy self die middag ná die groot wedstryd.
Ons het natuurlik eers die wedstryd self bespreek, en die Springbok-oorwinning
nogmaals toegejuig. Die indruk van terughoudendheid, van neerslagtigheid, wat
Boy in die begin gegee het, het stadigaan verdiep. Hy het gepraat, vrae beantwoord
en ons bietjie van homself vertel, maar daar was iets in sy gemoed wat alles anders
in 'n sekere mate oorskadu het. Ons het verneem dat sy vrou 'n babatjie had, destyds
agt maande oud; en dit was toe hy van klein Marie praat, dat sy oë vir die eerste
maal opgeluister geraak het en daar 'n sekere mate van lewe op sy gelaatstrekke
verskyn het. Daar was natuurlik nooit so 'n kind in die wêreld gewees as klein Marie
van Niekerk nie! Maar toe hy van sy vrou praat, was daar telkens tekens van
neerslagtigheid - selfs bedroefdheid.
Sois het 'n bottel wyn laat open, en ons het op die hernuwing van ons ou
vriendskap gepraat en gepraat, en Boy het steeds neerslagtiger en stiller geword.
Toe dit haas tyd word om afskeid te neem, vra hy skielik aan De Ville: ‘Sois, glo
jy in towery? Ek meen, die swartmense se towery? Jy het so baie met die naturelle
te doen gehad, en ek het af en toe van sommige van jou sake gehoor toe jy in die
polisiediens was.’
Hy kyk De Ville intussen baie ernstig aan, asof iets van die uiterste belang van
sy antwoord afhanklik was.
De Ville gaan aan die lag, klap hom op die skouer. ‘Natuurlik glo ek in towery,’
antwoord hy, ‘nie juis inboorlingtowery nie, maar ek het byvoorbeeld 'n groot, sterk
reus van 'n jongman sien rondspring en dans om die bevele uit te voer van 'n
tingerige klein meisie wat hy tussen vinger en duim kon platdruk!’
Ons gaan almal aan lag - Boy van Niekerk ook, maar in sy geval was die lag baie
geforseerd.
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‘Ja, ek wis dit sou jou antwoord wees,’ sê hy, en half skamerig gaan hy met 'n uitleg
voort: ‘Julle weet, 'n mens lees so baie van die soort dinge, vernaamlik in die Engelse
tydskrifte, waar dikwels deur geleerde reisigers beweer word dat daar in die toorkuns
van Afrika meer skuil as wat die meeste mense glo of van weet.’
En toe, ná 'n oomblik van nadenke, staan hy skielik op, steek sy hand uit met die
gewone afskeidswoorde: ‘Nou ja, ek was bly om julle weer te ontmoet. Dit word laat:
my vrou sal onrustig word,’ en hy maak klaar om te vertrek.
Maar Sois het natuurlik lank reeds gesien dat daar iets baie ernstig met ons vriend
verkeerd is. Hy druk Boy vriendelik in die stoel terug. ‘Nee, wag, ou maat, moenie
so haastig wees nie. Vertel my die hele ding. Ek mag in staat wees om jou raad of
hulp te verskaf. Daar gaan dikwels dinge onder die naam van towery wat werklik
veel ernstiger as sogenaamde towery is.’
Dit het aansienlike oorreding gekos om Boy tot vertelle oor te haal, maar toe hy
eers begin, kom die verhaal in hartstogtelike woorde. Dit was dadelik te sien dat die
jongman onder 'n groot sielelas ly, en dat hy brand was om dit aan iemand te
openbaar, en hulp te soek, van waar ook al.
‘Ek sal jou vertel, Sois,’ sê hy op half smekende toon aan De Ville, ‘jy sal my seker
kan help. Ek verkeer in 'n vreeslike toestand, en weet nie waarheen of na wie my
om hulp te wend nie. Maar jy moet self kom’ - en toe De Ville hierop saggies sy kop
skud, gaan hy meer smekend aan - ‘jy moet kom, Sois! O, jy moet kom! Ek het my
arme ou vroutjie belowe dat jy sal kom. Jy weet nie wat ons ly nie. Ek sal alles doen
om die reis en besoek aangenaam en gemaklik te maak. Ek weet dat jy nog aan
jou wonde ly; maar ek sal 'n spesiale groot motor vir jou gereed hou, en De Roubaix
sal natuurlik met jou saamkom. Hy sal natuurlik ook kan help.’
Hy hou van elkeen van ons 'n hand vas met 'n kyk so smekend dat dit eenvoudig
onmoontlik was om sy versoek botweg van die hand te wys.
‘Nou sit eers, man,’ sê De Ville, ‘en vertel ons alles. Jy moet onthou dat ons
absoluut niks weet nie. As jy ons vertel, sal ons ten minste in staat wees om te
oordeel of 'n besoek aan jou plaas juis nodig sal wees.’
‘En dit is presies wat ek nie wil doen nie,’ antwoord Van Niekerk. ‘Die moeilikheid
is van so 'n aard dat jy dit self moet sien en beleef voordat een jou iets daarvan
vertel. Ek wil jou onder geen suggestie van my laat verkeer voordat jy na Avonduur
kom nie. As ek trag om jou vooraf te vertel, sal jy my òf nie glo nie, òf (indien ek
onder 'n valse indruk verkeer) is daar gevaar dat jy dieselfde valse indruk deelagtig
mag word, selfs voordat jy op Avonduur aankom. Ek dink die kanse is dat jy my nie
sal glo nie, en dit sou net so onwenslik wees.’
Hy het ons oorreed. Dit was eenvoudig onmoontlik om sy ernstige gesmeek te
weerstaan. Sois de Ville het nog baie pyn van sy wonde gehad en ek het hom reeds
gelas om alle onnodige vermoeiing te vermy; maar ons moes belowe dat
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ons Avonduur sou besoek en ons gereed maak vir 'n besoek van minstens twee
weke of 'n maand.
Dit was teen die begin van die winter, of liewer gesê, teen die einde van die somer,
dat ons Avonduur in 'n gemaklike motor, met Boy van Niekerk agter die stuur, bereik
het. Die plaas was geleë aan die rand van die Hoëveld, aan die noordelike helling
van die lang reeks berge en rante wat Hoëveld van Bosveld skei. Na die noorde
was 'n oneindige uitsig oor die donker skadu van die Bosveld tot aan die
deurskynende blou van die Waterberg-reeks. Na die suide was die rotsagtige rant,
waardeur 'n gemaakte poort toegang tot die plaas gee. Avonduur was 'n ou aanleg,
met enorme vrugteboorde, groot landerye, populier- en bamboesbosse, en om die
huis, groot eike en ander skaduryke bome. Die huis was 'n gemaklike ou
boerewoning, met breë verandas, 'n hoë stoep aan een kant en uitgestrekte vleuels.
Rondom was die gewone buitegeboue gegroepeer. Voor die huis was 'n mooi
blomtuin, met sifdraadheining teen vee beveilig, en een gedeelte van die voorste
veranda was deur die ondeurdringbare groen gordyn van 'n digte grenadella beskut.
Op die trappies van die veranda is ons ingewag deur Boy se jong gade, Marie de
Villiers, en net agter haar was die wonder-babatjie in die arms van 'n jong gekleurde
vrou, maar so lig van kleur dat ek haar met die eerste oogopslag as 'n besondere
donker, blanke brunet aangesien en byna met die hand gegroet het.
Mev. Van Niekerk was 'n baie aanvallige vroutjie; 'n bietjie treurig, maar baie mooi,
met 'n digte bos kortgesnyde goue hare en 'n pragtige huidskleur, wat van kunsmatige
hulpmiddels niks die minste van node had nie. Sy het ons met 'n blye laggie en die
grootste aanvallige vriendelikheid welkom geheet.
‘Ek is bly, baie bly, dat u gekom het, kolonel De Ville, en u ook, dokter De Roubaix
- hoe bly, kan ek julle nooit sê nie. Ek voel reeds die las van my hart gelig. O, kolonel
De Ville,’ gaan sy skielik op baie ernstiger toon voort, ‘ons het 'n verskriklike tyd
deurgegaan. Ek sidder om selfs daarvan te praat.’
‘Nou ja, geliefde,’ val haar man haar in die rede, terwyl hy haar met 'n meer dan
gewone hartstogtelike kus begroet, ‘moet dan nie probeer nie. Nou ten minste is
alles veilig. Sois de Ville en dr. De Roubaix sal die ding baie gou opklaar - dit weet
ek seker; en dan sal ons self lekker oor al ons angs en vrees lag.’
Maar ek kon sien dat sy hoopvolle uiting grotendeels gemaak was om sy jong
gade gerus te stel, en dat daar agter in sy oë nog steeds die skadu van 'n groot
vrees skuil. Wat kon dit onder die son wees wat hierdie vreeslose held van honderde
rugbyslagvelde so 'n vrees op die lyf kon jaag? Ek moet erken dat ek hierdie
omgewing op Avonduur met die grootste nuuskierigheid en verwondering ingegaan
het.
Ons is seremonieel voorgestel aan die wonder-babatjie, wat - ongewoond aan
vreemde mense - haar koppie skamerig teen die bors van die jong donker vrou
verberg het. Laasgenoemde was klaarblyklik net so trots op klein Marie
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as die moeder en vader self, en dit was gedurende hierdie voorstelling dat my
aandag vir die eerste maal op die jong Kleurlingvrou bepaal is. Ek het haar leeftyd
op ongeveer twee- of drie-en-twintig jaar geskat. Sy was klaarblyklik afkomstig van
'n blanke vader en 'n swart moeder, of omgekeerd, en ek dink dat beide De Ville en
ek 'n tyd lank verwonderd gestaan het oor haar verbasende skoonheid. Ek moet
erken dat ek selde in my lewe 'n mooier meisie gesien het as Juanita Perreira (ons
het haar naam eers later verneem). Sy had die eienaardige geelbruin vel met 'n
onderlaag van pienk wat so dikwels in die Portugese halfbloed voorkom. Haar
gelaatstrekke had niks van die inboorling nie. Die mond en lippe was fyn en die
neus hoog en reguit soos by 'n egte Griekse tipe. Die hare was swart en van nature
pragtig gekartel. Haar trotse laggie terwyl sy trag om die baba behoorlik ten toon te
stel, was iets so aanvallig as 'n mens ooit in 'n meisie kon verlang. Ek kon merk dat
die verhouding tussen haar en ons gasheer en -vrou veel meer intiem en, van haar
kant, minder onderdanig was as wat 'n mens gewoonlik tussen bediende en heer
verwag. Ons het later gehoor dat dit aan haar geskiedenis en opleiding te danke
was. Haar moeder was die dogter van 'n ou naturel wat twee geslagte reeds op
Avonduur as lyfeiene van die Van Niekerks woonagtig was. Die genoemde dogter
van ou Radony het met 'n Portugese handelaar weggeloop en 'n paar jaar later met
haar kind teruggekom. Haar ou vader het haar terug ontvang en dadelik 'n groot
gehegtheid aan sy baster-kleinkind getoon, wat ten tye van ons besoek nog
voortbestaan het. Die ou grootvader, Radony, was nog in lewe, maar Juanita se
moeder was lank reeds dood.
Daar was een eienaardige wending in die lewensgeskiedenis van die jong halfbloed
wat melding verdien, al is dit slegs ter wille van die sonderlikheid daarvan. Haar
deugniet-rondlopervader was natuurlik 'n Rooms-Katoliek, en het sorg gedra dat sy
dogtertjie behoorlik volgens die leerstellings van die Roomse Kerk gedoop is.
Gedurende 'n reeks jare het hy beide moeder en dogter in die sorg van 'n Roomse
klooster gelaat, waar die dogtertjie uiteindelik in hierdie geloof aangeneem is - dit
geskied wanneer die kind ongeveer agt of tien jaar oud is - en ná haar vader se
dood, toe sy en haar moeder na Avonduur en ou Radony moes terugkeer, kon
Juanita lees en skrywe, en had sy reeds die opvoeding van 'n beskaafde blanke
meisie van dieselfde ouderdom. Dit is vertel dat die nonne op haar verdold was en
alles in hul vermoë gedoen het om haar toelating tot die orde te bewerkstellig. Maar
hier het die moeder onverwags die beslistheid van 'n leeuin getoon. Niks kon haar
van haar kind skei nie. Sy het die klein meisie na ou Radony se stroois teruggeneem
en hier het Juanita die volgende jare van haar lewe soos 'n gewone inboorlingmeisie
deurgebring.
Ek gaan op hierdie besonderhede in alleen om die sonderlinge karakterbou te
toon wat so 'n afwisseling waarskynlik moet teweegbring. Tot haar tiende jaar in 'n
omgewing so fyn en beskaafd as maar denkbaar is en dan tot haar vyf-
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tiende jaar - wanneer die karakter vir uitwendige invloede die vatbaarste is - in 'n
stroois, tussen swartes. Die teenstelling is nouliks te besef.
Toe sy vyftien jaar oud was, het sy onder die aandag van Boy van Niekerk se
moeder geraak. Soos ek reeds gesê het, was haar grootvader, ou Radony, 'n ou
‘woonkaffer’ op Avonduur, en ná haar moeder se dood het gerugte die woonhuis
bereik wat mev. Van Niekerk daarvan oortuig het dat die meisie onmiddellik beter
sorg nodig had as wat ou Radony kon verskaf. Juanita is as persoonlike bediende
van mev. Van Niekerk na die groot huis gebring, waar sy die tweede maal tot die
beskawing teruggekom het. Dit het toe geblyk dat ou Radony (wat toe reeds 'n hoë
ouderdom bereik had) vir sy halfbloed-kleinkind al die verdoldheid voel van die
meeste grootvaders jeens 'n enigste kleinkind. Hy het die klein skeiding wat hierdie
verhuising van Juanita noodwendig moes teweegbring, so diep gevoel en betreur
dat mev. Van Niekerk genoodsaak was om toe te stem dat Juanita haar grootvader
al om die ander week besoek om drie of vier dae by hom deur te bring. Dit is
merkwaardig dat die jong meisie teen hierdie reëling geen die minste afkeer had
nie. Sy had haar swart grootvader net so lief as wat hy haar had en het haar besoek
altyd gretig tegemoet gesien.
In verband met hierdie besoeke het mev. Van Niekerk mettertyd 'n sonderlinge
gevolg opgemerk wat ek om die reeds genoemde rede graag hier wil aanhaal. Sodra
sy in die kraal aankom, was Juanita geneig om al die tekens en bewyse van haar
beskaafdheid ter syde te werp en vir die duur van haar verblyf 'n volstandige jong
naturellevrou te word. In haar kleding, haar taal en gewoontes was sy, solank sy in
die kraal van ou Radony vertoef, van 'n swarte nie te onderskei nie. Onnodig om te
sê dat hierdie ongewenste verwisseling van natuur by mev. Van Niekerk die diepste
weersin verwek het. Juanita had die gawe om haarself bemind te maak, en daar
was spoedig 'n hegter band tussen haar en haar nooi dan gewoonlik tussen
nie-blanke bediende en blanke gebiedster in ons land kan ontstaan. Mev. Van
Niekerk het alles in haar vermoë gedoen om hierdie gedaanteverwisseling van
Juanita te verhinder sonder om die maandelikse besoek uit te skakel, wat beide
aan Juanita en aan die ou swartman onnodig pyn sou berokken. Sy het vir Juanita
'n spesiale huisie in die kraal laat bou, dit van ‘beskaafde’ meubels voorsien en
Juanita altyd ten strengste verbied om gedurende haar verblyf in die kraal enige
soort inboorlingklere aan te trek. Maar niks het gehelp nie. Sodra sy in die stat
aankom, was die skoene, kouse, rok en kappie weg; sy was trots om voor haar ou
grootvader in 'n bekraalde voorskoot en (ten minste in die winter) tiervelkaros te
verskyn. Haar bedstede was 'n mat en die gewone nek-houtkussing van die
inboorlingvrou. Geen bevele, geen oorreding had die minste uitwerking op haar nie.
Al die ‘predikasies’ van haar nooi het sy met 'n vrolike laggie en 'n handwuif opsy
gewaai.
En dan, sodra sy tot die woonhuis terugkeer, was sy weer in alle opsigte 'n
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jong witmeisie - met al die gevoelens en gedrag wat met 'n hoë graad van beskawing
gepaard gaan.
Hierdie sonderlinge verdubbeling van persoonlikheid was buite die ondervinding
en buite die begrip van mev. Van Niekerk, en uiteindelik was sy verplig om Gods
water oor Gods akker te laat loop, sover haar invloed Juanita kon raak.
Ek gaan uit my weg om hierdie eienaardige mens te beskrywe, ten eerste - soos
ek reeds gesê het - om die uitsonderlikheid van so 'n geval in ons land, en ten
tweede omdat sy een van die persone was, hoe ondergeskik haar rol ons ook al
mag toegeskyn het, in die drama waarmee ons die middag op Avonduur kennis
gemaak het.
Ek dink dat mev. Van Niekerk en Boy ons hierdie breedvoerige verhaal van Juanita
se lewensgeskiedenis gegee het as 'n soort verontskuldiging vir die ongewone
intimiteit wat tussen bediende en baas bestaan het, en wat hulle wis ons dadelik
sou opmerk. Mev. Van Niekerk het bygevoeg: ‘U moet onthou dat Boy en Juanita
byna as broer en suster in hierdie ou huis opgegroei het. Avonduur was destyds
baie meer afgesonder as selfs vandag, en nòg die een, nòg die ander had enige
ander speelmaat gehad. En Boy se moeder, gedurende haar laaste jare, het so aan
Juanita geheg geraak dat sy haar byna as 'n dogter beskou het, nadat sy - voor
haar dood - hulpeloos geraak het en gedurig van Juanita se hulp afhanklik was.’
Ons was dus vyf volwasse persone in die huis toe hierdie wonderlike drama op
Avonduur begin. Daar was nog êrens op die agtergrond 'n swart vrou, in die kombuis
in diens, wat af en toe verskyn het, maar so selde en so onopvallend dat sy nouliks
'n indruk op my geheue gemaak het.
Nou kom die moeilikste taak van alles - om jou 'n indruk te gee van die atmosfeer
wat De Ville en ek dadelik gewaar het. Ek het jou reeds vertel dat ek gewonder het
wat daar kon wees wat Boy van Niekerk ten tyde van sy eerste onderhoud met ons
so senuagtig kon gemaak het. Hier op Avonduur het die verwondering met elke
ondervinding toegeneem. Daar was 'n dampkring van angs, van vreesvolle
verwagting wat gedurig opgeduik en aan ons sigbaar geword het: Op die groot
veranda was 'n volle krygsbewapening uitgestal. Teen die muur was nie minder dan
vier dubbelloopgewere nie, en van die voorste verandabalk hang 'n lang reeks lang
kieries van die swaarste hout wat in naturelle-oorloë as 'n vername krygswapen
beskou word. Waarvoor dit alles? Ons het Boy nie direk gevra nie, want ons kon
sien dat beide hy en sy vrou tot ontboeseming ongeneig was. Toe ons dié aand aan
tafel sit (met Juanita as flinke bediende agter die stoele en die swart vrou as aandraer
uit die kombuis), toe raak Marie van Niekerk vanself weer die tot dusver vermyde
onderwerp aan. Sy het haar byna uitsluitend tot De Ville gewend.
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‘U weet, kolonel,’ sê sy, ‘dat my man verlang het dat ons u niks sou vertel van wat
gedurende die laaste paar maande hier op Avonduur gebeur het nie. Ek het daarmee
ingestem. U en dokter moet self eers sien ... dan sal ons alles vertel. Julle sal ons
nie glo nie; julle sal dink ons is senuagtig-histeries. Maar sien eers self. O, kolonel
De Ville, u kan nooit droom ... u kan nooit besef die gedurige angs wat soos 'n donker
wolk oor hierdie huis hang nie. Ek kan u verseker dat ons nooit weet van welke kant
die slag mag kom nie. Elke deur, elke donker hoekie, ons slaapkamer snags - oral
mag die dood skuil - en in welke vreeslike gedaante! En, dokter,’ vervolg sy en wend
haar tot my, ‘ek kan u verseker dat ek nie om myself, selfs nie om Boy, so beangs
is nie. Maar wanneer ek dink dat my liewe klein engeltjie aan hierdie afgryslikheid
blootgestel is, dan kan ek haar eenvoudig opgryp en weghardloop!’
Hier, tot ons verbasing, lê Juanita, wat agter haar stoel was, haar hande op Marie
se skouers.
‘Nonnie! Nonnie!’ sê sy sag en gerusstellend, ‘u weet dat klein Marie veilig is. Hoe
kan iets met haar gebeur? Ek het u baie vertel dat sy veilig is. Ek dink nie dat een
van ons in groot gevaar is nie; maar die kleinnonnie die minste van almal. Jy maak
my bang, Nonnie, as jy so te kere gaan oor die kleinnonnie, en ek moenie bang
wees as ek haar wil beskerm nie.’
‘U sien,’ sê mev. Van Niekerk tot ons, ‘hoe dit hier gesteld is. Ek weet dat jy reg
is, Juanita’ (gaan sy met 'n sug voort), ‘maar ek kan dit nie help nie. Hoe kan ek dit
help, of my angs geheel en al wegsteek. Selfs jy is ook bang ... jy is nou bang!’ sê
sy met 'n vingerwysing van beskuldiging.
‘Maar dit is jy, Nonnie, wat my bang maak! Die seur doen dit nie ... Dit verswak
ons almal.’
Dit was Boy wat 'n einde aan hierdie wending van ons tafelgesprek gemaak het.
‘Jy sal gou genoeg begryp, Sois, waarom die vroumense in so 'n toestand verkeer.
Maar jy moet dit self beleef, anders sal jy ons miskien nie kan help nie - as jy van
ons verhaal alleen afhanklik moet wees. Juanita, gaan agtertoe!’
Die meisie het dadelik in die kombuisgang verdwyn en dié aand het ons haar nie
weer gesien nie. Een ding het ek egter opgemerk wat 'n diep indruk op my gemaak
het: net toe sy omdraai om die eetkamer te verlaat, het ek 'n skielike, vlugtige
uitdrukking van nyd, van kwaadaardigheid op haar gesig gesien, maar - en dit het
my die meeste verwonder - dit was gerig nie tot Boy, wat haar die bevel gegee het
nie, maar tot mev. Van Niekerk wat sy net tevore byna omhelsend getrag het om
gerus te stel. Met kop omhoog en die gang van 'n vorstin het sy die eetkamer verlaat,
sonder om ons weer een keer aan te kyk.
Ek dink dat ek jou min of meer duidelik gemaak het wat die atmosfeer was wat
ons dié dag op Avonduur gewaar het. Die geestelike toestand van ons gasheer en
sy gade is spoedig op ons twee oorgedra. Ons het gevoel dat daar iets
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dreigends was, dat 'n donker skadu oor Avonduur rus, wat des te meer senustorend
was omdat ons geen die minste besef had wat dit was of van waar dit mag te
voorskyn kom nie. Ons het dit byna as 'n saak van eer gevoel om niks te vra nie,
hoe nuuskierig ons ook al was. Toe ons die eerste nag gaan slaap, het De Ville 'n
uur of so in my kamer gesit en die saak bespreek, maar die uiteinde van sy
bepeinsing was: ‘Ek kan nie dink wat dit kan wees nie. Toorkuns, het Boy gesê.
Maar dit kan enigiets wees. Nou ja, ons sal sien.’
En toe ten laaste moes daar iets gebeur wat gestrek het om ons eerste nag op
Avonduur byna slaaploos te maak. Net voordat ons vir die nag afskeid van mekaar
neem, was daar 'n sagte geklop aan die deur. Dit was Boy wat binnetree en ons
fluisterend toespreek: ‘Ek wil my ou vroutjie nie onnodig angstig maak nie. Sy moet
nie weet dat ek julle besoek het nie.’
In elke hand had hy 'n dubbelloopgeweer wat hy klaarblyklik van die stoep gehaal
het. ‘Ek sal bly wees,’ vervolg hy op 'n geheimsinnige fluistertoon, ‘as elkeen van
julle een van hierdie gelaaide geweers langs jul bed wil hou. Dit is nie nodig om julle
te vra om dit nie onnodig of op gevaarlike wyse te gebruik nie. Maar dit mag nodig
wees. Ons weet nooit wanneer dit mag nodig wees nie.’ En toe plaas hy een geweer
sorgvuldig langs my bed en die ander oorhandig hy aan De Ville.
Ek glo nie dat ek dié nag 'n uur geslaap het nie, maar niks het gebeur nie.
Avonduur was gedurende die nag in die diepste stilte gehul, met uitsondering van
'n jakkalskoor wat af en toe uit die berge hoorbaar was.
En nou moet ek jou vertel van ons eerste ondervinding van die ‘towery’. Dit was
die aand van ons tweede dag. Ons had dié dag die boorde en landerye onder
begeleiding van Boy besoek. Ons kon nie ver of vinnig loop nie, want De Ville het
nog maar baie met sy gewonde bene gesukkel. Die aand was ons by die krale en
koeistalle om die vee te sien tuis kom, en net voor ete het ons op die stoep gaan
sit, waar Juanita ons elkeen met 'n sopie Avonduur-brandewyn bedien het. Die
dubbelloopgeweers, het ek opgelet, was weer op die stoep terug. Ons het in die
hoek van die veranda gesit wat met die grenadella byna toegegroei was. Ons drie
mans was aan die een kant gegroepeer, en in die hoekie, in 'n groot leunstoel, het
mev. Van Niekerk gesit, agteroor geleun, met haar hande agter haar hoof
saamgevou. Die son was net onder, maar dit was nog taamlik lig. Marie het nie met
ons saamgedrink nie. Ek kon nie help om op te let dat Boy baie onrustig was nie 'n toestand wat hy getrag het om van ons weg te steek deur 'n reeks gemaakte
grappies en vinnige gesels, en die enigste gevolg was om ons twee nog senuagtiger
te maak. Hy het van alles gepraat behalwe die een saak wat De Ville en my na
Avonduur gebring het. So gedwonge egter was ons gesprek dat 'n onvermydelike
stilte af en toe oor die groepie gesak het. Ek kon Marie se gesig nie mooi sien nie,
want sy was met haar rug gekeer na die weinig lig wat van die westerhemel deur
die grenadella straal. Haar gesig was
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derhalwe in die skadu. Maar haar stille houding het my die indruk gegee dat sy die
bedaardste van ons vier is.
Dit was gedurende 'n stilte in ons gesprek dat dit gebeur het. Boy uiter skielik 'n
aaklige, benoude skreeu, asof iemand onverwags sy keel toedruk. So vinnig was
sy daaropvolgende bewegings dat ek hulle nouliks in behoorlike volgorde in my
geheue kan terugroep. Tegelyk met die skreeu smyt hy sy glas op die vloer, waar
dit in honderd stukke rondspat. Hy was orent uit sy stoel; met die een hand gryp hy
'n uitgestrekte arm van sy vrou en met die ander, een van die geweers wat agter
hom teen die muur staan. Met soveel geweld ruk hy Marie uit die leunstoel dat sy
agter hom op die vloer sou neergestort het indien ek haar nie met 'n arm om haar
lyf gevang en teen my vasgedruk het nie.
‘Kyk! Kyk!’ skreeu hy en wys met een vinger na die hoekie waar Marie se leë stoel
staan. Oor die leuning van die stoel hang haar jas, wat sy vroeër uit die huis gebring
het, met die opmerking dat dit saans so vinnig koud word dat sy dit weldra hier op
die stoep sou nodig kry. Soos ek jou vertel het, was die hoekie dig toegegroei deur
die grenadella wat die tralies van die veranda aan die een kant bedek. Die laaste
lig uit die rooigekleurde weste was nog in kolle en stroke deur die donkergroen
lommer van die grenadella sigbaar. Origens was die hoekie in donker skadu gehul.
Ek wil jou graag hier vertel presies wat ek gesien het, maar jy sal lig begryp dat
ek vreeslik geskrik het. Ons het almal vreeslik geskrik. Ons was reeds tot 'n toestand
van die hoogste senuagtigheid opgewen deur die geheimsinnige dampkring van
ons omgewing. Daartoe het die geestelike toestand van Boy en Marie natuurlik
bygedra, en die toenemende duister, die aandstilte om ons heen, het die toestand
tot 'n krisis vervoer nog voordat iets gebeur het, en toe boonop val Boy se gedrag
as 'n donderslag op ons uit die bloue hemel. Wat ek gesien het? Luister dan.
In die digte blare van die grenadella, waar Boy wys, sien ek 'n stadige, aaklige,
senuskokkende beweging. Wat dit was, kon ek nie uitmaak nie. Die voorwerp wat
die beweging veroorsaak het, was self donker, en dit was so in die duister van die
grenadella gehul dat dit onmoontlik was om die vorm of gestalte uit te maak. Ek het
my verbeel dat ek 'n swart gesig sien wat deur sluwe bewegings trag om 'n loergat
deur die blare van die grenadella oop te skuiwe. Dit was die eerste en laaste indruk
wat ek gehad het. En toe was daar 'n geweldige uitbarsting - 'n oorverdowende
ontploffing wat my byna van my voete ruk. Boy had altwee lope van die geweer
gelyk afgetrek en 'n rokende gat deur die grenadella geblaas, ongeveer vier duim
bo die plek waar die bewegende voorwerp verskyn had.
Onmiddellik ná die skoot gooi hy die geweer neer, gryp een van die lang kieries
en begin die grenadella soos 'n waansinnige verder stukkend te slaan, onder 'n
stroom van vloeke en uitskelwoorde. Toe hy ná 'n tyd weer tot bedaring
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kom, was hy uit-asem en sy gesig blink van die sweet. Die doel van al sy woede
het verdwyn. Ons drie mans het kieries gegryp en om gehardloop om die ontvlugting
van hierdie sluwe besoeker te verhinder. Maar in die blomtuin was daar niks te sien,
niks te hoor nie. Alles was doodstil. Ons bekruiper het spoorloos verdwyn.
Gedurende ons soekery het Boy, opgewonde, een vraag gedurig aan ons gestel:
‘Het julle gesien? Het julle gesien?’ Maar dit is juis wat ons nie gedoen het nie! Ons
het gesien, maar geeneen van ons wis wat ons gesien het nie.
Toe ons 'n paar minute later in die eetkamer vergaar, het hy sy ondersoek op
meer bedaarde wyse voortgesit: ‘Vertel my, Sois, presies wat jy gesien het,’ vra hy
aan De Ville.
‘Dit is eenvoudig genoeg,’ was die antwoord, ‘ek het niks hoegenaamd gesien
nie. Ek het my verbeel dat ek 'n roering in die blare gehoor het; maar daarvan is ek
glad nie seker nie. Dit kon 'n vlagie wind gewees het.’
‘En jy, Paul?’ vra hy aan my. Ek het hom kortliks vertel wat ek reeds beskrywe
het. ‘Ek het my verbeel dat ek 'n gedeelte van 'n donker gesig sien - soos die gesig
van iemand wat deur die blare probeer loer. Maar dit was alles baie vlug en baie
onduidelik.’
‘En jy, Marie - het jy niks gehoor voordat ek die alarm gegee het?’
Marie was nog doodsbleek van die geweldige skrik wat sy moes ondergaan het.
Haar lippe was nog aan 't bewe, en dit het haar klaarblyklik moeite gekos om bedaard
oor die voorval te praat.
‘Ek het verskeie male 'n geritsel in die blare gehoor - maar dit het skaars my
aandag getrek; ek kan my nouliks duidelik herinner dat ek dit gehoor het. Ek het dit
natuurlik aan die wind toegeskrywe, en dus geen ag daaraan gegee nie.’
Ons gasheer het ons elkeen 'n dop brandewyn opgedring en het self ook een
gedrink, waarna ons om die tafel gaan sit het om die saak nogmaals te bespreek.
Ek onthou dat De Ville by dié geleentheid weer daarop aangedring het dat Boy
alles vertel wat hy vermoed en alles omtrent hul vorige gewaardings. Maar hy het
- baie beleefd en vriendelik, maar tegelyk baie beslis - ons weer versoek om hiervan
af te sien totdat ons self ontwyfelagtige bewys had van wat daar op Avonduur
aangaan.
‘Julle sien, ons staan nog maar net waar ons was toe ek julle in die stad
geraadpleeg het. Geeneen van julle het enige bewys van die waarheid van wat ek
sal moet vertel nie; en sonder persoonlike bewys sal dit moeilik wees om ons storie
in alle besonderhede te glo; en tensy julle ons storie glo, sal julle ons nie kan help
nie. Ek vra julle as ou en getroue vriende om net 'n bietjie geduld te gebruik. Dit sal
gou weer kom - dit ten minste kan ek julle belowe.’ En toe lê hy sy hand op De Ville
se skouer en gaan in die diepste erns voort: ‘Sois, jy ken my van kleins af, en ofskoon
ons mekaar baie jare nie gesien het nie, is ek daar seker van dat jy my nog goed
genoeg ken om te weet dat ek nie liggelowig sal
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wees nie; dat ek nie geredelik 'n kinderstorie as waarheid sal aanneem nie; dat ek
nie bygelowig is nie. Ek is ten minste nie meer 'n kind nie, en beskik oor 'n gewone
mate van gesonde verstand, en ek dink nie dat ek lafhartiger as die meeste mense
is nie; maar ek gee julle my plegtige woord dat hier iets op Avonduur aan die gang
is wat my dronkslaan, wat al my ondervinding ver te buite gaan. Weet julle hoe
ernstig ek was net voordat ek julle geraadpleeg het? Ek het besluit om Avonduur
te laat vaar - om die ou familieplaas, waaraan ek diep geheg is, teen enige prys te
verkoop en 'n lewe van armoede en gedurige strewe tegemoet te sien - want dit sal
ongetwyfeld die gevolg wees as ek Avonduur nou moet prysgee teen die geringe
prys wat ek nou vir my grond sal kry. So ernstig was dit met ons gesteld! Ons is
omsingel deur 'n verbitterde, nydige vyandskap, wat gedurig op die loer staan om
ons te vermoor, en ons weet nie wat dit is en van waar dit kom nie. Julle weet ek
het van towery gepraat - nou ja, julle sal self sien.’
Ek onthou dat hy gedurende 'n tydelike afwesigheid van sy vrou, ons haastig nog
dit toegefluister het: ‘Een ding vra ek julle om op te merk en te onthou: die gevaar
- as daar vanaand gevaar was - was meer bepaald teen Marie gerig. Dit is te sê,
as daar 'n aanval plaasgevind het voordat ek haar uit die stoel geruk het, sou sy die
slagoffer gewees het. Onthou dit en vergelyk dié feit met wat julle self op Avonduur
sal ondervind, en vergelyk dit ook met al die voorvalle wat ons later aan julle kan
beskrywe.’
‘Wat bedoel jy eintlik hiermee, Boy? Dit ten minste kan jy aan ons verduidelik.’
‘Ek meen net dit,’ was sy plegtige antwoord, ‘dat hierdie donkere en geheimsinnige
vyandskap teen my vrou en teen niemand anders op Avonduur gerig is nie. Al wat
hulle soek, is om haar van die lewe te beroof.’
Ek weet voorwaar dat ons tweede nag op Avonduur rusteloser en senuagtiger
was as ons eerste, en dat De Ville en ek baie min geslaap het. Die suggestiewe
krag van al wat ons deurgegaan en tot dusver gehoor had, het 'n onvermydelike
uitwerking op ons gemoedere gehad. Ons het altwee gevoel asof ons in 'n wolk van
geheimsinnigheid wandel; dat ons enige minuut geroepe mag word om 'n gevaar
te bekamp wat ons uit die donker bedreig. Ons het dieselfde gevoel gehad wat jy
ondervind as jy donker bosse in die nag moet deurgaan waar kort tevore leeus aan
alle kante gebrul het en nog altyd aan 't blase is.
Die volgende oggend het 'n nuwe gas onverwags by Avonduur opgedaag. Dit
was 'n ou heer Dirk Brink, van wie ons baie male gehoor, maar nooit tevore ontmoet
het nie. Dit was sy noodlot om 'n sonderlinge rol in die drama van Avonduur te speel,
en daarom is dit wenslik om hierdie eienaardige karakter 'n bietjie breedvoerig te
beskrywe. Die ou heer was destyds ongeveer sewentig jaar oud. Hy was nooit
getroud nie en het sy hele lewe aan die studie van diere gewy. Hy het die wonderlike
gawe besit om alle wilde diere binne 'n kort tyd
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mak te maak, en by die skuuste soveel vertroue te skep dat hulle hom nie alleen
as beskermer nie, maar dikwels as beminde vriend beskou het. Ten tyde van hierdie
besoek aan Avonduur was hy woonagtig op 'n eensame en afgeleë plasie diep in
die berge. Boy van Niekerk was sy naaste - en feitlik sy enigste - buurman, en daar
het spoedig tussen die ou heer en die Avonduur-gesin 'n band van liefde ontstaan
wat hom die status van 'n beminde bloedverwant op Avonduur verskaf het. Nooit
was iemand meer welkom as oom Dirk nie - hoewel sy besoeke meestal seldsaam
en kortstondig was. Op sy plasie had hy 'n menigte wilde voëls van alle soorte so
mak gemaak dat hy hulle elke oggend op sy stoep moes voer. Ook had hy
klipbokkies, dassies, rooihase en 'n menigte ander diere wat die vryheid van sy
woning besit het, en hom op alle ure van die dag en nag besoek het. Sy besoeke
kon nooit lank duur nie, want sy diere had sy sorg nodig - dit was altyd sy ekskuus.
Ek glo nie dat ek ooit 'n meer beminnenswaardige mens ontmoet het dan oom
Dirk Brink nie - sodra jy al die eienaardige klein wendings van sy karakter verstaan
het. Maar wat ek persoonlik die meeste in hom bewonder het, was sy wonderlike
natuurkennis. Sy intieme omgang met wilde diere gedurende 'n lang leeftyd het hom
'n kennis en begrip van hul gewoontes en sielelewe verskaf wat baie geleerdes hom
seker sou beny het.
Hy was 'n groot, forsgeboude man met spierwit baard en hare, en 'n gedurige
glimlaggie op sy gesig.
Ek het dadelik opgemerk dat die ou heer teleurgesteld was om ons op Avonduur
te vind. Hy was 'n eensame ou kluisenaar, en ek dink dat hy liewer Marie en haar
man alleen sou wou gehad het gedurende sy besoek. Ook was dit gou duidelik dat
die baba - klein Marie - die groot attraksie is. Dit was belaglik om al die planne en
ekskuse van die ou heer te gewaar wat hy op tou had om die baba in die hande te
kry! Hy had in Juanita Perreira 'n laggende en spottende teenstander, want sy had
gou sy swakheid ontdek, en dit het haar die grootste genoeë verskaf om die ou man
te terg deur klein Marie op allerhande voorwendsels buite sy bereik te hou; en hy
het baie van die jong halfbloed verdra want, ofskoon hy haar gedurig uitgeskel en
woordeliks aangeval het, was dit duidelik dat Juanita haar mantel van betowering
ook oor oom Dirk gewerp het. Op alle ure kon ons haar vrolike gelag hoor, en die
gebrom van die ou heer tussendeur, terwyl sy hom pla of uitlag.
Hier was nou al die karakters versamel wat voorbestem was om deel te neem
aan die klein drama van Avonduur.
Ek kan nie sê die eerste deel van ons verblyf op Avonduur was juis plesierig nie.
Die omgewing en die gesin waarvan ons deel uitgemaak het, was aangenaam
genoeg, maar die aaklige atmosfeer van geheimsinnigheid en die klaarblyklike
toestand van voortdurende vrees waarin Boy en sy vrou verkeer het, het saamgespan
om ons eerste dae en nagte op Avonduur onaangenaam span-
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nend te maak. Om openhartig te wees en geen mooi woorde te besig nie: ons was
altwee taamlik bang. Die nagte meer bepaald was hoogs onaangenaam. Ons was
spoedig in so 'n toestand van senuagtigheid dat elke geluid in die nag ons met skrik
gewek het, en selde het 'n nag verbygegaan dat ek De Ville nie verskeie male in sy
kamer besoek het om die een of ander ongewone geluid te bespreek nie.
Twee dae ná die voorval op die veranda was daar sekere insidente wat ek hier
wil beskrywe omdat hulle 'n uitwerking op die denouement gehad het.
In die eerste plek het ons verneem dat die ou heer Brink die omgewing so
onaangenaam gevind het dat hy besluit het om ons die volgende dag te verlaat, en
Boy van Niekerk het die ou goed genoeg geken om hom nie te probeer ompraat
om langer te bly nie. Boy het hom niks van al die geheimsinnige gevaar vertel nie.
Hy het hom ook genoeg geken om te weet dat hy al hul vrees sou bespot en uitlag
en dat hy derhalwe eerder 'n hindernis as 'n bron van hulp sou wees. Hy het net
een oggend botweg verklaar dat hy na sy voëls en bokkies teruggaan.
De Ville, oom Dirk en ek het ooreengekom om die dag voor oom Dirk se vertrek
in die berg agter die opstal te gaan wandel. Ons kon nie ver gaan nie en ons moes
stadig loop ter wille van De Ville se nog steeds hinderlike wonde. Boy is deur een
of ander dringende plig verhinder om ons te vergesel. Dit was 'n heerlike oggend
van skitterende sonskyn en 'n bergwindjie so kouerig dat die warmte van die
onbewolkte son meer dan aangenaam was.
Die bergvoet het 'n aanvang geneem binne een myl van die huis. Die helling gaan
met soveel verdrag dat ons skaars die klim gewaar het voordat ons taamlik hoog
tussen die rotse was. Die voet van die berg is bestrooi met enorme rotse wat in
vorige eeue uit die hoë kranse neergestort het, en elke opstapeling van klippe is
ruig begroei met stamvrugte, wildeperskes en ander berggewas, wat 'n natuurlike
rotstuin hier skep van wonderlike skoonheid. Tussen die magtige rotse deur gaan
verskeie veevoetpaadjies na die hoogtes, en dit was een van die kronkelende weë
wat ons gevolg het. Binne 'n paar tree was ons uit gesig van die woonhuis, want
die gevalle rotse maak hier 'n ware doolhof, wat nou en dan die gehele landskap
onder uit gesig voer.
Ons het ongeveer 'n halfuur stadig geloop toe ons onverwags op 'n klein gelykte
uitkom met vier strooise in 'n sirkel teen die agterste rotswand. Dit was 'n pragtige
klein paradys, van die wêreld deur 'n wildernis van opgestapelde klippe heeltemal
afgesny en beskerm. Reg voor ons was 'n taamlike groot en netjies gemaakte huis
met 'n digte rietskerm omsingel, sodat ons vir eers slegs die dak van die huis kon
sien. Van agter die skerm styg 'n blou spiraal van rook in die stille lug omhoog, want
hier tussen die magtige rotse was geen teken van die koue wind wat ons nog hoog
bo ons kon hoor rumoer nie.
Ons het al drie verwonderd net binne die groot natuurpoort gaan staan. Maar dit
was nòg die onverwagte skouspel, nòg die verbasende skoonheid van
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die omgewing wat ons so verras het. Dit was iets geheel anders wat ons in
luisterende houding tot stilstand gebring het. Vanuit die skerm hoor ons 'n mensestem
met begeleiding van die een of ander snaarinstrument sing. Dit was ongetwyfeld 'n
vrou wat sing, in 'n pragtige, helder sopraanstem. Ek dink die omgewing het daartoe
bygedra om vir ons die lied van die onsigbare sangeres te verheerlik: die helder,
koele môrestond; die groen kweekbegroeide gelykte om ons heen; die afsluiting
van wild opgestapelde rotse wat die stilte en eensaamheid van die berge
vermenigvuldig, het alles daartoe bygedra om die skone stem en eienaardige lied
in iets sprokieagtigs te omskep. Nadat ons 'n tydjie verwonderd geluister het, was
ek die eerste om na die poort van die skerm aan te stap; ek moes sien watter swart
vrou dit is wat so mooi kon sing, en watter lied en taal dit is wat sy besig.
Nooit sal ek die skouspel vergeet wat ons hier verras het. Toe ons in die skerm
verskyn, was daar onmiddellike stilte. Ons koms het die sangeres net soveel verras
as wat sy ons tot verwondering vervoer het. Voor ons was twee taamlike groot
hartbeeshuise in plaas van die gewone strooise wat ons te wagte was - een veel
groter as die ander, maar altwee van dieselfde boustyl. Langs die deur van een huis
sit op die grond met uitgestrekte kaal bene 'n ou inboorling, so oud dat sy kop wit
is, en dat hy ons met toegeknypte oë moes betrag. Hy was slegs in 'n hemp geklee,
met 'n jakkalsvel-karos om die skouers en 'n versameling leer- en velsakkies voor
sy bors wat aan 'n dik geel koperhalsring vas was. Hy was klaarblyklik 'n ou
toordokter wat nog trou gebly het aan die ou gewoontes en gelowe van sy ras en
amp. 'n Paar tree van hom af, teen een van die ruigste rotsstapels van die natuurlike
skutmuur, was ons wonderlike sangeres. Hoe sal ek haar beskrywe om die
verbasende beeld lewendig te maak. Dit was 'n jong donker vrou wat ons voor ons
sien. Sy sit op 'n seepkissie of ander voorwerp van dié aard, met 'n inboorling-ghitaar
in die hand. Haar musiekinstrument was eenvoudig genoeg: dit was vervaardig uit
'n lampolieblik met gedraaide seninggaring as snare. Haar bolyf was heeltemal
nakend, behalwe 'n tiervel wat agter om haar skouers geslinger was. Om die heupe
was gebreide beesvel-voorskote wat tot aan die knieë reik. Haar hele mondering
was met skitterende krale uitgewerk, en om hals, arms en enkels was die gewone
versameling koper- en ysterringe. Sy staar ons geruime tyd verbysterd aan, en ek
dink nie dat ek ooit in my lewe iets so mooi en so passend by die wilde
natuuromgewing gesien het nie. Haar huidskleur was 'n eienaardige ligte bruingeel,
so lig dat die blos wat haar voorhoof en wange gelyktydig met ons verskyning, bedek
het, helder deur die satyngladde vel skyn. Haar gelaatstrekke was Europees met
geen aandenking van haar naturelle-herkoms sigbaar nie. Die lyne van buuste,
arms en bene was beeldskoon. Ons het haar nie geken nie - ek seker mins van al
drie - totdat De Ville met verbasing haar naam uitroep: ‘Juanita! Wat doen jy hier?’
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Indien ons tekens van beskroomdheid of skaamte oor die meer dan tentoongestelde
liggaam verwag het, was ons seker teleurgestel. Sy het ongetwyfeld 'n weinig
gebloos, maar nie meer dan 'n mens sou te wagte wees by enige jong meisie ná 'n
skielike ontmoeting nie. Daar was nie die minste beweging of poging om die boesem
te bedek nie; daar was in hierdie opsig die volstandige natuurlikheid van die gewone
swart vrou. Haar houding, haar gebare, die nadrukskeppende geluide wat haar
woorde vergesel, was dié van 'n gewone inboorling.
Die verbasing wat hierdie verandering en teenstelling by ons gewek het, sal lig
begrypbaar wees. Tot die vorige aand nog het ons Juanita Perreira gesien en geken
as 'n welopgevoede, fyn geklede jong Europese meisie, mooi genoeg om die
opmerksaamheid van enige jong man dadelik gaande te maak, en hier was sy soos deur 'n towerslag - in 'n primitiewe inboorling omgeskep.
Sy beantwoord De Ville se uitroep met 'n skel gelag, waarvan die geluid alleen
genoeg sou gewees het om haar as 'n naturel te bestempel. Dit was wonderlik om
so 'n verandering te sien wat selfs tot die stem en kleinste gebare kon deurdring.
Juanita was 'n jong swart vrou so volmaak dat die weerga van haar grimering
tevergeefs op enige toneel van die wêreld gesoek sou word.
‘Ek kom my oupa besoek,’ sê sy, en met 'n handwuif dui sy die ou swarte langs
die deur aan, wat ons nog steeds mompelend en met geknypte oë sit en bekyk.
Mev. Van Niekerk had ons reeds van hierdie besoeke en tydelike
gedaanteverwisselings vertel, wat uit die tyd van Boy se oorlede moeder dateer.
Maar 'n verandering van hierdie aard was geeneen van ons seker te wagte nie. Ek
dink stellig dat De Ville gedurende hierdie onderhoud veel skamer en meer bedeesd
was as Juanita!
‘Maar, Juanita! ... hoe ... waarom ...’ gaan hy stamelend voort. Ek dink hy wou
haar vra waarom sy so aantrek, en haar so gedra, en hy was skielik te skaam om
sy vraag in woorde te stel!
Juanita lag weer skel, met 'n snerpende klik van die tong.
‘Die baas weet dat ek 'n kaffermeid is,’ sê sy nadruklik en sonder die minste teken
van beskroomdheid. ‘Hierdie ou is my oupa, wat my opgepas het toe my mamma
hier dood is. Ons twee is nog al wat oorbly. Die ou is al so oud dat hy nie meer goed
dink nie en hy treur nes 'n kind as ek hom nie kom besoek nie. En ek het hom ook
lief, want hy is my oupa, en ek kan nie hier by hom kom woon met die witmens se
klere aan en die witmense se taal nie.’
‘Maar dit was tog in die witmens se taal wat jy netnou gesing het,’ sê De Ville, ‘dit
was seker g'n inboorlingtaal nie. Ons het jou liedjie afgeluister, Juanita. Dit was baie
mooi.’
Elke antwoord van haar is deur die gewone betekenislose, skelle gelag begelei.
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‘Die seur moet weet dat my vader Portugees was, en vandat ek baie klein was, het
die Portugese nonne my opgepas en opgevoed. My moeder het ook toe Portugees
leer praat. Dit was die eerste taal wat ek kon praat. Ek het in die begin Engels as
'n vreemde taal onder die nonne geleer; en nog later Afrikaans, toe die oorlede
ounooi Van Niekerk - Boy se moeder - my aangeneem het. Die nonne het my baie
Portugese liedjies leer sing. Hulle het 'n menigte pragtige volksliedjies, en nou nog
as ek 'n liedjie maak, dan kom dit vanself en as iets natuurliks dat ek dit in Portugees
doen ... Dit is 'n baie mooi taal, seur. U weet dit besit al die skoonheid van Spaans,
Frans en Italiaans - die verwante tale.’
Ek herinner my dat veral twee dinge my gedurende haar gesprek in haar
inboorling-gedaante opgeval het: eerstens dat sy altyd van Boy van Niekerk as ‘Boy’
praat, sonder enige eerbiedstoevoegsel hoegenaamd; en tweedens, die verbasende
snelle deurslag tot sinne en uitdrukkinge wat haar hoë opvoeding en fyn beskawing
duidelik weerspieël.
‘Was dit 'n liedjie wat jy self gemaak het, Juanita?’ vra De Ville saggies, asof hy
bang was om haar te verskrik en van sy doel afkerig te maak.
‘Ja, seur, dit is een wat ek twee of drie maande gelede gemaak het om klein Marie
aan die slaap te sing. Ek maak dikwels wiegeliedjies. Ek ken ook verskeie
wiegeliedjies in Portugees - maar hierdie een was een van my eie. Boy en die nonnie
Marie het my dit vir hulle laat sing omdat hulle van die wysie gehou het. Die woorde
kan hulle natuurlik nie verstaan nie.’
Toe, op De Ville se versoek, het Juanita die liedjie gesing, en nadat sy klaar was,
het hy haar beleefd gevra om die woorde vir hom in sy sakboek op te skrywe, wat
sy dadelik gedoen het. Met haar hulp het ons daar en dan die liedjie in Afrikaans
omgesit. Die meeste van die rym, en al die ritme was Juanita se werk, en sy moes
natuurlik sorg dat die woorde by die musikale ritme pas. Hier dan is die lied (wat so
'n belangrike rol in ons drama moes speel) soos Juanita dit twee of drie dae later ná haar terugkeer na Avonduur - finaal verander en verbeter het:
O Diep rivier, o donker stroom!
Hoe lank het ek gewag, hoe lank gedroom,
die lem van liefde wroegend in my hart?
- In jou omhelsing eindig al my smart;
blus uit, o Diep Rivier, die vlam van haat,
- die groot verlange wat my nooit verlaat.
ek sien van ver die glans van staal en goud,
ek hoor die sag gedruis van waters diep en koud.
ek hoor jou stem as fluistering in 'n droom.
kom snel, o Diep Rivier, o donker stroom.
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Op ons versoek - ten minste die versoek van De Ville en myself - het sy die liedjie
in Afrikaans weer gesing. 'n Gedeelte was 'n soort resitatief, uiters treurig en vol
onbevredigde verlange. Ek herinner my die grootse indruk wat haar houding op my
gemaak het toe sy langs De Ville staan om oor sy skouer die woorde van die lied
in die sakboek te volg. In die gloed van sonlig wat haar bestraal, het die gladde
brons van haar vel, gepaard met die skone lyne van haar liggaam, die indruk van
'n vorstelike metaalbeeld gegee. Die diepe droewigheid van die melodie en die sagte
stemveranderinge het die oortuiging gelaat dat 'n diep belaste hart hier uiting in
musiek vind. Maar haar houding en gedrag het hierdie indruk geloënstraf. Sy het
die lied met 'n vrolike lag beëindig.
‘Dit is moeilik om in 'n ander taal weer te gee wat jy werklik bedoel,’ sê sy.
‘En wat beteken dit eintlik, Juanita?’ vra De Ville op sy sagste toon, ‘wat is die
Diep Rivier waarvan jy so treurig sing?’
‘Vra jy haar wat dit beteken?’ val die ou heer Brink sarkasties tussenin. ‘Kan jy
nie sien dat dit alles onsin is nie?’ en ernstiger tot Juanita: ‘Skaam jy jou nie om so
voor mans te verskyn nie? Vind jy daar plesier in om jou as 'n kaffermeid voor te
stel, jy wat die opvoeding en gewoontes van 'n witmeisie ken?’
Dit het Juanita so laat lag dat sy 'n tyd lank nie kon antwoord nie. Weer het ek
opgemerk dat haar gelag, gepaard met die eienaardige buigings van haar romp, al
die tekens van die naturel weergee.
‘Hoor hoe praat die ou seur. Is ek dan nie 'n kaffermeid nie? Kyk die kleur van
my vel!’ en sy strek haar blote arms langs die oubaas se hand uit. ‘Dit is my oupa
wat daar sit, en wat sal hy dink en hoe sal hy voel as ek hom besoek in die kleredrag
en met die gewoontes van 'n wit meisie? So sal ek nooit met hom kan omgaan nie.
Nee, ou seur,’ gaan sy in 'n skielike toon van bitterheid voort, ‘ek vergeet nooit dat
ek 'n kaffermeid is nie. As ek dit soms wel vergeet, dan herinner die witmense my
gou genoeg daaraan. Ek moet op my plek bly. Ek moet oppas dat ek nooit 'n witmens
werklik liefkry nie - dit is ongeoorloof. Daarom sorg ek dat ek elke nou en dan van
my liewe ou kleintjie geskei word. Selfs my liefde vir klein Marie mag net tot 'n sekere
lyn strek; daarná moet ek oppas! Wat ek ook al voel, durf ek nooit wys nie. Ek het
klein Marie net so lief asof sy my eie kind is; maar u het seker al opgemerk dat ek
sulke liefde nooit vertoon nie. Ons met swart bloed in ons are word veronderstel om
anders te dink en te voel as witmeisies; en ek trag altyd om dit na te leef, want ek
weet dat 'n oortreding van hierdie witmens-wet my dadelik in die diepste
ongelukkigheid sal dompel.’
Daar was nou geen teken van treurigheid nie. Haar gemoed was skielik vol van
'n trotse bitterheid, wat De Ville dadelik getrag het te versag.
‘Maar jy het my nog nie vertel wat jou lied beteken nie, Juanita,’ sê hy weer ewe
sagmoedig.
‘Sien die seur nie,’ was haar antwoord, ‘dat sodra iemand die betekenis van
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'n lied of 'n gediggie vra, dan is dit onmoontlik vir hom om dit ooit te verstaan. Ek
kan dit nie in gewone woorde verklaar nie; en as julle dit nie vanself begryp nie, sal
my uitleg niks help nie.’
Daar het die saak vir eers geëindig.
‘Alles pure onsin,’ brom ou Dirk Brink, en toe ons die skerm verlaat, gaan hy voort:
‘Sien julle nie dat die meidjie 'n strepie het nie? Sy sou nooit anders haarself so
mismaak nie. Dit val nie in die natuur nie. En as sy 'n strepie het, dan, voorwaar,
vra julle verniet na die betekenis van al haar uitlatings. As ek Boy en Marie was,
sou ek meer sorg dra hoedat sy toegelaat word om met die baba om te gaan.’
En so is ons voort om 'n paar honderd tree bo die laaste rotse te gaan sit en rus.
Daar was van hier 'n wonderlike uitsig oor die pragtige, sonbestraalde panorama
van Avonduur. Die wind het gaan lê, en buiten die sagte fluistering van 'n koel luggie
nou en dan, was ons te midde van die diepste stilte.
Wonderlik hoe die geringste en mees betekenislose gebeurtenisse soms die
grootste uitwerking op die loop van sake meebring, waarvan die toeskouer nooit
ten tyde van die voorval self, sou gedroom het nie. Dit het my later voorgekom - toe
ek oor die hele saak nadink - dat dit alles voorbestemd was; dat die ou heer Dirk
Brink Avonduur juis toe moes besoek om met ons hierdie wandelinkie te onderneem.
Dit was ongetwyfeld die diepe stilte van ons omgewing en ook die oneindigheid
van die landskap onder ons wat ons self uiteindelik tot stilte geneig het. Onmiddellik
voor ons lê Avonduur soos die landkaart van 'n landmeter: vyftig myl verder begin
die Bosveld, wat van hier slegs as 'n skadu op die gelykte vertoon; en honderd myl
van ons af is die eerste groot bergreeks van die noorde, so deurskynend blou dat
dit skaars sigbaar was.
Ons het geruime tyd die lied van Juanita bespreek. Ek herinner my dat De Ville
gesê het: ‘Ek stem nie geheel met oom Dirk saam dat dit die uiting van 'n
kranksinnige is en vir 'n mens van gesonde verstand geen betekenis het nie. Ek
voel dat daar iets in skuil - dat sy iets te kenne wil gee wat nouliks in gewone taal
uitgedruk kan word. Daarom het sy haar toevlug tot poësie en musiek geneem, wat
al meermale in die geskiedenis van die mensdom geskied het.’
En toe was daar 'n lang argument omtrent Juanita, waaraan ons al drie
deelgeneem het, maar die oubaas was van sy standpunt nie te verroer nie; en so
was dit dat ons uiteindelik tot swye geraak het. En toe gebeur die voorval wat so 'n
sonderlinge uitwerking op die drama van Avonduur gehad het.
Ons was reeds 'n lang tyd stil toe ons skielik 'n eienaardige geluid hoor. Dit was
'n hol gekletter oor los klippe wat my herinner het aan die geluid van 'n leë
inboorlingslee wat oor 'n bergpad trek. Ons kon hoor dat die geluid in ons rigting
kom, maar daar was niks sigbaar nie.
‘Wat op aarde is dit?’ vra De Ville verwonderd.
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‘Wag!’ fluister ou Dirk Brink ons dringend toe, ‘sit almal stil; dan sal ek julle iets baie
snaaks wys.’
Ons twee sit halsreikend en 'n bietjie senuagtig uit te kyk na die naderende geraas,
toe skielik van agter 'n klein rots, net benede ons voete, 'n groot bergskilpad te
voorskyn kom. Ons kon dadelik sien dat hy in 'n staat van groot opgewondenheid
verkeer. Hy struikel en gly oor die los klippe in sy weg met 'n gekletter en geraas
wat hy maklik kon vermy het as hy sy pad beter wou kies, maar so haastig was hy
dat hy vir geen klip in sy pad wou uitdraai nie. Oor elke struikelblok sukkel hy heen
met 'n onnodige verkwisting van energie wat my as uiters belaglik voorgekom het.
‘Nou sal julle iets sien,’ gaan oom Dirk voort, ‘wat een van die grootste geheime
van die natuur vir julle sal oplos, indien julle ooit daaroor nagedink het - wat ek
betwyfel! Het julle ooit die vraagstuk bepeins hoe 'n skilpad en 'n trapsoetjies, om
maar net twee te noem, ooit in die natuurstaat 'n maat kry - hoe die geslag ooit
voortgeplant word? U weet dat altwee, in ons tyd altans, baie seldsame diere is en
altyd eensaam; en dat hulle vreeslik stadig hul liggame oor die grond of deur die
berggewas vervoer. As hul ontmoeting met 'n maat van blote toeval afhanklik was,
dan seker sou die skilpad en trapsoetjies gemiddeld duisend jaar nodig hê om 'n
huwelik tot stand te bring. Hoe beskerm hulle ook al mag wees, sou hierdie twee
diersoorte nooit kan voortbestaan nie. Maar die natuur maak voorsiening, soos hy
altyd in sulke gevalle doen. Let maar op!’
Ons moes opstaan en die skilpad oor 'n afstand berg-op volg. ‘Maar hy is naby
die doel van sy groot soektog wat miskien al 'n maand duur,’ vertel oom Dirk ons;
en toe skielik stuit die skilpad teen die rand van 'n plat klip wat onder uitgehol was,
maar te laag om hom toegang te verskaf tot die grot. Hy het dadelik 'n paar duim
agteruit geskuiwe en toe met sy grootste spoed teen die rand van die klip met die
skof van sy dop gebots. Dit het hy aanhoudend herhaal totdat ons geduld byna
uitgeput was; en toe wys oom Dirk met sy vinger, en van onder die plat klip sien
ons die kop en voorpote van 'n tweede skilpad te voorskyn kom.
‘Daar is die geliefde wat hy so lank gesoek het,’ sê die ou heer.
Vir my - en ook vir De Ville - was dit iets geheel nuuts in die natuurkennis. Ek
moet erken dat ek nooit tevore daaroor gedink het nie; maar noudat ek dit voor my
oë sien gebeur, was dit 'n verbasende skouspel. En toe begin die ou heer uitlê: die
meeste diere is afhanklik van geur, nie alleen om die seksuele sin in werking te stel
nie maar ook om die een geslag in staat te stel om die ander geslag oor groot
afstande op te spoor. Die wyfie van die meeste werweldiere het 'n sekere klier wat
'n reukstof afsonder, en wat gedurende die paartyd in werking tree en langs hierdie
afwerpsel is die mannetjie in staat om die wyfie oor ongelooflike afstande te volg
en uiteindelik te vind. Hy is baie gelukkig as hy nie gelyktydig met 'n mededinger
aankom nie. Indien dit gebeur, dan is daar altyd 'n
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geweldige geveg, en op die ou end buit die sterkste die prooi. Die natuur is nooit
sentimenteel nie. Reg verskaf nooit die minste voorkeur nie. As dit anders was, sou
die vernaamste werking van die natuurlike uitsoeking nie bestaan nie.
Ons het die ou heer Dirk Brink se lessie in die natuurkunde altwee baie interessant
gevind, en die gesprek oor die saak het geduur totdat ons net voor sononder weer
die huis bereik het; maar geeneen van ons twee het ooit gedroom dat hierdie klein
voorval so 'n groot uitwerking op die drama van Avonduur sou hê nie. Wie van ons
kon dink dat hierdie niksbeduidende gebeurtenis ons in staat sou stel om verskeie
lewens op Avonduur te red, wat toe reeds sonder ons wete in die grootste gevaar
verkeer het.
Die volgende oggend het oom Dirk Brink vertrek, en weer was ons vier blankes
en Juanita die enigste inwoners van Avonduur. Drie dae lank het niks gebeur nie
en die lewe het sy gewone eentonige loop op Avonduur geneem sonder dat ons
enige uitleg van die atmosfeer van onrustigheid en vrees erlang het.
Dit was die nag van die vierde dag van ons verblyf dat ons die eerste maal in
direkte aanraking met die geheimsinnige bedreiging gekom het.
Ons vier - Boy, sy vrou, De Ville en ek - sit aan tafel met Juanita as bediende
agter ons stoele. Daar was nog drie swart vroue in die kombuis en agterhuis
teenwoordig, maar hulle het so selde te voorskyn gekom dat ek hulle nouliks van
sien sou geken het.
Die baba - klein Marie - was reeds in haar ouers se slaapkamer aan die slaap.
Ek dink dat De Ville en ek teen dié tyd 'n bietjie meer gerus geword en die gevoel
gekry het dat niks sou gebeur solank ons op Avonduur teenwoordig is nie. En toe
skielik val die slag, as 't ware uit die bloue hemel. Daar was skielik 'n geweldige en
aanhoudende histeriese geskreeu. Ons hoor die klap van kaal voete die gang op
in die rigting van die slaapkamer, en binne borrel twee van die jong swart vroue met
hande omhoog, wyd-gerekte oë en alle tekens van die uiterste verskrikking. Ek kon
slegs twee woorde in hul geskreeu duidelik hoor: ‘Wana! Wana! Die noga! Die noga!’
- ‘Die baba! Die baba! Die slang! Die slang!’
Al vier van ons het gelyk opgespring en, saam met Juanita, die gang opgestorm.
Toe ons by die deur van die slaapkamer kom, het ek vir die eerste maal opgemerk
dat Boy 'n dubbelloopgeweer in sy hande had. Waar hy dit gekry het, wis ek nie,
maar hy het waarskynlik een êrens in die gang aangehou. In die deur stuit ons al
vyf met die twee swart vroue agter ons. Nooit sal ek die verskriklike skouspel vergeet
wat ons in die dof verligte slaapkamer aanskou het. Daar was een groot dubbele
ledekant in die kamer, met die bababed langsaan. Maar klein Marie was op die groot
bed - waarskynlik slegs tydelik - aan die slaap. Ek kon haar klein gesiggie duidelik
sien, met die lippies half oop en die skyn van 'n glimlaggie op haar mondjie. Sy was
net in die middel tussen die slaapplekke van haar moeder en vader, wat aangedui
word deur die nagklere
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van elkeen op die kussings gereed geplaas. Op Marie van Niekerk se plek, op haar
kussing, waar haar geborduurde nagrok opgevou was, sien ons die vreeslikste slang
wat ek ooit in my lewe teëgekom het. Ek dink die ontsettende omgewing het daartoe
bygedra om die dier in ons verbeelding te vergroot en sy wrede en dreigende
voorkoms meer afskuwekkend te maak. Dit was 'n swart mamba van ongeveer
twaalf voet lank. Hy was in twee kringe op Marie se nagrok opgerol met die orige
van sy lyf in die lug omhoog, wat hom 'n hoogte gegee het van minstens ses voet
bo die ledekant. Die nek was gebuig, met die oop bek in ons rigting. Ons kon dadelik
die glinstering van sy oë en die glans van sy slagtande sien. Hy swaai stadig van
kant tot kant, wat elke keer sy vreeslike kop direk bo die slapende kind bring.
Boy het met 'n verskriklike vloek die geweer tussen ons deur gedruk, klaarblyklik
met die doel om aan te lê en te skiet, maar De Ville gryp die loop met altwee hande
en roep uit: ‘Wag, wag, jy sal jou kind van skrik laat sterf ... Gee my 'n kierie! Gee
my 'n kierie!’ roep hy vir die swart vroue.
Ek had al my krag nodig om Marie van Niekerk vas te hou en te verhinder om op
haar kind toe te storm, wat sonder enige twyfel haar dood ten gevolge sou gehad
het, miskien sonder om die kind te red.
Enige minute lank was dit 'n vreeslike deurmekaarspul, en ek weet self nie wat
die werklike volgorde van gebeurtenisse was nie; maar twee dinge onthou ek goed:
ons rumoer by die deur het klaarblyklik die aandag van die slang getrek en hom
meer opgewonde gemaak, en - wat baie verskrikliker was - die baba het begin roer
en tekens van ontwaking getoon.
En te midde van ons radelose geraas en vasklou, tree Juanita skielik oorheersend
te voorskyn. Ek had haar tevore nie opgelet nie. Wat ek eerste gesien het, was dat
sy tussen ons deurdruk sonder om 'n woord te sê. Met een hand ruk sy van Marie
se skouers 'n wit tjalie - dieselfde tjalie wat oor die stoel gehang het die nag van die
gebeurtenis op die veranda. Sy stap die kamer binne met die tjalie in een hand, en
toe sy voor die bed kom, begin sy dit met altwee hande na die slang toe te waai.
Haar gedrag het ons almal tydelik versteen en van alle krag beroof. Ek dink ons het
almal die gevoel gekry dat sy kennis besit wat haar tydelik meesteres van die situasie
maak. Stadig sak die reuse-slang in een vou op die ander inmekaar, en net toe die
laaste kring op die kussing neersak, gooi Juanita die tjalie oor hom. Sy gryp die
kussing tesame met die nagrok en slang in een bondel en loop na die venster, wat
onder oop was. Met een beweging gooi sy die hele drag deur die venster en skuif
vinnig die raam toe. En nog was sy die eerste om die kind op te tel en in haar arms
vas te druk. Daar was 'n kort worsteling tussen haar en die moeder, want Juanita
wou die kleintjie nie loslaat voordat sy die gesiggie met soene bedek het nie. Daarna
was daar 'n algemene omhelsing; ek onthou dat ek gesien het dat Boy die jong vrou
in sy arms neem en herhaaldelik op die wange soen, met die uitroep: ‘Juanita, jy
het my kind
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gered! Jy het jou lewe gewaag!’ So groot was die ontroering dat ons die slang dié
nag geheel en al vergeet het!
Dit was ure voordat die huisgesin weer tot bedaring gekom het; en laat die nag
toe ons weer in die eetkamer byeen was, met alle deure en vensters van die huis
dig gesluit, toe vir die eerste maal vertel Boy ons die storie van die towery op
Avonduur!
‘Ek moet julle eers vertel dat daar nog nooit tevore, vandat die plaas aangelê is,
'n mamba op Avonduur verskyn het nie. Ek het nooit tevore 'n swart mamba gesien
nie. Die naaste mambas aan Avonduur is meer dan honderd myl ten noorde. Ten
suide van dié lyn is hulle nooit gesien nie. En nou - ongeveer drie maande gelede
- het twee van my beeswagtertjies my kom vertel dat hulle 'n onbekende swart slang
in die veld gekry het; een van hulle het met 'n gelukskoot die slang met 'n klip die
rug afgegooi. Ek het die slang huis toe laat haal, en die volgende dag is dit deur
verskeie van my ou volk as 'n mamba herken. En toe gebeur die een ding ná die
ander. Die eerste was ons ongelukkige ou wasmeid. Sy was besig om Marie se
klere by die wasplek uit te sprei, toe 'n groot mamba haar agter die nek byt. Twee
ander meide was teenwoordig, en geeneen van hulle het die slang gesien voordat
hy die ou meid aangeval het nie. Sy het nouliks twintig minute gelewe, en is hier op
ons stoep dood. Let op, Sois, dat die ou meid besig was met Marie se klere toe sy
aangeval is.
Byna 'n maand het daar niks verder gebeur nie, en toe een oggend vroeg het ons
die derde ontmoeting met 'n mamba gehad. Marie stel nog groot belang in plantkunde
en sy had 'n seldsame euphorbia ontdek by die voet van die rantjie wat omtrent 'n
halfmyl van die huis van die berg na die lande afloop. Sy was in die gewoonte om
die plant af en toe te besoek om seker te maak dat sy die blom te sien sou kry. Op
'n sekere oggend, taamlik vroeg, was ons op die stoep; ek had die kleintjie op my
knie. Al die bediendes was binne besig toe Marie besluit om haar euphorbia te
besoek. Dit is so naby die huis dat ek nie die moeite wou doen om saam te gaan
nie. Sy sou in elk geval gedurig onder my oë bly. Ek het aanhou speel met die ou
kleintjie en Marie is vort. Ek het haar by die plant sien buk en toe nie weer opgekyk
voordat sy op haar terugreis binne honderd tree van die huis was nie. Die gras was
nat van die dou, en ek kon duidelik haar spore vanaf die rantjie agter soos 'n donker
streep sien. En toe skielik merk ek iets blink agter op haar spoor wat haar klaarblyklik
vinnig agtervolg. Net toe ek dit opmerk, lig die slang skielik sy lyf orent, en toe sien
ek dat dit 'n swart mamba is. Ek had gelukkig toe reeds 'n gelaaide geweer op die
stoep aangehou. Ek het klein Marie op die grond neergesit, die geweer gegryp en
Marie tegemoetgehardloop. Die slang was minder as twintig tree van ons af toe ek
by haar kom. Net toe hy sy lyf weer ophys, skiet ek hom middeldeur. Dit was 'n swart
mamba, twaalf voet lank, en ek was verheug om te dink dat dit dieselfde satan was
wat ons arme ou wasvrou doodgebyt het.
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In elk geval het dié slang se dood ons weer houtgerus gemaak. Ons het nooit
gedroom dat daar meer as een groot swart mamba op Avonduur kon wees nie;
maar ons ontnugtering het spoedig gekom. Marie was op 'n sekere dag besig om
'n rok van haar te verander. Sy het onder die skadu van die groot maroelaboom in
die blomtuin gesit. Ek was in die voorhuis aan 't skrywe. Êrens in die huis het die
baba aan 't huile gegaan en Marie het haar werkgoed - dit wil sê, haar rok - op die
stoel geplaas om te kom en haar stil te maak. Juanita was op besoek by haar oupa.
Toe Marie terugloop met die kind in haar arms, hoor ek haar angstig roep. Op haar
rok op die stoel, wat sy pas tevore verlaat het, was 'n swart mamba opgerol met sy
kop omtrent 'n voet gelig. Ek het hom op die stoel doodgeskiet. Dit was die tweede
wat ek gedood het; dié een was tien voet lank.
Daarná het ek vier agtermekaar op die veranda geskiet; en in elke geval was die
slang met iets van Marie, 'n kledingstuk, of die stoel waar sy kort tevore op gesit
het, in aanraking. Julle het nou twee gevalle self gesien; en in elkeen van dié was
Marie die doel van die slang se koms. Verbeel ek my dit, Sois? Wat dink julle? Ek
het niks vergroot of bygesit nie. Alles het gebeur net soos ek julle vertel het. Is dit
moontlik dat so iets kan plaasvind? Kan 'n dodelike slang gebruik word om een
mens te agtervolg? Geen ander inwoner van die huis was nog ooit in gevaar nie,
behalwe die ou wasmeid, en in haar geval, sal julle onthou, was sy besig met Marie
se ongewaste klere, en die slang was op een van haar onderrokke toe hy die ou
meid gebyt het. Wat dink jy van dit alles, Sois? Sal die gevaar voortduur? Is daar
'n middel, of moet ek Avonduur verlaat? So kan dit nie aangaan nie - dit sal julle
self insien.’
Die sterk, wêreldberoemde rugbyheld se toestand van neerslagtigheid het my
diep getref. Gedurende sy hele verhaal het Marie hom aan die arm vasgehou en
met bleek gesig sy vertelling stip gevolg.
Wat was daar te doen, wat te sê? Dit het my voorgekom as 'n toevallige sameloop
van gebeurtenisse wat maklik vir 'n doelmatige werking aangesien kon word, maar
De Ville het klaarblyklik 'n ander gedagte in sy kop gehad.
‘Daar is 'n paar dinge wat ek julle eers wil vra,’ sê hy, en tot ons almal se verbasing
begin hy van Juanita te praat en oor haar vrae te stel.
‘Jy was baie jare in die huis saam met Juanita voor jou troue en voor jou moeder
se dood?’ vra hy aan Boy.
‘Dit is so,’ was die antwoord. ‘My arme ou moeder was baie gek na haar en het
haar later meer as 'n kind van die huis dan as 'n bediende behandel.’
‘En wat was jou verhouding tot haar, Boy? Ek verwag dat jy baie openhartig sal
wees as jy verlang dat ek jou moet help. Jy moet niks van my verberg nie, Boy, en
Marie ook nie. Sien jy die rigting van my vrae? Ek moet alles weet.’
'n Tyd lank het Boy stil gesit en 'n paar maal sy vrou vraend aangekyk, en dit was
nadat sy hom toestemmend toegeknik het, dat hy stamelend en half skamerig
voortgegaan het.
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‘Die wyse waarop my moeder Juanita behandel het - meer soos 'n witmeisie, meer
asof sy haar dogter was dan 'n gekleurde bediende - het ongetwyfeld ook 'n
uitwerking op die verhouding tussen my en haar gehad. Ek moet erken dat daar
mettertyd 'n taamlike intimiteit tussen ons ontstaan het. Julle moet onthou ons was
die twee enigste jongmense in die huis en moes daagliks met elkaar in noue
aanraking kom. Daar was nooit ... hoe sal ek ... nooit juis enige gevel ... ten minste
aan my kant nie ... maar wat Juanita betref ...’
En toe swyg hy. Dit was Marie wat hier tussenbei gekom het.
‘Laat ek julle vertel,’ sê sy, ‘'n vrou het gewoonlik in sulke sake meer insig as 'n
man. Laat ek maar kortliks vertel wat kolonel De Ville klaarblyklik graag wil weet.
Daar kan g'n twyfel wees dat Juanita op Boy verlief was nie, en toe ek met hom
getrou het, was sy sonder twyfel diep ontroerd en jaloers op my. Ek moet erken dat
sy dit nooit teenoor my deur enige nydigheid of kwaadwilligheid of iets van die aard
getoon het nie, maar julle weet dat 'n vrou in sulke sake 'n instinktiewe gevoel het.
Hoe lank dit voortgeduur het - die jaloesie - is moeilik om te sê, maar haar houding
en gedrag het met klein Marie se geboorte 'n groot verandering ondergaan. Dit het
my voorgekom asof al haar gesmoorde liefde 'n uitweg gevind het in haar aanbidding
van die baba.’
‘Dit is al wat ek wou weet, mevrou,’ sê De Ville haastig asof hy besef dat die
verhaal vir Boy en sy vrou allesbehalwe aangenaam is. ‘Daar is egter nog iets anders
wat ek graag wil weet: was Juanita enige tyd van die plaas afwesig, waarheen en
wanneer was haar laaste afwesigheid van Avonduur?’
‘Omtrent vier maande gelede,’ antwoord Marie, ‘was sy 'n maand op besoek aan
die Roomse Sendingstasie waar sy haar eerste opvoeding gehad het. Sy is nog
baie geheg aan die nonne wat haar grootgemaak het.’
‘En waar is die stasie?’ vra De Ville.
Boy het die plaas genoem en aangedui. Dit was in die Laeveld ongeveer
tweehonderd myl van Avonduur.
‘Dit is 'n bewys hoeveel van die naturel nog in haar is,’ voeg hy ongevraagd by,
‘dat sy die hele reis - heen en terug - te voet afgelê het in die geselskap van twee
ouer swart vroue wat die nonne vir hierdie doel na Avonduur gestuur het.’
‘Nou is my nuuskierigheid omtrent Juanita bevredig,’ sê De Ville met 'n laggie.
‘Nou sou ek graag 'n onderhoud met die jong dame self wou hê, maar ek dink dit
sou bes alleen wees - net dr. De Roubaix en ek - as u nie omgee nie.’
Ek kon sien dat Boy en Marie uiters verbaas en nuuskierig is, maar hulle het dit
albei klaarblyklik as 'n beleefdheidsbewys beskou om geen vraag te stel voordat
De Ville self die verklaring aanbied nie.
Maar ek was nie deur 'n gelyke terughoudendheid beheers nie! Terwyl De Ville
en ek in die eetkamer op Juanita wag, pak ek hom dadelik beet.
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‘Wat beteken dit alles, Sois? Verdink jy die meid van towery?’ vra ek half spottend,
‘of dink jy dat sy een mamba ná die ander aandra om haar liefdeskonkurrent te byt?’
Die vraag het snaaks genoeg geklink om ons altwee te laat lag.
‘Nie presies nie,’ antwoord De Ville, ‘maar ek dink bepaald dat sy die hele
geheimsinnigheid kan uitlê as ek haar daartoe kan omhaal. Weet jy waar ek die
sleutel tot die geheim gevind het? Dit was in die eerste plek in Juanita se lied Diep
Rivier, en toe, in die tweede plek in oom Dirk Brink se vertelling omtrent die skilpad.
Ek wonder maar net dat jy dit ook nie ingesien het nie. Jy moet dit sien as jy bietjie
daaroor nadink.’
Maar ek moet erken dat, wat my betref, De Ville se opheldering die saak indien
moontlik nog duisterder gemaak het as wat dit tevore was.
Elke besonderheid van die onderhoud is helder op my geheue ingebeitel en sal
seker slegs met my dood verdwyn. Die kruisverhoor van Juanita dié oggend, deur
Francois de Ville was een van die merkwaardigste rekkings op die sielkundige
pynbank wat ek ooit beleef het. Gepaard daarmee was die sonderlinge karakter
waarmee ons te doen had: haar wonderlike verdubbeling van persoonlikheid; haar
skitterende skoonheid en die onmiskenbare seksuele aantreklikheid wat uit haar
gehele samestelling straal; dit alles tesame met die tragiese ongelukkigheid van
haar toestand - het alles daartoe bygedra om haar kruisverhoor deur hierdie hoogs
geoefende, geslepe speurder 'n saak van die diepste moment vir enige sielkundige
te maak.
'n Prinses wat die huldebetoning van haar vasalle te wagte was, kon die kamer
nooit met 'n vorsteliker houding binnegetree het as waarmee Juanita ons in die
eetkamer tegemoet gekom het nie. Met haar hoof omhoog, 'n vonkeling in haar
pragtige donker oë en 'n fyn glimlaggie om haar granaatrooi lippe het sy ons
woordeloos, met 'n skaars sigbare buiging van die romp, begroet. Ek herinner my
dat die oortuiging by my gesterk is dat geen Griekse kunstenaar van ouds ooit 'n
skoner vorm vir die giet van sy brons Aphrodite ontwerp het nie.
De Ville het haar met die uiterste vriendelikheid toegespreek: ‘Juanita, ek wil jou
graag oor 'n paar dingetjies raadpleeg; jy sal meer op jou gemak wees as jy gaan
sit.’
‘Dankie, meneer, ek sal liewer staan.’
‘Maar dit mag lank duur.’
‘Dit kom nie daarop aan nie. Ek is gewoond aan staan, en sal so meer op my
gemak voel.’
‘Nou goed, Juanita. Ek wil eers weet of jy oor enige uitleg gedink het van die
vreeslike dinge wat ons op die veranda en gisteraand in die slaapkamer gesien
het?’
‘Watter uitleg is nodig, meneer? Al wat gebeur het, is dat 'n slang in die huis
gekom het; dit gebeur dikwels op eensame plase.’
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‘Ja, maar tog nooit so dikwels as op Avonduur nie - waar 'n mamba nog nooit tevore
verskyn het nie.’
‘Waarom dink u sal ek 'n uitleg kan gee as geleerde mense soos u en dr. De
Roubaix van geen uitleg weet nie?’
‘Jy weet dat daar van towery sprake is. Ek dag jy weet miskien iets van sulke
dinge omdat jou oupa 'n beroemde toordokter was.’
‘U glo tog nie in sulke kinderagtige dinge soos towery nie, kolonel De Ville?’
‘Nee, ek glo nie juis daarin nie, maar iets mag vir towery deurgaan wat 'n baie
natuurlike uitleg het.’
‘Ek het gehoor dat u so baie met swartmense te doen gehad het as speurder en
u ken al ons tale en gewoontes so goed - beter as ek - dat u seker honderd maal
meer van sulke dinge weet as waarvan ek ooit gehoor het. Onder naturelle - soos
u weet - kom die vrou nooit met sulke dinge in aanraking nie.’
‘Dink jy dit sal die moeite werd wees om jou oupa te raadpleeg?’
‘Ag, kolonel De Ville, u het hom self gesien. Hy is so oud dat hy byna kinds is. Hy
sal niks verstaan as u oor sulke dinge met hom praat nie.’
‘Het jy al ooit tevore 'n mamba gesien?’
‘Ja, toe ek 'n kind was, is daar verskeie male mambas in die sendingstasie gedood
- nooit ná dié tyd nie.’
‘Het jy hulle al ooit so dikwels ná mekaar gesien as nou hier op Avonduur?’
‘Nee, nooit in my lewe tevore nie.’
Met 'n skielike beweging kom De Ville vlak voor haar staan met die sakboekie in
sy hand: ‘Luister, Juanita:
O Diep Rivier, o Donker Stroom
hoe lank het ek gewag, hoe lank gedroom?
die lem van liefde wroegend in my hart?
In jou omhelsing eindig al my smart.

‘Wat is die Diep Rivier - die Donker Stroom?’
‘U het my dit tevore in dieselfde woorde gevra, kolonel De Ville. My antwoord is
weer dat elkeen sy eie uitleg daaraan moet gee. Dit hang van sy eie gevoel af.’
‘Maar wat was jou gevoel en jou uitleg, Juanita? Die rivier was by jou 'n simbool
- waarvan? Het jy met Diep Rivier en Donker Stroom die dood bedoel, Juanita?’
‘Ja, sê maar die dood, kolonel De Ville. Dit sou goed pas as u gevoel in dié rigting
loop.’
‘Maar hoe kan die dood jou diep verlange tevrede stel, die vlam van haat blus,
en die dolk van liefde uit jou hart onttrek?’
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‘Gee die dood nie al die gawes wat ons kan verlang nie?’
‘Maar al die reëls oor liefde, Juanita - was jy al ooit verlief gewees? Het jy al ooit
'n vryer gehad?’
‘Dit is ons verbode, kolonel De Ville.’
‘Wat bedoel jy, Juanita?’
‘Hoe sal ek 'n vryer hê of aan liefde dink? 'n Blanke sou my verag en ek verag 'n
kaffer. Ek staan op 'n spits tussen twee afgronde. Daarom is die liefde vir my 'n
verbode ding. Sien u, kolonel De Ville, dit is die swart bloed in my are. Die wit bloed
tel nie. Miskien is die swart bloed in my are die Donker Stroom waarvan die lied
melding maak!’
‘Weet jy hoe slange mekaar in die veld opsoek, Juanita!’
'n Oomblik het sy hom stip en vraend aangekyk.
‘Nee, kolonel De Ville, ek weet nie. Vertel u my.’
‘Ek weet ook nie uit my eie ondervinding nie. Ek dag dat jy, wat in die veld
grootgeword het, sulke dinge sou weet.’
‘Nee, ek weet nie; en ek het ook nie in die veld grootgeword nie. Ek was die
grootste deel van my lewe in die sorg van witmense.’
‘Was jy nooit op 'n wit seun verlief nie, Juanita?’
‘Ek het u reeds vertel, kolonel, dat sulke dinge my verbode is. Vind u daar genoeë
in om my seer te maak?’
Dié keer was daar 'n gevaarlike vonkeling in haar oë, en ek kon sien hoe sy haar
handjies vasklem; maar sy hou nog onwankelbaar front teenoor haar pyniger.
Skielik vra De Ville: ‘Was jy ooit verlief op jou baas, Boy van Niekerk?’
Daar was 'n snik in haar stem toe sy antwoord: ‘Het u, voor God, die reg om my
dit te vra, kolonel De Ville?’
‘Nie die minste reg nie. En as jy weier om te antwoord, sal ek dadelik ophou.’
‘En dit sal wees om die oortuiging by u te skep dat ek nie durf antwoord nie. Maar
wat is die doel van al die vrae, kolonel? Probeer u net om my te pynig; of om my
woedend te maak? Wat wil u bereik?’
‘Nou begin jy kruisvra, Juanita! Die verstandhouding was dat ek alleen sou vrae
stel.’
‘Is daar nog iets dieper in my hart wat u wil uitskeur, kolonel De Ville?’
Haar oë swem in trane toe sy dié vraag stel, en ek kon my eie ongeduld en
ontevredenheid met De Ville nie langer beteuel nie.
‘Ek dink waaragtig dat jy ver genoeg gegaan het, Sois,’ sê ek met 'n bitterheid
van toon wat my vriend dadelik tot nadenke dwing.
Met 'n glimlag jeens my wuif hy Juanita agteruit: ‘Dit is vir eers dan genoeg, as
julle almal begin oplopend word! Ons sal die saak later hervat, Juanita.’
Met 'n honende ruk van haar kop draai sy om en stap vinnig by die kamer
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uit. Ek is seker daarvan dat sy net gewag het tot sy die deur uit was voordat sy in
trane uitgebars het. Ek het kwaad genoeg gevoel om De Ville daar en dan grof te
beledig. Maar hy het my die kans ontneem deur sy hand vriendelik op my skouer
te lê. ‘Ek weet al wat jy voel, Paul,’ sê hy saggies, ‘maar jy is verkeerd. Ons roer in
'n donker saak waar die lewe van dierbares in die grootste gevaar is. Wanneer die
spel om lewe en dood gaan, kan ons trane nie tel nie.’
‘Wel, ek hoop dis die einde,’ sê ek. ‘Sover het jy niks uitgevoer nie.’
‘Inteendeel, my waarde vriend,’ antwoord hy, ‘ek het alles verneem wat ek wou
gehoor het. Ek is nou binne tasbare afstand van die waarheid. Binnekort sal selfs
jy moet erken dat my ruwe metode geregverdig was.’
Ek moet erken dat dit vir my gevoel 'n hol belofte van Sois was, slegs om my te
kalmeer. Hy was nooit 'n grootprater nie, maar dié keer kon ek nie glo dat hy werklik
sy woorde sou bewaarheid nie. Min het ek gedroom hoe naby aan die einde van
die misterieuse saak ons toe reeds was.
Ons was al vier taamlik geharde brugspelers en het van die eerste dag van ons
besoek in die gewoonte geraak om elke nag voor slaaptyd 'n paar rondtes te speel.
Ons het gewoonlik in die eetkamer gespeel; maar dié aand was dit 'n besonder
warm nag, en op voorstel van De Ville is besluit dat ons op die stoep sou speel, wat
verlig is deur 'n groot verskuifbare lamp. Aan Juanita is bevel gegee om die
kaarttafeltjie uit te bring en die nodige stoele gereed te plaas. Na gewoonte het sy
die tafeltjie in die hoek van die grenadella geplaas. Ons was al vier op die stoep
terwyl Juanita met hierdie werk besig was, en ons ander drie was almal 'n weinig
verskrik toe De Ville ons skielik en dringend gedurende die afwesigheid van die jong
vrou toefluister: ‘Moet haar nie laat opmerk dat ons die minste notisie van haar neem
nie, maar as ek om hulp roep, dan bid ek julle om te doen wat ek sê sonder een
minuut te aarsel. Onthou dat julle lewens daarvan afhang as my vermoedens reg
is - en ek twyfel nou nie meer nie.’
Ons was so na aan die hoek dat ons moes padgee om Juanita toe te laat om die
tafeltjie reg te sit. Aan die kant naaste aan die grenadella het sy Marie se leunstoel
geplaas.
De Ville was druk besig met 'n lewendige betoog oor die jongste ontwikkeling van
brug in Amerika, wat klaarblyklik net vir dié geleentheid gebesig was. Hy was
sywaarts na Juanita gekeer; maar ek kon sien dat hy haar gedurig uit die hoek van
sy oog dophou. Sy het vir my haastig en senuagtig gelyk. Ek kon haar hande sien
bewe toe sy die tafelkleed regskuiwe. Daar was nog tekens van onlangse trane om
haar oë. Haar laaste werk was om 'n groot leerkussing en gestopte veredeken van
donker sy oor Marie se stoel te plaas. Net nadat sy van hierdie werk orent kom en
weer by ons verbystap, draai De Ville skielik om en gryp haar aan een arm. Hy was
van plan om al twee arms te gryp, maar sy wonde het sy beweeglikheid aansienlik
vertraag, en Juanita het haar dadelik rats verset.
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‘Gryp haar ander hand! Gryp haar ander hand!’ roep hy ons herhaaldelik toe, terwyl
hy met die meisie stoei. Boy was só verbaas en verskrik dat hy die worsteling
bewegingloos en verlam staan en aanstaar het. Dit was ek wat haar aan haar
linkerpols gepak het net toe sy De Ville aan die keel beetkry. Sy was ongelooflik
sterk en rats, en 'n paar minute lank het sy haar met die uiterste geweld teengesit.
Sy het geen woord geuit nie, maar op haar gesig was 'n uitdrukking van waansinnige
woede, en in haar donker oë was 'n vlam van dierlike wreedheid. Ons twee mans
was egter te sterk vir haar, en net so heftig as haar teenstand was, net so skielik
en onverwags was haar oorgawe.
‘Dit is genoeg, kolonel De Ville,’ sê sy met hygende asem, ‘doen met my wat jy
wil.’
‘Hou altwee haar arms vas, dokter,’ was sy bevel, ‘ek vertrou haar nie.’
Sy het dit met 'n bittere lag begroet en geredelik haar arms na my uitgehou. Met
die netheid van 'n geoefende speurder het De Ville haastig sy hande oor haar lyf
gestryk asof hy na een of ander verborge wapen soek. Voor en agter het hy dit
sonder uitslag herhaal, terwyl Juanita hom met 'n honende lag betrag. En toe buk
hy skielik en skuif die soom van haar rok deur sy vingers. Byna onmiddellik het hy
die een of ander voorwerp beet.
‘Haal die mes uit my onderbaadjiesak, Boy,’ vra hy, sonder om die voorwerp te
los. Met 'n enkele sny had hy dit los van die soom en toe toon hy ons 'n vierkantige
pakkie, in growwe kamerdoek gebind.
Dit was Juanita wat die eerste woorde geuit het. Te midde van haar hygende
asemhaling begin sy in stamelende, afgebroke sinne te praat: ‘Jy het gewen, François
de Ville. Ek sien dat jy weet. Pynig my nie meer nie. Ek is vir my straf gereed. Wat
gee ek om? Wat is daar in die lewe vir my oor? Ek is nie skaam nie. Ek is trots
daarop. Ek het Boy altyd liefgehad en daar was 'n tyd toe hy my ook liefgehad het.
Ek weet, 'n vrou weet altyd. Maar ek had swart bloed in my are, en toe is hy van my
afgeneem. Maar ek kon hom nie opgee nie - ek kon hom nie opgee nie.’
En toe gaan sy aan snik, terwyl sy probeer om die trane met 'n ruk van haar kop
uit haar oë te skud, want ek had nog al die tyd haar twee arms vas.
‘Laat haar los,’ sê De Ville op veel sagter toon. ‘Sy is nou onskadelik: maar kom
weg van die donker hoekie; dit is daar waar sy weer haar moordval gestel het.’ En
aan Juanita: ‘Jy kan loop, ongelukkige. Daar sal geen straf meer wees nie. Jy het
reeds jou straf ondergaan, en op jou gewete (as jy een het) sal vir ewig die bloedskuld
rus. Jy sal nooit vergeet dat jy die onskuldige ou wasmeid tot 'n vreeslike dood
veroordeel het nie.’
Sy het Boy geruime tyd deur haar trane smekend aangekyk asof sy tussenkoms
van hom verwag, en toe loop sy stadig die huis in.
Op die kaarttafel plaas De Ville nou die kamerdoeksakkie. Hy wys ons dat wanneer
hy dit effentjies skud, daar 'n vaal stof soos rook uitwalm. ‘Weet jy
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wat dit is?’ vra hy my. Maar ek had nog geen besef nie. ‘Dit is die gedroogde stof
wat deur die geslagsklier van 'n wyfiemamba afgesonder word. Juanita het dit
natuurlik van haar oupa geleer. Toe ou Brink ons van die skilpad vertel, het dit my
skielik bygeval dat ek gehoor het van toordokters wat op dié wyse slange oor enorme
afstande na 'n sekere plek of na 'n bepaalde persoon kan aanlok. Al wat nodig is,
is om so 'n sakkie deur die veld te sleep. Die mannetjies sal die spoor desnoods
honderd myl ver volg, en die geur bly maande lank effektief. Dit het natuurlik ook
die uitwerking om die geaffekteerde slang uiters woedend te maak. Juanita het die
sakkie in gebruik gestel toe sy van haar besoek aan die sendingstasie teruggekom
het. Dit was die storie van die skilpad wat my die sleutel verskaf het, en Juanita se
lied Diep Rivier. Ek het gevoel dat haar Donker Stroom iets simbolies agter in haar
gemoed was en dit het my skielik te binne geskiet dat haar Donker Stroom die swart
mamba was. En toe het stadigaan die hele tragedie van haar lewe in my verbeelding
ontvou. Ek kon die storie van haar ongelukkige liefde maklik besef; ek kon begryp
wat in so 'n onstuimige siel te voorskyn mag kom; en bo alles was die sonderlinge
verdubbeling van persoonlikheid, waaronder die ongelukkige skepsel belas gegaan
het, 'n toestand wat gestrek het om haar gemoedstorms veel meer ingewikkeld te
maak.’
Ek moet nog net dit byvoeg: twee dae later is die lyk van Juanita in die populierbos
gevind met twee slagtandmerke op haar skouer. Sy was in haar naturellekleding
en had nog 'n sakkie met klierstof in haar besit. So het sy haar Diep Rivier eindelik
self deurwaad.

5 ‘Die Boom in die Middel van die Tuin’
Die Mephistopheles-Motief
Uit die ‘Voorspel in die Hemel’, uit Goethe se Faust
DIE HEER
Ken jy Faust?
MEPHISTOPHELES
Die doktor?
DIE HEER
My dienskneg.
MEPH
Hy dien U op uitsonderlike wyse!
Niks aards is ooit die dwaas se drank of spyse;
'n gisting dryf hom na die verre,
soms van sy dwaasheid is hy self bewus;
van die Hemel vorder hy die skoonste sterre,
van die Aarde elke hoogste lus,
maar nòg die nadere nòg die verre
skenk ooit die diep ontroerde siele rus.
DIE HEER
Al dien hy my verwarrend nou
tot klaarheid voer Ek hom heel gou.
MEPH
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Uit ‘Die Tragedie van Faust’, deel I
FAUST
Wie is jy dan?
MEPH
Ek is 'n deeltjie van die krag
Wat steeds die Bose soek, die goede slegs vermag.
Ek is die Gees wat steeds ontken.

Uit Job. II:3-6. Die Tweede Bedryf in die Hemel
En die Here vra vir die Satan: het jy ag gegee op my kneg Job? want daar
is niemand op die aarde soos hy nie: 'n man vroom en opreg, godvresend
en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid alhoewel
jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak. Toe
antwoord die Satan die Here en sê: Huid vir huid, en alles wat iemand
het, sal hy gee vir sy lewe; maar strek net u hand uit en tas sy gebeente
en sy vlees aan - waarlik, hy sal U in u aangesig seën! En die Here sê
vir die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.
Ná 'n lewe van voortdurende harde arbeid was die eerwaarde heer Hermann
Scalinger welbedaag en vol van die kwale van ouderdom. As jong man van
vyf-en-twintig is hy in Duitsland getroud, pas ná sy toelating as sendeling in een van
die groot Duitse sendinggenootskappe. Vol gloeiende hoop en besield met al die
vuur en ywer van 'n ware apostel van Christus is hy en sy jong gade na Transvaal
gestuur. Hy is in die groot lokasie Drogebult gestasioneer, waar hy met sy eie hande
en weinig hulp van sy toekomstige gemeente, bo op 'n dorre sandbult 'n klein kerkie
en 'n nog kleiner woonhuisie gebou het. En in hierdie dorre, hartbrekende gedeelte
van die wingerd van die Here het hy vyftig jaar - 'n halwe eeu - gearbei sonder om
ooit weer sy vaderland te besoek, sonder ooit 'n vakansie of rustyd van 'n enkele
week. Die enigste verposing in sy onophoudelike arbeid was wanneer die koors
hom en sy gade elke jaar 'n paar weke neervel. Met 'n gevoel van diepe skaamte
moes hy dikwels in sy biegtende gebede aan die Here erken dat hy later in sy lewe
die koms van die koors met 'n sug van verligting verwelkom het. Hy kon dan ten
minste rus, bevry van al die kommer en sorge van sy eentonige lewe.
Hier het sy troue ou gade ook haar lewe in bittere arbeid en lyding geslyt. Vier
kinders is aan hulle gebore - twee seuns en twee dogters. Deur toepassing van 'n
spaarsaamheid wat dikwels tot die grens van hongersnood gevoer het, het hulle
daarin geslaag om die twee seuns na Duitsland te stuur, waar altwee sendelinge
geword het met behulp van die genootskap, om later na die uithoeke van
onbeskaafde wêrelddele te verdwyn. Die twee dogters is altwee met jong sendelinge
getroud, om na die voorposte van die groot slagveld in Afrika te trek. Daar was
besoeke af en toe, met tussenposes van jare, wat die ou heer Scalinger en sy vrou
geleentheid verskaf het om nou en dan kennis te maak met
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die toenemende tros van kleinkinders. Hier moes hy ook af en toe te hulp kom uit
sy bitter geringe toelae.
In sy vyf-en-sewentigste jaar is hom 'n klein pensioen deur die genootskap
toegereken. Uiteindelik kon hy sy Getsémane op Drogebult verlaat. Die kaptein had
hom jare tevore 'n stukkie grond geskenk. Die verkoop hiervan het hom genoeg
geld verskaf om 'n armsalige klein huisie in die Blikkiesdorpgeweste van die hoofstad
te koop, en hier het hy en sy ou gade hulle gevestig om die einde in bittere
eensaamheid af te wag.
Wat die ou heer Scalinger die meeste gekwel het, was die gevoel dat sy lewe 'n
mislukking was. Wat kon hy aan sy Here toon as die winste van sy vyftigjarige
arbeid? Niks!
Sy huisie was in 'n vuil, nou straatjie wat deur 'n blok gesny is om meer ruimte vir
die aanbou van blikpondokkies te verskaf. Sy huisie, egter, was ten minste van
baksteen en kon met 'n dubbele verdieping spog. Maar watter verdieping was dit
nie! Die voordeur van die een enkele onderkamer gaan direk op die straat uit. In
een hoek van hierdie kamer was 'n lendelamme trap wat die twee ou mense altyd
met groot gevaar bestyg het. So groot was die moeilikheid en gevaar van die trap
dat die ou mevrou Scalinger selde of ooit na benede gekom het. Op die boonste
vloer was een kamer wat as eetkamer en kombuis gedien het. Op 'n klein afgeleefde
lampoliestoof het die ou dame hier hul skrale ete berei. Dan roep sy van die hoof
van die trap: ‘Hermann, Liebster, jou ete is gereed’; waarna die ou man met groot
gesteun en gesukkel die trap beklim om plaas te neem aan die blink, reine tafeltjie.
Soos die meeste sendelinge van hierdie genootskap had die eerw. Scalinger in
Duitsland 'n kort kursus in medisyne deurgemaak om hom te bekwaam vir sy arbeid
in die woestyne van die aarde. Gedurende sy bediening op Drogebult het hy sy
geringe kennis van medisyne vergroot deur die bestudering van bossies en kruie.
Van al die waardevoller boer- en inboorlingmedisyne het hy kennis opgedoen - meer
bepaald met die doel om die koste van aankoop van medisyne te bespaar. Later
het sy geloof in ‘bossies en kruie’ aangewas totdat hy uiteindelik 'n warme apostel
was van die leer dat die Here êrens op aarde 'n plant gekweek het vir elke kwaal
waaraan vlees en bloed onderhewig is.
Met behulp van die Genootskap het hy bossies en kruie uit Duitsland ingevoer
totdat hy in die tydperk van sy vertrek van Drogebult 'n aansienlike voorraad in
hande had. Hy had intussen 'n klein praktyk onder blanke jagters en trekkers in die
buurte aangekweek, wat hom teen die einde van sy dienstyd 'n aansienlike
vermeerdering van sy armsalige inkomste verseker het; want stadigaan het hy onder
sy Afrikaner-bure naam gewin as geneesheer in 'n land waar destyds dokters en
doktersmedisyne buite alle bereik was.
Dit het hom die plan gegee om hier in die hoofstad 'n winkeltjie vir bossies en
kruie aan te hou. Die onderste enkelkamer van sy huisie was daarvoor ingerig.
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Met behulp van 'n paar pakkiste het hy 'n klein toonbank en 'n paar rakke inmekaar
getimmer. In die twee vensters was 'n uitstalling van allerhande soorte blare, wortels,
bas en bessies met tal van netjies geskrewe kaartjies wat aandui dat hierdie
voorwerpe uitmuntende middels is vir jig, nierkwale, rumatiek, rugpyn, aamborstigheid
en wat dies meer sy.
Hier agter die toonbank het die ou heer elke dag in 'n bejaarde gemakstoel plaas
geneem en die laaste besending ou Duitse koerante en tydskrifte deurgegaan, terwyl
hy geduldig wag op klante, wat maar seldsame verskynsels was.
Deur dié nou straatjie was daar geen motorverkeer nie, maar vir hierdie
afwesigheid van geraas het die smoetsige straatkinders gewoonlik meer as vergoed.
Ook aan hul lawaai het eerw. Scalinger mettertyd gewoond geraak. Hy kon later
selfs hul spel met 'n glimlag volg - die halfnaakte bende, so met stof besmeer dat
hulle nouliks van die straatkleur onderskeibaar was. Af en toe het hulle sy vensters
kom bekyk en 'n geweldige stryery op tou gesit aangaande die name en
hoedanighede van die verskillende kruie. En dan, wanneer hy die afdruk van hul
vuil hande en gesigte op sy ruite begin opmerk, het hy die bende op loop gejaag
met 'n growwe Duitse gebrom wat hulle op 'n veilige afstand met skaterlag nagemaak
het. Die ou Duitser was vir hulle een van die vermaaklikhede binne die grense van
hul nou speelterrein.
Die datum van sy groot ontmoeting het die heer Scalinger nooit weer tot sy dood
toe vergeet nie. Dit was die aand van die vier-en-twintigste Junie - die aand van 'n
koue, miserabele dag. Van die oggend af het 'n snydende noordewindjie gewaai,
wat die stofwalms nou en dan by die voordeur laat indring om sy toonbank en rakke
met 'n vaal laag te bedek. Hy kon die deur nie toemaak nie, anders was die kamer
so donker dat hy nie kon sien om te lees nie. Daar was geen elektriese verligting in
die winkel nie: dit sou te veel geld gekos het. Op die toonbank het hy 'n enkele kers
in 'n blikblaker aangehou vir gevalle wanneer hy deur die een of ander klant ná
toemaaktyd opgeklop word, wat af en toe gebeur het.
Hy moes dus maar die voordeur ooplaat en die stof geduldig verdra, terwyl hy in
sy ou leunstoel opgekrimp sit, in sy ou geslyte swart jas toegewoel, wat nou reeds
die tiende winter diens doen. Sy voete is deur warm Duitse wolpantoffels beskerm
en om sy hals had sy ou vrou 'n swaar wolserp gewoel. Op sy byna haarlose hoof
had hy 'n klein swart skedelmus wat hom so glad as sy eie vel pas. Op sy
skoongeskeerde gesig was 'n gedurige skyn van misnoëe en moedeloosheid wat
so 'n gewoonte geword het dat dit selfs gedurende sy lese nooit verdwyn nie.
Hy had net opgestaan om die deur te sluit, want die kamer was reeds so donker
dat die lese beswaarlik gegaan het. Ofskoon die wind met sonsondergang bedaar
het, het die koue hier benede haas ondraaglik geword. Op solder sou hy ten minste
die yl warmte van die paraffienstofie kon geniet, om weer 'n weinig
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lewe en buigbaarheid in sy ou lede terug te bring. Met 'n diepe sug het hy die geldlaai
uitgetrek om die muntstukke wat die dag opgelewer het, in sy sak te steek. Daar
was vyf of ses trippense, ongeveer twaalf pennies en een halfkroon, wat hy weer
met 'n gevoel van dankbaarheid afsonderlik betas.
Volgens gewoonte het hy sy mussie eerbiedig afgeneem om met geslote oë die
Here te dank vir die gawe wat hom die dag toegereken is. Toe hy sy oë oopmaak,
merk hy op dat die winkel skielik aansienlik verdonker het. Dit is veroorsaak deur
'n besoeker wat klaarblyklik op die drumpel gewag het vir die einde van die ou man
se gebed, en nou stadig tot by die toonbank aanstap. Eerwaarde Scalinger sien
voor hom 'n onbekende vreemdeling, 'n man van by die ses voet wie se donker,
swaar jas sy skraal liggaamsbou nie heeltemal kan verberg nie. Hy buig beleefd:
‘Die eerwaarde Scalinger, nie waar nie?’ vra hy in Afrikaans met merkbaar vreemde
aksent.
‘Ja, wel,’ antwoord die ou heer ook op vriendelike toon: ‘Dit is my naam.’
‘U sal my nie meer ken nie, deminee,’ gaan die besoeker voort, ‘ofskoon ek 'n
Transvaler van geboorte is, en ek het u meermale gesien toe ek 'n seun was. My
naam is Stoffel Seebul.’
‘Stoffel Seebul,’ herhaal die ou heer vraend en nadenkend. Hy kan hom so 'n
naam nie herinner nie, en tog is daar iets diep in sy geheue - 'n weerklank asof hy
in die lang verlede 'n naam van dié aard gehoor het. En toe bekyk hy die gesig van
sy besoeker noukeuriger - 'n eienaardige gesig. Lank en smal, geïntensifiseer deur
'n klein puntaardjie onder aan die ken, en 'n fyn, donker snor met opgedraaide punte.
Ook die uithoeke van sy wenkbroue was na bo gewend, wat 'n uitsonderlike
uitdrukking aan sy gelaat gee. Die oë was lank en smal - reptilies. Maar sy glimlag
en spreektoon was so aangenaam en vriendelik dat dit veel gedaan het om die
onaangename indruk wat sy gesig op die toeskouer maak, te verminder.
Ook die gesig het iets in die geheue van die ou heer aangeroer, maar 'n paar
minute lank kon hy die skakel nie vind nie. En toe - net toe hy die poging om te
herinner, wou laat vaar - val dit hom skielik by: hy weet aan welke gelaat hierdie
gesig hom herinner. Dit is 'n gelaat wat hy honderde male tuis afgebeeld gesien
het.
Sonder die minste grimering kon hy as die groot klassieke persoonlikheid optree.
En toe val dit hom tegelyk by waarom die naam hom so bekend voorgekom het:
Stoffel - 'n verkorting natuurlik; en Seebul het hom aan 'n ander naam van dieselfde
persoonlikheid laat dink. By hierdie eienaardige besef kan die ou heer nie help om
te glimlag nie, 'n glimlag wat hy dadelik beleefdheidshalwe probeer onderdruk.
‘Dit kom my voor dat ek u tevore gesien het, mynheer, maar waar of wanneer, is
uit my ou geheue verlore gegaan. Maar gaan sit en vertel my wat ek vir u kan doen.’
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Die vreemdeling neem plaas op die plankstoel wat vir gebruik van klante voor die
toonbank staan.
Die hoop dat hy hier met 'n moontlik welgestelde koper te doen het, neem vinnig
by eerw. Scalinger toe. Hy bekyk sy besoeker belangstellend en dadelik kom die
neiging by hom op om een van sy gewone toesprakies af te steek:
‘U huidskleur laat my dink dat u aan die lewer ly; miskien die gevolge van malaria,
indien u aan die siekte blootgestel was. Ek het natuurlik persoonlike kennis van
malaria, wat ek verplig was om op Drogebult op te doen. Ek het plantaardige middels
vir al die nadelige gevolge van malaria, wat wonderlik heilsaam is. Hoe dankbaar
moet ons arme sondaars nie wees dat die liewe Heer God 'n heilsame plant laat
groei het vir elke siekte en kwaal wat Hy in sy ondeurgrondelike wysheid toelaat om
die mens aan te tas nie.’
Maar die vreemdeling skud sy kop met 'n vriendelike laggie. ‘Nee, eerwaarde! U
vergis u. Ek kom nie om medisyne te koop nie. Ek is so gesond as 'n mens op aarde
kan wees. Inteendeel, ek kom om medisyne te verkoop.’
‘Om medisyne te verkoop? Aan my?’ Die ou heer kan die teleurstelling nie uit sy
stem hou nie. ‘Dan kon u uself die moeite bespaar het. My voorraad sal nog jare
duur. Buitendien koop ek nooit inlandse middels nie. Die weinig heilsame plante
wat die boere en naturelle ontdek het, kan ek verniet kry - soveel as ek van node
het. Dit spyt my, mynheer,’ gaan die ou heer voort, terwyl hy hom gereed maak om
op te staan.
‘Wag bietjie, dominee,’ sê die vreemdeling met sy gesagvoerende stem, ‘moenie
haastig wees nie. So 'n aanbod as wat ek u gaan doen, sal u nooit weer in u lewe
teenkom ie. Wat sou u sê van 'n middel wat al die goud- en diamantmyne van
Suid-Afrika nie in waarde kan ewenaar nie? Wat sou u sê van 'n middel wat al die
skatte van die aarde aan u voete sal lê - en nog veel meer as die skatte van die
aarde?’
Daar is iets in Stoffel Seebul se stem - in sy houding, in sy bedempte gebare, in
sy hele persoonlikheid - wat die ou heer verplig om ag te gee. Tevergeefs wend hy
verskeie pogings aan om die toenemende invloed van die vreemdeling van hom af
te werp. Sy proteste - dit voel hy self - is swak en allesbehalwe oortuigend.
‘En waarom soek u om dit aan my te verkoop? Dit sou u beter betaam om na die
skathouers van Johannesburg en Namakwaland met u middel te gaan. Ek kan u
nie betaal nie.’ Maar teen wil en dank moet hy aandagtig luister toe die vreemdeling
voortgaan.
‘Eerwaarde, laat al die vrae oorstaan tot ons eers handel tref. Ek ken al u
omstandighede. Later sal ek u vertel waarom ek u onder alle inwoners van die stad
genader het. Ek sal u in hierdie opsig geheel tevrede stel - dit kan ek u vooraf
verseker.’
Uit die sak van sy jas haal hy 'n klein bondeltjie in 'n linnedoekie vasgebind,
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sorgvuldig ontbind hy die toutjie en sprei op die toonbank ten toon 'n hoeveelheid
blare en wortels van die een of ander plant of boom. 'n Heerlike geur rys op van die
hopie - so 'n geur as wat eerwaarde Scalinger nooit tevore in sy lewe teengekom
het nie. Dit is byna bedwelmend van soetheid en veroorsaak 'n momentele roes van
opwinding wat die ou heer alleen met 'n bepaalde wilsinspanning kan onderdruk.
‘Dit,’ sê die vreemdeling op plegtige toon, terwyl hy met een lang gespitste vinger
op die hopie wys, ‘dit, eerwaarde Scalinger, is die ware Elikser des Lewens, wat u
van alle mense die voorreg het om te sien en aan te tas.’
‘Ag, my liewe vriend,’ gaan die ou heer nog swak protesterend voort, ‘ek is te oud
om vermaak te skep uit towerstories. Pak u draggie maar weer in. Met my soek u
tevergeefs besigheid te doen. U verkwis net u tyd, en dit word hier onder vreeslik
koud.’
Maar diep in sy gemoed het 'n brandende nuuskierigheid ontstaan. Hy wou ten
alle koste hoor wat die eienaardige besoeker te vertelle had. Daarom was sy weiering
meer uitlokkend as finaal afsettend.
‘Veroorloof my in enige geval om u net die storie van hierdie klompie blare en
wortels te vertel,’ versoek die vreemdeling. ‘Ek is daar seker van dat dit u sal
interesseer en of u dit by die einde nog as 'n towerstorie sal beskou - wel, dit sal
ons sien.’
‘Goed, mynheer, vertel dan maar,’ antwoord die ou heer, ‘dit sal nog 'n halfuur
duur voordat my aandete gereed is, en dié tyd sal ek aan u afstaan. Maar ek verseker
u nogmaals dat dit vrugteloos sal wees.’
‘Luister dan, eerwaarde. Ek sal u nie lank onnodig ophou nie ... Ek het u vertel
dat ek 'n Transvaler van geboorte is, ofskoon geen Afrikaner van herkoms nie.
Daarom was dit dat ek by een van die uitlander-eenhede aangesluit het toe die
laaste Vryheidsoorlog uitgebreek het. Gedurende die eerste paar maande van die
kryg is ek tesame met my korps krygsgevange gemaak en na Indië vervoer. Dit het
my geluk om te ontsnap en een van die Portugese besittings in Indië te bereik. Met
al my avonture en wedervaringe sal ek u nie verveel nie. Genoeg om te vertel dat
ek daar in aanraking gekom het met sekere Armeense handelaars, en saam met
hulle in hul skippie op 'n lang handelsreis deur die Persiese golf vertrek het. Ná lang
rondswerwe in die Ooste het ek 'n plan ontwerp om Holland oor land te bereik en
so na Suid-Afrika terug te keer. Met hierdie doel voor oë het ek ná afloop van ons
handelsvaart met sommige van my vriende na Armenië teruggereis. Ek het my
metterwoon op een van hul dorpies gevestig en hier het ek my so ingeburger dat
ek langsamerhand hul taal, kleredrag en gewoontes aanvaar het, en oral in alle
opsigte as 'n Armeniër kon deurgaan. Ek het van die begin af in hul godsdiens en
volksprokies groot belang gestel. Soos u weet, gaan die nasie in Europa vir Christene
deur, en so geheg is hulle aan hul sogenaamde Christelike geloof dat hulle dikwels
ter wille
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daarvan die uiterste woede van die Turke se vervolging deurstaan het.
Op hierdie dorpie het ek kennis gemaak met sekere jagters wat elke jaar die
reuse-gebergtes van Armenië besoek om bont te vergaar. Sulke aanloklike stories
het hulle van hierdie wonderlike wêrelddeel vertel, dat daar spoedig by my 'n
brandende begeerte ontstaan het om die berge self te besoek. Ek had nog 'n taamlike
hoeveelheid geld by my, wat ek uit die handelsreis opgegaar het, en ek het besluit
om 'n aansienlike deel daarvan aan hierdie doel te bestee. Ek het drie gidse gehuur,
vier pakmuile gekoop en op 'n sekere oggend teen dagbreek het ons die dorpie
verlaat onder die vaarwel-geroep van die ingesetenes, wat ons onderneming as 'n
waaghalsige avontuur beskou het. Want ek moet u vertel dat ek besluit het om 'n
deel van die bergwêreld te besoek wat alle Armeniërs sorgvuldig vermy. Allerlei
legendes en bygelowe het hierdie geweste vir hulle tot 'n wêrelddeel van vrees en
wonder omskep, maar dit vir my slegs aantrekliker gemaak. Dit was dus met die
uiterste moeite dat ek die drie gidse kon oorreed om my na hierdie deel te vergesel.
Uiteindelik het hulle toegestem, alleen onder voorwaarde dat hulle my slegs 'n
bepaalde afstand daarheen sou lei. Daarvandaan sou hulle my die verdere weg
woordeliks aandui, soos dit aan hulle oorgelewer is, en daar sou hulle op my
terugkeer wag indien ek ooit weer sou terugkom.
Selfs van die dorp af kon ons op die noordelike gesigseinder die magtige, met
ewige sneeu bedekte spitse in die vleklose hemel sien opstyg. Soos u weet, is dit
'n uitloper van die ruggraat van die aarde, van die hoogste bergreeks in die wêreld,
die magtige Himalajas van Noord-Indië.
Ongeveer die tiende dag het ons die voetheuwels van die berge bereik, en 'n paar
dae daarná was ons tussen die eerste klowe en kranse van die magtige ketting self.
Ek het opgemerk dat daar gedurende die laaste paar dae toenemende tekens van
weifeling en angs by my gidse sigbaar geword het. Nou en dan het hulle op 'n afstand
van my vergader en dan in 'n ernstige bespreking verdiep geraak. Hul aandag was
gedurig op die berge gevestig, waar hulle af en toe met gebare vir mekaar sekere
dinge aangedui het wat aan my onbekend was.
Die tiende dag het ons die ingang van 'n breë, steil kloof bereik, waarlangs 'n
bruisende gletserrivier uit die hoogtes afgetuimel kom. Hierdie wêrelddeel is die
pragtigste, die heerlikste, die vrugbaarste wat ek ooit in my lewe gesien het, en ek
twyfel of daar op aarde 'n weerga daarvan bestaan. Die pragtige klowe is deur helder
sneeuriviere besproei, en so 'n weelde van lower is seker nêrens op aarde te sien
nie. U weet waarskynlik dat die meeste van ons tuinvrugte en groente oorspronklik
uit die berge van Armenië kom - so altans lui die legende. Ek kan die waarheid
daarvan konstateer. Ons het spoedig 'n menigte perskes, appelkose, appels, pere,
vye in uitgestrekte boorde en al ons bekende groentes teengekom. Maar dit was
toe ons op die vyftiende dag die groot rivier bereik, dat ons 'n werklike paradys van
plantaardige weelde binnetree. Sulke
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perskes, appelkose en vye het ek nooit in my lewe gesien of van gedroom nie; en
waarlik, die roes van geur en kleur wat ons omring het, was soos dié in 'n droom.
Die wonderlikste blomme, die magtigste bome, druipende vrugte van die heerlikste
geur en smaak, het hier in uiterste weelde die walle van die vorstelike rivier bedek.
By die ingang van hierdie wonderwêreld het my Armeniërs skielik halt gehou,
terwyl die voorman my beleefd te kenne gee dat hulle hier die uiteinde van hul
meegaan bereik het. Ek kon dadelik sien dat geen argument of oorreding hulle sou
oorhaal om my een stap verder te vergesel nie.
Hier was dit dat hulle my die legende van die wonderkloof vertel het.
“Die rivier wat u hier sien, is die Hidekkel,” het die voorman my meegedeel. “Hoog
op in hierdie kloof het Adam en Heva hulle verblyf opgeneem toe hulle uit die paradys
verdrywe is, en vannag sal ons u wys waarom alle Armeniërs bevrees is om die
berge hier in te gaan. Selfs hierdie kloof het ons vaders as heilige en verbode grond
beskou. Ons dink nie dat die Here sal toelaat dat mensevoet hierdie heilige grond
betree nie. Ons sal u vannag toon waarom. Intussen bid ons u, effendi (soos hulle
my genoem het) om vannag hier te slaap en dan kan u môre besluit of u alleen
verder wil reis.”
En dié middag het die leier van die gidse my die legende van moeder Heva vertel.
U weet, eerwaarde, daar is 'n menigte legendes omtrent moeder Heva. Toe sy in
die paradys rondgekyk en geen ander man kon vind as die eggenoot wat die Here
haar geskenk het nie, het sy met die duiwel begin knipoog.’
Hier val eerw. Scalinger sy besoeker vir die eerste maal in die rede. Met 'n gebaar
van afwering spreek hy hom vermanend toe.
‘Mynheer, ek sien ongraag dat iemand onder my dak die spot drywe met Gods
Heilig Woord. Dit betaam ons arme sondaars nie.’
‘U misgis u, dominee,’ val die vreemdeling haastig in. ‘Van die Woord sal ek nooit
dan met die diepste eerbied spreek nie. Waar ek die spot mee dryf, is met die
swakhede van die mens. Miskien was selfs dit ongewens, maar ek sal u nie weer
rede gee om my te berispe nie.’
En weer gaan die eienaardige vreemdeling voort, wat die ou heer nou al so geboei
gehou het, dat selfs die roep van sy ou gade nie in staat was om sy aandag een
oomblik af te trek nie.
‘Dit, eerwaarde, was die legende wat hulle my vertel het, en ek was verbaas om
te gewaar hoe goed hulle vertroud was met die Heilige Skrif.
“U weet,” vertel die voorman my, “dat daar een boom was in die tuin, 'n boom wat
goed was om van te eet en 'n lus vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om
verstand van te verkry - die verbode boom. En nadat Heva van die vrug daarvan
geëet het, is hulle verdryf uit die tuin, opdat, soos geskrywe staan “hy nie sy hand
uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!”
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“Die geskiedenis wat aan ons vaders vertel was, is dat moeder Heva, voordat sy
die tuin verlaat het, geleentheid had om die boord heimlik te besoek. Hier het sy 'n
takkie van die Boom des Levens afgebreek en in haar vel-voor-skoot verberg, en
daarmee is sy voort toe sy en Adam langs die Hidekkel afgereis het om hul verblyf
in hierdie kloof op te neem en hier - so gaan die legende - het Heva die steggie van
die onsterflike boom geplant. Sy het nooit daarvan geëet nie en van dié tyd af is die
kloof verbode grond. Af en toe het reisigers die boom op 'n afstand gesien, maar
niemand het ooit die moed gehad om dit self te nader nie. Dit groei op die boonste
uiteinde van hierdie kloof - tot vandag toe, want die boom is onsterflik. Daar word
vertel dat die blare dadelik ouderdom in jeug verander; die vrug skenk onsterflikheid;
en die wortel vernietig weer die twee vorige gawes.”
Net ná sononder het die voorman my na 'n uitloper van die krans gelei en van
hier na 'n groot kerf tussen die twee hoogste sneeubedekte berge gewys.
“Daar,” sê hy, “sien u die rede, effendi, waarom geen Armeniër verder as hierdie
klowe wil ingaan nie.”
En toe, eerwaarde, sien ek van af die donker aardkring tot in die hoogste hemel
'n flikkerende ligstraal soos die lem van 'n swaard. Dit het die groot opening tussen
die twee spitse dreigend bedek. En terwyl hy met gebuigde hoof die wonder aanskou,
fluister die Armeniër die verskriklike woorde uit Genesis in sy taal: So het Hy dan
die mens weggedrywe ... met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot
die Boom van die Lewe te bewaak.’
‘Die volgende dag is ek alleen voort op die laaste gedeelte van my reis. Op die
linkerwal van die sogenaamde rivier Hidekkel het ek die wonderkloof binnegedring.
Ek sal nie trag om u die wondere te beskryf nie. Ek is nie daartoe in staat nie. Genoeg
sal dit wees om u te vertel dat ek teen die aand die bo-ent van die kloof deur die
bome in gesig gekry het. En toe gewaar ek iets wat my laat ril. Dit was ná sononder,
en meer dan skemerduister onder die ryk gelommerde bome, en skielik sien ek
hoog onder die krans 'n eienaardige wit glans uitstraal, wat soos die gloed van 'n
soeklig my weg deur die bome verlig. Toe ek die plek nader, sien ek dat die lig van
'n enkele boom afkomstig is. Die boom was nie hoër dan 'n gewone perskeboom
nie, maar oortrek met lakenwit bloeisels, en dit was die blomme wat die werklike
bron was van die lig wat my verras het. Elke blom was liggewend, net soos die
fosforesserende seediere wat die tropiese oseaan snags opluister.
‘Dominee Hermann Scalinger,’ fluister die vreemde besoeker op 'n toon so ernstig
dat dit die ou heer laat skrik, ‘ek was in teenwoordigheid van die Boom van die Lewe
wat in die middel van die tuin geplant was. Dit was die boom wat gegroei het uit die
steggie wat Heva geheimlik uit Eden vervoer het. Die Here het haar dit toegelaat
vir 'n doel van Sy eie.
Die boom het die ganse dal met die geur van sy bloeisels en blare verheerlik.
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Ek het die nag daar geslaap en die volgende oggend is ek terug na my Armeniërs.
Ek het hierdie pakkie met blare, bloeisels en wortels van die boom egter met my
saamgeneem.
Ek het later deur proefneming vasgestel dat die kleinste stukkie van 'n blad die
mens dertig of veertig jaar op sy lewensweg kan terugvoer. Indien hy ontevrede is
met sy herwonne jeug, kan hy met 'n stukkie van die wortel die toestand weer
ongedaan maak.
Sien u nie, dominee Scalinger, die skatte wat hierdie middel u kan verseker nie?
Bied dit aan enige afgeleefde miljoenêr aan - hy sal nege-tiendes van sy rykdom
afstaan om sy jeug terug te kry en van al sy pyne en kwale ontslae te wees. Al u
worsteling en lyding is op 'n end! U kan u gade rus en vrede vir die uiteinde van
haar lewe skenk; u kan seker maak dat geen enkele van u kinders of kleinkinders
dieselfde worstelstryd van armoede en ellende sal moet deurmaak wat u eie lewe
verdonker en verbitter het nie. Dink maar net aan alles wat geld aan u kinders en
kleinkinders kan skenk.
Dominee Scalinger, ek bied u gratis 'n deel van hierdie pakkie aan. Ek doen dit
met 'n doel van my eie wat ek later aan u bekend sal maak.’
En toe swyg die vreemde besoeker, terwyl hy, vooroor geboë, die ou heer stip in
die oë staar.
Dit was asof eerwaarde Hermann Scalinger uit 'n droom wakkerskrik. Hy moes
sy sinne met geweld bymekaarraap voordat hy weer tot 'n begrip van die werklikheid
kon geraak. Hy het sy bril opgeskuiwe en sy oë gevrywe half in die verwagting dat
wanneer hy hulle weer oopmaak, die vreemde kêrel, soos 'n inwoner van die land
van drome en visioene, vir altyd sou verdwyn het. Maar daar sit hy nog, met 'n
vonkelliggie in sy slangoë en 'n sarkastiese glimlag op sy mefistofeliese aangesig.
Die ou heer het sy oë gesluit en meermale het uit sy hart woordeloos die gebed
omhoog gegaan: ‘Lei my nie in versoeking nie, Here, verlos my van die Bose.’
Dat sy versoek verhoor is, had hy onmiddellik bewys van. Hy voel 'n instraling
van krag en 'n eweredige verswakking van die sonderlinge invloed wat die
vreemdeling oor sy gemoedstoestand erlang het.
‘U het gekom om te verkoop en nou bied u geskenke aan!’ sê die ou heer op
sarkastiese toon, ‘maar dit spyt my, mynheer, dat ek nòg die een nòg die ander kan
aanvaar. Ek beloof u dat ek op myself geen verjongingseksperimente sal uitvoer
nie; nòg sal ek die middel aan iemand anders wou verkoop of skenk - indien u
storietjie in alle opsigte waar was. Maar ek weet natuurlik dat dit maar net 'n
windstorie was. Gelukkig bly daar in almal van ons altyd nog soveel van die kind
oor dat ons skynbaar nooit te oud word om 'n storie te geniet nie. Ek moet erken
dat u die tyd op arendvleuels verdryf het wat gewoonlik vir my met die stadige tred
van ploegosse verbygaan. Mynheer, u storie het my geïnteresseer en daarvoor
bedank ek u. Dit spyt my dat ek u vaarwel moet bied. Binne
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enkele minute sal my aandete gereed wees en ek durf my vrou nooit laat wag nie.’
Stadig rys Stoffel Seebul se lang gestalte orent, en met 'n statige en beleefde
buiging spreek hy die ou man vir die laaste maal toe.
‘Eerwaarde, ek weet wanneer 'n poging misluk. Ek sal u nie langer lastig val nie,
want ek weet voorwaar dat geen argument of pleit van my u ooit uit u vesting sal
verroer nie. Dit kan egter kom dat u by geleentheid begerig mag wees om die
waarheid van my verhaal op 'n ander te beproef. Ek laat u derhalwe 'n enkele blaar
en 'n stukkie van die wortel, genoeg om die verkrege verjongering weer ongedaan
te maak.’
En met dié woorde plaas hy voor die ou heer Scalinger op die toonbank die
stukkies gewas. Die ou heer wou net met 'n skud van sy grys hoof en 'n gebaar van
afwering die gif met beslistheid weier toe Stoffel Seebul skielik omdraai en met lang
treë die winkeltjie verlaat.
Die ou sendeling sien hoe die donker van die nou straatjie hom verswelg.
Dit was reeds so donker dat hy die kers moes aansteek om die deur te sluit en
sy weg langs die trap te vind. Terwyl hy hiermee besig is, kom die stem van sy ou
vrou van die traphoof op sagte Duits:
‘Hermann, Liebster, die ete is gereed.’
‘Goed, Liebste,’ roep hy terug, ‘ek is net soewe met die laaste besoeker
afgehandel. Ek kom.’
Toe hy met die blaker in die hand by die toonbank verbygaan, word sy aandag
onwillekeurig deur die blaar en worteltjie getrek. Half onbewus van sy eie daad steek
hy die twee voorwerpe in sy onderbaadjiesak, en met groot gekreun en gesukkel,
soos gewoonlik, beklim hy die steil trap na die boonste kamer, waar sy ou vrou hom
by die gedekte tafel staan en inwag.
Selde of nooit het sy haar ou man so vrolik en opgeruimd gesien nie. Die kus
waarmee hy haar begroet, is selfs minliker as waaraan sy gewoond was. Terwyl
hulle aan tafel sit, betrap sy hom verskeie kere met 'n glimlag op sy gesig en 'n
skaars sigbare beweging van die lippe asof hy besig is om 'n laggie te onderdruk.
‘Wat is dit dan, Liebster, wat jou vanaand so amuseer?’ vra sy uiteindelik op haar
sagte wyse, asof sy 'n kind toespreek.
‘Ag, Liebste,’ antwoord hy, ‘daar was 'n amusante kêrel in die winkel onder, wat
kruie aan my wou verkoop in plaas om van my te koop - verbeel jou. Hy het my 'n
klomp leuens vertel wat my nou nog laat lag.’
En toe doen eerwaarde Hermann Scalinger iets wat hy waarskynlik nooit tevore
in sy lewe gedoen het nie. Hy besluit om sy vrou niks te vertel van die wonderlike
storie of van die twee voorwerpe in sy onderbaadjiesak wat hy af en toe saggies
met sy vinger en duim betas nie. 'n Paar momente het die besluit gepaard gegaan
met pynlike gewetenswroeging. Maar spoedig was sy hele gedag-
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teloop weer besig met die snaakse vreemdeling en sy wonderlike storie tot uitsluiting
van alles anders - sy onverklaarbare huigelary teenoor sy vrou, sy beswaarde
gewete, alles moes plek maak vir die kerende beelde wat sy geheue in beslag neem.
Gedurig sien hy weer die mefistofeles-gesig, die opgekeerde wenkbroue, die
eienaardige, sarkastiese glimlag; en hoor hy weer die verbasende veranderinge
van toonklank in die stem van die vreemdeling. Soos 'n weerklank hoor hy sekere
sinne en uitdrukkings wat hy fluisterend-mompelend herhaal en namaak: ‘Sien u
nie die skatte wat hierdie middel u sal verseker nie?’ ‘Ek weet wanneer 'n poging
misluk,’ die plegtige: ‘Dominus Hermann Scalinger, ek was in teenwoordigheid van
“die Boom van die Lewe wat in die middel van die Tuin geplant was!”’ Sy gade kyk
hom verwonderd aan, maar stel geen verdere vrae nie.
Teen die einde van die ete besluit hy skielik om na sy klein sogenaamde
‘studeerkamer’ te gaan - iets ongewoons gedurende die winter. Hy voel 'n
onweerstaanbare drang om alleen te wees; om na te dink oor wat gebeur het en sy
eie gemoedstoestand in stilte gade te slaan.
‘Daar is iets wat my bygeval het in Goethe se Faust, maar ek kan die aanhaling
en die verband nie meer onthou nie. Ek wil dit gaan nalees,’ verduidelik hy aan sy
vrou, en terwyl hy praat, weet hy dat hy haar 'n leuen vertel en 'n gevoel van die
diepste skaamte, gepaard met knypende wrewel, oorstelp sy gemoed. Terwyl hy in
alle haas die klein lampie en verwarmingstoestel aansteek, roep sy ou vrou hom
met verbasing toe:
‘Hermann, Liebster, daar kom 'n sonderlinge en heerlike geur van jou klere. Die
hele kamer is daarmee vervul - was is dit?’ Toe voel hy só 'n vurige gloed oor die
vel van sy gesig gaan, dat hy dit haastig moet versteek deur voor te gee dat hy deur
'n geweldige hoesbui oorval word. Intussen is hy die studeerkamer binne met die
deur agter hom toe.
‘Hermann Scalinger, huigelaar en leuenaar,’ is die eerste beskuldiging wat hy
homself in die eensaamheid van sy studeerkamer toeswaai.
Bo die lessenaar teen die muur hang 'n ou foto van sy bruid en homself op hul
huweliksdag in Duitsland. Waarom die ou portret skielik sy aandag in beslag geneem
het, kan hy nie verklaar nie, maar hy is gedwonge om op te staan en die ou
afbeelding van naby te betrag, met die leeslampie omhoog as beligting. Skielik
oorrompel 'n vloedgolf van tere herinneringe sy gemoed. Hy onthou die dag asof
dit gister was - die heerlike herfsdag toe die sagte groen van die bome net sigbaar
begin word het. Wat 'n heerlike, hemelse oggend was dit nie! En wat 'n mooi seun
was hy! Met die maan van donker hare glad agteroorgekam; die helder oë; die
skone, sterk gesig wat die wêreld onbeskroomd in die oë kon kyk! Ja, dit was 'n
sterk gesig - en hy was sterk; liggaamlik en geestelik sterk! Hoe vol hoop was hy
dié oggend nie! Vol grootse, edelmoedige voornemens. En hy sou dit ook uitgevoer
het; hy sou 'n groot werk in die wêreld kon
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verrig het, as die Genootskap hom nie lewenslank op Drogebult op die pynbank
gespalk het nie. Daar was dit waar al sy skone kragte vernietig is. As hy weer tot
die dae teruggevoer kon word! Welke magtige werke sou hy nie vir die Here kon
uitvoer nie! Maar nie hier nie; nie weer in die sandwoestyn nie, waar hy sy ware
bekeerlinge ná 'n lewe van swoeg en worstel op die vingers van een hand kan tel.
Nee - dit sou in Europa wees; en in verbeelding sien hy homself in 'n groot Dom
met 'n see van gesigte voor hom, wat ademloos die woorde van sy preek aanluister.
Hy is jonk en skoon, vol krag en vuur, en sy woorde vloei met die onweerstaanbare
krag van 'n bruisende bergstroom. Die wêreld sou van hom hoor! As hy maar weer
tot dié dae teruggevoer kon word!
En toe onthou hy die blad en wortel van Stoffel Seebul, wat hy weer saggies met
sy vinger en duim aanraak. Weer rys die heerlike geur om hom heen. 'n Gevoel van
onweerstaanbare roekeloosheid oormeester skielik sy gemoed. Laat kom wat wil!
- en met 'n haastige beweging plaas hy die sagte klein blad in sy mond en begin dit
fyn te hou.
Hy hoor die sagte stem van sy ou vrou uit die slaapkamer roep: ‘Ag, Hermann,
dit is so koud; ek is al bed toe. Kom jy ook maar, Liebster. Die leeskamer moet so
koud wees soos 'n yskelder!’
‘Ja, ja, ek kom,’ roep hy ongeduldig. Hy trek 'n laai van die lessenaar oop en plaas
die worteltjie agter teen die plankafskorting en toe, met lamp in die hand, sukkel hy
terug na die slaapkamer.
Dit was die gekletter van die ou Duitse klok - wat die slag altyd voorafgaan - wat
hom uit 'n diepe en rustige slaap wek. Hy tel die slae: twaalfuur. Middernag. En toe
hy helder wakker word, gewaar hy 'n eienaardige gevoel - dieselfde gevoel wat 'n
roemer goeie Rynwyn teweegbring! Daar is 'n gewaarwording van onuitspreekbare
vreugde en blydskap. Hy voel asof hy kan sing en dans! Al sy rumatiekpyne, wat
snags gedurig aan sy spiere knaag, is weg. Hy voel sy hart sterk en vinnig klop en
die bloed bruis deur sy are. Deur al sy lede stroom 'n gloed van nuwe krag. Hy klim
stadig uit die bed om sy ou vrou nie te wek nie. In die donker soek hy die leeslampie
en voel met voete en hand sy weg na die deur van die leeskamer. Sy loop is ook
anders. Die slepende gesukkel is weg. Sy tred is ferm en seker en die feit dat hy
blootsvoet op die koue vloer trap, verwek geen vrees nie!
Hy sluit eers sorgvuldig die deur van die leeskamer agter hom voordat hy die
lampie opsteek, want die ligstraal mag sy ou vrou wek.
Langs die foto hang 'n klein ovaal spieëltjie - 'n huweliksgeskenk aan sy vrou van
een van haar vriendinne op die salige dag in die lang verleë. Toe hy voor die spieël
staan en die lampie lig, kan hy 'n uitroep van verbasing nie onderdruk nie. Hy sien
hom aanstaar uit die donker agtergrond van die spieël die ewebeeld van sy gelykenis
in die foto!
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Dit is dus waar - die hele fantastiese storie van Stoffel Seebul is waar! Hy is weer
jonk, gesond, vol krag. Hy wil 'n juigkreet uiter - 'n Duitse studentelied aanhef; maar
betyds herinner hy hom weer sy ou gade in die slaapkamer.
Nou sal hy alles kan uitvoer waarvan hy so dikwels gedroom het. Hy sal weer
begin!
En toe val sy oog op die afbeelding van sy vrou in die gesamentlike foto en 'n
rilling van skrik en weersin skiet deur sy spiere toe hy haar in herinnering vergelyk
met wat sy nou is.
Hy begin koorsagtig op en neer stap, terwyl sy gedagtes bliksemsnel deur sy
onstuimige gemoed jaag. Dit duur lank voordat hy weer tot besinning geraak; voordat
hy weer sy gedagteloop in toom het.
Is dit iets om oor te juig? Sou hy dié keer 'n sukses van sy lewe maak? 'n Donker
twyfel wat elke moment toeneem, begin sy gemoed oorskadu.
Is dit die moeite werd? Hy weet voor sy siel dat hy weer presies dieselfde
mislukking van sy lewe sal maak. En wil hy dit alles weer deurgaan, selfs met die
heerlikheid van jeug op die koop toe? Hy sien sy lewe deur die jare heen reik as 'n
dorre, verlate wig deur die woestyn, waar vreugde en blydskap seldsaam was en
droefheid en smart sy daaglikse toediening.
En nog meer, nog meer! In sy nuwe lewe sou daar geen verrassing meer wees
nie. In sy vorige onkunde het die hoop elke gebeurtenis wat hy in die toekoms moes
tegemoetgaan, in die heerlikste kleure geskilder. Nou weet hy dat elke vreugde wat
sy dwase hart in die vooruitsig gestel het, altyd 'n gesteekte perske was - met die
kleure van die daeraad van buite en wurms en verrotting van binne.
Al hoe helderder word die herinnering teen die donker agtergrond van sy lewe,
hoe hy gedurig van die toekoms gedroom het, en hoe elke hoop, elke heerlike
verwagting steeds verydel is. Maar die ondervinding kon hom nie leer nie. Geen
ontnugtering, geen gewaarwording van die uiteindelike groue werklikheid kon 'n
einde aan sy drome maak nie. Die heerlike gordyn van wasige blou wat die
werklikheid vir die reisiger op die lewenspad verheel - hoe goed het hy dit nie leer
ken as iets onwerkliker en bedriegliker as die lugspieëling op die sandvlaktes van
Drogebult nie.
Wat 'n dwaas was hy! Hy kon ten minste altyd helder dink, selfs in sy ouderdom.
Wat 'n dwaas was hy om nou 'n gevolgtrekking te vergeet wat hy lank gelede as die
eerste artikel in sy lewensgeloof aangeneem het: dat die Herr-Gott nooit bedoel het
dat ons in hierdie lewe gelukkig moet wees nie. Welke doel daar mag bestaan in
verband met die menselewe op aarde, een ding is seker: geluksaligheid, vreugde
in hierdie lewe kon die doel nooit wees nie. Die mens is geneig om in herinnering
die vreugde in sy verlede te vergroot en die pyn te minag; maar geen mens van
vrou gebore kan teen die einde van sy lewe 'n oorsig neem sonder om duidelik in
te sien dat pyn 'n oorweldigende werklikheid
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was nie, terwyl die diepste vreugde 'n niksbetekende misvlaag was, kort van duur
en altyd in die munt van pyn betaalbaar. En dit het hy vergeet!
Nie weer nie! Nie weer nie! Om met vrye keuse die foltering weer deur te gaan
met die lugspieëling van hoop en verwagting altyd op die verre gesigseinder - nee,
nie weer nie!
Skielik skiet 'n helder lig in strale deur die skraal en sleg passende gordyn van die
voorste venster. Scalinger wis dadelik wat dit was: kort tevore is sy ou gade deur
dieselfde lig, wat tot die slaapvertrek deurgedring het, gewek en hy moes opstaan
en ondersoek instel om haar weer gerus te stel. Dit was melkjongens hier in die
verlate straatjie vergaar wat groot hope papier aan die brand steek om hul verkluimde
hande en voete te verwarm. Hy stap na die venster en trek een van die rame na
binne oop. Reg onder die venster sien hy 'n donker groep om die vlammende papier.
Maar dit is nie hulle wat sy aandag trek nie. Met die oopmaak van die raam val dit
hom dadelik op hoe sonderling en ongewoon sy gedrag is. Verlede nag sou hy nooit
gewaag het om sy deur die bed verwarmde liggaam op hierdie wyse skielik aan die
koue naglug bloot te stel nie. Weer voel hy 'n vlaag van trotse blydskap deur sy
gemoed skiet dat hierdie handeling geen die minste ongemak by hom verwek het
nie. Inteendeel adem hy die skerp oggendlug in met 'n gevoel van opwekkende
prikkeling.
Bo die dakke van die huise aan die oorkant van die straat hang die môrester soos
'n gloeiende lamp in die fluweeldonker hemel van die oostelike horison. Daar is nog
geen teken van dagbreek nie, en die groot sterre van die suidelike hemelstraat
skitter helder en onverdoof te midde van die gevleuelde nebulae wat van Orion
suidwaarts uitskiet.
Hoe lank laas het die sterre in sy gemoed so 'n gevoel van verblydende
bewondering gewek? Liewe God! hoe lank was dit dat hy laas op die sterre ag
geslaan het? Dit is dus waar dat selfs Gods sterre in Gods hemel deur die ouderdom
verdoof en verflou word!
Ondoelbewus neurie hy saggies in Duits die pragtige psalm wat hy in sy jeug - in
sy vorige jeug! - so diep bemin en so dikwels opgesê het toe hy eers met die suidelike
konstellasies kennis gemaak het:
‘As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U
toeberei het - wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom
besoek?’
En toe bereik hom van benede 'n sagte fluistering wat dadelik sy aandag trek.
Wat hy vir 'n groep volk aangesien het, het verdwyn of het ten minste tot 'n enkeling
ingekrimp. Oorkant die vuur sien hy 'n gesig tot hom opgekeer, rooi van benede
verlig deur die dansende vlamme. Dit is sy vreemde besoeker van die vorige aand.
Weer sien hy die lang, smal gesig, die klein, spits kenbaardjie, die opgedraaide fyn
snor - selfs die gespitste wenkbroue kan hy in die
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kerende ligte sien. En toe hoor hy weer die eienaardige stem waarvan die sagste
fluistering aan hom hoorbaar is:
‘A, dominee Scalinger, ek sien dat u my raad gevolg en die groot eksperiment
beproef het. Luister nou! Kom gou na benede. Die dag is op hande en ons moet
ver wees voordat dit lig word. U kan nooit die las van 'n ou afgeleefde vrou verder
dra nie! Ek wag; kom af! Verkwis g'n tyd nie! Ek het genoeg van die wonderkruid
om ons die skatte van die aarde te besorg. Die lewe is voor u, daar is geen doel
wat u nie sal bereik nie. U lyding is op 'n end. Kom af - haastig!’
Maar by Hermann Scalinger is daar nie meer twyfel nie. ‘Huigelaar, bedrieër! Op
hierdie wyse het jy gesoek om my in jou strikke vas te lê. Maar die Here het reeds
my diepe berou aangeneem wat ek as 'n offer gelê het op die altaar van die lewe
wat hy my reeds geskink het. Nie weer nie! Nie weer nie! Wyk, versoeker, jou strik
was tevergeefs gestel, tot Sy genade het ek my toevlug geneem.’
En met 'n haastige beweging sluit hy die raam sonder om verder ag te slaan op
die fluistering wat hom nog van onder bereik. Sonder twyfel of aarseling stap hy na
die lessenaar.
Weer sien hy 'n glimps van sy jong gesig in die verdonkerde spieël, met die digte
bos donker hare soos 'n skadu oor sy hoof, maar dié keer is daar geen teken van
vreugde op die sterk, jong gesig nie. Daar is inteendeel 'n trek van die diepste
weemoed - en miskien 'n skyn van beslistheid.
Nee, God verhoede! Dit nie, dit nie! Hy sal dit nie weer deurmaak nie. Liewer die
dood, wat ten minste rus en vergetelheid skenk.
Sonder om 'n minuut te aarsel, trek hy die laai oop, druk die stukkie wortel in sy
mond en kou dit vinnig fyn op sy gesonde stel tande.
Toe hy die slaapkamer saggies op sy tone in die donker bereik, hoor hy nog die
roggelende asemhaling van sy slapende vrou.
Toe hy wakker skrik, staan sy ou gade langs hom met 'n koppie koffie in haar
bewende hande.
‘Dit is laat, Liebster,’ sê sy op haar sagmoedige wyse. ‘Hier is jou koffie. Wat het
jou in die nag makeer? Ek het my verbeel dat jy rusteloos was. Het die rumatiek
weer gepla?’ En sy kus hom medelydend op die voorhoof.
Met gesukkel en gekreun kom hy orent in die bed om sy koffie aan te neem.
‘Ag,’ antwoord hy met 'n sug, ‘dit was 'n aaklige droom wat my gestoor het. 'n
Mens sou dink dat daar in die ouderdom lyding genoeg is sonder dat drome ons
nog pla!’
‘Sonder Gods wil geskied niks,’ fluister die ou dame bemoedigend.
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6 Die Wit Uil
Die ou heer Jan Hendrik van Vuuren, eienaar van Diepkloof, was op die wal van
die Donker Stroom, en as daar ooit 'n mensesiel was wat die eensame kruising met
huiwering betrag het, dan was dit Jan Hendrik van Vuuren. Nooit het ein Wanderer
auf dem letzten Wege so geworstel om sy heengaan te vertraag nie.
Dit was lig te begryp dat sy laaste lyding groot belangstelling onder die inwoners
van die distrik Swartrand sou veroorsaak, want binne die grense van ons uitgestrekte
wyk was daar seker nooit 'n meer sonderlinge karakter as Jan Hendrik van Vuuren,
eienaar van Diepkloof, nie.
Van sy eerste aankoms in Swartrand het slegs die oudste inwoners kennis gedra,
want dit was byna vyftig jaar tevore dat hy in Swartrand aangekom en die plaas
Diepkloof gekoop het.
Die plaas wat Jan Hendrik van Vuuren as sy laaste tuiste gekies het, het die
persoonlikheid van hierdie eienaardige man belig. Hy het Diepkloof destyds natuurlik
vir 'n appel en 'n ei gekoop. Dit was 'n bergplaas van sesduisend morg, wat volgens
bergmeting 'n prinsdom in uitgestrektheid was. Diepkloof was die stroomweg van
die rivier Blinkwater. Die kloof self was 'n reuse-sny wat gelyk het asof dit die magtige
bergreeks middeldeur splits. Maar die breë vallei, wat van ouds die naam Diepkloof
gedra het, het na 'n paar myl links gedraai en dan weer regs en was uiteindelik
geheel deur 'n kransmuur afgesny, en onder die laaste kranse was die bron van die
pragtige stroom, Blinkwater, wat die groot vallei van end tot end besproei het om
uiteindelik op die gelykte uit te stroom en nog honderde plase van water te voorsien.
Jan Hendrik van Vuuren het sy aanleg byna op die hoogste uiteinde van die vallei
gemaak. Hier het hy 'n klein grasdakhuisie gebou, wat hy sy hele lewe onveranderd
bewoon het. Sy een grenslyn was onder op die vlakte waar Blinkwater die berge
uitstroom. Hier het hy in later jare sy eiendom met agt doringdrade afgesper, en hier
was 'n hek wat die enigste toegang tot Diepkloof verskaf het; want daar was slegs
een pad oor sy grond - dié na sy woning. Deur die omringende kranse was daar
geen pad nie, sodat Jan Hendrik van Vuuren geheel en al van die wêreld afgesny
was. Niemand kon sy pad gebruik behalwe mense wat kom om hom persoonlik te
besoek nie; en dié kon in later jare op die vingers van die een hand getel word.
Hy het sonder 'n vrou in Swartrand aangekom en was nooit getroud nie. Dit op
sigself het hom as iemand uitsonderlik gekenmerk; maar daar was nog ander
persoonlike eienaardighede wat hom van die begin af gemerkteken het as iets
geheel buitengewoon onder ons volk en binne ons wyk. Daar was seker nooit 'n
kluisenaar in die Egiptiese Thebaid wat 'n meer eensame en afgetrokke lewe gelei
het as Jan Hendrik van Vuuren nie. Met sy bure het hy so te sê geen
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omgang gehad nie en op die dorp het hy alleen verskyn wanneer dit onvermydelik
was.
Daar het in die begin van sy intrek in Diepkloof allerhande gerugte in omloop
geraak omtrent sy lewenswyse. Daar is gesê dat hy 'n vrek was wat al sy geld in 'n
spelonk in die berge begrawe; dat hy verskeie vroue in Diepkloof aanhou; dat hy 'n
diamantmyn of 'n goudrif ontdek het en dit geheim hou - en al dergelike stories.
Maar mettertyd het al die praatjies vanself verdamp. Sonder sy toedoen het die
teenoorgestelde bewyse onteenspreeklik bekend geraak. Sy plaas was een van die
vrugbaarste in die wyk Swartrand, en sonder die las van vrou en kinders was dit 'n
natuurlike gevolg dat hy binne enkele jare een van ons mees bemiddelde boere
was. En toe blyk dit dat hy tegelyk een van ons vrygewigste inwoners was wat
liefdadigheids- en kerksake betref, nieteenstaande die feit dat hy altyd moeite gedoen
het om sy gifte onder die dekmantel van naamloosheid te laat geskied.
Ek dink dat sy persoonlike voorkoms bygedra het om die atmosfeer van
geheimsinnigheid wat hom omsluier het, te verdiep. Hy was 'n lang, skraal man,
effentjies vooroor gebuig, met 'n lang wit baard, 'n paar vonkelende oë onder ruie
wenkbroue, 'n smal gesig met 'n arendsneus wat hom in Europa as van adellike
herkoms sou gekenmerk het.
Hy was 'n getroue kerkganger maar sy kerklike eweas sy maatskaplike lewe was
deur die sonderlingste eienaardighede gekenmerk. Hy het nooit Nagmaal gebruik
nie. Die rede van sy onthouding het hy stelselmatig geweier om aan dominee of
ouderling te openbaar, maar daar het 'n gevoel in die gemeente ontstaan dat die
oorsaak verborge was in die een of ander geheim wat waarskynlik die sleutel sou
verskaf tot al die sonderlikhede van sy gedrag en lewenswyse.
'n Ander eienaardigheid van sy godsdienstige lewe was die moeite wat hy hom
getroos het om bidure by te woon. Hoe uiters terughoudend hy in alle ander opsigte
was, hy was altyd gereed, selfs gretig, om in die openbaar te bid. En dit het mettertyd
gewoonte geword by alle geleenthede, begrafnisse, inwydings- en siektegevalle om
‘broeder Van Vuuren te versoek om 'n gebed te doen’. In verband met sy openbare
gebede het die merkwaardigste wendings van sy godsdienstige sielkunde te voorskyn
gekom. Die hele buurt het dit geken en het die saak dikwels bespreek in verband
met al die geheimsinnigheid wat die lewe van Hendrik van Vuuren omsluier. Die
merkwaardigheid het hierin bestaan: die inleiding en eerste deel van sy gebed was
altyd van dieselfde inhoud en in dieselfde bewoording wat negentig uit die honderd
van ons lekegebede kenskets. Daar was al die gewone plathede in dieselfde toonlose
eentonigheid: die verwysings na kerk en staat; weduwees en wese; siekes,
noodlydendes, en alle bedroefdes, en so voort, en so voort, en dan wanneer 'n
onwetende toehoorder sou verwag dat hy die einde van sy gebed nader - dan skielik
en onverwags kom daar 'n wending in die gevoellose, kleurlose woordestroom.
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Daar kom 'n verbasende verandering in die man. Sy stem verander, sy houding,
selfs sy gelaatstrekke verander (vir dié toehoorders wat 'n betragting onder die
gebed riskeer!). ‘Vergeef ons onse sonde ... vergeef ons onse sonde ...’ so was
altyd die merkteken van die keerpunt. Waar alles tevore eentonig en kleurloos was,
kom daar 'n trilling van werklike aandoening; waar alles uit gewoonhede bestaan
het, onnadenkend en sonder gevoel geuit, raak hy nou die dieptes van ware
sielswroeging. Daar was nuanses van kleur en toon en klank gepaard met 'n
onverwagte en verbasende woordeskat, wat sy gehoor tot die hoogste emosie kon
vervoer. Hier was waarheid; hier was die naakte werklikheid spontaan voortvloeiende
uit 'n swaarbelaste siel. Hier was 'n boetvaardige voor die Troon van Genade wat
vir andere genade smeek, maar gegrond op sy eie donkere ondervinding ... vergifnis
van sonde, van verbeelde sondes; genade en troos vir die ongelukkiges wat deur
die wêreld belas gaan met ongebiegte sonde; met sonde wat op aarde geen
vergelding kan vind nie, omdat die pleger gedoem is om dit in geheim en alleen te
dra; sonde wat aan God alleen bekend is. Wat alles ken. Hy alleen weet ook die
lyding wat dié ongelukkiges ondergaan. En soms het hy in verskriklike bewoording
die Groot Dag afgeteken; die dag wanneer die verborge misdade sou openbaar
word en die pleger nakend en verskrik voor die Regterstoel van God sou staan.
Maar so diep en altoereikend was die Genade dat selfs verborge en onvergelde
sonde vergifnis sou erlang. Daar was deernis by God vir die smarte van selfs sulke
verharde misdadigers wat bevlek en belas nog hier op aarde soek om die waardering
van hul ewemense te behou; wat deur menslike wraakneming afgeskrik word.
Wanneer sy ‘Amen’ fluisterend die stroom van hartstog eindig, het dit nie onselde
nie met geween en snikke gepaard gegaan. Jan Hendrik van Vuuren kon bid, daar
was nie aan te twyfel nie.
'n Jong Vrystater, ene Coenrad Groenewald, het die plaas langsaan Diepkloof
op die vlakte gekoop en was daar vir die laaste vyf of ses jaar woonagtig. Hy was
dus die naaste buurman van die ou eienaar van Diepkloof, en het waarskynlik meer
van sy huislike lewe geweet as enige ander inwoner van die wyk Swartrand - al sê
dit maar min.
Dit was Coen wat eendag met sy kar en perde by my aangekom het met die mare
dat ou Jan Hendrik op sterwe lê en dat 'n dokter dringend nodig is. Ek het dadelik
langs hom in sy kar plaas geneem en op weg na Diepkloof het hy my die
omstandighede vertel.
Deur blote toeval het hy die vorige dag van een van Diepkloof se plaaswerkers
verneem dat die oubaas op die uiterste was. Hy het 'n boodskapper dorp toe gestuur
om die dominee, die prokureur en 'n ou inwoner, Willem Terblanche, dadelik na
Diepkloof te ontbied, en dit was van hierdie boodskapper dat Coen Groenewald
verneem het hoe ernstig die toestand van die ou heer
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was. Hy had self geen dokter verlang nie en dit was Coen wat my op eie houtjie
kom haal het om hom na Diepkloof te vergesel. Ek was gewoond aan ongevraagde
mediese besoeke van hierdie aard, en daar ek die enigste geneesheer in die wyk
was en meestal sonder beloning my dienste verskaf het, het daar by my geen etiese
huiwering ontstaan toe Coen my die toestand duidelik maak nie.
Dit was my eerste besoek aan Diepkloof. Die pad na die woonhuis het die
kronkelende loop van die pragtige bergstroom, Blinkwater, so trou gevolg dat ons
die rivier minstens ses maal moes kruis. Coen Groenewald het my aandag bepaal
by Diepkloof se landerye, wat reeds by die uitloop van die rivier begin en aan
weerskante aanhou tot by die woonstede. Die landerye word aan weerskante van
die stroom benat deur vore wat direk uit die rivier, sonder damme, gelei word. Ek
herinner my dat die ryk, donker aarde en die glinsterende strome 'n diep indruk op
my gemaak het, en ek kon lig begryp wat 'n bron van rykdom so 'n klein koninkrykie
moes wees waar die heerser so afgetrokke lewe, onbelas met vrou of kinders. Die
groot vallei het 'n weinig - maar nie veel nie - ingekrimp na die bo-ent. Daar was
twee reghoeke totdat die kloof, uiteindelik deur 'n kring van magtige kranse versper,
tot in die hart van die groot bergreeks sny. Onder die hoogste kranse, op die kruin
van 'n hoë grondrand, waaronder Blinkwater sy oorsprong vind, was die klein
grasdakwoonhuis van Jan Hendrik van Vuuren, omsingel deur groot vee- en
skaapkrale, woon- en pakhuise, tabakhuis, smidswinkel, gereedskapstoor, en ander
klipgeboue wat by 'n groot boerdery pas. Die woonhuis was waarskynlik die kleinste
en minderwaardigste in die uitgestrekte opstal.
Toe ons voor die huis stilhou, was daar verskeie ander karre reeds uitgespan natuurlik van bure wat kom hulp aanbied het volgens die gewoonte van ons volk.
'n Ou tante, nog met haar kappie op, had reeds die bestuur van die huisgesin
waargeneem en was by die deur om ons te ontvang in die hoedanigheid van
huisvrou.
Sy vra ons om binne te kom met die woorde: ‘Hy is op die laaste, dokter. Hy pluk
gedurig aan die dekens.’
‘Snaakse ou bygeloof,’ fluister Coen aan my, terwyl ons die ou dame na die
slaapvertrekkie volg. Ek het niks gesê nie, maar ek herinner my dat die gedagte my
te binne geskiet het hoe dikwels die praktiese waarnemings van ons ou mense,
meestal deur 'n bittere ondervinding opgedaan, as ‘bygeloof’ deur die nuwe geslag
bespot word. Min het Coen geweet dat die pluk aan die deken deur die wetenskap
erken word as 'n verskriklike voorteken van die naderende dood, en dat dit in die
moderne geneeskunde onder 'n Latynse sin bekend staan.
In die slaapkamer was daar reeds 'n groepie bure vergaar, van wie sommige
moes uittree om vir ons plek te maak. Ek het die jong dominee Le Roux her-
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ken, asook prokureur Van Wyk en Gert Terblanche - 'n timmerman en wamaker van
ons dorp. Die dominee was op 'n stoel langs die bed vooroor gebuig, klaarblyklik in
'n poging om die sterwende man se bewussyn te bereik.
Dit was die eerste maal dat ek die ou heer Jan Hendrik van Vuuren van naby
sien. Hy was skynbaar in 'n toestand van ligte koma. Onder die dun deken was die
lyne van sy ses voet lange, maer liggaam duidelik sigbaar. Sy oë was geslote, die
lede deur ruie grys wenkbroue beskadu, en buite die deken was sy lang patriargale
wit baard uitgesprei. Die enigste teken van lewe was 'n skaars merkbare
aanhoudende beweging van die vingers, wat nog met die dekenkant besig was.
'n Ondersoek het dadelik die bewys gelewer dat die ou heer in werklikheid slegs
nog 'n paar ure te lewe had. Die ademhaling was vlak, die polsslag ongereeld en
skaars waarneembaar, en deur die geslote hartkleppe was daar 'n gedurige fluistering
van die lekkende bloedstroom.
Ek fluister aan die dominee die uitslag van my ondersoek en voeg by dat ek hom
'n inspuiting sou gee, waarna hy waarskynlik weer 'n tydjie sy bewussyn sou herwin.
Dit het ook spoedig gebeur. 'n Paar minute na toediening van die medisyne het
sy oë stadig oopgegaan, om ons, die een na die ander, aan te staar en uiteindelik,
na herkenning, te groet. Aan ds. Le Roux het hy sy swakke hand toegereik en by
naam gegroet.
Die dominee wou klaarblyklik geen tyd verloor nie. Hy buig oor die sterwende
man met die woorde: ‘Broeder, ek wil probeer om u te wys na die Een wat alleen in
staat is om hulp te verskaf, en vrede te skenk ...’
Die sterwende het die dominee lank met sy floue oë aangestaar; toe vra hy: ‘Had
Timri vrede die zijn meester sloeg?’
Ek herinner my dat die onverwagte vraag ons almal met die verskrikking van 'n
skielike ontploffing bereik het. Die dominee was so verbysterd dat hy die sterwende
man woordeloos aankyk.
Ek onthou ook dat ds. Le Roux my later daarop attent gemaak het hoe diep die
Bybelkennis van Van Vuuren moet gewees het, want hy het die verbeterde vertaling
van die teks gebesig wat slegs as kanttekening in sommige Hollandse Bybels
voorkom.
Toe hoor ons weer die floue stem: ‘Kan daar vrede wees vir een wat binne 'n paar
oogwenke met bloedbevlekte hande en besoedelde siel voor die regterstoel van
God moet verskyn?’
‘Laat ons die kamer 'n paar minute verlaat; ek wil eers die dokter raadpleeg,’
beveel ds. Le Roux ons.
Op die stoel trek hy my opsy, en klaarblyklik diep bewoë, stel hy my 'n vraag in
die volgende woorde:
‘Dokter, dit word so dikwels onder ons mense vertel en word deur vele selfs
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geglo, dat dit kan gebeur dat 'n mens, met die een of ander sware en onerkende
misdaad belas, eers moet sterwe nadat hy sy sonde aan sy medemense erken en
daardeur soveel skadeloosstelling teweeggebring het as wat 'n erkenning van hierdie
aard kan bewerkstellig. Soos u weet verfoei ons kerk die valse leer van die bieg en
priesterlike vergifnis. Maar tog, as 'n bekentenis aan u ewemens verligting en
verlossing kan meebring ...
‘Dominee,’ antwoord ek, ‘u gesonde verstand sal u self die versekering gee dat
die swartste misdaad nie in staat sou wees om één minuut die dood van 'n sondaar
te vertraag waar byvoorbeeld sy slagaar deurgesny is nie. Ek glo nie dat enige
onerkende sonde die dood kan keer of vertraag nie. Maar gewone mensekennis
gee my die versekering dat al die wroeging in hierdie geval veroorsaak word deur
'n onerkende geheim. Ek dink stellig dat erkenning aan 'n medemens waarskynlik
'n meer vreedsame gemoedstoestand sou veroorsaak. As ek in u plek was, sou ek
nie aarsel om die sterwende tot erkenning aan te moedig nie.’
Ek dink dat ds. Le Roux nog baie huiwerig was, maar ná 'n weinig nadenke sê
hy: ‘Goed, dan sal ek hom - met u toestemming, dokter? - eers alleen sien.’
Ek knik toestemmend en die dominee gaan by die slaapkamer in.
Meer as 'n uur het ons buite gewag, die hele werf bekyk, die wonderlike bron
besoek; weer teruggekom en uiteindelik woordeloos in die eetkamer die vervelende
wag gehou. Uit die slaapkamer kon ons af en toe die fluisterende stem van die
afsterwende hoor; dan weer die heldere klanke van die dominee se woorde, in
aanmoediging en gebed.
En toe kom hy weer uit tot ons. Tot my verbasing neem hy Gert Terblanche opsy
en fluister in sy oor. Ons was almal nuuskierig, en onbewus het ons stadig om
Terblanche vergaar ... en skielik met 'n ruk van verskrikking gaan daar 'n fluistering
deur die groepie: ‘Moord!’
Die skok wat die fluistering van die woord moord! in verband met die sterwende
onder ons groepie veroorsaak het, was lig begryplik. Hoe teruggetrokke en
geheimsinnig sy lewe ook al was, was hy nietemin een van die mees gesiene
inwoners van Swartrand. Hy het self al die vroeë lasterlike gissinge en gerugte deur
die suiwerheid van sy lewe vernietig, en, ofskoon hy nooit juis bemind was nie, was
hy altyd geëer en hoog geag. Teen sy eer en karakter was daar, in ons tyd ten
minste, nooit die flouste fluistering nie.
‘Hy wil met jou praat, mnr. Terblanche. Daarom het hy jou laat roep van die dorp.
Jy weet nou wie hy in werklikheid is. En,’ voeg die dominee hierop tot ons almal by,
‘hy wil hê julle moet almal teenwoordig wees.’
Wat die dominee alles aan Terblanche gefluister het, wis ons nie presies nie,
maar ons kon sien - wat dit ook al was - dat dit by hom die grootste verwondering
en verbystering veroorsaak het.
Willem Gert Terblanche - algemeen op sy tweede naam genoem - was 'n nu-
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we inkomeling in die dorp. Hy het sy intrek daar twee of drie jaar voor hierdie
gebeurtenisse geneem en het mettertyd 'n voorspoedige timmermans- en
wamakersbesigheid opgebou. Hy was 'n man van sowat vyf-en-swentig jaar met 'n
gesin van vyf opgegroeide kinders, wat ook almal op die dorp woonagtig was.
Van sy vorige lewe het ons maar min geweet. Al wat ons wis, was dat hy uit so
'n verre streek gekom het dat ons in die gewone gang van sake nooit daarmee in
aanraking sou kom nie.
Ons het die dominee en Terblanche weer na die slaapkamer gevolg. Die sterwende
man was weer by sy volle bewussyn. Soos dikwels in sulke gevalle voorkom, het
dit geskyn asof die lewensvuur weer, voor die laaste blussing, 'n kort tydjie uit die
as en kole opvlam.
Met bewende lippe en woordelose uitroepe gaan sit Terblanche langs die bed.
Die ou man het hom lank en stip aangestaar, toe reik hy hom sy swakke hand met
die vraag: ‘Ken jy my nog, Gert?’
‘Ja ... ja ek ken jou, ek ken jou!’ roep Terblanche met die diepste ontroering uit.
‘Jy is Willem Terblanche van Rooi Ruggens - my neef Willem, en dit is vyftig jaar
dat ons mekaar laas gesien het. Dit is vyftig jaar dat ons van jou as 'n dode dink en
praat.’
‘Ja,’ sug die ou man, ‘vyftig jaar is ek 'n dolende en swerwende op die aarde
gewees. Die Here het op my 'n teken gestel “opdat my niet versloeg al wie mij vond.”
My misdaad is groter dan “dat zij vergeven worde.” Vyftig jaar lank is ek onder 'n
valse naam bekend - 'n lewende “leugen voor God” en my ewemens.’
‘Maar, Willem: my neef ... my broer!’ roep Terblanche uit, ‘wat was dit dan? Ek
verstaan nog niks! Waarom het jy huis en familie verlaat?’
Jan Hendrik van Vuuren staar hom weer vraend en fronsend aan. ‘Aan jou ten
minste, Gert, is my lewe geen geheim nie. Luister, my tyd is kort ... laat ek julle almal
vertel. Dit sal my belaste hart miskien verligting gee, en mag God in sy genade my
dit as gedeeltelike vergelding toereken! My regte naam is Willem Terblanche, 'n eie
neef van Gert hier. Ons het as broers saam opgegroei in Rooi Ruggens, tot my
twee-en-twintigste jaar. Toe raak ek verlief op 'n meisie, die dogter van ons buurman.
Bessie ... klein Bessie Viljoen.’
Daar is 'n diep sug en 'n lang stilte, wat my 'n oomblik laat vrees dat die lewenskrag
inmekaar gaan stort; maar weer gaan die hese stem voort: ‘Ons was verloof; ons
het as kinders saam opgegroei. Ek was onder die indruk dat sy my waarlik liefhet.
Ons had reeds ons troudag bepaal; toe kom daar 'n vreemdeling onder ons - 'n jong
man met die naam Da Souza. Hy het 'n plaas in Rooi Ruggens gekoop, teenaan
myne en dié van ou Petrus Viljoen, my geliefde se vader. Ons huise was binne 'n
paar myl van mekaar, aan weerskante van die rivier. Van die begin het Da Souza
by die Viljoens gekuier. Hy was veel beter op-
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gevoed dan ek ... was 'n dorpseun, en het dadelik 'n groot indruk op Bessie gemaak.
Welke kans had ek, arme boerseun, teen die flinke jongman met sy mooi klere ...
sy aangename geselskap ... sy grappies? Ek kon sien dat Bessie vir my verlore
was. En dit het nie lank geduur voor sy my afgesê het nie. Ek weet nie of daar toe
reeds 'n verstandhouding tussen haar en Da Souza was nie. Ek glo nie; maar sy
het stellig verwag dat hy haar sou vra om te trou. Ek was vol van al die vurige togte
van my jongelingskap. My verlore liefde het soos 'n kanker in die siel gewoeker. My
lewe het vir my nutteloos geword, en satan was gedurig aan my elmboog om my
die verdoemenis in te voer. 'n Swart, bitter haat het my oorrompel; niks anders as
die dood van my teenstander kon my ooit weer rus gee nie. Ek het besluit om Da
Souza te dood. Ek het hom een nag in die rivierbosse voorgestaan toe hy op weg
was van sy huis om Bessie te besoek. En daar in die bos in die donker het ek hom
plat geskiet ... soos ek dag. Van die oomblik dat die vreeslike moord gepleeg was,
het my storm van woede bedaar en vrees en berou het my oorstelp. Maar agter in
my gemoed was tog die gevoel van verlossing ... nou sou ek my geliefde weer kry.
Maar binne 'n uur daarna het ek die vreeslike ontdekking gedoen, dat ek die
verkeerde man vermoor het.’
Die stem van die ou man word stadig swakker totdat dit tot 'n skaars hoorbare
fluistering wegsak. ‘Da Souza het 'n maat gehad wat af en toe by hom kom kuier
het - Eduard Walker. Hulle was eenders aangetrek. Dit was Walker wat ek
doodgeskiet het ... skrik ... vlug ...’
Daar was nog 'n paar woorde wat ons nie kon hoor nie, 'n geroggel en skielik ...
stilte.
‘Wag! Wag! In Gods naam, wag! Dis verkeerd! Laat ek vertel! Laat ek vertel!’ roep
Gert Terblanche soos 'n waansinnige uit terwyl hy die ou man se hand in altwee
syne vasklem. Maar dit was te laat.
Jan Hendrik van Vuuren het reeds die Donker Stroom deurwaad.
Dit was lank daarna dat ons die ware tragedie van Jan Hendrik van Vuuren kon
saamstel uit wat Gert Terblanche kon vertel en wat ons later uit Rooi Ruggens bereik
het. As 'n spook uit die grou verlede het die ontsettende gebeurtenis weer te voorskyn
gekom, terwyl die mense wat die vernaamste rolle daarin gespeel het, lank reeds
ter siele was. Bessie - ‘klein Bessie’ was al vyf-en-twintig jaar dood, Da Souza was
in Rooi Ruggens 'n vergete naam. Net ou Jan Hendrik van Vuuren, 'n grys gedaante
uit die groue jare, het vyftig jaar voortgelewe om sy donker geheim op sy sterfbed
te erken.
Dit word vertel dat Jan Hendrik van Vuuren (ons sal maar sy skuilnaam behou
om verwarring te voorkom) altyd 'n teruggetrokke en stil seun was. Sy ouers is vroeg
dood, en toe hy die grond langs die rivier erwe, het hy Bessie Viljoen, dogter van 'n
ou buurman, gevra om met hom te trou. Sy was 'n petite tipe, fyn van liggaam en
vrolik en opgeruimd van aard. Willem Terblanche - dit
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is gesê, Jan Hendrik van Vuuren - was in alle opsigte haar teenoorgestelde: 'n lang,
maer seun met 'n valkneus en stil en somber van karakter. Sy saak was verlore
sodra Da Souza sy verskyning gemaak het. Hy was 'n aansienlike jongkêrel, vrolik
van geaardheid en kon bowendien fyn die spot drywe met sy meer lompe
mededinger. Of Bessie werklik aan hom verloof was, is onbekend, maar sy het ten
minste stellig verwag dat hy haar sou vra. Hy het twee tot drie maal in die week
saans by die Viljoens gekuier, en in die oë van Bessie se vader was hy seker nie
'n ongewenste minnaar nie. Hy het in elk geval die leefwyse van 'n ryk jongkêrel
gevoer. Hy het 'n vriend in die dorp gehad, ene Eddie Walker, wat dikwels 'n naweek
by Da Souza op die plaas kom deurbring het.
Dit het weinig verrassing in Rooi Ruggens veroorsaak toe dit bekend raak dat
Bessie Jan Hendrik van Vuuren afgesê het. Dit was iets lank reeds te wagte.
In die gemoed van die sombere, teruggetrokke Jan Hendrik het sy verlore liefde
'n vreeslike verwoesting aangerig. Hy het teenoor niemand gekla nie; nooit oor
Bessie gepraat nie; maar almal kon sien dat donkere gedagtes in sy siel woel.
Uiteindelik, toe sy lyding ondraaglik word, het hy besluit om sy toevlug tot moord
te neem.
Da Souza het so naby die Viljoens gewoon dat hy gewoonlik saans te voet na
Bessie se huis geloop het. Minstens een maal in die week het hy by die gesin Viljoen
die aandete genuttig.
Jan Hendrik van Vuuren het van alles geweet. Hy het die voetpad deur die rivierbos
geken waarlangs Da Souza loop; hy het die uur geweet waarop hy gewoonlik sy
huis verlaat, en die tyd dat hy gewoonlik by die Viljoens aankom. En so het Jan
Hendrik besluit om Da Souza in die bos voor te staan en dood te skiet terwyl hy op
weg na die Viljoens was. Waarskynlik het alles hom by die eerste proefneming geluk.
Dit was 'n besonder donker nag, maar Da Souza was in die gewoonte om in die
somer spierwit aan te trek, sodat dit nie moeilik sou wees om die korrel op hom te
kry nie, selfs in die donker van die rivierbos. Jan Hendrik het 'n wit doek om die
korrel van sy agtponder gebind en die roer met 'n skoot lopers gelaai. En toe het hy
Da Souza agter 'n boomstam langs die voetpad gaan voorstaan.
Dit het so gebeur dat 'n Boesman van die Viljoens dié nag in die nabyheid van
die voetpad duikers voorgelê het by 'n peulboom. Hierdie Boesman het gesien hoe
Jan Hendrik aankom; hoe hy die doek om sy korrel bind en hoe hy plaas neem agter
'n boomstam. Uiteindelik het hy die skoot gehoor. Hy dag dat Jan Hendrik 'n rietbok
geskiet het.
So stip op die voetpad was die oë van die moordenaar gevestig dat hy die wit
kleredrag van Da Souza gewaar het voordat hy onder skoot was. Hy het gewag
totdat sy slagoffer oop voor hom in die voetpad verskyn, toe gee hy hom die volle
lading lopers in die bors.
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Wat hy eerste van node had, was om Bessie weer te sien. Dit sou hom ook beveilig
as hy gou by die Viljoens uit 'n ander rigting aankom. Hy wis dat Eddie Walker by
Da Souza tuis was, en dié sou waarskynlik later na die Viljoens kom om sy vriend
te soek as hy nie opdaag nie. Van Vuuren het sy geweer langs die rivier weggesteek
en met 'n ompad by die Viljoens se huis aangekom. Die voordeur was op slot en
die gesin was aan tafel, sodat hy verskeie male moes klop voordat die huisbaas,
Petrus Viljoen, met 'n kers in die hand die deur oopsluit en Van Vuuren binnenooi.
‘Jy is net betyds vir ete, neef, kom maar in na die eetkamer. Ons is net besig.’
Hy volg Viljoen na die eetkamer, maar toe hy oor die drumpel kom, stuit hy skielik.
Sy oë rek, sy mond val oop en 'n reeks aaklige geluide kom uit sy keel.
Voor hom aan tafel - langs Bessie - sit Da Souza in spierwit geklee!
Sy gasheer gryp hom dadelik aan die arm. ‘Wat makeer? Wat makeer?’ roep
almal tegelyk, verskrik deur sy onuitlegbare toestand.
Dit was Da Souza self wat hom 'n glas water toereik.
Maar Van Vuuren draai skielik om en storm met 'n uitbarsting van vloekwoorde
by die huis uit.
Hy het skielik besef dat sy gruwelike misdaad tevergeefs was. Hy het die verkeerde
man doodgeskiet! Sy slagoffer was Eddie Walker, wat ook altyd gedurende die
somer in wit geklee was.
Dié nag het Jan Hendrik van Vuuren uit Rooi Ruggens verdwyn.
Die volgende dag toe hy vermis word - en ná die Viljoen-gesin hul onverklaarbare
ervaring met hom vertel had, is 'n soektog op tou gesit.
Die Boesman het sy getuienis gegee en Jan Hendrik se spoor is agteruit gevolg.
Eers kry hulle sy geweer met die wit doek nog om die korrel; toe kom hulle op die
plek waar hy agter die boom gestaan het; en twintig tree daarvandaan in die voetpad
lê 'n groot gehoringde spierwit uil dood, met 'n skoot lopers in die bors.
Dit was 'n albino, soos af en toe by alle diersoorte voorkom.
‘Dit is verskriklik om te dink,’ sê ds. Le Roux by een geleentheid, ‘dat die ongelukkige
man vyftig jaar lank die las van 'n moord gedra het wat hy nooit gepleeg het nie en
dat hy die ewigheid in is sonder om die waarheid te hoor.’
‘Ek dink jou teologiese sielkunde is foutief, dominee,’ sê prokureur Van Wyk. ‘Die
mens straf wel die daad en nie die doel nie. Maar ek dink God sal die doel straf, al
was die daad nooit ten uitvoer gebring nie. Dit, altans, sou die volmaakte
regverdigheid wees. Maar daar bly natuurlik altyd nog die ewige genade. Welke
gerig die vierskaar hiernamaals oor Jan Hendrik van Vuuren span, op aarde was
hy vir sy bedoelde misdaad reeds taamlik swaar gestraf.’
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7 Die Winde uit die Woestyn
(Uit die Arabiese reisverhaal van Abool en Nara, sekretaris van
die Sjeik al Islam, Ali Ben Mora.)
Die hoogeerwaarde, diepgeleerde Ali Ben Mora, Sjeik al Islam, Bei, Effendi, was in
sy tagtigste jaar toe hy vir die derde en laaste maal die vermoeienis en gevare van
die Hedjaz trotseer en die heilige Kaäbal besoek het. Maar só geheg was hy aan
al die voorskrifte van ons heilige geloof en só vurig sy verlange om aan die geringste
plig-voorskrifte te voldoen, dat hy onmiddellik ná sy terugkeer besluit het om voor
sy dood al die minder bekende heilige plekke binne die grense van die Groot Woestyn
te besoek.
My, onwaardige, het sy Heiligheid benoem tot dragbesteller (meer letterlik:
bondeldraer - Vertaler) en skrywer, en van begin tot einde van die groot en gevaarlike
reis was dit my genot en eer om hom te volg en te vergesel, en sodoende ontelbare
juwele uit die skat van sy wysheid en godsvrug op te gaar.
Uit Korfodan het ons voortgegaan met die groot karavaanroete oor die Bahr al
Ghazal noordweswaarts langs die grense van die woestyn tot na ons eerste
bestemmingsoord, die groot Oase, onder gelowiges bekend as die Saar il Allah
(‘Blom van God’) en meer gewoonlik as Saar.
Op die tiende dag van ons reis, te midde van 'n swart sandstorm, het ons Saar
behoue bereik, deur die genade van Allah, die Barmhartige. Meer dan 'n uur reeds
had die Sjeik al Islam en ek binne die beskutting op ons kameel in stikdonker gesit.
So woedend was die storm en deurdringend die fyn sand, dat nòg die beskutting
2.
nòg ons dig gevoude boernoes voldoende beskerming vir neus en mond was. Van
gesels was daar geen sprake nie. Elke oomblik het ek verwag dat die beskutting met ons saam - deur die geweld van die wind sou afgesleep word, en ek wis dat dit
vir mens en dier 'n sekere dood sou beteken om slegs 'n paar minute onbeskut aan
die drywende sandwolk blootgestel te bly. Nou - te midde van die storm - was dit te
laat om te trag om mense en kamele te laat plat lê en behoorlik met doeke te bedek.
Lank voor dit uitgevoer kon word, sou ons almal verstik wees. Al wat die
3.
karavaansjeik kon beveel toe die storm die reisende karavaan skielik soos 'n
brullende leeu oorrompel, was dat elke kameel met neussak en sluier en elke man
met boernoes beskerm word. Met slingerende treë het die kamele, dwars teen die
wind, aangesukkel, só stadig dat dit my dikwels voorgekom het dat ons tot stilstand
gekom het. Maar toe ons uiteindelik werklik tot stilstand kom, was daar nie aan te
twyfel nie. Binne een oogwenk was ons te midde van 'n onaardse stilte. Die gebrom,
4.
gehuil en gekerm van die storm, wat ons meer dan twee uur verdoof het, asof Iblis
en al sy bose geeste uit die Verbanning op aarde gelos was, het dadelik verminder
en soos die laaste alarmkrete van 'n verslane leër in die verte verdwyn. En in die
stilte hoor ons die karavaansjeik se groot tamboer vrolik dreun. Alle gevaar is verby.
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Hoe sal ek ooit die skouspel beskrywe wat aan ons openbaar is toe ons die
beskutting ooptrek en uitkyk? Ses dae reeds het ons op die grens van die woestyn
deur oneindige sandduine gereis, sonder teken van groeiende blaar of lewende dier
- en hier was ons skielik te midde van 'n dadelwoud so dig en skaduryk dat ek my
'n paar oomblikke kon verbeel ons is nog in die duisternis van die sandstorm. Maar
die dwaling is spoedig beëindig toe ek voet op die grond sit. Ons was op 'n tapyt
van die heerlikste groen gras waarop die sonstrale deur die ruie kruine van die
dadelpalms 'n wonderlike skakering van groen en goud verf. Ons was op die wal
van 'n stroom helder water en ons kamele was reeds besig om hul agtdaagse dors
te les. Die laaste sandstof was net aan verdwyne en die sagte wind wat toe ons
verskroeide aangesigte verkoel, was swaar met die geur van duisend rose.
Indien Allah ooit besluit het om 'n dowwe weerspieëling op aarde te vestig van
die heerlike tuine wat in die hiernamaals vir die siele van ware gelowiges bewaar
word, dan was dié besluit in die oase van Saar verwesenlik.
Die oase is tweehonderd myl lank en meer as honderd myl breed. Dit is in
werklikheid 'n halfeiland vanuit die vrugbare suidelike gebied, wat hier die woestyn
en sy roerende sandduine versper. Saar is ongetwyfeld die rykste en mees geseënde
landstreek op aarde en die pronkjuweel van sy skatte bestaan uit die onfeilbare
strome water wat die lengte van die vrugbare oase deurkruis om aan die noordelike
grens in die sand van die woestyn te verdwyn.
Terwyl ons die omgewing bewonder en onsself verlustig in die koelte van die
dadelpalms en die sagte lugstrome van die oase, sien ons vér deur die dadelwoud
'n aansienlike kavalkade perderuiters in volle galop op ons afkom. Selfs op 'n afstand
deur die bome kon ons die skittering van hulle met goud versierde swaarde, spiese
en perdetuig gewaar; en die wolkwit bekleding van die ruiters het ons deur die donker
skadu's soos 'n ligsuil toegeskyn. Vlak voor ons word die perde skielik in volle vaart
gestuit, en die ruiters styg af om ons te begroet. Dit blyk spoedig dat dit die jong
prins van Saar en sy vernaamste raadsmanne en lyfwag is - meer, dink ek, deur
die nuuskierigheid van sy hoogheid as die voorgegewe doel, naamlik die prins se
dringende begeerte om die Sjeik al Islam (van wie se koms hy lank reeds berig
ontvang het) te begroet. Die begroeting is egter met die diepste eerbied gedaan.
Sy hoogheid het agtereenvolgens die grond en sy voorhoof bestryk en daarná die
hand van die bejaarde en eerbiedwaardige sjeik gekus.
5.
Die prins was die neef en opvolger van die beroemde Nasr ed Din , vors van
Saar, wat slegs een week vóór ons aankoms oorlede is - 'n gebeurtenis waarvan
ons toe vir die eerste keer hoor. Die Sjeik al Islam het met sy gewone skitterende
welsprekendheid sy leedwese te kenne gegee oor die heengaan van so 'n beroemde
held in Islam, en tegelyk beleefd die uitnodiging en aangebode gasvryheid van die
teenswoordige vors aangeneem.
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Twee pragtig betuigde perde is ons aangebied en nieteenstaande sy las van jare
het my geëerde gebieder met die jong prins aan sy regterhand geen minderwaardige
vertoning aan die hoof van die kavalkade gemaak nie.
Gedurende ons rit na die stad het sy heiligheid die geleentheid waargeneem om
my, onwaardige, met 'n interessante feit in kennis te stel, wat my weer bewys gelewer
het van die verbasende uitgestrektheid van sy kennis en wysheid.
‘Let goed op die perd waarop jy ry,’ deel hy my mee. ‘Saar is vir baie dinge deur
geheel Islam beroemd, maar vir niks meer as sy perderas nie. Hierdie is die derde
koninklike Islamse perderas bekend as Beni es Shamaz (Kinders van die Son) en
is suiwer afstammelinge van die strydros van die gelyklose Ali, oom van ons Heilige
Profeet. Die volk van Saar roem daarop dat geen enkele van die edele ras nog ooit
'n ongelowige gedra het nie, en dit is ten strengste verbode om een van die perde
aan 'n vreemdeling te verkoop.’
Hoe sal ek ooit ons rit deur die omgewing en die strate van die stad self beskryf?
Die beroemde rose van Saar was destyds in volle bloei en ons weg het onafgebroke
deur 'n wolk van rose aan weerskante gelei. Die geur van attar, wat van die menigte
stokerye opgaan, was byna bedwelmend, want Saar is deur geheel Islam ook om
sy attar beroemd, wat fyner en kosbaarder is dan selfs die attar van Istanboel. Ons
was gedurig in die skadu van rykbelade vrugtebome van alle aard, en elke huis was
omsingel van pragtige druiwepriële. Daar word vertel dat die voorskrifte van die
heilige Koran wat betref gebruik van die verbode drank, in Saar dikwels ontduik
word, en dat daar selfs vorste van Saar was wat in hierdie opsig 'n skandaal in Islam
verwek het.
'n Huis in die nabyheid van die vorstelike paleis was vir die Sjeik al Islam
gereedgemaak, en hier het ons ons intrek geneem met 'n groot bediening Negerslawe
en eunugs, van wie die prins ons voorsien het. Ons tafel is daagliks meer as
oorvloedig uit die vorstelike kombuis voorsien; en nag en dag was ons huis onder
bewaking van reusagtige swaardvoerende Neger-eunugs uit die prins se harem.
Die oorlede vors van Saar, Nasr ed Din, was 'n beroemde krygsman, want Saar
lê halfpad tussen die twee groot karavaanweë na die noorde, en binne gemaklike
slagbereik van beide. Eeue lank reeds tree die vors van Saar op as beskermer van
die weë en van elke karavaan word 'n tolreg geëis en ingevorder. Dikwels moet die
invordering onder skerpte van die swaard geskied, sodat elke manlike inwoner van
Saar onder die verpligting staan om van sy jeug af in die bedryf van wapens geoefen
en gehard te wees. G'n durfniet is ooit in die krygsgeledere van Saar geduld nie.
Die groot doel waarmee die Sjeik al Islam op sy teenswoordige reis Saar
6.
aangedoen het, was om by die grafkelder van 'n beroemde maraboet , bekend as
die Mahdi es Soek (letterlik: ‘Wyser van die Weg’), die voorgeskrewe gebede te
doen. Op sy versoek is hy deur die prins in hierdie plig ongestoord gelaat,
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sonder om deur 'n menigte uitnodigings na feeste, dansvertonings en
musiekuitvoerings in die paleis gehinder te word. Nie dat sy heiligheid sig aan al
dergelike vermaaklikhede geheel onttrek het nie, maar sy oogmerk was om plesier
van hierdie aard min of meer uit te skakel tot ná volvoering van sy godsdienstige
pligte.
Die nagte het ons meestal op die dak van ons huis - deur 'n geprieelde wynstok
aan drie kante ondeurdringbaar afgeskort - in gesprekke met besoekers van die
Sjeik al Islam deurgebring.
Diep op die koperplaat van my geheue is die heerlike nagte in Saar il Allah
7.
ingebeitel. Die pen van 'n Hafiz sou dit verg om die droomagtige skoonheid enigsins
weer te gee. Bo ons strek 'n fluweeldonker hemel, opgeluister deur die heerlike
sterre van die woestyn - sterre wat hier in die ewige eensaamheid 'n glorie aanvaar
wat in alle ander wêrelddele verdoof word. Ons huis was op die rand van 'n
beskermende dadelwoud, en anderkant die woud was die sandduine. Hier kon ons
ten volle die oneindige - die verruklike - stilte van die woestyn gewaar. Die
sag-roerende lug was 'n badende verkwikking wat verkoeling tot diep in die
mensehart, helend en troostend, voelbaar maak. Dit was vir my asof Allah gedurig
op die punt staan om ons onwaardiges 'n groot geheim te openbaar, wat vir ons
onreine gehoor ontoeganklik was. En tot welke droombeelde is al dié skoonheid nie
deur vorige vorste van Saar omskep nie? Luister, wêreldreisiger, wat slegs een van
hulle gedoen het: om sy gebied nog sprokiesagtiger te maak, het hy 'n karavaan
met groot moeite en veel onkoste uitgerus en na Ispahan versend, om drossels uit
Persië en nagtegale van die Orontes na Saar terug te bring. En hier het nagteliks
vanuit die roosmassas die treurige skoonheid van hul melodie ons siele vervoer.
Die middae het die Sjeik al Islam aan sy godsdienstige pligte gewy.
'n Halfmyl van ons huis was die groot begraafplaas van Saar geleë, en langs die
poort was die graf van die heilige maraboet. 'n Paar tree van die graf was die huis
8.
en tuin van die Bewaarder van die Heiligdom, 'n bejaarde sjerief, een van die
merkwaardigste persoonlikhede in Saar. Deur geheel Islam was hy vermaard tegelyk
vir sy ouderdom en wysheid. Ten tyde van ons besoek had hy reeds sy
honderd-en-vyftigste verjaardag gevier. Slegs twee belange had hy nog in die lewe:
sy heerlike tuintjie, waar hy nog eiehandig sy waterlemoene en komkommers kweek;
en ten tweede, sy dienste in verband met die bewaring van die heiligdom. Dit was
sy gewoonte om saans sy gebedetapyt onder 'n reuse-vyeboom in sy vrugteboord
uit te sprei en hier het hy gaste ontvang wat gretig was om van sy wysheid en
geloofskennis gebruik te maak.
Die Sjeik al Islam het spoedig in die gewoonte geraak om elke middag 'n eensame
wandeling na die begraafplaas te doen, waar hy tyd had om onder die skaduryke
palms en in teenwoordigheid van die dood, die diep geheime van ons heilige geloof
te bepeins, voordat hy die voorgeskrewe gebede voor die grafkel-
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der resiteer. Daarná het hy die ou bewaarder onder sy vyeboom besoek en terwyl
'n jong slavin die twee bejaardes met geurige koffie bedien, was hulle spoedig diep
in gesprek.
Dit was hier - in die begraafplaas - dat die Sjeik al Islam drie middae agtereen 'n
sonderlinge ontmoeting had, wat ek, op bevel van sy heiligheid, reeds in sy
dagverhaal aangeteken het, en wat ek hier breedvoeriger op skrif stel:
Een middag toe die sjeik naby die noordelike muur in die koelte op 'n bank ná sy
wandeling rus, sien hy 'n pragtige rytuig voor die poort van die begraafplaas stilhou.
Uit die rytuig styg 'n jong dame, van twee slavinne vergesel. Sy was in weduwee-rou
geklee, en terwyl die slavinne haar terugkeer by die poort afwag, het sy alleen die
begraafplaas haastig binnegetree. Só ingenome was sy met die doel van haar koms,
dat sy klaarblyklik nooit die Sjeik al Islam in die donker skadu opgemerk het nie. Sy
loop regstreeks na die laaste graf in die ry langs die muur, en daar kniel sy neer.
Met medelye wag die sjeik om die uitvoering van die gewone gebede te aanskou,
maar die jong dame se gedrag is so eienaardig, so sonderling, dat dit die sjeik met
die diepste verwondering vervul. In plaas van in gebed neer te sak, bring die jong
dame van onder haar roumantel 'n groot waaier te voorskyn. Dit was van die breë
waaiers wat gewoonlik deur slavinne gebruik word om 'n gemaksoekende gebiedster
te verkoel. Met die tuig in haar hande begin die jong dame oor die vars sooie van
die graf waai. Om en om skuiwe sy op haar knieë om die graf van alle kante te
behandel. Sonder om haarself 'n oomblik rus te gun, gaan sy met haar taak voort
met soveel toewyding dat die Sjeik al Islam selfs op 'n afstand pêrels op haar
voorhoof kon sien vergaar. Toe sy die rondte van die graf drie maal op dié wyse
gedoen het, verlaat sy die begraafplaas haastig en ry in haar rytuig weg.
Die voorval (hoe sonderling ook al) het die sjeik se gedagtes nie lank besig gehou
nie. Voordat hy sy gebede moes doen, het hy die gebeurtenis al vergeet. Maar toe
hy die volgende middag sien hoe dieselfde jong dame die graf weer besoek en deur
dieselfde sonderlinge handeling gaan, was sy verwondering só diep, dat hy besluit
om navraag te doen omtrent die onverklaarbare voorval. Maar weer het die saak
sy geheue ontgaan.
Die derde middag gebeur alles weer op presies dieselfde wyse, en terwyl die
dame druk besig is om die graf te bewaai, kom die gedagte by die sjeik op dat hy
hier miskien te doen het met 'n geval van diepste smart en dat dit beide sy heilige
amp en sy jare betaam om sy raad en troos tot diens van sy lydende geloofsgenoot
te stel. Dadelik bring hy sy besluit tot uitvoer. Hy nader stadig die graf, waar die jong
dame so in haar selfopgelegde taak verdiep is dat sy hom nie gewaar voordat hy
langs haar staan nie. Hy merk op dat sy baie jonk is en ook - tot sy verbasing - dat
die weduweeskleed niks meer as 'n voorwendsel is nie. Beide hals en arms is met
skitterende juwele versier, en selfs haar roukleed is van die fynste sy, in plaas van
kameelwol, wat ons geloofsreëls voorskrywe. Volgens
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die Saar-gewoonte was slegs haar lippe met 'n dun deurskynende sluier bedek,
sodat al haar gelaatstrekke duidelik sigbaar was. Die sjeik merk op dat sy verbasend
skoon is, beide wat gelaat en liggaamsbou betref.
Toe hy langs haar te staan kom, spreek die Sjeik al Islam haar beleefd en met 'n
toon van vaderlike medelye toe.
‘Dogter, u gedrag is klaarblyklik die gevolg van diep smart en rou, ofskoon ek die
doel nie kan begryp nie. Ek is die Sjeik al Islam; indien u my die oorsaak van u
sonderlinge handelwyse wil vertel, sal dit vir my met behulp van Allah, die
barmhartige, miskien moontlik wees om u die nodige raad te gee om u lyding te
verlig.’
Tot sy verbasing antwoord die jong vrou hom nie. Oor haar skouer werp sy hom
'n blik van uiterste woede en verontwaardiging voordat sy opspring, haar waaier
onder haar mantel versteek en snel na die poort en haar wagtende slavinne
terugstap. Halfweg kyk sy weer een maal om, en nog kan die Sjeik al Islam die
vonkellig in haar oë sien.
Toe sy heiligheid daardie aand sy gewone besoek by die ou bewaarder aflê,
openbaar hy dadelik die saak aan hom in die hoop dat hy miskien lig in die duisternis
kan werp.
‘Ja, hoogeerwaarde, daar is min wat in my Stad van die Spraakloses voorval
waarvan die onsigbare wendinge my nie vroeër of later bekend raak nie. Weet dan,
dat die jonge dame wat u bewonder het, die jong weduwee van Nasr ed Din, Malik
9.
es Saar is, wat 'n paar dae voor u koms oorlede is, en dit is die uitleg van die
geheimsinnige gedrag wat u gesien het.
Die prins was 'n man van in die sestig toe hy sterf. Soos u weet, was hy 'n
beroemde krygsman, in sy jong dae deur gans Islam vermaard. Gedurende sy
regering in Saar het hy onskatbare rykdom opgegaar, behalwe wat hy van sy vader
geërf het. Twee maal was hy gelukkig getroud, en in alles het die seën van Allah
op hom gerus - behalwe in een opsig: hy had geen erfgenaam nie. Toe sy laaste
gade te sterwe kom, was hy reeds 'n bejaarde en sieklike man, en dit het hom
toegeskyn asof hy reeds die einde van sy lewe op aarde bereik het.
'n Donkere mismoedigheid het hom oorskadu en in niks kon hy langer belang stel
nie. Die aktiewe deel van die regering had hy reeds aan sy neef en erfgenaam
toevertrou, toe daar iets gebeur wat weer 'n tyd lank 'n ligstraal in sy donker lewe
werp. Een middag toe hy alleen (soos sy gewoonte was) te perd deur die
agterbuurtes van die stad ry, om hy binne gesig van die groot wasplaas in die
dadelwoud. Die wasvroue het hom dadelik herken en langs die weg gaan staan,
om hom die gewone begroetings toe te roep. Skielik val sy oog op 'n jong meisie
tussen die gedrang. Sy was skaars sewentien jaar oud, en, volgens gewoonte van
haar rang, was sy geheel ongesluierd en vir die doel van haar werk, was sy so ver
ongekleed, dat die prag van haar jong liggaamsdele ook sigbaar was. Daar was
geen teken van skaamtegevoel by haar nie. Die prins het haar
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met die grootste belangstelling aanskou. Nooit gedurende sy gehele lewe het hy
iets so verbasend skoon teengekom nie.
10.
11.
Slank as 'n alif was Noer ed Din , en statig as die gepluimde riet langs die
waspoel.
Binne 'n maand was die prins met haar gehu, trots die teenstand van al sy
raadgewers en familielede.
Indien die prins die hoop gekoester het om met sy derde huwelik weer die geluk
en tevredenheid van sy jong dae terug te kry, was hy diep teleurgestel. Sy liefde vir
sy jong gade het die enige belang van sy lewe geword; maar sy sieklikheid en
toenemende swakheid was 'n doring in die vlees. Byna daagliks het sy hoogheid
my geraadpleeg oor die ellende van sy toestand.
Ek was waaksaam om onder die dalende son van my lewe my lippe deur g'n
onnodige leuen te besoedel nie. Uit my woorde het sy hoogheid ongelukkig g'n troos
geskep nie! Ek het hom vertel dat alles sou gebeur wat moet gebeur, en dat ons
die handskrif van Allah op ons voorhoof nooit kan ontduik nie. Deur gebede en
aanname van 'n strenger lewensreël kon hy sy verlore kragte nie weer terugkry nie.
Gedane dade kan hy nooit ongedaan maak nie. Met die water wat verby is, kan die
meule nooit weer maal nie. En van nog minder baat was al sy skatte. Ek kon hom
verseker dat die kreupele minder deur 'n goue stok voortgehelp word dan deur 'n
bamboeskierie. En wie van ons sou nie 'n geldverkwister wees indien daar êrens
onder die uitspansel 'n mark bestaan waar gesondheid vir geld gekoop kan word
nie.’
‘God is groot en diep is die wysheid van u woorde, o sjerief!’, val die Sjeik al Islam
hom met 'n sug in die rede. Sy heiligheid ly baie aan jig, wat hy toeskrywe aan die
wildheid van sy ongetemde jeug.
Die sjerief gaan voort: ‘In my swakheid het ek hom die middel getoon - die enigste
middel wat by nadering van die dood die mens van baat is: die voorskrifte van ons
heilige boek. Die gedrag van sy jong gade was egter in alle opsigte onbesproke.
Dag en nag het sy hom vergesel, en deur haar medelye sy smarte versag en hom
dié liefde en bystand getoon wat ons eerder van veel hoër ouderdom en veel dieper
ondervinding sou verwag.
'n Dienskneg wat naamloos sal bly, het onopsetlik 'n eienaardige gesprek tussen
die twee gehoor terwyl hulle in die prins se roostuin sit.
Een van ons wysgere beweer dat die liefde van 'n ou man vir 'n jong vrou 'n
dwaasheid is wat gelyk is met die wysheid van die aap wat trag om sy eie afbeelding
agter die spieël te gryp; so 'n onwyse trag dikwels op die uiteinde verby die spieël
van die dood terug te gryp!
Die gesprek tussen die prins en Noer ed Din het die volgende wending geneem.
Nadat sy hoogheid haar lank ingedagte aangekyk het, ontglip 'n vraag uit sy
gedagteloop hom: ‘O vorstin van rose, u is wonderlik skoon! Ek wonder ... ek wonder
hoe lank ná my dood, u weer in die liefde verstrik sal raak?’
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Diep gestoord antwoord sy met 'n wedervraag: ‘Welke bose gedagtes, deur Iblis
ingeblaas, ontroer die hart van my heer? Luister, o Malik es Saar, mag elke voetval
van my op die grond vervloek wees, indien ooit, so lank as ek lewe ...’
‘Wag, wag geliefde,’ dwing die prins haar tot swye, ‘maak g'n onherroepbare
gelofte nie. Die lewe is soms lank, en dikwels nog verveliger. Jy is baie jonk en daar
is 'n lang weg voor jou. Ek wil g'n onredelike eis stel nie. Laat ons dan sê: voordat
u so oud is dat ondervinding die begaan van 'n fout onwaarskynlik maak ...
‘Luister, my heer, laat my die belofte in woorde stel ...’
‘Swyg, geliefde!’ gebied die prins, ‘ek sien dat my eis onredelik was. Wanneer u
twee maal die rose sien bloei en twee maal die nagtegale gehoor het ...’
Ergerlik val sy hom in die rede: ‘Waarom wil u my nie die belofte laat maak nie?’
‘Wag,’ herhaal die prins, ‘ek is nog buitensporig. ek het taamlik ondervinding van
die vroulike hart. U is jonk en die skoonste van die skone, o Noer ed Din, en die
liefde is dikwels 'n gapende put voor die voete van die onbehoedsame. Luister, ek
sal die belofte stel, en dan g'n woord meer nie. Indien jy dit belowe, sal ek tevrede
sterwe. Jy het waarskynlik opgemerk dat die grafte van my huis naby die noordelike
muur geleë is, en daar is die grond taamlik klam. Dit het my dikwels opgeval dat dit
soms 'n week duur voordat die sooie op 'n nuwe graf droog genoeg is om die bouwerk
te kan uitvoer. Belowe my dan, o Noer ed Din, dat jy nooit oor 'n nuwe liefde sal
dink of die attensies van 'n jong man sal duld solank die sooie op my graf nog klam
bly nie. Besweer dit by die baard van die profeet. Dit sal my bevredig en ek sal g'n
verdere eise stel nie.’
Skouerophalend het Noer ed Din uiteindelik die eed afgelê - soos iemand wat 'n
kind tevrede wil stel.
‘En daarin’ (so sluit die gryse bewaarder van die grafte sy lang betoog) ‘daarin
alleen lê die geheim van die jongvroulike gedrag wat u hoogeerwaarde so lank
bewonder het.’
Lank het die Sjeik al Islam woordeloos gesit, in sy eie gedagtes versonke.
Uiteindelik, toe die eerste sterre bo die palms uitflikker, en toe die eerste teer note
van 'n Orontiese nagtegaal sy ore vanuit 'n stralekrans van rose bereik, het die Sjeik
al Islam die grond eerbiedig met sy vingerpunte aangeraak en sy voorhoof bestryk,
en met 'n sug van ootmoed aan sy vriend die bewaarder verklaar: ‘Meer
ondeurgrondelik, meer wisselvallig dan die winde uit die woestyn, is die dryfvere en
togte van die vroulike hart. Allah is groot, en Hy alleen is onveranderlik.’
1.

Eindnoten:
2. Boernoes - Gewone Arabiese kleed, met 'n aangehegte mus waarmee hoof en aangesig bedek
kan word;
3. Sjeik - voorman, leier, prins;
4. Iblis - Satan;
5. Nasr ed Din - Skild van die Geloof;
6. Maraboet - Islamse heilige, 'n Mohammedaanse kluisenaar;
7. Hafiz - 'n beroemde Mohammedaanse digter;
8. Sjerief - 'n afstammeling van die Profeet;
9. Malik es Saar - Prins van Saar;
10. Alif - die dunste letter van die Arabiese alfabet;
11. Noer ed Din - Juweel van die Geloof.
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1. Kaäba - Heilige der Heilige in Mekka, waar 'n groot vierkantige swart klip bewaar word. Die klip
is ook bekend as die Kaäba en word beskou as die middelpunt van die Mohammedaanse geloof;

Eugène Marais, Versamelde werke

765

Spore in die Sand

aant.

1 Plegtige Teraardebestelling van Adoons
Daar is in die Engelse begraafplaas wat uit die Tweede Vryheidsoorlog dateer, hier
op Heidelberg, oënskynlik 'n besondere en unieke eer aan 'n Engelse soldaat bewys:
hy is twee maal begrawe. Hy lê drie tree van mekaar. Dit klink onlogies maar dit is
moeilik om dit anders uit te druk. Twee grafstene, een die gewone militêre kruis, die
ander 'n gebeitelde klip met dieselfde naam, nommer, regiment en dieselfde datum
waarop die oorledene sou gesneuwel het.
Die geheim aan die eienaardige eerbewys verbonde, is deur twee getuies
opgehelder en dit is miskien in belang van die toekomstige geskiedkunde van
Suid-Afrika om die storie aan die vergetelheid te ontruk.
Een getuie is 'n Engelse dokter wat in diens van die Engelse besetting op
Heidelberg was, die ander 'n Afrikaner aan ons kant wie se lewe vir lange tyd in die
grootste gevaar verkeer het vanweë die dubbele dood van sersant McGregor. Ons
landgenoot, gelukkig vir hom, het tot die vrede in die veld gebly.
Hier volg dan kortliks die storie soos dit ons by die graf vertel is deur die twee
getuies in bysyn van die ‘Klein Dominee’ en tant Sannie Kloppers.
Sersant McGregor was van 'n Skotse regiment afgesonderd vir verkenningsdiens,
kort voordat die Engelse Heidelberg bereik het. Eendag toe hy op sy gevaarlike
werk uitgestuur was, het hy sy afdeling nie weer bereik nie en in lewe het geen
mense-oog sersant McGregor ooit weer gesien nie. Heinde en ver het die Engelse
navraag gedoen en ondersoek ingestel, maar van die verlore sersant kon hulle geen
taal of tyding kry nie. Maande het die vrugtelose soektog geduur en toe word eendag
berig van 'n Engelse verkenningsafdeling ontvang dat hulle die geraamte van sersant
McGregor in die veld gekry het. Die identifikasie was bo alle twyfel verhewe want
die papiere van die gesneuwelde sersant was nog leesbaar. Die stoflike oorskot is
na Heidelberg oorgebring en met militêre eerbewyse ter aarde bestel en op die
grafregister is die graf aangeteken as dié van sersant McGregor met die waarskynlike
datum van sy dood.
In 'n geheel ander gedeelte van die distrik Heidelberg was 'n ander
verkenningskolonne werksaam. Van die werklike ontdekking van die gebeente van
sersant McGregor het die tweede kolonne niks geweet nie, en maande nadat hy
reeds veilig begrawe is, was hulle nog besig om elke Boeregevangene en swarte
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te ondervra omtrent die verdwene soldaat. Uiteindelik kom hulle soos hulle waan
op die spoor. Hulle kamp eendag by 'n klein inboorlingstat op die hoogtes van
Suikerbosrant. Ver aan die oorkant was 'n klein Boereplasie, hoog teen die rant
geleë. Die plaas was natuurlik verlate. Die swartes was nog in hul stat. Dadelik word
ondersoek ingestel omtrent sersant McGregor en van die swartes hoor hulle 'n storie
wat, soos hulle gedink het, die hele saak ophelder.
Een aand, so verklaar die swartes plegtig en eenstemmig, toe die Boereeienaars
nog op die plaas was, het hulle gesien hoe twee Boere net langs die huis 'n Engelse
soldaat met 'n byl en 'n piksteel vermoor. Hulle moes hom vreeslik stukkend gekap
en geslaan het want die moord het lank geduur. Nadat hy dood was, het die twee
Boere die lyk op 'n sak of 'n stukkie bokseil die rant ingedra, waarskynlik om te
begrawe. Die swartes was te bang om ná die moord naby die plaas te gaan. Hulle
wou natuurlik nie die Boere laat weet dat hulle ooggetuie van die moord was nie.
Meer as 'n jaar daarna, toe die kommando's dié gedeelte van Heidelberg verlaat
het en toe die Engelse aan kom was, het hulle vir die eerste keer gaan kyk en dit
het hulle nie lank geneem om die bene van die vermoorde Engelse soldaat in die
rant te kry nie. Hy was in die dryfsand van 'n droë berglopie begrawe en deur storm
en water was die bene gedeeltelik blootgelê en taamlik rondgespoel. Die swart
getuies bied aan om die offisiere van die kolonne die geraamte te gaan wys.
'n Lykskouing word gehou en dadelik 'n rapportganger na Heidelberg gestuur om
aan die Engelse bevelhebber daar bekend te maak dat die geraamte van die verlore
sersant McGregor gekry is en om te versoek dat 'n begrafnis-afdeling met 'n
doodswaentjie en 'n doodkis uitgestuur word om die gebeente na Heidelberg te
vervoer.
Dit het intussen gebeur dat daar 'n nuwe Engelse garnisoen op Heidelberg
aangekom het wat niks wis van die vroeëre en werklike begrafnis van sersant
McGregor nie. Onder die troepe was egter 'n afdeling van die Skotse
Hooglander-regiment waaraan McGregor behoort het en aan hulle word die plegtige
teraardebestelling van hul vermoorde landgenoot en kameraad toevertrou. Tien
Skotse manskappe met skopgrawe het die waentjie en doodkis vergesel en diep
onder die indruk van die treurspel en met aansienlike afgryse, het hulle die bene
met sand en al opgeskep en in die doodkis gegooi.
Ooreenkomstig 'n Skotse bygeloof is 'n Skotse mondering en 'n Skotse doedelsak
saam met die bene in die doodkis geplaas, want McGregor was 'n vermaarde
doedelsakspeler. Die onderliggende gedagte is natuurlik dat die oorledene by die
opstanding behoorlik geklee en toegerus sal verskyn. En dit bewys wat ek altyd
beweer het dat die Skotte, nieteenstaande die algemene, teenoorgestelde vermoede,
in werklikheid die ligsinnigste optimiste is. Van die mondering niks gesê nie, maar
om die hoop te koester dat die Skotse doedelsak deel sal uitmaak van enige
denkbare orkes hiernamaals ... wel!
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Intussen is die name van die twee moordenaars deur die swartes bekend gemaak,
wyd en syd deur die Engelse gesaghebbers uitgesaai met bevele dat indien hulle
gevang word, hulle dadelik onder 'n sterk wag vir teregstelling na Heidelberg gestuur
moes word.
Om die geskiedkundige loop van sake in sy verband te hou, moet nou vertel word
dat die vermoorde glad nie sersant McGregor was nie. Dit was naamlik 'n groot mak
mannetjiesbobbejaan wat die eienaars van die Suikerbosrantse plasie dié aand tot
die dood veroordeel het. Toe hulle besluit het om die plaas by nadering van die
Engelse te verlaat, het die vraagstuk ontstaan: wat met Adoons gedaan? Om hom
vry te laat, was om die vernieling self uit te lok. Hy sou die dak in stukke pluk en al
die vrugtebome verwoes. Min wis hulle dat 'n erger verwoester as Adoons aan 't
nader was! Besluit word toe om die ongelukkige bobbejaan dood te slaan.
Jammerhartig en met groot weersin, want hy was hulle ou grapmaker, is Adoons
deur twee jongkêrels doodgekap en geslaan en in die berglopie gegooi, presies
soos die swartes dit beskrywe het.
Intussen word op Heidelberg deur die Skotte uitgebreide voorbereidsels gemaak
vir die plegtige teraardebestelling van hulle ongelukkige landgenoot uit die
hooggebergtes, gesneuwel op die slagveld van eer. Dit spyt my om te moet erken
dat Adoons nie ortodoks was nie. Onder die naam van sersant McGregor is hy in
die Engelse militêre argiewe aangeteken as Rooms-Katoliek en dit was onder die
gemoedroerende formulier van daardie kerkgenootskap dat sy bene op die laaste
rusplek besorg is.
Selde het Heidelberg 'n meer ontroerende plegtigheid deurleef. Al die troepe en
die hele Engelse en Skotse burgerlike bevolking was in groot getalle by die kerkhof
geskaar om die laaste eer aan die oorledene te bewys. Die bene van Adoons was
eerbiediglik op 'n kanon vas en die doodkis in die Engelse vlag gehul.
Almal was diep onder die indruk van die gruwelike wyse waarop sersant McGregor
aan sy einde gekom het. Om en voor die doodswa was 'n lyfwag van Skotse
Hooglanders met omgekeerde geweers; voor hulle was ses doedelsakspelers en
heel voor, in gewyde gewaad, die Roomse priester. Die doedelsakspelers gee 'n
droewige graflied ten beste.
Dit is 'n bekende feit dat sterk, gespierde manne dikwels trane stort by die aanhoor
van dansmusiek op 'n doedelsak; om egter die diepste dieptes van menslike ellende
en smart te ondervind, moet mens 'n doedelsaktreurlied hoor. In die groot skare
was geen enkele oog droog nie. Gesê word dat die gehuil van die vroue die getjank
van die musiek bywyle oortref het.
En so is Adoons met wywater onder reukwerk en die uiterste militêre eerbewyse
na sy laaste rusplaas gedra in die stille kerkhof van Heidelberg.
So iets het sekerlik nog nooit tevore een van ons ou landgenote van die kranse
te beurt geval nie.
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Tant Sannie Kloppers, van wie vroeër melding gemaak is, het die geskiedenis
aandagtig aangehoor. Hier het sy reeds drie ontslape eggenote te ruste gelê en sy
het waarskynlik die metafisiese sy van die saak dikwels en diep oorpeins. Ná 'n lang
stilte sê sy met 'n sekere mate van vertwyfeling: ‘Ek het altyd gesê dit gaan 'n
deurmekaarspul afgee!’ En toe vra sy ernstig aan die dominee: ‘En wat gaan nou
gebeur as die bobbejaan op die laaste dag op die basuingeskal tussen die Engelse
troepe verskyn?’
Die dominee se antwoord was: ‘Wat hulle met die bobbejaan sal doen, weet ek
nie; maar een ding weet ek seker - as hy in die geledere van die Engelse troepe
verskyn in Skotse mondering met 'n doedelsak onder sy arm, sal selfs die Engel
wat belas is met die beheer van sake nie 'n glimlag kan onderdruk nie.’

2 Michael Servetus
Enige weke gelede het daar te Champel (Genève, Switserland) 'n klein plegtigheid
plaasgevind wat byna onopgemerk verbygegaan het, behalwe wat betref die
wetenskaplike tydskrifte van die wêreld.
Dit was 'n kranslegging aan die voet van 'n groot granietsteen, deur die Switserse
volk in 1910 opgerig as 'n ‘hoeksteen’ ter gedagtenis aan Michael Servetus, wat
vyfhonderd jaar tevore op die plek verbrand is.
Die verskriklike treurspel van Champel is van belang vir Suid-Afrika, nie alleen
ter wille van die lewe en onsterflike werk van die sonderlinge genie Michael Servetus
nie, maar omrede 'n ander magtige persoonlikheid wat 'n vormende invloed
uitgeoefen het op die bestaan, karakter en kultuur van die Afrikaanse volk, die
vernaamste rol gespeel het in die treurspel. Dit is die groot Franse hervormer
Johannes Calvyn, vader van die Hollandse Gereformeerde Kerke.
Michael Servetus is in 1511 op die Frans-Spaanse grens uit 'n welgestelde familie
gebore. Hy is deur sy vader na die hoërskool in Toulouse gestuur om in die regte
te studeer. Hier het hy die eerste keer met die Bybel kennis gemaak en tot sy dood
toe het hy 'n onvermoeide Bybelstudent gebly en 'n hartstogtelike bewonderaar van
die karakter en leer van Christus. Sy geskrifte getuig hiervan. Toe hy negentien jaar
oud was, het hy na die universiteit van Parys gegaan en daar in aanraking gekom
met die groot anatome Günther, Vesalius en Du Bois, die eerste seevaarders op
die toe nog onbekende oseaan van die anatomie.
Sy kennismaking met ons groot stamgenoot Vesalius sal vir Afrikaners altyd van
belang wees. Vesalius, 'n Nederlander, kan met veiligheid die vader van die snykunde
genoem word. As assistent van Günther word Servetus Vesalius
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se opvolger. Die klein groep wetenskaplike ondersoekers te Parys was die eerste
wat sistematies en gereeld, altyd min of meer heimlik, die menslike kadawer opgesny
en ondersoek het. Beide die Roomse en die Gereformeerde kerke was sterk gekant
teen alle dergelike ondersoeke.
Dit was hier in Parys, as assistent van Günther, dat die jong seun, Michael
Servetus, die verbasende fisiologiese ontdekking gemaak het wat sy naam in geëerde
herinnering sal bewaar solank die mensdom bestaan. Dit staan in die wetenskap
gelyk met die ontdekking van Amerika deur Columbus. Hy het naamlik die werklike
oorsprong van die bloedsomloop in die menslike liggaam ontdek en kortliks beskrywe,
asook die verandering wat die bloed in die longe ondergaan, die weg deur die hart
na die groot slagare. Sy beskrywings was in elke opsig juis en presies. Dit is slegs
in ons tyd dat reg aan Servetus geskied het.
Wat die ontdekking vir die wetenskap beteken het, is onberekenbaar. Genoeg is
dit om te beweer dat wanneer die snydokters elke dag, elke uur, menslike lewens
red en menslike lyding versag, dit alle lyers betaam om dankbaar te onthou hoe die
geestelike hand van Michael Servetus help om die lem te beheer.
Intussen het Servetus nog gereeld met sy Bybelstudies voortgegaan en hom in
die filosofiese teologie verdiep. Dit was hier in Parys waar Servetus met Calvyn
kennis gemaak het. Noodlottige kennismaking! Volgens Calvyn self het hy tevergeefs
probeer om Servetus van sy teologiese dwaling te oortuig. Maar die kennismaking
was nietemin uiters vriendskaplik en die hervormer het geen teken gegee van die
verbasende bitterheid wat hom later teenoor Servetus besiel het nie.
Van Parys is hy na Wenen as lyfarts van die Rooms-Katolieke Aartsbiskop wat
in Parys sy leerling was. Hier het hy sy geskrifte heimlik voortgesit en naamloos of
onder 'n skuilnaam in Duitsland en Holland laat druk - altyd met die grootste moeite.
Van hier het hy 'n korrespondensie met sy vriend Calvyn in Genève aangeknoop fatale korrespondensie! O.a. het hy aan Calvyn 'n versameling in één bundel van
sy teologiese geskrifte gestuur. Min kon hy droom wat 'n ontsettende skakel in die
ketting van sy noodlot dié briewe en handskrifte aan Calvyn sou smee! Wat hom
eers wakker geskud het, was toe Calvyn beslis weier, nieteenstaande sy herhaalde
aanvrae, om sy manuskrip terug te stuur. Dat dit slegs aan hom deur Servetus
geleen was, en in vertroue gestuur was, het by die groot hervormer nie opgeweeg
nie. Na aanleiding hiervan skryf Servetus aan 'n vriend: ‘ob eam rem moriendum
esse certo scio’ (ek weet seker dat ek oor die saak sal moet sterwe).
Nadat hy twaalf jaar in Wenen as dokter werksaam was, verlaat hy die stad, en
van nou af gaan die drama voort met die onvermydelike noodwendigheid van 'n
Griekse treurspel.
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Van Wenen is Servetus na Lyon in Frankryk. Hier word hy herken en dadelik deur
die Roomse Inkwisisie in hegtenis geneem en verhoor. Nou maak Calvyn vir die
eerste maal sy verskriklike verskyning op die toneel. Die groot hervormer was toe
op die hoogtepunt van sy godvrugtige lewe en van godsdienstige en siviele invloed.
In Genève was hy feitlik alleenheerser. Die sogenaamde ‘Raad’ was in die holte
van sy hand. Wat hy wou, dit geskied; wat hy nie wou nie, geskied nie. Sy eerste
optrede in die drama van Servetus was om in die loop van hul korrespondensie 'n
enkele bladsy van Servetus se gedrukte werk aan 'n sekere De Trye in Genève te
oorhandig. Dit was 'n bladsy wat Servetus aan hom gestuur het.
Die doel was om die Roomse Inkwisisie in Lyon in staat te stel om te bewys dat
Servetus die skrywer was van die gewraakte boek. Maar die bewys word deur die
gewetensfyne Inkwisisie as onvoldoende beskou. Weer kom De Trye met Calvyn
in aanraking en hierdie keer gee die hervormer hom eksemplare van Servetus se
vertroulike handskrifte. De Trye beweer dat Calvyn ‘huiwerig’ was om die handskrifte
te oorhandig; tog is dit gedoen. Omtrent die doel was daar geen huigelary of
geheimsinnigheid nie. Calvyn het die handskrifte oorhandig om die Roomse Inkwisisie
in staat te stel om Servetus ter dood te veroordeel.
Na dié ontsettende gedrag is Calvyn se verdere optrede sielkundig van minder
belang. Wat hy later gedaan het, is slegs 'n weerspieëling van die sieletoestand wat
hy hier geopenbaar het.
Servetus is voor die groot Inkwisiteur van Lyon verhoor en heel Europa het dadelik
aangeneem dat dit klaar was met hom. Ook Calvyn had gegronde redes om te glo
dat dit die einde van die skitterende genie was. Maar die noodlot het dit anders
gewil. Gedurende die nag ontsnap hy uit die Inkwisisie se gevangenis, en daarna
het hy nooit weer in die hande van die Roomse kerk geval nie. Hy was egter tussen
twee vure. Hy had die vyandskap verwek van beide die Roomse en die Hervormde
Kerk en hy wis dat die twee genootskappe gereed was om mekaar behulpsaam te
wees om sy vernietiging te bewerkstellig. Nêrens in die beskaafde wêreld was daar
vir hom 'n veilige toevlugsoord nie.
Vier maande lank het hy as vlugteling in Suidoos-Frankryk rondgeswerwe.
Op 12 April 1553 nader hy die Switserse grens regoor Genève te perd. Aan die
Franse kant verkoop hy sy perd en gaan Genève te voet binne. Hy huur 'n kamer
in 'n herberg. Hy was van plan om dadelik na Zürich te vertrek, op pad na Napels,
waar hy wetenskaplike vriende had. Maar die veerskuit sou eers die ander dag van
Genève vertrek en hy moes derhalwe dié dag daar oorbly. Sondagaand gaan hy
na die groot kerk om sy ou vriend Calvyn te hoor preek. Hy word herken par quelques
frères (deur sommige van die broeders), wat Calvyn dadelik van sy teenwoordigheid
in kennis stel.
Ná Servetus se dood skryf 'n anatoom aan Günther uit Wenen: ‘Ek weet wat
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Christus sou gedoen het as hy in Genève was. Hy sou die ongelukkige vlugteling
met trane omhels en op die voorhoof gekus het.’
Servetus is egter die volgende dag gearresteer en in die gevangenis gewerp.
Eers op 14 Augustus vind sy verhoor plaas. Die proses het drie maande geduur.
Nooit vir 'n oomblik het die geleerde wêreld gedroom dat die Gereformeerde Kerk
tot die uiterste sou oorgaan nie. Volgens die wet van Switserland was die uiterste
straf verbanning. Daar was geen wet waaronder die doodstraf toegepas kon word
nie. Die aanklaer het egter sy toevlug tot die Romeinse Wet geneem om Servetus
se veroordeling te verseker.
Op 26 Oktober is die vonnis gevel, naamlik dat Michael Servetus ‘lewend geheel
tot as verbrand sal word’, en op 27 Oktober 1553 is die vonnis te Champel naby
Genève voltrek.
Al die Gereformeerde Kerke van Genève is geraadpleeg en eenparig is ten gunste
van die voltrekking van die vonnis gestem. Histories is daar vandag nie die minste
twyfel dat die stem slegs die stem van Calvyn was nie. Volgens die stukke van die
teregstelling het Calvyn onthoofding aan die hand gedoen in plaas van die vuurdood,
maar hy kon die suggestie nie baie dringend voorgedra het nie want dit is seker dat
hy in staat was om sy wil in dié opsig te laat geld indien hy dit werklik verlang het.
Servetus se dood het soos 'n elektriese skok deur Europa gegaan. In die kerk
self het groot onenigheid ontstaan as gevolg daarvan. Maar Calvyn, ten minste, het
nooit die geringste twyfel of oor sy eie gedrag die minste berou getoon nie. Sy groot
assistent, Beza, het die doodstraf namens die Gereformeerde Kerke van Genève
hardnekkig verdedig.
Ongetwyfeld was die dood van Servetus die fondamentlegging van die vyandskap
tussen die wetenskap en die godsdiens wat vandag nog voortleef.
Daar is min historiese persoonlikhede uit die periode van wie die loopbaan meer
noukeurig nagespoor is as dié van Servetus. Deur vriend en vyand is elke wending
van sy lewe uitgepluis en in die daglig gestel. Die geskiedenis het slegs één oordeel
oor hom. Ofskoon hy in baie opsigte 'n kind van sy tyd was, was hy een van die
merkwaardigste genieë wat die wêreld ooit geken het; sy lewe was skoon en
voorbeeldig; sy karakter en sienswyse oor alle sake altyd verhewe en merkwaardig.
Op die laaste het hy nog trots verklaar: ‘Die mense verstaan die karakter en leer
van Christus nie.’
Ná sy dood het al die wetenskaplike voormanne van die tyd getuienis omtrent sy
bekwaamheid en genie afgelê. Günther erken dat daar geen groter anatoom was
nie (nulli secundus). Selfs die hervormer Melanchthon, opvolger van Luther, skryf
in 'n vriendelike sin oor Servetus.
In ons tyd het daar 'n wedywering onder die nasies van Europa ontstaan om eer
te doen aan die groot wetenskaplike ontdekker. In 1900 is die eerste lewensgroot
standbeeld van Servetus in Madrid opgerig - in Rooms-Katolieke Span-
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je! Die Spanjaarde maak aanspraak op Servetus as 'n landgenoot! In 1910 is 'n
ander lewensgroot standbeeld opgerig in die Place de la Mairie, Parys, en in 1911
'n derde standbeeld in Wenen, Oostenryk. Ook die Switserse Republiek het 'n groot
granietsteen opgerig te Champel, op die plek waar Servetus die vuurdood ondergaan
het. Dit word 'n versoeningsteen genoem; daardeur wou die Switserse volk te kenne
gee hoe hulle begerig was om met trane en rou te boet vir die vreeslike daad wat
vyfhonderd jaar gelede in Champel verrig is. En hier by die hoeksteen word jaarliks
die geboorte van Servetus deur 'n klein groep bewonderaars herdenk.
By die laaste plegtigheid is enkele kort dog merkwaardige toesprake gelewer.
Een Duitse afgevaardigde het hartstogtelik uitgeroep: ‘Gode sy dank dat hulle nie
in staat was om sy wetenskap, sy kennis, sy dienste aan die mensheid te verbrand
nie.’ Van 'n beroemde Switserse teoloog is 'n brief voorgelees waarin die volgende
sinsnede voorkom: ‘Sodra die mens geneig is om 'n oordeel te vel oor 'n
andersdenkende (wat die Meester streng verbied) dan is dit die moment waarop hy
die kop moet laat sak en bid: “Here, wees my arme sondaar genadig. Ek mag nie
oordeel nie - nie omdat dit moreel verkeerd is nie, maar omdat ek sielkundig nie
daartoe in staat is nie. U ken die perke van my armsalige verstand. Beskerm my
teen myself.”’

3 Wat ‘Klein Griet’ Verrig Het
Die orkaan wat 'n gedeelte van Johannesburg onlangs verwoes het, herinner aan
'n eienaardige voorval van soortgelyke aard wat beskrywe word deur oorlede Jan
Wessel Wessels en sy eggenote tant Drina Wessels, wat gelukkig nog in die lewe
is op die plaas Kromkloof, Waterberg.
Tant Drina, onder welke naam sy in Waterberg algemeen bekend en bemind is,
is 'n dogter van oorlede generaal Jan Kock, wat in die slag van Elandslaagte
gesneuwel het.
Daar is vandag min vroue in Suid-Afrika wat so 'n ondervinding van oorlog het as
tante Drina. Sonder enige oordrywing mag gesê word dat sy onder die geknal van
gewere gebore is en opgegroei het. Haar man was 'n beroemde krygsman en jagter
en het byna sy hele lewe in die wilde dele van Suid-Afrika deurgebring. Hy was 'n
veldkenner soos mens weinig ontmoet, selfs onder 'n volk van veldkenners. Tant
Drina verklaar dat sy veel minder as die helfte van haar lewe onder 'n dak
deurgebring het. Tot vandag toe nog voel sy meer tuis in die oop veld met 'n bokwa
as enigste toevlugsoord.
Oom Wessel Wessels het vir jare deelgeneem aan al die struwelinge op ons
westergrense en in die aangrensende naturellegebiede, waar hy oral vergesel is
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deur sy jong vrou. Dié was byna net so handig met 'n geweer as hy, en seker net
so onverskrokke.
By een geleentheid was daar 'n stuk of twaalf waens bymekaar op die walle van
die Hartsrivier. Oom Wessel was kommandant van die klein trekkie en hulle was
gekampeer rondom 'n platdakhuis van agt kamers. Hulle was op weg om deel te
neem aan een of ander grensoorlog wat toe aan die gang was. Hulle had baie
ammunisie en o.a. ook 'n klein kanonnetjie op houtwiele, bekend onder die naam
van ‘Klein Griet’, wat hulle êrens in Transvaal aangeskaf het.
Die grens was in 'n toestand van die uiterste onstuimigheid; elke kapteintjie wou
net oorlog maak teen al die ander wat binne sy bereik was. Waaroor die klein
Boeretrek die onrustigste was, was 'n kommando van Griekwas en Basters, almal
perderuiters en goed gewapen, wat met hul gebruiklike luidrugtigheid verklaar het
dat hulle van plan was om die Boere ‘tot stof te maak’.
Nadat die laertjie enige dae by die platdakhuis gekampeer was, is besluit dat al
die mans die omgewing in verskeie rigtings sou verken om met die vyand in voeling
te kom. Die vroue en kinders, onder bevel van tant Drina Wessels, sou alleen
agtergelaat word. Die huis en laertjie is natuurlik eers in 'n goeie staat van verdediging
gebring. Die waens is om 'n gedeelte van die huis vasgetrek terwyl die dak van die
huis met 'n sooimuur omgepak is. Daar was 'n leer wat na die dak toegang verleen
het en dit sou dan die toevlugsoord van die vroue wees in geval van 'n aanval. Die
kanon is net binne die voordeur van die huis geplaas, van waar dit spoedig kon
uitgesleep word indien nodig. Al die vroue was met geweers gewapen.
'n Dag of wat nadat die mans te perd die rivier gekruis het, was daar een oggend
vroeg 'n benoude alarmkreet van die brandwag op die dak en dit blyk spoedig
geregverdig te wees! Ver aan die oorkant van die rivier het 'n sterk patrollie Basters
sigbaar geword. Dit was dadelik te sien dat hulle 'n dreigende houding teen die
laertjie aanneem.
Tant Drina erken dat die vroue vreeslik verskrik was, of ten minste party van hulle!
Die vee moes in veiligheid gebring word, die kinders moes op die dak geboender
word en elkeen moes posisie inneem. En bo alles moes die vyand nie agterkom dat
die laer enkel deur vroue beset is nie.
Dadelik het 'n stuk krygslis Tant Drina te binne geskiet.
Sy sou 'n skoot uit die kanon op die Basters afvuur, wat tegelyk as alarmteken
vir die afwesige mans sou dien en die vyand miskien vir goed sou afskrik.
Dit was 'n groot taak om die weerbare vroue oor te haal om met die laai en afskiet
van die kanon te help en dit het lank geneem voordat dit na buite gesleep was, klaar
om af te skiet.
Intussen het die Basters buite geweerskoot halt gehou. Hulle was klaarblyklik nie
haastig om met die Boere in vyandige aanraking te kom nie. Hulle was besig om
op Griekwa-wyse ‘raad te hou’.
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Terwyl tant Drina met die lamlendige ou kanonnetjie besig was, merk sy aan die
horison oorkant die rivier 'n groot swart wolk op, wat vinnig aan die opkom was.
Daar was 'n ontsettende dreuning, wat die bykomende gevaar en ellende van 'n
haelstorm aan die met angs vervulde vroue in vooruitsig stel.
Die kanon was uiteindelik behoorlik met 'n sakkie kruit en 'n loodkoeël gelaai op
die Baster-patrollie gerig - en toe vuur tant Drina vir die eerste maal in haar lewe 'n
kanon af, nogal met 'n stomp vuur aan die sundgat! Dit het moed geëis.
Dadelik blyk dat die manhaftige vuurmond geheel en al oorlaai was, en die
onmiddellike gevolg van die skoot was dat die kanon een of twee keer bollemakiesie
draai om in twee stukke binne die voorhuis te lande te kom - die loop hier en die
affuit daar! Die loop was van die stel afgeruk.
Waar die koeël geland het, kon niemand agterkom nie. Nietemin was die finale
uitslag allesins gunstig. Toe die gevolge van die oorverdowende slag en die stikkende
rookdamp verdwyn, sien die vroueleër die Baster-patrollie in volle aftog oor die bult
net so vinnig as wat hulle perde kon jaag.
Sover wat een gedeelte van die merkwaardige voorval betref. Hier volg nou die
ander:
Ongemerk het die storm nader gekom. Dit blyk toe 'n verskriklike warrelwind te
wees sonder weerlig of 'n druppel reën. Toe dit nog aan die oorkant van die rivier
aan kom was, kon tant Drina sien dat elke boom in die weg van die wind onmiddellik
omgeruk word. Die lug was vol warrelende takke en bosse. Die rivier was hier taamlik
breed en die walle met rivierwilgers en ander bome begroei. Die orkaan, want dat
dit 'n orkaan was ly geen twyfel nie, het ongeveer vyfhonderd tree van die huis af
die rivier gekruis. Die geraas en verwoesting was ontsettend. Tant Drina verklaar
dat sy nooit in haar lewe voor of na die tyd die weerga van hierdie wind gesien het
nie - seker nie wat geweld betref nie. Die wind het eenvoudig 'n pad van meer as
honderd tree breed deur die veld skoongevee. Daar het geen boom of bossie bly
staan nie: selfs die graspolle was òf uitgedraai òf platgeruk asof 'n trek van duisend
waens daaroorheen gevaar het.
Dit was egter toe die warrelwind oor die water trek dat die klein vrouekommando
'n natuurlike wonder aanskou het wat die gebeurtenis vir altyd in hulle geheue
vasgewortel het.
Uit die middel van die rivier het die wind 'n kolom water opgesuig, honderde voete
hoog, wat stadig met die wind aan die duskant van die rivier oor die veld heen getrek
het. Soos te begrype is, was dit onder die omstandighede moeilik om afmetings te
skat, maar tant Drina is seker dat die kolom water minstens 25 voet in deursnee
was en twee keer so hoog as die hoogste kerktoring wat sy ooit gesien het.
Die bopunt van die kolom was breed uitgepluis en die toeskouers kon sien
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dat van hierdie uitgepluiste kroon die water aan die buitekant van die warrelwind
soos 'n stormbui neerstort.
Kort daarop, nadat alles weer tot stilte in die laertjie geraak het, verskyn die eerste
patrollie manne in volle galop. Hulle het die knal van ‘Klein Griet’ gehoor en ook die
onverklaarbare gedruis van die orkaan. Hulle veronderstelling was dat die kruitwa
by die laer in die lug gespring het.
Later gedurende dieselfde dag het die heer Wessels en andere van die
kommando'tjie op die spoor van die wind afgery tot waar dit die kruin van die bult
bereik. Oral oor die sand het die water gestroom asof 'n swaar donderbui daarlangs
getrek het, en die merkwaardigste van alles was dat bo teen die bult 'n seun iets in
die sonlig sien blink het, wat by nadere ondersoek geblyk het 'n geelvis te wees,
ongeveer ses duim in lengte!
Daar is baie gevalle bekend in verskeie lande - ook in Suid-Afrika - waar klein
vissies en paddas uit die wolke op die droë grond neergereën het. Wat mev. Wessels
sien gebeur het, verskaf 'n voldoende uitleg van dergelike gevalle waarvan mens
dikwels hoor vertel.
Die bevestigende getuienis stel die geloofwaardigheid van hierdie voorval bo die
geringste twyfel.
'n Ander interessante gevolg van die gebeurtenis was dat die Basters die skok
van ‘Klein Griet’ en die verwoesting deur die orkaan veroorsaak, met mekaar verwar
het en ‘Klein Griet’ het die krediet vir die hele verwoesting gekry. Daarna was die
blote gerug van die koperkanon genoeg om 'n kommando op loop te jaag!

4 Van Oudae en Oumense in Pretoria
Die Pretoria wat op die gesigseinder van my geheue lê, is so anders as die stad
van vandag dat ek maklik kan besef hoe iemand wat dit nie deurleef het nie, nooit
'n beeld daarvan kan vorm nie.
Van die buitewêreld was ons in Pretoria geheel en al afgesny. Daar was geen
spoor of telegraaf, geen koets, slegs 'n poskar wat een maal in die maand briewe
van die kus deurgevoer het en in die reënmaande baie ongereeld. Die naaste
spoorwegstasie was byna duisend myl van ons verwyderd.
In Pretoria self was die huise wyd uitmekaar geleë. Daar was slegs twee strate
waaraan die reëlmatige ligging van die huise die voorkoms van 'n straat gegee het;
dit was Markstraat-Suid, die straat na die stasie, en Kerkstraat-Oos. Hier het die
huise in lyn gestaan en taamlik na aan mekaar. Om die Kerkplein was hulle ook
taamlik dig op mekaar.
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Na noukeurige nagaan met behulp van 'n ou inwoner, het ek 21 families getel wat
vaste inwoners genoem kon word. Daar was 310 individue - kinders tot die kleinste
inbegrepe. Ons het mekaar geken net soos mense op 'n skip mekaar leer ken.
Oral in die dorp het gras weelderig gegroei en Kerkplein was die perdeweiveld
van die meeste huisgesinne in die nabyheid. Oral tussen die bewoonde erwe in was
nog taamlik digte lappe doringbos. Die rivier was ruig met bome en bosse begroei
van die Fonteine af tot na aan Arcadiadrif, nou die Leeubrug. Laer af van Hovensdrif
tot aan die Poort was ook 'n doringbos, maar minder ruig.
Aan die oostekant van die rivier was hoegenaamd geen erwe of dorpshuise nie.
Hier was vier plase: Muckleneuk naby die Poort, wat aan die familie Walker behoort
het; Harmonie, eiendom van die heer Jan Preller; Sunnyside, eiendom van die
Mears-familie; Travenna, vir 'n tyd deur 'n Engelse dokter, Lyle, bewoon; en Arcadia,
die eiendom van oom Fanie Meintjes.
Aan die westekant van die dorp was geen plase nie behalwe Skinnerscourt,
eiendom van landdros Skinner, wat ook 'n dorpshuis in Markstraat-Suid gehad het,
wat nog bestaan met 'n sink- in plaas van 'n grasdak.
Die huise was meestal in klein groepies verdeel. Net in die Fonteinepoort was die
Du Preez-familie en laer af aan die ‘Groot Voor’ die Smithers, 'n Engelse familie,
die Vuyks en 'n paar ander Hollander-huisgesinne, insluitende dié van dr. Jorissen,
gewese regter van die Republiek. Dan was daar die Melvilles. Die vader was 'n
Engelse landmeter met 'n af arm. Die grond waar nou die Bereapark is, het aan die
familie behoort en hulle woonhuis was naby die teenswoordige plek van die
Spoorweginstituut. Dan was daar die huis van ds. Begemann, die eerste predikant
van Pretoria, wat 'n paar jaar gelede op hoë leeftyd oorlede is. Die privaathotel
Parkzicht staan op 'n gedeelte van die Begemann-erwe, en so ook die woning van
mnr. Geo. Heys. Hier was een van die pragtigste tuine wat Pretoria destyds besit
het. Mev. Begemann het al die huisvroue van die dorpie van pompelmoese en konfyt
voorsien.
Aan die noordekant van die dorp aan die rivier was 'n ander taamlike huisegroep,
die Van der Hovens van Prinshof, Tielman de Villiers van Belle Ombre en Jan
Celliers, vader van die digter. Tussen hierdie uithoeke en Kerkplein was ander klein
groepies huise met wye oop veld tussenin.
In die middel van Kerkplein was die klein grasdakkerkie, met grondvloer en
riempiestoele en rusbanke gemeubileer. Die pastorie van ds. Bosman was op die
hoek van die teenswoordige Paleis van Justisie. Die goewermentskantoor en
Volksraadsaal was 'n ander grasdakhuis waar die ou goewermentsgebou nou staan.
Die Volksraadsaal was die grootste enkele kamer in die dorp. Ook dit was 'n
enkelverdiepinggebou en die menbels het uit riempiestoele bestaan.
Daar was vyf winkels. Die oue heer Lys, 'n Engelse seekaptein, had sy win-
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kel op die Grand Hotel-hoek. 'n Ander Engelsman, Winstanley, had 'n winkel waar
die Standardbank nou staan. Dan was Field en Hoffman op die teenswoordige
Tudorgebou-hoek, Brodrick waar Erasmus-gebou nou is, Piet Marais waar die
Nasionale Bank staan. Later het T.W. Beckett in Kerkstraat-Oos 'n winkel geopen
en verskeie ander handelaars in ander dele, maar altyd naby die Kerkplein.
Die Kerkplein self was toe as die Markplein bekend en die mark is hier gehou,
reg voor die teenswoordige Tudorgebou. Die bestaande Markplein was die
uitspanning, ofskoon waens oral uitgespan het in die sg. strate en meestal op die
Kerkplein. Tot laat in die tyd van president Kruger was die Kerkplein met Nagmaal
deur 'n laer waens en tente beset.
Daar was niks waarvoor Pretoria in die ou dae beroemder was as sy water nie.
Die Apiesrivier was 'n dolomietstroom, 'n sterk riviertjie met water so helder soos
kristal. In die diepste kuile was die kleinste klippie op die bodem sigbaar. As mens
vandag die vuil klein straaltjie water aanskou, kan jy nooit 'n denkbeeld vorm van
die märchenhafte stroom van ouds nie, die walle bedek met varings en kapokvelde;
varkblomme het elke vleitjie versier.
Byna 'n vierde van die stroom is met die ‘Groot Voor’ deur die middel van die dorp
gevoer. Dan was daar nog ses of sewe ander vore aan weerskante van die rivier
wat die plase en al die erwe met 'n oorvloed van pragtige helder water voorsien het.
Die meeste families het boerdery op groot of klein skaal bedryf. Almal het vee
aangehou en elke huisgesin had derhalwe 'n kraal. Wa en osse en rytuig en perde
was 'n noodsaaklikheid waarsonder die lewe bykans onmoontlik sou gewees het.
Elke opgegroeide seun het 'n ryperd gehad. Ons kon almal goed ry en net soos die
jongkêrels van vandag hulle nooiens agter op 'n motorfiets vir 'n ‘joy ride’ neem, so
het ons smiddags met ons meisies te perd gaan ry en ek dink sy het 'n skilderagtiger
vertoning gemaak met haar lang swart ryrok op 'n spogperd as wat sy vandag maak
agter op 'n ploffende, met stof bedekte rywiel.
Vir sy rooslanings was Pretoria destyds ook beroemd. Omheiningsdraad was
onbekend en die lande was meestal omhein met rooslanings wat in die blomtyd met
'n geurige rooi mantel bedek was. Sommige van die ou erwe was met gestapelde
klipmure omring.
As die leser 'n begrip het van die omgewing van Pretoria in die dae van sy
jongelingskap, sal dit makliker wees om 'n besef van ons maatskaplike lewe te vorm.
Dikwels is gesê dat ons feitlik één groot familie uitgemaak het en dit is 'n ware
beskrywing. Elke mens het elke ander mens intiem geken. Almal is op hulle
doopname genoem of oom of tante so en so. Ons het nooit by 'n huis aangeklop
nie. Jy het eenvoudig ingestap en deurgeloop tot na die kombuis as jy nie voor die
tyd een van die huisgenote teenkom nie. Klasse het ons nie geken nie. Die
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smid en timmerman het dieselfde rang beklee as die prokureur en die advokaat en
al ons vermaaklikhede was gemeenskaplik.
Elke jaar was daar wedrenne op die ou baan, wat toe ver buite die dorp geleë
was. Dit was gewoonlik met Nuwejaar en was 'n driedaagse piekniek waaraan die
hele dorp deelgeneem het. Elke familie het met 'n ossewa en tente na die resies
gegaan. Die waens word in twee lang rye getrek. Tussen die rye was die laaste end
van die baan met die wenpaal aan die uiteinde.
Gedurende die resies word die dorp eenvoudig toegesluit. Ek glo nie dat daar
ooit gedurende die drie dae 'n inwoner buiten die dominee binne die dorp te vinde
was nie. Dit was 'n tyd van groot pret. Elke huisgesin had ten minste een perd waarop
staatgemaak kon word. Hoe helder kan ek hulle nog voor die gees roep!
Johannes de Beer, later landdros van Johannesburg, had 'n geel hingsie met die
naam van ‘Sly’ wat ver buite ons grense beroemd was. Hy is nooit geklop nie en
daar het somtyds perde selfs van Standerton en Wakkerstroom gekom. Toe die
perd deur die weerlig op die teenswoordige Kerkplein doodgeslaan is, was dit 'n
skok vir die hele dorp.
Dan was daar ‘Star’, 'n volbloedhings van die Mearse, meer beroemd vir sy
hoogspring as vir sy hardloop, ook 'n beroemde perd. Die beroemde perdedief Jakob
Breytenbach het hom eenmaal uit Sunnyside se stal gesteel. Ses maande daarna
daag hy weer op in 'n span van ses wat die eienaar van Wakkerstroom gebring het.
Een van die Mears-seuns het ‘Star’ in die span herken en die hele dorp is opgeroep
om hom te identifiseer. Hy is natuurlik teruggegee en het as spogryperd van die
familie Mears stokoud geword.
Die Mearse was beroemde perderuiters en perdekenners, sowel seuns as meisies.
Die jongste seun, Walter, was die beroemde kommandant van generaal De Wet.
Die oudste seun, Charlie, het in Sekoekoen se oorlog gesneuwel. Mnr. Mears,
eienaar van Sunnyside, was van Engelse afkoms maar sy vrou was 'n Vrystaatse
boerenooi. Onder ons, waar sy algemeen bemind was, was sy beroemd vir haar
hardnekkige pogings om Engels te praat. Sy was lief om stories te vertel van ‘Me
and Mears’ en onder dié Engelse sin het sy in die maatskappy van Pretoria bekend
geraak. 'n Boheemse huishouding as daar ooit een was. Almal was welkom te
Sunnyside en geen inwoner het ooit geskroom om van die gasvryheid gebruik te
maak nie.
By toeval vergaar 'n patrollie ruiters, mans en vroue, uit die dorp soms te
Sunnyside. Die perde word afgesaal en in die ruim stalle besorg. As daar 'n vark of
'n skaap byderhand is, word dit haastig geslag. Daar word dan feesgevier en gedans
en almal moes in Sunnyside slaap. Daar was altyd plek genoeg wanneer die gaste
eers saals, tooms, tuie, draaghoute en wat dies meer, van die rusbank en vrye
beddens af verwyder het.
Die ou heer Mears was bekend vir die fynheid van sy kleding. Hy het nooit
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iets anders as 'n swart pluishoed, so blink soos 'n spieël, gedra nie. 'n Swart
syfluweelbaadjie, blinkleerskoene met hoë polvye en 'n gespande broek met bande
onder om die skoene vas, was 'n drag waarvan hy tot sy dood toe nooit afgesien
het nie. Tot sy agt-en-tagtigste jaar had hy 'n massiewe bos pikswart krulhare wat
'n belangrike deel van sy glans aan die kapperskuns skuldig was.
Ek het hom self dikwels agter die ploeg te Sunnyside te perd sien ry met sy swart
pluishoed op en die syfluweelbaadjie aan.
Gedurende die beleg van Pretoria in 1880 het hy pertinent geweier om skuiling
in die Engelse kamp te soek. Hy het met sy familie te Sunnyside gebly en die militêre
en inwoners gedurig bespot oor hulle so bang was. En toe daag daar eendag 'n
Boerepatrollie byna op die werf op en skraap die vee van Sunnyside weg. Die ou
heer was te slim om teenstand te bied. Hy het op 'n hoë kraalmuur geklim en die
affêre deur 'n verkyker bekyk. Die Boere was só naby dat mnr. Mears almal herken
het. Hy het selfs vir komdt. Henning Pretorius, wat die naaste gekom het, toegeroep.
En toe gewaar die Engelse dit uit 'n fort wat hulle op ‘Timeballkop’, agter die
teenswoordige Skanskop, gehad het, en trag om die Boere af te skrik deur 'n paar
bomme, wat egter nie die distansie kon haal nie. Die Boere kon die Engelse ook
nie bereik nie, maar so wou hulle die slagveld nie verlaat nie. Henning Pretorius
klim van sy perd af, lê aan oor 'n miershoop en stuur 'n koeël mooi deur die middel
van die pluishoed!
Beweer word dat die ou heer Mears vinniger van die muur af was as wat dit hom
geneem het om op te klim.
Die voorval het plaasgevind in wat nou Mearsstraat, Sunnyside is.
Ons seuns het daardie middag stukke van die Engelse bomme opgetel.
Die geskiedenis van baie van die ou Pretoria-families verskaf treurspelle soos
mens selde in die lewe teëkom. Voor die ontdekking van die goudvelde was die
lewe in Pretoria vir almal gelukkig en gemaklik. Daar was nie geld nie en tog was
daar nie so iets soos werklike armoede nie. Dit is moeilik om vandag te verstaan
hoe die inwoners almal gelewe het, maar dat hulle gelukkig en tevrede was, is nie
aan te twyfel nie.
En toe kom die Witwatersrand en soos met die val van 'n toneelskerm, was daar
'n onverstaanbare omwenteling in die ekonomiese toestande. Geld was volop, die
eiendomme het enorm in waarde gestyg en saam met die geldvloed het die armoede
gekom. Dit skyn byna asof die noodlot dit so bestier het dat weinig van die ou
inwoners die rykdom kon geniet wat die styging in die waarde van grond oënskynlik
binne hulle bereik geplaas het.
Daar is 'n menigte van die ou inwoners van die hoofstad wat vandag miljoenêrs
sou gewees het as hulle families in besit van hulle grond kon gebly het. Maar andere
moes die voordeel trek.
Onder hierdie familie-tragedies is die stories van Sunnyside en Arcadia 'n blywende
voorbeeld.
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Die Mears-familie was nog in volle besit van Sunnyside toe goud op die
Witwatersrand ontdek is. Niemand in Pretoria wou destyds grond verkoop nie niemand wat nie móés verkoop nie - omdat grond by die dag in waarde toegeneem
het. Maar die eienaar kon iets anders doen as uit en uit verkoop. Hy kon geld
opneem, ongelooflike bedrae op grond wat voorheen niks werd was nie. Mnr. Mears
was een van die eerstes wat geld onder verband op Sunnyside opgeneem het. Met
die geld is hy na Europa. 'n Pretoriase prokureur is met volmag-prokurasie
agtergelaat om sy sake te bestuur. Dit sou 'n rit van maande gewees het; in stede
daarvan het dit 'n reis van jare geword. Die rente is nooit opbetaal nie en die
verbandhouers het al hoe lastiger geword. Mnr. Mears, in die glorie van Londen,
met afwisseling na Monte Carlo, het hom aan niks gesteur nie. Later het hy selfs
nie meer briewe of telegramme beantwoord nie.
Die onvermydelike het gebeur. Die skuldeisers het die verband opgeroep. Die
gevolmagtigde en 'n paar vriende het Sunnyside oorgeneem, in erwe opgesny en
verkoop. Almal behalwe die Mears-familie het aansienlike fortuine gemaak.
Na verloop van jare daag die ou heer weer eendag in Pretoria op om sy plaas in
'n stad verander te vind. Nog met die hoë hoed, die fluweelbaadjie en blinkleerskoene
het een ou vriend na die ander hom in die strate van die vergroeide stad herken en
gegroet.
En toe begin mnr. Mears sy poging om ten minste 'n gedeelte van sy verlore besit
weer terug te kry deur die Hooggeregshof. Eers het hy die beste advokate daarvoor
ingespan, maar alles het misluk. Ná jare was die ou man nog besig in die Paleis
van Justisie. Hy moes toe sy eie sake waarneem. As 'n revenant, 'n gees uit die
verre verlede, kon jy hom daagliks in die gange en argiefkamers vind, netjies soos
altyd, maar niks het gehelp nie. Sunnyside was verlore en geen poging synersyds
kon dit weer terugkry nie. Die regters was jammer vir hom. Hy het later lastig geword
met sy daaglikse persoonlike applikasies voor die hof. Hulle het alles gedoen wat
die wet hulle toelaat, maar ook die regters kon hom nie help nie en toe ons weer
hoor, is ou mnr. Mears in 'n eensame kamer êrens in 'n agterbuurt in sy bed dood
gevind.
Hy had miljoene binne sy bereik en hy het dit verloor alleen omdat hy nie sy hand
wou uitstrek om dit te neem nie.
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5 'n Vonnis van Paul Kruger
Van die menigte wyse en geestige gesegdes wat aan Paul Kruger toegeskrywe
word, kom vele erg verdag voor. Sommige dateer sonder twyfel uit die Griekse
beskawing, duisende jare voor Christus; ander het eeue lank vir byna elke groot
man diens gedoen en verskeie ander aan sy Hoogedele toegeskrywe, het seker
nooit oor sy lippe gekom nie.
Byna tien jaar lank het ek al sy toesprake gerapporteer. Ek het duisende van sy
private gesprekke aangehoor en oor baie van sy grappe gelag. Een tyd het ek selfs
'n versameling van grappe en wyse gesegdes van S.H. Ed. vir 'n vriend opgestel almal uit persoonlike ondervinding. Ek gee hier één wat nog nooit gepubliseer is
nie en oor die waarheid waarvan daar geen twyfel bestaan nie.
Ten tyde van die Burgeroorlog, toe kommandant Paul Kruger vir die tweede keer
met 'n Rustenburgse kommando in Pretoria verskyn het, was sy gewapende koms
'n verrassing vir die inwoners. Dit was afgesproke dat hy alleen sou kom om vrede
te maak - ten minste, dit was die indruk waaronder generaal Schoeman verkeer het.
Dit was derhalwe blote geluk dat Kruger sy teenstander nie met koue hande in
Pretoria gevat het nie, só is destyds vertel. Maar ek dink nou dat generaal Schoeman
vroegtydig berig van die kommando ontvang het en dat hy die geleentheid
waargeneem het om 'n kuiertjie na Potchefstroom te maak. Hoe Kruger sy huis
beleër het en hoe die Rustenburgers een of twee onskuldige Pretoriane met
bobbejaanboute gekwes het, is meermale al vertel. Hier is nou 'n storie uit daardie
stormagtige tyd.
Daar was destyds verskeie handelaars of winkeliers in Pretoria wat
Schoeman-gesind was en die Rustenburgse krygsman het dadelik hier 'n kans
gesien om onkoste te dek en sy kommando op die been te hou. Hy het hulle een
vir een laat vang en van hoogverraad beskuldig. Ek weet nie presies wat die
beskuldiging in ipsissima verba teen hulle was nie, maar hul oortreding in die oë
van Paul Kruger was dat hulle op een of ander wyse steun aan Schoeman verleen
het.
Hoe dit ook al sy, hulle is een vir een deur die krygsraad skuldig verklaar en met
500 riksdalers beboet. Die kommandant was gereed om slagvee in plaas van harde
geld of note te neem. Sommige wou nie betaal nie en omdat daar geen tronk was
nie, is hulle bedags in die blok gesluit. Snags kon hulle weer huis toe gaan. Onder
die ‘bloksitters’ was die heer Piet Marais, bekend as ‘Lang Piet’. Hy is toegelaat om
die vervelende ure met sy viool te verkort en het altyd 'n skare van ‘Doppers’ as
toehoorders gehad. Die blok was op die kweek agter die ou Raadsaal, in die skadu
van 'n sering.
Dit was 'n tyd toe die meeste Pretoriane met groot veragting op die ‘Doppers’
neergesien het. Die woord was op die dorpe byna gelykduidend met ‘domheid’,
‘agterlikheid’.
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Pretoria was nie geheel en al terneergeslae deur hierdie ‘Dopper’-inval nie.
Fluisterend het daar gerugte rondgegaan dat daar ten minste één groot grap in
voorbereiding was, 'n grap ten koste van die Dopper-kommandant Paul Kruger.
Daar was destyds 'n Engelse handelaar in Pretoria met die naam van Broderick.
Sy winkeltjie was op die Kerkplein waar die Erasmus-gebou vandag staan.
Broderick was beroemd as een van die geestigste grapmakers in Pretoria. Hy
kon mooi en ook grappige versies in Engels maak en daar is later 'n versameling
van sy werke gepubliseer wat nog hier en daar in private en publieke
boekversamelings verkrygbaar is. Op die ou inwoners het hy satiriese versies
gemaak wat ten minste 'n mondelinge onsterflikheid erlang het. Hier is een van sy
rympies wat ek as kind gehoor het:
(Dit vooraf as uitleg: ‘Baby Brown’ was die grootste man in Pretoria, met 'n gewig
van ver oor die 300 pond; ‘Piet Marais’ is die hierbo genoemde bloksitter.)

Epitaph
Here lies old Brod. in his long rest;
of men between the worst ones and the best;
- the greatest coward in the town
barring Piet Marais and Baby Brown.

Toe dit bekend word dat Broderick gearresteer was en dat ook hy hom voor die
krygsraad op 'n aanklag van hoogverraad sou moes verantwoord, het daar 'n glimlag
deur die dorp gegaan.
Aan sy vriende het Broderick heimlik gefluister dat hy Paul Kruger 'n poets sou
bak soos hy seker nooit tevore teëgekom het nie. Hy sou hom so belaglik maak dat
dit in die geskiedenis sou vertel word!
Die inwoners het Broderick goed geken en almal het geweet dat hy in staat was
om sy dreigement ten uitvoer te bring. Die Dopper-kommandant, daarenteen, was
so te sê vir die dorpsbewoners 'n vreemdeling.
Genoeg dat hy 'n ‘Dopper’ was en derhalwe ‘dom’ en ‘onontwikkeld’.
Die hele manlike bevolking van Pretoria het in die ou Raadsaal vergaar om die
belaglikmaking van Paul Kruger en sy Rustenburgse krygsraad aan te hoor. Almal
was klaar om hartlik te lag. Almal, só word vertel, het reeds begin lag toe die naam
van Broderick geroep word en hy ewe beleefd en stemmig sy verskyning voor die
tafel maak, wat as regbank moes dien. Paul Kruger was voorsitter en segsman en
hy het nie toegelaat dat die regspleging te formeel of langdradig word nie.
‘Jakobus (James) Broodryk (Broderick),’ sê hy aan die beskuldigde, ‘jy
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weet waarvan jy beskuldig staan - dat jy bystand aan Schoeman verleen het, wat
verraad is teen die regering. Wat het jy te sê?’
Broderick was, behalwe sy ander geestesgawe, ook 'n goeie akteur. Hy skyn 'n
tyd lank in vertwyfeling te verkeer en toe hy antwoord, was dit langsaam en stemmig.
‘Kommandant, ek weet nie wát om te sê nie. Om eerlik te verklaar of ek skuldig
of onskuldig is, kan ek nie. Miskien sal jy my uit die moeilikheid kan help,
Kommandant?’
‘Hoe kan ek jou help?’ vra Paul Kruger. ‘Dit is jy wat beskuldig word, nie ek nie.’
‘Nou ja,’ vervolg Broderick, ‘ek sal in elk geval my moeilikheid aan jou duidelik
maak: In hierdie saak is ek net mooi in twee verdeel - in die middel deur. My
linkerkant het hulp en raad aan Schoeman verleen - ek kon nie anders nie; maar
die regterkant van my het trou gestaan by die kant wat jy verteenwoordig,
Kommandant.’
‘Ek dink jy stel jou die saak moeiliker voor as wat dit werklik is,’ antwoord Paul
Kruger. ‘Vir my skyn dit baie eenvoudig, só eenvoudig dat ek in staat is om dadelik
die vonnis van die hof uit te spreek: Burger Broodryk se linkerkant, jy pleit skuldig
op aanklag van hoogverraad. Die hof beboet jou vir die misdaad met vyfhonderd
riksdalers en die laer-kommandant sal beslag lê op die linkerkant van jou liggaam
en die linkerbeen in die blok sluit totdat die bedrag betaal is.
Burger Broodryk se regterkant, ek verwelkom en groet jou as 'n getroue burger
van die staat ... Ons het maar min in Pretoria aangetref. Jy weet natuurlik dat die
regering 'n kommando opgekommandeer het om die staat te beskerm en daar jy,
getroue burger, nie in staat was om diens by die kommando te doen of 'n
plaasvervanger te stuur nie, is dit vir my 'n genoeë om jou die kans te gee om op
ander wyse by te dra, waaroor jy natuurlik bly sal wees.
Burger Broodryk se regterkant, ek kommandeer van jou tien slagosse ter
ondersteuning van die kommando tans onder die wapen.’
Daar was 'n groot gelag, maar nie aan die kant van Broderick en sy maats nie!

6 Die Storie van die Twee Broers
Daar is geen papirus uit die ou Egiptiese letterkunde wat meer belangstelling gewek
het en meer bespreek is as die ‘Storie van die Twee Broers’ nie. Die oorspronklike
papirus is in die Britse Museum en is eers in faksimilee (in priester-skrif) deur Birch
uitgegee. Dit is waarskynlik nie minder as drieduisend
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jaar voor Christus geskrywe nie. Die helfte is ongelukkig verlore en is in latere eeue
deur ander skrywers aangevul. Die onderskeid tussen die oue en die nuwe, vervalste
dele is merkwaardig. Hierdie is die vertaling uit die oorspronklike ou Egiptiese van
slegs die eerste deel. Die leser sal dadelik in die storie die Josef-tema van die Bybel
herken. En dit is nie alleen die tema nie maar ook die pragtige eenvoud wat aan die
Bybelstorie herinner. Die papirus is natuurlik eeue voor die oudste boek van die
Bybel geskrywe.
Hier volg die vertaling van die jongste hiëroglifiese teks wat die Britse Museum
uitgegee het. Die Afrikaanse vertaling is so letterlik moontlik.
Daar was twee broers, kinders van een vader en een moeder; Anpu was die naam
van die oudste en Bata die naam van die jongste.
Anpu had 'n huis en 'n vrou en sy jonger broer het by hom gewoon in die
hoedanigheid van 'n kneg. Hy het die klere van sy ouer broer gemaak; dit was hy,
die jongere, wat die vee veld toe geneem en opgepas het; dit was hy wat geploeg
en al die nodige werk in die lande gedoen het. Sien, die jonger broer was 'n knap
boer en sy gelyke was nie in Egipte te vinde nie ... en baie dae daarna is hy met die
vee na die afgeoeste lande en saans kom hy terug met 'n drag groente uit die tuine
wat hy voor sy ouer broer plaas waar dié by sy vrou sit. Nadat hy geëet en gedrink
het, gaan hy by die vee in die koeistal slaap ... en voordag staan hy op en bak die
roosterkoeke wat hy voor sy ouer broer en sy skoonsuster plaas. En hy neem vir
homself brood na sy behoefte en jaag die vee uit veld toe.
Hy het sy vee goed opgepas en wanneer hulle (die vee) aan hom sê: ‘Die gras
op so en so 'n plek is mooi’, dan luister hy daarna en neem hulle na die genoemde
plek.
(Die bedoeling is nie dat die beeste praat nie maar dat deur hulle gedrag verlange
in 'n seker rigting getoon word. Later besig die skrywer dieselfde sinnebeeld weer.)
En die vee voor hom het baie mooi geword en vinnig aangeteel en toe die ploegtyd
kom, toe sê Anpu aan Bata: ‘Kom laat ons ons spanne neem en gaan ploeg, want
die grond is sigbaar (bo die water van die Nyl verskyn) en net goed vir die ploeg;
neem jy vandag die saad land toe, dan sal ons môre teen dagbreek begin om te
ploeg.’ En die jonger broer het alles gedoen wat sy ouer broer hom gebied.
En dit het geskied dat hulle die volgende dag teen dagbreek met hulle spanne
na die lande toe is en begin ploeg het. Hulle harte was verbly vanweë hulle werk.
'n Tyd daarna sê die ouer broer aan die jongere: ‘Hardloop nou vinnig en bring
meer saadkoring van die huis af.’
Die jonger broer vind sy skoonsuster besig om haar hare te kam en hy sê aan
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haar: ‘Staan op en gee my koring dat ek daarmee terug na die land hardloop, want
my broer het my gebied om gou te maak.’
En sy sê: ‘Gaan jy maar self na die pakkamer en neem wat jy nodig het, want as
ek nou opstaan sal my hare deurmekaar raak.’
En die jongman gaan na die pakkamer en bring 'n groot graansak mee omdat hy
begerig was om baie saad mee te neem. Toe hy uitkom, sê sy: ‘Hoeveel het jy?’ Hy
antwoord haar: ‘Ek het drie mate gars en twee mate koring - vyf alles tesame; dit is
wat ek op my skouer het.’ En sy kyk hom aan met die oë van haar jeug. Toe sê sy
aan hom: ‘Jy is baie sterk. Ek let jou elke dag op,’ en haar hart ken hom met die
begeerte van liefde en sy staan op omdat sy vol was van hom en sy sê aan hom:
‘Laat ons vir 'n tydjie hier bymekaar sit, en as jy toestem sal ek vir jou 'n pragtige
kleed maak.’
En die jong man word woedend soos 'n wilde dier vanweë die skandelike woorde
wat sy tot hom gespreek het. En toe word sy baie bang en die jong man sê aan
haar: ‘Waarlik, jy was vir my soos 'n moeder en jou man soos 'n vader want hy is
ouer as ek en het my laat lewe. Hoe skandelik dan is die woorde wat jy spreek! Ek
sal niemand daarvan sê nie, nee, geen lewende siel nie.’ En toe neem hy sy drag
en gaan voort land toe.
En teen die aand toe die ouer broer huis toe kom en die jongere agterbly om die
vee bymekaar te maak - toe was die vrou bang en sy skeur haar klere en maak haar
hare onklaar en verskyn as een wat verkrag is, want sy het besluit om aan haar
man te sê: ‘Dit is jou jonger broer wat dit aan my gedoen het.’
En toe Anpu in die huis kom, vind hy sy vrou op die bed soos een wat siek is. Die
huis was donker, op die erd geen vuur nie en sy bring geen water om sy hande te
was nie.
En hy sê aan sy vrou: ‘Wie het dit aan u gedaan?’ En sy antwoord hom: ‘Niemand
anders as jou jonger broer nie. Toe hy die koring kom haal, vind hy my alleen en
hy sê aan my: “Laat ek by jou vir 'n tydjie wees; bind jou hare op.” En ek sê aan
hom: “Is ek nie 'n moeder vir jou nie en is jou ouer broer nie soos 'n vader nie? As
jy hom laat lewe ná wat hy gedoen het, sal ek sterwe. Ook sal hy my seker vermoor
as hy weet dat ek jou alles vertel het.”’
En die ouer broer word woedend soos 'n tier van die suide. Hy neem sy mes in
sy hand en gaan staan agter die deur van die koeistal om sy jonger broer dood te
steek sodra hy met die koeie binnekom om hulle te voer en beddegoed uit te sprei.
En teen sononder kom Bata met sy drag groente op sy rug agter die vee aan,
soos sy daaglikse gewoonte was. En toe hy by die stal kom en die voorste koei
moes ingaan, toe skrik sy en ruik onder langs die deur. En Bata verstaan haar taal
dat sy aan hom sê: ‘Sien, jou ouer broer staan voor jou om jou dood te maak. Vlug
van voor sy aangesig.’ En toe die tweede koei ingaan, doen sy dieselfde as die
eerste. En toe kyk Bata en onder die deur sien hy die voete van An-
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pu wat daar staan met die mes in sy hand. En hy sit sy drag op die grond neer en
vlug so vinnig as hy kon en sy ouer broer agtervolg hom met die dolk in sy hand.
En die jonger broer bid tot God en hy sê: ‘O, my Heer, U ken reg en onreg en
waarheid en leuen!’ En God verhoor sy gebed en Bata kom tot aan die spruit wat
vol krokodille is. En hy vlug deur die spruit sonder vrees, maar toe sy ouer broer op
die wal kom, toe was hy bang vir die krokodille en hy bly staan en Bata staan oorkant.
En die ouer broer vloek omdat hy nie daarin geslaag het om hom te dood nie.
Toe sê Bata aan hom: ‘Hoe kon jy my so agtervolg om my dood te maak sonder
om eers te hoor wat ek te sê het? Ek is jou jonger broer en jy was soos 'n vader
jeens my gewees en jou vrou soos 'n moeder. En toe jy my gestuur het om die koring
te haal, toe was dit jou vrou wat 'n sekere voorstel aan my gedoen het en nou het
sy die saak omgedraai.’ Toe het hy hom alles vertel wat plaasgevind het en hy sweer
by die hoë naam van God dat wat hy sê waar is. En hy sê: ‘Dit was 'n lae en
afskuwelike ding van jou om my op dié wyse voor te lê om my te vermoor. Ek verlaat
jou. Ek gaan na die vallei van die doringbome en sal jou nooit weer sien nie ...’
(Hier breek die eerste deel van die papirus af.)

7 Wonderbaarlike Speurvernuf van Jong Afrikaner
In die verslae van ons kriminele reg kom 'n menigte speurverhale voor waarvan
baie, myns insiens, alle speurfiksie wat ek nog ooit gelees het, oortref. Ek wil hier
slegs een vertel waarin ek self 'n rol moes speel en ek is seker dat die eenvoudige
relaas van die feite by die leser 'n romanties-avontuurlike indruk sal nalaat wat geen
speurverhaal kan wek nie.
Later sal ek 'n ander wonderlike speurverhaal vertel waarin die heer Tielman Roos
'n vername rol as advokaat gespeel het - die Janse-moord in Waterberg. Die storie
van die Janse-moord is aan alle Afrikaners bekend as 'n historiese voorval. Die
speurverhaal, wat alleen in die hofverslae deel van die voorval uitmaak, is veel
minder aan die algemene publiek bekend as die historiese aspek, tog is dit net so
merkwaardig as enige speurwerk ooit in ander lande uitgevoer.
In die verhaal wat ek nou gaan vertel, het die heer Tielman Roos ook verskyn en
dit was juis hierdie feit wat my terloops aan die Janse-moord herinner het. Ek sal
die storie so eenvoudig moontlik vertel, sonder enige poging om dit märchen-agtig
te maak. Maar ek kan die leser verseker dat die indruk wat dit op
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beide die heer Tielman Roos en op my gemaak het, was dat ons in die atmosfeer
van 'n roman verkeer, van 'n speurverhaal deur 'n genie inmekaargesit. Ek vrees
dat in hierdie beknopte opsomming van die feite die romantiese dampkring afwesig
sal wees. Dit sal die leser maar self moet skep.
Wat myns insiens die merkwaardigste insident in die saak was, was die feit dat
die rol van die skitterende speurder wat deur regter, jurie en advokate ná die saak
lof in die hoogste bewoording toegeswaai is, 'n jong Afrikaner was, ongeoefen in
speurwerk, wat tot dié tyd alleen as gewone berede konstabel diens gedoen het.
Maar soos die leser sal sien, was hy 'n speurgenie met ingebore talente wat geen
opleiding of oefening nodig had nie.
Hier volg die verslag so kort moontlik weergegee. Ek het geen geleentheid om
die offisiële verslag nou te raadpleeg nie, en moet dus enkel op my geheue vertrou.
Van die name is ek nie meer seker nie maar die feite is stiptelik waar.
Voor die Rondgaande Hof op Lydenburg - oorlede regter Gregorowski
presiderende - het 'n lid van Sekoekoen se stam, Johannes, weens moord
tereggestaan. Ek het namens die staat verskyn en advokaat Tielman Roos het die
beskuldigde verdedig. Ongeveer ses jaar vóór die tyd het drie of vier veeboere 'n
gesamentlike dipgat in die onbewoonde bosveld van Lydenburg gebou. Hulle plan
was om die dip in die winter te gebruik wanneer hulle hierdie streek met hul vee
besoek. Maar net ná voltooiing van die dip het ooskuskoors op die hoëveld van
Lydenburg uitgebreek, wat alle trek met vee vyf of ses jaar lank stopgesit het. Al die
tyd het die dip, 'n gat in die eensaamheid van die onbewoonde woestyn, ongebruik
en byna vergete gebly. Dit was met gras en bosveldgewas oorgroei en met reënwater
gevul toe die eienaars uiteindelik verlof kry om weer met hul vee na die winterveld
te trek. Hul eerste werk was om die dipgat te herstel, van die water te ledig en vir
gebruik gereed te maak. En toe die water op die bodem kom, weerklink 'n opgewonde
geroep van die werkers. Op die bodem van die dipgat lê 'n menslike geraamte! Toe
die blanke eienaars die beendere beskou, merk hulle dadelik dat 'n vreeslike tragedie
hom hier in die eensame Bosveld afgespeel het. Die geraamte was in doringdraad
vasgewoel, met 'n groot, swaar klip in die gewoelde draad vas. Alle klere was lank
reeds vergaan, behalwe die rugstuk van die baadjie en 'n leerband wat die oorledene
om sy lyf had. Die blankes had gelukkig genoeg gesonde verstand om die beendere
nie aan te roer nie. Alles is net so gelaat totdat die polisie van Lydenburg daarvan
in kennis gestel is.
En hier begin die storie reeds merkwaardig word. Die polisie het dadelik besluit
dat dit die een of ander swartmensmoord was, so lank gelede gepleeg dat die kans
tot opsporing van die moordenaar uiters gering sou wees, derhalwe het hulle een
van hul eie manskappe afgesonder om die saak te ondersoek. Al wat hulle verwag
het, was die gewone rapport omtrent die beendere vergesel van 'n doktersverslag
wat in hul argiewe weggepak en vergeet sou word.
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Maar die polisie het nie rekenskap gehou met die manskap wat hulle vir hierdie
diens benoem het nie. Valentyn van der Merwe was 'n jong berede konstabel wat
in die afdeling bekend was om sy wakkere en vreeslose diensvaardigheid. Maar
niemand het gedroom dat hulle hier met 'n skitterende speurdergenie te doen had
nie.
Hy het die dipgat in geselskap van die distriksdokter besoek en dit is interessant
om die verskil tussen die verslae van hierdie twee amptenare op te merk. Met die
eerste stappe wat hy in die saak gedoen het, het Van der Merwe reeds getoon wat
in hom sit.
Die distriksdokter het slegs een breuk aan die geraamte ontdek waaraan hy die
dood van die oorledene toegeskrywe het. Dit was 'n eienaardige driekantige gat in
die skedel, waarvan die beensplinters binne die skedel gevind is. Sy rapport het
hierop neergekom: Geslag van oorledene onseker maar waarskynlik manlik;
ouderdom ongeveer tussen vyftien en twintig jaar; wit of swart nie van geraamte
alleen bewysbaar nie. Geraamte was waarskynlik vier jaar lank onder water. Dood
waarskynlik gevolg van 'n skedelbreuk deur 'n voorwerp soos 'n byl.
Vergelyk hiermee nou Van der Merwe se verslag, en onthou altyd dat dit die werk
was van iemand wat nooit die minste onderrig of ondervinding in speurwerk gehad
het nie:
Geraamte van 'n swart man, ongeveer agtien jaar oud. Sy dood veroorsaak deur
'n slag aan die linkerkant van die kop, net bo die slaap, met 'n skerp leiklip toegedien.
Geen ander wonde aan geraamte bespeurbaar nie. Die jong swarte was waarskynlik
in diens by 'n blanke boerefamilie en was op weg huis toe toe hy gedood is. Hy het
na die dip geloop met 'n ou voetpad wat uit suidoostelike rigting na die grootpad lei
en 'n dagreis te voet van die dip daarby aansluit. Hy was vergesel van een of meer
persone en het een nag naby die dip geslaap. In alle waarskynlikheid is hy in sy
slaap vermoor. Die dryfveer van die moordenaar of moordenaars was diefstal,
waarskynlik van vee.
As 'n mens nou in gedagte hou dat die moord minstens vier jaar tevore plaasgevind
het, dan vra jy jouself met verbasing af hoe op aarde Van der Merwe dit alles ontsyfer
het. Ek weet dat ek gewonder het, te meer omdat ek toe wis dat al sy gevolgtrekkings
tot in die kleinste besonderheid waar was. Ook die hoofde van die polisie-afdeling
het verbaas gestaan, waarskynlik 'n bietjie gelag en grootliks getwyfel. Aan die
korrespondensie waarin ek insae had, kon ek sien dat die verantwoordelike
amptenare onder die indruk verkeer het dat hulle hier te doen het met 'n voorbarige
seun wat onder die atmosfeer van Amerikaanse rampokkerstories verkeer en wat
uit 'n miershoop 'n berg geskep het. Hulle het hom tot verantwoording geroep en
was daar seker van dat die saak op 'n groot grap sou uitloop, waarvan Van der
Merwe die slagoffer sou wees. Hy is deur die departementshoofde op spottende
wyse gevra om 'n uitleg te gee van
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hoe hy tot al hierdie gevolgtrekkings geraak het, met geen ander oorspronklike
grondslag as 'n geraamte, 'n stuk draad, 'n ou lap en 'n vergane lyfband nie. Sy
uitleg was baie eenvoudig, soos die uitleg van 'n ware speurder altyd is. Eers het
hy vertel hoe hy te werk gegaan het en weer sal die leser verwonderd staan om te
verneem dat dit die werk van 'n ongeoefende seun was. Hy het nooit 'n fout begaan
nie. Elke stap wat hy gedoen het, was goed deurdag, suiwer en reg.
Hy het dadelik opgemerk dat die ou stuk baadjie van groot belang mag wees en
het onmiddellik alles in sy vermoë gedoen om dit onbeskadig te behou. Met hierdie
doel het hy eers 'n staalplaat onder die geraamte ingeskuiwe en dit toe sorgvuldig
met opdrup van skoon water van alle modder en aankleefsels gereinig en toe 'n
stuk bordpapier onder geskuiwe, waarop hy dit na Lydenburg vervoer het, tesame
met die lyfband, wat hy ook gered het.
Toe hy tuiskom, vind hy die baadjie so vergaan dat die sagste aanraking dreig
om dit te verniel. Na lang oorweging het hy die materiaal met 'n preparaat van sy
eie behandel, met uitstekende gevolge. Hy het dit herhaalde male met 'n oplossing
van stysel en doringboomgom benat totdat hy dit in so 'n toestand had dat hy die
stuk baadjie sonder gevaar kon hanteer. Die ou leerlyfband wat meer op 'n stuk
vergane hout gelyk het, het hy in 'n mengsel van soetolie en lampolie gedoop, ook
met groot sukses wat die bewaring van hierdie oorblyfsel betref.
Onthou dat hy dit alles self uitgedink het, en 'n speurder het my later verseker dat
die departement geen beter middels ken as dié wat Van der Merwe vir hierdie doel
gebruik het nie.
Indien die moordenaar, wat toe in weelde en veiligheid gelewe het, geweet het
watter soort bloedwreker hy op sy spoor had, sou hy hom dadelik aan die polisie
oorgegee het om verdere moeite te bespaar.
Van der Merwe het eers die stuk doringdraad ondersoek. Daar was nêrens in die
nabyheid van die eensame dip enige draadheining van welke aard ook al nie. Met
die voetpaaie wat van die dip af weglei, het hy toe agtereenvolgens gereis tot waar
hy die eerste doringdraadheinings teëkom. Langs die vierde is sy langdurige en
moeilike soektog met sukses bekroon. 'n Dagreis van die dip, net waar die ou voetpad
by die grootpad aansluit, was 'n ou vervalle draadheining. By hom had Van der
Merwe die stuk draad waarin die moordenaar die lyk van sy slagoffer gewoel het
om dit in die dip te laat sink. Hier langs die grootpad vind hy 'n plek waar 'n stuk
draad uit die ou heining uitgeknip is. Hy vergelyk dit met die stuk in sy besit en vind
dadelik bewys dat die stuk draad presies by die leemte inpas, ook die punte pas
presies. Die moordenaar het toe reeds besluit om sy metgesel te vermoor, en dit
was waarskynlik waarom hy in die rigting van die verlate dip uitgedraai het. Mooi
stukkie werk van die speurder, nè? Vier jaar ná die moord het hy 'n spoor gevolg
wat ten minste vasstel van waar die oorledene gereis het.
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Weer terug na die dip! Hier het hy die omtrek voet vir voet oorgegaan. Hy wis dat
'n swartman wat by 'n kampplek aankom, eers vuur maak. Hy het na 'n vuurmaakplek
gesoek - vier jaar ná die maak van die vuur! Sy hoofde sou hom uitgelag het, maar
Van der Merwe het een feit onthou: dat houtskool nooit vergaan nie. As en hout sou
totaal vergaan, maar die houtskool sou jare lank die plek aandui waar 'n vuur in die
Bosveld gebrand het. Hy het nie lank gesoek nie toe had hy die plek. Hy wis dat dit
die regte plek moes wees want die dip is nooit deur swartes of blankes besoek nie;
dit was 'n klein vuurtjie en daar was geen teken van 'n ander vuurmaakplek in die
nabyheid nie. Waarom het hy al die moeite gedoen? Hy wou die sand sif om te sien
of daar geen klein metaalvoorwerp soos 'n knopie of so iets oorgebly het nie. Van
hierdie aard het hy niks by die vuurmaakplek gevind nie, maar hy het dadelik 'n baie
belangrike ontdekking gedoen. Langs die ou vuurmaakplek was 'n stuk sterk leiklip
met 'n driekantige punt. In die nabyheid was geen leiklip te vinde nie, maar nadat
hy lank rondgesoek het, kry hy ongeveer vyftig tree van die plek af 'n vaste bank
leiklip wat bo die grond uitsteek, nou egter diep onder gras en bossies toegegroei.
Ná 'n nog langer soektog vind hy selfs die plek waar die stuk uit die bank gebreek
is. Daar was nie aan te twyfel nie; dit pas presies.
Weer 'n mooi stukkie werk! Die moordenaar had geen geskikte wapen byderhand
nie; terwyl sy slagoffer slaap, het hy begin rondsoek totdat hy die klipbank ontdek
het en hier het hy sy moordtuig uitgebreek en na die vuur meegevoer. Dit was die
skouspel wat Van der Merwe in sy wakkere verbeelding geskep het, en weer was
hy in alle opsigte reg.
Hy moes egter nog seker maak of dit die voorwerp was wat die moordenaar in
die volvoering van sy donker daad gebesig het. Hieraan was ook nie te twyfel nie
en hier had hy dadelik die steun van die distriksgeneesheer: die punt van die klip
het presies in die skedelbreuk gepas.
Van der Merwe had dus reeds 'n taamlik samehangende storie uit die duisternis
en verwering van die verlede tot stand gebring.
Hier volg nou sy verdere uitleg aan die departement wat in die vorm van antwoorde
op 'n reeks vrae in die rapport voorkom:
Hoe wis hy dat dit 'n swartman was? Sy antwoord was dat geen blanke van hierdie
of van enige ouderdom in Lydenburg kon verdwyn sonder om 'n groot ophef te
veroorsaak nie; in die geval van 'n swarte kan dit wel gebeur, ofskoon ook moeilik.
Maar 'n blanke kon dit nooit gewees het nie want daar was nooit enige rapport
omtrent 'n vermiste blanke nie. Die stuk baadjie was ook van 'n soort wat alleen 'n
swarte sou dra.
Hoe wis hy die ouderdom? Hy het die lyfband en die lengte van die geraamte
gemeet en toe 'n menigte swartes van verskillende ouderdomme met hierdie
afmetings vergelyk. Die uitslag was dat dit gemiddeld ooreenkom met 'n swarte van
18 jaar.
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Hoe wis hy die geslag? Die stuk baadjie het dit bewys.
Hoe wis hy dat die swarte op reis huis toe was van die plaas waar hy gewerk het?
Hy wis dat dit die gewoonte was om jong swartetjies in die distrik by boere in te
boek teen een vers per jaar. Wanneer hulle ongeveer die ouderdom van 18 jaar
bereik, is hul dienstyd verstreke en dan vertrek hulle met hul verdiende vee huis
toe. Dit was buitendien byna ondenkbaar dat selfs 'n swartman van hierdie ouderdom
in gewone omstandighede kon verdwyn sonder dat by die polisie navraag gedoen
is deur sy familie of sy baas, indien hy nog in diens was. So iets kon alleen gebeur
waar niemand van sy verdwyning weet nie en sulke onkunde kan alleen geskied
waar 'n swarte op reis huis toe was.
Soveel vertroue in sy bekwaamheid had hy toe reeds by sy hoofde gewek dat
Van der Merwe onverwyld afgesonder is om die saak verder na te spoor. Waarskynlik
het die departement teen dié tyd die geheimsinnige moordsaak veel
belangwekkender bevind as 'n gewone moordsaak, altans Van der Merwe het deur
sy werk daarin geslaag om hulle genoegsaam te interesseer om sy benoeming te
bewerkstellig. En so is Valentyn vir die eerste keer in sy lewe in burgerdrag as 'n
speurder uit om 'n belangrike saak te ondersoek.
Hy wis nou die reispad van die oorledene minstens vanaf die punt waar die ou
bosveldvoetpad by die groot wapad aansluit. Van hierdie punt het hy sy verdere
ondersoeking voortgesit.
Hy had by hom die ou stuk gelapte baadjie en die lyfband, waarvan die punt ook
aangewerk was. Eers, egter, moet ek dít vertel: Toe Van der Merwe hierdie twee
stukkies oorblyfsels veilig in sy kamer had, het hy altwee noukeurig onder 'n
vergrootglas bestudeer. Dadelik het hy ontdek dat die ingevoegde lap van ander
stof as die res van die baadjie was en dat 'n gedeelte van die stikwerk deur 'n
naaimasjien en 'n gedeelte met die hand gedoen is. Hy het 'n paar geoefende vroue
geraadpleeg wat eenparig verklaar het dat die werk dié van 'n blanke vrou en nie
van 'n gekleurde was nie.
Met dié kennis is Valentyn van der Merwe op sy reis voort vanaf die samesmelting
van die voetpad en die grootpad.
Nadat hy vasgestel het dat die vermoorde by die dipgat 'n jong swarte moet
gewees het wat van sy werkplek na sy huis onderweg was, het Valentyn van der
Merwe die een plaas ná die ander as private reisiger besoek en oral gevra of 'n jong
swartman daar in diens was wat ongeveer vier jaar gelede vertrek het, en keer op
keer was die antwoord: Nee, nee, nee! Niemand het selfs van so 'n geval gehoor
nie. Weke het verbygegaan, later 'n maand, en nog het hy geen spoor gevind nie.
Maar Van der Merwe, onder sy ander gawes, het ook 'n onuitputlike bron van energie
gehad. Wyer en wyer het die sirkel van sy ondersoek gerek totdat hy vyftig myl van
die dip verwyderd was, op die ander uithoek van die distrik, en toe die hoop 'n weinig
gedaal het, kom hy by 'n familie Potgieter aan, bestaande uit 'n hoogbejaarde ou
Lydenburger en sy waardige
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gade. Altwee antwoord dadelik ‘Ja’ op sy vraag. 'n Seun van Sekoekoen se stam
is by hulle ingeboek toe hy ongeveer tien of twaalf jaar oud was. Vier jaar gelede
het hy huis toe vertrek met 21 beeste wat hy in sy huurtyd verdien het. Hy het alleen
vertrek, en sy oubaas het hom boonop vyf pond in kontant geskenk om hom op die
lang reis te goede te staan.
Van der Merwe bring die ou stuk baadjie te voorskyn. Behalwe die vraag: ‘Ken u
dit miskien?’ sê hy geen woord nie. Die ou dame bekyk dit sorgvuldig deur haar bril
- ja, sy ken die stuk materiaal. Dit was gedeelte van 'n baadjie wat Japie aanhad
toe hy vertrek het. Sy ken dit omdat sy self die lap op 'n geslete plek ingestik het
net voor Japie se vertrek. Altwee oumense het baie van die seun gehou. Hy het by
hulle in die huis grootgeword en meestal as lyfbediende van die ou heer diens
gedoen.
Hier was Van der Merwe dan eindelik op die begin van die moordspoor wat hy
met sulke verbasende vernuf ontdek het, maar daar was twee moeilikhede wat nog
opgeklaar moes word. Die eerste was die stellige versekering van die twee oumense
dat Japie alleen was toe hy met sy 21 beeste van die plaas af vertrek het. Die lyfband
het hulle ook geken, maar hier kon hulle ook die versekering gee dat die band
stukkend was toe Japie vertrek het. Die punt was toe nog nie daaraan bevestig nie.
Maar in een opsig was die twee oumense verkeerd. Japie was nie alleen toe hy
vertrek het nie. Toe hy by die strooise van die plaas verbygaan, het 'n ander
volgroeide swartman by hom aangesluit. Dit het Van der Merwe ontdek omdat hy
nooit met 'n enkele versekering tevrede was nie. Nadat hy die verklarings van die
twee oumense gehoor het, het hy die volk besoek, en hier het hy 'n uiters interessante
storie gehoor.
Die dag voor Japie sou voortgaan, het 'n vreemde swartman uit Sekoekoensland
by die strooise aangekom. Volgens die swartes se gewoonte is die vreemdeling
welkom geheet en het hy die nag by die Potgieter-volk geslaap. In die loop van hul
gesprekke is aan hom van Japie vertel - alles van Japie, want hy het alles uitgevra.
Hy het verneem dat dit Japie se ouma en oupa was wat hom by die heer Potgieter
ingeskryf het. Hy het die name van die oupa en ouma verneem en toe aan hom
alles vertel is, kom hy met die verklaring uit: ‘Dit is die regte man wat ek soek. Sy
oupa en ouma het my gevra om Japie op te soek en om hom saam met my na
Sekoekoensland te neem.’
Later het hy dieselfde storie aan Japie vertel. Ou meneer Potgieter en sy vrou
wis egter niks van die vreemdeling se teenwoordigheid nie. En so het die man die
volgende dag by Japie aangesluit en hom gehelp om sy vee uit te keer en aan te
ja.
Dus had ons jong speurder die hele geskiedenis van die vermoorde in sy hand.
Maar wat omtrent die vermoedelike moordenaar? Geeneen van die volk kon
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sy naam onthou nie en die beskrywing van sy voorkoms was van die vaagste. Om
so 'n man in Sekoekoensland te gaan opspoor, was 'n taak waarvoor die mees
geoefende speurder wel sou kon terugdeins. En dan was daar nog die kwessie van
die lyfband. Waar en wanneer en deur wie is die nuwe punt aangewerk? Klaarblyklik
moes dit geskied het tussen die tyd dat die vermoorde die Potgieter-plaas verlaat
het en sy aankoms by die noodlottige dip. Ook hieromtrent het Van der Merwe 'n
noukeurige ondersoek ingestel en hy had reeds die ontwyfelbare versekering
opgedoen dat die naaldwerk aan die band ook die werk van 'n blanke en nie van 'n
swarte was nie. Dit was met els en naald en pikdraad gedoen - werktuie wat 'n
swarte nooit gebruik nie.
Hier het die geluk Van der Merwe bygestaan. Nouliks 'n week ná sy ontmoeting
met die Potgieters het hy op die plaas van 'n sekere heer Visser vernag. Hier was
hy in staat om die laaste skakel in die ketting te smee. Die gewone vrae is gestel
en Visser het dadelik die band herken. Die lasplek was sy eie werk. Dit was die
storie wat hy te vertelle had: Hy was op trek en een aand, net nadat hy langs die
grootpad uitgespan het, het twee swartes met 21 stuks vee by hom aangekom.
Hulle het verlof gevra om die nag by sy waens te slaap, wat geredelik toegestaan
is. Die kleinste van die twee swartes was baie behulpsaam met die vasmaak van
Visser se vee en die bereiding van die aandete. Dié nag toe hulle om die vuur sit,
merk Visser dat die klein swartetjie sukkel om sy band te herstel. Visser het toe
aangebied om dit vir hom te doen. Hy het sy els en pikdraad uit die wa gehaal en
'n stuk leerband van sy eie vir 'n punt aan die seun s'n vasgewerk. En dit was die
band! Dis onnodig om te sê dat Van der Merwe se storie 'n diep indruk op die
polisie-afdeling van Lydenburg en later van die hoofkwartier self gemaak het.
Instruksies is uitgevaardig dat hy ongehinderd met die saak moes voortgaan.
En so het dit gekom dat Valentyn van der Merwe in die donker geweste van
Sekoekoensland verdwyn het, van waar hy eers 'n jaar later te voorskyn gekom het.
Af en toe het sy offisiere natuurlik van hom berigte ontvang dat hy nog in lewe is,
maar 'n jaar het verbygegaan voordat hy self weer in die beskaafde deel van
Lydenburg sy verskyning gemaak het.
Wonderlike seun! By hom was 'n geboeide swartman, Johannes, wat hy aan die
polisie oorhandig het onder die formele beskuldiging dat hy met voorbedagte rade
by die ou dip op 'n sekere datum vier jaar tevore 'n swart seun, Japie, vermoor het
en verder dat hy die misdaad van roof gepleeg het deur 21 stuks vee, eiendom van
genoemde Japie, te steel en weg te voer.
Ek is oortuig daarvan dat die werk wat Valentyn van der Merwe in Sekoekoensland
verrig het, op sigself 'n boeiende boekdeel sou uitmaak. Dink net daaraan: onder
die honderdduisend swartes moes hy gaan soek na een enkele wie se naam en
voorkoms aan hom onbekend was. Hoe kan jy een mens aan 'n ander beskrywe
tensy hy uitsonderlike merke dra? En selfs dit het in hierdie
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geval ontbreek. Maar Van der Merwe was 'n ware speurder wat deur geen
struikelblokke in vertwyfeling gebring is nie. Hy was gelukkig die taal magtig en het
die land ingereis onder die voorwendsel dat hy goud en diamante soek.
Al wat hy had om op te gaan, was die beskrywing van 21 stuks vee wat hy van
beide die ou heer Potgieter en die heer Visser ontvang het. Maar hy het onthou dat
die vee, wat toe meestal kalwers en jong verse was, nou volgroeide beeste sou
wees, indien nie al dood nie. Ook was dit seker dat die moordenaar nooit so dom
sou gewees het om die trop bymekaar te hou nie. Hy het hulle ongetwyfeld lank
reeds verkoop en uitgeruil.
Van der Merwe het met een doel voortgegaan: dit sou die moordenaar wees op
wie se skouer hy sy hand sou plaas.
Dit sal te lank duur om die speurder se avonture in Sekoekoensland hier te vertel.
Dit sal 'n aparte verhaal uitmaak. Slegs 'n paar feite wil ek noem, alleen om die
verdere moeilikhede aan te dui waarmee die enkele blanke onder duisende swartes
te kampe had.
Dit het later geblyk dat sy vermoede reg was. Die moordenaar was slim genoeg
om geen enkele van die geroofde vee in sy besit te hou nie. Hy had almal in alle
dele van Sekoekoensland vir ander vee uitgeruil en verkoop. Van der Merwe het
ook werklik nooit op een van die oorspronklike vee afgekom nie, maar een aand by
'n eensame stat, diep in die berge, terwyl hy by 'n kraalhek staan om die beeste te
sien inkom, sien hy 'n jong vers, die ewebeeld van die beskrywing van een van die
verse wat Japie in sy besit had toe hy die Potgieters verlaat het. Natuurlik kon dit
nie dieselfde wees nie, want die dier moes nou 'n koei van agt jaar oud wees, terwyl
hierdie een 'n jong versie van drie jaar was.
En toe begin hy vrae stel omtrent die mooi versie wat hy graag sou wil koop. Van
die eienaar verneem hy dat die moeder van die versie geruil is van 'n sekere
Johannes, maar die moeder was ongelukkig dood. Dadelik het Van der Merwe al
sy speurdersinstink aan Johannes bestee. Daar was niks van sy doen en late in die
afgelope vier jaar wat hy nie uitgesnuffel het nie. Dit het weke en maande gekos,
maar elke week het die gevoel by hom aangegroei dat hy besig is om die strop
nouer en nouer om die onbekende Johannes te trek.
En toe op 'n dag kry hy nog een koei, die enigste wat oorgebly het van die vee
wat Japie van die ou heer Potgieter ontvang het. Daar kon geen twyfel wees nie,
want die koei had nog ou meneer Potgieter se herkenbare brandmerk, ofskoon 'n
poging gedoen is om dit uit te brand. Ook hierdie koei is vier jaar tevore van 'n sekere
Johannes vir 'n ander vers geruil. En toe kom sy laaste arbeid: om Johannes self
te vind - en dit het die maklikste van alles geblyk te wees.
Een nag laat kom 'n jong blanke prospekteerder by die stat van 'n ryk swartman
diep in die berge aan. Sy klere is verflenterd, hy loop kruppel en hy kan met waarheid
aan die swartes verklaar dat hy uitgeput en uitgehonger is. Hy het egter geld en sal
vir voedsel en herberg vir die nag betaal, maar hier word hy
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deur die hoof van die stat begroet, 'n man van in die veertig jaar, netjies geklee en
uiters vriendelik. Van der Merwe word met groot gasvryheid na die vuur uitgenooi.
Hy ontdek spoedig dat Johannes 'n ryk man is. Hy het by die driehonderd beeste,
en verskeie vroue, en hier tussen die berge leef hy soos 'n klein koning. Hy is maar
alte bly om die witman sonder enige betaling voedsel en herberg te gee, want in
die distrik Lydenburg het hy ook dikwels die witmense se gasvryheid geniet.
Tot laat in die nag het hulle by die vuur sit en gesels met nog drie of vier ander
onderdanige volk van Johannes. Die jong prospekteerder was baie nuuskierig. Hy
het uitgevra en uitgevra sonder om egter 'n sweem van agterdog by sy swart gasheer
te wek.
So teen middernag buk hy skielik vooroor met die onverwagte vraag: ‘Watter
merke is daar aan jou arms?’
Johannes strek verbaas sy arms uit om hulle des te beter in die vuurlig te toon.
Daar was 'n flikker van staal, 'n skielike knal en Johannes sit voor die prospekteerder
geboei, terwyl hy verskrik in die loop van die gemikte rewolwer staar.
‘Johannes, ek arresteer jou weens die moord op Japie. Ek is 'n polisieman uit
Lydenburg!’
En so het die jaarlange soektog geëindig.
Daar is nog een klein insident wat ek graag wil vertel. Soos reeds gesê, was die
verdediging in die bekwame hande van Tielman Roos, maar daar was niks te make
teen die reeks getuienis wat Valentyn van der Merwe voor die hof geplaas het nie.
Die dag voor die vonnis gevel is, het die polisie 'n eienaardige versoek van die
beskuldigde ontvang. Hy verlang verlof van my om 'n onderhoud te hê met 'n
toordokter wat hy uit Sekoekoensland ontbied en aan wie hy reeds dertig beeste
laat betaal het. As verteenwoordiger van die staat was my verlof nodig voordat so
'n onderhoud kon toegestaan word. Ek het egter die geval onthou van 'n kaptein,
Hans Mapela, wat verlof gekry het van die regering om vier van sy dokters in sy
tronksel in Pretoria te ontmoet. Die volgende dag toe sy sel geopen word, lê hy dood
op sy bed. Ná 'n ondersoek het geblyk dat die dokters die kaptein op sy bevel 'n
sterk gif gegee het waarmee hy selfmoord kon pleeg om die skande van
gevangenisstraf te ontduik.
Ek het besluit om so iets te voorkom. In die agterplaas van die hof het ek Johannes
gevra wat hy van die dokter verlang. Hy was heeltemal openhartig: Indien ek die
gevraagde verlof toestaan, sou die dokter hom medisyne gee wat dit vir die hof
onmoontlik sou maak om hom ter dood te veroordeel of vir die witmense om hom
te hang. Die dokter het die proses beskrywe en ek het die gevraagde verlof gegee
mits die betowering in my teenwoordigheid plaasvind. Dit het bestaan uit die fyn
kou deur die dokter van verskeie wortels en die benatting van die mond van die
towenaar. Ten laaste is 'n salf om Johannes se nek

Eugène Marais, Versamelde werke

796
gesmeer om die vasbind van die tou te verhinder! Ná die operasie het hy my met
'n vrolike lag bedank. Nou was alles reg - ek sou sien!
Nieteenstaande al my praat en werskaf en die getuienis van die speurder, sou
die hof hom vryspreek! Ook die towenaar het my dieselfde plegtige versekering
gegee. Die swart polisie het dit vas geglo en een van hulle het Johannes uitgenooi
om ná sy vryspreking by hom te kom eet.
Maar sy vertroue was dié keer misplaas. Johannes is die volgende dag deur regter
Gregorowski ter dood veroordeel en 'n paar weke later in Pretoria vir sy gruwelike
misdaad gehang.

8 'n Paar Staaltjies van Perdediewery
Voor die tydperk van motors, in die dae van die Republiek, selfs van Voortrekker-tye
af, het 'n reeks eienaardige skelms die een ná die ander die bevolking se aandag
en belangstelling geboei. Hulle was almal Afrikaners, meestal uit ons voorste families,
wat hulle uitsluitend op die diefstal van perde toegelê het. Aan die ander misdade
het hulle hulle nooit skuldig gemaak nie, slegs aan ontvlugting van 'n werkende
bandietspan of ontsnapping uit die gevangenis - en aan diefstal van perde. Die
ingebore Afrikaner-perdekennis en -perdeliefde het by hierdie historiese diewe 'n
hoogtepunt bereik wat hulle van hoë diens was in die uitvoering van hul kriminele
bedrywigheid. Hulle was gewoonlik net so goed bekend as die president self, en
daar was min Afrikaners wat nooit onder hul bekoring geval het nie. Ons kinders
het hulle afgodies bewonder as helde van die eerste water. Wanneer die berig
rondgaan dat ou Jakob Breytenbach of, later, Jaap van Deventer, weer uit die
gevangenis ontsnap het, het menige geheime wens die vlugtelinge agtervolg dat
die polisie hulle nie te gou in die hande moet kry nie.
Nooit sal ek my vriendskap met ou Jakob Breytenbach vergeet nie. Ek herinner
my dat al my speelmaats my dit vreeslik beny het. Ou Jakob Breytenbach was een
van die vernuftigste perdediewe en tronkbrekers wat ons land ooit geken het. Hy
was uit een van ons voorste Voortrekker-families en het op die Hoëveld onder perde
grootgeword. Wonderlike verhale is van sy ruiterskap vertel vanaf sy vroegste jeug,
en ek weet uit eie kennis dat hy selfs op sy oudag 'n perd kon hanteer soos geen
ander mens wat ek ooit geken het nie. Hy het 'n slag gehad wat die wildste perd
binne 'n paar minute so kon betower dat hy hom bloots en toomloos kon opklim.
Menigmaal het hy 'n wilde jong perd in die veld gevang onder 'n trop wat die eienaar
self alleen binne 'n kraal met die vangstok in hande kon kry. Hy het die perd tou in
die bek bestyg, by die naaste
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woning 'n saal gesteel en 'n week later die perd in 'n ander distrik te kope aangebied.
Breytenbach het sy hele lewe in die tronk deurgebring. Sy laaste vonnis was op
Heidelberg, vir diefstal van 'n perd, toe hy een-en-tagtig jaar oud was. Dit was 'n
jaar vóór die Driejarige Oorlog. Vroeër moes hy herhaalde vonnisse in die Pretoriase
gevangenis uitdien.
Dit was hier waar ek kennis met ou oom Jakob gemaak het. My moeder het hom
persoonlik geken voordat hy die weg van misdaad bewandel het en sy het altyd 'n
gevoel jeens die ou dief gekoester wat ek ten minste goed kon besef. Ek was toe
nog 'n klein seuntjie en ou Jakob was al in die sewentig. Ons gevangenisreëls was
nie erg streng nie en in elk geval sou die sipier ou Jakob altyd gunstig behandel
het. Kennisse is toegelaat om vir die ou man lekkernye na die tronk te stuur. Ek
moes af en toe vir die ou man 'n trommeltjie mosbolletjies en wildsbiltong bring, en
nooit sal ek die groot, geboë gestalte met sneeuwit baard en hare vergeet nie. Hy
het destyds nooit saam met die werkspanne uitgegaan nie, tensy hy dit self verlang
het. Ek het hom gewoonlik op 'n ou riempiesmatstoel teen die muur van die
gevangenis gevind, met enorme kettings aan sy bene. Die gesig van die kettings
was vir my altyd 'n afgryslikheid en die ou man het hierdie pynlike indruk vererger
deur die kettings altyd die onderwerp van sy klaagliedere aan my te maak. ‘Jy sien
hoe ek ly,’ sê hy aan my. ‘Vertel dit aan jou moeder en smeek haar om die president
self te gaan sien. Sy moenie skryf of boodskappe stuur nie. Sy moet self gaan. Sy
moet hom smeek om die kettings af te haal. Ek is oud en gedaan - jy sien self,
seuntjie. Hoe sal ek ooit oor hierdie mure kom? Ek vra nie om vrystelling nie - ek
vra net dat die kettings afgeneem word. Dit is bitter om in hierdie koue met die
kettings om jou lyf en bene te lewe. Ek slaap nooit meer nie. Sê aan jou moeder,
ek smeek haar!’ So het die ou man altyd voortgegaan.
Of dit deur bemiddeling van my moeder was, weet ek nie, maar ek weet dat sy
die president op 'n sekere oggend besoek het om die smeekklagtes van die ou
bandiet aan hom oor te dra. Hoe dit ook al was, sy kettings is op hoë bevel afgehaal
en die ou man is 'n groter mate van vryheid toegelaat. Binne 'n maand het hy uit die
gevangenis ontsnap, helder oordag! Hy het by ons huis aangekom en my moeder
vertel dat die president hom pardon geskenk het. Dit was vroeg in die môre. Haastig
het hy by ons 'n koppie koffie gedrink, 'n paar snye brood in sy sak gesteek en toe
is hy die digte bosse langs die rivier in. 'n Uur later verskyn die polisie. Hulle
deursoeking van die rivierbosse tot aan die Fonteine was vrugteloos.
Dié nag het ou Jakob - in sy ses-en-sewentigste jaar - een van sy grootste
kordaatstukke uitgevoer. Hy het uit die stal van Sunnyside - destyds die woonplaas
van die Mears-familie - die volbloedhings Star gesteel, 'n resiesperd wat deur die
hele Republiek bekend en beroemd was. 'n Maand later het hy die
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hings in die distrik Wakkerstroom teen £25 aan 'n boer verkoop. Die perd het mnr.
Mears £600 in Engeland gekos.
Byna 'n jaar later het een van die Mears-seuns Star op Kerkplein, Pretoria, in 'n
span van ses herken. Die ongelukkige koper moes hom aan die beroofde eienaar
teruglewer.
Later het ou Jakob weer in die hande van die gereg geval en vir hierdie diefstal
- onder 'n hele reeks wat hy gedurende sy vrye tyd gepleeg het - is hy tot drie jaar
harde arbeid in Pretoria gevonnis. Ek glo dat hy in die Heidelbergse gevangenis
kort voor die oorlog dood is in sy twee-en-tagtigste jaar.
'n Ander en veel later beroemde perdedief was Jaap van Deventer. Ek het hom
verskeie male voor die hof gesien. Hy was ontsettend lelik, met 'n gesig vol rimpels,
ofskoon hy destyds 'n betreklik jong man was, met rooi hare en sproete wat elke
deel van sy gesig en hande bedek.
Die storie van sy lewe is 'n onderwerp vir 'n toekomstige Afrikaner-skrywer wat
verlang om die boeiendste roman te skrywe wat nog ooit in ons taal verskyn het, 'n
roman wat in alle opsigte waar sal wees. Nooit in die hele wêreld was daar 'n skelm
wat sulke verbasende, sulke ongelooflike toere uitgevoer het as Jaap van Deventer
nie. Laat ek hier slegs 'n paar van sy kordaatstukke herhaal as 'n inleiding tot wat
ek beskou as die mees romantiese van sy avonture en miskien die een wat die
minste bekend is; dit is sy vlug na Portugees-Oos-Afrika op die resiesperd Satan.
Jaap van Deventer was 'n Transvaler van geboorte en het hom ook van sy vroegste
jeug uitsluitend op perdestelery toegelê. Net soos Jakob Breytenbach, het hy sy
perdekennis op die Hoëveld opgedoen, wat destyds van perde gewemel het. Hier
is hy gebore en hier het hy grootgeword, om op latere leeftyd na die distrik Heidelberg
te verhuis. Dit kan egter nouliks gesê word dat Jaap ooit 'n vaste verblyf had anders
as die reeks gevangenisse wat hy af en toe met sy teenwoordigheid vereer het.
Jaap was nie alleen 'n heerlike en aantreklike perdedief, 'n genie in tronkbraak nie,
maar hy was buitendien 'n humoris wat die steel van 'n perd as die grootste grap
beskou het. Al die wedervaringe van sy avontuurlike lewe het hy met 'n vrolike
glimlaggie tegemoetgegaan wat dikwels die harte van die jurie gesteel en hom 'n
aanbeveling tot die genade van die hof besorg het.
Luister na enkele van sy heldedade en na sy nog heldhaftiger uiteinde, wat seker
vergelding was vir die meeste van sy misdade.
Eenkeer het hy uit die gevangenis op Heidelberg ontsnap. Berigte is dadelik aan
polisie, veldkornette, beamptes en alle burgers gestuur om op hul hoede te wees
vir die berugte dief. Aan die voet van die berge was 'n eensame plaas waar die berig
vroegtydig aangekom en groot ontsteltenis veroorsaak het. Die baas van die plaas
was afwesig. Sy vrou en klompie klein kinders was alleen tuis en in die stal was
verskeie eersteklasperde wat ongetwyfeld 'n groot lokaas vir
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Jaap sou wees, indien hy van hulle wis, en daar was min perde in die distrik wat hy
nie geken het nie.
Derhalwe was dit met groot genoeë dat die vrou van die plaas laat die aand 'n
man te perd voor haar deur gewaar. Sy kon sien dat sy swak ou perd flou was en
hy self uitgeput van 'n lang reis. Met gewone Afrikaner-gasvryheid word hy ingenooi,
sy miserabele ou perd afgesaal en op stal gesit en die spaarkamer vir hom gereed
gemaak. Hy het hom voorgestel as Van Tonder uit die distrik Ermelo op pad na die
een of ander bloedverwant. Gedurende die aandete het die gasvrou hom vertel hoe
dankbaar sy is dat hy juis toe aangekom het want haar man is na die dorp en sou
eers die volgende oggend terug wees - en Jaap van Deventer is los. Die besoeker
het nog nooit van Jaap van Deventer gehoor nie en die dame moet 'n interessante
en miskien simpatieke skets van die beroemde dief gegee het. Ná ete het die
besoeker vir die gesin huisgodsdiens gehou. Intussen het hy alles omtrent die
naburige plaas uitgevra.
Die volgende oggend toe die bediende koffie na die kamer neem, word ontdek
dat die besoeker weg is sonder dat hy ooit in die bed geslaap het. Sy ou uitgeputte
perd was nog in die stal, maar binne 'n uur kom daar 'n berig dat van 'n buurman
dié nag twee uitmuntende perde uit die stal gesteel is met saal en toom. Die besoeker
was Jaap van Deventer, wat op hierdie wyse sy dankbaarheid aan sy gasvrou betoon
het. Sy flou perd was een wat hy op die dag van sy ontsnapping binne die
dorpsgronde van Heidelberg gesteel het.
By 'n ander geleentheid het Jaap uit die Johannesburgse gevangenis ontsnap en
saam met hom het 'n beroemde resiesperd van die plaas Olifantsfontein verdwyn.
'n Maand later was daar wedrenne in Barberton. Die reëls van die tyd was nie te
streng nie. Drie dae voor die groot plaat word 'n perd onder die naam Tonerre deur
die eienaar vir die groot plaat ingeskrywe. Ook is bekend gemaak dat die jokkie van
Tonerre die eienaar self sou wees, mnr. Jones. Daar was verskeie Johannesburgse
resiesmense op die baan teenwoordig en toe Tonerre vir vertoning by die verhoog
verbygalop, was daar twee wat byna seker was dat hulle die perd herken as Flikflooi
van Olifantsfontein. Die polisie is in kennis gestel en daar was spoedig 'n klompie
dienders gereed om ‘mnr. Jones’ ná die wedren 'n paar vrae te stel. Tonerre is
ingeskrywe as 'n perd wat nog nooit 'n plaat gewen het nie, derhalwe dra hy die
laagste gewig. Toe die perde by die wenpaal verbygaan, was Tonerre drie lengtes
voor die tweede perd.
Intussen het die polisie voor die skaalkamer stelling ingeneem. Arme skepsels,
hulle had met 'n genie te doen en wis dit nie. Mnr. Jones kom aangery op Tonerre,
oënskynlik op sy dooie gemak, maar voor die hek van die afskorting hou hy stil en
bekyk die omgewing. Tot verbasing van die juigende toeskouers, ruk hy Tonerre
om en met spoor en karwats forseer hy 'n weg deur die gedrang op die baan. Haastig
het die polisie ook hulle perde bestyg, maar watter kans
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had hulle teen Jaap van Deventer op 'n afgerigte volbloedperd soos Flikflooi? Hy
het spoorloos in die oostelike Bosveld verdwyn om enige maande later sy verskyning
in Lourenco Marques te maak.
Sy laaste toer is in Pretoria uitgevoer. Hy was hier in die gevangenis op 'n vonnis
vir perdediefstal. Tevergeefs is Jaap van Deventer met swaar kettings belaai;
tevergeefs vir so 'n genie was staaldeure en klipmure. Een nag het hy uit sy sel
ontsnap, met agterlating van 'n vyl en sy kettings. Langer as 'n week was daar geen
taal of tyding van hom nie. Terwyl die polisie alle paaie dophou en Johannesburg
deursoek, was Jaap binne 'n paar tree van hulle af. Hy was nooit verder as
vyfhonderd tree van die gevangenismure af nie. Daar het hy hom skuilgehou terwyl
hy sy groot kordaatstuk beraam en oorweeg het.
Tien dae later het hy dit uitgevoer. Onder die neuse van die wagstaande
artillerie-manskappe het hy president Kruger se twee pragtige koetsperde uit die
stal gesteel en is veilig met hulle vort.
Dié keer was sy vryheid kort van duur. Hy is in Johannesburg gearresteer en tot
'n lang tronkstraf gevonnis. Veiligheidshalwe is hy na 'n buite-gevangenis te
Klipriviersberg vervoer en hier tot die uitbreek van die oorlog veilig gehou. In die
oorlog het kommandant Danie Theron die gevangenis besoek en Jaap van Deventer
het dadelik aangebied om onder Danie te dien. Sy aanbod is aangeneem en onder
die beroemde held het Jaap van Deventer gedien en sy lewe op die veld van eer
neergelê. Sal sy heldedaad nie as vergelding vir sy perdediewery dien nie?
Daar is geen twyfel dat Jaap van Deventer veel ridderliker as ou Jakob Breytenbach
was nie. My indrukke van laasgenoemde kan egter te wyte wees aan die feit dat ek
hom slegs in sy ouderdom geken het, toe al sy jeugdige togte lank reeds verdamp
het, terwyl Jaap 'n jong man was toe hy op die slagveld teen die Engelse gesneuwel
het.
Ek onthou een geval van ou Jakob wat in alle opsigte vergelykbaar is met die
voorval wat ek in die vorige verhaal van Jaap beskrywe het.
By geleentheid van een van sy ontsnappings uit Pretoria, het Jakob eerste te
lande gekom by die woning van mevrou Badenhorst, 'n alombekende weduwee,
eienares van die plaas wat aan die huidige staalfabriek gegrens het. Hy het laat die
aand te voet aangekom. Mevrou Badenhorst het hom natuurlik goed geken. Die feit
dat Jakob nooit teen die aantreklikheid van 'n mooi perd bestand was nie, is hom
nooit juis as 'n skande toegereken nie; daarom was dit dat hy met gebruiklike
gasvryheid ontvang is en 'n slaapkamer vir hom gereed gemaak is, nieteenstaande
tant Sannie redelike agterdog had dat hy sonder verlof sy vorige tehuis in die hoofstad
verlaat het. Mevrou Badenhorst het twee gawe en bekende karperde in die stal
gehad.
Terwyl hulle aan tafel sit, sê tant Sannie aan haar besoeker: ‘Jakob, jy weet
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ek is 'n arme weduwee wat baie moet sukkel om my gesin aan die lewe te hou. Jy
sal seker nooit hand aan die halters van my perde sit nie. Dit sou 'n skandelike
vergoeding wees vir wat ek nou aan jou doen.’
‘Wat dink jy van my, nig Sannie?’ was sy verontwaardigde antwoord. Ná ete is
‘boeke gevat’ en Jakob het die diens met groot plegtigheid gelei. Die feit dat hy 'n
perdedief was, het natuurlik niks afgedoen aan sy godsdiensgevoel, wat die gemoed
van sy gasvrou betref nie, net so weinig as wat dit tot sy maatskaplike skande gestrek
het.
Dié nag is ou Jakob deur die venster van sy slaapkamer en die volgende oggend
was tant Sannie se pragtige twee skimmels, tesame met haar gas, afwesig.
Aan so iets het Jaap van Deventer hom nooit skuldig gemaak nie. Hy was meestal
ridderlik en altyd vol humor, en nooit het hy hom aan 'n ander misdaad as
perdediewery skuldig gemaak nie. Soos ek reeds gesê het, mag hierdie onderskeid
alleen te wyte wees aan die feit dat toenemende ouderdom en liggaamlike swakheid
die bestaanstryd vir ou Jakob - toe ek hom geken het - so streng gemaak het dat
alle ridderlike gevoel moes wyk.
Ek dink nie dat daar 'n meer storieagtige avontuur van Jaap van Deventer was
as sy ondervindings met die perd Satan nie. Ek het die voorval so verneem van
kolonel De Ville self, enige jare voor sy dood.
Dit was ná een van Jaap se ontsnappings, maar dié keer was daar verskeie
beskuldigings waarvoor hy nog moes teregstaan. Weer het hy uit sy sel losgeraak,
nieteenstaande hy met swaar remkettings belaai was.
Die polisie was lank reeds moeg vir Jaap. Hulle is so dikwels in nuusblaaie en
selfs in die Volksraad bespot oor hulle hulpeloosheid wat hulle stryd teen hierdie
enkele perdedief betref, dat 'n gevoel van wrewel ontstaan het wat elke polisicman
tot sy uiterste aangespoor het. Kolonel (destyds luitenant) De Ville het die saak self
in hande geneem. Hy was vreeslik teen Jaap verbitterd omdat laasgenoemde hom
reeds drie keer koudgelei het. Dié keer sou hy self sorg om die skelm so gou moontlik
weer in boeie te lê. 'n Noukeurige ondersoek van die laaste spore van die ontvlugte
bandiet het De Ville daarvan oortuig dat hy hom êrens in ons noordelike Bosveld
skuilhou en hy het ook tot die gevolgtrekking geraak dat Jaap vroeër of later met
Nylstroom in aanraking sou kom om uitrusting in die hande te kry voordat hy sou
trag om sy verblyf in een van die groot stede op te neem. Daarom was dit dat
luitenant De Ville 'n kamer in die Nylstroomse hotel gehuur het en hier sy verblyf
opgeneem het. Vir vermomming was daar geen node nie want Jaap het hom nooit
vantevore persoonlik ontmoet nie. Hy was natuurlik nie in uniform nie en het onder
'n skuilnaam gegaan en het voorgegee om 'n jong Vrystaatse boer te wees wat hier
in die noorde na grond soek. Daar was derhalwe niks vreemds in die feit dat hy so
spoedig moontlik met die meeste ingesetenes van die klein dorpie kennis gemaak
het en alles omtrent die omgewing van die dorp uitgevra het nie. Hy het altyd die
ge-
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voel gehad dat Jaap êrens in die nabyheid was en dat hy uiteindelik met hom in
aanraking sou kom.
Onder die kennisse wat hy deur bemiddeling van die hotelbaas gemaak het, was
'n ou Waterberger, Koos van Heerden. Die ou heer was woonagtig in 'n klein huisie
van twee vertrekke op die buitekant van die dorpie en was in alle opsigte uiters
interessant; maar wat luitenant De Ville die meeste tot hom aangetrek het, was sy
grondige kennis van al die uithoeke van Waterberg. Hy was sy hele lewe 'n jagter
- dit het die hoteleienaar vooraf vertel - en het jare lank langs die Krokodilrivier
gewoon. Hier het sy ou vrou onlangs aan koors beswyk, terwyl al sy kinders reeds
getroud was en na ander oorde getrek het. Die eensaamheid op sy oudag was
ondraaglik en die ou heer het sy grond verkoop om sy verblyf op die dorp te neem.
De Ville het hom byna elke dag in sy hartbeeshuisie besoek, waar 'n ou dame 'n verlangse familielid - as huishoudster diens gedoen het.
Oom Koos van Heerden was destyds 'n man van sowat vyf-en-sestig - so altans
was die skatting van luitenant De Ville - maer van liggaam, met 'n yl, grys baardjie,
diep geboë rug en merkbare mankheid wat hy in 'n jagavontuur opgedoen het. Hy
het altyd 'n kierie van ses voet lank gedra, was 'n groot liefhebber van snuif, het
nooit drank sterker as koffie gebruik nie en kon op baie aanvallige wyse jagstories
vertel.
Stadig en byna onmerkbaar het De Ville die saak van Jaap van Deventer
aangeroer. Die ou man had natuurlik baie van Jaap gehoor maar het hom self nooit
gesien nie. Hy het egter volmondig met De Ville saamgestem dat die skelm êrens
in die Bosveld is en waarskynlik baie naby Nylstroom.
‘Nou ja, ek wens hom alle geluk,’ sê De Ville by een geleentheid. ‘Hy is 'n ridderlike
dief wat nooit 'n arm man benadeel het nie. Die mense wat hy beroof, kan die verlies
altyd goed dra. Mag hy dié keer heeltemal loskom.’
Ou Koos van Heerden was oor hierdie uitdrukkings erg gesteurd. Hy was nog
een van die ou soort vir wie 'n dief altyd 'n dief bly.
‘Hoe kan jy so praat, neef?’ was sy verontwaardigde antwoord. ‘Dit is die plig van
elke burger om die skelm tot sy verdiende loon te bring. As ek ooit op sy spoor kom,
sal ek seker nooit nalaat om die polisie dadelik daarvan in kennis te stel nie.’
De Ville het die gesprek met 'n laggie beëindig en die versekering, toe hy merk
hoe gesteurd die ou heer was, dat hy dit nie so ernstig bedoel het nie.
Ou Koos van Heerden het die geselskap van die jong sogenaamde Vrystaatse
boer klaarblyklik baie aantreklik gevind. Daar het selde 'n dag verbygegaan dat hy
hom nie in sy kamer besoek het nie, vernaamlik as De Ville 'n tyd lank nie by hóm
was nie, en so interessant was die gesprek en stories van hierdie sagmoedige ou
man dat dit geen huigelary aan die kant van De Ville gekos het om hom immer van
harte welkom te heet nie. In sy slaapkamer was De Ville se re-
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wolwer en geweer, wat ou Van Heerden dadelik as ‘regeringsgoed’ herken het. Met
De Ville se uitleg dat dit op 'n regeringsvendusie gekoop is, was hy dadelik tevrede.
Hy het egter niks van die Steyr gehou nie. Oud soos hy was, sou hy De Ville enige
dag uitdaag om skyf te skiet en dan sou hy wys dat sy ou byna uitgeskiete Mauser
nog beter was as hierdie blink Steyr met sy potloodkoeëltjie.
Agter in die stal was De Ville se perd, waarin die ou man ook baie belang gestel
het. Hy het die jong Vrystater kosbare raad gegee omtrent die behandeling van
perde hier in Waterberg, en toe die perd skielik tekens van papies toon, was dit ou
Van Heerden wat medisyne aangemaak en ingegee en die perd binne twee dae
gesond gemaak het.
Een oggend was die twee vriende diep in gesprek langs die groot watervoor voor
die hotel, toe 'n Boesman 'n onbekende perd uit die agterplaas van die hotel by hulle
verbylei. Dit was 'n pikswart volbloedhings, so baldadig en op sy stukke dat die
Boesman al sy aandag moes gee om die perd in bedaring te hou.
‘Magtig,’ roep die ou man uit, ‘dit is vir jou 'n mooi perd! Jy moet weet, neef, ek
het tussen perde grootgeword en nou op my oudag vind ek dat 'n mooi perd my nog
altyd gaande maak, terwyl die gevoel vir 'n mooi vrou lankal verdwyn het. Jammer,’
gaan hy voort, ‘dat die perd gevoelig is aan sy regtervoorbeen. Wag, Boesman, laat
ek sien wat jou perd makeer.’
‘My perd makeer niks, oubaas,’ antwoord die Boesman. ‘Dis maar net sy
baldadigheid.’
Sonder om meer te praat, nader ou Koos die vurige hings en stryk hom liggies
langs die blad en by die regtervoorbeen af.
Die perd het hom met 'n runnik en 'n klein happie begroet.
‘Nou toe, lei hom nou,’ gebied ou Koos.
Tot De Ville se verbasing en die Boesman se ontsteltenis, was die perd dadelik
so kreupel in die regtervoorbeen dat hy die hoef nie op die grond kon plaas nie. Toe
die Boesman hom probeer lei, spring hy sukkelend op drie bene.
‘Magtig, oubaas, wat het jy aan my perd gedoen?’ roep hy verskrik en agterdogtig
uit.
‘Dis jou domheid, skepsel. Jy sou jou baas se perd laat verniel het as ek nie
vroegtydig gesien het nie. Leen my jou knipmes, neef,’ vra hy aan De Ville.
Met ratse hantering lig hy die hoef van die hings teen sy lies en gee een sny met
die knipmes in die sagte been.
‘Toe, nou is dit reg, my jong,’ sê hy aan die Boesman, terwyl hy saggies die ore
en neus van die perd stryk soos 'n perdekenner alleen weet om te doen.
Nog groter was die verbasing van die toeskouers toe die perd dadelik weer sy
eier-trap begin sonder die minste teken van mankheid.
‘Dit was maar net 'n stukkie hoef wat op 'n liddoring gedruk het,’ was sy eenvoudige
uitleg toe hy die mes aan De Ville teruggee.
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Maar laasgenoemde was met hierdie uitleg nie tevrede nie. Ook hy het iets van
perde geweet, en hy had die gevoel dat ou Van Heerden van die een of ander kuns
gebruik gemaak het om die perd kreupel en so gou weer gesond te maak. Maar
van sy agterdog het hy niks gesê nie. Hy het egter die Boesman en die hoteleienaar
breedvoerig uitgevra omtrent die perd en die doel van sy teenwoordigheid. Onder
die belofte van geheimhouding is hom vertel dat die hings 'n resiesperd is wat die
eienaar vir die groot plaat in Johannesburg wou afrig, so heimlik dat die ‘boekies’
niks van sy spoed sou weet voor hy op die baan verskyn nie. Daarom het die eienaar
hom hier na die Bosveld gestuur, waar hy hom binne 'n paar dae sou besoek.
De Ville het altyd verklaar dat hy geen uitleg kon gee vir sy agterdog omtrent
Satan nie, maar van hierdie eerste ontmoeting af het hy Satan en die Boesman nag
en dag heimlik dopgehou. Hy het dikwels in die nag opgestaan en die stal besoek,
waar sy eie perd ook staan, totdat hy een nag 'n ondervinding had wat sy agterdog
tot vuur en vlam gewek het. Dit was lank na middernag en toe hy in die agterplaas
uit sy slaapkamer kom, was die stal oënskynlik stil en donker. Maar net voordat hy
omdraai, sien hy 'n klein liggie, wat net so vinnig weer verdwyn, deur die sporte van
die deur. Hy is vinnig agter die stal in, waar hy reeds 'n loerplek gereed had. Hier
kon hy op 'n kassie staan wat hom toelaat om deur 'n luik die binnenste van die stal
te bekyk. 'n Lang tyd kon hy geen uitleg vind vir die sonderlinge skouspel wat sig
aan hom openbaar nie. In Satan se afdeling is twee mense besig om die perd in
die lig van 'n klein verdoofbare lanterntjie te roskam, af te borsel en skoon te vryf.
Waarom sou hulle dié tyd van die nag kies om die hings skoon te maak, en wie is
hulle? Aan die een was nie te twyfel nie - dit was die Boesman, maar dit het 'n rukkie
geneem voordat De Ville die tweede herken. Tot sy verbasing sien hy dat dit Koos
van Heerden is, maar nie die afgeleefde ou Koos wat hy voorheen geken het nie.
Dit was nog dieselfde ou man wat betref sy yl grys baardjies en grys hare, maar sy
houding was anders. Nie meer was sy rug krom van ouderdom en sy bewegings
traag en swak onder die las van jig nie! Die ou man was nou regop soos 'n hekpaal
en so rats soos 'n kat in al sy bewegings.
Stadigaan word sekere dinge vir De Ville duidelik.
‘Hemel! Wat 'n dwaas was ek!’ dag hy.
Hy het die hele nag wag gestaan, gespoor en gewapen, totdat ou Van Heerden
na sy huis vertrek en die Boesman gaan slaap het. Voordag het De Ville weer die
stal besoek met 'n wit sakdoek en bottel spiritus in sy hande. Hy het een kol op die
boud van die hings met die spiritus afgewas en binne 'n paar minute was die doek
pikswart en die gewaste kol toon die hare van 'n ligte vos. Toe onthou hy dat 'n
beroemde vos renperd kort ná Jaap van Deventer se laaste ontsnapping uit
Krugersdorp verdwyn het.
Die volgende oggend staan De Ville sy ou vriend vroegtydig op die brug voor
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die hotel-agterplaas en inwag. Onder deur die brug loop 'n groot stroom water wat
die onderste erwe van die dorp voorsien.
Dit duur nie lank nie, toe kom ou Koos met sy lang kierie aangesukkel om sy jong
vriend met sy gewone vriendelikheid te groet. Tegelyk met die begroeting merk De
Ville iets op. By die deur van die stal, wat wyd oopstaan, verskyn die Boesman met
'n geweer in sy hand wat hy op en af swaai, en agter in die stal kan De Ville die
hings sien, toom aan en opgesaal. Ou van Heerden het dit ook alles gesien maar
nie die minste teken gegee dat daar vir hom iets buitengewoons in die Boesman se
gedrag was nie. Ewe koel en bedaard sit hy sy gesprek met De Ville voort terwyl
laasgenoemde besef dat die Boesman sy gewaste kol op die hings moet gesien
het. Hy was nog in groot twyfel maar het dadelik besluit om handelend op te tree,
wat ook al gebeur en hoe verkeerd hy later mag blyk te wees.
Met 'n skielike beweging gryp hy ou Koos van Heerden se yl baardjie en gee 'n
geweldige pluk. Baard en snor, van oor tot ken, bly in sy hand en voor hom staan
'n skoongeskeerde jongkêrel met 'n gerimpelde gesig. Hy wou net uitroep: ‘Jaap
van Deventer, jy is my prisonier!’ toe hy 'n geweldige stoot teen die bors met die
kierie ontvang wat hom agteruit laat steier. Net agter hom was 'n klein steenmuurtjie
wat as beveiliging van die brug dien, en oor hierdie muur slaan De Ville agteroor in
die groot stroom wat die dorpstuine van water voorsien. 'n Paar minute was hy kop
onder en toe hy uiteindelik uit die vinnige stroom orent worstel, was hy net betyds
om Van Deventer op die swart hings oor die brug te sien verbyjaag. Agter op sy rug
was sy geweer.
Dit het 'n goeie halfuur geduur voordat De Ville op sy perd was en gereed om die
skelm te agtervolg. Hy het ook nog tyd verloor in 'n vergeefse soektog na die
Boesman, wat intussen spoorloos verdwyn het en nooit weer te voorskyn gekom
het nie.
Drie dae later het De Ville vir die eerste maal op Van Deventer se spoor gekom.
Dit was na aan Olifantsrivier. Klaarblyklik was sy koers na Lydenburg en daarna
Portugese gebied.
De Ville had 'n perd wat hy uitgesoek het. Daar was in die polisie geen perd met
groter uithouvermoë as die bruin ryperd waarop hy nou gesete was nie, en sy enigste
hoop was dat hy Jaap se resiesperd sou flou jaag voordat hy die Portugese grens
kon haal. En sy verwagting was geregverdig. Ongeveer ses uur van die punt waar
Jaap van plan was om die grens oor te steek, kry De Ville hom in gesig, ongeveer
'n duisend tree voor. Dit was 'n boswêreld van groot bome en wye openings wat
min kans vir skuiling verskaf. De Ville los 'n skoot op die vlugteling in die hoop dat
dit hom tot oorgawe mag verplig. Hy kon sien dat Jaap se perd gedaan was.
Ek moet hier invoeg dat De Ville voor sy vertrek uit Nylstroom ontdek het dat die
vermomde voshings nie die gestole resiesperd uit Krugersdorp was nie,
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maar dat dit 'n ou bekende perd van Jaap van Deventer was wat hy meermale in
sy ontvlugtings gebruik het. Die perd het altyd herberg by 'n familielid op die grens
van Waterberg-Lydenburg gehad wanneer Jaap hom nie nodig had nie, wat nogal
dikwels gebeur het! Dit was algemeen bekend dat Jaap die perd allerhande toere
geleer het. ‘Hy kan lees en skrywe!’ is dikwels van hom gesê.
Maar nou, dag De Ville, is perd en baas op die einde van hulle maatskaplike
verhouding.
De Ville het geen die minste begeerte gehad om die beroemde dief om die lewe
te bring nie. Gedurende die dae van hul vriendskaplike verkeer op Nylstroom het
ou Koos van Heerden 'n gevoel na aan liefde by die polisie-offisier aangewakker.
Maar hy kon hom ook nie laat wegkom nie.
Op vyfhonderd tree los hy nog 'n paar skote op Jaap, wat hom hoegenaamd nie
daaraan steur nie. Hy druk net aan na die grens, wat reeds binne gesig was.
Daar was hier aan die oorkant 'n klomp verlate Portugese kasernes.
Net hier moes Jaap en sy agtervolger 'n groot oop gelykte kruis. Die grens was
vierhonderd tree voor hom. Toe ledig De Ville sy magasyn op die vlugtende dief.
Hy kon 'n juigkreet nie onderdruk nie toe hy die swart perd skielik sien stilstaan
terwyl Jaap hom met spoor en karwats aandruk. Die nobele dier het 'n paar tree op
drie bene voortgesukkel en toe skiet De Ville sy laaste skoot. Daar was 'n groot
stofdamp net toe Van Deventer die stam van 'n enkele groot boom bereik. Perd en
ruiter stort tesame neer, en toe De Ville op sy uitgeputte perd nader kom, was dit
met 'n gevoel van diep jammerte dat hy die pragtige perd uitgestrek in die stof sien
lê. Dit had geen twee kyke nodig om te sien dat hy sy laaste vlug van die polisie
voleindig het nie. Langs die perd lê Jaap van Deventer op sy rug in die stof met
uitgestrekte arms net soos hy geval het. Langs hom lê sy geweer, wat hy nooit een
maal teen sy agtervolger gebruik het nie.
Ongeveer tien tree van die treurige groep klim De Ville van sy perd en bind die
teuels aan 'n stompie terwyl hy haastig uit sy bladsak 'n fles brandewyn en 'n rol
verbande haal om die gevalle boosdoener die enigste hulp binne sy vermoë aan te
bied, indien hulp nog van waarde sou blyk te wees. Hy het intussen sy geweer teen
die stomp geplaas en 'n paar minute was sy rug na Jaap gekeer terwyl hy die bladsak
deursoek.
Toe hy omkeer met die fles in die hande, kyk hy in die loop van Jaap se
aangelegde geweer, reg op sy hart gemik.
‘Hou jou hande bo jou kop, luitenant,’ roep Jaap hom ewe vrolik toe. ‘Ek sou jou
nie graag wou skiet nie, maar as jy nou enige beweging maak, laat jy my geen keuse
nie.’
Die bitterheid van die volgende paar minute het kolonel De Ville sy lewe lank in
sy hart gedra. Eers word sy rewolwer uit die bladsak geneem en toe die slot van sy
geweer, wat Van Deventer in sy broeksak steek. Daarna gaan Jaap 'n paar tree van
De Ville se perd af staan.
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‘En nou moet ek iets doen wat my hart in twee skeur,’ sê hy aan De Ville, ‘maar ek
roep jou tot getuie, luitenant, dat daar vir my geen ander uitweg is nie. Jy, in elk
geval, is nie in gevaar nie. Kyk, daar in die noorde kan jy die rook van 'n groot stat
sien.’
Toe lig hy sy Mauser en skiet die luitenant se perd op die ore deur. Hy het 'n lang
tyd met 'n treurende gelaat die dooie perd gadegeslaan.
Al die tyd lê sy eie perd nog roerloos uitgestrek in die stof waar hy geval het. Sy
handelswyse was vir De Ville 'n raaisel. Wat sou hy met twee dooie perde uitrig?
Maar hy het Jaap se perd toe nog nie geken nie.
Die dief roep saggies ‘Satan!’, en binne drie tellings was die gevalle perd weer
op die been, baie moeg en uitgeput, maar so gesond as wat hy ooit in sy lewe was.
Die mankheid was weg en hy was seker en gewis weer lewendig. Hy kom na sy
baas aangestap, en toe Van Deventer homself in die saal swaai, keer hy vanself
op sy koers terug asof hy wis dat die grens 'n toevlugsoord was.
‘Ek hoop dat jy my geen kwade hart sal toedra nie, luitenant,’ was die laaste
woorde wat De Ville van die beroemde rower gehoor het. ‘Ek het so min teen jou
gedoen as wat jy my toegelaat het. Getuig self dat ek jou maklik kon voorgestaan
en doodgeskiet het, en hier kon ek jou lyk so weggebêre het dat niemand dit ooit
sou gekry het nie. En ek het dit nie gedoen nie.’ De Ville het hom agternagekyk
totdat hy die grens oor was.

9 Wonderprestasie van Klein Basoeto-Ponie
Die paar aantekeninge omtrent die ou oorlogsmuil, ou Leeu, het verskeie berigte
van ou vriende ten gevolge gehad waarin heelparty ander avonture van die dappere
ou held vermeld word. Een vriend herinner my aan verskeie perde van genl. Beyers
se kommando wat ook gedurende die bittere stryd in die noorde eienaardige
oorlogsgewoontes aangeleer het. Een van dié het ek self ook baie goed geken, 'n
perd wat gedurende en ná die oorlog 'n vermaardheid erlang het wat gelyk staan
met dié van ou Leeu. Dit was die swart Arabiese hingsie van kapt. Sois Boshoff.
Die naam van die perd het my ongelukkig ontgaan, nieteenstaande die feit dat
hy 'n lang tyd deur kapt. Boshoff aan my sorg toevertrou was. My korrespondent
noem ook nie die naam nie sodat hy in hierdie artikel sal deurgaan as die Arabier.
Die perd was eintlik 'n Basoeto-ponie, maar soos alle perdekenners weet, kom die
eienaardighede van hul Arabiese afkoms dikwels in individue van hierdie ras voor.
Kapt. Boshoff se hings was op die oog af 'n volbloed-Arabier, met al laasgenoemde
se moed en vuur, en al die verstand ook.
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Dit is selde of nooit dat 'n perd werklike liefde vir sy baas toon, seker nooit die liefde
wat bv. 'n hond dikwels teenoor 'n mens koester nie. Hierdie Arabier was 'n
merkwaardige uitsondering. As daar ooit 'n dier was wat sy baas liefgehad en dit
op verskeie wyses getoon het, dan was dit hierdie perd.
Hy was klein, 'n egte beenkop en pikswart van hoef tot oor. Nooit in my lewe het
ek 'n perd gesien so rats tussen rotse of op die gevaarlikste bergpaaie nie. Onnodig
om te sê dat dit 'n eienaardigheid was wat vir kapt. Boshoff van die grootste nut
was.
Kaptein Boshoff was die jongste lid van die kommando. Hy het aangesluit toe hy
vyftien jaar oud was en was spoedig een van genl. Beyers se mees vertroude
verkenners. Die tallose avonture wat hy deurgegaan het, leef nog in die noorde in
die geheue voort. Deur al die gevare wat hy moes trotseer, was die Arabier steeds
'n troue metgesel wat sy baas nooit in die steek gelaat het nie en verskeie male sy
lewe gered het. Ek sal graag eendag 'n breedvoerige geskiedenis van kapt. Boshoff
se oorlogsloopbaan skrywe en daarin sal die Arabier geen geringe rol speel nie. Dit
is hier en nou slegs moontlik om 'n paar episodes op te noem.
Net soos ou Leeu het die Arabier ook mettertyd 'n ware besef van die bron van
gevaar gedurende die oorlog opgedoen. Hy wis dat die Kakies die vyand was, wat
moes vermy of vernietig word na gelang van omstandighede en hy kon sy baas
deur sy houding tydig kennis gee van die nabyheid van die vyand voordat hulle
sigbaar was. In plaas van veld in te vlug, soos die meeste perde geneig is om te
doen as die eerste skote val, het die Arabier altyd regstreeks na sy baas gehardloop
met 'n aanhoudende gerunnik wat aanhou totdat hy opgesaal en bestyg is. Vir
stormloop was hy nooit bevrees nie, solank sy baas op sy rug is. Hy het verskeie
male op die vyandelike linie afgestorm met dieselfde opgewondenheid en
vreesloosheid wat hy op 'n tentoonstelling sou toon. En wanneer daar gevlug moes
word, was daar geen perd in die kommando wat by die Arabier kon bly nie. Dit was
nooit nodig om hom te stuur nie. Hy het altyd sy eie pad gekies en ek glo nie dat hy
ooit in sy lewe gestruikel het nie, nieteenstaande die feit dat die grootste deel van
sy lewe in die ruie gebergtes van Waterberg en Soutpansberg geslyt is.
In die beroemde klein slag van Oskloof het hy kapt. Boshoff se lewe op
merkwaardige wyse gered. 'n Afdeling van generaal Beyers se kommando, tesame
met die Kaapse ruiters onder kmdt. Rousseau, het in Oskloof gekamp toe hulle
skielik vasgekeer word deur 'n oormag Engelse troepe wat die wagte oorrompel
het. Oskloof is aan die bo-ent deur steil kranse ommuur. Daar is verskeie plekke
waar dit moontlik is om te voet uit te kom deur van een lys na die ander te klim,
maar vir 'n perd is daar hoegenaamd geen uitweg nie. Kmdt. Rousseau had die
vroegste kennis van die vyandelike nadering. Hy het dadelik bevel gegee om die
Engelse linie aan die onderent van die kloof te bestorm en sy
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klein troep het daarin geslaag om deur te breek op koste van slegs 'n paar
gesneuweldes en verwondes, maar vir die Waterbergse afdeling was daar
hoegenaamd geen kans om sonder gevaar van algehele vernietiging deur te kom
nie. Die ou heer Koos van der Merwe, 'n hoogbejaarde maar uiters dappere ou
krygsman, het bevel gegee om die perde te verlaat en te voet die krans uit te klim.
Die poging is onder 'n hewige vuur voortgesit, nadat die afdeling te perd die kloof
opgejaag het tot by die eerste kranslyste. Hier moes hulle afspring en die kranse
uitklim. Dit was waarskynlik die bitterste moment van sy lewe toe kapt. Boshoff (toe
nog maar 'n seun) van sy perd moes afskeid neem. Dit het so lank geduur dat sy
oom, die genoemde ou heer Van der Merwe, 'n afstand teruggekom het om hom te
dwing om die ander te volg. Kapt. Boshoff het die tweede lys reeds bereik toe hy 'n
verbasende feit gewaarword. Hy hoor 'n harde gerunnik wat hy dadelik as die stem
van die Arabier herken; dit was sy perd wat trag om hom langs die eerste lys te volg.
Dit kon hy nie verduur nie en sonder om sy voorneme bekend te maak, spring hy
om en sit binne 'n paar sekondes in die saal. Die hele kloof was beset deur Engelse
en 'n groot afdeling ‘National Scouts’. Dit was deur hierdie laastes dat kapt. Boshoff
moes jaag. Sy ouer broer het hom 'n sekere afstand te voet gevolg in die poging
om hom van sy hopelose onderneming terug te roep. Dit het sy eerste redding van
'n gewisse dood ten gevolg gehad. Net toe hy op die punt van die eerste krans
uitkom, staan 'n ‘National Scout’ met 'n lang, swart baard hom in te wag op 'n afstand
van vyf of ses tree. Kapt. Boshoff had sy geweer aan die ander kant van die perd
en het hierdie gevaar nooit gewaar voordat dit te laat was om sy geweer om te swaai
nie, maar net toe die ‘Scout’ aanlê om hom deur die skouerknoppe te skiet, kom die
heer Karel Boshoff in sig. Dit het hom geluk om die ‘Scout’ deur die kop te skiet,
seker net 'n sekonde voordat hy sy eie skoot afgetrek het.
Kapt. Boshoff beweer dat hy nooit die afgryslike gesig sal vergeet nie toe die
groot, forsgeboude man stadig vooroor sak, sy gesig en baard reeds rooi van die
bloed, om honderde voete in die diepte af te stort.
'n Paar sekondes later was kapt. Boshoff tussen die Engelse en van alle kante
word op hom gevuur op afstande van 'n paar tree. Die Arabier was so rats soos 'n
klipbok en nooit het hy sy ratsheid nodiger gehad nie. Hoe hulle deurgekom het,
kan geen mens tot vandag toe verklaar nie. Van 'n krans af kon sy makkers alles
sien. Hulle het hom gehelp deur 'n aanhoudende vuur op die Engelse te rig. Kapt.
Boshoff het hom plat op die perd se nek gedruk en met een hand geskiet solank sy
magasyn patrone hou. Die teuels het hy losgelaat en die Arabier toegelaat om sy
eie pad deur die vyand te kies. Sy linkerhand het hy elke nou en dan in die lug
gewaai om sy ewewig te behou. En hy is deur! Hy had 'n onmoontlikheid met behulp
van sy dappere klein hings uitgevoer.
Dit was toe hy die Kapenaars bereik dat hy die eerste keer geleentheid had om
die skade wat hy gely het, op te neem. In die eerste plek was sy hoed weg!
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Hy het gevoel toe dit van sy kop geskiet word. Oor die linkerhand was 'n lang
bloedstreep deur 'n koeël geploeg toe hy dit in die lug gewaai het om sy balans op
die perd te bewaar. Een of twee skote deur die klere, twee deur die saalklappe en
twee bloedstrepe langs die blad van die Arabier.
Dit klink ongelooflik dat hy deur die reën van koeëls kon gaan met slegs 'n skraap
aan een hand; maar die hele episode skyn 'n mirakel te wees as mens vandag die
plek bekyk waar hy uitgekom het.
Ongetwyfeld had hy die redding van sy lewe alleen te danke aan die moed en
getrouheid van sy perd.

10 Op die Drumpel van die Dood deur 'n Vriend in die Steek Gelaat
Daar was 'n tydperk gedurende die laaste stadium van die Tweede Vryheidsoorlog
toe die werk van verkenners aan Boerekant 'n uiters gevaarlike roeping geword het
en alleen deur die dapperste en knapste manskappe behoorlik uitgevoer kon word.
Dit was toe die grootste gedeelte van die noorde deur Australiese troepe beset was.
Die vermoor van gevange verkenners en van gewonde gevangenes was van die
begin af 'n vaste reël by hierdie koloniale eenheid. Dit het eindelik uitgeloop op die
uitmoor van alle Boeregevangenes, soms onder gruwelike omstandighede.
Van een van hierdie verskriklike skouspele was eerw. Daniël Heese 'n toevallige
getuie. Hy was op reis, daartoe deur sy liefdadigheid en mensliewendheid
aangespoor, om 'n swaargewonde Engelse offisier na die hospitaal op Elim te
vervoer, toe hy op die lyke afkom van 'n aantal Boeregevangenes wat hy die vorige
dag onder Australiese bewaking op die pad teëgekom het en van wie die meeste
persoonlike vriende en bekendes was. Om die mond van hierdie getuie ewig te sluit,
is die alombeminde sendeling deur een van die Australiese offisiere op die pad
voorgestaan, en op koelbloedige wyse vermoor en sy lyk die bosse ingesleep. Daar
was, sonder kennis van die moordenaar, ooggetuies van hierdie verskriklike daad.
Dit was op aandrang van die Duitse regering, anders sou dit waarskynlik nooit
gebeur het nie, dat lord Kitchener drie van die Australiese offisiere in Pretoria deur
'n krygshof laat verhoor het. Twee is skuldig bevind en gefusilleer. Die derde is tot
lewenslange gevangenisstraf veroordeel. Hierdie voorval het 'n einde gemaak aan
die vreeslike skrikbewind wat voorheen in die noorde hoogty gevier het.
Dit is begryplik onder welke atmosfeer van skrik die Boereverkenners des-
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tyds hul werk moes verrig, wetende dat dele van die vyand nie langer deur enige
van die beskaafde oorlogswette gebonde was nie.
Genl. Beyers het verskillende knap jong Afrikaners wat vrywillig as verkenners
gedien het, by hom gehad. Onder hulle was een merkwaardige persoonlikheid, die
heer Karel Boshoff, oudste broer van kapt. Boshoff. Karel Boshoff was stokdoof.
Laat in sy lewe het hy deur 'n ongeluk sy gehoor totaal verloor, maar soos dikwels
gebeur, het die ander sintuie mettertyd die werk van die verlore een oorgeneem.
Sy gesig was verbasend en juis omdat hy doof was, was hy miskien meer op sy
hoede as 'n normale mens. Daarom is dit dat hy een van die bekwaamste verkenners
was wat genl. Beyers ooit gehad het. Hier is een avontuur van hierdie merkwaardige
mens, waarvan daar verskeie ooggetuies was:
Karel Boshoff is deur die generaal op verkenningswerk in die rigting van
Naboomspruit gestuur om die beweging van Australiese kolonnes te bespied. Onder
hom had hy drie ander verkenners, Frans du Toit, Petrus van der Merwe en een
onbekende. Die vier verkenners het soveel moontlik in die berge gehou en die
grootpad van die westekant genader. Tien myl van Naboom kom hulle uit op die
rant waarteen die plaas Driefontein van die Van Rooyens lê. Die plaas was verlate,
maar was só ver van die grootpad dat die Engelse destyds nog nie die huis
opgeblaas het nie. Karel Boshoff wis dat daar droë voer in een kamer gepak was
en het dadelik besluit om self af te gaan en 'n paar bondels vir hulle perde te kry.
Hy het sy drie ondergeskiktes op die kop gelaat om wag te hou. Hulle moes 'n
rooksein maak sodra hulle iets van die vyand bespeur. So ry Karel ewe onbesorg
na die huis, bind sy perd aan 'n paal langs die gewel vas en stap die voorhuis in.
Die huis was toe reeds deur swartes geplunder en al die kamers was vol puin van
vernielde meubels en ander huisware. Karel het alles deurgekyk in die hoop om
nog iets bruikbaars te vind. Hy was meer as 'n uur binne besig en toe hy uitstap met
'n bondel voer op sy rug, het hy die grootste verrassing van sy lewe gekry. Die hele
plaas wemel van Australiërs! Op die stoep, op die werf, in die land en vrugteboord
was Kakies met afgesaalde perde. Die meeste was besig om die piesangbos te
plunder en groente uit die tuin te vergaar, maar op die werf was 'n menigte belas
met afgesaalde perde. Op die stoep was Karel te midde van 'n klompie offisiere wat
aan die drink was.
Die rybroek wat hy aanhad, was nie van die vyand s'n te onderskei nie. Hy was
sonder baadjie, met 'n kakiehemp en 'n breërandhoed. Sonder om een minuut te
aarsel, stap hy tussen die offisiere deur. Tot sy verbasing neem hulle glad geen
notisie van hom nie. Die drag voer op sy rug het hom geleentheid gegee om sy kop
en die grootste gedeelte van sy bolyf te verskuil. Toe hy buite kom, sien hy op die
kop waar hy die drie manskappe gelaat het, 'n klein blou rokie opwaarts styg. Maar
die sein was vir hom van geen diens nie.
Die werf was vol afgesaalde perde en manskappe waarvan die meeste op die
rug uitgestrek was, waarskynlik aan die slaap.
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Karel wis dat sy lewe van die volgende paar sekondes afhang. As hy nou 'n fout
begaan, was dit klaar met hom. Hy bereik sy perd sonder voorval, maar toe hy by
die perd kom, sien hy ses of sewe manskappe in die voetpad opkom, met groente
belaai. Binne 'n paar sekondes sal hulle teen hom aan moes verbygaan. Hy ontbind
dadelik sy perd en lei hom 'n ent uit die pad, altyd nog met die bondel op sy rug,
asof hy 'n geskikter plek soek om hom te voer. Tien tree verder het hy die teuels
om 'n boomstam geslinger en die voer op die grond gestrooi. Hy het die perd twee
of drie bekkevol laat vreet; toe trek hy hom ewe bedaard weg van die boom en klim
stadig in die saal. Hy het nie regstreeks van die huis af weggery nie maar 'n ent
skuins langs die pad gehou om toe regstreeks die kop te beklim, waar hy sy makkers
gelaat het en waar die gevaarlike rokie nog altyd sigbaar was.
Toe hy ongeveer honderd tree van die huis af was, had hy 'n gevoel, iets wat hom
dikwels oorgekom het, dat gevaar hom van agter bedreig. Hy kon natuurlik niks hoor
nie maar toe hy omkyk sien hy die manskappe op die werf in beweging en almal
kyk in sy rigting. Hy kon sien dat hulle hom toeroep. As hy toe verskrik geraak het
en sy perd aangedruk het, was hy 'n verlore man! Hy het egter die teenoorgestelde
gedoen. Hy hou sy perd in, trek hom dwars en roep 'n reeks betekenislose geluide
terug terwyl hy met een hand die rook op die kop aandui. Hy word dadelik deur 'n
handwuif beantwoord en dit was asof hy die geroep: ‘All right’ van die Engelse kon
hoor! Onnodig om te verklaar dat hy nie langer vertoef het nie.
Bo van die rant af is die hele drama deur Frans du Toit en Petrus van der Merwe
van begin tot einde gevolg met 'n angsfoltering waarvan hulle nooit weer die weerga
ondervind het nie. Altwee het later getuig dat toe Karel by hulle afklim, hy
doodbedaard was asof niks buitengewoons gebeur het nie.
Later is van gevangenes verneem dat die kolonne verskeie Boerespioene in diens
had en dat Karel vir een van dié aangesien is. Die manskappe wat hom agterna
geroep het, het aangeneem dat hy bevele had om die oorsprong van die rokie op
die kop te ondersoek!
'n Ander noue ontkoming van kaptein Boshoff het plaasgevind in omstandighede
van soveel hartverbittering en droefheid dat dit van al sy verbasende avonture
miskien die diepste in sy geheue ingebeitel is. Ek dink dit was toe genl. Beyers
eenkeer van plan was om die Laeveld met sy kommando in te trek. Wat ook al die
aanleiding mag gewees het (daarmee is ek nie op die hoogte nie), is kaptein Boshoff
en 'n ander jong kommandomakker die Houtbosberge ingestuur as verkenners en
brandwagte. Die leser moet altyd in die geheue hou dat Boshoff destyds 'n seun
van sestien jaar was. Sy makker op hierdie gevaarlike tog sal naamloos bly om
redes wat aan die leser in die loop van hierdie verhaal duidelik sal word. Die
aangeduide makker was etlike jare ouer as Sois, maar laasgenoemde was toe reeds
as verkenner so hoog by die generaal aangeskrewe
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dat die leiding van die onderneming, sonder dat bevele presies uitgevaardig is, aan
hom toevertrou is. Die naamlose maat was ook bekend as 'n dapper krygsman en
'n flukse verkenner.
Ek dink die plan was dat die twee verkenners die nag van die dag van hul vertrek
weer by die kommando sou aansluit, of ten laaste die volgende nag.
Hulle was spoedig op vars spore van Britse kolonnes en by een geleentheid is
besluit om 'n hoë kop te beklim wat byna tot aan die kruin met houtbos bedek was.
Hulle het skaars halfpad met die perde geklim toe hulle gewaar dat hulle in die
onmiddellike nabyheid van die Engelse was. Hulle het toe hulle perde hier vasgebind.
Sois het natuurlik die swart Arabier gehad. Hulle het die spits van die kop beklim
wat bo die bome uitsteek en hulle 'n wye uitsig sou verskaf. Tot hul ontsteltenis
ontdek hulle dat die kop deur 'n aaneengeslote kordon Engelse kampe omsingel
was. Die laaste een om opgeslaan te word, was een wat hulle pad na die kop
onverwags versper het.
Hulle moes op hande en voete terugkruip na die plek waar hulle die perde gelaat
het en moes dadelik in die ruigste bos skuiling soek want van alle kante begin die
Engelse die kop te beklim - natuurlik om dieselfde rede as Sois en sy maat, omdat
die kruin kaal was en omdat dit die hoogste spits in die omtrek was.
Dit is onnodig om die bittere en benoude ure te beskryf wat die twee seuns moes
verduur. Hulle had geen druppel water nie, en die tweede dag was hul kos reeds
gedaan. Hulle kon geen tree sonder gevaar van ontdekking beweeg nie. Een moes
altyd op wag staan by die koppe van die perde om te verhinder dat hulle runnik. Die
derde dag, toe hulle die eerste bittere stadium van honger en dors moes deurmaak,
het Sois opgemerk dat sy maat moedeloos begin word. Hy het van die doelloosheid
van die oorlog begin praat noudat daar geen hoop op oorwinning meer was nie en
die onderskeid afgeskilder tussen hulle en die gevangenes, wat ten minste voldoende
kos en kleding had en vry was van die aanhoudende gevaar wat 'n man geen oomblik
rus toelaat nie. Hierdie seun was 'n groot vriend van Sois, een wat hy so bemin het
en so diep vertrou het dat hy te eniger tyd sy lewe in sy hande sou gegee het. Só
het die uiteinde as 'n groot verrassing gekom, nieteenstaande al hierdie mismoedige
fluistering. Skielik verklaar die vriend aan kaptein Boshoff: ‘Sois, ek gaan oorgee!’
'n Paar minute kon hy dit nie glo nie, maar toe hy sien dat dit werklik ernstig bedoel
was, het hy dadelik handelend opgetree. Hy gryp sy geweer en ‘hands-up’ sy maat
voordat hy self 'n beweging kon maak. Hy het hom ontwapen en toe 'n paar tree
van hom gaan staan om die toestand te oorweeg. Daar was twee uitweë: Hy kon
hom daar en dan doodskiet, wat die Engelse wagte dadelik op hom sou afbring en
in alle waarskynlikheid sy eie dood ten gevolge sou hê, of hy kon sy vriend laat gaan
met die gevaar dat hy hom onmiddellik aan die Engelse sou
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verraai. Hy het egter die laaste weg gekies, toe sy maat in die diepste mismoedigheid
verklaar: ‘Jy kan doen wat jy wil, Sois; skiet my nou hier dood, maar as jy dit nie
doen nie, gaan ek my aan die naaste Engelse wagte oorgee.’
Sois het sy sak-Bybeltjie uitgehaal en dit aan sy maat oorhandig. ‘Ek sal jou laat
gaan sonder jou wapens,’ sê hy, ‘as jy met die Bybel in jou hand voor God verklaar
dat jy my nie aan die Engelse sal verraai nie.’ Die eed is plegtig afgelê. Toe neem
Sois op sy beurt die Bybel en sê: ‘Luister nou na my eed ook: Ek sweer plegtig met
Gods Woord in my hand dat indien jy my verraai, ek jou eiehandig sal doodskiet
waar en wanneer ek jou kry, in vrede of in oorlog, in die oop veld, of te midde van
jou huisgesin.’
Die maat wis waarskynlik met wie hy te doen had, want hy het Sois nie verraai
nie. Hy het hom met 'n kus en trane gegroet en deur die bome na die Engelse
wagpos, waarvandaan hulle al die tyd stemme kon hoor, met 'n wit doek in sy hand
aangeloop met sy perd agter hom.
En toe was Sois alleen met die swart Arabier. Die vierde dag sonder kos of water!
Waar die gevaar hom die nouste geraak het, was die feit dat sy perd 'n hings was
en dat daar gedurig Engelse perde binne 'n paar tree van hom verbygaan. Hy moes
gedurig - dag en nag - by sy kop staan om hom aan die lip te gryp sodra hy 'n teken
gee dat hy wil runnik.
Dit is moeilik vir ons vandag, te midde van vrede en veiligheid, om so 'n toestand
te besef, veral as ons altyd in gedagte hou dat dit 'n seun van sestien jaar betref.
Nooit het die Arabier sy getrouheid en verstand so skitterend getoon as by hierdie
geleentheid nie. Uiteindelik was Sois so uitgeput en vaak dat hy op sy voete aan
die slaap moet geval en inmekaargesak het. Hy het vir ure geslaap, soos hy kon
merk aan die posisie van die son toe hy wakker skrik. Dit was mensestemme wat
hom wek en toe hy helder wakker word, kyk hy vas in die oë van sy getroue perd,
wat roerloos oor hom staan. Die gedrag van die perd kan alleen uitgelê word op die
vermoede dat hy reeds in die paar dae geleer het dat hy nie moes runnik nie, 'n les
wat hy nooit gedurende die oorlog afgeleer het nie. Dit was slegs nodig om hom 'n
digte bos binne te lei, 'n paar keer oor die neusgate te streel en sy onderlip vas te
knyp, dan staan hy daar roerloos, sonder om te runnik of selfs te proes, totdat sy
baas weer by hom kom.
Ná sy skielike ontwaking bekruip Sois die Engelse wagpos, wat skaars dertig tree
van hom af was. Dit was 'n afdeling met twee pakmuile en 'n heliograaf-instrument
wat hul besig was om te beproef. Hy moes maar weer terugkruip in die ruigte in om
weer in die laaste stadium van honger en dors die wag langs sy perd te hou.
Gedurende die volgende nag het hy weer aan die slaap geraak, nieteenstaande
inspanning van al sy wilskrag. Die son was net aan opkom en om hom was alles
doodstil. Hy het met 'n dankgebed tot die gevolgtrekking gekom dat die Engelse die
kop verlaat het, maar hy sou eers later uitvind. Hy
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het sy perd vasgebind en op hande en voete na die spits van die kop geklim. Toe
hy daar aankom, sien hy slegs een Engelse kamp aan die noordekant van die kop.
Agter hom, God sy dank! was die pad oop om uit hierdie benoude gevangenskap
vry te kom. Maar sy bittere lyding was nog nie op 'n end nie! Net toe hy omdraai om
na sy perd terug te gaan, hoor hy stemme binne vyf of ses tree van hom af! Hy had
net tyd om hom neer te gooi en by 'n klipskeur wat met 'n digte laag wildeperske
bedek was, in te kruip, toe die Engelse afdeling met die heliograaf hul verskyning
maak. Wat Sois gedurende die volgende paar uur moes deurstaan, gaan al ons
denkbeelde te bowe. Die Engelse het die instrument op die rots langs hom opgestel
en was gedurig so naby hom dat hy hulle altyd aan die bene kon raak deur sy hand
uit te strek! By een geleentheid het een van hulle om een of ander rede met die
tromp van sy geweer die wildeperske verskuiwe. Kapt. Boshoff verklaar dat hy deur
'n opening die soldaat vas in die oë gekyk het binne 'n afstand van twee of drie tree,
sonder dat laasgenoemde hom egter ontdek het, nieteenstaande die feit dat hy hom
reeds klaargemaak het om die bevel ‘Hands-up!’ te hoor. Dit was die bitterste lyding
wat hy ooit gedurende die kryg deurgemaak het. Dit het hom 'n eeu geskyn voordat
die afdeling uiteindelik weer hulle instrumente aanmekaargesit en vertrek het.
En dit was die einde van sy foltering. Met keel en mond so droog dat hy geen
geluid kon maak nie, is hy terug na sy perd en die kop af. Binne 'n halfuur het hulle
die eerste water bereik, waar beide perd en baas hulleself byna om die lewe gebring
het deur te vinnig en te veel te drink.
Maar Sois was nog glad nie uit gevaar nie. Die land was vol Engelse en van waar
sy kommando beland het, had hy geen die minste aanduiding nie. Hy het vermufte
mielies in verlate lande afgemaak, op klippe fyngestamp en daarmee sy lewe gered.
Ná drie dae van ronddwaal deur die houtbosse kom hy skielik op 'n patrollie van
drie manskappe af wat genl. Beyers uitgestuur het om na die twee verkenners te
soek.
Nege maande later is Sois Boshoff by Warmbad deur 'n afdeling ‘National Scouts’
gevange geneem. Hy was besig met die waaghalsige onderneming om die spoor
tussen Warmbad en Tweefontein op te blaas. Buiten die dinamiet en doppies het
Sois nog by hom die rewolwer en groot jas gehad van 'n Engelse kolonel wat 'n paar
dae tevore in 'n geveg geval het.
Kaptein Boshoff is na Pretoria vervoer, waar hy twee keer voor 'n Britse krygsraad
op aanklagte teen sy lewe moes teregstaan.
Weens sy jeug is die krygsraad verdaag sonder om vonnis uit te spreek, wat
sonder twyfel die dood sou gewees het. Die res van die oorlog, slegs 'n paar maande,
het hy in Indië deurgebring.
En nou nog net die vermelding van een van die bitterste momente wat kap-
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tein Boshoff in die oorlog deurgemaak het. Toe die ‘Scouts’ hom by Warmbad met
gevelde gewere ‘hands-up’, was een van die eerste gesigte wat hy herken, dié van
sy troue en beminde vriend wat hom op die Houtboskop in die steek gelaat het,
daarom is dit dat hy hier naamloos gelaat word.

11 Kommandant Henning Pretorius se Tier
Kommandant Henning Pretorius, hoof van die Z.A.R. se Staatsartillerie, was 'n groot
liefhebber van diere, mak diere en wilde diere. Sy beroemde perde was deur die
hele Transvaal bekend. Hy het nie alleen 'n oog vir 'n mooi dier gehad nie, maar hy
het die hart en die hand gehad waarsonder die behoorlike afrigting van 'n perd nooit
kon geluk nie.
Hierdie selfde aanleg het die kommandant ook 'n buitengewoon behendige temmer
van wilde diere gemaak. Hy het o.m. 'n hele paar mak bobbejane gehad, waarvan
sommige Transvaalse vermaardheid verwerf het.
Een van hierdie bobbejane het gereeld tougelei. Dit is nogal iets wat destyds nie
ongewoon was nie. Dit skyn asof die bobbejaan daar 'n sekere mate van genot in
geskep het en seker nie as ongewenste werk beskou het nie. Tussen so 'n
bobbejaan-touleier en die voorosse het spoedig 'n hegte vriendskap ontstaan.
Wanneer die span deur water moes gaan, het die bobbejaan eenvoudig op die
voorjuk gespring en die span van daar met luide geskreeu gerig. Dit het die
kommandant se bobbejaan ook gedoen. Ook wanneer hy lui word, was dit sy
gewoonte om op die nek van die voorosse te klouter en daar aan die slaap te raak.
Een roep van sy baas was genoeg om hom haastig voor die tou te bring.
Snags het Adoons saam met die mense om die vuur plaasgeneem. Hier het hy
‘fatsoenlik’ koffie uit 'n beker gedrink en sy kos uit 'n bord geëet! Soos bykans alle
bobbejane, was Adoons verdold op tabak. Maar die kommandant se bobbejaan het
nie alleen gepruim nie; hy het ook geleer pyp rook en op bevel van die kommandant
moes die Boesman af en toe sy pyp aan Adoons leen, wat nooit - wat die Boesman
betref - te welwillend gedoen is nie. Adoons is ook geleer om vir sy baas 'n brandende
stompie uit die vuur te haal en sy pyp daarmee op te steek. Wanneer die vuur tot
gloeiende kole weggebrand was, het hy 'n kool uit die hoop gekrap en daarmee
aangehardloop gekom terwyl hy die kool haastig van een hand na die ander gooi.
Een van die merkwaardigste diere wat kommandant Pretorius mak gemaak het,
was 'n mannetjiestier wat in die hoofstad algemeen onder die naam Tierman bekend
was.
Hy is deur een van die artillerie-manskappe in Soutpansberg gevang toe hy
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klein was en aan die kommandant geskenk. Tierman het soos 'n hond in die huis
grootgeword. Kommandant Pretorius het destyds in die artilleriekamp gewoon en
hier het hy mettertyd - behalwe die tier - 'n hele dieretuin vergaar. Die staatshospitaal
was nie ver van die kamp nie en by een geleentheid het die kommandant 'n brief
van die matrone ontvang met die dringende versoek om sy menagerie te verwyder
of onder beheer te hou. Die bobbejaan het 'n blik soetkoek uit die hospitaalkombuis
buitgemaak; die mak kraaie het al haar jong komkommers en pampoentjies afgepluk
en in die watervoor begrawe en - toppunt van alle storinge - 'n volgroeide tier het
tot die pasiënte en verpleegsters se uiterste ontsteltenis by die hospitaal ingestap.
Daar was niemand wat die dier kon verwyder nie en hy moes met rus gelaat word
totdat hy sy nuuskierigheid bevredig het.
Tierman se loopbaan het geleidelik onstuimiger geword. Die slagpale was nie ver
van die kamp nie en op die reuk van bloed afgaande, het die tier spoedig 'n
onkeerbare voorliefde vir die omtrek van die slagpale getoon, waar hy die grootste
belang in die slagting van die diere gestel het en die smaak van vars bloed vir die
eerste maal ondervind het. Dit het ongetwyfeld sy sluimerende roofdier-natuur
gewek. Binne korte tyd het hy 'n aanval op 'n vers van sy baas gemaak, wat alleen
deur die kommandant self kon afgekeer word nadat die vers vreeslike wonde
opgedoen het. Ook het hy hoenders gevang en 'n paar vreemde honde buitgemaak.
Maar die hele gesin was so geheg aan die tier dat die kwessie van afmaak of
opsluiting nog nie ernstig oorweeg is nie.
By geleentheid van 'n groot Paardekraal-feesviering het die gesin van kommandant
Pretorius in 'n ossewa na Krugersdorp getrek en hul intrek in tente binne die laer
geneem. Tierman is saamgeneem omdat dit moeilik sou gewees het om 'n getrouer
wagter as die tier te vind. Een eienaardigheid van Tierman was dat hy swartmense
nie kon verdra nie; selfs die reuk van 'n swartmens was genoeg om hom tot brullende
woede te vervoer. Sy slaapplek in die laer was voor die bedstede van sy nooi, mev.
Henning Pretorius. 'n Tweede dame het in dieselfde tent geslaap. Die kommandant
self was by die artillerie-afdeling. Een nag is die hele familie skielik deur die
woedende gebrul van die tier gewek. Selfs voordat mev. Pretorius die lamp kon
aansteek, gewaar sy die reuk van 'n swarte binne die tent. Hy is onder een van die
katels deur en onder die klap van die tent na buite, met die tier agter hom.
Dit het hom geluk om tussen die waens van die laer met sy lewe daarvan af te
kom, alleen met agterlating van 'n gedeelte van sy klere in besit van die tier.
Hierdie heldedaad het al Tierman se kwajongstreke 'n tyd lank op die agtergrond
geskuiwe. Nietemin was die einde van sy loopbaan as huisdier naby. Enige maande
ná die Paardekraal-voorval, toe mev. Pretorius en die gesin in die Artilleriekamp
terug was, was daar 'n jong meisie, 'n bloedverwant, op besoek by mev. Pretorius.
Die tier het dikwels al die spelerigheid van 'n kat ge-
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toon. Een van sy gewoontes was om 'n bekende skielik om die been vas te klou en
sy tande saggies om die kuit te sluit. Een nag kom uit die jong besoekster se
slaapvertrek 'n luide geroep om hulp. Toe die familie ingaan, kom hulle af op 'n
skouspel wat almal geweldig laat skrik. Die tier, toe 'n volgroeide dier wat 'n koei
met een byt kon dood, was op die bed en die jong meisie was vas in sy kloue. Om
haar keel te beskerm, het sy by die eerste aanval omgedraai en die tier haar rug
toegekeer. Die tier het sy kake om haar nek gesluit en die enorme slagtande het
alreeds 'n bloeding veroorsaak wat op die lakens sigbaar was. In dié stadium het
die tier nog tussen 'n toestand van speel en erns verkeer. As hy sy kake gesluit het,
was die meisie onmiddellik dood. Tot nog toe het hy dit nie gedoen nie, maar die
smaak van bloed kon enige oomblik sy wilde natuur wek. Dit het die uiterste moeite
vereis om die tier tot bedaring te bring en van sy voorgenome slagoffer te verwyder.
Deur paai en mooipraat het mev. Pretorius daarin geslaag om sy kake oop te kry
en hom van die bed af te lok, maar 'n tyd lank het die jong meisie se lewe aan 'n
baie dun draadjie gehang.
Dit was die einde van Tierman se verblyf as vrye lid van die gesin. Hy is daar en
dan tot lewenslange opsluiting veroordeel.

12 Deur die Krugerwildtuin
Net voor die Sluiting
Ek sou graag 'n wenk wil gee aan die herelede van die raad wat beheer oor die
Krugerwildtuin het. Ek weet nie in welke gees dit ontvang sal word nie, maar ek sal
dit voorlopig maar beskou as 'n grashalmpie wat ek in 'n waterstroompie werp. Ek
wil aan die hand gee dat die raad 'n skrywer aanstel wat aan die einde van elke
seisoen 'n oorsig publiseer van al die merkwaardige dinge wat in die Wildtuin
plaasgevind het in die maande toe dit oop was vir die publiek. Ek sou die betrekking
self aanneem, sonder enige vergoeding. Al wat ek van die raad sou verlang, sou
die reg wees om al die blanke wagters te ondervra omtrent alles wat hulle gesien
en raakgeloop het, wat uit 'n wetenskaplike oogpunt van die uiterste waarde mag
wees en wat nou verlore gaan omdat die mense nooit iets vertel as hulle nie uitgevra
word nie. Die leser moet onthou dat die Krugerwildtuin nie alleen die grootste en
wonderlikste dieretuin in die wêreld is nie, maar daar gebeur ook dinge in die wilde
natuur wat binne bereik val van menslike waarneming soos nêrens anders in die
hele wêreld nie.
Vernaamlik sou ek ook die reg wou ontvang om die swart polisie en die nieblanke
huisgesinne wat binne die Wildtuin woon, te besoek en noukeurig te kruisvra. En
ook die klein swart beeswagtertjies - ja, vernaamlik die beeswag-
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tertjies! En omdat hulle die meeste my aandag in die Wildtuin in beslag geneem
het, sal ek derhalwe eerste van hulle vertel.
Voor die begin van die geslote seisoen had ek onlangs die eer om die Wildtuin
in die geselskap van sekere lede van die raad te besoek.
By Punda Maria het ons bymekaargekom. Hier het die raad verskeie dae sitting
gehou, en hier het ek die eerste keer kennis gemaak met die klein beeswagtertjies
wat oral in die Wildtuin aangetref word.
Op verskillende plekke word die blanke wildwagters en die swart inwoners
toegelaat om klein klompies vee aan te hou. Daar is nooit meer as agt of tien beeste
in so 'n klompie nie en hulle word meestal opgepas deur drie of vier klein seuntjies
van agt tot tien jaar oud. Dit was trouens die geval op verskillende plekke wat ek
besoek het. Al wapens wat die snuiters dra, is twee of drie klein kieries, skaars groot
genoeg om 'n muggie mee om die lewe te bring.
Hulle moet wakker wees - meer as wakker. Hulle moet gedurig die beeste op 'n
digte klompie bymekaar hou en nooit vir een oomblik moet hulle oë afwyk van hul
dikwels digbegroeide omgewing nie, want nooit weet hulle wanneer 'n leeu of selfs
'n eskadron leeus hul onverwagte verskyning kan maak nie. Hulle wei met die beeste
tussen die leeus. Elke dag van hul lewe kom hulle in die nouste aanraking met leeus
wat vir die mens glad g'n ontsag meer het nie. Maar dit moet 'n slim leeu wees wat
in die lang gras so kan wegkruip dat die wagtertjies sy ore nie vroegtydig bespeur
nie. En weet die leser wat doen hulle as 'n leeu of 'n familie leeus hulle verskyning
maak? Ek weet wat ek sou doen en ek kan ook raai wat die meeste lesers sou doen.
Ek sou die rieme neerlê solank die asem hou of totdat ek die naaste beklimbare
boom bereik! Ek sou ten minste sorg om so spoedig moontlik die vee tussen my en
die leeus te kry. Nie die klein wagtertjies nie! Die eerste wat hulle doen, is om die
beeste op 'n digte bondel te dryf en dan tussen die vee en die leeus 'n wagpos in
te neem. Hulle vang dan 'n oorlogsdans aan met onaardse geskreeu, 'n geslaan op
die kieries en 'n op- en neerspring in die hoë gras wat die wreedste leeu meestal
tot nadenke beweeg. Maar dit gebeur dikwels dat die leeus nie deur die lawaai
afgeskrik word nie. Dan moet hulle bystaan en aanskou hoe een van hul beeste
gevang en verslind word, 'n paar tree van hulle af!
Indien daar ooit 'n ridderkruis vir dapperheid in ons land tot stand gebring word
en die uitdeling aan my toevertrou word, sou ek die eerste aan die veewagtertjies
in die Wildtuin toeken, want nog nooit in my lewe het ek meer dapperheid sien toon
as wat hulle gedurig aan die dag lê nie.
Die eerste nag by Punda Maria het ons die verbasende skouspel onder die strale
van elektriese soekligte gesien van drie of vier leeus wat aan die een kant van die
waterpoel op en neer sluip en aan die ander kant, nie twintig tree van die leeus af
nie, 'n lang ry rooibokke besig om te drink. En die hele skouspel was skaars vyftig
tree van ons af!

Eugène Marais, Versamelde werke

820
'n Paar dae voor ons aankoms is 'n groot hond van mnr. Rose, die opsigter, op die
drumpel van sy kombuisdeur gevang en weggesleep deur 'n tier, tien tree van waar
sommige besoekers besig was met tee drink. Dit het om elfuur in die oggend gebeur
en was slegs een kamer verwyderd van waar ons maaltye bedien is.
Ek sou graag iets van die seekoeie en krokodille naby Punda Maria wil vertel,
maar dit sou my storie te lank maak. Ek wil slegs een lewenslange onopgeloste
raaisel, wat my altans betref, hier aanhaal omtrent die seekoeie en krokodille. Die
groot seekoegat in die Krokodilrivier naby Punda Maria is vol seekoeie met 'n menigte
kleintjies, almal so mak soos varkies. Ook wemel die rivier van moordlustige
krokodille. Orals verskyn waarskuwings aan die bome: ‘Pas op vir die krokodille!’
Dit beteken eenvoudig die dood vir enige bok, hoe groot ook al, om sy lippe hier
aan die water te sit. Nou kom die raaisel: Waarom vang die krokodille nie die klein
seekoeitjies nie? Party is skaars 'n mondvol vir die reuse wat die rivier hier saam
met die seekoeie bewoon. Miskien sal een van die lesers 'n antwoord op hierdie
natuurkundige vraagstuk waag.
By Singwetsi het die wagter, mnr. Tomlinson, en sy polisie ons 'n eienaardige
voorval vertel wat 'n paar dae tevore gebeur het. Mnr. Tomlinson het een oggend
na die rivier gestap met een van sy groot waghonde. Hy had 'n geweer by hom want
die rivier is vol krokodille. Skielik merk hy op dat sy hond langs hom verdwyn het.
Hy het dadelik agter 'n bossie wag gehou, want hy wis wat die geheimsinnige
verdwyning veroorsaak het. Binne 'n paar minute sien hy 'n reus van 'n krokodil op
die sand te voorskyn kom. Een skoot in sy kop het hom in sy spore laat dood lê.
Mnr. Tomlinson het sy swart polisie dadelik die krokodil laat afslag en toe hulle hom
oopsny, kom die hond te voorskyn, byna onvermink maar natuurlik dood. Die hond
is op die sand geplaas terwyl mnr. Tomlinson en sy polisie met die afslag voortgaan.
Toe hulle klaar was en omkyk, merk hulle tot hulle verbasing op dat die dooie hond
weer verdwyn het. Mnr. Tomlinson het dadelik tot die gevolgtrekking gekom dat 'n
ander krokodil hom weer ingesleep het. Terwyl hulle nog staan en prakseer, verskyn
'n tweede monster op die sand. Hy is ook dadelik deur mnr. Tomlinson platgelê en
uit sy ingewande kom die onverminkte maar dooie hond, wat dus twee maal deur
die kake van 'n krokodil gegaan het, te voorskyn.
Die volgende nag was ons by Satara. Die bejaarde mnr. Ledeboer, die veldwagter,
hou in 'n paalkraal teenaan die heining van die wagkamp 'n klein klompie vee aan.
'n Paar tree van die kraal is die onbeskermde hutte van die swartes. Omtrent
nege-uur die aand kom daar skielik 'n groot waldhoring-geblaas en geroep om hulp
van die swartes. Mnr. Ledeboer woon 'n paar tree van die kraal af. Met sy spierwit
kop is hy nog een van die beroemdste leeuskuts in die Wildtuin. Met 'n flits in een
hand en 'n geweer in die ander, nader hy die hek van die kraal van waar 'n
ontsettende gebulk hoorbaar was. Toe hy by die pale kom,
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sien hy dat die hek platgedruk was en dat twee groot leeus een van sy koeie binne
die kraal platgetrek het. Dit het in die pikdonker nag slegs twee skote van die
beroemde ou jagter gekos om die twee leeus by hulle buit dood te skiet. Die
gebeurtenis het maar sowat vyftig tree van die besoekersrondawels plaasgevind,
met niks meer as 'n doringdraadheining tussen hulle en die kraal nie. Maar geen
besoeker het die nag geweet wat so naby hom aan die gang was nie.
Die volgende nag in Satara, was daar 'n aanhoudende gebrul en gebrom van
leeus om die draadheining, wat die slaap vir sommige van ons nie te rustig gemaak
het nie. Daar was egter die hele nag gewapende polisie op wag by die hekke en
langs die draadheining.

13 Morena di Metsi, die Vors van die Waters
Een van die grootste krokodille wat nog ooit in Transvaal geskiet is, het sy lot
tegemoetgeloop toe 'n geoefende jagter en rivierbewoner hom op die wal van die
Limpopo voorgelê en hom 'n doodskoot deur die lengte van sy enorme lyf gegee
het. Dit het die krag van 'n span osse geneem om die monster uit die water te sleep,
waar hy ongeveer tweehonderd jaar 'n bloedige bewind gevoer het.
Sy vel is deur die jagter aan 'n vriend in Pretoria gestuur. Deur ondersoek van
die nekskubbe was dit moontlik om die ouderdom van die ondier op ongeveer
tweehonderd jaar te skat - wat vir 'n krokodil nie besonder oud is nie! Hy was
ongeveer 22 voet lank en tien voet om die middel van die lyf.
Hy is geskiet onderkant die bekende seekoegat Mabalêl, wat vir menige jare sy
skuilplek was. Die swartes in die nabyheid van die rivier het altyd beweer dat hulle
hom herken aan sekere merke op sy huid en ook aan sy gewoontes, wat van alle
ander krokodille in die rivier s'n verskil het. Sy geskiedenis in Mabalêl gaan terug
na die tyd van die ou olifantjagters wat eerste met hom kennis gemaak het.
Waarskynlik het honderde jagters hom in die tyd voorgelê en getrag om hom met
allerhande soorte lokaas uit die water te dwing - alles tevergeefs! Die swartes het
beweer dat hy die slimste krokodil in die Limpopo is en dat dit nodeloos is om te sit
en wag om hom te skiet. In een opsig was hulle reg, totdat mnr. Du Preez met sy
loodgietkoeëls gekom het. Hy het 'n grondige kennis van die ondier se gewoontes
gehad.
Mabalêl was oorspronklik bekend onder die naam ‘Ra Sithlare’ (die Vors van die
Bome), na die familienaam van 'n swart kaptein wat 'n stat op die wal van die rivier
gehad het. Dit was die ou familienaam en afkomstig van die enorme apiesdoringbome
wat langs die Magalakwên in die samevloeiing groei - waarskynlik van die grootste
bome in die wêreld. Op die plaas van prof. Bos-
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man het 'n landmeter een vir ons opgemeet. Ek sal slegs een afmeting hier gee wat
nog in my geheue vassit.
Om twaalfuur smiddags, as die son reg bokant was, kon sesduisend man onder
die skadu van die boom staan. Die stam, wat diep in die dryfsand begrawe was,
was 'n vyftig voet in die omtrek net bo die oppervlakte van die grond. Die boom se
hoogte is geskat op 280 voet. Dit was nie die enigste van die reuse in die nabyheid
nie, vandaar die naam Ra Sithlare.
Die genoemde kaptein het een dogter gehad, Mabalêl, 'n meisie van tussen
sewentien en agtien. Een aand was sy vir die gewone skeptyd van water te laat,
wanneer die vroue gewoonlik op die wal by die skepplek vergaar om te was en
water vir die nag te skep. Mabalêl moes later alleen gaan.
'n Klein meisie het haar vergesel en op die wal gewag totdat sy haar pot gevul
het. Van haar skepplek af kon sy die meisies by die stat hoor sing en deur die ander
meisie word vertel dat Mabalêl saggies aan die koor deelgeneem het en op die
skepklip 'n paar dansstappies gemaak het.
Onder die riete links van haar rys 'n donker skaduwee uit die blou diepte. As
Mabalêl dit ooit gesien het, het sy dit waarskynlik vir die weerkaatsing van 'n wolk
aangesien en geen verdere notisie daarvan geneem nie.
Die tweede verskynsel was 'n stukkie dryfhout wat stadig uit die stroom na haar
kant toe aanstuur. Weer het sy geen notisie geneem nie. Min het sy gedroom dat
die stukkie hout die dood was in sy verskriklike gedaante.
Dit was Lalele, die voorlêer, Morena di Metsi, vors van die waters.
Die klein meisie het ook die hout gesien en ook geen notisie daarvan geneem
nie.
Skielik was daar 'n vreeslike plas in die water. Mabalêl word met 'n reusestert om
haar lyf in die stroom geslaan om na 'n enkele skreeu in die diepte te verdwyn. Binne
'n kort tyd het al die inwoners van die stat op die wal verskyn, waar die vroue met
die gebruiklike jammerkrete begin het: ‘Mabalêl is dood; Mabalêl is dood.’
En so was dit.
Geen spoor van haar is ooit weer gevind nie. Die stat is versit en die naam van
die seekoegat is volgens jagveldgewoontes verander na Mabalêl, soos dit tot vandag
toe op ons kaarte heet. Sy sou binne 'n paar maande getrou het met die seun van
die groot kaptein Mapela en haar dood het 'n groot opskudding onder die swart
bevolking van die noorde veroorsaak, maar alle pogings van daartoe uitgenooide
impi's was vrugteloos. In maande het niemand ooit weer 'n teken van Lalele in die
groot seekoegat gesien nie.
Die krokodil moet intussen baie kinders gevang het, maar hulle was natuurlik van
veel minder betekenis as Mabalêl en het in die geskiedenis verlore gegaan.
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Kort na die Engelse Oorlog het ek my eerste kennis gemaak met die noorde van
Waterberg. Die hele Middelveld tussen die Palala en die Magalakwên, wat in Sesoeto
‘hinderpaal’ en ‘die krag van die krokodil’ beteken, was geheel en al onbewoon deur
blankes. Die eerste blanke nedersetting was naby die mond van die Palala.
Intussen het die Duits-Herero-oorlog plaasgevind, met die gevolg dat die hele
Herero-nasie wat aan lewe gebly het, die woestyn deurgevlug het na Khama. 'n
Paar honderd het deurgekom. Dit was waarskynlik die vreeslikste woestynvlug wat
ooit in Suid-Afrika plaasgevind het. Khama het die oorblywendes van vee voorsien
en uiteindelik het hulle die Transvaal binnegetrek.
Die destydse regering het hulle 'n gedeelte van die plaas Nagwag aan die Palala
toegestaan vir 'n lokasie. Op die wal van waarskynlik die mooiste seekoegat in
Transvaal het die vlugtelinge hulle stat opgerig en begin ploeg en saai. Maar hoewel
hulle in die veld gebore is en grootgeword het, was daar een ding in verband
waarmee hulle geheel en al onkundig was. Diep water en krokodille het hulle nooit
gesien nie. Die gevolg was dat die krokodille van die seekoegat te Nagwag 'n
uitstekende buit onder hul vee gemaak het voordat hulle die kennis van die gevaarlike
blou water opgedoen het.
Ek herinner my toe wyle mnr. Wessels en ek die eerste keer by hulle aangekom
het. Hulle koning, Samuel, was nog in lewe en die skoolmeester en prediker Julius
het ons 'n verhaal gegee van die vreeslike vlug deur die woestyn waar meer as
dertigduisend van hulle omgekom het. Uiteindelik is ons die drinkplek by die
seekoegat aangedui.
Ons perde was dors en ons het dadelik daarheen gery. Mnr. Wessels had 'n groot
jaghond by hom wat 'n paar tree vooruitgeloop het toe hy die reuk van die water
kry. Daar was 'n klein bultjie wat jy moes oorgaan en dan 'n skielike afdraande na
die drinkplek, wat in 'n klein rotsbegrensde baai geleë was. Toe ons oor die bultjie
kom, was die hond weg. Daar was geen geroer op die water en geen teken van wat
van hom geword het nie. Ons het niks gehoor nie.
Maar mnr. Wessels se kennis het hom goed te staan gekom. ‘'n Krokodil het hom
gevang,’ was dadelik sy verklaring, maar ek het hom uitgelag en dadelik na die
water afgestap, nieteenstaande die ernstige waarskuwing van my ou vriend. Toe
ek op die rant kom, sien ek 'n straal borreltjies van onder die riete uitkom en later
'n fyn stroom bloed. 'n Paar sekondes later was daar 'n worsteling onder in die water
en tot ons verbasing maak die hond sy verskyning, so vol water dat ons hom skaars
uit die water kon kry. Toe hy op die wal was, sien ons dat die tone van een poot
afgebyt was, miskien die nouste ontkoming wat hy ooit in sy lewe gehad het! Ons
het meer as 'n emmer water uit hom gekry voordat hy buite gevaar was.
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Alle veldmense vind 'n vreeslike weersin in die gedagte om deur 'n krokodil gevang
te word. ‘Honderd maal liewer 'n leeu,’ het ek dikwels gehoor en ek herinner my dat
my ou vriend, kommandant Wessels, eenmaal aan my gesê het: ‘Ek sal liewer dat
'n mamba my byt voordat ek 'n krokodil my laat vang.’ Dit is merkwaardig dat hy sy
dood gevind het deur die byt van 'n mamba naby die samevloeiing van die Kleinen die Groot-Magalakwên.
Die tragedies waarvoor die groot krokodil van Mabalêl verantwoordelik was, het
net kort na die Engelse Oorlog 'n onafgebroke lyn aangeneem. Dit was net kort
nadat ek na Waterberg gegaan het. Die eerste blanke slagoffer was die jong mnr.
Niemand. Sy broer het die plaas Buffelskloof, grensende aan ons plaas, gekoop en
bewoon. Die jong Niemand was met 'n jagtog op weg van Matabeleland terug na
Transvaal. Dit was nog voordat daar gereelde driwwe in die rivier was en elke groep
had sy eie kruising. Die Niemand-trek was van plan om net bokant Mabalêl te kruis,
waar hulle tevore deurgegaan het, maar toe hulle op die wal kom, was die rivier so
sterk dat die ouer leiers van die trek besluit het dat dit gevaarlik was om deur te
gaan sonder om eers die diepte te meet.
Mnr. Niemand was 'n sterk swemmer en het dadelik aangebied om deur te swem
en die diepte van die kruising in die middelstroom te meet. Verskeie ou swartes van
die naaste stat het die trek die oggend besoek en hulle het mnr. Niemand sterk
afgeraai om deur te swem. Hulle het die jagters van Lalele vertel en die versekering
gegee dat hy kort tevore teruggekeer het. Beeswagters het hom die vorige dag in
Mabalêl gesien.
Maar mnr. Niemand het hulle raadgewing bespot. Daar was destyds 'n vaste
geloof in Waterberg dat 'n krokodil nooit 'n witman vang nie.
In sekere opsigte was dit waar. As daar 'n keuse was, sou 'n krokodil altyd 'n
swarte neem liewer as 'n blanke, en vir elke blanke wat in my tyd in Waterberg
gevang is, was daar seker twintig swart slagoffers. Ek het een Sondagoggend 'n
krokodil van vyftien voet in die Magalakwên geskiet. (Die woord Magalakwên beteken
in Sesoeto: ‘die sterk krokodil’, of ‘die krag van die krokodil’.) In die maag het ons
die gewone geslypte klippe gevind wat elke krokodil in sy ingewande dra, maar daar
was buitendien drie-en-sestig armbande en beenringe, so dun geslyt dat hulle nouliks
gehanteer kon word. Dit was die oorblyfsels van minstens tien of twaalf swart
slagoffers.
En so het mnr. Niemand hom uitgetrek en begin swem terwyl sy makkers hom van
die wal betrag. Geeneen had dit selfs nodig geag om 'n geweer van die waens mee
te bring nie. Toe die swemmer in die middel van die stroom was, was daar 'n skielike
beweging in die water. Dit was 'n reuse-krokodil wat van Mabalêl aan die opkom
was. Een sekonde later het hy sy enorme kake oor mnr. Niemand se kop gesluit.
Hy had geen kans of tyd om 'n geluid te maak nie. Van

Eugène Marais, Versamelde werke

825
die liggaam van die ongelukkige jongman is nooit die geringste oorblyfsel gevind
nie. Die swart toeskouers het die tragedie met sekerheid aan die gevreesde Lalele
van Mabalêl toegeskryf.
Niemand wat vandag die Middelveld tussen die Magalakwên en die Palala deurgaan,
kan ooit 'n denkbeeld vorm van die eensame woestyn wat dit nog lank ná die Engelse
Oorlog was nie.
'n Ou olifantskut, mnr. Frans Lindsley, en ek het tien jaar ná die oorlog met 'n kar
en muile deurgery van die Magalakwên tot aan die Palala en die leser sal verbaas
wees om te verneem dat ons geen enkele lewende siel teengekom het totdat ons
die Herero's op Nagwag aan die Palala ontmoet het nie. Daar was geen sigbare
paaie nie en vir myle moes ons met byle 'n weg deur die swart haakdorings kap.
Grootwild was daar in duisende en dit was natuurlik die afwesigheid van mense wat
die krokodille in al die noordvloeiende riviere so astrant gemaak het.
Gedurende die eerste winters wat ons met die vee aan die Magalakwên gestaan
het, onthou ek, was dit 'n vaste gewoonte dat twee man met gelaaide gewere op
die wal van die rivier moes wag staan wanneer die vroue klere was. En die water
was nooit dieper as vier voet nie.
Die ou jagters het ons vertel dat die krokodille in die Limpopo die aanwesigheid
van ons vee uit die reuk of smaak van die water gewaarword en dat dit hierdie reuk
was wat hulle aanlok. Tydens die dag het ons hulle nooit gesien nie, maar in die
nagte het hulle 'n aanhoudende en vreeslike lawaai opgeskop met die klap van hulle
enorme sterte op die water.
'n Groot krokodil wat deur veewagters as Lalele herken is, het twee maal na
mekaar 'n volgroeide Afrikanerbul van enorme gewig en grootte aan die neus gevang
toe hy besig was om te suip. Een van die gevegte het ek van die wal af aanskou.
Die water was slegs vier voet diep en die monster-krokodil was nie in staat om sy
prooi onder te sleep nie. Die geveg het langer as 'n uur geduur en geeneen van ons
op die wal het ooit 'n kans gehad om 'n skoot op die krokodil te vuur nie. Om in die
water te stap sou eenvoudig selfmoord gewees het want ons kon ten minste vyftig
krokodille in die omtrek sien wat die uitslag van die magtige stryd net onder die
oppervlakte van die water afwag. Dit was 'n skouspel wat in my geheue sal bly
solank as ek lewe. Dit was merkwaardig dat toe die krokodil uiteindelik die stryd
opgee en sy gewenste slagoffer laat los, die bul geen poging aangewend het om
na die wal te vlug nie.
Pleks van te vlug het hy brullend en bloedbevlek aanvallend teen elke sigbare
krokodil in die water opgetree. Maar hulle het genoeg gehad en hy is nooit weer
daarna aangeval nie, hoewel hy elke dag twee keer op dieselfde plek by die rivier
ingestap het om te drink.
Mnr. Frans Lindsley het 'n ander merkwaardige geveg in die seekoegat van
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Nagwag van die wal af aanskou. Dit was 'n stryd tussen 'n vyf- en-twintig voet lange
luislang en 'n groot krokodil. Die slang het hom drie maal om die lyf van die krokodil
geslaan en tevergeefs getrag om sy vyand dood te druk. Die krokodil het hom
eindelik in die middel van die lyf beetgepak en toe stadig in die diepte van die groot
seekoegat met sy prooi verdwyn.
Ons het eendag hier 'n ander merkwaardige gesig gesien. Mnr. Lindsley het my
'n gasbad naby die wal van Nagwag gaan wys, toe ons 'n groot krokodil in die vlak
water op en neer sien swem, net onder die oppervlakte. Elke nou en dan het sy 'n
geweldige klap met haar stert op die water gegee, waarskynlik om ander
watergediertes van die nabyheid te verjaag. ‘Dit is 'n wyfie,’ vertel mnr. Lindsley my,
‘en sy pas haar nes op.’
Hy het skaars klaar gepraat toe ons 'n roering op die sandwal sien, en van onder
die droë sand maak veertig klein krokodilletjies hulle verskyning om so vinnig moontlik
die water in te vlug. Ek het drie gevang en hulle etlike jare lank in gevangenskap
gehou. Die moeder was vreeslik woedend oor dié bemoeiing met haar kleintjies. Sy
het verskeie kere met oop bek die wal na ons kant toe opgestorm. Toe die laaste
kleintjie in die water was, het sy hulle sorgvuldig na die riete aan die een kant van
die gat gelei.
Ek het nooit tevore geweet dat 'n krokodil haar kleintjies oppas as hulle uit die
eiers kom nie. Mnr. Lindsley het my vertel dat baie weinig uit 'n broeisel grootword.
Die meeste word die prooi van babers, palings en tiervisse voordat hulle twee duim
lank is. Was dit nie so nie, sou al ons riviere binne 'n paar jaar van krokodille wemel.
Nadat mnr. Niemand by Mabalêl gevang is, was daar 'n reeks ander ongelukke. Die
mees tragiese was waarskynlik die dood van mev. Grobler en haar agtienjarige
dogter. Hulle het naby die rivier gekampeer en die man was een oggend uit om te
skiet. Die meisie het na die rivier gegaan om te was en terwyl sy besig was, hoor
die moeder skielik 'n geweldige geroep om hulp van die rivier se kant. Die moeder
het dadelik afgehardloop, slegs om haar dogter in die diep stroom te sien verdwyn
met die stert van 'n reuse-krokodil nou en dan bo die water sigbaar. Die dappere
moeder het dadelik die water ingestorm om haar dogter te help maar dit was haar
eie dood wat sy tegemoetgegaan het. Sy is dadelik deur twee krokodille tegelyk
gegryp en ook ingesleep. Toe die vader na die kamp terugkeer, vind hy alles in
doodse stilte. Op sy herhaalde geroep was daar geen antwoord nie, en toe hy die
spore staan en betrag, roep 'n swartman wat die hele tragedie aanskou het en 'n
omslagtige relaas daarvan kon gee, hom van die oorkantse wal.
Daar is nooit weer 'n oorblyfsel van die vroue gesien nie.
Die vroue loop altyd die grootste gevaar by die wasklippe, waar die meeste
slagoffers gevang word.
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Op ons plaas het 'n jong meisie van sewentien in 'n spruit naby die huis gaan was.
Om die spatsels te vermy, het sy haar bo-rok uitgetrek en was sy alleen in 'n onderrok
en lyfie geklee. Daar is vyftig jaar lank nog geen krokodil in die spruit gesien nie;
maar die water was taamlik hoog en een monster moes van die Magalakwên af
opgekom het. Soos gewoonlik het die krokodil haar met een slag van die stert in
die water geslaan. Maar sy was 'n sterkgeboude en fris meisie en het in die vlak
water staande gebly. Die krokodil wou haar klaarblyklik aan die bene gryp maar het
'n vou van die onderrok in sy kake gekry en toe dadelik met haar na die diep kant
begin swem. Hannie Nel het haar verstand nie verloor nie. Met een slag skeur sy
die onderrok los en klim weer die wal uit, waar sy oorspronklik vandaan gekom het,
terwyl die krokodil met sy onverteerbare eetmaal verdwyn. Ons het nooit weer die
krokodil gesien nie, nieteenstaande 'n soekery van meer as 'n week.
Hannie Nel se noue ontkoming was nie die enigste wat kort ná die oorlog in die
noorde plaasgevind het nie. Enige jare na die oorlog het die nuwe Engelse magistraat
van Nylstroom aan kommandant Wessels en mnr. Groot Hans Prinsloo 'n lisensie
toegestaan om seekoeie in die Limpopo te skiet. Dit het later geblyk dat dit 'n fout
was en dat die magistraat geen reg had om so 'n lisensie toe te staan nie.
Polisie is agternagestuur om die jagters terug te roep en om die seekoeijag dadelik
te belet, maar hulle is eers gevind nadat daar al vyf seekoeie in Mabalêl geskiet is.
Hulle moes meer as 'n week wag voordat hulle genoeg swartes bymekaargemaak
het om met die afslag en opsny van die groot diere te help.
Soos die meeste lesers sal besef, is dit byna onmoontlik om 'n seekoei op die wal
te kry. Die dier word gewoonlik na vlak water gebring, waar die afslag en opsny dan
plaasvind.
Terwyl die twee jagters by die rivier wag, het hulle een oggend met 'n paar swartes
Mabalêl besoek om min of meer te kyk hoeveel seekoeie daar is. Hulle het meer
as vyftig in die water en op die sandwalle getel.
Toe kom die skrikwekkende gebeurtenis. Mnr. Prinsloo wou water drink en gaan
op 'n geskikte plek kniel en trag om op hande en voete die water met sy mond te
bereik. Nouliks, egter, het hy gebuk of hy ruk weer orent met alle tekens van 'n
geweldige skok. ‘Wat makeer?’ vra mnr. Wessels hom. ‘Ek dag ek sien 'n skaduwee
in die water onder my.’ ‘Dit was 'n weerkaatsing van 'n wolk,’ was die mening van
mnr. Wessels, en mnr. Prinsloo buk weer om te drink, maar dié keer het hy nie
alleen orent geruk nie maar agteroor op sy rug neergeslaan. Sy lewe het van
sekondes en duime afgehang. Nouliks het hy agteroor geval of 'n enorme stert kom
uit die water en vee oor sy gesig, gepaard met 'n vloedgolf water.
‘Dit was die grootste krokodil wat ons ooit in ons lewe gesien het,’ was die
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verklaring van die twee jagters toe hulle later van die voorval vertel. Die swartes het
die krokodil dadelik herken as Morena van Mabalêl, die een wat die kaptein se
dogter gevang het. Alles is gedoen om die monster met stukke wildvleis in die water
weer na die wal te lok. Later is 'n bokkie teen die stroom vasgebind.
‘Dit is alles tevergeefs,’ het die swartes verseker. ‘Hy herhaal nooit 'n mislukte
aanval nie. Hy sal nie weer kom nie.’
En eindelik het dit geblyk die waarheid te wees. Die groot krokodil het nie weer
sy oogbanke bo die oppervlakte van Mabalêl vertoon solank die twee blanke jagters
in die nabyheid was nie.
Die tragedies van die Middelveld was destyds nie tot die riviere alleen beperk nie.
Die onverklaarbare verdwyning van verskeie mense in die Middelveld, myle van die
naaste water, is tot vandag toe onopgeloste geheime van die noorde.
Die eerste om te verdwyn, was 'n konstabel wat met 'n makker op patrollie was
tussen die Palala en die Magalakwên. Dit was die gewoonte vir die manskappe om
op die maandelikse patrollies halfpad by Skimmelperdpan 'n paar uur lank af te saal.
Die twee manskappe was jare lank reeds op hierdie diens en het elke duim van die
veld geken. Nadat hulle afgesaal het, neem een van die twee sy geweer en bandelier
en sê aan sy maat: ‘Ek sal binne 'n halfuur terug wees. Ek gaan net eers gou 'n
duiker vir ons skiet.’ Daarmee stap hy die bosse in. Hy is nooit weer deur mense-oë
gesien nie.
Meer as honderd blankes en swartes het meer as 'n maand na die verdwene man
gesoek sonder om ooit weer spoor of teken van hom te vind.
Enige jare later het 'n jong Waterberger, Johannes Venter, op byna gelyksoortige
wyse verdwyn. Die familie het op 'n groot kaal laagte in die Middelveld gekampeer
en was een middag almal by die tent bymekaar in afwagting van die middagmaaltyd,
wat net gereed was, toe een van die familie die vee sien verbytrek in die rigting van
'n kolletjie gif aan die onderent van die kaalte.
Johannes het dadelik aangebied om die vee terug te jaag. Hy het die tent verlaat
met sy geweer oor sy skouer en die bandelier om sy lyf. In sy hand het hy 'n
agterossambok gedra. Die ander lede van die familie het gesien hoe hy die vee
terugkeer en hulle in die bome volg.
En dit was die laaste keer dat 'n mense-oog Johannes Venter gesien het.
Die eienaardighede van die geval sal die leser besef wanneer hy verstaan dat
die seun hier gebore is en grootgeword het. Daar is geen berge, riviere of gate in
die nabyheid nie. Dit skyn werklik of daar nie wegkruipplek vir 'n muis is nie. Die
polisie van Matabeleland het hulle hulp aangebied en alle lokasies in die noorde is
deurgesoek in die hoop dat sy geweer by hulle gevind sou word. Maar die soektog
was vrugteloos en tot vandag toe is geen spoor of tyding van Venter gevind nie.
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Een teorie was dat hy 'n gekweste bok tot aan die rivier gevolg het en dat hy daar
deur die groot krokodil van Mabalêl gevang is. Die teorie was hoogs onwaarskynlik,
maar tog is dit die enigste aanneembare uitleg wat ooit aan die geheimsinnige
voorval gegee is.

14 Spore in die Sand
Toe die eerste kleure van die rooidag op die slaapkamervenster sigbaar word, besluit
Euvrard Marchand om op te staan. Hy is lankal wakker, lank voor die eerste tekens
van dagbreek; maar hy het maar stil op sy rug gelê om te dink en te droom, sy hande
onder sy kop gevou, totdat die eerste rooi gloed die venster skielik verkleur. Dit is
sy vaste gewoonte in die vroeë somer.
Hy staan baie saggies op om sy vrou nie wakker te maak nie. Sy kan nog 'n paar
uur slaap voordat dit vir haar nodig is om sy ontbyt gereed te maak.
Suutjies stap hy by die slaapkamer uit om 'n stortbad in die badkamer op die
uiteinde van die agterstoep te neem en toe gaan hy weer net so suutjies terug om
aan te klee.
Toe hy gereed is om die kamer te verlaat, is Susan nog vas aan die slaap. Een
wang rus op haar gebuigde arm. Haar kort, donkerbruin, gegolfde hare lyk teen die
spierwit van die kussingsloop nog donkerder as wat dit werklik is; maar onder die
oggendlig wat deur die oop raam reeds die koppenent van die bed opluister, kan
hy die wonderlike weerskyn van brons tussen die donker golwe sien, die wonderlike
kleur wat hy altyd eerste sien wanneer, in haar afwesigheid, 'n spieëling van Susan
in sy verbeelding opkom. Daar is 'n baie teer gevoel in sy hart. Hoe onskuldig lieflik
lyk sy nie. Jammer dat haar oë toe is. Die lang donker wimpers lê soos 'n skadu op
haar sagte wange. Hy moet weerstand bied teen 'n toenemende begeerte om haar
in sy arms te neem en wakker te soen, maar hy sal haar nog nie wakker maak nie.
Daar is die skyn van 'n glimlaggie om haar lippe; sy is waarskynlik aan die droom.
Hy kan nie nalaat om haar wang saggies te soen nie. So stil het sy geslaap dat hy
haar asemhaling alleen deur die sagte beweging van haar boesem kan gewaar.
Toe sy nog 'n baba was, het 'n ou Sjangaan-vrou haar die naam Lalasini gegee.
‘Sy wat in haar slaap sag asemhaal.’ En die naam het haar aangekleef,
nieteenstaande sy self van kleins af niks daarvan gehou het nie en altyd heftig teen
die gebruik daarvan geprotesteer het. As hy haar wou terg of wanneer hy besonder
teenoor haar voel, het hy haar Lalasini genoem. Hierdie oggend is sy Lalasini.
Sy plaas lê twee myl van die grootpad aan die voet van die berge. Die grootste
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gedeelte bestaan uit taamlik ruie bosveld, maar dit is 'n uitmuntende veeplaas, en
dit is syne en onbelas. Hy is taamlik welgesteld en dit laat hom altyd trots voel om
te dink dat hy vanaf hul huwelik altyd in staat was om Susan alles te gee wat haar
hart kon verlang. Sy is lief vir vrolikheid, geselskap, dans. Nie buitensporig nie, maar
sy is tog baie meer aan sulke dinge geheg as hy en selfs in hierdie opsig het hy
haar altyd tegemoetgekom. Sy is so verbasend mooi dat hy 'n sekere mate van
genot daaruit put om haar op hierdie wyse ten toon te stel, en hy kan sy trots op
haar nie heeltemal verberg nie. Sy lag hom dikwels uit, maar hy weet goed dat dit
haar ook laat lekker voel.
Twee myl van sy huis, aan die grootpad na die noorde, het hy 'n taamlike groot
smidswinkel, wamakery en in die jongste tyd ook 'n motorherstelbesigheid, wat hom
'n steeds toenemende inkomste verskaf, daarom moet hy die meeste weeksdae
van sy huis afwesig wees, en daarom moet Susan hom sy ontbyt vroeg gee. Hy het
drie blanke handlangers en vyf swartes in die winkel, derhalwe is hy nie juis pal en
vas aan die besigheid verbonde nie. Met ploegtyd, saaityd en oestyd is hy meestal
tuis.
Euvrard Marchand is in sy ses-en-twintigste jaar, sterk gebou, fier van houding
en besonder aanvallig. Van aard is hy 'n weinig stil en terughoudend; tog is daar
geen beminder, gewilder inwoner van Siekelbos nie. Daar is iets poëties, iets
ridderliks in sy karakter wat in sy alledaagse lewensloop gedurig opduik om die
beoordeling van sy karakter deur vriende en kennisse gunstig te beïnvloed.
Toe Euvrard hierdie oggend deur die kombuis loop om buite te kom, is die twee
kombuisbediendes net klaar om koffie te maak. Maar so haastig is hy om uit die
huis te kom dat hy weier om vir die inskink te wag. ‘Gee die nonnie hare as sy wakker
word. Ek sal myne later drink,’ is sy bevel.
Veertien dae tevore het dit hard en aanhoudend gereën en die veld is onbeskryflik
mooi. Meeste van die bome om die werf is in hul pragtigste gewaad van blaar en
blom. Die eerste boom langs die oupad in die rigting van die berge is 'n wildepeer
wat skoon soos 'n bruid in 'n sluier van glansende wit sy ademstelpende skoonheid
in die frisse oggendlug ten toon stel. Die gras is nog van die teerste groen en uit die
skone kleed skitter die edelgesteentes van duisende dougedrenkte orgideë.
Dit val Euvrard skielik by dat daar 'n paar honderd tree van die huis af, langs die
oupad, 'n opening in die bos is waar daar altyd belladonnalelies te vind is. Hulle sal
nou in volle blom wees en hy besluit dadelik om 'n ruiker te pluk en Lalasini daarmee
te verras as sy opstaan.
Stadig loop hy op langs die oupad. Elke asemteug van die geurbelaaide lug is 'n
nuwe genot. Hy is 'n Bosveldseun en dit is 'n onbewuste handeling vir hom om elke
paar tree 'n opname te maak van die grond voor sy voete waar hy, soos in 'n boek
met groot druk, die gebeurtenisse van etlike dae, somtyds weke kan
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lees. Die oupad is nie meer in gebruik nie. Sy vee en 'n klompie gesoute perde is
op die noordelike gedeelte van die plaas. Hulle gaan eers in die winter na die berge
verhuis en dan sal die oupad weer vir die eerste maal in gebruik kom. Die oupad
het in droë jaargetye 'n sementharde blad, maar die reën van twee weke tevore het
'n laag bergsand gelyk oor die hele lengte van die blad gespoel, waarin elke
voëlspoortjie sigbaar is.
En toe dring die geluid van die voëlstemme vir die eerste maal tot sy bewussyn
deur. Daar is duisende om hom heen, 'n klinkende koor van vrolikheid. Van die
bergvoet kan hy die vreugdevolle geroep van patryse en fisante hoor en van die
oulande kom die gekekkel van die tarentale.
Euvrard Marchand stuit skielik in sy spore asof iets hom 'n slag toegedien het.
Die voëlstemme, die prag van die veld, die heerlikheid van die vroeë oggend, alles
is onmiddellik vergete. Met gefronsde voorhoof en met die diepste aandag bestudeer
hy die grond voor sy voete asof daar skielik 'n probleem opgedoem het waarvan
die antwoord hom ontwyk.
Dit is perdespore in die sand wat so skielik sy hele aandag in beslag neem. Hy
volg hulle stadig en aandagtig op langs die oupad tot waar hy uitdraaiplekke kry.
Hy sien dat hulle nie altyd van dieselfde rigting kom nie. Somtyds kom hulle uit die
suide die oupad binne, somtyds uit die noorde en daar is ook spore reguit in die
rigting van die berge. Daar is vars spore en ou spore. Party is minstens twee weke
oud, net ná die reën.
Maar dit is altyd dieselfde spore, die spore van een perd, en 'n beslaande perd.
Dit is wat hom so verbyster. Hy het self 'n klompie gesoute perde, maar hulle is van
die ou Voortrekker-geslag wat nooit 'n hoefyster nodig het nie.
Stadig volg hy die spore weer af langs die oupad en toe - driehonderd tree van
sy huis - kom hy op die plek waar die spore uitdraai. Twintig tree buite die oupad is
'n digte ghwarriebos wat deur 'n vorige veldvuur uitgehol is. Dit is nou 'n pragtige
groen somerhuis, uitgedos met blomme waarvan die geur byna bedwelmend is.
Hier binne die beskutting het die perd dikwels en lank gestaan en hier sien hy vir
die eerste keer mensspore op die perdespore. Teen die stomp van 'n kareeboom
is 'n stuk van 'n afgebreekte tak. Dit lyk asof dit gemaak is om teuels oor te plaas;
'n ruiter dus. Snaaks dat Susan hierdie ruiter nooit gewaar het nie. Of was dit miskien
sy gewoonte om stilletjies in die nag te kom?
Net buite die ghwarriebos na die huis se kant is die pad so hard en so skoon van
sand dat die rigting van die mensspore onsigbaar is.
Lank staan hy diep ingedagte binne die ghwarriebos, onseker, verbysterd. Hy
kan die storie glad nie agtermekaarkry nie. Uiteindelik stap hy stadig oor die werf
by die huis verby tot in sy eie plaaspad wat in 'n reguit lyn ooswaarts deur die bome
strek, om twee myl van sy werf af met die grootpad te verenig.
Hy het dit stellig verwag: hier in die plaaspad, 'n paar honderd tree onderkant sy
huis, kom hy weer op die raaiselagtige spore. Nou word dinge duide-
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liker. Hy kan dadelik sien dat dit die gewoonte van die perderuiter is om van die
ghwarriebos deur die bome ver van die huis om te ry sodat hy die plaaspad bereik
op 'n plek waar hy van die huis onsigbaar sou wees, net soos hy by die ghwarriebos
ook van die huis af onsigbaar is.
Die plaaspad is van stywe potklei en daar is geen sand nie. Hier is die spore so
helder en klaar afgedruk dat hy sy eie handewerk dadelik herken. Dit is 'n perd wat
hy self beslaan het. Hy kan die spore sien wegstrek in die rigting van die grootpad
tot in die verte, waar hulle slegs twee donker parallelle strepies is.
Die oggendwindjie is heerlik koel. Hy dra geen hoed nie, maar skielik voel sy
voorkop klam van sweet, wat hy haastig met die agterkant van sy hand wegvee.
‘God help my!’
Tot in die grenslose ewigheid strek hulle voort, die twee strepe spore; verby alle
bakens van tyd en ruimte, oneindig deur sy hart, deur sy brein, deur sy lewe het
hulle 'n bloeiende kerf gesny wat geen medikament op aarde ooit weer sal genees
nie. Nooit weer sal hy 'n vergesig aanskou sonder dat die donker streep 'n bakenlyn
op die gesigseinder vorm nie. Tot sy dood toe sal dit voortduur.
‘God help my! God help my!’
Dit is geen bede nie. Dit is 'n opborreling uit die donker draaikolk van enorme
gedagtes wat sy siel oorrompel het. Hy voel skielik dat sy spiere in krampagtige
spanning verkeer, asof hy 'n magtige las omhoog hou.
Hy voel vuil. Daar is 'n onreine kleed wat hom aankleef; hy moet dit van hom
afskeur en met die uiterste geweld in die grond vertrap, anders sal hy nooit weer
skoon voel nie. Al die water van die wêreld sal hom nie weer rein maak nie.
En toe hoor hy om hom heen 'n sagte fluistering. Onbewus het hy onder die
skaduwee van 'n fluisterboom tot stilstand gekom. Dit is die enigste fluisterboom op
sy plaas en in die hele geweste. In hierdie deel van die Bosveld is hulle uiters
seldsaam. Skielik bedaar die storm in sy gemoed. 'n Sagte, tere gevoel oormeester
hom en nouliks het hy dit gewaar of sy oë is met trane benat. Helder kom in sy
geheue op sy eerste liefdesdae, sy eerste liefdesdrome toe Susan eers aan hom
verloof was. Agter haar vader se huis op die rotskoppie was daar 'n fluisterboom
en dit was hul gewoonte om van daar saans die ondergang van die son te aanskou
ver oor die donker skaduwee van die oneindige Bosveld. Daar het hy vir die eerste
maal die manhaftigheid erlang om haar te omhels en te soen. Daar het hulle mekaar
die eerste liefdeswoorde toegefluister. Hy het altyd beweer dat hy in die fluistering
van die blare haar naam duidelik kon hoor: Susan, Lalasini.
Sy is so mooi, so fyn gemaak en hy so grof en sterk. Hy kan haar nie seermaak
nie. Sonder sy direkte toedoen sal sy seer genoeg kry voordat alles verby is. Dit
kan maar tot laaste wag - wat haar ten deel moet val.
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En toe sien hy weer die spore voor sy voete. Hy is nou kalmer. Hy kan dink, hy kan
planne maak. Daar is ook geen twyfel meer nie. Die storie het in sy verstand 'n
duidelike vorm aangeneem. Dit is die spore van Jim Raikes se perd. Euvrard het in
die oorlog, toe hy nog 'n seun was, 'n beroemde hoefsmid onder generaal Beyers
geword toe hy in die meeste gevalle sy hoefysters en spykers uit stukkies opgetelde
yster moes maak. En nou het hy in die gewoonte geraak om die ryperde van 'n paar
vriende self te beslaan. Hy kan hulle egter op die vingers van een hand tel. Daar is
net die perde van polisie-offisiere en die ryperd van Jim Raikes, en hierdie een is
Jim se perd, Jim Raikes, sy naaste buurman, sy intieme vriend van wie hy meer
hou as enige ander bewoner van Siekelbos.
Jim Raikes is 'n Australiër. Hy en Euvrard het die oorlog as baie jong seuns
deurgemaak, natuurlik aan verskillende kante. Hulle was altwee verkenners. Op 'n
dag was hy op 'n bergvoetpad toe hy skielik perdepote hoor wat hom van voor nader.
Daar was 'n rots en 'n draai in die voetpad wat hom vir die aankomende perderuiter
onsigbaar gemaak het. Hy het dadelik sy geweer van sy rug geslinger, van sy perd
gespring en die ruiter ingewag. Om die rots kom 'n Kakie, besig om aan 'n stuk
soetriet te kou, sy geweer agter die rug, doodgerus. Dit was Jim Raikes. Euvrard
het hom gehensop, hom met sy gesig teen 'n rots laat staan en sy geweer afgeneem.
Toe gee hy die gewone bevel dat sy gevangene al sy klere oorhandig. Dit was 'n
gloeiende somerdag en Jim Raikes het sulke snaakse dinge gesê, was so vrolik en
opgeruimd en hy was so 'n jong seun, net so jonk as Euvrard self, dat hy hom
jammergekry het. Sy perd en geweer moes hy natuurlik neem, maar hy het hom sy
klere laat behou en voordat hulle van mekaar afskeid geneem het, het hulle lank
met mekaar sit en gesels. En toe hulle uiteindelik met 'n warme handdruk groet,
was hulle goeie vriende. Ná die oorlog het Jim van die regering die plaas langs syne
gekry. Die Australiër het die ontmoeting op die bergpaadjie nooit vergeet nie, nòg
die ridderlikheid van die Boereseun. As daar een mens op aarde is wat Jim liefhet,
dan is dit ongetwyfeld Euvrard Marchand.
En nou dit! Die ontsettende spore wat sy eergevoel, sy trots, sy liefde, sy hele
lewe in die stof verbrysel.
‘God help my!’ is die enkele uitroep wat af en toe stamelend en fluisterend oor sy
lippe kom.
Hy is reeds meer as 'n uur laat toe hy weer sy huis van voor nader. Van ver kan
hy Lalasini op die naaste hoek van die veranda sien staan. Sy wag natuurlik
ongeduldig op sy koms. Maar hy nader haar baie stadig, met geboë hoof, asof hy
haar nie sien nie. Haar handwuif, wat hom begroet het by sy eerste verskyning om
die draai van die plaaspad, het hy onbeantwoord gelaat. Hy het gemaak asof hy
haar nie sien nie. Hy was ten minste nooit in sy lewe 'n huigelaar nie. Hy sou nou
in hierdie aangeleentheid die onskuldigste uitweë soek. Hy kan haar eenvoudig nie
onnodig seermaak nie; hy sal haar nie op die pynbank
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rek waarop hy self reeds gespanne is nie. Haar uur sal sonder sy toedoen kom.
Aan die ander kant vind hy dit heeltemal onmoontlik om die volmaakte huigelaar
teenoor haar te speel.
Maar hy is weer betreklik kalm. Die laaste roering en tumult van die sielstorm wat
hy ondergaan het, is in die verte aan aftrek, met slegs 'n dowwe geblits nou en dan
wat hom aan die vorige geweld herinner.
Hy is weer betreklik kalm omdat hy 'n plan beraam het nadat hy die skaduwee
van die fluisterboom verlaat het, 'n plan volstandig tot in die kleinste besonderheid.
Hy het gou ingesien dat daar vir hom geen uitweg was nie. 'n Voorbestemde pad
moes hy tot die bitterste einde volg. Oor wat later sou gebeur - daaroor het hy hom
nie bemoei nie. Sy eie lewe is in alle geval die geringste pion in die spel.
Toe hy by haar te staan kom, kyk hy haar vir die eerste maal reguit aan. Hy is
sonder hoed en sy gesig voel weer klam. Hy moet dit met sy sakdoek droogvee. Dit
het hom tegelyk tyd verskaf om sy laaste onstuimige gedagtes met 'n vaster hand
te beteuel, om sy stem binne beheer te dwing voordat dit nodig sou wees om te
praat. Toe hy opkyk, merk hy 'n vraende, twyfelende, onrustige trek op Susan se
gesig. Daar is 'n frons op haar voorhoof en haar donker oë is half toegeknyp - 'n
baie aanvallige manier van doen by haar wat hy altyd bewonder het.
‘Wat makeer, Euvrard?’ vra sy op haar merkwaardige, effense hees stem. ‘Jou
voorkop was nat van die sweet. Waar kom jy vandaan? Voel jy siek? Koors?’
Hy skud net sy kop en sê 'n paar sekondes niks.
Lalasini is in wit geklee. Haar bruin, gegolfde hare met die sonderlinge brons
weerskyn op die mees beligte dele gee nou iets van die glorie van die oggend weer.
En toe Euvrard naby kom en na haar opkyk - want sy staan op die veranda bo hom
- gewaar hy die vars geur wat sy uit die badkamer meegebring het. Sy laat hom
dink aan die wit glans van die wildepeer. 'n Paar sekondes staar hy haar met die
uiterste bewondering aan. Dit is asof hy haar vir die eerste maal in 'n onbekende
voorkoms aanskou. Wat hy die meeste bewonder, is die gloed van reinheid wat van
haar uitstraal, maagdelike reinheid en onskuld, iets wat deel is van hierdie heerlike
dagwording.
‘Nee, Susan, ek is nie siek nie,’ antwoord hy uiteindelik en ofskoon sy stem
standvastig genoeg is, praat hy baie sag, met iets bejammerends in sy stem. ‘Net
'n bietjie ver geloop en iets het my skielik bygeval. Ek moet dadelik ingaan dorp toe
en sal vannag daar slaap.’
‘Wat gaan jy in die dorp doen, Euvrard? Jy het my nooit iets daarvan vertel nie.’
En nou kan hy merk dat sy werklik onrustig word. Maar Euvrard het reeds besluit
om aan hierdie wending van die gesprek 'n spoedige einde te maak.

Eugène Marais, Versamelde werke

835
‘Ag, dit is 'n besigheidjie wat my ontgaan het. Van geen groot belang nie. Ek sal jou
later alles daarvan vertel.’,
Hy het voorgegee dat hy vreeslik haastig was. ‘Ek wil die geweer neem en 'n
draaitjie na die berge ry. As ek iets skiet, sal ek altwee, wild en geweer, by Jan Nel
agterlaat en dit môre saambring as ek terugkom. Ek sal ook by die polisiekantoor
aanry en Beneke vertel dat ek nie tuis sal slaap nie.’
Dit is sy gewoonte om die sersant van die pos in kennis te stel as hy 'n nag van
die huis afwesig gaan wees. Wanneer dit skielik gebeur, het sersant Beneke by
sulke geleenthede altyd minstens een maal gedurende die nag 'n swart konstabel
die werf laat besoek om te sien dat alles in orde was.
Haastig is hy by die huis in. Hy haal sy kort Mauser van die rak af en uit die laai
van sy lessenaar neem hy 'n handvol los patrone en steek hulle in sy baadjiesak.
Toe is hy vinnig by die agterdeur uit, waar sy opgesaalde perd reeds wag. Al hierdie
stappe was beraam om dit moontlik te maak dat hy nie weer met Susan in aanraking
sou kom nie. Hy kan haar eenvoudig nie groet nie; hy sou haar nie kon soen nie.
Toe sy hom so vinnig hoor uitgaan, roep sy hom op gebiedende toon uit die
eetkamer agterna.
‘Wag, Euvrard, ek maak padkos vir jou gereed. Jy het nog niks geëet nie.’
‘Alles onnodig. Ek sal by Nel aanry.’ (Nel was een van sy bure.) En toe Susan op
die agterstoep uitkom, sit hy reeds in die saal.
‘Euvrard, jy het my nie gegroet nie,’ sê sy saggies, halfklaend, halfbeskuldigend.
‘En jy het vergeet om jou rybroek en kamaste aan te trek.’
‘Dit kom nie daarop aan nie. Ek is reeds baie laat. Tot siens, tot siens!’ En hy druk
sy perd op 'n galop oor die werf en met die plaaspad die bosse in.
Solank hy binne gesig is, staar Susan hom met 'n frons agterna. Sy is baie
fyngevoelig, vernaamlik waar dit haar man betref. Die minste verandering in die
dampkring gewaar sy onmiddellik. Nog nooit vandat hulle getroud is, het Euvrard
haar op so 'n wyse verlaat nie. Sy voel dat daar iets baie ernstigers op die spel is
as wat Euvrard wil voorgee, en dit is met 'n aaklige, koue gevoel om haar hart dat
sy die stil huis weer binnetree.
Euvrard het sy perd op 'n byna aanhoudende galop tot by die polisiekantoor
gehou. Hy wou weet hoe laat Jim sy briewe kom haal - of hy nie miskien alreeds
daar was nie. By die polisiekantoor was slegs een swart konstabel teenwoordig.
Van hom het hy verneem dat sersant Paul Beneke op patrollie uit was en dat hy nie
voor laat die nag terug sou wees nie ... ‘Nee, baas Jim Raikes was nog nie hier nie.
Hy kom presies om elfuur elke oggend, net wanneer die posjong met die briewe
aankom.’
Hy is dankbaar dat hy Paul Beneke nie ontmoet het nie. Paul sal later 'n
onaangename plig teenoor hom moet uitvoer. Dit sal Paul natuurlik vreeslik skok,
want hulle is intieme vriende.

Eugène Marais, Versamelde werke

836
'n Gawe jong man, Paul; 'n baie mooi vent ook met sy gladde, effens ronde gesig
wat hom nog jonger laat lyk as wat hy werklik is. Altyd uitermate netjies in sy
mondering. Hulle het altyd vertel dat al die jong meisies in die buurt op Paul verlief
is, en dit is ook geen wonder nie.
En toe ry Euvrard stadig langs die grootpad noordwaarts - die ou Transvaalse
artilleriepad, meestal so reguit as 'n liniaal - hy ry in die rigting van Jim Raikes se
plaas. Tweehonderd tree van waar Jim se pad inkom, klim hy af, maak sy perd binne
die bome vas en gaan staan langs die pad, klaar, die kolf onder sy regterarm, die
tromp noordwaarts gerig. Dit val hom skielik by dat hy ou Jim weer voorstaan, presies
soos in die bergpaadjie jare gelede. Snaaks, die noodlot het hom in 'n donker sirkel
gelei.
Hy het slegs 'n paar minute gewag toe sien hy Jim op 'n stywe draf die grootpad
inkom. Dit het hom 'n hele tydjie geneem voordat hy Euvrard herken. Toe roep hy
hom van ver ewe opgeruimd toe: ‘Lo, Euvrard!’
Maar Euvrard beantwoord die groet nie, gee geen teken dat hy die begroeting
gehoor het nie. Hy beskou Jim net noukeurig, dreigend, en skat die krimpende
afstand tussen hulle.
'n Lelike vent is ou Jim; maer, lank en lomp en 'n gesig so vol sproete as 'n
kalkoeneier. Sy breë mond is in 'n gedurige glimlag gerek. Euvrard kan die glans
van sy wit tande al van ver af sien. Snaaks dat 'n vrou hom ooit aantreklik kan vind.
Maar hy is 'n vrolike vent, altyd opgeruimd en vol grappe. Miskien is dit die rede.
Toe Jim sestig tree van hom is, lê die Australiër met sy handsambokkie aan.
‘Hands up!’ skreeu hy. Maar Euvrard maak geen beweging en sê geen woord nie.
Hy staan so stil soos 'n beeld wat uit klip gekap is.
Toe Jim sowat twintig tree van hom af is, hou hy skielik in met 'n uitdrukking van
skrik en verwondering op sy gelaat. Dit was waarskynlik nòg die dreigende houding
nòg die onnatuurlike stilswye van sy vriend wat die Australiër laat skrik het. Hy het
iets anders opgemerk: hy het Euvrard Marchand se gesig gesien!
‘Wat makeer? Wat het gebeur, Euvrard?’ vra hy verskrik.
Euvrard kan hom nie van die perd afskiet nie. Hy het dikwels Engelse in die oorlog
van hul perde afgeskiet en die geweldige neerstorting was vir hom altyd 'n verskriklike
verskynsel.
‘Klim af, Jim,’ sê hy saggies maar gebiedend.
Jim klim dadelik van sy perd af en los die teuels op die grond. Hy staan sowat
twintig tree van Euvrard, verslae en verskrik. Euvrard kyk net een maal haastig om.
Ver agter in die grootpad sien hy twee swartes aankom. Maar dit kom nie daarop
aan nie. Dit sal alles gou genoeg bekend wees.
Toe hy weer praat, is sy stem so helder soos dié van 'n bevelvoerende offisier.
‘Jim,’ sê hy ‘as jy in God glo, in die hiernamaals, sê 'n laaste gebed op, want
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binne drie sekondes sal jy voor die regterstoel verskyn - as daar so iets is - om te
verantwoord vir wat jy aan my gedoen het.’
‘Aan jou gedoen?’ vra die Australiër stamelend, met droë lippe. ‘Wat het ek aan
jou gedoen, Euvrard? Ek verstaan nie ... ek verstaan niks.’
Maar Euvrard kan die halfsmekende toon nie langer aanhoor nie. Hy bring die
geweer aan sy skouer en so stil is sy arms dat hy die korrel dadelik doodtrek op die
hoek van Jim se boonste baadjiesak ... en toe skiet hy.
Hy het goed geweet wat sou gebeur - die agtereenvolgende bewyse van 'n skoot
deur die hart. Hy het dit dikwels gesien. Maar dié keer het dit vreeslik lank geduur
- talmend, uitgerek. Eers die stadige buig van die knieë, die vooroorhelling van die
romp, die uitstrekking van die arms asof Jim die geweld van die val wil afwend, en
toe slaan die lang liggaam vooroor in die pad neer. Daar is 'n opwalming van stof
waar Jim geval het.
Toe Euvrard nader loop en langs hom staan, merk hy op dat hy onbewus met 'n
loodpuntkoeël geskiet het. Onder Jim se linkerskouerblad is 'n groot gat deur sy
baadjie geskeur waar 'n opwelling van bloed reeds die flenters verkleur. Jammer
dat hy met 'n dum-dum geskiet het.
Weer gewaar Euvrard dat sy oë mistig word van trane.
‘Ons sal miskien weer ontmoet, Jim,’ fluister hy, ‘waar alles reggemaak sal word.
Ek weet nie ...’
Hy kan Jim nie daar in die son en stof laat lê nie. Hy neem hom aan die hande
en sleep die liggaam onder die skaduwees van 'n boom langs die grootpad.
Toe Euvrard omkyk, sien hy ver weg die twee swartes terughardloop. Hulle sal
die polisie natuurlik vertel wat hulle gesien het, maar met hom sal niks gebeur voordat
sersant Beneke die nag terugkom nie.
Dit is kwart voor elf die nag toe hy sy huis vir die eerste keer weer nader. Ure
lank, ontelbare ure, het hy in die bos rondgedwaal. Daar brand nog lig in die
slaapkamer. Susan is nog wakker. Hy saal sy perd by die voorstoep af en toe draai
hy die slot van die voordeur. Hy is verwonderd om die deur nie gesluit te vind nie.
Susan sluit gewoonlik alle deure as sy alleen is. Ook die slaapkamerdeur is nie
gesluit nie. Toe hy met sy geweer in die hand ingaan, sien hy Susan in haar
deurskynende nagrok regop in die bed met 'n oop boek op haar geboë knieë. Hy
kan sien dat sy ontsettend geskrik het om hom so te sien inkom. Sy staar hom aan
met verwilderde oë terwyl hy sy geweer in die hoek plaas, sonder om haar te groet,
sonder om 'n woord te sê.
‘Euvrard!’ roep sy hees en halfhisteries, ‘wat makeer jou? Wat het gebeur?
Waarom het jy teruggekom? Jy sou op die dorp slaap.’
'n Paar momente kyk hy haar stil aan, toe sê hy saggies: ‘Gaan lê, Susan. Daar
sal netnou 'n besoeker kom. Dan sal jy alles hoor.’
Maar sy spring uit die bed op en nader hom met uitgestrekte hande, smekend.
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‘Euvrard, ek weet iets ernstigs het gebeur. Waarom verberg jy dit vir my? Waarom
laat jy my die angs en pyn uitstaan? Wie is die besoeker van wie jy praat?’
‘Jy sal netnou weet,’ herhaal hy en met 'n opgeligte hand gebied hy haar tot
stilswye. Net toe hoor albei buite op die stoep 'n geluid. Daar is 'n sagte klop aan
die voordeur en toe word dit suutjies oopgemaak. Daar is voetstappe in die gang,
vergesel van die sagte gekletter van spore. Dit is sersant Beneke wat sy moeilike
taak kom uitvoer. Die twee swartes het hom natuurlik met sy aankoms by die stasie
van Jim se dood vertel. Daar is 'n nog sagter klop aan die kamerdeur en toe fluister
'n stem:
‘Susie, Susie, is jy wakker?’
Dit is sersant Beneke se stem, en Euvrard is 'n oomblik verwonderd dat hy Susan
op haar naam noem. Dit is nie sy gewoonte nie en hierdie verkorting het Euvrard
nooit tevore gehoor nie. Dit was natuurlik om haar gerus te stel, te troos vir die
vreeslike taak wat hy moet uitvoer.
Toe draai die knop, die deur gaan stadig oop en sersant Paul Beneke staan op
die drumpel, flink, regop, netjies in sy donker mondering met blink gepolyste lyfband,
rewolwersak en kamaste.
Euvrard stap hom met uitgestrekte arms tegemoet.
‘Sit hulle maar aan, Paul. Ek is klaar om met jou saam te gaan.’
‘Sit wat aan?’ sê Beneke verbaas. ‘Waarvan praat jy? Ek verstaan jou nie.’
Euvrard laat sy arms stadig sak. Weer sien hy op die gesig van die sersant, soos
hy die oggend op die gesig van Jim Raikes gesien het, 'n uitdrukking van
verwondering, verbystering, skrik. Hy merk op dat Beneke se hande en lippe geweldig
bewe.
‘Het jy niks gehoor nie? Was jy nie by die kantoor aan nie? Het jy nie gehoor dat
ek Jim Raikes vanoggend in die grootpad doodgeskiet het nie?’
Die enigste antwoord op sy vrae is 'n geweldige, aanhoudende, angswekkende
geskreeu van Susan, wat aanhou en aanhou totdat dit uiteindelik wegsink in 'n sagte
histeriese gesnik.
Maar geeneen van die twee mans steur hulle in die minste aan haar nie. Hul oë
is stip op mekaar se gesig gevestig. Euvrard kan sien dat die sersant doodsbleek
geword het, dat een geweldige siddering ná die ander sy liggaam van kop tot voete
skud, en toe gaan 'n lig vir Euvrard op. Dit is asof 'n donker gordyn wat hom steeds
van sy omgewing afgesluit het, stadig sak. Vir die eerste maal dié dag verkeer hy
skielik in 'n storm van woede. Daar is nou iets in sy gedrag van 'n gekweste leeu
wat vir laas sy vervolgers dreigend tegemoet keer. Toe hy praat, is sy stem klinkend
asof hy hemel en aarde tot getuie van sy beskuldiging wil daag. ‘Nou sien ek ... nou
sien ek! Paul Beneke, dit was jou spore in die sand!’
En met dié woorde draai hy vinnig om om sy geweer te gryp.
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Maar Paul Beneke was te gou vir hom. Met 'n enkele ruk het hy sy rewolwer uit die
sak en byna gelyktydig val die skoot. Die ontploffing binne die kamer is
oorverdowend. Beneke se hele liggaam word deur 'n aanhoudende siddering geskud,
maar die onsekerheid van sy aanlê is vir een oomblik deur die snelheid van sy
beweging geneutraliseer. Hy het goed geskiet.
Die koeël het Euvrard net onder die skedel, reg op die middellyn, getref en soos
gewoonlik by 'n kopskoot van hierdie aard, stort die forsgeboude liggaam met 'n
groot geweld op die vloer neer. Die romp lê oor die tapytrand op die gepolyste planke
van die vloer en die vingers van die uitgesteekte hand raak aan die kolf van die
geweer.
Onmiddellik na al die dreunende rumoer sak daar 'n onaardse stilte oor die kamer
neer.
Die dreigende leeu het skielik 'n gevaarlose voorwerp geword, roerloos en baie
stil.
Die rewolwer hang slap in Beneke se bewende hand. Hy sien van onder Euvrard
se regterskouer 'n rooi straaltjie uitkruip wat stadig oor die gepolyste vloer kronkelend
verleng.
Paul Beneke is die eerste wat weer praat, wat 'n einde aan die verskriklike stilte
maak. So droog is sy mond dat sy woorde 'n skor gefluister is - maar hy sou in elk
geval gefluister het. Dit sou hom byna as 'n ontheiliging voorgekom het om in
teenwoordigheid van die stille, roerlose gedaante op die vloer hardop te praat.
‘Wat ... wat het hy bedoel? Wat het hy gemeen met spore in die sand?’
Daar is geen antwoord nie. En toe vir die eerste maal kyk hy na Susan. Sy staan
'n paar tree van hom af in haar wit deurskynende nagrok waardeur die skoonheid,
die fyne prag van haar jeugdige liggaam soos 'n dowwe skadu sigbaar is.
Sy gee die indruk van die skoonste van die skikgodinne wat van naby aandagtig
en nuuskierig haar jongste handewerk betrag.
Altwee haar hande is oor haar mond gevou asof sy op hierdie wyse alleen in staat
is om 'n aanhoudende geskreeu teen te hou. Uit haar bleek gesig staar haar
wydgerekte oë met die vonkeling van waansin in hul diepte. Haar blik is stip gevestig
op die kronkelende rooi straaltjie wat van onder Euvrard se regterskouer stadig, so
stadig, verder en verder oor die gepolyste vloer beweeg.
Sy het Paul se vraag onbeantwoord gelaat. Hy het gedink dat hy 'n skaars sigbare
beweging kon bespeur, dat sy haar kop skud.
Maar Lalasini het geweet: sy het die oggend reeds geraai. Sy het goed geweet
wat Euvrard se laaste woorde beteken het toe hy van spore in die sand praat.
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15 Oor 'n Merkwaardige Moordsaak
Enige jare gelede het voor die Rondgaande Hof op Pietersburg 'n saak gedien wat
in baie opsigte een van die sonderlingste was wat ooit voor 'n Suid-Afrikaanse hof
gekom het. Om een of ander onverklaarbare rede was daar op dié tydstip geen
dagbladverteenwoordigers in Pietersburg nie. Nòg die Engelse nòg die Afrikaanse
koerante had 'n verslag van die saak.
Die saak was 'n beskuldiging van moord teen die oudste en ‘troonopvolger’ van
die ou Bawenda-kaptein Sewaas en sewe van sy groot en vernaamste toordokters.
Ek het namens die staat opgetree en die beskuldigdes is verdedig deur adv. Krause
en adv. Van Soelen, daarna altwee regters in verskillende howe.
Die Bawenda praat 'n taal so anders as die land se twee bekendste swart tale
dat die kwessie van vertolking die polisie altyd moeilikheid gee. Dié keer, egter, het
die naturellekommissaris 'n jong Duister na Pietersburg gebring wat tussen die
Bawendas gebore is en grootgeword het. Nie alleen kon hy hulle taal ewe goed
praat as Afrikaans, Duits en Engels nie, maar wat van meer belang was, hy het van
sy kindsdae af hul volksliedere, sages, legendes en stories geleer en daar was niks
van hul eienaardige lewenswyse en gewoontes wat hy nie geken het nie. Die
donkerste geheime van hul sonderlinge rituele dienste was vir hom geen geheim
nie. Vir hom was dié kennis so 'n alledaagse ding dat hy klaarblyklik nooit geweet
het hoe diep interessant en van hoeveel wetenskaplike waarde dié buitengewone
kennis by 'n blanke was wat kon vertel en wat gewillig was om te vertel nie. Van die
ou Bawendas self kon 'n mens eenvoudig niks verneem nie. Hul lewe was vir hul
blanke bure 'n gesluierde geheimenis, en hulle het konsekwent geweier om die
geringste feite te verklap. Hul samelewing was 'n groot vrymesselary, die geheime
waarvan met die uiterste waaksaamheid van die blankes onthou is.
Dit het vir my spoedig duidelik geword dat daar geen blankes te vinde was wat
die taal of die geheime lewenswyse van dié volk geken het of ooit die moeite gedoen
het om dit op te spoor nie, behalwe genoemde jong Duitser.
Om die saak behoorlik aan regter en jurie te verduidelik, het ek dadelik gevoel
dat ek alles omtrent die volk moes weet wat daar te wete was, derhalwe had ek
voor die verhoor 'n week lank nagtelike onderhoude met ons jong tolk. In dié tyd het
hy my 'n storie vertel wat boeiender was as enigiets wat ek ooit in my lewe gehoor
het. Wat ek dadelik gevoel het, was dat ek hier te doen had met waarskynlik die
enigste swart volk in Suid-Afrika wat 'n duidelike verband toon met die ou Egiptiese
beskawing van seshonderd jaar voor Christus tot die Romeinse en Griekse
verowerings. Soos algemeen bekend, was die Egiptiese taal, letterkunde en
geskiedenis vir meer as duisend jaar totaal verlore. Daar was geen mens op aarde
wat 'n enkele letter of woord van al die duisende gebei-
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telde inskripsies in hul wonderbaarlike rotstempels en paleise en die duisende
papirushandskrifte uit die priesterlike en koninklike grafkelders kon ontsyfer nie. Die
enigste kennis wat die moderne geleerdes van die ou Egiptenare had, was afkomstig
uit die verhaal uit die Ou Testament. Later het geblyk dat die Jode niks meer van
Egipte geweet het as die kennis van 'n naburige volk nie, waarvan gedurig deur die
Egiptenare enkelinge as slawe gevang is. Hulle het egter nooit vroue of kinders
gebuit nie, slegs jong seuns of manne, wat dadelik voor hul verkoping gekastreer
is. Die gebruik van Egiptiese woorde en beskrywings van Egiptiese lewenswyse
bewys dadelik aan iemand vertroud met die taal dat ons hier te doen het met 'n
naburige half-verowerde volk wat gedurig op hulle hoede moes wees teenoor die
hoogbeskaafde volk aan die grense van die woestyn.
Die Egiptenare het hulle Sjasu genoem - sandbewoners. Hul enigste kennis van
Egipte en die Egiptenare was waarskynlik afkomstig van ontsnapte slawe wat hulle
weg na die woestyn teruggevind en kom vertel het van al die wondere van dié
magtige volk. Daar uit het die legende van die Exodus ontstaan, om onder die
sandbewoners later as 'n historiese oorlewering voort te duur tot hul verowering van
Palestina en die beskawing wat daardeur ontstaan het. Waarskynlik duisende jare
ná die gebeurtenisse wat die legende voorgee om te beskrywe, het die storie deel
geword van die Joodse godsdienstige geskiedenis. Die ware kennis wat moderne
Europa van die ou Egiptenare gehad het, was derhalwe feitlik niks totdat een van
Napoleon se offisiere 'n steen te Rosetta gevind het met 'n proklamasie van die
Griekse koning van Egipte in beide Grieks en Egiptiese hiërogliewe. Van hierdie
enkele reëls (werklik slegs van twee name om mee te begin) is die hele taal ontsyfer
totdat ons Egipties net so goed ken as enige moderne geskrewe taal.
Later is ontdek dat daar geen lewende volk in Afrika was wat enige direkte verband
met die ou Egiptenare toon nie. Die taal van slegs een byna uitgestorwe volk - die
Kopte - het 'n ooreenkoms met Egipties getoon. Dit was egter ook blykbaar die
aangeleerde taal van 'n verowerde volk. Van 'n volk afkomstig van hulle was daar
geen spoor te vinde nie. Dit was asof die magtige volk in die lug verdwyn het soos
'n seepbel, 'n volk wat meer as vyfduisend jaar heersers van die bekende wêreld
was.
Dit was vir die skrywer derhalwe van boeiende belang toe hy uit die vertelling van
die jong Duitse tolk bewyse vind van 'n klaarblyklike ou Egiptiese verband. Hoe ver
dit gestrek het, sal die leser uit die loop van dié artikel self agterkom.
Eers sal ons derhalwe iets vertel van die tans aangenome geskiedenis van die
Bawenda, soos dit uit hulle legendes en oorlewerings opgemaak word - seker geen
alte betroubare geskiedkundige bron nie.
Vermoed word dat die Bawendas ongeveer driehonderd jaar gelede uit die
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verre noorde van Afrika na die suide deurgedring het, waarskynlik voor 'n ander
swart vloedgolf. Daar is min aan te twyfel dat hulle tydens hulle vlugtrek die
teenswoordige Zimbabwe bereik het en daar lank vertoef het. Het hulle die vesting
daar gevind of was hulle self die boumeesters van hierdie sogenaamde tempel? Ek
het altyd 'n gevoel dat die Bawendas veel vroeër as die aangenome tydperk verhuis
het, waarskynlik meer as duisend jaar, en daar is bewyse waaruit 'n boekdeel sou
gemaak kon word dat die Bawendas Zimbabwe gebou het.
Hulle toon tot vandag toe 'n kennis van klip- en rotswerk wat 'n mens laat dink
dat die bouwerk 'n klein en gebrekkige oorblyfsel is van hul Egiptiese herkoms. Hulle
beskou Zimbabwe tot vandag toe as een van hul heilige plekke, hulle ou tuiste. Van
'n verdere afkoms as Zimbabwe weet die teenswoordige Bawendas nie. Dit lyk seker
dat hulle van plan was om 'n soortgelyke vesting in Transvaal op te rig toe hulle
Zimbabwe in alle haas moes verlaat.
Ten suide van die Limpopo het die Bawendas 'n klein Zimbabwe begin oprig waarvan
die oorblyfsels vandag nog te sien is, maar hulle het spoedig 'n natuurlike vesting
ontdek veel sterker as enigiets wat hulle op die oop vlakte kon oprig. Die koning het
Magatosberg as sy hoofstad gekies, 'n vesting wat die Boere-krygsmanne tydens
die lewe van Magato as onneembaar beskou het sodat dié kaptein gedurende sy
leeftyd geheel en al onafhanklik was. Doornrivier was sy grens, en geen witman het
dit ooit sonder sy toestemming oorgegaan nie. 'n Onderkaptein (voorsaat van
Sewaas) het sy hoofstad aangelê in die skoonste natuurlike omgewing (ruwe berge
en ondeurdringbare houtbosse) wat in Transvaal te vinde is.
Om terug te kom na die verband tussen die ou Egiptenare en die Bawenda. Daar
was een sonderlinge verskynsel in die saak wat eerste my gedagte in dié rigting
gestuur het. 'n Jong ‘koningin’, die jongste vrou van ou Sewaas, was die vernaamste
kroongetuie. Sy het 'n diep indruk op my gemaak tydens die voorlopige onderhoude
wat ek met haar gehad het. Sy was heeltemal anders as die swart tipes waaraan
ons gewoond is. Sy was werklik mooi, selfs uit 'n blanke oogpunt, en wat verstand
betref was sy onmeetbaar bo enige swart vrou wat ek ooit tevore gesien het. Sy
had 'n eienaardige praatwyse wat elkeen van haar belangrikste verklarings 'n gedig
gemaak het. Maar dit was haar gesig wat my dadelik en diep getref het. Ek had
dadelik die sonderlinge gevoel dat ek die vrou tevore êrens gesien het, hoewel dit
hoogs onwaarskynlik was.
Eindelik het die uitleg my te binne geskiet. In die museum van Egiptiese oudhede
is daar 'n houtsneeborsbeeld van 'n jong Egiptiese prinses wat ongeveer drieduisend
jaar voor Christus gesterf het. Die stuk is ongeveer ses duim hoog maar dit word
algemeen erken as een van die merkwaardigste snybeelde wat die wêreld ooit
gesien het. Kort ná die ontdekking van die beeldjie deur 'n Amerikaanse ekspedisie
wat besig was om opgrawings te doen onder die ge-
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wone voorwaarde dat die Egiptiese regering die reg van eerste keuse sou hê op
alle stukke wat hulle mag vind, het 'n museum die Egiptiese regering £25 000 vir
die klein houtbeeldjie aangebied.
Die aanbod is van die hand gewys en die naamlose houtbeeldjie is algemeen
beskou as een van die waardevolste skatte in die museum van Kaïro. Sewaas se
jong ‘koningin’ was die ewebeeld van die Egiptiese prinses. Ek het later 'n kiekie
van die beeld in Pretoria bestel en het die jong Bawenda-vrou gelaatstrek vir
gelaatstrek met die Egiptiese beeld vergelyk en almal (die regter inkluis) het dadelik
verklaar dat sy as model vir die beeld kon gestaan het.
Aan die jong Duitse tolk het ek 'n reeks van die mees alledaagse Egiptiese woorde
voorgelê en daarop het die ontdekking gevolg dat verskeie Bawendawoorde nie
alleen 'n direkte afkoms van Egipties vertoon nie, maar dat etlike presies dieselfde
is.
'n Beroemde taalkundige het my egter later vertel dat dié presiese ooreenkoms
van woorde met groot voorbehoud as bewys van verwantskap moet beskou word.
Die bewyse het egter nog verder as woorde gestrek.
Ra was die eerste onder die Egiptiese gode. Hy was die songod. Ra is 'n ander
woord vir die son. Die Egiptenare het geglo dat die songod elke dag deur die oseaan
van lug wat werklik 'n vloeistof is, in twee skuite reis. Van sonop tot middag is hy in
die At-skuit, dan van middag tot sonsondergang gaan hy oor in die Atet-skuit. Die
skuite word deur 'n bemanning van onsterflike matrose met spane vervoer. Die
koning van Egipte het aanspraak op 'n direkte afstamming van die songod en
wanneer hy sterf, gaan hy direk na die skuit waarop Ra op dié tydstip verkeer. Sy
aankoms word met groot toejuiging deur Ra se matrose begroet.
Die Bawenda glo dat die son 'n lewende wese is, feitlik almagtig. Hulle glo dat
die blou lug 'n oseaan van vloeistof is en dat die son in 'n skuit vervoer word wat
deur 'n bemanning van roeiers getrek word. Wat nog merkwaardiger is, is dat hulle
ook die geloof had dat die koning en die ander kapteins van koninklike bloed in een
of ander direkte verband met die son staan, indien hulle nie direkte afstammelinge
is nie.
Ou Sewaas dra 'n halssnoer van krale wat nêrens in die moderne wêreld gemaak
word nie en later is ontdek dat die krale presies dieselfde is as krale wat in die ou
koningsgrafte in die Koningsvallei in Egipte gevind is. Die meeste van hierdie werke
het dertig eeue voor die geboorte van Christus ontstaan. Hulle beeldhouwerk houtbeelde van mense en diere - toon 'n bepaalde ooreenkoms met die oudste
Egiptiese kunswerke. Die Bawenda was ook vroeër bekend met goud en die
bewerking daarvan.
Ongelukkig is die meeste van hul ou gelowe en rituele dienste vinnig aan die
uitsterwe en dit was slegs van die oudste mans wat ons die gevraagde besonderhede
kon gee.
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En nou kom ons eindelik na die groot hofsaak terug. Dit het geblyk dat die
Departement van Naturellesake lank reeds vermoed het dat daar elke jaar vreeslike
dinge in Sewaas se stat plaasvind, maar die beste speurders (natuurlik van 'n ander
swart ras) was magteloos teen die klipmuur van vrees, stilswye en koppigheid wat
hulle by die Bawendas teengekom het. Uiteindelik is besluit om energiek op te tree.
Mnr. Stubbs, 'n deskundige op naturellegebied, is aangestel as
naturellekommissaris binne Sewaas se hoofstat, met 'n sterk afdeling blanke polisie
en Zoeloe-speurders onder hom.
En dit was een van die eerste dinge wat mnr. Stubbs ontdek het: Jare en jare
reeds, feitlik solank gelede as wat die oudste inwoners kon onthou, het daar elke
jaar met saaityd 'n inwoner (somtyds meer as een) uit die stat verdwyn. Hierdie
verdwyning was uiters geheimsinnig en onverklaarbaar. Dit het in alle opsigte altyd
presies dieselfde kenmerke gehad. Die betrokke persoon was altyd liggaamlik jonk
en sterk en altyd 'n algemeen bekende persoonlikheid onder die stam. Hy of sy was
altyd ryk en bekend as iemand wat gelukkig was in sy landboubedrywighede.
Die persoon was iemand wat altyd baie koring geoes het en baie graan in sy putte
opgegaar en 'n groot trop beeste versamel het. Hierdie besonderhede - so het mnr.
Stubbs ontdek - was 'n onfeilbare begeleiding van die misterieuse verdwynings. Die
merkwaardigste eienaardigheid was egter die feit dat die persoon spoorloos verdwyn
het. Die Bawendas was uitstaande spoorsoekers en kon gewoonlik alle veldtekens
soos 'n geopende boek lees, maar die man of vrou wat verdwyn het, het nooit spoor
of teken nagelaat nie. Eendag was hy tuis besig met sy gewone landbouwerk en
die volgende dag was hy weg, soos 'n seepbel wat in die lug ontplof het. Geen lyk,
graf of gebeente van dié mense wat wegraak, is ooit ontdek nie.
Te midde van Sewaas se stat, hoog tussen die gebergtes, is die beroemde heilige
meer van die Bawendas, wat glo bodemloos sou wees. Mnr. Stubbs se agterdog
was in die eerste instansie dat die lyke 'n rusplaas in die blou dieptes van die meer
vind, soos vroeër die lyke van afgestorwe kapteins, maar dié teorie het later
ongegrond geblyk te wees. In menige geval kon die polisie nie die minste vordering
in die ontsluiering van die geheim maak nie en so het dit gebly totdat mnr. Stubbs
'n goeddeurdagte plan ontwerp het. Hy het 'n stuk of wat jong Bawendas as lede
van sy polisie-afdeling aangestel en hulle dadelik persoonlik onderrig gegee om as
speurders op te tree. Aan die begin het hy gemerk dat sy Bawenda-speurders onder
dieselfde wolk van vrees verkeer as die ander inwoners van die stat en dat hulle
soos rotsskulpe toeklap sodra 'n woord omtrent die geheimsinnige verdwynings
gerep word, maar mettertyd het 'n sekere mate van esprit de corps sy verskyning
gemaak; trots op die uniform, op sy mag en werk, Die speurders het ontdek dat die
polisie en die kommissaris magtiger was as die
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kaptein self en dat hulle altyd die beskerming van die regering sou geniet, waar
hulle ook al mag wees of wat hulle ook al mag doen.
En toe het hulle begin vertel van die diepste geheime van die rituele lewe van die
Bawendas. Die eerste wat mnr. Stubbs ontdek het, was dat daar 'n geheime
priestervereniging is wat al die donkere seremonies van die stam ken. Hul
vergaderplek en -tyd was in die diepste en ontoeganklikste houtbosse en altyd in
die donkerste van die nag. Ou Sewaas was slim genoeg om nooit persoonlik aan
hierdie geheimsinnige vergaderings deel te neem nie. Hy was natuurlik te oud, maar
daar is nie die minste twyfel dat dit met sy medewete en onder sy bevele geskied
het nie. Sy oudste seun en ‘troonopvolger’ was hoof van hierdie hiërargie en die
lede was al die ou indoenas en toordokters van die stam - 'n ledetal van twaalf tot
sestien.
Die ‘kroonprins’ was 'n man van ongeveer vyf-en-dertig jaar, maar die oudste van
sy medelede was 'n toordokter van diep in die sewentig. Ná die ‘prins’ was hy Sewaas
se vernaamste raadgewer en eerste onder die donker Bawendapriesterskap. Wat
hulle op hul vergaderings uitgerig het, weet niemand nie en die gewone inwoners
van die stat het altyd van so 'n byeenkoms gevlug. Om op 'n vergadering af te kom,
is dadelik met die dood gestraf. So 'n onwillekeurige toeskouer het gewoonlik sonder
verset of poging tot ontvlugting die dood tegemoetgegaan, want hy wis goed dat
tydelike ontsnapping hom niks sou baat nie. Solank hy binne die stat bly was sy
uiteindelike dood so seker as wat die son opkom. Hy het eenvoudig spoorloos
verdwyn. Daar het duistere en verskriklike dinge op hierdie byeenkomste plaasgevind,
maar wat presies daar aangegaan het, kon die slimste Bawenda-speurders nooit
blootlê nie totdat die blote toeval mnr. Stubbs in die hand gespeel het en hierdie
met bloedbevlekte moordenaars onverwags in daglig betrap is.
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Laramie die Wonderwerker

aant.

Laramie die Wonderwerker
1 Laramie en Sy Agterryer
Een koue winteroggend het ek gekampeer langs die jagpad wat Groot Vlakte van
wes na oos kruis. Tussen my kamp en die pad was daar 'n laning siekelbos, wat
my soos 'n gordyn teen alle moontlike padreisigers beskut het. Nie dat die beskutting
juis nodig was nie - selfs indien ek dit verlang het - want reisigers op Groot Vlakte
was destyds so 'n seldsame verskynsel dat 'n storing van hierdie aard hoogs
onwaarskynlik was. En tog het die noodlot dit dié oggend bewerkstellig dat ek in die
eensame jagpad die eerste bedryf van 'n eienaardige komedie soos op 'n verhoog,
kon aanskou, terwyl ek ('n tyd lank altans) agter my siekelbos-gordyn verskuil, vir
die komediante geheel onsigbaar was.
My volk was net besig om karmenaadjies oor 'n gloed van kole aan spitte te braai,
toe ek die geluid van perdepote in die sagte ‘asgrond’ van die jagpad hoor. Ek moet
erken dat ek die pad nuuskierig van agter die siekelbos beloer het; ek was nie juis
gereed om besoekers te verwelkom nie.
Die draaie van die ou jagpad en die majestueuse kameeldorings wat Groot Vlakte
hier bedek, het die aankomende perderuiters ook van my gesig beskut, totdat hulle
binne 'n afstand van vyftig tree op die gelykte te voorskyn kom.
Dit was 'n eienaardige kavalkade - so eienaardig dat ek ná my eerste gevoel van
verbasing moeite ondervind het om nie hardop te lag nie.
Die eerste wat te voorskyn gekom het, was 'n lang, maer kêrel op 'n geraamte
van 'n perd. Sulke gelapte klere as wat sy lang liggaam bedek het, het ek seker
nooit tevore gesien nie. Hy het 'n kakie-rypak aangehad, met 'n afskuwelike Engelse
ballon-rybroek, wat tevergeefs getrag het om alle dele van sy lang bene te bedek.
Ek sê ‘kakie’, maar sowel baadjie as broek was so gelap dat dit moeilik was om
oortuigend te beslis wat die oorspronklike stof van die gewaad was. Sy perd was
ook buitengewoon lank van been, en nog langer van haar; en so maer dat elke lid
en gewrig in sy geraamte getel kon word. Die kêrel had 'n lang, smal gesig waarop
uiterste neerslagtigheid en droefgeestigheid die vernaamste, feitlik die enigste,
uitdrukking was.
Die hele samestelling was 'n verpersoonliking van die uiterste ellende. Alles
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was in treurende houding. Die perd slof voort deur die stof met slepende hoewe,
hangende kop, hangende ore, en halfgeslote oë; terwyl sy ruiter, verslap in die saal,
vooroor gebuig sit, half aan die slaap, met 'n lang druipende treurwilgsnor, wat die
droefgeestigheid van sy aangesig verdiep. Hy het dae lank nie geskeer nie; en seker
nog langer nie gewas nie; hy en sy perd was van kop tot tone met die vaal stof van
die Vlakte bedek.
Kort op die hiele van die perd was 'n tweede, ewe merkwaardige ruiter. Dit was
'n ou, verkrimpte Boesmantjie op 'n langhaardonkie. Onder 'n ou flenterhoed kon
ek sy klein gesiggie, gerimpeld soos 'n verlepte suurlemoen, en die klein kraalogies
sien uitloer. Deur die ontelbare gate in sy hoed was sy grys peperkorrels aan alle
kante sigbaar. Agter hom volg 'n pakdonkie, belaai met 'n rommel van komberse,
potte, panne en ander veldgereedskap; en bo-op die drag lê 'n steekbaard-brakkie,
so klein en tegelyk so met stof bedek dat ek twee maal moes kyk voordat ek seker
was dat dit 'n lewende hondjie was.
Net toe die verbasende optog reg oorkant my was - tot nog toe het geen van beide
my kamp ontdek nie - was daar 'n skielike storing wat die twee duttende ruiters
tegelyk helder wakker skud. Van agter kom die geruis van 'n motor, onmiddellik
gevolg deur die gesketter van 'n toeter. Uit 'n wolk stof kom 'n groot motor te
voorskyn, wat 'n paar tree voor die perderuiter tot stilstand kom. Al die persone van
die drama het binne 'n paar tree van my - die onsigbare toeskouer - tot stilstand
gekom.
Uit die motor klim 'n forsgeboude, blonde reus van 'n kêrel, wat ek dadelik herken
as meneer ‘Skat’ Pretorius, die rykste grondeienaar op Groot Vlakte. Hy was nie
juis 'n ‘bewoner’ van die Vlakte nie, want hy het slegs af en toe sy groot plaas besoek
en dan het hy selde langer as 'n week of twee vertoef. Hierdie winter het die mare
egter rondgegaan dat meneer Skat Pretorius van plan was om al die koue maande
op die Vlakte deur te bring. Hy het byna 'n maand tevore reeds met sy gesin sy
intrek in Rooilaagte se reuse-woonhuis geneem en was klaarblyklik nou op weg
huis toe ná 'n besoek aan die dorp. Hy was 'n baie ryk man, wat te midde van rykdom
en weelde grootgeword het, want hy het sy skatte van sy oorlede vader geërwe. Hy
kon nouliks 'n beminde buurman genoem word. Hy was luidrugtig - in alle opsigte
luidrugtig - en ofskoon 'n mens hom nie juis as spoggerig kon beskrywe nie, was
dit duidelik dat die omgewing waarin hy opgegroei het, 'n ongunstige uitwerking op
sy karakter gehad het. Hy was 'n maatskaplike tiran, uit hoofde van sy geld. Hy was
gewoond om alles wat hom die minste teenstand bied, met 'n uitbarsting van woorde
en dreigende gebare te oorrompel, soos 'n kragroller die bosse op 'n nuwe land; en
'n mens kon sien dat hy altyd stellig verwag het dat almal dadelik voor sy magwoord
moet buig. Bowendien was hy so sterk soos 'n reus, sodat diegene wat miskien
geneig was om sy rykdom te minag, deur sy spierkrag afgeskrik is.
Nadat hy, in 'n lang, wit jas gehul, uit die motor geklim het, het hy vlak voor
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die perderuiter in die pad gaan staan en die kavalkade 'n paar minute lank
woordeloos, met klaarblyklike verwondering, gadegeslaan; eers die baas en toe die
Boesman het hy noukeurig bekyk, sonder om selfs die ruiter se beleefde groet te
beantwoord. En toe sien ek 'n glimlag oor sy gesig trek, wat daarna oorgaan in 'n
gekekkel van 'n lag wat al luider en luider word totdat die geluid van sy gelag uit die
diep bors, soos die voormare van 'n donderstorm, storend oor die stil vlakte trek.
Hy lag en hy lag, vooroor gebuig, dan sywaarts, terwyl hy sy groot dye weerklinkend
met die hande klap. So hartlik was sy gelag, so uiters sorgloos omtrent die uitwerking
op die voorwerp wat dit ontlok, dat dit aansteeklik op ons agter die siekelbos gewerk
het. Sowel ek as my volk het uiteindelik saamgelag, meer oor Pretorius se gedrag
as oor die komiese vertoning van die perderuiter - en dit was komies genoeg.
Dit het lank geduur voordat hy behoorlik asem kon skep, en keer op keer, nadat
hy sy oë met 'n sakdoek afgevee het, was daar 'n nuwe uitbarsting.
Die houding van die perderuiter en sy Boesman het intussen ongetwyfeld gedien
om Skat Pretorius se lagspiere in beweging te hou. Doodstil, sonder 'n glimlag op
sy droewige gelaat, sonder die minste teken van verbasing of verontwaardiging, het
die flenterjak Pretorius woordeloos gadegeslaan. Net so ongeroerd was sy Boesman.
Toe die blonde reus uiteindelik sy vrolikheid onder bedwang het, roep hy die
perderuiter met sy gewone luidrugtigheid toe:
‘Wees gegroet, edele ridder van La Mancha! Nooit tevore het ek die eer gehad
om jou en jou beroemde agterryer, Sancho, op Afrikaanse bodem in lewende lywe
teë te kom nie; daar is derhalwe verontskuldiging vir die verrassing. En dit is natuurlik
die beroemde strydros, Rosinante?’
Skat Pretorius het 'n tyd lank aan 'n Europese universiteit gestudeer, en ofskoon
hy nooit 'n graad van enige aard behaal het nie, het hy daarin geslaag om 'n taamlik
goeie opvoeding op te doen, die bewyse waarvan hy nooit versuim het om ten toon
te stel nie.
Terwyl hy praat, klim die maer kêrel met stadige bewegings van sy perd. Hy gaan
vlak voor Pretorius staan, terwyl hy met 'n gemaakte buiging sy ou breërandhoed
van sy kop swaai.
‘Wie is ek, 'n ongelukkige skaduwee onder skaduwees, dat ek die minste of die
meeste van Gods skepsels van 'n glimlag sal beroof?’
En met dié woorde draai hy stadig voor Pretorius in die rondte, terwyl hy die
gelapte ballon van sy rybroek met altwee hande na weerskante wyd strek.
‘Ek bid u, meneer, stel u vrolikheidsdrang tevrede. Ons lag min genoeg onder die
uitspansel des hemels. Indien die ellende van u medemens in staat is om u tot
vrolikheid en opgeruimdheid op te wek, is ek tot u diens ... En as die Boesman iets
kan bydra ... ek smeek u om nie te aarsel om hom te gebied nie.’
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Sy woorde het die een of ander goeie snaar in Pretorius se gemoed geraak. Ek kon
sien dat hy skaam voel oor sy uitbarsting.
‘Ja, vriend, ek sien dat ek onbeleefd was. Kyk, my plaas is nie meer as ses myl
verder af nie. Kom na Rooilaagte. Ek sal jou daar te wagte wees en as gasvryheid
'n vergoeding vir my onbeleefdheid kan wees, hoop ek om alles weer reg te maak.
Wat is jou naam en nering, as ek mag vra?’
‘Meneer,’ antwoord die ruiter, ‘my naam is Laramie en ek is van beroep 'n
watervinder - u weet? ... 'n watervinder met die stokkie.’
‘Nou ja, meneer Laramie, kom na Rooilaagte. Daar kan jy ten minste uitrus. Ek
is jammer dat ek jou nie kan werk gee nie; ek glo natuurlik niks in die stokkie-nonsens
nie ... dit is alles twak en toiings. Maar jy sal nietemin jou verblyf op Rooilaagte
geniet. Daar sal ek voor sorg.’
En hy reik Laramie vriendelik die hand, terwyl hy die Boesman met 'n wuif begroet.
'n Minuut later verdwyn sy groot motor in die stofdwarrel tussen die kameeldorings.
Intussen het die ou Boesman sy donkie langs sy baas getrek, terwyl laasgenoemde,
diep ingedagte, die motor agterna kyk.
‘My jong,’ sê hy, ‘die skatkis is op die boom, en die honger is op ons hakke. Hy
is nooit die aangenaamste van reisgenote nie. As ons hom wil ontglip, moet ons
nou planne maak.’
Van agter die laning kon ek elke woord hoor en elke gebaar van die twee sien.
‘Seur,’ antwoord die Boesman, ‘as die reën kom, is dit net die leë damme wat vol
loop. Die vol damme kry niks van die nuwe water nie.’
‘Dis waar, o wyse uit die woestyn. Die generaal wat veldslae wen, is die een wat
die veld vooraf goed bekyk, en die vyand van kop tot tone bestudeer. Nou, ons
vriend is sonder twyfel Skat Pretorius, die doel en oogmerk van ons reis; en die
geluk was vanoggend aan ons kant, of hoe? Hoe kon dit beter gebeur het? Jammer
dat hy nie in die stokkie glo nie. Maar daar sal ander skeure en gate in sy
wapenrusting wees. Dit gebeur dikwels dat 'n man met die grootste veragting die
water-stokkie verwerp, terwyl hy vas glo in spokery, goëlery en towery, en dat 'n
aartappel in jou skoen goed is vir rumatiek. Miskien sal ek daarin slaag om meneer
Pretorius oor te haal om sy ongeloof in hersiening te neem. Boesmantjie, dit mag
die groot kans wees waarna ons so lank soek - wie weet? En so, ek is die ridder
Don Quixote de la Mancha, en jy is die agterryer, Sancho Panza? Nou ja, dan
betaam dit jou, my Boesman, om al die wysheid van Sancho Panza in gebruik te
stel.’
‘Seur, ek ken maar min van die Bybel. Van hulle het ek nog nie gehoor nie. Seur,
klim! Laat ons ry. Dit sal minstens twee uur duur.’
En toe druk hy die slap rand van sy pap hoed uit sy gesig en hy keer om na die
hondjie op die pakdonkie. Die brakkie staan op sy vier pootjies, met gespitste ore
na my kant gekeer. Dit was 'n sagte, skaars hoorbare blaffie wat die aandag van
die Boesman na die hondjie getrek het.
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‘Wat is dit, Sprinkaan?’ vra hy.
Die hondjie waai sy stertjie een of twee keer en toe staan hy met sy oë stip, soos
'n jaghond op die spoor van 'n patrys, na my kamp gerig.
‘Ha!’ sê die Boesman, ‘hier braai iemand vleis!’ En binne 'n paar sekondes was
baas en Boesman om my vuur geskaar, terwyl ek en Laramie oor en weer formeel
kennis maak.
Hy het sonder veel oorreding op my uitnodiging ingewillig om af te saal en saam
te eet.
Dit was my eerste kennismaking met die wonderhond Sprinkaan; en die eerste
maal dat ek van aangesig tot aangesig met sy wonderlike eienaar, Laramie, kon
praat.
Ek het hom twee keer tevore op 'n afstand gesien.

2 Om die Bosveldvuur
Die eerste indruk wat die drie besoekers op my gemaak het, was een van honger.
Dat al drie uitgehonger was, was nie een moment aan te twyfel nie. Laramie het sy
lang gestalte 'n paar tree van die vuur af op die gras uitgestrek; die Boesman het
'n paar tree verder teen 'n kameeldoringstam neergehurk; en tussen die twee het
die klein steekbaardbrakkie stelling ingeneem. Van die oomblik dat hulle gaan sit
het, was geeneen van hulle se aandag ooit vir 'n enkele sekonde van die
bedrywigheid van my kok verwyder nie, wat by die gloeiende kole met die vleisspitte
besig was.
Die klein hondjie se gedrag was besonder opmerklik. Met gespitste oortjies het
hy elke beweging van die kok gevolg, terwyl hy die gewig van sy klein lyfie gedurig
van die een na die ander voorbeentjie versit.
En toe was daar 'n merkwaardige voorval, wat altyd in my geheue sal lewe, omdat
dit die eerste openbarende blik was wat my verskaf is in die diepere sieleband wat
hierdie drie in 'n sonderlinge driemanskap verbind het.
Êrens uit sy verflenterde baadjie het Laramie ná lang gesoek en gesukkel, 'n ou,
afgebrande pyp te voorskyn gehaal, en ná nog meer gesoek het hy met duim en
voorvinger 'n klein hopie tabakkrummels uit die hoeke van sy sakke vergader. Terwyl
hy besig was om sy pyp sorgvuldig te stop, het die hondjie vir die eerste maal sy
aandag van die kok na sy baas versit. Sonder dat daar 'n woord geuit is, sonder dat
Laramie die minste sigbare teken gemaak het, het die hondjie hom met lang treetjies
genader en twee of drie maal sy vuil hand gelek. Oënskynlik het hy nie die minste
notisie hiervan geneem nie en klaarblyklik het Sprinkaan geen erkenning verwag
nie. Hy stap stadig na die vuur, terwyl hy die kok twyfelagtig uit die hoekie van sy
oë beloer.
Langs die hoop braaikole was 'n vlammende vuurtjie, waar die ketels aan die
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kook was. Die brakkie het die vuur noukeurig bestudeer; waarna hy met sy
voorpootjie 'n vlammende stompie vinnig van die vuur wegkrap. Daar was nog 'n
vlam aan die een end van die stukkie hout, wat hy geblus het deur die stomple van
die veilige end met sy voorpootjies heen en weer in die stof te rol. Toe die vlam uit
is, neem hy die stompie in sy bek, stap na sy baas en oorhandig dit met al die
stelselmatige bewegings van 'n redenerende wese, waarna hy weer ewe bedaard
op sy uitverkore plekkie gaan sit om die kok in die oog te hou.
Die hondjie se gedrag was so onverwags, so verbasend, dat sowel die volk as
ek dit met onwillekeurige verwondering begroet het.
Aan Laramie het dit egter geen die minste opmerking ontlok nie, selfs nie 'n
glimlaggie nie.
Ek het later geleer dat hierdie eienaardige mens vergeet het hoe om te lag.
Terwyl ons met die maaltyd besig was, het ek Laramie gedurig nadenkend
gadegeslaan. Een of twee keer het daar agter in my geheue 'n vae gewaarwording
opgedoem, asof ek alles wat toe gebeur, tevore op presies dieselfde wyse
deurgegaan het. Die meeste mense het by een of ander geleentheid hierdie
ondervinding. Dit word deur sielkundiges, onder andere, toegeskrywe aan
ongelyktydige werking van die twee helftes van die brein, en wat dies meer sy.
Ek het egter spoedig die ontdekking gedoen, dat die snaakse gevoel by dié
geleentheid toe te skrywe was aan die feit dat ek 'n onduidelike, byna vormlose
herinnering aan Laramie êrens in my geheue gehad het.
Net voordat hy aan die eet gegaan het, het hy sy hangende snor met 'n enkele
handveeg horisontaal getrek, sodat die punte met 'n vooroshoring-boog hemelwaarts
gewys het. Dit het dadelik die voorkoms van die Ridder van die Droewige Gelaat
(soos Don Quixote genoem is) op merkwaardige wyse verander. Ofskoon die
vernaamste uitdrukkings dieselfde gebly het, ofskoon sy gesig nog steeds 'n masker
van diepe neerslagtigheid gebied het, was daar ten minste stellig iets meer lewendigs,
iets meer intellektueels in sy vuil aangesig te bespeur. En toe ... op die donker
agtergrond van my geheue word twee tonele een na die ander, tot 'n heldere
brandpunt saamgestel, en van agter die coulisse tree Laramie elke keer te voorskyn,
maar in omstandighede so verskillend dat die moeilike herinnering lig verstaanbaar
was.
In die eerste skouspel verskyn hy op 'n vergadering van wetenskaplike leiers in
die hoofstad, waar ek toevallig teenwoordig was. Hy was in groot tenue, met die
rooi roset van een of ander ridderorde in sy knoopsgat. Hy was skoon geskeer, wat
ongetwyfeld gestrek het om die intellektuele trekke van sy gesig te beklemtoon. Hy
het onder die geleerdes 'n merkwaardige, 'n uitstaande vertoning gemaak - in sekere
opsigte 'n reus onder dwergies. En toe onthou ek die toespraak wat hy by dié
geleentheid gelewer het. Net so merkwaardig en uitstaande was dit as wat sy
persoonlike voorkoms was. Hy het net 'n paar minute gepraat, na aanleiding van 'n
stofdroë voordrag waarmee die een of ander ou

Eugène Marais, Versamelde werke

852
wetenskaplike peuteraar die vergadering 'n uur lank verveel het. Met 'n paar woorde
het hy sy gehoor na die misterieuse geweste gevoer wat in die wetenskaplike wêreld
die kenbare van die onkenbare skei. Onmiddellik het hy die vergadering so geboei
dat daar 'n indruk van asemlose oplettendheid was. Jy sou 'n speld kon hoor val.
En net so skielik as wat hy begin praat het, het sy toesprakie geëindig. Daar was 'n
gefluister onder die kaalkoppe, nes die gesuis van wind deur 'n bos fluitjiesriet: ‘Wie
is hy?’ ‘Waar kom hy vandaan?’ ‘Wat is hy?’ Ek glo nie dat daar 'n enkele antwoord
op een van die vrae was nie, en toe hulle weer na hom soek op die plek waar hy
gestaan het, was hy weg, en sover ek weet het hy dié nag nie weer in die vergadering
verskyn nie.
Die tweede toneel was van geheel ander kleur. Dit was 'n klein magistraatshof in
'n baie klein dorpie. Voor die hof staan 'n skraal, lang kêrel en 'n ou opgekrimpte
Boesmantjie tereg. Die witman is slordig en vuil. Sy klere is oud en verslete, maar
ten minste nog heel. Uitwendig dra hy al die tekens van 'n opdrifsel uit die een of
ander menslike slympoel. Hy en die ou Boesman staan beskuldig van 'n poging tot
bedrog, deurdat hulle 'n stuk grond met nagemaakte diamante gesout en op dié
wyse getrag het om enige ponde van die eienaar van die grond te buit. Die poging
het misluk, asook die aanklag. Die magistraat het hulle die voordeel van die twyfel
geskenk - of liewer wat hy verklaar het 'n twyfel by hom te wees. So naelskraap het
die twee die tronk ontglip!
Was dit Laramie en sy Boesman wat ek dié dag in die klein hofvertrek gesien
het?
Die twee sit voor my, terwyl reuse-porsies vleis en brood in 'n onafgebroke linie
deur hul kake verdwyn.
‘Ja, dokter Roubaix, dit was ek.’
Op langsame toon antwoord Laramie my ongesproke vraag!
As hy 'n bom langs my laat ontplof het, sou hy seker geen groter verbasing in my
gewek het as met die enkele volsin nie.

3 Laramie Vertel Sy Lewensverhaal
Ek het hom lank verbaas aangekyk.
Hy was toe klaar met eet en sit met sy lang bene gevou en sy gevoude hande
om sy knieë geslaan. Af en toe rus sy ken tussen die knoppige knieë, terwyl hy my
van onder sy hoedrand beloer met oë wat 'n lig bevat soos dié van 'n reptiel - iets
slangagtigs.
‘Ek hoop, dokter Roubaix,’ vervolg hy op talmende toon, ‘dat u my nie sal verdink
van enige poging om my as 'n gedagteleser voor te doen nie. U moet onthou, net
soos u my die oggend in die magistraatshof gesien het, so het ek, van my kant, u
onder die toehoorders opgemerk. Verder sou 'n kind 'n tydjie
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gelede op u gesig die oorspronklike twyfel opgemerk het; die strewe om te herinner,
en hoe die herinnering stadigaan in u geheue vorm en duidelikheid aangeneem het.
Al onderskeid tussen ons bestaan daarin dat ek 'n beter geheue as u besit. Ek het
my jare lank geoefen in die studie van die menslike aangesig, sodat ek nou nooit
'n gesig vergeet wat ek een maal gesien het nie.’
Weer was daar 'n taamlike lang stilte tussen ons, maar Laramie se oë was
onveranderlik op my gevestig, sodat ek mettertyd bepaald kriewelrig onder die
begluring begin voel het.
‘So, is u van plan om die uitnodiging van die heer Skat Pretorius aan te neem, as
ek so nuuskierig mag wees?’
Ek dink my vraag het Laramie effens laat skrik. Ná 'n tydjie sê hy egter sonder
enige verwytende toon:
‘U het natuurlik die gesprek tussen ons in die wapad afgeluister. Ja, dokter, ek
sal die uitnodiging aanneem. Ek moet dit aanneem! Daar is 'n kans in opgeslote,
waarvoor ek die helfte van my lewe gewag het en ek durf dit nie uitsluit nie. Ek is
soos 'n drenkeling aan wie die laaste kans tot redding hom voordoen - 'n rots wat
hy met sy vingernaels kan bereik. As hy nalaat om sy hand uit te strek, is daar
gevaar dat hy vir ewig deur die stroom weggespoel sal word. Wie durf my verbied
- wie sal my dit kwalik neem as ek my hand uitstrek?’
‘Ek seker nie, meneer Laramie,’ antwoord ek, ‘solank niemand anders deur u
poging tot selfredding benadeel word nie. Daar was sprake van 'n “groot kans” wat
meneer Skat Pretorius betref. As ek my nie vergis nie, was daar ook sprake van
“bygelofies” wat gebesig kon word - die geloof dat 'n aartappel in die skoen goed is
vir rumatiek. Ek sal openhartig met u wees, meneer Laramie. Meneer Pretorius is
'n vriend van my. Ek is nou op weg na Rooilaagte op sy uitnodiging om 'n tyd lank
by hom te bly. Ons sal dus waarskynlik gelyktydig sy gasvryheid geniet. Ek wil u
net dit van meneer Pretorius vertel: hy is 'n goed opgevoede man, by wie u seker
geen uitbuitbare bygeloof sal vind nie. Maar, soos ek sê, meneer Pretorius is my
vriend, en as u van plan is om op die een of ander ongeoorloofde wyse geld van
hom te kry, kan ek dit nie oogluikend toelaat nie. Dit sal u my natuurlik toegee.
Daarenteen is ek seker nie meneer Pretorius se aangewese hoeder nie. So staan
sake tussen ons twee, meneer Laramie, en u sal dit in die oog moet hou in al u
onderhandelinge met meneer Pretorius wat in my bysyn mag geskied.’
Laramie oordink my woorde 'n paar minute.
‘Dokter,’ sê hy uiteindelik, ‘u kan my groot skade berokken, terwyl u onder 'n
misverstand verkeer. Ek glo nie dat meneer Pretorius u hulp sal inroep of nodig sal
hê nie. Ek is seker dat u bemoeiing - u ongevraagde inmenging - deur hom kwalik
geneem sal word; en dit sal geheel onnodig wees. Al wat ek nou vrees, is dat u iets
voorbarigs mag doen of sê wat alleen daartoe sal strek om my te benadeel sonder
dat dit meneer Pretorius sal bevoordeel. Veroorloof my
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om u iets van my lewe te vertel. Ek kan u nie alles vertel, seker nie alles wat ek
beoog nie, maar ek kan u minstens genoeg vertel om aan u min of meer duidelik te
maak dat daar niks van 'n kriminele aard is in wat ek van plan is om uit te voer nie.
Het u tyd en geduld om te luister?’
Ek knik bevestigend, en Laramie gaan voort:
‘Ek het van my oorlede ouers genoeg geërwe om my gedurende my hele lewe
van arbeid te vrywaar. My vader was 'n beminde man en ek was die enigste kind.
Maar ek was 'n rustelose, nuuskierige seun. Aan die universiteite in Europa het ek
my tyd verspil in nuttelose studies en ondersoekings, wat seker nie kon dien om my
vir die lewenstryd te bewapen nie. Ek was altyd geneig tot die studie van die
geheimsinniger dinge in die natuur en in die menslike siel. Ek sou my verhaal
vervelend maak as ek sou trag om u selfs 'n skets van my studies in die begin te
gee. Voldoende vir my doel is dit om duidelik te maak dat die menslike
godsdiensgelowe altyd vir my 'n groot aantrekkingskrag besit het, sowel die
wêreldgelowe van vergange tye as die gelowe wat in ons tyd - meestal uit bestaande
godsdienste - as nuwe takke en stamme voortgespruit het. Die krag van
godsdienstige leiers en stigters het my veral benieu, en ook die lewe van leiers in
alle rigtings, mense wat sonder bespeurbare rede groot invloed en mag oor hulle
ewemens erlang het. Deur 'n sonderlinge toeval het ek kort ná my terugkeer uit
Europa in Suid-Afrika kennis gemaak met 'n egpaar, die Lanzics, wat later
wêreldberoemd geword het. Hulle was Amerikaners van Deense afkoms en was
op reis deur Suid-Afrika met 'n klein vertoning, waarvan hulle die vernaamste deel
self verskaf het. Die voorval wat tot ons kennismaking aanleiding gegee het, was
die volgende. Ek was op 'n klein dorpie in dieselfde hotel as die Lanzics tuis, waar
hul geselskap drie opvoerings sou gee. Een oggend was ek in die voorportaal van
die hotel besig om 'n koerant te lees, toe mevrou Lanzic deurstap na buite. Die
dames het dié dae nog lang sleeprokke gedra, en mevrou Lanzic het 'n besonder
lang rok van die een of ander dun, ligte materiaal aangehad. Iemand het net tevore
'n nog vlammende vuurhoutjie in die portaal neergegooi en mevrou Lanzic se rok
het met die vlam in aanraking gekom. In een sekonde was sy in ligte laaie en ek
dink dat ek miskien gehelp het om haar lewe te red. Sy het net begin hardloop toe
ek haar gryp, op die vloer neerdruk en ten spyte van haar lewendige verset, in die
tapyt oprol.
Die twee was my vreeslik dankbaar, dankbaarder as wat ek verdien het. Hoe dit
ook al sy, die gevolg was dat ons intieme vriende geword het en ek het hulle verskeie
male in klein dorpies en later in Pretoria en Johannesburg ontmoet. Hulle het destyds
vreeslik gesukkel om 'n bestaan te maak. In Pretoria, byvoorbeeld, was die vertoning
so 'n mislukking dat hulle nouliks hul onkoste kon dek.
Die Lanzics het my al die geheime van die vertoningswêreld geleer.
Dit was vier jaar later in Londen dat ek weer met hulle in aanraking gekom
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het. Die verskil tussen hulle lewe in Suid-Afrika en hulle lewe toe, was 'n storie uit
die Duisend-en-Een Nagte. Hulle was in die duurste hotel in Londen tuis - die Cicel
op die Embankment. Hulle was omring van bediendes, en in hul wagkamer het party
van die grootste Engelse persoonlikhede geduldig gewag om die twee wonderwerkers
te ontmoet.
Die Lanzics was “gedagtelesers”, en al die groot geleerdes van Europa het hulle
reeds getoets en as eg verklaar. Ons ou intimiteit in Suid-Afrika het my ten goede
gestaan, en ek het weer, “van agter die skerm” hulle gedagtelesery in Londen
gadegeslaan - met hernieude verwondering. Vir my het hulle geen geheime bewaar
nie. Onnodig om te sê dat hulle net so min gedagtes kon lees as wat ek deur 'n
klipmuur kan sien; en tog was die hele geleerde wêreld van Europa gereed om 'n
gesamentlike beëdigde verklaring af te lê dat hier, vir die eerste maal in die
geskiedenis van die wetenskap, die bewys gelewer is dat menslike gedagtes sonder
gebruik van een van die menslike sintuie van een mens na die ander oorgedra kon
word.
Dit was deur die Lanzics dat ek met verskeie ander “wonderwerkers” uit die
vertoningswêreld in aanraking gekom het: met Houdini, met Eusapia Palladina, met
die twee Miss Croswells, en met nog 'n reeks meer. Ek het Maskaleyne en Cook
ontmoet, en het intussen die geskiedenis van die Indiese toutoertjie en mango-toertjie
in die Britse Museum nageslaan, en die uiteinde van al my bedrywigheid in hierdie
rigting was dat ek die vaste sekerheid opgedoen het dat daar iets gemeenskapliks
was in al die wondere wat dié mense (en honderde voor en ná hulle) in staat was
om te verrig. Daar was 'n geheim, 'n ongenaakbare, sielkundige geheim; en die
snaaksste van alles was dat negentig persent van die wonderwerkers self absoluut
onbewus was van die werklike bron van hul bonatuurlike krag.
Dit was op die ontdekking van hierdie geheim dat ek my toegelê het. In alle oorde,
in weelde en armoede, in voorspoed en ellende, altyd het ek die groot doel voor oë
gehou, want ek het vroegtydig tot die kennis geraak dat die mensekind wat die
geheim ontdek, meester sal word van die wêreld en gebieder van al wat lewe.
Ek is nog op die spoor, maar nou so naby dat ek dit reeds met my vingerpunte
kan aanraak. Al wat ek van Skat Pretorius verlang, is dat hy my die een laaste tree
voorthelp en sy voordeel uit die transaksie sal tienduisend pond wees. Hy sal alleen
geld verlang en vir my sal geld geen bekoring besit nie, want al die skatte van die
aarde sal in die holte van my hand lê.’
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4 Laramie in Aanraking met Wonderwerkers
Op droefgeestige, eentonige wyse het Laramie met sy verhaal voortgegaan. Selde
of nooit het sy liggaamlike houding verander. Die Boesman het hom intussen op
die grond uitgestrek en was vas aan die slaap, met die gloeiende strale van die
winterson reg in sy gesig. Die brakkie, Sprinkaan, so dik geëet dat hy hom met
moeite beweeg, het 'n posisie onder die gevoude bene van Laramie ingeneem,
waar ook hy uitgerek die salige slaap van versadigde honger geniet.
Ek was intussen op sonderlinge wyse geboei deur Laramie se verhaal. Ek dink
stellig dat sy talmende spreekwyse, sy onbeweeglike slangoë, stip op my gevestig,
en sy eienaardige houding, met die lang ken meestal tussen sy knieë vasgedruk,
alles meegewerk het om in my 'n droomlandse sielstoestand te skep, waarin alles
in die wêreld van my gewaarwordingsvermoë uitgesluit was, behalwe alleen die
woorde van my eienaardige gas en die beelde deur sy storie opgetower.
‘U moet nie aan my as 'n eksentrieke enkeling dink nie, dokter Roubaix. Ek kan
u verseker dat ek groepies en individue aan byna al die groot universiteite aangetref
het wat op dieselfde soektog uit was as ek. Ook kan ek u verseker, wat die
konserwatiewe wetenskap ook al mag sê, dat hoe dieper jy op die saak ingaan, hoe
sterker skyn die bewyse te word dat daar van die vroegste tye af mense op aarde
was wat in beheer was van kragte wat ons vandag buite- of bonatuurlik sou noem.
Dink maar aan die meeste heiliges. Neem sint Simon Stilites; of sint Antonius, wat
duisende ooggetuies in die lug sien sweef het. Sou al die getuies òf leuenaars òf
kranksinniges gewees het? Is al die getuienis omtrent die geheime, bonatuurlike
kennis van die broeders van die Rosekruis, van die lede van Gnostieke sektes - is
al die getuienes sonder 'n jota waarheid? En as ons nader aan ons tyd kom, word
die vraagstuk al hoe ernstiger. Sou Paracelsus al die geleerdes van sy tyd so volledig
kon bedrieg het dat hy in verskillende hoofstede van Europa met koninklike eer
ontvang en deur verskillende universiteite van Europa met hul hoogste grade vereer
is - alles op grond van sy aanspraak dat hy die besitter van bonatuurlike kennis
was? En wie kan die dagboek van graaf Jean Ferdinand von Kueffstein, en die
verhaal van sy lyfbediende, Josef Kammerer, bestudeer sonder om tot die
gevolgtrekking te geraak dat, indien menslike getuienis van die minste betekenis of
waarde is tot ontplooiing van die waarheid, hierdie Oostenrykse edelman, kamerheer
van die keiserin Maria Therese, dan magte en kennis besit het waardeur hy in staat
was om die onveranderlike natuurwette na keuse te verander? Hier, ten minste,
was 'n man wat alles in sy vermoë gedoen het om sy kennis en die wondere wat hy
te-weeg kon bring, geheim te hou. In sy ongenaakbare vesting in die Oostenrykse
Tirool het hy en sy bediende in afsondering gelewe terwyl hy met sy eksperimente
besig was. Sy reis na Italië is net so heimlik gedoen en dit was

Eugène Marais, Versamelde werke

857
slegs ná sy dood dat Kammerer die doel van die reis aan die wêreld bekend gemaak
het. Dit was naamlik om die beroemde Abbé Géloni te ontmoet, wat met 'n ondersoek
in dieselfde rigting besig was. Onder plegtige beloftes van geheimhouding het hulle
die resultate van hul respektiewelike eksperimente vergelyk.
So het daar in elke mensegeslag, vanaf die vroegste tye, mense gelewe omtrent
wie daar die sterkste getuienis bestaan dat hulle beheer gehad het oor bonatuurlike
magte. Die doel en strewe van dié mense was net so uiteenlopend as die menslike
natuur self. Een het in die uiterste armoede geswoeg en altyd daarna gestreef om
sy werk en die resultate geheim te hou; het nooit na eer of rykdom gesoek nie; het
met 'n rein hart getrag om sy medemens deur sy kennis te bevoordeel. 'n Tweede
het net een doel voor oë gehad: om so gou moontlik alle skatte te versamel wat sy
geheime kennis binne sy bereik gevoer het. 'n Ander het alleen persoonlike eer en
roem beoog; vleeslike genot; die onnatuurlike verlenging van die lewe en wat dies
meer sy. En so gaan dit voort deur die geskiedenis van die mensdom op aarde.
In ons tyd, namate die bevolking van die aarde toeneem kom die verskynsel meer
dikwels voor; en tegelyk verminder die soeklig van die moderne wetenskap die
moontlikheid van bedrog. Twyfel word minder, maar dit volg byna onvermydelik uit
die aard van die saak self dat twyfel nie geheel en al sal verdwyn nie. Neem
byvoorbeeld die geval van die eerste Amerikaanse “levitasiemedium” wat Engeland
in 1860 verras het. Daar bestaan honderde beëdigde verklarings van mense uit die
hoogste Engelse stand dat hierdie medium nie alleen materiële voorwerpe - tafels
en stoele - in die lug kon laat sweef nie, maar dat hy in staat was om sy eie liggaam
van alle swaartekrag te ontdoen en onder die plafon, soos 'n lugballon, rond te
sweef. Onder andere is daar 'n verklaring van die Markies van Queensberry en 'n
professor uit Cambridge dat die Amerikaanse medium in hul teenwoordigheid in die
lug deur een venster na buite gesweef en deur 'n ander venster die vertrek weer
binnegekom het, vyftig voet bo die grond! En tog was getuienis van hierdie aard
onvoldoende om alle twyfel te vernietig, vernaamlik toe later bewys is dat die medium
'n deurtrapte skelm was en in Londen tereg moes staan weens bedrog. Hy het
naamlik 'n ou dame deur middel van sy sogenaamde spiritisme van haar hele fortuin
beroof!
Hierdie kwessie van bedrog kom dikwels voor, om die saak nog meer te verduister.
Dit skyn asof die mens verlang dat iemand wat bonatuurlike kennis besit, tegelyk
vry moet wees van alle hartstogte en dryfvere van die vlees. Ek dink dit is 'n
verkeerde stelling. Ek is daar seker van dat geeneen van die mense die groot geheim
werklik ontdek het nie. Net soos ek was hulle almal maar aan die soek. Sommige
het naby gekom, so naby dat hulle gretigheid uiteindelik alle ontsag vir menslike
instellings en wette vernietig het.
Ek wil u vertel van 'n paar moderne wonderwerkers met wie ek self in aan-
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raking gekom het. Omtrent die Lanzics het ek u reeds vertel. Net dit wil ek nog
byvoeg: hulle wonderkrag het nie daarin bestaan dat hulle gedagtes kon lees nie,
maar daarin dat hulle duisende en nogmaals duisende mense onder
toetsvoorwaardes kon laat glo dat hulle gedagtes kon lees. Ek kan u die stellige
versekering gee dat hulle nooit in staat was om die eenvoudigste gedagte te lees
wat nie deur middel van die gewone sintuie oorgedra word nie. Ek weet dit, want
vir my het hulle niks geheim gehou nie; en tog staan hulle by die hoogste wetenskap
in Europa aangeskrewe as werklike gedagtelesers. Dit is wenslik om so 'n feit in
gedagte te hou by die ondersoek van wondere en wonderwerkers.
Ek wil u graag vertel van nog twee wonderwerkers wat ek self ontmoet het,
behalwe die Lanzics. Ek kies die twee uit 'n lang reeks, omdat ek vermoed dat u
miskien in staat sal wees om uit hulle gedrag die een gemeenskaplike iets af te lei,
waarvan ek tevore melding gemaak het.
Dit was in Parys dat ek vir die eerste maal met die Italiaanse medium Eusapia
Palladina kennis gemaak het. Deur bemiddeling van 'n vriend, 'n mediese student,
wat toe in die Salpêtrière werksaam was, het ek 'n uitnodiging ontvang om 'n seance
by te woon waar Palladina haar bonatuurlike kragte sou tentoonstel. Daar was
ongeveer twintig mense teenwoordig, maar onder die groepie was sommige van
die vernaamste wetenskaplike groothede in die wêreld. Daar was professor
Flammarion, die Franse sterrekundige, wat toe al die hoogtepunt van sy
wêreldberoemdheid bereik het; daar was die Italiaanse sielkundige, Lombroso, wat
lank tevore reeds die resultaat van sy ondersoekings in die siel van die menslike
misdadiger publiek gemaak het. In alles wat abnormale sielkunde betref, was sy
woord destyds wet deur heel die wetenskaplike wêreld. Maar die man wat die
grootste indruk op my gemaak het, was 'n gesette Italianer wat onbeweeglik in 'n
donker hoekie van die vertrek gesit het. Ons het geweet dat hy daar sou wees en
my vriend het hom spoedig aangedui. Dit was Schiaparelli, die grootste sterrekundige
van ons eeu. Hy is meestal bekend vir sy ontdekking van die sogenaamde “kanale”
op die oppervlakte van die planeet Mars; maar in die sterrekundige wêreld is dit
beskou as die minste van sy ontdekkinge. Sy groot werk was in verband met die
klein planete wat tussen die aarde en Venus beweeg. Hy het sy sterrekundige
opleiding in Berlyn voltooi, en kon Duits soos 'n Duitser praat. Ek was toe nog maar
'n seun, en u sal lig die ontroering besef wat die nabyheid van hierdie
wêreldberoemdhede in my veroorsaak het; en vernaamlik die grootste wiskundige
in die wêreld, Schiaparelli.
Een hoek van die vertrek was deur 'n gordyn afgeskort en op hierdie gordyn was
alle oë gevestig. Niemand het hard gepraat nie en die gefluister en skemerduister
waarin die kamer gehul was, het die indruk van die een of ander gewyde plegtigheid
gemaak. Daar was 'n stadige beweging van die gordyn, asof dit
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deur 'n sagte wind heen en weer gewaai word, maar daar was geen beweging van
lug in die vertrek nie. Die gordyn is opsetlik deur 'n mensehand geroer. Hoe lank
die beweging aangehou het, kan ek nie sê nie, maar dit het 'n eienaardige uitwerking
op my gehad; dít onthou ek nog goed. Die hele wêreld was uitgesluit. Ek hoor niks
en sien niks behalwe hierdie stadige beweging van die doek nie. Toe gryp 'n hand
van agter die skerm die kant van die doek - 'n groot growwe hand. Dit word opsy
getrek en 'n minuut later tree Eusapia Palladina te voorskyn.
Sy was 'n groot, grofgeboude Italiaanse vrou in haar vyftigste jaar.
Dit is beste dat ek nou reeds alles van haar vertel, soos dit later aan die wêreld
bekend geraak het. Sy was uit 'n lae Italiaanse boerestand en so gering was die
opvoeding wat sy gehad het, dat sy nouliks kon lees of skryf. Van haar jongste
kinderdae het sy opvoerings in 'n sirkus gegee, eers as 'n perde-arties, toe in die
gimnastiek en later as goëlares. So vernuftig was sy in die uitvoering van die
goëltoertjies dat sy uiteindelik hierin gespesialiseer het. Hoe sy haar gawe as medium
ontdek het, weet ek. Sy het self beweer dat sy by een geleentheid gewaargeword
het dat die meubels in haar nabyheid in beweging raak en oor die vloer dans; dan
was daar 'n aanhoudende geklip op die mure, deure en plafon wat haar deur die
hele huis gevolg het. Hoe ook al, haar spiritistiese bedrywigheid het my nooit grootliks
geïnteresseer nie, ofskoon dit deur die beweerde oproeping van geeste was dat sy
aanvanklik in aanraking met Lombroso en Schiaparelli en die wetenskaplike wêreld
gebring is. Die Italiaanse geleerdes het Palladina aan die strengste toetse onderwerp,
waarvan Lombroso later 'n verslag gelewer het. Uiteindelik het hierdie ongeleerde
Italiaanse vrou die grootste wetenskaplike outoriteite van Italië - almal ongelowiges
- oortuig dat sy allerhande bonatuurlike magte besit. En so het sy na Parys gekom.
Ek moet dít intussen nog duidelik maak: voordat sy in die kamer toegelaat is, is
alles deur 'n wetenskaplike komitee noukeurig ondersoek. Met die meubilering van
die vertrek het sy niks te doen gehad nie. Voor haar toelating tot die vertrek is sy
deur die lede van 'n ander komitee ontklee, en deur twee dokters ondersoek. Ander
klere is aan haar verskaf, en toe is sy eers agter die gordyn toegelaat.
Van die verskyning van geeste gedurende hierdie seance wil ek niks sê nie.
Daaroor is talle boekdele geskrywe en die besonderhede van haar spiritistiese werk
is seker aan u taamlik goed bekend. Maar wat my besonder geïnteresseer het, was
die sogenaamde levitasie, die beweging van materiële voorwerpe sonder sigbare
oorsaak.
Die kamer was skemerdonker - so donker dat dit onmoontlik was om gewone
druk te lees, maar lig genoeg om die gesigte van die aanwesiges te herken.
Eusapia het op 'n stoel langs die tafel gaan sit. Sy was ongeveer twee voet van
die naaste tafelpoot verwyder.
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Ná verskillende “materialiserings” van geeste het een van die komitee 'n levitasie
aangekondig. Palladina was ongeveer twee tree van die voorste ry toeskouers. Ek
was op die uiteinde van een ry, omtrent vyf tree van haar af. Sy was oënskynlik in
'n slapende toestand en het nooit, gedurende die duur van die seance, 'n enkele
sigbare beweging gemaak nie. Dit was só ligskemer, en sy was só naby my dat ek
duidelik die klein hakies-en-ogies van haar japon kon sien.
Omtrent drie of vier voet bo die tafel sien ons 'n dowwe mistigheid, 'n klein wit
wolkie wat stadig na benede sak. 'n Paar duim bo die tafel begin dit 'n meer
definitiewe vorm aanneem. Ek kon duidelik die geur van blomme ruik, en toe die
voorwerp op die tafel te ruste kom, sien ons dadelik dat dit 'n groot ruiker vars
blomme is. Palladina het dit nooit aangeraak nie. Die ruiker is deur een van die
komiteelede opgeneem en rondgegee. Dit het uit angeliere en rose bestaan en was
klaarblyklik net gepluk. Al die blomme was nat met dou of water en die geur het die
hele vertrek gevul.
Die tweede verskyning wat my spesiaal geïnteresseer het, was die levitasie van
die tafel. Hierdie meubelstuk was 'n taamlike swaar eetkamertafel, waarby ses
mense kon aansit. Skielik sien ons die poot naaste aan Palladina van die grond af
oplig, omtrent 'n voet hoog, en toe met 'n geweldige stamp weer op die vloer te ruste
kom. Toe lig die hele tafel stadig van die grond, totdat dit omtrent 'n voet bo die vloer
in die lug sweef. Geleentheid is toe aan al die teenwoordiges gegee om die tafel te
ondersoek. Saam met die meeste van die verteenwoordigers het ek verskillende
male om die tafel geloop, tussen Palladina en die tafel verby. Ek probeer om dit met
een hand af te druk. Daar was 'n sekere mate van veerkrag waarneembaar, maar
selfs met gebruikmaking van byna al my gewig kon ek die tafel nie een duim na
benede verroer nie.
Ek herinner my dat Flammarion 'n wandelstok gehad het, wat hy aan ons oorhandig
het. Ek het self die stok bo en onder die tafel deur beweeg, sodat ek myself oortuig
het dat dit deur geen tou van bo of 'n stut van onder in die lug gehou word nie. Ons
is toe deur die komitee versoek om 'n tree agteruit te staan, en ons sien toe die
swaar tafel stadig hoër en hoër gaan, totdat dit teen die plafon raak. Net so stadig
het dit weer afgedaal en op dieselfde plek op die vloer te ruste gekom.
'n Menigte toetse is vooraf deur die komitee gereed gemaak, wat gedurende die
loop van sake aan die teenwoordiges bekend gemaak is. Ek hoef dit nie alles aan
u te vertel nie. Wat ek nou vertel het, is die indruk wat die vertoning op elkeen van
die teenwoordiges gemaak het; en toe die seance oor was, het almal onvoorwaardelik
verklaar dat daar geen bedrog kon gewees het nie, en dat daar geen natuurlike
uitleg was vir wat ons gesien en getoets het nie.
Die verdere loopbaan van Eusapia Palladina is seker goed bekend. Van Parys
is sy na Engeland en toe na Amerika. Wat haar spiritistiese vertonings betref, is sy
verskeie male in bedrog betrap. Gedurende 'n seance in Cambridge
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het sekere studente een van die geeste beetgepak, terwyl 'n medewerker tegelyk
die lig aanskakel. Die “gees” was 'n pop aan drade vas, wat Palladina waarskynlik
onder haar klere weggesteek het. Onmiddellik daarna het sy haar weer aan
toetsvoorwaardes onderwerp. Sy is vooraf ontklee, deur onpartydige dokters
ondersoek en het seëvierend alle toetse deurstaan. Dit is opmerklik dat geen erkende
bewys van bedrog ooit in die minste Lombroso, Schiaparelli, Flammarion en ander
groot wetenskaplikes se geloof in haar geskok het nie. Die uitleg van haar gedrag
was dit: somtyds het die krag haar tydelik versaak; sy kon nooit van 'n vertoning
seker wees nie; en dan, liewer as om haar ondersteuners teleur te stel, het sy haar
toevlug tot bedrog geneem, waarin haar sirkusopleiding haar ten goede gekom het.
Verder het Lombroso die teorie geopper dat sy die bedrog uitgevoer het terwyl sy
in 'n beswyming of trance was.
Wat dit ook al mag wees, moet ek u op een feit attent maak, en dit is dat daar
nooit 'n suggestie van bedrog was wat die levitasie betref nie. Alle teenwoordiges
is altyd geoorloof om op die plek die swewende voorwerp aan te tas en te ondersoek,
en niemand het ooit 'n oorsaak ontdek, of bedrog aan die kant van Palladina aan
die hand gedoen nie.
Bring dit nou in verband met die vermaarde Indiese toutoertjie. Daar is duisende
mense (honderde van onbesproke naam en karakter), wat beweer het ('n menigte
onder eed) dat hulle die toutoertjie gesien het saam met honderde ander toeskouers.
Die besonderhede was altyd min of meer dieselfde, ofskoon daar somtyds afwyking
was wat sekere kleinighede betref. In hoofsaak kom die toutoertjie egter op die
volgende neer: Die uitvoerders is 'n volwasse Indiër en 'n seuntjie en die opvoering
geskied in die opelug, gewoonlik net ná sonsondergang. Die groot Indiër neem 'n
opgerolde tou aan een end, terwyl hy die rol in die lug opgooi. Die tou rol af totdat
dit penorent staan, die bo-ent onsigbaar bo in die lug. Dan klim die klein Indiër langs
die tou op. Hy gaan hoër en hoër, totdat hy bo in die lug onsigbaar word. Stuk vir
stuk val sy klere na benede, wat deur die groot Indiër opgeraap en in 'n groot mandjie
gestop word. Dan val die tou op die grond en wanneer die mandjie weer oopgemaak
word, kom die klein Indiër daaruit te voorskyn, behoorlik geklee soos hy in die begin
was. Onder ander ooggetuies van die tou-toertjie was een afdeling van 'n Britse
regiment, seshonderd man sterk, wat in die hawe van Bombaai gewag het om in te
skeep. Die meeste van die offisiere het bevestigende verklarings afgelê. Een vername
getuie by hierdie geleentheid was die Hertog van Connaught, oom van die Koning,
wat te perd was en die vertoning van begin tot end aanskou het.
'n Ander vername bevestigende getuie van die toutoertjie was generaal
Younghusband, opperbevelhebber van die Britse leërmag, wat Tibet ingeneem het.
Hy het dit baie later in Noord-Indië gesien en sy uitleg was: “gemeenskaplike en
gelyktydige hipnotisering van al die toeskouers”.
Aan die ander kant is daar verskeie wetenskaplike ondersoekers wat ver-
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klaar dat die vermaarde Indiese tou-toertjie 'n blote legende is, van alle waarheid
ontbloot. Die beroemde Engelse goëlaar, Maskaleyne, verklaar byvoorbeeld dat hy
Indië besoek het met die spesiale doel om die tou-toertjie te sien, indien daar werklik
so iets te sien was. Hy het groot belonings uitgeloof aan enigeen wat hom in
aanraking kon bring met enige uitvoerder van die toutoertjie. Niemand in Indië het
ooit sy beloning opgeëis nie. Nog meer: nieteenstaande noukeurige navraag het hy
nooit 'n enkele persoon ontmoet wat kon verklaar dat hy self die toutoertjie gesien
het nie. Nouliks het Maskaleyne egter sy verslag in Engeland publiek gemaak, of
hy is oorstroom met briewe van ooggetuies, gereed om beëdigde verklarings af te
lê. Maskaleyne is kort daarna dood en daarby bly die saak tot vandag.’

5 Die Eerste Wonderwerk
‘Houdini is die ander wonderwerker wat ek persoonlik ontmoet het, en omtrent wie
ek u iets moet vertel,’ het Laramie die verhaal van sy wedervaringe ná 'n pouse
hervat. ‘Soos u weet, was Houdini 'n Amerikaanse Jood. Wat godsdiens betref, was
hy, net soos Edison, Mark Twain en talle ander beroemde Amerikaanse geleerdes
en skrywers, geheel en al ongelowig. Die onsterflikheid van die menslike siel het
hy as 'n kinderagtige bygeloof verwerp, en gedurende sy hele lewe was hy 'n
hardnekkige bestryder van die spiritisme. En Houdini het sonder twyfel wondere
verrig, ongeëwenaard in ons tyd. In alle lande is hy deur polisiehoofde en ander
deskundiges in hand- en beenboeie vasgeklink, en nakend in brandkaste, tronkselle
en ysterkiste opgesluit; en ná 'n paar sekondes verskyn hy buite ... los van alles en
die slotte nog in dieselfde toestand waarin die waarnemers hulle gelaat het! Daar
was net een moontlike uitleg van sommige van sy vernaamste toere en dit was dat
Houdini die mag besit het om deur materie te dring. Hy kon byna net so maklik deur
hout, gemesselde mure en staalplate gaan as wat 'n gewone mens deur die lug
gaan. Wat die eienaardigste was van sy opvoeringe, was die feit dat hy gedurende
sy hele lewe alle bonatuurlike uitleggings van sy toertjies bespot het. Die beroemde
Engelse skrywer sir Arthur Conan Doyle het gedurig beweer dat Houdini gebruik
maak van bonatuurlike kragte in die uitvoering van sy onverklaarbare toertjies, terwyl
Houdini self dié uitleg ontken en bespot het. Nietemin het hy altyd alle maatreëls
getref om die geheim van sy wonderwerke te bewaar. Een van die voorwaardes
wat hy sonder uitsondering gestel het in elke skouburg waar hy 'n opvoering gegee
het, was dat alle buitedeure gesluit moes word en onder beheer moes wees van sy
eie wagte; en niemand is agter die skerm toegelaat solank hy op die verhoog was
nie.
En daar het u nou die onuitlegbare teenstrydigheid: hy self ontken dat hy
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enige bonatuurlike mag besit, terwyl sy intieme vriende gereed is om te beweer dat
hy wel deeglik gebruik maak van bonatuurlike mag - Conan Doyle sê, onbewus.’
(Beide Houdini en Conan Doyle is lank ná hierdie skrywe oorlede. Houdini het 'n
testament nagelaat wat die vernietiging van al sy dokumente gebied het. Ook het
hy 'n enkele sin op 'n stuk papier vir veilige bewaring in 'n brandkas geplaas wat
enige medium ná sy dood deur oproeping van sy gees kon ontsyfer en sodoende
£500 verdien. Die geheim van die sin is aan sy vrou toevertrou. Tot nou toe is die
prys nog nie uitbetaal nie. - Die Skrywer.)
‘By Houdini was daar natuurlik nooit sprake van bedrog nie, eenvoudig omdat hy
vooraf aan die publiek verklaar het: “Ek maak nooit gebruik van bonatuurlike mag
nie; ek maak daar geen aanspraak op nie; my hele doel is om julle te bedrieg.” Maar
een ding is seker en dit is dat niemand ooit ontdek het hoe Houdini sy wonderwerke
verrig het nie.
En die geheim het met hom gesterf, daar hy die vernietiging van al sy dokumente
en toestelle in sy testament beveel het.’
Hier het Laramie geswyg, asof hy met sy verhaal klaar was. Op sy eienaardige
wyse het hy my gesit en beloer, terwyl hy sy hondjie se ore sag deur sy vingers
stryk. Dit was asof hy die een of ander opmerking van my verwag, maar ek het niks
gesê nie. Ek herinner my goed dat al my denke in beslag geneem is deur die
eienaardige invloed wat die vent en sy verhaal op my gehad het. So volkome het
hy my aandag geboei dat toe sy eentonige stem skielik in stilte oorgaan, ek 'n gevoel
gehad het soos van 'n duiker wat uit die diepte opkom en vir die eerste keer weer
asemskep. Ek dink hy het my gevoel besef, want daar was een moment lank op sy
gesig die skyn van 'n skelm glimlaggie - nie 'n duidelike glimlag nie, want so iets het
ek nooit op sy droewige gelaat bespeur nie. Dit was nie meer as 'n vlugtige trek nie,
wat die indruk gee van 'n glimlag wat net wou begin maar nie voltooi word nie.
‘Nou, dokter, ek het u vertel van sekere wondere en sekere wonderwerkers, met
sommige van wie ek persoonlik in aanraking gekom het - met 'n bepaalde doel. Ek
het u gesê dat dit my doel was om u in staat te stel om iets gemeenskapliks in die
gedrag van die verskillende mense te sien. Dink na oor alles wat ek u vertel het kan u nie een draadjie sien wat deur alles loop nie?’
Ek kon egter nie sien wat hy bedoel nie en het ontkennend geantwoord.
‘Laat ek u dan 'n kort oorsig gee,’ gaan hy voort. ‘Daar is gelowe, soos dié van
die Mormone, gegrond op 'n storie so belaglik dat dit moeilik is om te verstaan hoe
'n kind dit kan glo. 'n Jong boerseun vertel aan sy familie dat hy 'n engel ontmoet
het en dat die engel hom 'n goue boek gegee het, in 'n vreemde taal geskrywe, wat
hy deur ingawe van bonatuurlike kennis in staat was om te vertaal. Die goue boek
vertoon hy natuurlik nie! Dié moes hy weer op 'n geheime plek begrawe. Die boek
self - dit wil sê, sy beweerde vertaling - is 'n uiters
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belaglike, sogenaamde geskiedenis. En die seun woon onder opgevoede,
hardwerkende, godsdienstige Amerikaanse boere - hardekoppe, wat seker nie as
liggelowig beskou sou kon word nie. En die jong seun is in staat om nie alleen sy
eie familie nie, maar die hele omgewing oor te haal om te glo dat wat hy vertel, die
waarheid is en die gevolg van 'n goddelike openbaring. Pleks dat hulle hom
kranksinnig verklaar, verlaat hulle hul kerk en hul vrugbare plase en trek die woestyn
in om 'n nuwe godsdiens en 'n nuwe staat te stig. Die wonderwerk wat Joseph Smith
verrig het, was nie die vertaling van 'n goddelike boek nie Die werklike wonderwerk
was dat hy in staat was om duisende mense met gesonde verstand te oortuig dat
sy kinderagtige storie waar is. Dit is die groot wonderwerk; en dit, dokter, is die
draadjie wat deur al my verhale loop. U sal sê: “'n onmoontlikheid kon nie geskied
nie.” En tog oortuig hierdie mense duisende oor- en ooggetuies dat onmoontlikhede
wel deeglik deur hulle bemiddeling geskied. Of dit 'n Palladina is wat 'n swaar tafel
hoog in die lug laat sweef en blomme uit niks skep nie; of 'n Houdini wat deur 'n
staalplaat gaan - ons weet goed genoeg dat sulke dinge nie kan gebeur nie en tog
laat die mense dit gebeur en ons is later verplig om te erken dat ons ooggetuies
daarvan was, dat ons dit self gesien en getoets het.’
Ek herinner my dat die gedagte wat by my opgekom het, was dat Laramie op die
spoor was van die een of ander slim toertjie waarmee hy van plan was om individue
te beroof, in plaas van op die meer geoorloofde en gewone wyse opvoerings in 'n
skouburg of saal te gee; en ek het hom dit daar en dan te kenne gegee.
‘U is verkeerd, dokter,’ was sy antwoord. ‘Wat ek soek, is iets groters as 'n gewone
toertjie, soos u dit noem. Ek het u gesê dat ek daar seker van is dat daar geen
moderne wonderwerker was wat self die werklike bron van sy mag besef het nie.
Dit is na hierdie bron wat ek soek. Ek dag dat u dit sou kon aflei uit wat ek u reeds
vertel het. Toertjies? Wat beteken toertjies? As ek met toertjies tevrede was, dan
verseker ek u, dokter, het ek genoeg om 'n bestaan van te maak; maar dit sou te
vernederend wees! Kan ek met 'n kersliggie tevrede wees nadat ek die son in al sy
glorie gesien het?’
Skuins agter hom was 'n rosyntjiebos, wat hier op die Groot Vlakte weelderig
groei. Met weer iets van 'n reptiel - iets van 'n trapsuutjies - in sy bewegings het hy
uit een van sy verflenterde sakke 'n ou, afgeslyte knipmes te voorskyn gebring en
uit die rosyntjiebos 'n lang, dun latjie afgesny.
Of hy dit bedoel het of nie, kan ek nie met sekerheid verklaar nie - ek dink wel
dat dit 'n berekende gebaar was; maar hoe ook al, ek herinner my dat al sy
bewegings in verband met die afsny van die latjie my aandag van begin tot einde
volledig in beslag gehou het. Sorgvuldig, met lang hale van die mes, het hy die bas
van die latjie afgeskil, totdat dit gelyk het soos 'n spierwit wyser, ongeveer drie voet
lank.
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Met die wyser na my gerig, kyk hy my 'n hele ruk stip in die oë.
‘Toertjies! Magtig, dokter, ek het werklik verwag dat u nou reeds 'n weinig meer
verhewe gedagte omtrent my karakter en strewe sou gekoester het. Toertjies?
Voorwaar, dit is maklik genoeg, maar ek besweer u dat ek my siel nie sou besoedel
om geld deur toertjies te verdien nie, hoe slim en onuitlegbaar hulle ook al mag
wees. En ek het 'n taamlike repertoire van toertjies, indien ek my daarvan sou wil
bedien.
Kyk! U staan getuie dat ek geen kans gehad het om u sakke deur te snuffel nie.’
'n Aansienlike tyd was hy stil, terwyl hy hom met die stryking van die stokkie besig
hou. Toe begin sy talmende stem weer:
‘Maakt Uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon. Goud. Geld was
altyd die noordster van die menslike siel. Van oudsher af het hy sy vaart deur die
lewensoseaan hoofsaaklik deur die aantrekkingskrag van geld gerigsnoer. Dit het
vir die mens bewys van goddelikheid geword. Die man wat dit besit, verskyn in 'n
stralekrans; hy word aanbid na verhouding tot die grootheid van sy rykdom. Ons
hemel self kan geen hemel wees tensy dit met goud gevloer is en die poorte uit
edelgesteentes bestaan nie. Armoede is die teken en bewys van alles wat
minderwaardig en veragtelik is.’
Terwyl hy met sy langdradige gepreek voortgaan, begin hy met die punt van sy
stokkie 'n streep in die stof trek. Hy het die strepie teen die punt van my skoen begin
en reguit na homself getrek. Dit het uiters stadig gegaan. Af en toe staak hy die
beweging van die stokkie, sonder egter om die punt van die grond af op te lig. Dit
was asof die beweging die maat bewaar met sy talmende, droomlandse gepraat.
‘Daarom sal ons maar geld gebruik om u een toertjie uit my repertoire te toon. Ek
wil u wys hoe vir die menslike gewaarwordingsvermoë, in sekere omstandighede,
die ondeurskynende materie deurskynend soos helder glas word. Ek wil sien hoeveel
geld daar in u sakke is ... In die baadjiesakke? ... Nee ... Ook nie in die binnesak
van die baadjie nie? ... Nee ... In die broeksakke? ... Nou kom ons nader! ... In die
heupsak van die broek? ... Ja. Nee ... Ook nie ... Wat is dit dan? ... En die geld is
in 'n beursie? ... O ja, nou sien ek ... Dit is 'n leersakkie, na die aard van 'n klein
portefeulje ... En daar is in ... laat ek sien, laat ek sien ... agt pond in note ... vier
pond in goud en elf sjielings in silwer.’
Tegelyk met die end van sy woorde eindig ook die strepie, wat hy tot teen sy eie
voete getrek het.
Ek het sy laaste beweging skouerophalend aangehoor.
‘Daar word beweer,’ sê ek, ‘dat so iets deur gedagtelesery gedaan kan word,
maar daarin glo ek net so min as wat ek in 'n bonatuurlike uitleg sou glo. Dit kan
ook wees dat terwyl jy aan 't prate is, die uitdrukking op my gesig die
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bedrag aan jou verraai. Maar dié keer het jy te kort geskiet. Of jy nou al getrag het
om my gedagte te lees, of om uit my gedrag die waarheid af te lei, altwee metodes
moet op mislukking uitloop, want ek het self nie die minste idee hoeveel geld daar
in my portefeulje is nie.’
‘Laat ons dan sien, dokter, of my bedrag reg is: agt pond, vier pond en elf sjielings.’
Die juiste bedrag wat Laramie genoem het, het my lankal ontgaan. Ek noem
hierdie syfers alleen om aan te dui dat hy nie alleen 'n vaste bedrag nie, maar ook
die besonderhede genoem het.
Ek neem die portefeulje uit my agtersak, maak dit oop en skud die inhoud in die
palm van een hand uit.
Net voordat ek self die geld klaar getel het, roep Laramie uit: ‘Daar is twee sjielings
kort. Dit moet nog in die sakkie wees.’
Ek skud die sakkie nogmaals en 'n floryn, wat in die een of ander hoekie vasgesit
het, val op my hand. Ek het die geld twee maal getel. Daar was presies agt pond in
note, vier pond in goud en elf sjielings in silwer.
Die gevoel wat my oorrompel het, was een van skaamte eerder as bewondering.
Hier sit ek spraakloos voor die Vent van Fladders en Flenters, wat ek kort tevore
die les wou leer oor toertjies - ek het selfs gedreig om die taak te aanvaar om Skat
Pretorius teen sy voorgenome bedrog te beskerm! En binne vyf minute kon hy my
in so 'n verbysterde toestand dompel dat ek hom blosend moes aankyk sonder dat
ek 'n woord kon vind om te sê.
Terwyl ek die geld diep nadenkend in die sakkie terugstort, doen Laramie iets
eienaardigs wat my later eers weer bygeval het.
‘Net soos ek die geld binne in u sak getel het,’ gaan hy voort, ‘net so maklik vryf
ek die geheue daarvan weer dood,’ en terwyl hy dié woorde sê, vryf hy die strepie
in die stof met die dik end van die stokkie dood.
Ek was toe nog so bedwelmd deur wat ek pas gesien het, dat sy woorde nouliks
tot my verstand deurgedring het, maar twee dae later, toe ek aan Skat Pretorius die
voorval vertel, het ek die bedrag wat Laramie genoem het, glad vergeet, en ek moes
die geld weer uitstort en tel om aan Pretorius duidelik te maak dat daar verskillende
hoeveelhede geld was. Dit was toe dat ek Laramie se sonderlinge daad en bygaande
woorde onthou het.
Ek is nou seker daarvan dat Laramie my gevoel van beskaamdheid dadelik besef
het en daarvan gebruik gemaak het om my voorgenome bemoeiing insake Skat
Pretorius te voorkom. Nadat ek die portefeulje weer in my sak teruggeplaas het, sê
hy:
‘Ek weet dat u met minagting op my sou neersien indien ek sou trag om van 'n
niksbeduidende toertjie soos dié een gebruik te maak, en u sou in u gewone
menseplig te kort skiet indien u nalatig bly om tussenbeide te kom as ek ooit sou
probeer om enige mens op aarde op so 'n wyse geld te ontneem.’
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Ek het later eers ingesien hoe uiters geslepe sy houding en woorde by die
geleentheid was. Hy kon nooit 'n beter weg ingeslaan het nie as om voor te gee dat
ek en hy in staat was om sy wonderwerk vanuit so 'n verhewe oogpunt te aanskou
dat ons daarop soos op 'n kinderagtige toertjie kon neersien! 'n Meer helende balsem
kon hy nooit gegiet het in die wond wat my eiewaan in die afgelope paar minute
opgedoen het nie! Hy het dadelik, in plaas van 'n teenstander, 'n kameraad van my
gemaak!
Ek herinner my dat ek ons gesprek by dié geleentheid min of meer op hierdie
wyse gesluit het: ‘U sê dat u op die spoor is van die een of ander groot ontdekking
en gee voor dat u die ondersteuning van 'n man met geld nodig het om die ondersoek
te voltooi. Nou ja ... ek is nie die aangewese beskermer en hoeder van meneer Skat
Pretorius nie. Hy is seker goed in staat om homself te beskerm; waarskynlik beter
gewapen as ek in 'n stryd van hierdie aard. Wees derhalwe gerus, Laramie. Ek sal
seker nie op taktlose wyse intree en u kanse op Pretorius se ondersteuning verydel
nie. Van een ding kan u verseker wees: Ek sal u nooit van bedrog beskuldig nie,
eenvoudig omdat ek die ding nie kan verstaan nie.’
En dit was voorlopig die einde van die saak.
Ongeveer 'n uur later het ek laat inspan en Laramie en ek is saam voort na
Rooilaagte, Skat Pretorius se plaas. Op my uitnodiging het hy sy perd deur die
Boesman laat lei, terwyl hy en die hondjie in die ossewa by my plaasgeneem het.
Onderweg het Laramie my vertel van sy verkeer in die ‘dieptes’.

6 Laramie en die Venter-bende
Ons het deur die nag getrek, want die volgende dag sou Sondag wees en ek wou
nie op die Sabbat by Skat Pretorius aankom nie. Ek het gehoor dat een van sy
eienaardighede die stipte eerbiediging van die Sabbat was. Anders as sy bure, het
hy nooit op Sondag geskiet nie. Selfs sy gaste is dit altyd, soms langs 'n omweg,
aan die verstand gebring dat die gasheer van Rooilaagte dit as 'n guns sou beskou
as hulle op Sondag nie skiet nie. Deur 'n sonderlinge sielkundige teenstrydigheid
het hy niks verkeerds in kaartspeel op Sondag gesien nie. Op Rooilaagte is die
Sondag meestal met dobbel op die stoep deurgebring - dit wil sê as daar gaste uit
die stede was. Sy uitleg was: ‘My vader het nooit jag of skiet op Sondae toegelaat
nie en dit sou my seermaak om sy beginsels te minag.’
Dit was 'n koue, stille winternag, met die hemel helder, soos die fynste koninklike
porselein. Ek het my flenterjak-vriend 'n ou karos geleen om om te hang en so sy
maer liggaam teen die koue te beskerm, waartoe sy lugtige klere seker onvoldoende
was.
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Hy het langs my op die voorkis gesit, met die brakkie op sy skoot onder die karos
in sy arms vasgevou.
Baie duidelik herinner ek my ons gesprek dié nag - liewer gesê, sy gesprek, want
ek het gedurende die lang trek nouliks twee sinne geuit. Laramie het my diep
geïnteresseer. Nie alleen was die inhoud van sy verhaal uiters boeiend nie, maar
die eienaardige mens het dié nag sonderlinge karakterwendings blootgelê. Hy het
hoogtes van ware gevoel bereik, wat ek, ná ons kortstondige en oppervlakkige
kennismaking, nooit in hom verwag het nie.
Sy gesprek was van die aard van 'n alleenspraak. So sag was sy stem dat sy
woorde dikwels skaars hoorbaar was en somtyds was daar 'n reeks afgebroke sinne,
wat ek self moes aaneenlas. Dit was asof hy die stroom van sy gedagtes onwetend
in woorde omsit.
‘Sulke pragtige sterre kan 'n mens nêrens in die wêreld sien nie. Dit is die lug van
die Suid-Afrikaanse binneland wat hierdie verheerliking van ons sterre veroorsaak.
Dit is in die winter dat ons hemel die pragtigste vertoning maak. As 'n mens verplig
is om winter en somer onder die blote uitspansel te slaap, leer jy die sterre baie
goed ken. Hulle word intieme vriende ... die hoogste prag en glorie, die genot
waarvan niemand op aarde die armste drommel kan ontneem nie. In die winter is
die Suiderkruis natuurlik op sy hoogste, en dan verskyn die band van skitterende
juwele op sy pragtigste’ en hy wys na die hemelstraat wes van die kruis. ‘In ander
lande is Orion natuurlik ook sigbaar, maar nooit is Aldebaran, Betelgeuse, Rigel,
Sirius, Procyon, Canopus en die groot oostelike ster van die kruis so heerlik as
wanneer hulle afgeset word deur die newelgoud van Centaurus nie ... die sewe
ewigbrandende lampe wat die altaar van ons hemel verheerlik.’
Ná 'n lang tussenpose: ... ‘Ja, dit is waarskynlik my laaste kans om weer op te
kom uit die diepte. As dit misluk ... wel! Weet jy, dokter, wat ek allereerste sou doen
as ek beheer sou verkry oor groot skatte? Ek sou my sakke opvul en die land
deurreis, en aan al die arme drommels wat ek op die paaie teëkom, sal ek net soveel
gee as wat elkeen kan beetpak. Ek sal skenk sonder om voorwaardes of vrae te
stel. Nooit sal ek die arme ou padloper kruisvra omtrent sy drinkgewoonte nie. As
hy 'n paar sopies wil drink ... my liefdadigheid sou selfs sover strek. Ek sal nooit
aanbied om hom werk te verskaf nie. Ek weet dat baie van hulle sielkundig so ingerig
is dat werk vir hulle byna gelykstaan aan die doodstraf. Ek weet, want ek het my
kanse gehad om hulle van baie naby te bestudeer. Nadat u my die keer in die
magistraatshof gesien het, wel dit was die laaste sport van die leer wat nog my kop
bo water gehou het. Daarna het ek in die dieptes afgesak ... stadig maar
onverbiddelik. Uiteindelik het ek onder die armblankes te lande gekom. Sielkundig
gesproke is hulle tienduisend myl van ons weg, bewoners van 'n ander wêreld. Met
die eindelose stroom werkloses het ek van die een onderstandswerk na die ander
getrek.
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Ten laaste het ek aangesluit by 'n bende houtkappers uit die een of ander houtbos.
Die bende was bekend as “die Venters”. So 'n samestelling kan nie 'n familie genoem
word nie. Oorspronklik was dit waarskynlik op bloedverwantskap gegrond. Maar
familiebande het lank reeds verdwyn. Die bende het bymekaar gebly om dieselfde
rede dat 'n trop wildehonde saamsluit.
Die tydelike hoof van ons bende was ou tant Tossie Venter, van onberekenbare
ouderdom. Daar was kort tevore 'n de facto hoof, bekend as Groot Freek. Maar hy
het, net voor my aansluiting, deelgeneem aan 'n alkoholiese transaksie met 'n
Kleurling aan die ander kant, vir die tiende maal. Die Kleurling was 'n polisielokvink
en Groot Freek is vir drie jaar van die bende afgesonder.
Dan was daar Klein Freek, wat sy ure, dae en weke deurgebring het in 'n
ewigdurende planberaming om kos en klere te verkry met die mins moontlike
liggaamlike beweging synersyds.
Dan was daar Martha Venter, 'n wese in vroulike gedaante van sowat sesen-twintig
jaar. U sal dit skaars glo, maar dit was Martha se belangstelling in hierdie onwaardige
wat aanleiding gegee het tot my aansluiting by die bende.
Dan was daar drie of vier ander seuns, intieme maats van Klein Freek, wat af en
toe verskyn en dan weer net so skielik verdwyn het. Daar was ook 'n klomp kinders
tussen drie en twaalf, hoeveel onthou ek nie meer nie.
Welke werklike verwantskap tussen die mense bestaan het, kon ek nooit ontsyfer
nie. Ek weet self nie of daar verwantskap was nie. Ek het die poging om uit te vind,
spoedig opgegee.
Ou tant Tossie was in verskillende opsigte 'n artieste. Dit was vir haar alleen dat
die Klein Wildes ontsag of vrees gehad het. Nieteenstaande haar ouderdom kon sy
'n hou met die plathand slaan soos die skop van 'n muil.
Die middelpunt van die Venter-bende was 'n waentjie en ses donkies. Om dit 'n
waentjie te noem, is egter blote vleiery. Dit was 'n gedrog wat bestaan het uit vier
wiele - waarvan geen twee oorspronklik aan dieselfde rytuig behoort het nie - en
origens riempies, drade en blikke. Maar die “wa” was nietemin die poolster van ons
samestelling en bestaan.
Ná Groot Freek se sekwestrasie moes die bende hulle houtbos verlaat. 'n Lisensie
om hout te kap, is Klein Freek geweier. Maar die trots van hulle herkoms het hulle
altyd behou. Ou tant Tossie kon met groot bitsigheid beweer: “Ons is nie pad-pikkers
en damgrawers nie; ons is houtbosmense. Net so gou as Groot Freek uit die tronk
kom, gaan ons weer terug. Dan móét hulle ons 'n lisensie gee.”
Dié mense het 'n wonderlike wêreldbeskouing gehad. Dit het maande geduur
voordat ek dit verstaan het. Vir hulle het die wêreld uit twee afdelings bestaan: “Ons”
en “Hulle.” Ons was natuurlik werkloses en armblankes. Wat hulle presies was, is
moeilik te beskrywe. Dit het bestaan uit mense wat uit die blote reg van bestaan al
die skatte van die aarde in besit het en alle mag uitoefen. Hoe
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hulle al die kosbronne en al die mag in die hande gekry en dit behou het, was
geheime wat vir ons te diep was. Ons het derhalwe nooit daaroor gedink nie. Een
ding het ons geleer: dat daar verskillende verdedigingslinies was wat die werklike
hulle geheel onsigbaar en ongenaakbaar bewaar. Die eerste linie was die “Pollies”
- meestal wreed en bloeddorstig en met betrekking tot wie oneindige waaksaamheid
noodsaaklik was.
Dan was daar die mense wat in huise woon, omtrent wie ongelooflike legendes
en stories onder ons in omloop was: weelde, skatte, kos! Dit was asemberowend
om daarvan te praat.
Martha Venter het my eenmaal 'n storie vertel. Die bende het op die dorp te lande
gekom en omdat dit 'n bittere tyd was, is hulle toegelaat om 'n tyd lank op die
dorpsmeent te kampeer. Hulle op die dorp was besonder goedgesind. By die intrek
het tant Tossie al haar artistieke gawes ingespan om 'n tyd lank ten minste van 'n
staanplek verseker te wees. Sy het die kinders almal kaal uitgeklee en
nieteenstaande langdurige verset, suikersakke aangetrek; en toe is hulle 'n rol geleer.
Hulle moes in afdelings van die een agterplaas na die ander trek en by die
kombuisdeur die volgende toespraak lewer: “Ouma vra of Tante nie assemblief vir
Ouma die aartappel- en pampoenskille sal gee nie. Ouma het 'n been om sop van
te kook en ons wil die skille bysit om dit meer te maak.”
Tant Tossie se plan het 'n uitwerking bo alle verwagting gehad: kos! komberse!
klere ... ook besoeke, wat nie so gewens was nie! Daar is 'n komitee van dames
aangestel om kos en klere in te samel, en Martha moes elke oggend by die
kombuisdeur van die pastorie aansoek om voedsel doen. Dit was van die pastorie
dat sy my die ongelooflike stories van weelde vertel het. Dit was die naaste wat sy
ooit aan 'n “huis” was. Wat haar die meeste verwonder het, was dat die hele gesin
elke dag (en met 'n vreeslike eed het sy dit besweer), elke dag van hul lewe vleis
eet. Sy wis dit, want sy het die daaglikse aflewering self gesien. Een dag 'n
skaapboud - 'n vet skaapboud - en die volgende dag 'n groot stuk vet beesvleis.
Die kombuisjong wou haar wysmaak dat hulle drie maal op 'n dag vleis eet, en
skottels, skottels, skottels rys, aartappels, kool ... alles tegelyk en op een tafel, maar
daaroor het sy hom natuurlik uitgelag: die vent kon vir jou lieg!
Die laaste samestelling van hulle was iets onder die naam van “Gowwerment”.
Wat “Gowwerment” presies was, kon niemand verklaar nie. Dit was egter die laaste
bewaarplaas van alle rykdom en alle mag. Die “Gowwerment” en die “Here” was
met min of meer gelyksoortige geheimsinnigheid beklee. Van geen van beide durf
'n mens ligsinniglik praat nie!’
Om twaalfuur die nag het ons op die werf van Rooilaagte uitgespan en gekampeer.
Die huis was nog helder verlig en ons kon musiek en ander geluide van vrolikheid
en feesviering deur die stille nag hoor. Ek het besluit om ons aankoms eers die
volgende oggend aan Skat Pretorius bekend te maak.
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7 Die Tweede Wonderwerk
Weer het ek die volgende oggend die ‘orkaan van kleur’ bewonder wat dagbreek
op die Groot Vlakte aankondig.
Ons het langs 'n plaat pragtige tambotie-reuse gekampeer en om ons, in alle
rigtings, was daar soortgelyke donker plate van kameeldorings en tambotie, en
tussendeur, van horison tot horison, strek die onveranderlike vlakte.
Ongeveer vierhonderd tree van ons af was Skat Pretorius se vlaktehuis, 'n groot
spierwit gebou met 'n breë veranda aan drie kante. Daar was geen blomtuin of
afsluiting van enige aard nie, en die vlakte strek so te sê tot aan die stoeptrappies
van die huis. Agter die huis was 'n gemengde plaat soet- en knoppiesdorings, maar
voor die huis was die onbewerkte vlakte 'n vierkant van vierhonderd tree, in alle
rigtings so gelyk soos die oppervlakte van 'n trapvloer. Ek was bly dat daar geen
bloekom of ander ontsierende, skaduweelose Australiese bome êrens op die werf
te sien was nie.
Lank voor sonop was daar tekens van lewe in die huis en ek het besluit om my
gasheer dadelik te besoek. Ek wis dat een van sy gewoontes waarop hy hom met
groot trots beroem het, was om altyd voor die son op te wees.
Laramie het egter geweier om my te vergesel.
‘Nie nou nie,’ sê hy. ‘Ek is te vuil, sal te veel by die dorpsgaste afsteek. Ek sal
later kom. As ek hom te skielik op die lyf loop, sal hy miskien berou kry oor sy
uitnodiging aan my.’
Ek het toe alleen na die huis aangestap, waar ek net betyds was om die eienaar
op sy stoep te begroet.
Skat Pretorius kom uit sy slaapkamer op die veranda te voorskyn met alle tekens
van vrolike opgeruimdheid. Hy het net sy daaglikse oggendbad gehad en sy gewone
sorgvuldige toilet voltooi. Hy was sonder hoed en sy gekartelde goue hare blink met
'n metaalglans. Sy kenbaard was kort, tot 'n netjiese punt geknip en sy rosige
gelaatskleur was voldoende bewys van gloeiende gesondheid. Die blonde reus was
geneig om in al sy gemoedstoestande luidrugtig te wees, maar nooit meer as
wanneer hy vrolik en opgeruimd was nie. Hy kom my met 'n luide, betekenislose
lag tegemoet, terwyl hy afwisselend sy hande vryf en sy gloeiende wange stryk.
‘Ha, heer dokter, jy is, net soos ek, vroeg op. My dorpsgaste is nog diep in die
vere. Het die edele ridder van La Mancha al te voorskyn gekom? Jy het hom natuurlik
op pad teëgekom, want ek sien sy perd en donkies agter jou kamp wei.’
Ek vertel hom dat Laramie later sy verskyning sou maak.
Terwyl ons op die stoep koffie drink, verskyn Skat se ander gaste die een ná die
ander.
Die eerste was Don Pretorius, sy neef, 'n jong, forsgeboude kêrel van sowat
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vyf-en-twintig jaar. Skat se vrou is jare tevore oorlede, en het hom kinderloos
nagelaat. Daar is vertel dat dit die grootste teëslag was wat hy ooit in sy lewe gehad
het en hy het altyd met beslistheid verklaar dat hy nooit weer sou trou nie. Hy het
Don, 'n broerskind, as sy erfgenaam aangeneem en hy kon seker nooit aan 'n eie
kind meer geheg gewees het nie.
Die derde persoon wat sy verskyning gemaak het, was Issy Wassermann, die
bekende Joodse goud- en diamantmagnaat, 'n klein opgekrimpte, skoongeskeerde
Jood met 'n suur gesig. Hy was net so vermaard vir sy natuurlike geestigheid en
droë grappe as vir sy skatte. In die volksmond het hy die karakter gehad van 'n
siniese wysgeer, wat gedurig teen alle menslike swakhede sy bitsige slimheid rig;
homself het hy nie gespaar nie.
Issy Wassermann was meer populêr, in sekere kringe selfs bemind, as enige
ander miljoenêr wat Suid-Afrika opgelewer het. Soos baie van sy rasgenote het hy
die naam gedra van byna ongelooflike geldgierigheid en suinigheid. Maar daar is
beweer dat vir sekere liefdadigheidswerk sy beurs nooit geslote was nie en dat hy
altyd getrag het om sy gifte naamloos te hou.
Issy het die Vlakte nie as jagter besoek nie en hy was in dieselfde modieuse en
vleklose kleredrag waarin hy altyd op die strate van die Goudstad verskyn.
Ek herinner my dat hy by een geleentheid gesê het: ‘As die steenbokkies auk
kewere tra, sal julle nie so tapfer hier rondloop nie. Für mai, ek gaan nie lag kry om
'n klein bokkie toot te maak. Wanner die kowwerment toelaat dat ons die Christene
en rabbyne jag, dan sal ek probeer aus te vind welke end van die keweer die keraas
maak, en ek sal my 'n rybroek en groot skoene, soos Don, koop, en baie kwaad lyk
soos Skat, wanneer hy die hasie wil vermoor.’
Skat Pretorius se laaste gas was Alexander Duncan, die Natalse suikerkoning,
'n oujongkêrel met geen ander belange op aarde as sport en suiker nie.
Tussen die drie - Pretorius, Wassermann en Duncan - was daar jare lank reeds
'n warme vriendskap, wat deur gemeenskaplike sakebelange nog hegter gehou is.
Terwyl ons besig was met kennismaking, sien ek die treurige Laramie sleepvoets
oor die gelykte na die huis aankom. Ek herinner my dat die gedagte by my opgekom
het dat die lewe onder die armblankes alreeds sy onuitwisbare stempel op die
ongelukkige vent geplaas het. In sy manier van loop en sy geboë skouers, in die
halfslinkse, halfbedeesde kyk, in sy flenterklere, in elke gebaar is daar die teken
van die woordelose bedelaar wat trag om die toeskouer se meewarigheid te wek
sonder om 'n woord te praat.
Die skouspel het sy voltooiing gevind in die klein brakkie, Sprinkaan, wat met
gesakte kop en slap ore op die hiele van sy baas volg.
Ek het met 'n mate van nuuskierigheid opgemerk dat Laramie onder die een arm
'n taamlik groot leersak en 'n paar metaalvoorwerpe dra, die doel waarvan ek nie
kon raai nie.
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Op 'n aansienlike afstand van die trappies het hy halt gemaak, sy drag sorgvuldig
op die grond geplaas en met die hoed in die hand die geselskap met 'n lompe buiging
begroet.
‘Ha! Hier is ons Don Quixote,’ bulder Pretorius uit, ‘van wie ek julle vertel het.
Maar Sancho Panza is afwesig.’ En weer gaan hy hartlik aan lag. Al een wat nie
gelag het nie, was Issy Wassermann, wat die ongelukkige Laramie met alle tekens
van veragting gadegeslaan het.
‘Kom nader, vriend,’ gaan Pretorius voort. ‘Laat ek julle voorstel, here. Dit is
meneer Laramie, water- en goudvinder van beroep. Hier is 'n man, Laramie,’ en hy
dui Wassermann aan, ‘wat altyd na goud en diamante soek. As jy hom kan oorhaal
om van jou stokkie gebruik te maak, sal jy vir 'n lang tyd werk hê.’
‘Nee, nee - my vriend is verkeerd,’ sê Issy in sy geradbraakte Joods-Afrikaans.
‘Ek soek alleen goud wat in ander mense se sakke is, en daarvoor kan ons die
stokkie nie gebruik nie. Buitendien het meneer Borrelmie al die goud self nodig wat
hy met die stokkie kan vind. Waarom sal hy al die mense in die wêreld ryk maak en
vir homself koop hy nie 'n baadjie nie?’
Die een na die ander het grappies gemaak ten koste van Laramie, wat
laasgenoemde woordeloos en sonder 'n teken van skaamte aanhoor.
Ek het vir sy part skaam gevoel.
Uiteindelik het die gesprek 'n ernstiger wending geneem: die beweerde eienskappe
van die stokkie in die vinding van water en minerale. Almal was min of meer skepties.
Don Pretorius het die bekende teorie aan die hand gedoen dat sommige watervinders
hul kennis van geologie onwetend toepas; met ander woorde, dat dit hulle kennis
is en nie die stokkie nie, wat die goud of water onder die oppervlakte van die aarde
ontdek.
‘Natuurlik kry hulle die goud!’ was Issy se toevoeging tot die bespreking, ‘maar
dit is die goud in die sak van die eienaar en nie die goud onder die grond nie!’
Skat Pretorius was spottend-ongelowig.
‘Dit is alles kinderagtige onsin!’ bulder hy. ‘Dink maar net: sou ons vriend hier nie
binne 'n maand, binne 'n week, skatryk wees nie? Dink aan die goud en diamante
wat net onder die oppervlakte lê! As die stokkie gewerk het, kon hy na een van die
alluviale gouddelwerye in Lydenburg gaan en binne 'n week 'n mudsak goudklonte
bymekaarmaak.’
‘Ek is nie so seker dat daar niks in steek nie,’ was Duncan se meer Skotse
opmerking.
Maar daarvan wou Skat niks hoor nie. In 'n oomblik was hy opgewonde, sy
aangesig vuurrooi; en hoe hoër sy bloed styg, des te meer onbesonne word sy
woorde.
‘Dit is alles bedrog en hulle is almal bedrieërs! En die mense wat daaraan glo
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en hierdie soort rondlopers aanmoedig, behoort in 'n gestig onder bewaring geplaas
te word. Magtig! Dit is so eenvoudig om 'n toets te stel wat die bedrog dadelik bewys.
Laat ek julle wys. Kom hier, Laramie. Ek sal jou 'n kans gee om geld met jou mikstok
te verdien ... meer geld as wat jy in maande verdien het. Jy beweer dat jou stokkie
deur goud onder die grond aangetrek word, nie waar nie?’
‘Ja, meneer Pretorius, dit is die teorie,’ is Laramie se aarselende antwoord.
‘Nou kyk,’ gaan Skat driftig voort, ‘as jou stokkie goud in die kwarts aandui wat
gelykstaan aan een speldekop goud in elke kruiwavol rots honderd voet ondergronds,
dan sal 'n handvol goud net onder die oppervlakte na verhouding met meer krag op
die stokkie werk - nie waar nie?’
Laramie het lank geaarsel. Dit was asof hy besef dat 'n strik vir hom gestel word
en dat hy sorgvuldig moet wandel as hy dit wil vermy.
‘Ja, meneer Pretorius,’ antwoord hy bedees en huiwerig.
‘Nou kyk, Laramie, ek sal 'n handvol goud onder die oppervlakte begrawe en as
jy dit binne 'n redelike tyd met jou stokkie kan vind, is dit joue. Is jy gereed om die
toets aan te neem?’
‘Ek kan nie meer doen as om te probeer nie, meneer Pretorius ... as die kondisies
nie glad onmoontlik is nie. En u moet onthou dat, soos in alle wetenskappe waar
die mens self 'n skakel in die ketting uitmaak, soos in sterrekunde, daar altyd 'n
sekere mate van onsekerheid is.’
‘O ja,’ val Skat hom bars in die rede, ‘jy soek nou al uitkruipplekkies. So maak
julle altyd. Maar komaan, dit sal maklik genoeg wees as daar 'n greintjie waarheid
in jou of jou stokkie sit. Laat ek sien hoeveel goud ek by my het,’ en hy soek agt
goue ponde onder die ander geld uit. ‘Hier is agt pond in goud. Kom, Issy, sit jy ook
'n paar pond by om die hoop meer te maak. Ek belowe jou, dit sal net so veilig wees
as binne jou brandkas.’
‘Nee, nee, Skat,’ sê Wassermann, met 'n skelm glimlag. ‘Ek kry dit swaar genoeg
om vir myself ponde uit ander mense se sakke te soek. Ek ken die speletjie baie,
baie goed. Nee, Skat, dié keer sal ek onder die toeskouers sit. Ek sal nie oor die
komedie behoorlik kan lag as my ponde ook in gevaar is nie, al is hulle net so veilig
as in 'n brandkas. Jy weet self hoe maklik dit is om ponde uit 'n brandkas te kry net, ek en jy doen dit met 'n stukkie papier in plaas van 'n stokkie.’
‘O jou Jood! Nie eers een pond nie? ... Nou, luister, Laramie: ek sal die agt pond
hier voor die huis onder stof bedek. Ek sal 'n sekere getal grondhopies maak en in
een van die hopies sal die geld wees. As jy dit binne 'n halfuur kry, is die geld joune.
Die enigste voorwaardes is: dat jy geen hopie vooraf moet aanraak nie en dat jy net
een maal kan raai.
Sal jy probeer?’
Laramie buig toestemmend.
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‘Goed,’ sê Skat. Toe wend hy hom tot sy ander gaste. ‘Ek sal julle almal eers in 'n
agterkamer opsluit; anders mag een van julle onwetend aandui welke hopie die
regte is. Volg my.’
‘Mag ek die paar goed op die veranda sit, meneer Pretorius?’ vra Laramie, en
nadat hy Skat se bereidwillige toestemming ontvang het, plaas hy die leersak en
twee metaalvoorwerpe op die stoep.
Hierdie voorwerpe het later 'n verbasende rol in Laramie se bedrywigheid op
Rooilaagte gespeel. Al wat ons toe kon sien, was 'n ysterplaat, ongeveer 'n voet in
vierkant en twee duim dik. In die middel van die plaat was 'n ronde stukkie blink
metaal vasgeskroef. Die ander voorwerp was 'n sigaarvormige ding, van plaatyster
gemaak. Dit was ongeveer twee voet lank en een voet in deursnee. Daar was twee
deurtjies bo en twee aan elke kant, sodat 'n mens kon sien dat dit binne leeg was.
Bo-op was dieselfde ronde plaatjie vasgeskroef as op die staalplaat. Dit was duidelik
dat hierdie laaste voorwerp 'n ystermodel van 'n lugskip was - 'n klein, netjies
gemaakte Zeppelin.
‘Wat is dit alles, vriend?’ vra Pretorius.
‘Dit is 'n uitvinding waarmee ek jare lank besig is, meneer Pretorius. Ek sou dit
graag op jou veranda hou, want dit sal hier veiliger wees, en as dit miskien reën ...’
‘Goed, goed,’ sê Pretorius sonder om verdere belangstelling in die voorwerpe te
toon, ‘laat ons met die goudsoekery voortgaan.’
Op 'n gebiedende woord van Laramie het sy hondjie langs die klompie goed gaan
lê, met sy kop op die uitgestrekte voorpootjies. Daarna het ons Skat na 'n agtervertrek
gevolg.
‘Dokter,’ sê hy aan my, ‘ek vertrou die oppassing aan u toe. Ek vra u om niemand
toe te laat om buite die kamer te kom totdat ek die woord gee nie.’
‘Hoeveel hopies grond gaan jy maak, Skat?’ vra Issy.
‘Daar sal twintig hopies wees, om dit ten minste 'n ware eksperiment te maak.’
‘Dit is twintig kanse teen een,’ gaan die Jood voort. ‘Ek is altyd 'n sport! Meneer
Borralmie, ek sal jou vyf sjielings vir die helfte van jou kans gee.’
Onder gelag is Pretorius die kamer uit.
Ongeveer twintig minute later roep hy ons.
Op die gelykte voor die huis, binne 'n omtrek van ongeveer twintig tree, is twintig
onreëlmatige hopies grond.
‘Nou, Laramie,’ sê Skat, ‘ons sal almal hier op die stoep bly, sodat ons jou nie
stoor nie. In een van die hopies is die agt pond. Ek gee jou 'n halfuur tyd, en jy kan
net een maal raai. As jy binne dié tyd die regte hopie aanwys, kan jy die geld neem.
Kry nou die stokkie en laat ons sien.’
‘'n Stokkie is in dié geval nie nodig nie, meneer Pretorius,’ antwoord Laramie
beleefd en hy stap die trappies af met 'n houding so stoutmoedig dat dit 'n
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bietjie twyfel by Skat Pretorius moet gewek het. Ons almal het hom met die grootste
belangstelling gadegeslaan.
Hy het by die verste kant begin en drie maal taamlik vinnig heen en weer tussen
die hopies deurgestap.
Toe hy die derde maal die omtrek kruis - natuurlik terug na die plek waar ons
staan - maak hy langs een hopie halt en met 'n skielike beweging vee hy die grond
met sy hand plat.
‘Dit is die hopie,’ sê hy.
Nog voordat ons die uitslag kon sien, maak 'n gedempte vloekwoord van Skat
Pretorius dit vir ons duidelik dat Laramie reg geraai het.
Laramie kom na ons aangestap met die agt pond in sy oop hand.
Die uitslag is met luide gelag begroet.
‘Magtig, Skat, dit was 'n mooi komedie,’ sê Issy terwyl hy sy vriend op die rug
klop. ‘Ek is bly ek het met my plek onder die toeskouers tevrede gebly.’
Ek kon sien dat Skat hom vererg - nie soseer oor die verlies van die geld nie as
oor die bespotting.
En weer het Laramie my verbaas. Hy reik die geld aan Skat:
‘Meneer Pretorius,’ sê hy op sy gebruiklike langsame manier, ‘ek kan die geld nie
neem nie. Ek dank u vir die aanbod. Ek het dit deur 'n knap kunsie van u gekry.
Maar ek sou dit in geen geval geneem het nie.’
‘Neem die geld, kêrel; jy het dit eerlik verdien. Koop vir jou en die Boesman elkeen
'n pak klere,’ dwing Pretorius.
Maar niks kon Laramie daartoe beweeg nie en uiteindelik het Pretorius weer die
geld in sy sak gesteek, met die versekering: ‘Ons sal sien of dit nie op 'n ander wyse
tot jou voordeel gebruik kan word nie.’
Die aand toe Laramie en ek 'n tyd lank in my tent was, pak kinderagtige
nuuskierigheid my beet.
‘Is daar enige rede, Laramie, waarom jy my nie kan vertel hoe jy vanoggend die
geld gekry het nie?’
‘Nie die minste nie,’ antwoord hy geredelik. Hy tel klein Sprinkaantjie in sy arms
op en terwyl hy hom liefkoos, gaan hy voort:
‘Jou lewe word verheilig namate jy iets vind wat bo alle twyfel getrou is. Onder
jou ewemense mag jy vir 'n leeftyd tevergeefs soek. Jy vind dit dikwels onder diere
wat ons met die laaste woord van veragting bestempel ... 'n hond.
Ek weet voorwaar dat klein Sprinkaantjie altyd en in alle omstandighede sy lewe
vir my sal gee. God alleen weet wat ek, onwaardige, gedoen het om sulke liefde te
verdien.’
En 'n lang tyd bly hy stil, met sy gesig teen die ruie hare van die hondjie vasgedruk.
‘Dit was Sprinkaantjie wat vanmôre die goudvinder was,’ ... en toe wys hy my.
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Vanself het die hondjie die kunsie opgedaan om, soos die polisiehonde, verborge
dinge op te soek. Laramie het hom ook geleer om onbeweeglik die wag oor enige
voorwerp te hou; en wanneer iets in sy bysyn weggesteek word, wat Laramie moet
opsoek, sal hy nooit van sy aangewese plek verroer nie, maar nietemin sal hy 'n
gewisse teken gee sodra sy baas die regte plek nader en 'n teken as hy van die
plek weggaan. Dit was net soos die kinderspeletjie van ‘warm-en-koud’. Die teken
het daarin bestaan dat die hondjie sy ore spits sodra die soeker die regte plek nader
en laat sak as hy verkeerd gaan. Iemand wat die kunsie nie ken nie, sou die geringe
beweging nooit bespeur nie.
‘Laramie,’ sê ek, ‘jou hondjie is ongetwyfeld baie slim, maar hy kan nie geld tel
nie en hy kan in enige geval nie deur 'n leerbeursie sien nie. Hoe het jy gisteroggend
die bedrag geld in my beursie te wete gekom?’
Laramie gee 'n skaars hoorbare laggie.
‘Nee, dokter, daarmee het die hondjie niks te doen gehad nie. Dit was 'n geheel
ander saak, wat ek u miskien later sal vertel.’

8 Voorbereiding vir die Derde Wonderwerk
Ons besoek aan Rooilaagte was gelyktydig met die heerlike seisoen wat die Groot
Vlakte minstens een maal per jaar 'n lusoord maak. Die glorie van die nagte, wat
Laramie se voortdurende bewondering uitgelok het, was die oorsaak dat ek Skat
Pretorius se uitnodiging om gebruik te maak van 'n slaapkamer, geweier het. Volgens
my gewoonte het ek selfs nie snags in my tent geslaap nie maar in die ope lug langs
die vuur, en nagteliks die magtige skouspel gadegeslaan van die sterrebeeld-kruising
oor die uitspansel - die glorie wat die armste drommel nie ontneem kan word nie.
Wild was volop en ek het byna elke dag deelgeneem aan skietpartye tussen
Rooilaagte se tarentaaltroppe.
Die enigste van ons party wat die dae vreeslik vervelend moet gevind het, was
Issy Wassermann, wat stellig geweier het om enige vuurwapen in die hand te neem.
Hy het soos 'n verlore skaap rondgedwaal en verlangend na die nag uitgesien,
wanneer hy die tydverdryf van kaartspel en dobbel gehad het. Poker was sy
geliefkoosde spel en Skat het altyd luidrugtig verklaar dat Issy 'n kaartbedrieër van
beroep was, wat die meeste van sy fortuin gemaak het deur skelmstreke ten nadele
van onnosele Christene. Issy kon dergelike bespottings met 'n glimlag aanhoor,
want hy het nooit verloor nie. Skat se inleiding tot elke kaartparty was: ‘Issy, skud
eers al die ase uit jou moue.’
Hierop het Issy by een geleentheid geantwoord: ‘Mein Freund, al die ase wat ek
weksteek, is hier kebêre,’ en hy tik met die vingers op sy voorkop. ‘Hulle is veel
meer werd in die kop dan in die mou. Wat by jou makeer, Skat, is
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dat jy hulle nie in die mou en ook nie in die kop het nie; daarom petaal jy. Wen ek
met jou speel, is dit nooit nodig om ase in die mou te bêre nie.’
Duncan het by sy dobbelary ongetwyfeld baat gevind in sy Skotse herkoms. Net
so sorgvuldig en nougeset was hy in sy kaartspel as in die bestiering van sy miljoene.
Teen Issy se dobbelvernuf was hy egter nie opgewasse nie; ook hy het nooit gewen
nie, maar sy verliese was die minste onder die drie Christene.
Don Pretorius was 'n roekelose bluffer, en het af en toe sy kop harder as die ander
twee teen Issy gestamp, en dan, ná so 'n teenslag, het hy so senuweeagtig geword
dat hy nagte agtereen te bang was om voordeel uit sterk hande te trek. Ek, as
onpartydige toeskouer, kon sien dat Issy hom spoedig afgemeet het en dat die
pokertafel mettertyd vir Don 'n nagtelike pynbank geword het. Hy het uiteindelik die
Joodjie met 'n gemengde gevoel van vrees en haat bejeën.
Hierdie openbaring in die karakters en denkvermoë van my medegaste, wat die
nagtelike kaartspel op Rooilaagte my verskaf het, was vir my van belang in verband
met die groot gebeurtenis waarvan ons destyds op die drumpel gestaan het.
Ná die voorval van die agt pond het Laramie op die agtergrond van ons klein
toneel byna onsigbaar geword. Dit was my spoedig duidelik dat hy getrag het om
sy persoon, 'n tyd lank altans, so onopvallend te maak as moontlik. Hy, sy Boesman
en sy hondjie het àl nagte langs my kamp in die kameeldoringbos geslaap, waar
die Boesman 'n groot vuur brandende gehou het om op dié wyse te vergoed vir die
skaarste aan beddegoed en komberse. Skat het bevele gegee dat Laramie van
voedsel voorsien moet word en in hierdie opsig het Laramie seker niks te kla gehad
nie. Maar verder het die eienaar van Rooilaagte geen notisie meer van hom geneem
nie.
Issy Wassermann, omdat hy nooit gaan skiet het nie, het meer as een van die
ander met Laramie in aanraking gekom. Ek het spoedig opgemerk dat die Jood 'n
houding teenoor die padloper openbaar wat ongetwyfeld 'n eienaardigheid van sy
ras is: alleen die besit van geld maak 'n mens hoogagting en eerbetoon waardig.
Armoede - vernaamlik by ander as sy eie rasgenote - ontlok by hom alleen veragting
en bespotting. 'n Bedelaar en rondloper het by hom nooit die minste meegevoel
gevind nie.
Van Laramie het hy altyd met die uiterste veragting gepraat as die ‘Schorrer’. En
wanneer hy hom bedags op die werf teëkom, was die ongelukkige watervinder altyd
die doelwit van sy bitsige grappe - en sy tong kon by geleentheid vlymskerp wees.
Een van die geliefkoosde maniere waarop hy sy veragting getoon het, was om
Laramie gedurig op die verkeerde naam te noem: ‘Bollamie’, ‘Lorramie’, ‘Borrelie’ so het hy 'n reeks verkeerde name gehad, maar nooit toevallig die regte nie. Die
doel was natuurlik om die indruk te skep dat Laramie so ver benede sy aandag was
dat hy selfs sy naam nie kon onthou nie. En dan sy grappe -
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nooit was hulle bitsiger as wanneer hy die ander gaste as 'n gehoor het nie.
Laramie het hierdie kleingeestige vervolging stilswyend en met 'n sekere mate
van waardigheid verdra. Nooit het Wassermann se grappe 'n woord of 'n glimlag by
hom uitgelok nie; van weerwraak in woorde was daar geen sprake nie. Maar af en
toe het ek hom die Joodjie kantlangs sien bekyk, wat my onwillekeurig laat dink het:
‘Issy, pas op! As ek die flenterjak ken, dan is hy sy dolk aan 't slype en as hy toeslaan,
sal daar voldoende rede vir skrik aan jou kant wees!’
Min het ek toe gedroom van die verpletterende wraak wat in die gemoed van die
sonderlinge man aan die broeie was.
Een oggend terwyl ons op die stoep sit, maak Laramie skielik sy verskyning voor
ons met sy gewone beleefde begroeting. Aan Skat sê hy:
‘Meneer Pretorius, ek stel u vriendelikheid hoog op prys en ek hoop dat ek eendag
in staat sal wees om dit te vergoed.’
‘Kee hom jou rybroek, Bollamie, wanneer jy jou 'n ander een vir die agt pfund
kauf!’ val Issy hom in die rede.
Sonder om ag hierop te slaan, gaan Laramie voort: ‘Ek versoek u om nie te aarsel
om my te sê sodra my tyd hier verstreke is nie. Maar as u my nog 'n paar dae gaan
toelaat, wou ek u vra of u my nie sal toelaat om my masjien hier in die
buitestoepkamer op te stel nie. Ek sien dat u dit nie gebruik nie en daar is 'n tafel
in wat ek nodig het. Ek sou graag 'n paar ondersoekings maak, solank ek die kans
het. In die oop lug kan ek dit nie doen nie. Ek het 'n klein lampie wat ek vir die doel
gebruik.’
Ek kon sien dat Skat dadelik 'n weinig nuuskierig word.
‘Wat vir 'n masjien is dit, Laramie?’ vra hy.
‘Pas op, Skat! Hy sal jou weer vra om ponde weg te steek,’ sê Issy met 'n skelm
glimlag.
Maar Laramie antwoord ewe ongestoord:
‘Meneer Pretorius, dit is die groot werk van my lewe. Die dokter sal u vertel dat
ek 'n man van opvoeding is, wat grade van verskeie Europese universiteite besit.
Ek het eenkeer genoeg geld gehad om van te lewe, maar ek het alles opgegee, al
my geld en al my kanse, om 'n naam ter wille van hierdie uitvinding te maak. Dit is
nou binne my bereik - die grootste uitvinding wat die wêreld nog ooit gesien het. Dit
spyt my egter dat ek u nie nou al kan vertel wat dit is nie. Ek moet dit geheim hou,
nie alleen om my belange te beskerm nie, maar selfs om die bereiking van my doel
te verseker. Miskien sal ek in staat wees om u binne 'n paar dae die werking te toon
- wie weet? Ek is seker dat u my in die tussentyd nie sal kwalik neem as ek u vra
om 'n weinig geduld met my te hê nie. Ek is so naby ... so naby! Om dit nou te
verloor, sou vir my 'n doodslag wees.’
‘Goed, kêrel,’ sê Skat ná 'n bietjie huiwering, ‘trek maar in met jou gereedskap solank jy ons net nie opblaas nie!’
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Met 'n woord van dank neem Laramie sy vrag uit die veranda-hoekie, waar dit nog
al die tyd gelê het, en plaas dit op die tafel in die stoepkamer. Dit het nog uit die drie
voorwerpe bestaan: 'n ou leersak, 'n klein metaal-zeppelin en 'n ysterplaat.
Van waar ons sit, kon ons hom die leersak sien oopmaak en 'n klein
paraffienlampie te voorskyn haal, op die tafel plaas en opsteek. Wat verder in die
sak was, kon ons nie sien nie. Daarna het hy noukeurig die gordyne van die venster
en glasdeur beproef, asof hy wou seker maak dat hy alle ligstrale desnoods kon
uitsluit.
‘Wat vir 'n “uitvinding” sou dit wees?’ vra Skat Pretorius aan my.
Maar ek kon hom natuurlik geen inligting gee nie.
‘Ag,’ sê hy skouerophalend, ‘dit is waarskynlik “ewigdurende beweging” of die
een of ander onsin van dié aard.’
Maar Skat Pretorius was verkeerd!

9 Die Geheimsinnige Kamer
Die heerlike winterdae in die middel van die Groot Vlakte het ons met verloop van
tyd soos Homeros se lotuseters laat voel. Die stille dae het op mekaar gevolg asof
die wêreld aan die sluimer was en die hele natuur in 'n ewigdurende droom verkeer.
Dit was toe dat Laramie die middelpunt van belangstelling op Rooilaagte geword
het sonder dat hy self - oënskynlik - die minste gedoen het om so iets te
bewerkstellig.
As ek ooit die minste twyfel gekoester het omtrent die diepe mensekennis van
die sonderlinge man, dan het alle twyfel verdwyn toe ek later geleentheid gehad het
om sy destydse gedrag kalm te oorweeg.
Hy het alles in sy vermoë gedoen om gedurig op die agtergrond te bly. Ons het
hom selde of nooit gesien. Ek het opgemerk dat hy nooit weer by die stoepkamer
ingaan of dit verlaat solank enige van die gaste op die stoep was nie. Die gevolg
was dat, wanneer ons op sekere gewone tye op die stoep vergader, Laramie reeds
in sy kamer was, met die deur gesluit en die gordyne dig getrek. Van die stoep,
waar ons gewoond was om te sit, sien ons deur die gordyn van die glasdeur slegs
die dowwe liggie van sy lampie op die gordyn afgeteken.
In die begin was dit ure aaneen doodstil in die stoepkamer en toe, ná enige dae,
gewaar ons 'n geluid wat stadigaan luider en hoorbaarder word. Dit was 'n
aanhoudende gedreun, soos van 'n vliegwiel in snelle beweging.
En dit was juis omdat hy hom so sorgvuldig op die agtergrond gehou het, en
omdat sy werksaamhede die skyn van geheimsinnigheid aangeneem het, dat hy
ons belangstelling gaande gemaak en ons nuuskierigheid verdiep het.
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‘Waarmee sou die vent aan die werskaf wees?’ het by Skat Pretorius 'n vraag geword
wat hy byna elke dag aan ons gestel het sodra ons die gedreun van Laramie se
masjien hoor. Maar niemand kon dit beantwoord nie.
Almal was nuuskierig en geeneen van ons het later selfs moeite gedoen om
hierdie nuuskierigheid weg te steek nie - behalwe Issy Wassermann; en ek was
spoedig oortuig daarvan dat hierdie gebrek aan belangstelling by Issy niks anders
as voorwendsel was nie. Hy was net so nuuskierig soos die ander, maar hy kon
tegelyk 'n houding beter aanneem. Dat hy Laramie steeds diep verag het, was egter
nie aan te twyfel nie.
Af en toe het Laramie by die kamer uitgekom terwyl ons op die stoep was. By
sulke geleenthede het ons af en toe 'n kykie in die kamer gekry. Al wat ons ooit kon
sien, was die tafel met die staalplaat en die klein metaal-zeppelin vooraan. Agter
was die paraffienlampie en 'n blink wiel, wat ons op die skuinste kon sien. Hierdie
wiel, met ongeveer die grootte en ook die voorkoms van 'n elektriese waaier, het
die dreuning veroorsaak. Ek het opgemerk dat daar 'n ratwerk en slinger aan
verbonde was, sodat die wiel waarskynlik met die hand in beweging gehou kon
word.
Wat het dit alles beteken? Toe ek die wiel vir die eerste maal op die tafel sien,
het ek 'n eienaardige gevoel gekry dat ek tevore iets gelyksoortigs gesien het, maar
waar of wanneer, en vir welke doel dit gebruik is, kon ek nooit onthou nie. Ek het
later tot die oortuiging geraak dat hierdie vae herinnering slegs die suggestie van
'n elektriese waaier was, maar ek was verkeerd; dit was aan iets geheel anders dat
hierdie wiel my herinner het en as ek dit destyds kon onthou het, sou dit my miskien
'n sleutel tot Laramie se verbasende planne verskaf het.
Die masjinerie het egter gestrek om alle agterdog omtrent Laramie by my te
vernietig. Wat sy doel ook al mag wees, daar kon geen openbare bedrog wees
indien hy sy planne in 'n werklike masjien materialiseer nie. Ek kon Skat Pretorius
derhalwe met 'n geruste gewete aan sy eie gesonde verstand oorlaat. Ek het besluit
om niks te doen of te sê wat agterdog teen Laramie by Skat en sy gaste kon wek
nie.
So het sake ongeveer 'n week lank voortgegaan en toe, eendag, sien ek Skat en
Laramie op die werf in 'n diepe gesprek gewikkel. Hulle stap stadig heen en weer
en nou en dan lê Skat sy hand vertroulik op die rondloper se skouer. Toe Skat my
sien, kom hy dadelik na my aangestap, terwyl hy Laramie aan die arm neem en
meevoer. Uit hulle houding kon ek sien dat hulle in die een of ander argument verdiep
was.
Toe hulle my nader, hoor ek Laramie sê: ‘My uitvinding is ver van klaar, meneer
Pretorius; en ek sou dit nou nog veel liewer aan niemand toon nie. Ek is nie bang
dat iemand my geheim sal ontdek nie, maar ek is nooit geheel en al seker van die
werking nie en wat ek bepaald vrees, is om die doel van my onder-
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soek bekend te laat word, tegelyk met die gerugte dat die aanspraak wat ek vir my
ontdekking maak, geheel en al ongegrond is. Siet u, voordat ek my ontdekking kan
voltooi en aan die wêreld kan toon, het ek geld nodig en die geleentheid om my
werk afgesonderd en ongestoord voort te sit.’
‘Ek wil hom oorhaal,’ sê Skat aan my toe hulle by my kom, ‘om ons te toon
waarmee hy besig is. Hy sê dat hy geld nodig sal hê om sy uitvinding te voltooi. Nou
ja, ons is drie taamlike sterk geldmanne hier bymekaar; as daar iets in sy ontdekking
sit, sal ons net so gewillig wees om hom te help as enige ander mense wat hy later
miskien sal kan interesseer.’
Ek het niks gesê nie. Dit was Laramie wat hom in die rede val:
‘Meneer Pretorius, u was so vriendelik teenoor my dat dit moeilik val om 'n versoek
van u te weier. Ek kan u sê wat ek nodig ag om my werk te voltooi. In die eerste
plek moet ek 'n plaas kry waar ek heeltemal afgesonderd en met veiligheid desnoods in die buitelug - kan werk. En die plaas moet op my naam getransporteer
word, sodat niemand my kan uitjaag nie, selfs indien die werk miskien jare verg om
te voltooi. Ek is oortuig daarvan dat dit in sulke omstandighede nie meer as ses
maande sal duur nie, maar ek kan dit nie met sekerheid voorspel nie. En dan moet
ek minstens vyfduisend pond vir benodigdhede, 'n paar assistente en my eie
lewenskoste hê. Ek moet nie - soos nou - verplig wees om rond te swerwe om 'n
bestaan te maak nie. Dit is wat ek verlang en ek weet dat wanneer ek dit eis, ek in
staat sal moet wees om enige mens te kan oortuig, bo alle twyfel, dat my ontdekking
'n fait accompli is, en dat dit alleen die toepassing is wat nog uitgewerk moet word.
My werk is nog nie so ver gevorder nie. Nou en dan is daar 'n mislukking. Ek het
nog nie 'n bevredigende oplossing vir hierdie laaste vraagstuk gevind nie. Ek weet
nog nie wat presies hierdie mislukking veroorsaak nie - ofskoon ek op die spoor is.
Dus, meneer Pretorius, indien ek my ontdekking aan u en u vriende toon, moet dit
onder die plegtige belofte van absolute geheimhouding geskied; en die
verstandhouding moet wees dat ek niks van u verlang nie, dat ek die masjien as 'n
blote vriendskapsdaad aan u toon en dat ek u nie vra om 'n ondersoek in te stel met
die oog op moontlike finansiële bystand van u en u vriende nie. En daar is nog een
voorwaarde en dit is dat my vriend, dokter Roubaix, van hierdie akkoord uitgesluit
is. Dokter Roubaix sal verstaan waarom ek hom nou nog nie teenwoordig wil hê
nie. Ek kan dadelik verklaar dat dit nie is omdat ek hom in die verste verte wantrou
nie. Die oorsaak lê in 'n gesprek wat tussen ons plaasgevind het. Ek is seker daarvan
dat dokter Roubaix my dit nie kwalik sal neem nie. As u hierin toestem, meneer
Pretorius, dan moet u my 'n dag gee om die saak te oorweeg. Dan sal ek òf my
uitvinding aan u en u gaste toon, òf my donkie oppak en trek.’
Ek moet erken dat ek op die oomblik nie kon begryp waarom die vent my uitsluit
nie, en 'n paar minute lank was ek so vererg dat ek op die punt gestaan het om
Pretorius van ons gesprek te vertel. Maar Laramie het sy voorstel om-
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trent my op so 'n vriendelike wyse gedoen, en dit sou aan my kant so kinderagtig
gelyk het om my ontevredenheid aan Skat te openbaar, dat ek uiteindelik met 'n
glimlag sê:
‘Ek verstaan goed waarom Laramie my nie teenwoordig wil hê nie, en ek neem
hom dit nie kwalik nie. Ek is gelukkig ook nie nuuskierig nie’ (wat seker nie die reine
waarheid was nie!), ‘en ek belowe om niks te doen of te sê wat daartoe mag strek
om sy saak te dwarsboom nie!’
‘Goed!’ sê Skat met merkbare opgewondenheid, ‘dit is dan die verstandhouding.
Ek sal intussen vir Issy, Duncan en my neef omtrent die geheimhouding raadpleeg
en dan kan jy ons môre sê of jy ons die ding sal toon.’
Later het Skat die saak in my teenwoordigheid aan die ander drie vertel. Duncan
en Don Pretorius het dadelik die voorwaardes aangeneem, en ek kon sien dat daar
by hulle ook reeds 'n tergende nuuskierigheid ontstaan het.
Met Issy Wassermann was dit anders gesteld. Met 'n norse gebaar het hy die
voorstel geweier:
‘Nee, ek wil van die skelm niks meer sien nie. Ek gaan sekerlik nie ponde vir hom
wegsteek nie. As julle kinders wil wees, waarom sal ons nie albaster speel nie?’
‘Man,’ sê Pretorius, ‘dit is net 'n tydverdryf en jy hoef vir jou geld nie bang te wees
nie. As jy jou hand in die broeksak hou, sal hy nie in staat wees om 'n sjieling daaruit
te toor nie. Wat vir 'n miskruier het jy nou in die kop?’
Maar Issy was nie te beweeg nie. Hy was nie die minste nuuskierig nie, en sou
geen voet verroer om die wonderlike uitvinding te aanskou nie. Hy, ten minste, was
nie langer 'n kind nie! - so het Issy verklaar.
Toe Skat dit later aan Laramie by die kamp vertel, het ek weer die sweem van 'n
glimlag op die swerwer se gesig gemerk.
‘Goed, meneer Pretorius,’ sê hy, ‘as ek môre besluit om julle die ding te toon, sal
ek meneer Wassermann seker nie dwing om saam te kom nie. Maar ek dink dat hy
self later van gevoel sal verander.’
En weer het Laramie, deur hierdie voorspelling, 'n bewys van sy diepe
mensekennis gelewer. Hy het reg geraai.
En so het die saak gestaan tot die volgende oggend.

10 Die Derde Wonderwerk
Dit was vroeg die volgende oggend dat Laramie Skat Pretorius meegedeel het dat
hy sy uitvinding sou vertoon aan die drie wat die vereiste belofte van geheimhouding
afgelê het.
Issy het tot die laaste oomblik nukkerig geweier om deel te neem, maar toe Skat,
Don en Duncan met Laramie by die stoepkamer ingaan, sien ek hom rus-
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teloos op die stoep op en neer stap. Dit het geen gedagte lees geverg om te ontsyfer
dat Issy enige ekskuus sou aanvaar wat hom die kans sou verskaf om sy besluit in
hersiening te neem nie! En die kans het hom spoedig voorgedoen. Binne 'n paar
minute kom Skat weer uit en neem sy vriend aan die arm.
‘Kom, Issy, watse onsin is dit?’ sê hy. ‘Dit kan jou geen kwaad doen nie. As dit
jou verveel, staan dit jou vry om weer uit te kom. Kom kyk ten minste wat dit is.’
‘Dit is kinderagtig,’ mompel Issy, maar nietemin laat hy Skat toe om hom na die
stoepkamer te lei. Ten laaste hoor ek hom nog uitroep: ‘Bollamie, ek gaan nie 'n
pennie wegsteek nie - dit moet jy goed verstaan!’
En toe verdwyn hulle in die kamer en die deur gaan agter hulle toe. Skat het my
nog ten laaste toegeroep: ‘Dit spyt my, dokter, hy weier nog om jou toe te laat.’
Van waar ek op die stoep sit, kon ek die lig van die lampie teen die gordyne sien
opgaan. Daar was 'n lang stilte. Toe hoor ek weer Issy Wassermann se stem. Ek
kon g'n woorde onderskei nie. Toe volg 'n geskater van lag deur al vier die
toeskouers. Dit was natuurlik weer een van Issy se grappe ten koste van die
ongelukkige Laramie.
Weer 'n lang stilte; toe hoor ek Laramie se talmende stem. Hy was seker besig
om sy toestel uit te lê, maar sy woorde was geheel onhoorbaar. Die aanhoudende
stem, sonder toonverandering of pouse, het geklink soos 'n dowwe gesanik, veraf
en woordeloos.
En toe, skielik, hoor ek die gedreun van die vliegwiel, met Laramie se stem
tussenin: kortaf-gebroke sinne, waarskynlik 'n verduideliking van die masjien. Die
vier toeskouers was doodstil. Geeneen van hulle het 'n woord gesê nie. Ek het die
indruk gekry dat hulle diep geïnteresseerd geraak het.
Hoe lank die gesamentlike geluid van die wiel en stem presies aangehou het,
weet ek nie. Dit moet minstens 'n uur onafgebroke voortgeduur het. Ek het begin
vaak voel. Ek dink dat ek eindelik af en toe ingedut en die eentonige geluid nog
soos in 'n droom gehoor het.
Skielik word ek tot hernieude belangstelling gewek. Uit die kamer kom die geluid
van harde, opgewonde stemme. Ek kon duidelik hoor dat al vier weer byna tegelyk
praat, en tussenin antwoord Laramie.
Waaroor die gepraat gaan, of wat die vier se houding selfs was, kon ek uit die
hoorbare geluide nie wys word nie. Onnodig om te erken dat my nuuskierigheid
uiteindelik in 'n hoë mate aangewakker was.
En toe gaan die glasdeur skielik oop en al vyf kom haastig saam uit. Daar kon
toe geen twyfel meer omtrent hulle houding wees nie. Al vier was in die hoogste
mate opgewonde; al vier praat gelyk; elk van die vier trag afsonderlik om Laramie
se aandag in beslag te neem. Selfs Duncan, die kalme, bedaarde Skot, was so
opgewonde dat sy stem seker 'n paar honderd tree ver gehoor sou kon word.
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Die groep het my aan kuikens laat dink waarvan een 'n wurmpie beet het en die
ander hom heen en weer en in die rondte jaag, sonder om hom 'n oomblik se rus
te gun. Hier en daar in die rumoer onderskei ek enkele woorde en sinne.
‘Man!’ bulder Skat uit, terwyl hy Laramie aan die skouer vashou, ‘weet jy dat jy
die grootste ding besit wat die wêreld nog ooit gesien het vandat die mens beskaafd
geraak het? Jy is so doodbedaard ... jy begryp self nie die wonder van wat jy ontdek
het nie!’
Tussen Duncan en Don Pretorius het skielik 'n hewige argument ontstaan.
‘Ons is te klein,’ sê Duncan, ‘- te min - om hierdie ding aan te vat. Dit moet in die
hande van 'n groot moondheid geplaas word; anders kan die veiligheid van die hele
mensdom in gevaar gebring word. Ons moet dit dadelik aan Engeland toevertrou,
voordat die geheim miskien deur ander ontdek word. Engeland is die enigste ryk
wat geen misbruik daarvan sal maak nie. Ons weet ...’
‘En waarom Engeland?’ val Don hom op ruwe wyse in die rede. ‘Waarom nie
Suid-Afrika nie? Laat ons ook een maal voel hoe dit smaak om wêreldmag te besit,
om ons vry te verklaar, sodat geen Europese vreemdelinge langer oor ons kan
baasspeel nie!’
Beide die Skot en Don was rooi van opgewondenheid en spoedig so kwaad dat
dit nie veel sou gekos het om hulle tot gewelddadighede te laat oorgaan nie!
En buite die sirkel spring Issy Wassermann, die kleinste van die groep, al in die
rondte, terwyl hy tevergeefs probeer om Laramie se aandag te trek. Bo die koppe
van die ander swaai sy slap hande gedurig soos die vlerke van 'n vlermuis wat uit
'n grot opwaarts styg. Sy stem was hees en skel van aandoening en
opgewondenheid. Ek hoor hom skree op 'n toon so skerp soos die geluid van 'n
griffel oor 'n vetterige lei:
‘Ons verkauf een half vir een millioon pfund! ... Twee millioon pfund!! Tien
millioon!!!’
Met die stygende getalle klim sy stem al hoër. Dit was asof hy deur die blote noem
van die getalle in 'n gloed van glorie gedompel is ... in 'n berg van goud begrawe,
waar hy tevergeefs worstel om weer uit te klouter.
Die enigste onder die groep wat sy gewone kalmte bewaar het, was Laramie self.
Hy keer hom van een na die ander en trag deur gebare, met sy hande omhoog, om
hulle weer tot bedaring te bring en sy eie stem hoorbaar te maak - wat in die begin
'n hopelose taak skyn te wees.
Uiteindelik was daar 'n momentele stilte en ek hoor hom met groot nadruk aan
Skat sê: ‘Julle is te haastig, meneer Pretorius. Die uitvinding is nog ver van klaar.
Totdat dit klaar is, moet dit uiters geheim gehou word. U herinner u wat my
voorwaarde in die begin was en daar staan ek by: ek moet 'n afgesonderde plaas
kry en genoeg geld om my navorsing te voltooi. Dan eers kan ons praat oor die
manier van gebruik, en hoe ons die nuwe krag sal toepas. As ons nou al
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begin rusie maak oor wie dit in die hande moet kry, is die toekoms maar duister. In
plaas van oorlog vir goed onmoontlik te maak, sal ons dan eers regtig begin om 'n
kryg te ontketen, waarin die een nasie die ander in 'n enkele dag sal vernietig.’
‘Ag man, die plaas en die geld is geen kwessie nie!’ sê Skat gerusstellend. ‘Wat
is 'n plaas en vyfduisend pond tussen ons vier? Issy Wassermann het alleen minstens
twintig plase in hierdie distrik.’
‘Ja ... ja,’ val Issy in, ‘ek kan jou nou vandag die plaas en die geld gee. Maar ons
moet helfte verkauf en 'n groot maatskappy floteer ... honderd miljoen werkskapitaal
...’
Stadig het hulle verder van my weggegaan, nog in gedurige en opgewonde
gesprek. Wassermann alleen het hom van hulle afgeskei en hy kom suutjies na my
aangeloop, diep ingedagte en besig om berekeninge in 'n klein goudbeslane
sakboekie te maak. So versonke was hy in sy werk dat hy my nie gewaar voordat
hy teen my kom nie. Toe kyk hy verskrik op.
‘A! Dokter!’ roep hy uit, ‘waarom het jy nie kom kyk nie? Man, dit is ein wunder!’
En voordat ek hom die rede van my afwesigheid kon duidelik maak, gaan hy voort:
‘Ek sal jou vertel; luister, ek sal jou vertel wat die ontdekking is ...’
‘Maar, meneer Wassermann,’ sê ek haastig, ‘het jy nie 'n belofte gemaak om die
ding geheim te hou nie?’
‘Belofte? ... Geheim hou?’ vra hy verbaas. ‘Nee, ek het hoekenaamd en aan
niemand 'n belofte kemaak nie. En buitendien, jy is een van ons; waarom sal jy nie
weet en ons raad gee nie?’
En toe val dit my by dat Laramie die fout begaan het om die belofte nie van Issy,
wat later toegetree het, te eis nie.
Daarop vertel hy my, met groot gebare, wat die uitvinding is. Dit bestaan, volgens
Issy, uit 'n wiel van die een of ander metaal. Dit is van aparte seksies, wat almal na
die middelpunt smaller loop en só blink gepoleer is dat elke seksie 'n spieël uitmaak.
Die wiel word in vinnige beweging gesit en weerkaats die strale van die lampie op
die staalplaat en die klein metaal-zeppelin. Nadat die twee voorwerpe ongeveer 'n
uur aan die strale blootgestel is, verloor hulle stadigaan alle swaartekrag. Met ander
woorde, die aantrekkingskrag van die aarde het nie langer enige uitwerking op hulle
nie. Hulle dryf in die lug. Issy en sy drie medetoeskouers het die drywende plaat en
die zeppelin gehanteer en op alle moontlike maniere ondersoek. Daar kon geen
sprake van bedrog wees nie. Met al hul gesamentlike krag en gewig kon hulle nòg
die staalplaat, nòg die zeppelin afdruk. Deur die klein, aangeskroefde plaatjie kon
Laramie die twee voorwerpe so hoog of so laag in die lug laat styg as wat hy verkies.
Hy het die zeppelin gemaak net om te toon hoe sy uitvinding by 'n lugskip toegepas
kon word. Hy het die zeppelin om die kamer en tussen hulle deur laat seil, met al
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die deurtjies en venstertjies oop, sodat hulle kon sien dat daar geen gas of iets van
die soort in was nie.
Issy se uitleg is met opgewonde uitroepe van verwondering gepunktueer, maar
hy het skaars die werking van die wiel beskrywe, toe 'n herinnering my soos 'n
ligstraal te binne skiet. Ek het skielik onthou waar en in welke omstandighede ek 'n
gelyksoortige voorwerp in werking gesien het. Die hele saak word vir my duidelik;
skielik begryp ek ook hoe Laramie die bedrag van die geld in my sak kon noem; en
die teenstelling tussen die waarheid en al hierdie opgewondenheid van Issy en sy
vriende, en ook my eie verbasing oor die toertjie met die geld, was so komies dat
ek my nouliks van 'n laguitbarsting kon weerhou.
Maar aan Issy het ek niks gesê nie.
'n Tydjie daarna het ek al vyf om 'n tafel in die voorkamer vergader gesien. Don
was besig om te skrywe; hy ageer klaarblyklik as sekretaris. Hulle was besig om 'n
kontrak op te stel waarin Laramie vir 'n aandeel in sy ontdekking voorlopig 'n plaas
en vyfduisend pond sou ontvang. Dit was destyds my vermoede en later het geblyk
dat ek reg was.
Die hele saak was vir my 'n ontsettende vraagstuk en dit het ure geduur voordat
ek tot 'n besluit kon kom oor wat ek behoort te doen. Een ding het ek vas besluit en
dit was dat ek Laramie nie oogluikend kon toelaat om iets te pleeg wat my as
kolossale bedrog voorgekom het nie. Wat ek moeiliker gevind het, was hoe om my
besluit ten uitvoer te bring.
Dié middag laat het ek op Laramie alleen afgekom. Hy was in 'n ekstra tent wat
ek vir hom in my kamp laat opslaan het. Hy was op die bed uitgestrek, met
Sprinkaantjie op sy bors. Hy het al die tekens getoon van iemand wat deur langdurige
inspanning uitgeput was - 'n toestand wat ek maklik kon verstaan.
‘Laramie,’ sê ek ernstig, ‘jou ontdekking is my deur Wassermann, van wie jy geen
belofte gevra het nie, uitgelê; en ek het dadelik jou hele geheim ontdek. Toe ek die
wiel die eerste keer deur die oop deur gesien het, het dit my bygeval dat ek so iets
tevore gesien het, maar waar of wanneer, kon ek nie onthou nie. Nou is dit alles vir
my duidelik. Een maal tevore het jy terloops die Salpêtrière genoem. Ek het ook 'n
demonstrasie in die saal van die Salpêtrièr bygewoon; en in Charcot se tegnieke
taamlik baie belang gestel.’
Laramie kom orent op die bed, met die geliefkoosde hondjie in sy arms. Ek kon
sien dat 'n skok hom deurtrek; daar was 'n vaal skyn oor sy gelaat. Ek het hom
werklik diep bejammer. Die teleurstelling moes vreeslik gewees het; alles wat hy
nog op aarde begeer, was binne sy bereik en nou word dit skielik vernietig.
Hy het my 'n lang tyd woordeloos aangekyk en toe hy uiteindelik praat, was sy
stem dof van aandoening.
‘Ja, dokter, jy wen; ek gee in! Ek is tot die ewige ongeluk gepredestineer.
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Maar moenie dink dat my doel skone bedrog was nie. Ek kon geen ander wyse
uitdink om geld en gemak te verkry nie. Maar my groot doel was rein: ek wou, voordat
ek sterf, die ding wetenskaplik ondersoek en vasstel. Ek was daarvan oortuig dat
verskeie wonderwerkers Charcot se beginsels toepas sonder dat hulle dit weet. Die
groot meester self het nooit besef welke mag hy binne sy bereik het nie. En dit was
omdat hy nooit in dié rigting gedink het nie. Sy enigste doel was om menslike lyding
te heel en te versag. Om sy mag vir selfsugtige doeleindes te gebruik, het nooit by
hom opgekom nie. U sal dit nouliks glo, dokter Roubaix, maar ek was een van
Charcot se gunsteling-leerlinge. Ek was drie jaar 'n student in die Salpêtrière onder
hom. Hy het spoedig ontdek dat ek die aangebore gawe van 'n hipnotiseur besit.
Volgens sy eie berekening was daar slegs een uit duisend studente wat die
geheimsinnige mag besit om sy ewemens dadelik en gemaklik in 'n toestand van
hipnose te bring. Ek was een van die gelukkiges en Charcot het baie van my verwag.
Maar daar was 'n ander draadjie in my siel wat 'n eerlike en verhewe loopbaan vir
my byna onmoontlik gemaak het. U sal dit goed begryp. Die gevolg was een
nederlaag na die ander en die uiteinde, wat u nou voor u sien. U het net een
demonstrasie in die Salpêtrière gesien. Hoe helder kan ek dit alles voor die gees
roep! Charcot was toe op die hoogtepunt van sy wêreldroem as die grootste
geneeskundige op die gebied van abnormale sielkunde. Ons, die eerste onder sy
studente, het sy leer goed verstaan, naamlik dat hipnose 'n abnormale toestand is
wat niks met suggestie te maak het nie. Nadat die toestand ontstaan het, word die
gehipnotiseerde in hoë graad vatbaar vir suggestie. Hy sien alles, voel alles, glo
alles en doen alles wat jy aan hom voorstel. Maar die groot geheim was nog: wat
veroorsaak werklik die toestand in die mens? Charcot het sonder die minste twyfel
bewys dat jy 'n persoon kan hipnotiseer sonder enige suggestie, sonder om 'n woord
te praat en sonder dat die persoon die minste begrip het van wat met hom gaan
gebeur. Ons het goed geweet dat hy op talle verskillende maniere die toestand kon
teweegbring. Enige langdurige, vervelende indruk deur iemand toegepas wat die
geheimsinnige mag besit, kan hipnose in 'n ander teweegbring. Vrywing van die
voorhoof; stip gevestigde kyk op 'n blink punt; eentonige geluide; selfs eentonige
gepraat kan hipnose veroorsaak.
Ons het 'n menigte voëls en diere op verskillende maniere gehipnotiseer. Ek het
self vir Charcot getoon hoe 'n kalkoen diep gehipnotiseer kan word slegs deur die
voël op die grond vas te druk en 'n strepie van sy bek af reguit op die grond te trek.
Dit is wat ek op u toegepas het. Ek het natuurlik nie die regte bedrag geld in u beursie
genoem nie, maar toe u dit tel, het u dadelik die suggestie aangeneem dat dit die
bedrag was wat ek oorspronklik genoem het en u sou gereed gewees het om dit te
sweer! Ek het my suggestie verdiep deur die verskyning van die muntstuk wat
agtergebly het. En so is daar honderde maniere om mense te hipnotiseer, maar dit
moet altyd uitgevoer word deur iemand wat die
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mag in hoër of laer graad besit. Stip gevestigde aandag kan nooit hipnose veroorsaak
as die hipnotiseur nie bystaan nie ... En dit is waar die groot geheim lê. Daar moet
een beginsel wees wat in alle gevalle werksaam is - maar wat die beginsel is, is nog
onbekend. Langdurige, vervelende prikkeling van die een of ander sintuig - gehoor,
gesig of gevoel? Nee, want jy kan 'n persoon ook oombliklik hipnotiseer deur hom
onverwags en skielik op 'n sekere manier onder die ken te gryp en sy kop agteroor
te druk. Daar moet 'n sekere mate van verrassing of skrik wees. Nee, eentonigheid
is nie die geheim van die beginsel nie.
Maar Charcot was op die spoor. Hy het ons dikwels, in privaat, sy geloof verklaar,
naamlik dat daar wonderwerkers was wat die kuns verstaan om 'n groot aantal
mense dadelik en gelyktydig te hipnotiseer. U herinner u hoe hy te werk gegaan
het? Vier- of vyfhonderd pasiënte is gelyk in die saal toegelaat. Aan die bo-ent van
die vertrek was die verhoog, met 'n swart gordyn op die agtergrond. Ons meer
geoefende studente was in die saal versprei om die orde te bewaar en later die
nodige suggesties te maak. Die meeste van die pasiënte was onwillig en met haat
teenoor ons en Charcot vervul. Daar was 'n gedurige gemompel van woede.
Alle oë is op die verhoog gevestig. Deur die swart gordyn, kalm en bedaard, tree
die groot meester te voorskyn. U sal nog die skone gesig onthou? Hy het iets van
Napoleon in sy voorkoms gehad; die lang hare, glad agteroor gekam en op sy
skouers gelyk afgeknip. Aan sy linkerkant was die groot, skitterende wiel, die wiel
wat my verraai het; en aan sy regterkant 'n reusagtige Chinese metaalghong. Hy
sit die wiel deur 'n elektriese knop in beweging: dit draai vinniger en vinniger. Sy
verskyning is deur 'n storm van vloeke en skelwoorde begroet, wat voortduur totdat
die wiel sy hoogste snelheid bereik. Stadig bedaar die pasiënte; al hoe strakker
staar almal na die skitterende wiel. Charcot se oë sweef kalm oor die menigte. Hy
weet wanneer die oomblik daar is; stadig lig hy die leer-slaanstok in sy regterhand,
terwyl die linkerhand omhoog gehou word. Skielik is daar 'n geweldige slag op die
Chinese ghong, wat 'n diep, lang, galmende klank afgee. Met die slag sak die hoofde
van die vyfhonderd pasiënte, wat nog kort tevore in 'n storm van woede en geraas
verkeer het, stadig vooroor en die oë sluit. Met die langsame wegsterwing van die
ghongklank kan jy 'n sug van die menigte hoor opgaan ... almal is in die diepste
stadium van hipnose. Dan gaan ons tussen die rye deur om die voorgeskrewe
suggesties te maak.’
Daar was 'n lang stilte terwyl Laramie sy hondjie met gefluisterde liefkosinge
streel.
‘Dit was waarna ek gesoek het, dokter Roubaix, maar soos gewoonlik het ek op
ongeoorloofde wyse te werk gegaan. Het zij zoo! U sal hulle natuurlik moet vertel.
As ek vlug sonder enige openbaring, sal hulle my nooit op aarde weer rus gee nie
... Nee, u sal die suggestie moet vernietig. Daar is geen ander uitweg nie. So het
die noodlot dit bepaal!’
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En dit was 'n taak wat ure gekos het. Hulle wou my eenvoudig nie glo nie en het my
aanvanklik van 'n diep plan verdink om self die geheim van die uitvinding in die
hande te kry! Dit is onnodig om die hele gewerskaf te verhaal. Eers teen sononder
het ek uiteindelik vir hulle alles duidelik gemaak en hulle gedwing om my te glo. En
toe hoor ons 'n dowwe skoot uit die rigting van my kamp. Dit was 'n rewolwerskoot,
en die geskreeu van die Boesman was onnodig om my te vertel wat gebeur het.
Toe ons by die tent inkom, lê Laramie op die bed uitgestrek, met die rewolwer nog
in sy hand. Oor sy voete lê die hondjie wat gedurig sagte tjankgeluide maak met sy
treurige oë op die gesig van sy baas gevestig.
Laramie was aan die sterwe. Toe ek oor hom buig, fluister hy: ‘Dit is die laaste
van die menslike toetswesens, dokter Roubaix.’
Skat en sy gaste het verslae en sonder woorde die tragedie gadegeslaan en toe
een vir een die tent verlaat.
Vir die eerste maal het ek iets verhewe in die aangesig van die oorlede
wonderwerker opgemerk. Dit was wonderlik kalm.
Toe ek self uit die tent kom, was die kamp reeds van die lewende wêreld afgesper
deur die diep stilte wat altyd die dood skyn te vergesel.
Soos 'n monstrans bo die swart fluweel van die kameeldorings skitter die groot
newelwolk van Orion en op die hoogaltaar, tussen Eridanus en die kruis, vlam die
sewe ewigbrandende lampe, met Arcturus en Antares as kapelligte op die oostelike
horison.
Ek het Laramie se sterre-benaming onthou toe ek opkyk.
Op pad na die huis kom Issy Wassermann my in die duister tegemoet.
‘Dokter,’ fluister hy, ‘u sal waarskynlik vir die begrafnis sorg en as daar familie of
so iets is ...’ en hy druk 'n rol banknote in my hand.

Die Pad van Drome
1 Drome en Dromers
Een winternag toe 'n groep van ons om die vuurherd in die blokhuis vergaar was
en 'n geur van perskepons 'n atmosfeer skep wat ons gereed gemaak het om die
diepste geheime van lewe en dood te oorweeg en op te klaar, het die gesprek oor
drome gegaan. Een van ons - ek vergeet nou wie dit was - het vertel dat hy die
vorige nag gedroom het dat hy weer 'n eksamen moes skrywe. Weer het hy al die
angs en benoudheid van sy jongelingsdae ondergaan, ofskoon dit dertig jaar was
dat hy laas met eksamens te doen gehad het. Hy het bygevoeg dat hier-
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die eksamen-droom iets is wat dikwels by hom herhaal word, minstens een maal
elke jaar, en dat dit altyd met dieselfde nagmerriegevoelens gepaard gegaan het.
Daarná het die een na die ander drome verhaal en stadigaan het die gesprek die
dieper geheimsinnighede van drome begin aanroer. Dokter Roubaix het lank geluister
sonder om deel te neem aan die bespreking, ofskoon ons almal wis dat drome by
hom 'n besondere belangstelling is en dat hy die saak gedurende sy sielkundige
navorsing jare lank ondersoek het. Uiteindelik word 'n vraag deur een van ons direk
aan hom gestel. Ek weet nie meer wat die vraag was nie, maar sy antwoord is nie
te vergete nie, daar dit aanleiding gegee het tot een van die interessantste
uiteensettings waarna ek ooit geluister het. In die loop van sy betoog het hy ons
dele van sy dagboek getoon en my, onder ander, toegelaat om kopieë te maak van
sekere sketskaarte deur Donou Winterbach self geteken. In sy sagte stem het hy
ons begin vertel, sonder om ooit sy oë af te wend van die gloeiende stompe in die
kaggel.
‘Drome is nog een van die diepste geheimsinnighede van die mensesiel. Daar is
'n menigte boekdele in alle tale oor geskrywe, en vele wetenskaplikes het byna hul
hele lewe aan die ondersoek van die droomtoestand gewy. Tog moet ons erken dat
die mens nie ver in hierdie rigting gevorder het nie. Ek dink dat geen enkele skrywer
daarin geslaag het om selfs 'n punt van die gordyn te lig wat hierdie geheimsinnigheid
vir die menslike verstand bedek hou nie. In die jongste jare het die teorieë van die
Oostenrykse professor Freud taamlik veel opspraak verwek, maar daar is 'n ophef
van gemaak alleen onder mense wat nooit mooi oor die onderwerp nagedink het
nie, veel minder nog dit ondersoek het. Ek het julle alreeds verskeie male duidelik
gemaak dat ek altans nie die minste geloof aan Freud se droomvertolking kan heg
nie. Om sy teorie op feite te formuleer, sou 'n ondersoek van agtereenvolgende
eeue verg. Daaraan kan niemand wat sy werk grondig ontleed, twyfel nie.
Hoe sou 'n enkeling dan binne 'n paar jaar in staat wees om al die nodige feite te
versamel en te rangskik? Freud gee natuurlik nooit die minste uitleg van die metode
wat hy gebruik het nie.
Daar is geen twyfel nie dat die menslike geloof in die bestaan van 'n geestelike
deel, wat onafhanklik van die liggaam 'n bestaan voer, uit die droomstaat afkomstig
is. In die begin van alle beskawings was dit 'n vaste geloof dat die siel die liggaam
gedurende die droomstaat verlaat en dat die herinnerde gebeurtenisse dinge is wat
werklik in 'n geesteswêreld plaasgevind het.
Baie van ons nie-blankes is vandag nog hierdie geloof toegedaan, en by vele
swart stamme is daar 'n geloof dat alle drome in verband staan met die wêreld van
die toorkuns, wat die ongelukkige mens van alle kante bedreig.
Ons beskou die saak uit meer wetenskaplike oogpunt. By ons is die groot vraag:
Welke deel van die menslike siel is gedurende die droomstaat aktief en
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wakker? En hierop is nog geen bevredigende antwoord gegee nie. Verskeie
navorsers is geneig om drome toe te skrywe aan 'n duistere geweste in die
mensesiel, bekend as die onderbewussyn. Maar sulke navorsers is maar te gereed
om alle onuitlegbare verskynsels van ons sielelewe aan die onderbewussyn toe te
skrywe. Vir my bestaan in verband met hierdie uitleg een onoorkomelike hinderpaal,
en dit is dat daar tussen ons normale bewussyn en die droomstaat 'n normale geheue
bestaan; terwyl dit gewis nie die geval is met die onderbewussyn nie. Dié besit
bepaald sy eie onafhanklike geheue en skyn nooit met die normale geheue in
aanraking te kom nie.
Daar is 'n wêreldwye onderskeid tussen die droomstaat by verskillende mense.
By die meeste normale mense is 'n droom 'n vae, onduidelike herinnering wat
meestal spoedig uit die geheue verdwyn. Dikwels is dit so onsamehangend en
“verspot” dat 'n mens nouliks kan aanneem dat sy eie “verstand” of verbeelding by
die saak betrokke was. Maar dit is nie altyd so nie. Daar is mense, taamlik baie
mense, met wie ons waarskynlik daagliks in aanraking kom, vir wie drome 'n geheel
ander betekenis het. By hulle is 'n droom so realisties, so gloeiend dat dit nouliks
van 'n normale, sintuiglike gewaarwording onderskeibaar is. Wanneer so 'n mens
droom, dan is dit asof die gordyn van 'n ander wêreld weggerol word. Hy betree
dadelik 'n wêreld van wonderlike landskappe, die gelyke waarvan hy seker nooit op
aarde gesien het nie en hy neem deel aan gebeurtenisse so aktueel dat die voorvalle
van sy wakker lewe nooit 'n dieper indruk op sy geheue of gemoed kan maak nie.
Dit is sonderling, dog absoluut waar, dat normale mense jare lank, selfs 'n
menseleeftyd lank, met so 'n “dromer” die intiemste omgang kan hê sonder om ooit
sy wonderlike eienaardigheid te ontdek, en dit om 'n baie eenvoudige rede: so 'n
mens ondervind sy realistiese drome van kindsbeen af, sonder om ooit te ontdek
dat hy in hierdie opsig van sy makkers en bekendes verskil. Hy neem aan dat almal
maar net soos hy droom. Hy hoor ander van hulle drome vertel en hy vertel sy eie,
altyd onder dieselfde indruk. Dit is gewoonlik deur blote toeval dat 'n gewone mens
so 'n dromer onder sy intieme vriende ontdek.
Ek het gedurende my lewe met verskeie “dromers” van hierdie aard in aanraking
gekom. In my geval was die ontdekking meestal nie toevallig nie. In byna alle gevalle
was dit te danke aan die feit dat ek jare lank ondersoek ingestel en 'n spesiale studie
van drome gemaak het en altyd maar te gretig was om die spoor te volg van alles
wat my as buitengewoon voorgekom het. Mettertyd het ek die simptome leer ken
en was ek in staat om uit die aard van 'n verhaalde droom te konstateer dat die
verteller 'n realistiese dromer is. Ek het geleentheid gehad om in verskeie van hierdie
gevalle die drome noukeurig waar te neem en te ontleed en in sommige gevalle
was die droomlewe van so 'n mens so sonderling en so na die werklikheid dat dit
byna vergeeflik en begryplik sou gewees het as ek uiteindelik die geloof sou
gekoester het dat 'n geestelike deel van
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hierdie mense werklik, gedurende slaap, die liggaam verlaat en 'n wêreld besoek
en ontdek wat buite die perke van ons tyd en ruimte lê.
In een geval, ten minste, het die geloof sterk by my posgevat dat een van dié
“dromers” wat aan my goed bekend was, nagtelik vérafgeleë gewestes op ons aarde
besoek en werklike landskappe aanskou, maar dat sy droomwese gedurende hierdie
nagtelike reise op die een of ander manier buite die drie afmetings van ons ruimte
geraak het en ons aarde van “daarbuite” kon bekyk. Dit klink vir julle seker belaglik
om dit so koelbloedig te hoor vertel, en vandag sou ek ook self nie eerlik kon verklaar
wat my geloof in verband met die saak is nie.’
Hierna het dokter Roubaix lank stilgesit, in gedagte versonke, maar ons kon voel
dat daar iets meer sou kom en ons was almal huiwerig om sy gedagteloop te
onderbreek en dit te verstoor. Uiteindelik gaan sy oë oor die kring. Op sy lippe is
een van sy aangename en intieme glimlaggies, asof hy ons nuuskierigheid en
verwagting goed besef.
‘Nou ja,’ sê hy, ‘dit is miskien beste dat ek julle die geskiedenis vertel wat hierdie
gesprek in my geheue opgeroep het. Dan sal julle self kan oordeel in hoeverre my
geloof kinderagtig en dwaas is.’
Uit sy leeskamer het hy 'n stapel skryfboeke en papiere opgesoek en met hulle
hulp het hy ons die volgende storie vertel.

2 Die Droomlewe van Donou Winterbach
‘Julle het Donou Winterbach waarskynlik almal òf self geken òf altans dikwels van
hom gehoor. Daar was, soos julle weet, twee broers, Gool en Donou, wat altwee
groot naam in die Driejarige Oorlog gemaak het. Gool Winterbach was die ouer
broer en was die vermaarde enkeling-verkenner wat so baie sprokiesagtige avonture
deurgemaak het.
Donou Winterbach was die jongste van die twee broers. By die vrede het hy
skaars sy ses-en-twintigste jaar bereik.
Nieteenstaande sy jeug het hy vroeg in die oorlog reeds die talente, vernuf en
beleid van 'n hoogs geoefende krygsoffisier aan die dag gelê. Nie alleen het hy 'n
verbasende instinktiewe kennis van oorlogstrategie en -tegniek gehad nie, maar
gepaard daarmee wat hy ryklik bedeel met die onuitlegbare persoonlike magnetisme
wat aan die besitter die mag verleen om mense in groepe en massas te beheer en
te lei. Gedurende die eerste jaar van die oorlog reeds het die generaal hom gebruik
om die gevaarlikste en ingewikkeldste krygsondernemings as bevelvoerder van
kommando-afdelings uit te voer. Aan die kant van die Boere het daar seker nooit 'n
meer vreeslose offisier as Donou Winterbach aan die groot stryd deelgeneem nie,
ofskoon dit in een opsig onlogies is om van

Eugène Marais, Versamelde werke

894
persoonlike dapperheid in verband met oorlogsgenieë van dié aard te praat. Leiers
soos Donou Winterbach weet eenvoudig nie wat persoonlike vrees op die slagveld
beteken nie.
Hulle mag bekommerd wees oor die gevaar of veiligheid van hul leërs, nooit oor
hul eie nie. En selfs die strydmagte onder hul beheer verskyn in hul bewussyn alleen
as pionne in die spel, wat nie nutteloos verlore mag gaan nie, maar wat dadelik
opgeoffer word wanneer 'n set dit vereis. So was Donou Winterbach sielkundig as
krygsman toegerus.
Dit was ongeveer 'n jaar voor die uitbreek van die oorlog dat ek Donou herken
het as 'n realistiese dromer van die eerste rang. Hy het my kom raadpleeg oor 'n
geringe liggaamlike kwaal, wat egter niks met sy sielstoestand te make gehad het
nie. Ek herinner my dat ek hom in die loop van my ondersoek gevra het of hy ooit
in sy kinderdae koors gehad het en indien wel, of hy ooit enige blywende gevolge
bespeur het. Dit was sy antwoord op hierdie vraag wat my op die spoor van sy
droomlewe gesit het.
“Ek het net een maal koors gehad,” was sy antwoord, “toe ek ongeveer tien jaar
oud was en die enigste gevolge wat lank gebly het, was dat die aanval my
slaaplopery baie vererger het.”
“Wat?” sê ek. “Slaaplopery? Hoe lank het jy daaraan gely? Loop jy nog?”
En toe begin hy my vertel, en sy verhaal het my so diep geïnteresseer, en ek het
dit só boeiend gevind, dat ek daar en dan sy moeder by die konsultasie ingeroep
het om sekere leemtes in die verhaal van sy kinderherinneringe aan te vul. Sy het
my vertel dat Donou wat sy slaap betref van sy jongste dae altyd 'n eienaardige kind
was. Voordat hy kon loop of praat, het hy in sy slaap gewoel en te kere gegaan, wat
aan haar duidelik getoon het dat die baba aan die droom was.
U moet weet,’ het dokter Roubaix hier bygevoeg, ‘dat noukeurige ondersoek lank
reeds vasgestel het dat dit 'n uiters seldsame ding is dat 'n baba droom. Die wakker
skrik en huil van klein kindertjies gedurende die nag is altyd die gevolg van
liggaamlike toestande.
Vanaf sy sewende jaar het Donou 'n volslae slaapwandelaar geword. Jare lank
het hy egter nooit gevaarlike toere in sy slaap onderneem nie. Hy het meestal in die
huis en op die werf rondgeloop, die kraal besoek en selfs tussen die slapende vee
deurgewandel.
Toe hy ongeveer tien jaar oud was, het hy 'n hewige aanval van malaria gehad.
Dit was die eerste en laaste maal dat Donou koors gehad het. Ná sy herstel het die
moeder 'n groot verergering van sy slaaplopery bespeur. Nie alleen het hy meer
dikwels in sy slaap gewandel, totdat dit byna 'n nagtelike verskynsel was nie, maar
ook het hy toe vir die eerste maal gevaarlike toere in sy slaap begin uitvoer. Met die
ratsheid en onverskrokkenheid van 'n aap het hy die dak van die huis beklim, om
van een end van die vors tot die ander regop te hardloop - iets wat hy nooit in sy
wakker toestand sou kon doen nie. Dit was ook 'n
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liefhebbery om in sy slaap in die hoogste toppe van reuse-bloekombome te klim en
in dié stelling duiselig heen en weer te swaai. Enkele kere het hy die hele nag in die
berg rondgedwaal. Van sy slaaplopery het hy die volgende dag nooit iets onthou
nie en dit is merkwaardig dat hy gedurende die nagte waarin hy “geloop” het, nooit
gedroom het nie.’
Dokter Roubaix het ons 'n uitleg gegee van die teoretiese verskil wat hy tussen
somnambulisme en ‘realistiese drome’ gemaak het, maar dit sal die geskiedenis te
lank maak om nou daarop in te gaan.
‘En toe het ek Donou oor sy drome begin uitvra,’ gaan die dokter voort, ‘en dadelik
het ek dinge gehoor wat só verbasend en só boeiend was dat ek etlike ure net
geluister en aantekeninge gemaak het. Ek kan julle maar dadelik vertel dat Donou
Winterbach 'n realistiese dromer was van 'n tipe met wie ek nooit tevore in aanraking
gekom het nie. Sy drome was wonderlik, só wonderlik dat ek nog van plan is om
eendag my aantekeninge in boekvorm op te stel. Ek is seker dat so 'n samestelling
interessanter sal wees as enige roman wat ooit deur die lewendigste verbeelding
geskep is. Hiervan kan ek julle egter ook nie nou vertel nie. Ek wil julle slegs van
een van sy wonderlike drome vertel, waaroor ek hier in my dagboek enige van sy
eie tekeninge besit.’
En dokter Roubaix toon ons sketskaartjies waarvan later melding gemaak sal
word.
‘Soos meestal die geval is met sulke mense, was Donou verwonderd om van my
te verneem dat sy drome anders was as dié van “gewone” mense. Hy het altyd
onder die indruk verkeer dat “alle mense maar so droom!”
Daar was egter enkele eienaardighede met sy realistiese drome wat ek aan julle
moet duidelik maak om die geskiedenis van sy droom meer verstaanbaar te maak.
Julle het seker al opgelet dat 'n gewone mens selde of nooit in drome 'n bekende
plek besoek. Hy ontmoet bekende mense, maar sien nooit 'n landskap of plek wat
hy goed ken nie. 'n Mens droom somtyds dat jy in 'n stad is wat jy goed ken, maar
wanneer dit gebeur, dan is die omgewing van jou droom nietemin altyd glad anders
as die werklikheid.
Met Donou was dit anders. Onder al die verbasende landskappe en magtige stede
wat hy nagteliks besoek het, het hy af en toe in 'n bekende omgewing beland.
Wanneer dit gebeur, was daar altyd 'n sonderlinge eienaardigheid in verband met
so 'n bekende plaas, landskap of stad, waarvan ek julle later sal vertel.
Donou het ook ontdek dat prentjies en foto's wat hy op die een of ander tyd gesien
het, dikwels hul verskyning in sy droomtonele maak, in al die prag en praal van 'n
storie uit die Duisend-en-Een Nagte. So het hy byvoorbeeld nooit in sy lewe die see
gesien nie; nietemin het hy in sy drome dikwels met die see kennis gemaak, in alle
toestande van dié rustelose skeppingsdeel. Wat nog
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wonderliker is, hy het in sy drome die gedreun van die branding gehoor op sandkuste,
teen sluitrif en rots, by hoogwater en laagwater, in storm en kalmte; en daar bestaan
geen twyfel nie dat die geluid wat hy in sy drome gehoor het, só na aan die
werklikheid was dat indien hy ooit die stem van die see self sou kon gehoor het, dit
vir hom geen vreemde geluid sou gewees het nie.’

3 Die Visioen van die Wit Pad
‘'n Ander sonderlinge feit in verband met Donou se drome was dat hy dikwels
herhaalde en vervolgdrome gehad het. Somtyds het hy 'n maand lank dieselfde
omgewing besoek, of deelgeneem aan 'n droomdrama wat nag ná nag verder ontvou
tot die een of ander onverwagte en soms ontsettende klimaks. Sy droomstories was
altyd uiters interessant, nooit die onsamehangende mengsel wat die substansie van
die meeste normale drome uitmaak nie. Die visioen wat die langste in sy drome
voortgeduur het, was die droom van die wit pad. Hy het 'n heldere herinnering gehad
van die eerste keer dat hy van die wit pad gedroom het. Dit was toe hy sestien jaar
oud was. Daar was by hom geen herinnerde oorsaak of aanleiding vir die droom
nie. Een nag bevind hy hom aan die voet van 'n hoë bergreeks, wat dwars voor hom
strek, van oos na wes, van gesigseinder tot gesigseinder. Hy wis dat hy noordwaarts
kyk, want in sy droom was dit net ná sonsondergang, en aan sy linkerkant agter die
verste spitse van die majestueuse bergketting was die hemel diep geverf met die
nagloed van die verdwene son. Dit is merkwaardig dat hy, in al sy drome van die
wit pad, die omgewing nooit by helder dag besoek het nie. Die vroegste was net ná
sonsondergang, soos in sy eerste droom. Van die tyd het hy die wit pad in alle ure
van die nag besoek - in sy drome natuurlik - tot gelyktydig met die verskyning van
die eerste wit wimpels van die daglumier, soos julle later sal sien.
In sy eerste droom was Donou in die middel van 'n breë gemaakte pad. Dit was
bedek met 'n materiaal wat in die aandskemer melkwit geskyn het. Die pad het van
die regterkant skuins teen die helling van die berg opgeloop en net waar Donou
hom die eerste maal bevind het, het dit reghoekig teen die skuinste van die berg
opgedraai na die ingang van 'n diep poort, wat die ketting op die hoogte deursny.
In die eerste kaart word 'n stukkie van die pad aan die suidekant van die berg getoon.
Die kronkelende gedeelte is waar die pad die poort deurgaan, 'n gedeelte wat
natuurlik van onder die berg (waar Donou toe was) onsigbaar was, net soos die
gedeelte aan die noordekant van die berg, wat in die kaart aangetoon word.
Donou vertel dat hy die eerste nag 'n hele ent langs die pad opgeloop het, sonder
om egter voor sy ontwaking die ingang van die poort te bereik. Hy vertel ook dat,
vanaf die eerste verskyning van die visioen, hy diep onder die in-

Eugène Marais, Versamelde werke

897
druk van 'n vreeslike gevoel van eensaamheid en stilte verkeer het. En diep in sy
gemoed het hy die ontkieming van 'n ander en nog onaangenamer en meer storende
gevoel gewaar. Daar was die een of ander groot gevaar wat hom bedreig, iets
waarvoor hy gedurig op sy hoede moes wees. Maar wat dit was en van waar dit
sou kom, daarvan kon hy geen besef vorm nie. En juis omdat hy dit nie kon sien
nie, daarom het dit in sy droom 'n des te vreesliker rol gespeel. Dit was iets wreeds
en woedends, altyd op die loer met gevelde lans - iets waarteen hy magteloos was.
Daar was geen kans vir of vlug òf verset nie, omdat selfs die rigting van die gevaar
vir hom onbekend was.
Die volgende nag was hy weer op die wit pad, maar dié keer 'n hele ent nader
aan die poort, die ingang waarvan donker en dreigend bo hom gaap soos die muil
van 'n wagtende roofdier. “Maar,” sê hy aan homself, “waar en wat die gevaar ook
al mag wees, ek gaan kyk watter land aan die ander kant van die berge lê.”
Een eienaardigheid van normale drome, wat julle almal al seker opgemerk het,
is dat jy nooit gedurende jou droom weet dat jy droom nie - of baie selde. Daarom
was dit dat die onbekende gevaar uiteindelik die hele omgewing van die visioen vir
Donou 'n haatlikheid gemaak het, wat hy elke nag dat hy hom daarin bevind, met
toenemende weersin betrag het. Maar sy nuuskierigheid het lewendig gebly en hom
steeds aangespoor tot nader ondersoek van die poort en die noordelike kant van
die berge.
Elke keer dat hy hom op die pad bevind, het hy dadelik na die poort begin aanloop,
maar die pad was lank en steil en die volgende nag, wanneer hy hom weer op die
pad bevind, was dit gewoonlik na aan die reghoekige draai, waar hy die eerste nag
was. In sy drome het hy dus weinig vordering na die donker poort gemaak. Sy sterk
verlange het hom seker niks vooruit gehelp op die wit pad nie.
En toe, een nag, nadat hy reeds maande op die wit pad vertoef het, gebeur skielik
die lang gewenste. Hy bevind hom onmiddellik voor die ingang van die poort. Dit
was donker nag en die reuse-koppe aan weerskante van die poort verrys in donker
silhoeëtte teen die suidelike gesternte. En toe, vir die eerste keer, beskou hy
aandagtig die hemelstraat, wat die hele sigbare hemel in 'n vonkelende seintuur
verbind. Tot sy verbasing herken hy dadelik die sterre. Donou het 'n groot gedeelte
van sy lewe buite geslaap en kon derhalwe taamlik sekuur sy posisie van dié van
die sterre aflei. Hy wis altans dat, hoe verder noord hy gaan, hoe laer die suidelike
sterre na die horison sak. “Dit is die middel van die somer,” sê hy aan homself, “en
dit is middernag.”
Van die hoogte van die suidelike sterre het hy afgelei dat hy nie ver van die
familieplaas kon wees nie.
Hy het skaars die ingang van die poort betree toe hy skielik tot stilstand gedwing
word deur 'n geluid wat van die rotswande aan weerskante van hom
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weerkaats word en sy ore bereik soos deur 'n magtige gehoorpyp. Hy het die geluid
dadelik uit die ondervinding van vorige drome herken. Dit was die sagte gedreun
van die see!
Toe hy halfpad deur die poort was, gewaar hy hoog teen die rotswand aan sy
linkerkant 'n toenemende ligvlek. Dit is veroorsaak deur die maan wat agter die
berge aan sy regterkant opgekom het; en toe hy uiteindelik by die noordelike ingang
van die poort kom, was die driekwart-maan hoog bo die noordelike horison. Die
wêreld voor hom was so helder verlig dat hy elke besonderheid kon uitmaak van
die vreemde landskap waarop hy neerkyk. En verbasend genoeg moes die gesig
gewees het. 'n Weinig na die regterkant gaan die wit pad die helling af tot aan die
strate van 'n spierwit stad, wat in perfekte halfmaan om die boog van 'n klein seehawe
lê; en verder na die ooste strek die oneindige see.
Donou vertel dat die skouspel 'n indruk op hom gemaak het soos hy selde in 'n
droom ondervind het.
Voor hom was die wonderstad van wit marmer soos 'n skitterende kroon van
juwele op 'n vingerring. In die strate en tussen die paleise was daar 'n verbasende
skakering van lig en donker, afwisseling van die donkerste slagskaduwees met die
sagte glans van die maan op gepoleerde marmer.
Maar dit was die see, die rustelose see onder die vloed van maanlig, wat sy siel
met 'n byna pynlike gewaarwording van die uiterste skoonheid vervul het.
En nog dieper as ooit tevore word hy hom die treurige gevoel van onuitspreeklike
eensaamheid bewus. Hy het dadelik geweet dat die stad verlate was. Duisend jaar
lank was daar op die klipgemesselde strate geen mensevoetval en het geen
mensestem die stilte van die slapende huise verbreek nie.
Dit was maande later dat hy vir die eerste keer die strate van die verlate stad
binnegegaan het. Weer was dit helder maanlig.
Ek kon sien dat Donou gesukkel het om my 'n indruk van sy gevoelens te gee,
toe hy hier, as 'n enkel klein bewegende gedaante, van straat tot straat vol
verwondering en vrees by paleise en tempels verbyloop, terwyl die yslike nag, met
sy verwelf van maangedoofde sterre, stad en see soos binne die holte van 'n
oneindige spelonk omsluit. So stil was dit - want die sagte gedruis van die see was
tussen die reuse-geboue onhoorbaar - dat hy die klank van sy voetstappe van die
marmergewels kon hoor weerklink. En hier binne die eensame stad was die groot
“gevaar” dreigender as ooit tevore.
Uiteindelik bereik hy in die middel van die stad 'n oop plein, met 'n marmerpaleis
van drie verdiepings vlak voor hom. Soos by al die ander geboue was hier ook alles
donker en stil. Deur- en venster-ingange was almal oop. Alle houtwerk het lank
reeds verdwyn en die donker openinge gryns hom toe soos die mond- en oogholtes
van 'n doodshoof.
Terwyl hy met gejaagde asemhaling die front van die groot paleis nader,
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sien hy in een van die vensters van die tweede verdieping iets wat 'n gril van
huiwerende skrik, soos die weerslag van 'n staalveer, deur sy spiere jaag. Wat dit
was, het hy nie gesien nie. Dit was iets wit, wat vinnig, vir een moment, in die helder
maanlig buite die donker vierkant van die venster verskyn het, om net so vinnig
weer binne die donker van die vertrek te verdwyn. Maar nou kon hy voel, met 'n
sekerheid wat nie aan te twyfel was nie, dat iets lewends hom vanuit die donker
paleis beloer. Dit was iets wat sy aandag wou trek, of wat hom vrees wou inboesem
- welke van die twee, kon hy nie besluit nie. Of die “iets” vriendskaplik of vyandig
was, kon hy uit die enkele verskyning nie aflei nie. Lank het hy in die maanverligte
pleintjie besluiteloos gestaan, sonder om iets verder te gewaar en so het die gesig
dié nag sonder oplossing geëindig.
Met een van die volgende drome van die wit pad - so het hy die besondere visioene
begin noem - was hy weer in die klein oop plein in die maanlig. Dié keer was dit
volmaan, of byna volmaan, en buite die swart skaduwees was dit so lig dat die
kleinste besonderheid van sy omgewing duidelik sigbaar was. Sy aandag was
uitsluitend op die enkele venster in die groot paleis gevestig. Hy was dié keer op
die onderste van 'n reeks breë marmertrappe wat na die boogingang van die paleis
lei, so naby dat hy binne die vertrek sou kon gesien het indien dit verlig was.
En toe sien hy weer die wit gedaante. Dié keer was dit geen heimlike, slinkse
roering nie. Uit die ondeurdringbare donker van die vertrek kom die wit gedaante
om op die marmervensterbank te ruste te kom. Toe dit weer roer, sien hy skielik
wat dit is. Daar was nie aan te twyfel nie - geoordeel na die liggaamsbou - dat dit
van 'n meisie was, 'n jong meisie. Met die hand wenk sy hom nader.
Toe hy reg onder die venster staan, kom die meisie self te voorskyn. Sy leun oor
die vensterbank na buite en dadelik en haastig begin sy met hom praat.
As die middelpunt van so 'n montuur moes die juweel vanselfsprekend baie mooi
gewees het! Donou kon nouliks woorde vind om die skitterende skoonheid van die
wondermeisie te beskrywe. Ek sal sy beskrywing nie probeer herhaal nie. Slegs
een besonderheid moet ek weergee, omdat dit op die denouement van die visioen
betrekking het. Donou kon natuurlik alleen die hoof en bolyf van die jong meisie
sien en wat hom die meeste in haar verskyning verbaas het, was die feit dat wat hy
van haar liggaam kon sien, byna bloot was. Beide arms was tot skouerhoogte geheel
bloot, en die mooi ronding van haar bors was halwerweë met borduursel of kant
bedek. Hals en skouers was bloot en was in die maanlig witter as die marmer van
die gebou.
Hieruit het Donou, in sy seunsonkunde, vermoed dat die jonge dame alleen die
een of ander nag- of onderkleed aanhet. Dit is van belang om hierdie feit te onthou,
want dit verskyn weer in Donou se ondervinding.
Die meisie leun so ver oor die vensterbank as wat sy met veiligheid kon
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waag en begin Donou dadelik toe te spreek in 'n stem wat tril van haas en angs.
“Terug na die poort!” roep sy halfsmekend. “Spoed, spoed! Hulle is nou op weg
om jou voor te keer. Jy het nog tyd om die poort en veiligheid te bereik, maar net
nog tyd! Ek kan hulle van hier sien. Hulle trek skuins deur om jou van die poort af
te sny. Spoed, spoed, spoed!”
En sy wuif hom halfwanhopig met die hande toe om sy vlug te verhaas. Sy het
duidelik aangedui waar die geheimsinnige “hulle” op dié oomblik was. Dit was teen
die hang van die berg, in die hoek waar stad, berg en baai ontmoet. Donou het die
plek hier op sy sketskaartjie aangedui.’ En dokter Roubaix toon ons die kaart.
Wat of wie die geheimsinnige “hulle” was, is aan Donou nie vertel nie, en hy het
dit ook nooit ontdek nie; maar in sy droom het hy dadelik geweet dat hulle bittere,
meedoënlose vyande was.
Hy het toe reeds blyke van sy krygsmanskap getoon. Hy sou graag verder met
die wondermeisie gepraat het - wie sal hom dit kwalik neem, as ons dink aan die
maanlig, die marmerpaleis en die half-ontblote skoonheid, wat sy hart in die uiterste
beroering gebring het? Maar Donou het besef dat sy lewe in die weegskaal hang.
Net een moment het hy die posisie in oënskou geneem, die meisie 'n paar haastige
woorde van dank en vaarwel toegeroep en toe vlug hy deur die verlate stad, met
sy oë stip gevestig op die een sigbare spits wat die ingang van die poort aandui.
Sy ontkoming was van die nouste, ofskoon hy sy geheimsinnige vyande nooit
gesien, selfs nooit gewaar het nie. Maar toe hy die ingang van die poort bereik, waar
hy dadelik besef het dat hy gered en voortaan veilig was, was dit 'n saak van
sekondes gewees of “hulle” het sy terugtog na die toevlugsoord afgesny, en dan
sou dit klaar gewees het met hom.
Dit was die laaste droom wat Donou Winterbach van die wit pad gehad het; maar
daar was 'n wonderlike gebeurtenis in sy latere lewe, waarin julle seker belang sal
stel en wat ek julle derhalwe nou kortliks sal vertel.’

4 Verdediging van Tweepoort deur Donou Winterbach
‘Donou was vroeg in sy twintigerjare toe die Tweede Vryheidsoorlog uitbreek. Hy
was seker nog nie ses-en-twintig nie, toe beklee hy al 'n baie verantwoordelike
posisie in die generaal se krygsraad.
Die voorval waarvan ek julle wil vertel, het gebeur toe die Engelse reeds in besit
was van die hele spoorweg en al die dorpe van ons distrik, wat natuurlik almal aan
die spoor geleë was. Al wat nog betreklik vry was van die Engelse, was ons
noordelike Bosveld en die westelike bergstreke. Hier het die huise nog gestaan en
hier het nog groot troppe vee rondgeswerwe, altyd op die vlug om
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aan die genadelose Australiese kolonnes te ontkom. Die ou mense, die vroue en
kinders het oral in klowe en bosse, in klein kampies en laertjies weggekruip en aan
hulle was meestal die bewaking van die vee toevertrou. Maar elke dag het die gevaar
en ellende hoër gestyg. Die generaal kon onmoontlik met sy klein kommando al die
mense en vee beskerm. Van alle punte van die kompas ruk Britse kolonnes op,
meestal deur geslepe verraaiers gelei, om die generaal en sy kommando te vernietig
- iets waarin hulle egter nooit geslaag het nie. Maar die teenwoordigheid van die
weerlose mense in die Bosveld en berge het die generaal se krygsbeleid vreeslik
bemoeilik. Hy moes gedurig so beweeg dat hy die Engelse weglei van die skuilplekke
waar vee en mense wegkruip. Dit het sy bruikbare ruimte geweldig ingeperk, en
dikwels sy kommando in die uiterste gevaar gebring. Om tot 'n vaste reëling te
geraak, het die generaal besluit om 'n groot vergadering te belê waar al die ou
mense bymekaar sou kom om die toestand te bespreek en tot 'n algemene
verstandhouding te geraak.
Vir dié doel is 'n klein plato tussen die berge gekies, waar sommige van ons
grootste riviere hulle oorsprong het.
Hierdie plato was onverbeterlik as 'n natuurlike sterkte. Al die Engelse kolonnes
was op hierdie moment ten noorde, terwyl die plato ten suide van die groot bergreeks
lê wat ons distrik van oos na wes in twee verdeel. Daar was slegs twee poorte en
een nek waardeur 'n gewapende mag die plato kon bereik. Hiervan was Tweepoort
die naaste aan die plato en die geskikste vir 'n kolonne om in besit te neem en deur
te trek. Die nek was meer as sestig myl ten ooste van die plato en die ander poort
ongeveer vyftig myl ten weste van Tweepoort. Dit was derhalwe slegs nodig dat die
generaal Tweepoort beset om die plato en die belegde vergadering te beveilig altans vir so lank as wat hy dit van node sou hê. Selfs indien sy plan deur die een
of ander verraad aan die vyand bekend sou raak, sou hulle hom alleen deur
Tweepoort kon aanval.
Bodes is haastig en in groot geheim rondgestuur om aan die verskillende laers
en kampe kennis te gee van die plek en dag van die groot vergadering, en nadat
die generaal hom vergewis het van die feit dat die wêreld ten suide van die berg
skoon is van vyandige kolonnes, het hy sy kommando in drie verdeel en op
verskillende punte wat ver van mekaar lê gelyktydig aanvalle op Britse vestings en
kolonnes ten noorde van die berge gedoen, natuurlik om die vyand in die war te
stuur omtrent sy planne. Toe, op 'n bepaalde dag, het die drie afdelings by Tweepoort
bymekaargekom. Hier moes gesorg word vir die besetting van die poort en sy
beskerming, sodat die generaal in veiligheid na die plato kon deurgaan om op die
bepaalde dag die vergadering daar te ontmoet.
Die kommando's moes veiligheidshalwe sover moontlik in die nag trek en dit was
derhalwe twee of drie uur ná sonsondergang toe die kommando's mekaar by die
ingang van Tweepoort ontmoet.
Haastig het die generaal hier sy reëlings getref en sy bevele gegee. Die poort
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was so 'n sterk posisie dat 'n klein besettingsmag in die ingang in staat sou wees
om met gemak 'n groot aanval vir onbepaalde tyd die hoof te bied. En daar was
slegs een ingang tot die lang poort om te beskerm, naamlik 'n noordelike, omdat 'n
aanval alleen van dié kant kon geskied.
Die generaal het die verdediging van Tweepoort aan Donou Winterbach opgedra
en hy is toegelaat om self vyftig manskappe vir dié doel uit die kommando's te kies.
Kortliks het die generaal op sy gewone wyse die klein maggie toegespreek en sy
laaste woorde aan die jong bevelvoerder was:
“Onthou, Donou, dit is 'n saak van lewe en dood. Lewend moet g'n manskap die
posisie verlaat nie. Die veiligheid van die kommando, van honderde vroue en kinders,
rus in julle hande - miskien ons hele saak. God sy met julle.” En met sy sambokkie
in die hand, soos sy gewoonte was, ry hy aan die hoof van sy kommando die poort
deur.
Donou het spoedig die nodige reëlings getref. Die posisie was so gunstig dat dit
nie veel krygsbeleid geverg het om die besetting te bepaal nie. Onder teen die hang
van die berg, aan die suidekant, was 'n diep klofie waar hy die perde onder bewaking
van enkele manskappe gelaat het. Die vyand sou dus die hele poort moes beset
voordat hulle die perde sou kon bereik. Toe het hy sy orige manskappe aan
weerskante van die noordelike ingang gestasioneer.’
Dokter Roubaix toon ons toe die aangehegte kaart, waar die posisies aangedui
word as ‘Boere-posisie’ en ‘Eerste skuilplek van perde’, respektiewelik.
‘Nadat hy sy manskappe behoorlik geplaas het, het Donou stadig in die pad heen
en weer geslenter, met sy oë stip op die donker noorde gevestig, sodat hy die eerste
vyandelike beweging sou kan bespeur.
Donou het aan sy manskappe verklaar dat dit die eerste maal in sy lewe was dat
hy Tweepoort besoek; maar sy indruk was verkeerd. Latere ondersoek het vasgestel
dat hy een maal tevore, toe hy 'n kind van ongeveer vier jaar oud was, Tweepoort
met sy vader op 'n jagtog deurgegaan het. Daarvan het hy destyds niks meer onthou
nie.
Ongeveer 'n uur nadat die stelling in orde gebring is, kom die maan op en dadelik
was die wêreld onder hom in so 'n helder lig gedoop dat Donou in staat sou gewees
het om 'n bewegende kolonne etlike myle ver op die pad te ontdek.
Die pad na benede het 'n eienaardige, melkwit glans in die maanskyn gehad. Van
die ingang gaan dit reg op die helling af vir 'n afstand van ongeveer een myl; dan
draai die pad reghoekig regs langs die skuinste van die berg en dan met meer
verdrag; die laaste deel na benede.
Dit was terwyl Donou die pad in die maanlig so stip gadeslaan dat 'n sonderlinge
gevoel sy hele gemoed in beslag neem. Hy gewaar naamlik die gevoel dat hy die
hele omgewing tevore in dieselfde omstandighede gesien het. Waar of wanneer
kon hy nie dink nie. En tog was daar iets verkeerd met die landskap - iets wat hy 'n
tyd lank tevergeefs probeer bepaal.
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En toe skielik skiet dit hom alles te binne. Hy self vergelyk wat plaasgevind het met
'n “omkering” van iets binne sy denkvermoë. Hy herken die pad voor hom as die
“wit pad” van sy langdurige drome; maar die pad, die berge en die hele landskap
was op die een of ander wyse “omgeslaan”. Hy was egter in staat om hom in die
“omgekeerde” wêreld “in te dink”, sodat alles dadelik vir hom reg en duidelik was.
Maar as hy sy aandag 'n moment laat rondswerwe, dan spring alles weer
verkeerd-om en moet hy met 'n bepaalde wilskraginspanning dit weer “reg”-dink.
Dit was net soos die bekende, getekende paradoks van swart en wit kubusse wat
verskillende vorms aanneem terwyl jy na hulle kyk.
Donou het gou ingesien dat die landskap óm hom 'n spieëlbeeld is van die
landskap van sy drome. Hy het tevore, toe hy nog 'n jong seun was, proefnemings
met 'n spieël gemaak. Die aanleiding daartoe was die skoolseun-probleem, wat die
een of ander makker hom gestel het: As jy jou eie spieëlbeeld as 'n ander mens
sien, wat voor jou staan, dan merk jy op dat dié mens se linkerkant is waar sy
regterkant behoort te wees. Indien jy sy hart kon sien, sou dit aan sy regterkant
wees. Jou linkervoet en regterhand is by hom regs en links, respektiewelik. Ook jou
regteroor sit by hom aan die linkerkant van sy gesig. Met ander woorde, as jy die
man se liggaam deur 'n regaflyn in die middel verdeel, sien jy dat regs en links by
hom omgekeerd is. En dan volg die skoolseunvraagstuk: Waarom is daar geen
dergelike plekomruiling van kop en voete nie? Die skoolseun is geneig om te
antwoord: Omdat die plekomruiling in 'n spieël slegs in die breedte plaasvind en nie
in die lengte nie. As dié antwoord gegee word, dan volg die verbysterende verdere
vraag: Maar as jy op 'n rusbank uitgestrek voor die spieël gaan lê, dan nog is daar
geen omruiling in die spieëlbeeld van kop en voete nie!
Dit was toe Donou eenmaal met hierdie belaglike vraagstuk besig was, dat hy sy
aandag bepaal het by die weerkaatsing van die binneste van sy kamer in 'n groot
spieël. Dit was toe dat hy die ontdekking gemaak het dat hy hom by die gespieëlde
kamer kon “indink”, sodat dit alles skielik “reg” word in plaas van alles “verkeerd-om”
soos 'n spieëlbeeld gewoonlik lyk. Daar is sommige mense wat dit met die grootste
gemak kan doen; en dan is daar weer andere wat dit nooit kan regkry nie. So ook
kan sommige mense sonder die minste moeite in “spieëlskrif” skrywe, dit wil sê,
skrif wat in 'n spieël-afbeelding of van agter, by deurskyning van die papier, reg
verskyn. Donou kon met dieselfde gemak as gewone skrif “spieëlskrif” skrywe.
Hieruit sal julle verstaan,’ gaan dokter Roubaix voort, ‘waarom hy so gou ontdek
het dat die pad voor hom die spieëlbeeld van sy droompad was.
Die ontdekking het 'n sonderlinge uitwerking op sy gemoedstoestand gehad. Hy
verklaar self dat hy in 'n soort “half-droomtoestand” geraak het wat sy hele
daaropvolgende gedrag beïnvloed het.
Hy roep haastig 'n paar van die manskappe uit die verskansing om by hom
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in die pad te kom en met die haastige bevel: “Kom saam met my”, neem hy hulle
deur die poort na die suidelike ingang. Hy erken dat hy half verwag het om van hier
die wit stad en seehawe van sy drome te sien. Wat hy egter sien is links onder, 'n
donker houtbos met presies dieselfde halfmaanvorm van sy droomstad wanneer
dit vanaf die poort-ingang betrag word. Die seehawe was 'n oop vlakte anderkant
die houtbos. Ook hier was alles 'n spieëlbeeld van sy visioen.
Die ou gevoel van dreigende gevaar wat sy drome van die wit pad so
onaangenaam gemaak het, het hom nou weer oormeester, maar, gelyktydig met
die vaste sekerheid dat die gevaar uit dieselfde rigting dreig as wat dit in sy droom
gedreig het, naamlik langs die helling van die berg in die hoek waar die houtbos,
die berg en die vlakte bymekaar kom. So het die waarskuwende meisie die gevaar
aan hom beduie.
Met veronagsaming van alle gevolge het hy dadelik die manskappe by hom beveel
om die perde van onder af te bring. Sonder om enige uitleg aan hulle te verskaf,
het hy die perde na die noordelike ingang meegevoer en in 'n kloof teen die hang
laat verskuil. Toe vaardig hy die verbysterende bevel uit dat alle manskappe die
posisie moet verlaat om die suidelike ingang van die poort in plaas van die noordelike
te beskerm. Die manskappe het die bevel dadelik gehoorsaam, maar daar was
enkele bejaarde burgers in sy afdeling wat dit hulle plig geag het om sy onuitlegbare
gedrag met die jong veldkornet te bespreek.
“Wat beteken dit, veldkornet?” vra een van die oudste. “Gaan jy die poort oop
laat, sodat die vyand dit enige oomblik in besit kan neem en ons in die rug aanval?
En ons perde is hier in gedurige gevaar.”
Donou het hom kortaf geantwoord: “Ek ken die plek. Die vyand is aan die suidekant
van die berg en die aanval sal van dié kant kom.”
“Hoe kan dit wees, veldkornet?” gaan die ou burger voort. “Die generaal het tog
seker gemaak dat daar geen Engelse aan die suidekant van die berg is nie. In enige
geval gaan jy die posisie hier in die poort baie gevaarlik maak. Ek ag dit my plig om
jou te waarsku.”
Maar Donou het maar min ag op sy woorde geslaan. Hulle het intussen die
suidelike ingang bereik en toe wys hy links: “Van daar sal die aanval kom. Die meisie
het my gewaarsku.”
Dit was toe dat die manskappe mekaar vertwyfeld aankyk. Het Donou skielik
kranksinnig geword?
“Watter meisie, veldkornet?” vra een.
“Hier kom sy”, is Donou se antwoord, en onder op die pad hoor hulle die klap van
perdepote in vinnige galop. Almal staan met die geweers gereed. Toe die ruiter teen
die steiler helling kom, moes die perd stap, maar hulle kon in die helder maanlig
sien hoe die ruiter die perd met leisel en lat tot sy uiterste spoed aandwing. Toe die
perd en ruiter die groep in die poort nader, gaan Donou hulle 'n paar tree tegemoet.
Dit was 'n meisie, 'n jong meisie, en toe sy langs
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Donou die perd tot stilstand trek, was sy só vervaard en uitasem asof dit sy was en
nie die perd nie, wat die steilte beklim het.
“Oom, oom!” roep sy verwilderd uit, “die Engelse is aan die kom! Hulle gaan die
poort inneem om die generaal vas te keer. Daar is tweehonderd van hulle en binne
'n uur sal hulle hier wees.”
Intussen het al die manskappe in die grootste verwondering om haar vergader,
terwyl Donou, sonder 'n enkele woord, sy hand uitstrek om haar van die perd af te
help. Toe sy tussen hulle staan, merk hulle op dat sy half-geklee is. Sy het 'n
mansbaadjie met die moue om haar hals gebind, maar haar arms, hals en gedeelte
van haar bors was oop.
Donou het haar lank en stip in die oë gekyk, terwyl hy haar hand nog steeds
vashou. Stadig stryk hy haar blote arm met sy ander hand.
“Ken jy my?” vra hy uiteindelik.
Half verskrik kyk die jong meisie hom aan.
“Ja,” antwoord sy in bewende stem, “ek het jou tevore gesien, maar ek weet nie
waar nie...” En ná 'n pouse: “Ek dink ek het van jou gedroom!”
En toe, in antwoord op die ander vrae wat aan haar gestel word, vertel sy haar
storie:
“My naam is Smart Landsberg. My ma was alleen met my en my twee jonger
broers tuis. Pa is op kommando. Gister is my ma met die kar weg om die vergadering
by te woon. Hierdie perd hou ons altyd op stal, ingeval daar gevaar kom. Ek en my
twee boeties was alleen tuis, en ons het net gaan slaap toe ons perdepote buite
hoor; en dadelik daarna hoor ek hoe die voordeur met geweerkolwe stukkend geslaan
word. Toe ek uit my slaapkamer loer, sien ek die voorhuis vol Kakies en hoor hulle
my boeties vra: “Waar is jou pa? Waar is die Boere? Is die kommando al deur
Tweepoort? Hoe ver is Tweepoort hiervandaan?”
Daar was “Scouts” onder hulle. Ek het gesien wat hulle plan is. Niemand sou hulle
duskant die berge verwag nie en as hulle die poort inneem, sou hulle ons almal kon
vaskeer en vang. Ek het deur die venster geklim, die perd opgesaal en agter die
huis deur die bosse weggery, totdat ek so ver was dat hulle die perdepote nie meer
kon hoor nie; toe het ek na julle aangejaag so vinnig as wat die ou perd kan
galop...En daar kom hulle!” wys sy met die lat.
Links van die houtbos in die wit pad sien hulle 'n bewegende swart skadu en toe
hulle luister, kan hulle die perdepote duidelik hoor.
“Vat jou perd deur na die ander kant van die poort,” gebied Donou haar, “en bly
self daar totdat ons met hulle afgereken het.”
Haastig word posisie aan weerskante van die ingang ingeneem. Die Engelse het
halfpad halt gehou, terwyl 'n paar verkenners vooruitkom om die poort te bekyk.
Hulle vind die ingang verlate, sonder 'n enkele teken van die Boere. So gerus het
dit hulle gemaak dat hulle daar binne tien tree van die Boere-posisie afklim, en met
luide geskree die kolonne die teken gee om aan te kom.
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Die slag van Tweepoort het minder as vyf minute geduur. Toe die kolonne reg tussen
die twee Boere-wagposte was, het hulle halt gehou en afgeklim om hulle perde, ná
beklimming van die steilte, te laat blaas. Dit was hierdie moment wat Donou gekies
het om 'n sarsie op hulle van weerskante te los. Hy verklaar dat hy nooit in die oorlog
Engelse so gou hulle geweers sien neergooi en hulle hande so vinnig omhoog sien
steek het nie.
Die volgende dag het die generaal hulle laat loop. Sonder perde, sonder skoene,
baadjies en hemde moes hulle sewentig myl na die naaste dorp in die noorde te
voet stap. Die dooies het die Boere onder die berg begrawe en die gewondes is
onder 'n wit vlag in ossewaens teruggestuur.
Daar het julle nou die storie van Donou se wit pad en julle kan self oordeel of daar
iets bonatuurliks in steek,’ eindig dokter Roubaix met 'n glimlag. ‘Net dit wil ek byvoeg:
soos ek gesê het, is dit seker dat Donou as kind Tweepoort deurgegaan het; en ek
is ook byna seker daarvan dat hy Smart Landsberg by 'n Nagmaal of op die een of
ander feesviering of vergadering moes gesien het sonder om dit te onthou. Dit is
anders moeilik om aan te neem dat die een maal sien, in die maanlignag in die
poort, genoeg was om hom so verlief op Smart te maak soos later geblyk het.’

Algemeen
1 Die Man met die Mantel
Met die beleg van Pretoria in die oorlog van 1880 was die Engelse se buitenste linie
gebaseer op die beskermingsplan om 'n reeks klein vestings rondom die ou
Artillerie-kamp te bou. Die stad self is prysgegee en die kamp die middelpunt van
die verdediging gemaak. Hier was die ingesetenes van Pretoria tesame met die
Britse garnisoen gekonsentreer onder toestande van lyding en gebrek wat al dikwels
beskrywe is.
Die lyn van vestings is nooit voltooi nie. Waarskynlik het die Engelse ontdek dat
hulle garnisoen te klein was om 'n uitgestrekte linie behoorlik te beman. Slegs 'n
gedeelte van die suidelike lyn is voltooi. Dit het uit drie forte en een blokhuis bestaan.
Twee van die forte was op 'n rand ten suide van Pretoria en die blokhuis was in
Kwaggaspoort. Daarvandaan sou die lyn noordwaarts geloop het, sodat die dorp
van die kamp afgesny sou gewees het. Van hierdie forte op die gelykte is slegs een
gebou. Dit was Fort Comelyn, 'n paar honderd tree ten suide van die huidige
Burgerspark. Alles was destyds oop veld en daar was geen geboue tussen Comelyn
en die Engelse kamp nie. Daarom was dit dat die
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enigste skynaanval deur die Boere van Skinner's Court gemaak is, waar daar geen
verdedigingswerke was nie, behalwe die Convent-skans, wat werklik deel van die
kamp self gevorm het.
Nie al die ingesetenes van Pretoria het hul toevlug tot die Engelse kamp geneem
nie. Die Britse bevelvoerders het skynbaar niemand gedwing nie. Met die oog op
die gebrekkige kosvoorraad was die Engelse nie te begerig om die bevolking van
die kamp onnodig groot te maak nie. Daarom is gesinne wat voldoende vee en
ander voedsel gehad het, toegelaat om in hul dorpshuise te bly. Alle ander voedsel
in die stad is gekonfiskeer en die gesinne in die kamp is gerantsoeneer.
Onder die vier of vyf gesinne wat buite gebly het, was dié van ou Gert Grootman
Olivier, een van die mees gesiene figure destyds in die hoofstad. Dit het uit slegs
twee lede bestaan: die ou vader en sy enigste dogter, Sophie. Ou Gert Grootman
was beroemd weens sy kolossale liggaamskrag. Sy bynaam dui genoegsaam hierop.
Hy was oor die ses voet lank, met wydte van bors en spierontwikkeling na
verhouding. Grootman Olivier was vroeër 'n ystersmid en wamaker. Later het hy
transportryer en handelaar geword en ten tye van die Vryheidsoorlog van 1880 was
hy bekend as een van die rykste ingesetenes van Pretoria.
Sy woning het langs die Apiesrivier gestaan. Hier het hy 'n groot veekraal
aangehou en uitgestrekte koringlande besaai. Hy was 'n eienaardige ou kêrel,
algemeen in die dorp bemind - en tegelyk gevrees. Gewoonlik was hy 'n opgeruimde
ou grapmaker, lief om af en toe 'n sopie te drink en altyd gereed om sy meer
behoeftige bure te hulp te kom - altyd egter in die geheim.
Maar dit was slegs een faset van sy geaardheid. Hy kon ook baie nukkerig wees
en somtyds kon klein dingetjies hom woedend maak. Wee die ongelukkige wat 'n
klap van Grootman Olivier ontvang! Van 'n vuishou was daar nie eens sprake nie.
Daar was slegs een mens in die wêreld wat ou Grootman kon bestuur en in toom
hou, selfs gedurende sy kwaaiste buie - dit was Sophie Olivier, sy enigste dogter.
Sophie was 'n groot, sterkgeboude meisie, destyds in haar agtiende jaar. Sy het
al die vrolike opgeruimdheid van haar vader geërwe, sonder sy nukkerige buie. Op
alle danspartye was Sophie voorperd. Jy kon haar vrolike gelag 'n myl ver hoor!
Sophie was 'n mooi meisie en het in die dorp 'n groot aanhang bewonderaars
gehad, van wie die meeste haar vader met die uiterste ontsag bejeën het.
Dit het dikwels gebeur dat die ou kêrel skielik in die diepte van die nag die
voorkamer binnestorm om die een of ander ‘opsitter’ in die pad te steek. Dit was vir
Sophie altyd niks anders as 'n groot grap nie. Dit was haar gewoonte om haar vader
by sulke geleenthede om die lyf vas te hou, terwyl sy die jongman
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met helder gelag uittart: ‘Toe nou, staan nou jou man! Nou kan jy wys wat in jou sit.
As jy my wil hê, moet jy jou nie so gou op loop laat jaag nie.’
Teenoor Sophie het die ou heer nooit 'n kwaai woord geuit nie. Al sy woede is op
die hoof van die ongelukkige galant uitgestort. Die uiteinde van so 'n voorval was
gewoonlik dat oom Grootman saam met Sophie aan die lag gaan oor die verleentheid
van die seun wat so 'n storm moes deurstaan.
Hierdie geskiedenis het vernaamlik betrekking op Sophie, haar vader en die Britse
fort Comelyn, wat ongeveer drie myl van die Olivier-woning geleë was. Daar is nog
'n ander voorwerp wat ook 'n aansienlike rol in hierdie geskiedenis speel. Dit was
'n ou skildery wat in die sitkamer van die Olivier-woning gehang het. Dit was 'n
eienaardige stuk werk, so oud dat die verf by al die skaduwees tot swart verweer
was. Dit was op 'n paneel geskilder, binne 'n swaar, vergulde houtraam. Oom
Grootman het die grootste waarde aan die skildery geheg. Hy het dikwels 'n legende
herhaal, dat die stuk deur die eerste Olivier-vlugteling uit Frankryk meegebring was
en dat dit op die een of ander wyse nou aan die noodlot van die familie verbonde
was.
‘As die “Mantel-man” vergaan, dan vergaan die Oliviers ook,’ was een van sy
gesegdes. Hy het waarskynlik slegs sy eie tak van die familie bedoel, want dit was
ondenkbaar dat 'n enkele erfstuk die hele Olivier-geslag, soos dit vandag in
Suid-Afrika bestaan, kon oorskadu!
Die skildery was deur die hele dorp as ‘Die Mantel-man’ bekend. Af en toe is dit
deur besoekers ondersoek, wat voorgegee het dat hulle kennis van kuns besit - 'n
aanspraak wat niemand in die dorp met enige gesag kon beoordeel nie. Die opinies
oor die Mantel-man wat op hierdie wyse rugbaar geword het, was taamlik
uiteenlopend. Sommige van die ‘kunskenners’ het beweer dat die skildery eeue oud
is, dat dit die werk van die een of ander groot meester is en 'n skat werd is. Maar
niemand het oom Grootman ooit die skat aangebied nie. Andere het verklaar dat
dit 'n niksbeduidende gesmeer van die een of ander huisskilder was.
Albei hierdie meningsrigtings het oom Grootman ongeroerd gelaat. Hy het die ou
prentjie as 'n familie-erfstuk gewaardeer en daarmee basta! Of dit die werk van 'n
ou meester of 'n moderne skooljong was, kon hy uit hierdie oordeel nie verklaar nie.
Niemand had minder kennis van kuns en kleur nie, en oom Grootman was geneig
om diegene te bespot wat aanspraak maak op die besit van sulke kennis.
Wat die skildery voorgestel het? Hier raak ons die interessantste, die
geheimsinnigste aspek van die skildery aan. Klaarblyklik het dit 'n jong man met
lang, ligte hare voorgestel. Soveel kon met 'n taamlike mate van sekerheid
gekonstateer word, omdat dit al deel van die skildery was wat nie in onsekere
duisterheid gehul was nie. Om die skouers van die voorgestelde figuur was iets wat
na 'n mantel gelyk het, wat agter die rug tot op die hakke hang. Maar as die
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lig van 'n bepaalde rigting op die prent val, dan neem die mantel die skyn aan van
twee groot gevoude vleuels en skielik sien jy dat die gedaante waarskynlik 'n
gewapende engel voorstel, met 'n spies in die een hand en 'n rondas in die ander.
Maar laasgenoemde was 'n seldsame verskynsel; die gewone voorkoms was die
beeld van 'n jong man met 'n mantel om die skouers en 'n lang wandelstok in die
regterhand.
Maar daar was 'n ander, 'n veel meer grusame legende aan die Mantel-man
verbonde, wat onder die jongmense van die dorp dikwels vertel is en wat ten gevolge
had dat daar baie seuns en dogters in die dorp was wat vir geen geld die
Olivier-sitkamer met skemerdonker alleen sou binnegaan nie. Die storie was dat
die gedaante in die skildery in staat was om 'n nog veel vreesliker verandering te
ondergaan. Verskeie jongmense het verklaar dat hulle self ooggetuies daarvan was.
Daar is vertel dat as jy in die skemer die skildery noukeurig betrag, jy dan duidelik
sien, eers, die gedaante, nie van 'n jong gemantelde man nie, maar van 'n glorieryke
engel met gevoude vlerke. Stadig voor jou oë word hierdie gedaante al hoe
onduideliker en dan verander die gesig en die houding geheel en al en jy sien, in
plaas van die engel van lig, 'n duiwel van die uiterste duisternis, met 'n grimas op
sy gesig, wat genoeg was om die dapperste 'n rilling van angs deur die spiere te
jaag. Die ergste van hierdie verskynsel was dat die bose gees vanuit die donkerheid
van die prent die toeskouer stip skyn aan te staar, met 'n honende glimlag om sy
lippe!
Sophie en haar vader het hierdie storie as bespotlik uitgelag. Geeneen van hulle
twee het ooit hierdie gedaantewisseling gesien nie en niemand het seker beter
geleentheid daartoe gehad nie!
Net kort voor die oorlog het 'n vreemdeling in Pretoria verskyn, wat dadelik die
aandag en bewondering van die jongere en die wantroue van die ouere en meer
sobere ingesetenes op hom verenig het. Hy was 'n jongman van sowat dertig jaar.
Hy was in die hotel tuis, en het altyd 'n sak vol geld gehad om vriende in die kantien
te trakteer. Hy was altyd pragtig geklee in rybroek en blink stewels, wat destyds in
die dorp die algemene drag was. Maar beide wat fatsoen en stoffasie betref, het sy
klere so ver bo dié van die dorpelinge uitgeskitter dat hy spoedig die voorwerp van
na-aping was. Hy het 'n pragtige volbloedperd aangehou, waarop hy hom elke dag
aan die inwoners tentoongestel het. En hier het alle kennis omtrent die heer Jack
la Fleur geëindig. Van welke nasie hy was, waar hy vandaan gekom het en wat sy
beroep was, het niemand geweet nie; en La Fleur het nooit aan iemand hierdie
inligting vrywillig verskaf nie.
Soos in soortgelyke gevalle dikwels gebeur, het die skitterende vreemdeling
spoedig die bewondering van die meeste meisies van die dorp in beslag geneem 'n toestand wat oneindige hartbrekings veroorsaak het. Maar met hierdie tragedies
het ons storie gelukkig niks te make nie.
Geruime tyd het La Fleur soos 'n skoenlapper onder die skones op losse
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vleuels rondgeflankeer, maar dit het net geduur totdat hy met Sophie Olivier kennis
gemaak het. Dadelik het die hele dorp geweet dat La Fleur verlief was. Elke middag
en die meeste aande was sy ryperd aan die teuel-paal voor die Olivier-woning vas.
Die dorp - destyds van die hele beskaafde wêreld afgesny, sonder telegraaf, selfs
sonder koets, met slegs 'n maandelikse pos van die kus af - het al die eienaardighede
van 'n enkele familie besit en dit was met 'n gevoel van algemene ontsteltenis dat
die inwoners gewaargeword het dat die hofmakery van die blink vreemdeling nie
geheel sonder gevolg was nie. Met ander woorde, Sophie Olivier was ook, vir die
eerste keer in haar lewe, verlief. Sophie was die liefling van die dorp, en die meeste
inwoners het haar optrede in hierdie saak as iets van persoonlike belang beskou.
Ou Grootman se houding was een van lydelike verset. Wanneer die saak in sy
teenwoordigheid ter sprake kom en sy ou vriende hom na die waarheid vra, het sy
gelaat skielik verdonker en het hy begin brom, wat bewys gelewer het van 'n swaar
in toom gehoue opwinding, 'n vulkaan wat deur 'n enkele ontydige storing tot
uitbarsting gebring kon word. Maar die uitbarsting het nooit plaasgevind nie en ou
Grootman het nooit sy bure se nuuskierigheid in verband met Sophie en La Fleur
tevrede gestel nie.
Die ontsteltenis onder die ou inwoners is veroorsaak deur ander gerugte omtrent
La Fleur wat byna gelyktydig met sy gekuier by Sophie in omloop gekom het. Daar
is vertel dat die man 'n blote avonturier is, met 'n minder geurige spoor agter hom.
Hier in die dorp was met sekerheid bekend dat hy diep in die skuld was. Hy het
eenvoudig niemand betaal van wie hy iets op skuld gekry het nie. Die hotelbaas het
hy 'n massa geld vir losies geskuld, maar dié was tevrede met die sekuriteit van die
volbloedperd in sy stal, wat minstens £100 werd was.
En net toe al die gerugte en die gevolglike gevoel teen La Fleur byna die
hoogtepunt van 'n krisis bereik het, breek die oorlog uit, en word verklaar dat Pretoria
in 'n staat van beleg verkeer.
La Fleur is dadelik deur die Engelse as offisier van 'n klein vrywillige ruiterkorps
aangestel, en het bevel gekry oor die klein vesting Comelyn, waarvan reeds melding
gemaak is. Toe hy weer in die openbaar gesien is, was hy in 'n pragtige
husare-mondering wat ongetwyfeld goed gepas het by sy algemene militêre
voorkoms en houding. Alle skuldeise is van regeringsweë aan 'n moratorium
onderwerp ‘tot ná die ontsetting van die stad’ - wat natuurlik nooit gebeur het nie!
Die oorlog was dus 'n dubbele seën vir die skitterende avonturier.
Intussen, soos reeds meegedeel, het ou Grootman van die begin stellig geweier
om toevlug tot die kamp te neem. Hy het ewe gerus met sy boerdery voortgegaan
asof daar geen oorlog woed nie! Hy en Sophie en 'n paar volk en huisbediendes
het in hul woning aangebly, waar hulle af en toe deur kennisse uit die kamp besoek
is. Dié was maar te dankbaar om die paar uur vryheid van so 'n besoek (altyd onder
die militêre pas!) te geniet.
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Die Mears-familie van Sunnyside was ook onder diegene wat geweier het om van
die aangebode Britse beskerming gebruik te maak. Die Sunnyside-woning was
ongeveer twee myl oos van die teenswoordige Sunnyside-brug, en so ver buite die
Engelse verdedigingswerke dat Sunnyside aan groter gevaar as enige ander woning
blootgestel was.
En nou kom ons tot die punt waar al die genoemde persone en die Mantelman
van ou Grootman Olivier 'n dramatiese sameloop bereik het. La Fleur, skitterender
as ooit in sy husare-uniform, maar nou met 'n soldaat as agterryer, het sy besoeke
aan Sophie nie gestaak nie. Dit het eerder toegeneem. As hy nie in Comelyn diens
doen nie, dan was hy in die Olivier-sitkamer.
Soos die geval destyds was in alle afgesonderde klein dorpies van Transvaal,
was die gemeenskaplike lewe net so eng en intiem as dié van 'n enkele huisgesin.
Niemand kon enige stap van enige betekenis doen sonder dat al sy bure alles
daaromtrent weet nie.
Dit was dus bekend dat Grootman Olivier met die krygsverklaring al sy kontantgeld
uit die bank getrek en in 'n brandkas in sy slaapkamer geplaas het. Die bedrag was
vierduisend pond in goud. Ook La Fleur het hiervan geweet. By een geleentheid
het hy in teenwoordigheid van 'n paar vriendinne aan Sophie gesê: ‘Waarom gee
jou vader my nie die geld om op te pas nie? Dit sal in Comelyn tog baie veiliger
wees as hier. Jy moet jou pa dit aanraai, Sophie.’
En Sophie het net spottend gelag.
‘Dink jy dan, Jackie, dat ons meer besorg behoort te wees oor die geld as oor
ons eie veiligheid? As die geld hier in gevaar is, dan is ons in groter gevaar. Ek sal
my pa dus liewer aanraai om self in Comelyn weg te kruip as om die geld daarheen
te stuur. Maar daar is geen gevaar nie! Ons mense is nie rowers of moordenaars
nie. Ek het jou dit al baiekeer gesê. Jy sal sien wanneer Henning Pretorius die dorp
en kamp inneem - hulle sal geen pennie van iemand neem nie.’
Op dié wyse het Sophie gedurig spottend haar geloof te kenne gegee dat die
Boere uiteindelik sou seëvier. Haar Engelse vriende, en vernaamlik La Fleur, het
te kenne gegee dat hulle dit as 'n sarkastiese grap van Sophie beskou. Almal het
egter geweet dat die Boere-gesindheid by ou Grootman geen grap was nie! En hy
het ook daarvan g'n geheim gemaak nie. Daar was dikwels gerugte dat Grootman
in ‘Prison Redoubt’ ('n ander Britse vesting) te lande sou kom.
En toe, eendag, was daar 'n geweldige oproer in kamp en dorp en forte: 'n
Boere-afdeling onder Henning Pretorius het helder oordag die woning van Sunnyside
genader en die vee van die ou heer Mears binne 'n paar honderd tree van sy woning
buitgemaak. Die ou heer Mears was seker g'n lafaard nie. Hy het Henning Pretorius
en die meeste van sy manskappe persoonlik geken en toe die patrollie besig was
met die wegkeer van die vee, verskyn die ou heer met
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'n verkyker op sy kraalmuur. Hy was tydelik in die voorgestoelte om die komedie te
aanskou! Hy was in die gewoonte om altyd 'n hoë, grys pluishoed te dra - selfs agter
die ploeg! Ook by hierdie geleentheid was die pluishoed teenwoordig.
Kommandant Pretorius en sy manskappe het hom dadelik herken, en die bevel
van die Boereleier was: ‘Moet hom nie skiet nie. Hy is ongewapen.’ En toe, ná 'n
tydjie: ‘Maar ek moet hom darem skrikmaak!’
Hy styg van sy perd af, gaan agter 'n miershoop lê en met dooierus skiet hy ou
Mears se hoed van sy kop af - 'n gebeurtenis wat lank die grapmakers van die dorp
van ryke stof voorsien het.
Die voorval het spoedig wyer verwikkelinge gehad. Die ‘Timeball Hill’-fort (net
agter die teenswoordige spoorwegstasie) het die eerste die waaghalsige toer bespeur
en die kamp en ander forte per heliograaf daarvan in kennis gestel. Maar dit het
geblyk dat Comelyn byna gelyktydig berig ontvang het van die ‘aanval’ op Sunnyside.
La Fleur het hom dadelik aan die hoof gestel van 'n troep perderuiters en die rivierbos
binnegetrek, deur die drif waar die Sunnyside-brug nou staan.
Intussen het Timeball Hill sy kanonne vir aksie na die ooste (van waar 'n aanval
nooit verwag is nie) gereed gestel. Die Boere was ver buite bereik van hulle
nege-ponders, maar skielik verskyn La Fleur en sy perderuiters aan die kant van
die Sunnyside-bos. Onmiddellik is hy aan 'n hewige bombardement van die kant
van Timeball Hill blootgestel. Sy eskadron is natuurlik vir 'n tweede afdeling Boere
aangesien. La Fleur self het in die ope uitgery, met sy helm gewuif en alles in sy
vermoë gedoen om Timeball Hill van hulle fout bewus te maak, maar tevergeefs.
So hewig was die bombardement dat La Fleur sy manskappe moes volg na die
ruigste bos op die rivierwal, waar hulle minstens onsigbaar was vir die manhaftige
kanonniers van Timeball Hill.
En so is die Boere ongedeerd met Sunnyside se vee vort. La Fleur was die enigste
slagoffer van die ‘Aanval op Sunnyside’. Hy is in die linkerarm deur 'n stuk
granaatkartets getref.
Nadat hy 'n tyd lank in die kamphospitaal verpleeg is, is hy met verlof na die
Olivier-woning, waar Sophie hom gedurende sy herstel sou oppas - 'n feit wat al
oom Grootman se ou vriende bitterlik ontroer het, want teen dié tyd het La Fleur
reeds in groot onguns by al die inwoners van die dorp gestaan. Niemand kon glo
dat Sophie haar ‘op die vent sou weggooi nie’, en nog minder dat oom Grootman
dit oogluikend sou toelaat.
Maar oom Grootman was destyds ongelukkig buite geveg gestel. Voor die
Sunnyside-gebeurtenis reeds het die ou man siek geword. Toe La Fleur op
uitnodiging van Sophie (op haar eie houtjie!) sy intrek in die Olivier-woning neem,
was die ou man bedlêend en so siek dat hy dag en nag deur Sophie en een ou
swart vrou bedien moes word. Vriende in die kamp het hulp aangebied,
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maar daar was onoorkomelike moeilikhede in die weg en wat die saak nog meer
beswaar het, was dat die ou man beslis geweier het om die hulp van 'n Engelse
dokter in te roep. Op die smeekbedes van sy vriende was sy antwoord steeds: ‘So
kan ek my nie verneder nie, nadat ek geweier het om hulle beskerming aan te neem.’
En so het sake by die Oliviers stadigaan erger geword, totdat La Fleur sy
verskyning gemaak het. Toe blyk dit dat onder die kennis wat hy gedurende al sy
rondswerwe op aarde opgedoen het, hy meester geword het van 'n soort kwaksalwery
wat hy onverwyld aan die ou man opgedring het. Hierdie dienste het oom Grootman
absoluut van die hand gewys, maar La Fleur was buitendien 'n onvermoeide
siekeverpleër, en, hoe onwillig ook al, moes die ou man hom La Fleur se hulp in
hierdie rigting laat welgeval. Hy was lankal reeds te swak om weerstand te bied of
handelend op te tree.
Hy sou waarskynlik sonder mediese hulp gesterf het toe die Engelse, ná
tussenkoms van vriende in die kamp, op ridderlike wyse verlof gegee het dat 'n
Hollandse dokter, 'n ou persoonlike vriend van oom Grootman wat vanaf die uitbreek
van die oorlog by die Boere-kommando's werksaam was, hom kon besoek. Dr. Van
der Heystraat het alles in sy vermoë gedoen om sy ou vriend se lewe te red. Hy het
'n week by hom in huis gebly en self die nodige medisyne toegedien, waarvan die
Engelse hom goedgunstig voorsien het. Voor sy vertrek was oom Grootman reeds
buite gevaar en die dokter kon met gerustheid die verdere toediening van die
medisyne aan La Fleur oorlaat, wat nog steeds, as Sophie se pasiënt, in die huis
aangebly het. Daar is algemeen aangeneem dat daar 'n verlowing tussen die twee
was.
En toe was dit dat die ‘Man met die Mantel’ skielik tussenbeide getree het, op 'n
wyse wat lank onder die inwoners van Pretoria as 'n geheimsinnige en selfs
verskriklike storie voortgeleef het. Dit het so gebeur.
So knap het La Fleur hom in die siekekamer betoon, dat hy met verloop van tyd
die hele behandeling van oom Grootman in sy hande geneem het, nieteenstaande
die swakke, maar gedurige weerstand van die ou man self. Sophie het haar vader
van ondankbaarheid beskuldig en eenvoudig geweier om die behandeling uit haar
minnaar se hande te neem.
Intussen was La Fleur so ver herstel dat hy Comelyn weer daagliks 'n paar uur
kon besoek om minstens die skyn te gee dat hy weer diens doen. Op een ding het
hy egter aangedring: niemand behalwe hy moes die medisyne aan oom Grootman
toedien nie. Sy verklaring was dat die middel so gevaarlik was dat dr. Van der
Heystraat by sy vertrek hierdie diensplig aan hom opgedra het en sy gewete sou
hom nooit laat rus as hy hierdie werk aan enige ander persoon toevertrou nie.
Maar weer was daar 'n wonderlike sameloop van omstandighede aan 't roere,
waarvan geeneen van die rolspelers in die drama die minste besef gehad het nie.
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Die vernaamste hiervan was dat die Engelse aan 't vrede sluite was onder die
skaduwee van Majuba, waarvan die ingesetenes van Pretoria niks wis nie. Die
tweede was dat dr. Van der Heystraat, gewapen met verlofbriewe van die Britse
opperbevelhebber, op reis was, so vinnig as wat vier perde hom kon vervoer, van
Laingsnek af na Pretoria, om sy ou vriend, Grootman Olivier, weer te besoek - sy
ou vriend wat hy in so 'n haglike toestand moes verlaat.
Dit was een aand net met sononder dat La Fleur haastig van 'n besoek aan
Comelyn teruggekeer het. Hy was reeds 'n weinig laat vir die derde dosis van die
medisyne, wat die ou heer Olivier elke dag moes neem. So haastig en ontroer was
La Fleur dat hy vergeet het om sy beminde, wat hy in die gang van die huis aangetref
het, op die gewone wyse te begroet. Met 'n enkele woord dat hy laat is, is hy die
slaapkamer binne, terwyl Sophie, vererg deur wat sy as 'n bepaalde
minnaarsnalatigheid beskou, by die eetkamer in is om La Fleur se terugkeer af te
wag. Maar die ontmoeting met haar geliefde het dié middag op geheel ander wyse
geskied as wat sy verwag het. Terwyl sy daar in die skemerdonker van die eetkamer
staan, met 'n stygende gevoel van ontevredenheid oor La Fleur se gedrag, word
haar aandag skielik na die skildery van die Mantelman getrek.
Sy het altyd met die grootste beslistheid beweer dat dit 'n beweging in die prentjie
was wat haar aandag getrek het. Terwyl sy die skildery aanstaar, word voor haar
oë 'n verskriklike verandering in die gedaante van die figuur voltrek. Uiteindelik sien
sy duidelik, in stede van die skone gelaat van die jong man, 'n sataniese gesig wat
haar met 'n uiters ironiese glimlag begluur. So lewendig en duiwels was die gesig,
dat sy skielik 'n geweldige gil uit! Die een skree volg op die ander totdat dit soos 'n
alarmgeskal van kamer tot kamer deur die hele huis weerklink. Sy sak lam op 'n
leunstoel inmekaar, sonder om haar geskree egter te staak. Van alle kante storm
mense die kamer binne. Sy kan nie sien wie dit is nie. In werklikheid was dit net
drie: die ou vrou uit die kombuis met 'n brandende kers in die hande; La Fleur uit
die slaapkamer, so verskrik en vervaard dat hy haar soos 'n steenbeeld staan en
aanstaar; en laaste, met die gang op van die voordeur af, dr. Van der Heystraat,
wat net betyds voor die deur stilgehou het om die vreeslike alarm in die huis te hoor.
Dit was die dokter wat eerste praat. ‘In hemelsnaam, Sophie, wat is dit? Wat
makeer?’ roep hy uit terwyl hy haar hande neem.
Maar Sophie kon geen woord praat nie. Met haar oë kon sy alleen die prentjie
teen die muur aandui. Terwyl die swart vrou met verbasing haar kers voor die skildery
omhoog hou, gaan die dokter ook nader.
‘Wat is dit? Wat makeer die prent?’ vra hy verbysterd.
Sophie het gou tot verhaal gekom. Met die grootste verwondering kyk sy en kyk
sy, asof sy haar eie oë nie kan glo nie.
‘Ek het dit sien verander, dokter - voor my oë! Dit het 'n duiwel geword -
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soos sommige mense sê. O, dit was verskriklik!’ En sy sak vooroor met haar gesig
in haar hande.
Ná 'n paar gerusstellende woorde vra dr. Van der Heystraat skielik: ‘En hoe is dit
met jou vader gesteld? Liewe hemel, die oproer was genoeg om hom die dood op
die lyf te jaag!’ en haastig stap hy die kamer binne, gevolg deur Sophie ... maar nie
deur La Fleur nie. Sy gedrag was eienaardig. Sonder 'n woord aan iemand is hy die
huis uit. Hy het sy perd bestyg en is terug na Comelyn en dit was die laaste maal
dat hy die Olivier-huis betree het.
En dit is wat binne die slaapkamer gebeur het. Dr. Van der Heystraat het hom
dadelik tevrede gestel dat sy pasiënt in geen onmiddellike gevaar verkeer nie. Hy
was soveel beter dat hy selfs nuuskierigheid getoon het aangaande die oorsaak
van die geskreeu, maar dit het lank geduur voordat hy 'n uitleg kon erlang.
Terwyl hy nog met sy pasiënt se pols besig was, begin die dokter met verwondering
in die lug rond te snuif. ‘Wat is die reuk? Ek ken die reuk!’ Toe val sy oog op 'n
donkerbruin vlek op die laken en voor die bed sien hy 'n botteltjie lê, nog half vol
van dieselfde donker vloeistof.
‘Wat is dit, Grootman? Hoe kom jy in besit van hierdie opiumtinktuur?’ vra hy met
die grootste verwondering.
En ná baie vrae en geduldige aanhoor, vertel die siek man hoe La Fleur haastig
'n paar minute tevore die kamer binnegekom het met die uitroep dat hy byna te laat
was vir die toediening van die medisyne. Hy het die gewone bottel medisyne en die
glas van die wastafel geneem, en terwyl hy besig was om die medisyne sorgvuldig
in die glas te skink, het hy sy rug na die sieke gekeer. Oom Grootman het dit as 'n
ongewone houding van La Fleur opgemerk. Maar hy het nie geleentheid gehad om
die medisyne klaar in te skink nie. Terwyl hy nog besig was, kom die verskriklike
geskree uit die eetkamer. Dit blyk toe dat La Fleur in 'n buitengewone senuweeagtige
toestand verkeer het. Hy het geweldig geskrik, so geweldig dat die bottel en glas
uit sy hande geval het en tegelykertyd saam met hulle 'n tweede botteltjie, waarvan
hy net die kurk moet uitgetrek het en wat hy saam met die gewone medisynebottel
in sy regterhand had. Die tweede botteltjie het op die bed geval, waar 'n gedeelte
van die inhoud op die laken uitgestort het.
Hier eindig die storie vir sover dit aan vriende en kennisse van Gert Grootman
Olivier bekend geraak het. Maar oom Gert self het meer geweet, wat hy af en toe
aan 'n intieme vriend vertel het. Dit ly geen twyfel nie dat La Fleur van plan was om
hom te vermoor en as Sophie 'n minuut of wat later geskree het, sou hy reeds die
dodelike dosis opium ingehad het. Daar was natuurlik 'n verstandhouding tussen
Sophie en La Fleur dat hulle sou trou sodra haar vader herstel, en die skelm wou
natuurlik seker maak dat hy die ou man se fortuin dadelik in die hande sou kry.
Sophie het aangedring op geheimhouding en mis-
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kien was dit die beste. Daar was die volgende dag 'n enkele onderhoud tussen dr.
Van der Heystraat en La Fleur en met die vredesverklaring van drie dae later het
laasgenoemde uit Pretoria verdwyn.
Nou nog 'n laaste woord oor die ‘Mantel-man’. Dr. Van der Heystraat het by
geleentheid van hierdie voorval vir die eerste keer met die skildery kennis gemaak.
Hy het dadelik groot belang in die werk gestel en verlof van oom Grootman verkry
om die prent noukeurig te ondersoek. Hy het ontdek en bewys dat die
gelaatsverandering 'n kunstoer was, wat die ou skilder met voorbedagte rade
bewerkstellig het. Hoe hy hierdie kunswonderwerk teweeg gebring het, daarvoor
het die dokter geen uitleg gehad nie. Maar een ding was seker. Onder bepaalde
wysiging van beligting het die figuur verander van 'n skone engel, met gevoude
vlerke, tot 'n spottende duiwel. En dat dit die bedoeling van die skilder was, is
voldoende bewys deur 'n titelplaat wat onder die voete van die figuur sigbaar geword
het ná die dokter die prent 'n bietjie skoongemaak het. Op die titelplaat staan:
‘II KORINTHE 11:14’
Die leser sal die teks onthou. So lui dit in die ou Statebybel:
‘Ende het en is geen wonder: want de Satan zelve verandert hem in een engel
des lichts.’
In die prent verskyn die verandering andersom te wees.
Hierdie onthulling het die ou heer Olivier gesterk in sy geloof dat die ‘Mantel-man’
baie nou in verband staan met die noodlot van die Olivier-familie, want as die
gedaanteverwisseling nie op die regte oomblik plaasgevind het nie, dan was hy op
die daad tot die doderyk gedoem.
Daar was nog 'n ander toeval wat sy bygelofie gestaaf het. In die linkerhoek van
die prent het dr. Van der Heystraat ander letters te voorskyn gebring, waarmee die
ou skilder klaarblyklik bedoel het om sy naam, deur een of ander sinspeling, te
kenne te gee. Daar was 'n klein tekening van 'n barbierskottel, wat eertyds vir
bloedlating gebruik is, en reg daarteenoor was 'n seemanskietlood, met die
mikroskopiese opskrif: ‘Kom en Lyn’. Hierin het oom Grootman 'n voorspelling van
die naam Fort Comelyn gesien en niemand het ooit die moed gehad om hom te
weerspreek nie.

2 Die Swart Aasvoël - Koning van die Afrikaanse Lug
Daar is seker geen groot voël op die vasteland van Afrika wat hoër kan vlieg en
langer aan die vlieg kan bly as ons verskillende soorte aasvoëls nie. Gewoonlik
vlieg hulle so hoog dat hulle spoedig selfs deur die sterkste gewone verkyker
onsigbaar is. En tog is hulle in staat om uit dié enorme hoogte die kleinste dooie
dier van 'n lewende te onderskei.
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Ek herinner my nog dat, toe ek 'n kind was, ek eenkeer in Standerton op twee
perdevulletjies in die pad afgekom het. Altwee het gelê, maar die een was dood en
die ander nie; 'n mens kon die onderskeid tussen die lewende en die dooie egter
nie bespeur voordat jy van die asemhaling seker gemaak het nie. Hulle was ongeveer
vyftig tree van mekaar af en toe ons 'n entjie van hulle weg was, sien ons dat die
eerste swart aasvoël sy verskyning maak soos 'n spikkel in die bloute. Daar was
waarskynlik talle vulletjies wat binne gesig van die aasvoëls in die veld aan die slaap
was, en tog het hulle die een dooie in die pad dadelik van die lewendes onderskei.
Daar is lankal reeds in Noord-Afrika bewys dat dit enkel deur gesig is en nie deur
reuk of 'n ander sintuig nie, dat die aasvoël uit die hoogte 'n dooie dier bespeur.
Daar is ook bewys dat ons swart aasvoël - op een na die grootste vlieënde voël in
die wêreld - minstens vyf tot ses dae in die hoogste luglae op sy uitgestrekte, roerlose
vleuels kan sweef sonder dat hy 'n rusplek op aarde hoef te soek.
Maar die aasvoël skyn nog glad nie in alle opsigte die beste vlieër in ons land te
wees nie. In een opsig, dié van snelheid, gaan die kouvoël of batteleur hom ver te
bo. 'n Vinniger en sierliker vlieër is daar waarskynlik nie in die wêreld te vinde nie.
Hy is nie een van ons grootste arende nie; die dassievanger en die witkruis is meer
as twee maal so swaar en twee maal so groot as die batteleur, maar laasgenoemde
is die baas van alle vlieërs.
Ek onthou dat ek eenmaal met dr. Preller en 'n geselskap in 'n groot, sterk motor
van Bulkop na die Magalakwên aan 't reis was. Die pad was gelyk en reguit. Skielik
maak twee batteleurs kort bo ons hulle verskyning. Ek dink dat dit sigbare biltong
op die dak van die motor was wat hul aandag getrek het. Maar die gevolg was dat
ons sommige van die pragtigste lugtoere gesien het wat ons nog ooit aanskou het.
Die batteleurs het begin om herhaaldelik agteroor te slaan, soos die vliegtuie
teenswoordig doen, om dan met die uiterste gemak by ons verby te jaag. Ons het
partykeer die motor teen sestig myl per uur laat loop en tog was die batteleurs in
staat, nie alleen om ons verby te seil nie, maar om weer spottend terug te kom en
kringe om die jagende motor te maak, met 'n gemak wat eenvoudig verbasend was.
Later het 'n trop aasvoëls hulle verskyning gemaak, waarna die batteleurs met
klaarblyklike afkeer in die rigting van die afgeleë Blouberg verdwyn het.
By 'n ander geleentheid het ek en my oorlede ou vriend Jan Wessel Wessels op
die plaas Doornhoek (wat onlangs 'n vermaardheid in ons geregshowe erlang het)
twee loodslange of vaal makoppas herhaalde male in die kloof gevind. Hulle het
klaarblyklik 'n vaste woning daar gehad en om die een of ander rede word die
loodslang of vaalmamba as gevaarliker beskou as al die ander soorte makoppas,
selfs die swartes. Hulle woon alleen in die berge en daaraan is dit miskien te wyte
dat hulle beskou word as vinniger slange dan die soorte wat die
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vleie en die vlaktes bewoon. Vir 'n lang ruk het ons nie daarin geslaag om 'n einde
aan selfs een van ons ongewenste bure te maak nie.
En toe, een oggend, hoor ons 'n geweldige geskreeu van kouvoëls in die lug. Toe
ons uitkom, was daar 'n mannetjie en 'n wyfie bokant ons rondawels. Die wyfie (die
grootste van die twee en vaal van kleur) het 'n lang slang in haar snawel gehad.
Deur 'n Zeiss-verkyker het ons spoedig uitgemaak dat dit een van ons loodslange
was, minstens twaalf voet lank. En die voël was besig, daar bo in die lug, om die
slang van die kopkant in te sluk, terwyl die fluweelswart mannetjie kringe om haar
vlieg om alle indringers weg te keer! Binne 'n paar sekondes het die enorme, lewende
slang binne-in haar krop verdwyn.
Die twee arende het naby ons rondawels hulle nes gemaak, soos ons later ontdek
het. Daarna het ons slegs een loodslang so nou en dan in die voetpad ontdek en
drie of vier dae ná die dood van die eerste het meneer Wessels die tweede met 'n
haelgeweer langs die voetpad doodgeskiet.
Kommandant Wessels het sy hele lewe in Matabeleland en in die Kalahariwoestyn
deurgebring. Ek het nooit iemand ontmoet wat meer van diere en ons natuur in die
algemeen geweet het as hy nie.
By een geleentheid, in die sogenaamde Middelveld, kom ons onverwags op 'n
volstruisnes af, van waar die wyfie net voor ons aankoms gevlug het. Daar was
ongeveer twaalf eiers in die nes. Toe ons die nes nader, het meneer Wessels aan
my verduidelik waarom die pikswart mannetjie in die nag broei en die vaal wyfie
bedags. Dit was natuurlik alles 'n saak van sigbaarheid en onsigbaarheid. Toe ons
by die nes kom, merk ons iets eienaardigs op. Om die ongeskonde nes lê stompe
hout, klippe en selfs stukke kafferpotte van alle groottes.
‘Ek is seker dat jy nooit sal raai wat dit beteken nie,’ sê my ou vriend.
‘Nou ja,’ sê hy, ‘laat ons net 'n paar minute in die nabyheid wegkruip, dan sal jy
self die oorsaak sien.’
Ons het ons perde in 'n digte bos gelaat en self 'n sitplek naby die nes onder 'n
digte karee ingeneem. Terwyl ons sit en gesels, hoor ons skielik 'n ‘woerwoer’ deur
die lug en die val van iets swaars op die grond. Dit was 'n stomp hout wat uit die
lug gekom het.
‘Daar is hulle nou,’ sê my vriend.
En 'n paar sekondes later val die tweede stomp. Bo ons in die lug was twee
batteleurs en dit was hulle pogings om die eiers in die nes stukkend te breek.
Toe vertel meneer Wessels my van al die vyande wat die volstruis in die veld het.
Daarom is dit dat hulle altyd na die buitenste en droogste woestyn gaan om nes te
maak.
Ons het 'n sonderlinge ondervinding met dieselfde nes gehad. Ons was die dag
te perd en het niks by ons gehad om iets in te dra nie, sodat ons slegs twee eiers
elk na die kamp kon meevoer. Ons sou dan die volgende dag met sakke kom om
die orige eiers na die kamp te bring.
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Ons is vroeg die volgende dag elk met 'n sak weg, maar toe ons die nes nader,
bespeur meneer Wessels van ver af al dat daar iets verkeerd is.
‘Die eiers is weg,’ sê hy. ‘Die swartes het seker ons perde se spore gevolg in die
hoop om gedeelte van die een of ander wild in die hande te kry en so het hulle op
die nes afgekom.’
Maar toe meneer Wessels by die nes van sy perd afklim, brom hy: ‘Nie volk nie
- jakkalse.’
Hoe 'n klein blourugjakkalsie 'n volstruiseier kan stukkend kry, kon ek nie verstaan
nie.
‘Jy sal gou die plan sien wat hulle volg,’ sê hy.
Van die nes gaan hul spoor in 'n gladde voetpaadjie deur die sand, en dit was
duidelik te sien dat die eiers dieselfde nag daarlangs gerol is. Ons het die spoor
gevolg tot by die stam van 'n groot boom, ongeveer driehonderd tree van die nes
af. Hier lê al twaalf eiers, vas teen die stam gerol in een lang ry, maar geen enkele
een was stukkend nie. Al vossie se nagtelike arbeid was tevergeefs!
Meneer Wessels kon self nie help om te lag nie. Aan sommige van die harde
doppe kon ons hulle tandmerke sien.
‘In dié opsig is hulle dommer as die ratel.’ sê meneer Wessels. ‘Hy is kleiner as
die jakkals, maar veel sterker en sy plan is baie doeltreffender. Hy tel een eier tussen
sy voorpote op en dan slaan hy dit neer op 'n ander eier. Gewoonlik is een slag
genoeg om die dop van 'n eier te breek. Maar die ratel val nooit 'n nes aan voordat
die kleintjies binne die dop gevorm is nie. Ek het hom dikwels in sy werksaamhede
in die woestyn bespied. Dit is 'n snaakse feit, en tog waar, dat beide die mannetjieen wyfievolstruis padgee as 'n ratel die nes nader, hoewel hulle moedig hulle eiers
teen 'n tier sal verdedig.’
Ek het nog nooit iemand ontmoet wat meer van slange en hulle leefwyse geweet
het as meneer Wessels nie en seker nooit iemand in die Noorde wat meer makoppas
doodgemaak het as hy nie. En daarom was sy dood in sekere opsigte miskien
gepas.
Kort nadat ek Waterberg verlaat het, het hy met sy gesin naby die Klein Galakwên
gekampeer. Een oggend was die jongspan besig om 'n bynes onder 'n ou boomstam
uit te haal. Meneer Wessels het onder 'n boom op 'n afstand van die bynes gesit
toe hy skielik 'n geweldige slag agter sy nek gewaar. Dit was 'n reusagtige, vaal
makoppa of loodslang, wat hom sonder die minste waarskuwing aangeval het.
Net kort voor sy dood, 'n uur later, het sekere lede van die gesin besluit om die
gat waarin die slang skuiling geneem het, met dinamiet op te blaas. Maar meneer
Wessels het vas geglo in die leer van die voortbeskikking.
‘Dit was voorbestem,’ het hy gesê, ‘dat ek en die slang op dié plek en op dié
oomblik moes ontmoet. As hy nie sy bevel gehad het nie, sou hy my nie gebyt het
nie.’

Eugène Marais, Versamelde werke

920
Daarom het hy verbied dat iets aan die slang gedoen word. En sy laaste wense is
uitgevoer.
Voordat mediese hulp hom kon bereik, is hy dood.
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Keurverhale

aant.

1 Die Vonnis op Regter De Wildt
Vir die aanleg van die plaas Eensaamheid was die naam meer as geskik. Onmiddellik
agter die huis was die opgestapelde rante van die uitlopers van Rooiberg. Om die
huis was die yl bosveld van dié geweste en tot aan die grense van die
skoongemaakte tuingrond was 'n plaat tamboekiegras, so hoog dat elke voetpad
wat na die huis lei, volstandig weggesteek was totdat die besoeker onverwags die
een of ander kruis.
Die huis was 'n woning met hoë gewels en 'n diep donker stoep aan drie kante;
die sigbare mure almal glansend wit. Om die naam nog meer gepas te laat skyn,
was die woning omhul deur 'n atmosfeer van die diepste vrede en stilte - vir 'n tyd
altans was daar stilte.
Dit was vroeg in die oggend net ná ontbyt. In die gemakstoel op die voorste stoep
was die ou heer, regter De Wildt, self sigbaar agter die blaaie van 'n koerant verskuil.
Die nuusblaaie bereik Eensaamheid slegs een maal in die week sodat die
belangstelling van die ou heer in sy koerant vanself begrypbaar was.
Daar was min bekleërs van die Suid-Afrikaanse regbank wat 'n meer tragiese
lewe agter sig het as regter De Wildt. Hy was reeds lank gepensioeneer en hy het
jare voor sy aftrede die eensaamheid uitgesoek as sy woning waar hy sy laaste jare
van sy lewe in stilte en vrede sou slyt. Maar voordat hy sy besluit tot uitvoer kon
bring, val die een tragiese bom ná die ander om die paar jaar van die lewe wat hom
nog oorbly, te verpletter en in 'n donker oproer te dompel. In die eerste plaas moes
hy sy beminde ou gade wat hom meer as dertig jaar lank so getrou bygestaan het,
skielik afgee. Hulle had slegs een kind, 'n meisie wat destyds haar twee-en-twintigste
jaar bereik het. So was dit dat regter De Wildt, in plaas van Eensaamheid in vreugde
en blydskap met sy klein gesin - nog almal tesame - te beset, alleen met sy
ontroosbare dogter in die nuwe huis sy intrek moes neem.
Maar die noodlot had nog 'n skerper pyl in die koker vir die ou regter. Tot sy skrik
en verbasing moes hy eendag onverwags van sy dogter, Marie de Wildt, die
verpletterende tyding ontvang dat sy en Hendrik du Plessis verlief was op mekaar
en dat sy reeds besluit het om met hom te trou. As daar een jongman in die wêreld
was wat die regter as 'n ongewenste skoonseun beskou het, dan was
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dit Hendrik du Plessis. Genoeg is dit om te sê dat die regter 'n gevoel van die grootste
afkeer jeens Hendrik gekoester het vandat hy hom die eerste maal in die stad
ontmoet het en dat Hendrik se omgang met sy dogter hom altyd met die diepste
wrewel vervul het. Maar hy het spoedig ingesien dat hy niks kon doen om met die
hoë hand 'n einde aan die saak te maak nie, veral nie gedurende die leeftyd van sy
vrou, wat klaarblyklik die toenemende liefde tussen haar dogter en Du Plessis
goedkeurend beskou het.
Alles aangaande Du Plessis was vir die ou heer hinderlik en 'n bron van ergernis.
Hy kon die jong man se ouers en familie nooit te sien kry nie. Waarom hy hulle nooit
kon ontmoet om behoorlik kennis te maak nie, kon hy nooit uitvind nie, maar daar
was altyd een of ander ekskuus. Hulle was nooit bereikbaar nie: hulle was altyd so
ver weg dat daar nooit sprake van 'n gesamentlike besoek met sy vrou en dogter
was nie. En daarmee het sy dogter om een of ander onverklaarbare rede ook
ingewillig, waarskynlik deur Du Plessis daartoe oorgehaal.
En toe sterf die ou moeder van die gesin en 'n tyd lank het regter De Wildt die
hoop gekoester dat hy nou in staat sou wees om sy diep beminde en enigste kind
uit die hande van die verleier te red. Hy het Eensaamheid aangekoop, die huis laat
bou en om ontslag en pensioen aansoek gedoen. En daarheen het hy en Marie kort
ná die begrafnis van die moeder vertrek.
Maar die ou regter het die liefde geminskat. Sy eerste stap was om Hendrik du
Plessis te verbied om Eensaamheid ooit te besoek of enige omgang met sy dogter
te hou. Hy was van gevoel dat dit genoegsaam sou wees om dadelik en vir goed 'n
einde aan die saak te maak. Was hy nie jare lank hoofregter van Suid-Afrika nie,
waar sy woord wet was? Waar hy van sy hoë bank onteenspreekbare vonnisse kon
lewer; mense lewenslank tronk toe kon stuur; een ná die ander tot die galg verdoem?
Die dag toe hy van die regbank aftree, moes hy aan een van sy mederegters erken
dat hy hom nie kon herinner hoeveel mense hy tot die doodstraf veroordeel het nie.
‘Maar dit sal my geen slaaplose nag verskaf nie. Die skuld lê op die siele van die
jurie, of hoe?’ het die ou man met 'n glimlag bygevoeg.
‘Ja,’ antwoord die jonger regter, ‘dit is waar, die jurie is die span, maar dit is die
regter wat die ploegstert beheer.’
In sy dogter se liefdesgeval het regter De Wildt selfs nie eens die ploegstert in
hande gehad nie. Hulle had skaars op Eensaamheid ingetrek toe die laaste
noodlotsbom die ou man tot in die stof verpletter. Sonder dat die suspisie selfs ooit
by hom ontstaan het, moes die ou heer met dagbreek van die bediendes verneem
dat Marie die vorige nag nie in haar bed geslaap het nie en dat sy Eensaamheid
gedurende die nag met 'n snelle motor verlaat het. Sy het 'n brief agtergelaat, aan
haar vader gerig. Hy wis wat die inhoud was voordat hy selfs die koevert oopmaak.
Marie gee hom te kenne dat sy haar deur Du Plessis laat
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skaak het en dat hulle van plan was om in die eerste bereikbare dorp hul huwelik
te voltrek, waarvoor al die nodige dokumente reeds gereed was. So woedend was
die ou heer ná deurlese van hierdie brief dat dit 'n wonder was dat 'n slag van
beroerte nie daar en dan 'n einde aan sy lewe gemaak het nie. Hy, hoofregter van
Suid-Afrika, dat twee jong snuiters hom met sodanige minagting kon behandel! Dit
was ondenkbaar! Soos 'n briesende leeu het hy op die stoep op en neer gestap, tot
uiterste ontsteltenis van die bediendes.
Sy eerste stap was om dadelik met sy prokureur in verbinding te tree en om deur
hom die gebod uit te vaardig dat nòg Du Plessis, nòg sy dogter ooit weer binne die
drumpel van sy deur toegelaat sou word nie. Hy wou nooit weer van hulle hoor nie,
hulle nooit weer ontmoet nie. Marie was langer geen kind van hom nie!
Maar bloed kruip waar dit nie langer kan loop nie. Dit was iets wat die hoofregter
nie in ag geneem het nie. Met die uiterste geheimsinnigheid het regter De Wildt
gedurig met sy prokureur in aanraking gebly en alle nuus van Marie is langs hierdie
weg gereeld na Eensaamheid deurgestuur. Hy het van die geboorte van die eerste
kind, 'n seuntjie, op die dag waarop dit gebeur het, verneem, toe van die tweede
kind, 'n dogtertjie. Die ou heer kon skaars binne sy skoene staande bly toe hy
verneem dat die seuntjie na hom genoem is. Maar hy het aan Marie nooit 'n skim
van sy trots laat blyk nie. Hy het nooit gevra om die kinders te sien nie, nooit aan
die hand gegee om die vrede met die Du Plessisfamilie te herstel nie, nooit, totdat
die noodlot dit as 't ware vir hom verpligtend gemaak het. Kort ná die geboorte van
die tweede kind ontvang hy 'n dringende telegram van sy prokureur in die stad:
‘Marie is sterwend - haar man, Hendrik du Plessis, het twee nagte gelede in sy motor
verongeluk terwyl hy op reis was om 'n tweede dokter van die hospitaal te haal. As
jy jou kind nog vir laas voor haar donker reis wil vaarwel sê, kom in alle haas, haas,
haas, haas!’
Hy het in alle haas die reis gemaak, die arme ou heer, nag en dag sonder staking
vir rus en ete. Met betraande wange en 'n versmelte hart ... maar hy was te laat!
Toe hy vroeg die volgende oggend ná sy vertrek van Eensaamheid by Marie se
huis aankom, het die huis hom dadelik die vreeslike konde gedoen. Daar was 'n
afgryslike stilte oor alles. Die gordyne was dig, die deure toe en in die agterplaas
was daar vreeslike dwalende gedaantes in swart geklee. Dit was nie nodig om hom
hul amp en doel te vertel nie. Dit was die lykbesorgers, besig met die laaste
besonderhede van hul skrikwekkende besigheid.
In die gang word die ou heer deur 'n dame in wit geklee met 'n klein bondeltjie in
haar arms, voorgestaan. Hy wis dadelik dat dit die verpleegster was en die bondeltjie
in haar arms was sy tweede kleinkind. Aan haar wit voorskoot vasgeklem, was 'n
klein seuntjie klaarblyklik deur al die ongewone omstandighede tot stilte verskrik.
Dit was sy oudste kleinkind, Hansie; hy wis dit sonder dat iemand hom dit hoef
bekend te maak. Met aanhoudende snikke neem hy
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die klein bondeltjie op lompe wyse in sy ou arms. ‘Pas op, meneer!’ sê die
verpleegster, ‘sy is nog maar baie tengerig en sag.’
Met dowwe oë staar hy na die klein wit gesiggie, skoon soos 'n pas-ontluikte
blommetjie, terwyl sy trane die sagte klein wangetjie benat. Toe hy weer tot sigself
kom, was hy knielend langs die bed van Marie waar sy stil in haar ewige slaap lê,
met geslote oë en marmerwit gesig, omring deur wit blomme. So stil was sy - so
vreeslik stil. Hoe het hy nie na 'n enkele klein begroeting van haar verlang nie; maar
goed wis hy dat geen woord van hom haar ooit weer sou bereik nie. Hy kon haar
nooit weer om vergifnis vra nie. Geen boodskap van die sagte lippe met die
wonderlike sweem van 'n glimlag sou hom ooit weer op aarde bereik nie. Terwyl hy
snikkend langs die bed kniel, voel hy 'n sagte, vreesagtige druk op sy arm. Dit was
sy kleinkind, Hansie (dieselfde kort naam wat hy as skoolseun gevoer het) wat hom
met verskrikte oë aanstaar. Hy had waarskynlik nog nooit tevore 'n oumens trane
sien stort nie.
Hy begin dadelik 'n kindergesprek: ‘Ek weet wie jy is; jy is my oupa - my groot
oupa wat al die skelms tronk toe gestuur en laat ophang het.’
Hy staan orent met die seuntjie in sy arms vasgedruk, die verpleegster langs hom
met die baba nog in haar arms.
‘Ek, onwaardige!’ roep die regter met ontwroegde hart, ‘welke reg had ek, ellendige,
om oordeel te vel oor my ewemens. Ag, liewe God, had ek nou hier die mag om die
dodes wat ek in my leeftyd veroordeel het, terug te roep! Met welke ootmoed sou
ek dit van God nie smeek nie, al was dit ten koste van my eie onwaardige lewe wat
nog oorbly.’
‘Dit is my Mammie,’ fluister die sagte stemmetjie in sy oor. ‘Sy slaap nou. Tant
Maria sê sy sal nie weer wakker word nie. Maar ek weet dis sommer 'n jokstorie.
Ek weet goed hoe om haar wakker te maak. As ek haar op haar lippe soen en
saggies sê: “Mammie, Mammie, hier is ek - Hansie!” dan maak sy dadelik haar oë
oop en neem my in die bed langs haar. So maak sy altyd.’
Maar die ou man kon dit nie langer aanhoor nie. ‘Luister, Hansie, jy en jou nuwe
klein sussie gaan saam met Oupa plaas toe. Daar sal julle elkeen 'n klein perdjie
van Oupa kry en julle sal gou leer om te ry.’
Hansie gee 'n spotlaggie. ‘En kyk hoe klein is sy! Sy kan nog nie eens regop sit
nie; hoe sal sy kan ry?’
Maar die storie van die plaas en die klein perdjie het spoedig sy verbeelding in
beslag geneem. Die res van die dag het hy aan sy oupa vasgeklem gebly met 'n
eindelose stroom vrae oor die plaas en al die nuwighede van die begrafnis wat hy
toe vir die eerste maal moes aanskou.
Jare het verbygegaan totdat ons op die tydstip kom waar hierdie storie 'n aanvang
neem. Hansie, die seuntjie, was reeds sewe jaar oud en Donsie, die dogtertjie, 'n
klein, ronde vetsak, was in haar vyfde jaar die oggend toe Oupa soos sy gewoonte
was, op die stoep sit om die koerant te lees.
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Skielik hoor hy die stemme van die twee kleintjies langs die gewel, binne sy gehoor
maar buite sy gesig.
‘Donsie, ek sal jou sê wat speel ons! Ons speel kommando soos Oupa ons gewys
het. Hy sal die Kafferkaptein wees en ek en jy sal die kommando wees. Jy kan die
voorhoede wees. Kyk, ons rietperde is nog altwee klaar hier langs die oond.’
Oor Donsie se gesiggie trek dadelik 'n wolkie van weersin. Hansie se kommando
maak haar altyd bang. Oupa kan sulke vreeslike gesigte trek en so hard skree terwyl
hy op die bliktrommel slaan.
‘Nee, Hansie,’ sê sy, ‘ek sal jou sê, ons speel “skool” of “huis”. Jy kan skoolmeester
wees en my hard slaan as ek die les nie kan opsê nie.’
Maar Hansie se hart was vas op kommando gerig.
‘Kom Ousus, moenie 'n ouvrou wees nie. Wys dat jy 'n man is. Ek sal die perde
gaan haal en dan sal ek Oupa roep om die Kaffers te wees, êrens om die draai van
die stoep. Die een wat eerste met sy plankgeweer aanlê en “doem” skreeu, het
natuurlik eerste geskiet en dan moet die ander een plat val, en as dit Oupa is, dan
bind ons hom hand en voet vas as gevangene.’
Maar Oupa het ewe min lus vir kommando speel as Donsie. Terwyl die kleintjies
met die plankgewere en die rietperde besig is, laat die ou heer die koerant saggies
op die stoep sak en binne drie katspore op sy sagte velskoene is hy in die donker
hoekie agter die voordeur, waar hulle lank sal moet soek voordat hulle hom kry waarskynlik totdat Hansie die kommando glad vergeet het en hulle met 'n ander
speletjie besig is.
Nie lank nie of hy hoor Hansie se klinkende stemmetjie en die sleep van die
rietperde die gang op: ‘Oupa! Oupa! waar is jy? Kom gou! Ons gaan kommando
speel en jy moet Kaffers wees.’ Maar van Oupa agter die deur kom nie die fynste
geluidjie nie. Hy staan so stil soos 'n haas in die donker skaduwee. Hulle sou lank
voor hom moeg word - dit is wat hy hoop.
Binne 'n halwe tree van hom gaan hulle verby na die voorste stoep. Hy hoor die
stemmetjies nog voortgaan. ‘Hy kan nie ver wees nie, kyk hier lê sy koerant nog.
Oupa! Oupa!’ En toe skielik is daar 'n tyd lank stilte.
‘Wie is dit?’ vra Hansie. ‘Dis 'n vreemde man. Kyk, Donsie, wat 'n vreeslike baard
het hy. Hy gaan by ons voorhekkie inkom.’ Dit was die bevel vir aftog van die
voorhoede van die kommando. Perd en geweer het in die slag gebly op die voorstoep
en Oupa sien haar klein voetjies verby hom kletterend die gang afgaan na die
kombuis, waar sy verskrik en uitasem aan Dina berig gee van die aankoms van die
vreemdeling met die vreeslike baard.
‘Nou roep dan die ou seur, nonnie, sodat hy die man kan dagsê en binnenooi.’
Maar dit het Donsie met uiterste beslistheid geweier. Een oogaanskouing
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van die vreemdeling was vir haar genoeg. Totdat die besoeker veilig onder Oupa
se beskerming is, sal sy die kombuis onder geen voorwaarde verlaat nie.
En toe hoor die regter uit sy skuilhoek 'n vreemdeling met growwe stem in gesprek
met Hansie.
‘Môre, seuntjie, is jou mammie of pappie tuis?’
‘Ek het geen mammie of pappie nie. Hulle is altwee dood. Al wat ek het, is een
sustertjie en een oupa en dit is hy wat hier woon.’
‘Ek sal bly wees, ou seun, as jy dan jou oupa wil vertel dat ek aangekom het en
graag met hom wil praat.’
‘Ek sal hom soek. Ek weet nie waar hy is nie.’
Maar voordat Hansie sy onderneming tot uitvoer kon bring, maak Oupa self half
skamerig sy verskyning van agter die voordeur.
Voor hom op die stoep staan 'n groot, forsgeboude man met 'n ruie swart baard
wat die grootste deel van sy breë bors soos met 'n mantel bedek. Hy dra 'n min of
meer verflenterde broek en hemp en deur die stukkende en gelapte velskoene is
deel van sy kaal voete sigbaar. Duidelik het die man onlangs 'n swaar tyd
deurgemaak.
Om sy skouer is 'n bladsak van bokseil waarin hy waarskynlik sy bietjie padkos
bêre. Die regter groet hom beleef. ‘My naam is De Wildt. Ek was vroeër hoofregter;
as sodanig het u waarskynlik tevore van my gehoor.’
‘Dit spyt my,’ antwoord die vreemdeling met 'n growwe, bars stem. ‘Ek was so
lank buite die beskawing dat ek 'n vreemdeling in Jerusalem is. Ek sal egter meer
as dankbaar wees as u my een of ander rusplek in 'n buitevertrek vir vandag en
vannag kan afstaan. Ek het van die stad te voet gestap en ek is nou gedaan. Ek
sou nie 'n myl verder kon voortsukkel nie. Ek is bekwaam en gereed om enige werk
as vergoeding daarvoor te verrig en ek dink nie dat u rede sal hê om te kla nie.’
‘Kom binne, my vriend. Ons kan darem iets beters op Eensaamheid vir u doen
as dit. Ek sal die middagete dadelik gaan aanhaas. Miskien sal u liewer hier op die
stoep sit. Neem hierdie gemakstoel. Hansie, vra vir Dina om twee koppies koffie en
'n paar beskuite te bring. Ek sal haar self vertel om met die middagete haastig te
wees want dit kom my voor, vriend, as u my wil veroorloof om dit te sê, dat 'n stewige
maaltyd u goed te pas sal kom.’
‘U vermoede is reg, Edelagbare! Ek het gisteroggend laas geëet ... Waarom sal
ek 'n geheim daarvan maak? Dit was nie my skuld nie - dit kan ek u plegtig verseker,
Edelagbare.’
Die regter kyk sy besoeker nuuskierig aan. Die gebruik van die regstitel is bepaald
ongewoon. Hier was iemand wat waarskynlik in een of ander gedeelte van sy leeftyd
met howe te doen gehad het, waarskynlik een of ander mindere betrekking in een
van die laere howe beklee het, maar die ou heer was van nature te beleefd om hom
oor sy verlede uit te vra.
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Sulke terughoudendheid had die vreemdeling egter nie. Hy het dadelik begin vrae
stel. ‘Is u vrou tuis, Edelagbare?’
‘My vrou is lank reeds dood.’
‘Dit spyt my, Regter. Ek sou daar geen melding van gemaak het nie as ek iets
daarvan wis. Maar wie se twee kindertjies was dit dan wat ek op die stoep gesien
het toe ek aankom?’
‘Dit is my kleinkinders. Ook hulle is wese. Vader en moeder is altwee dood op
een dag, die moeder met die geboorte van die klein dogtertjie en die vader het in
'n ongeluk omgekom terwyl hy op weg was om 'n tweede dokter te haal.’ Weer druk
die vreemdeling sy spyt en jammerte uit en weer gebruik hy herhaaldelik die titel
‘Edelagbare’.
Dit was binne 'n uur dat Dina die middagmaal kom aankondig.
‘Kom saam, vriend; ek sal jou die badkamer wys waar jy jou kan was en 'n weinig
opfris.’
Toe die vreemdeling weer sy verskyning in die gang maak, is sy hare netjies
gekam en sy hande en gesig skoon gewas, maar die ou seilbladsak hang nog om
sy skouer.
‘Jy kan jou sak hier ophang,’ en die regter dui 'n kapstok in die gang aan; maar
dit blyk dadelik dat die vreemdeling daartoe geen lus had nie. ‘Nee wat, Regter,’ sê
hy, ‘die klere is reeds so min dat geen deel onnodig verlore moet gaan nie.’
Hulle lag altwee en skouerophalend lei regter De Wildt die weg na die eetkamer,
waar die tafel reeds goed gedek staan. Die ou heer neem plaas aan die hoof van
die tafel met die twee kleintjies op hoë kinderstoele aan weerskante van hom. Die
vreemdeling word 'n plek langs die lengte van die groot tafel aangewys. Die pragtige
stinkhouttafel is ontsettend groot, en die vier eters is op 'n klein klompie om die
bo-ent gegroepeer.
Nieteenstaande sy beweerde honger, eet die vreemdeling maar min. Hy is baie
meer geneig om vrae te stel. Dadelik verneem hy na die kleintjies se name.
‘Was hulle die kinders van 'n seun of van 'n dogter?’
‘Hulle is respektiewelik bekend as Hansie en Donsie. Hul moeder was my enigste
kind. Hul vader was Hendrik du Plessis en dit spyt my om te sê dat hy sonder my
verlof met my dogter getroud was.’
‘Hendrik du Plessis?’ herhaal die vreemdeling met 'n verskrikte inademing en 'n
skielike liggaamsruk asof hy sy stoel wou agteruitstoot en van die tafel opstaan. Dit
het klaarblyklik groot wilskrag geëis om hom weer tot bedaring te bring.
Die ou regter was gewoon om bewyse van menslike ontroering op hulle aangesigte
te bespeur.
‘Wat makeer, vriend?’ vra hy besorg aan sy besoeker. ‘Het jy Hendrik du Plessis
miskien geken?’
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‘Hendrik du Plessis! Hendrik du Plessis!’ herhaal die swart-bebaarde reus fluisterend.
‘Nee, ek herinner my so 'n naam nie.’
En toe val dit die regter skielik by dat die vreemdeling nog nooit sy eie naam
openbaar het nie. Hy vra dadelik daarna.
Dit was met hakkelende onsekerheid dat die antwoord ná 'n aansienlike pose
geuit word.
‘My naam? My naam? Jy sal dit waarskynlik nooit tevore gehoor het nie. Ek is
Piet de Ridder.’
En van daar loop die gesprek in ander rigtings.
Dit was nadat hulle klaar was met ete en terwyl hulle nog oor die koppies koffie
aan gesels was dat die vreemdeling skielik 'n sonderlinge versoek maak.
‘Edelagbare, mag ek versoek om u alleen te sien? Daar is iets waarmee ek u wil
bekend stel, maar dit moet onder vier oë geskied.’
‘Ag,’ sê die regter, ‘die ou kleintjies is nog te klein om iets te verstaan. Maar ek
sal die bediende na die kombuis laat vertrek en die deure tussen ons toemaak. Dit
sal tog geheim genoeg wees vir u doel, wat dit ook al mag wees.’
Maar die vreemdeling was nie tevrede nie. ‘Ek moet u tog versoek, Edelagbare,
om die kindertjies ook te laat vertrek. Dit sal my veel meer vrymoedigheid gee.’
‘Soos u wil, meneer De Ridder,’ sê die regter beleefd en met 'n paar woorde
vertrek Dina met die twee kleintjies. Agter haar trek sy die eetkamerdeur toe.
'n Tydjie het die vreemdeling doodstil gesit asof hy na die wegsterwende
voetstappe luister. Toe alles in die huis weer stil was, staan hy stadig van sy stoel
orent. Hy kyk agter oor sy skouer en met drie lang treë was hy by die eetkamerdeur.
Met een draai was die deur gesluit en die sleutel in sy broeksak terwyl hy stadig en
met die tekens van 'n waaksame roofdier na die tafel terugstap.
Hy het egter een groot fout begaan wat hy nooit bespeur het nie. Die slot van die
eetkamerdeur was defek en kon nie gesluit word nie. 'n Enkele druk van buite was
genoeg om dit oop te maak.
Klaarblyklik wis De Ridder niks hiervan nie, wat ook al sy doel met die gepoogde
toesluiting was.
Die ou regter het gedurende die grootste gedeelte van sy lewe soveel met
misdadigers te doen gehad dat hy dadelik kon bespeur dat hy in onmiddellike gevaar
was - van welke aard wis hy nie, maar hy was vir alles gereed en hy was nie bang
nie. Nooit in sy lewe was hy 'n lafaard nie, en sy lewe was dikwels genoeg in gevaar.
‘Wel, meneer De Ridder, wat volg nou op jou eerste toneeltjie?’
De Ridder leun oor die rug van sy stoel terwyl hy die ou heer stip aanstaar. Stadig
steek hy die regterhand in sy bladsak en bring 'n glinsterende Mauserpistool,
waarskynlik splinternuut, te voorskyn.
‘As jy kom om my te beroof, kan ek jou veel moeite bespaar deur jou die ver-
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sekering te gee dat ek nie meer as vyf pond in die huis het nie en dit kan jy sonder
die minste geweld verkry. My lewe is meer as vyf pond werd,’ sê die ou regter met
'n vrolike laggie.
Maar De Ridder antwoord nie. Hy slaan die pistool se veiligheidsknip af en maak
seker dat die stuk ten volle gelaai is.
‘Jou vyf pond is veilig, regter De Wildt,’ sê hy uiteindelik. ‘Al was dit vyfduisend
pond sou dit net so veilig wees. Ek begeer iets anders as geld van jou. Kyk my stip
aan, hoofregter De Wildt. Ken jy my nie? Kan jy jou nie herinner dat jy my ooit tevore
gesien het nie?’ en hy leun verder oor die stoel met die pistool gereed in sy hand.
‘Noudat jy my aandag daarop bepaal, kom dit my voor as 'n dowwe en vae
herinnering dat ek jou tevore êrens gesien het, maar waar of wanneer, kan ek nie
onthou nie. Sal jy my nie die nodige inligting verskaf nie?’
‘Dit is slegs nodig om jou my ware naam te gee - dan sal jy onthou. My naam is
Lukas Petrus de Lange du Plessis. Ken jy my nou, ou man?’ vra die besoeker terwyl
'n sigbare skok deur die spiere van die ou heer trek.
‘Ja, nou ken ek jou, Lukas Petrus de Lange du Plessis. Jy was voor my skuldig
bevind van moord op jou vrou en ek het jou tot die dood veroordeel, maar op my
aanbeveling het die president jou vonnis tot lewenslange gevangenisstraf verander.
En nou is jou begeerte om op my wraak te neem vir die vonnis. Jy het gekom om
my te skiet. Gaan voort, Du Plessis. Ek is gereed om te sterwe. Ek is nie bang om
die dood op hierdie wyse tegemoet te gaan nie.’
‘Ek begryp dit,’ brom Du Plessis, ‘want jou straf kan nooit met myne gelyk wees
nie. Weet jy wat dit is om jou jare op dié wyse te laat verpletter in die fleur van jou
lewe? Ek het vyf-en-dertig jaar in die gevangenis deurgebring! Verlede week het ek
vryskelding ontvang. Kyk my hande!’ en hy toon die verhoringde palm van sy
linkerhand. ‘So is my lewe tot niet gedaan! As julle my liewer doodgemaak het as
om my tot dié vreeslike marteling te veroordeel. En laat ek jou vertel, regter De
Wildt, ek was onskuldig. Voor God verklaar ek dit - so onskuldig as 'n engel uit die
hemel! My vrou het haarself vergewe en om die gif in die hande te kry, moes sy al
die tekens nalaat dat ek dit self gekry het.’
‘Maar my liewe man,’ sê die regter, ‘ek het jou nie veroordeel nie. Jy is tog bekend
met die prosedure van howe. Die jurie het jou skuldig bevind. Ek moes alleen die
vonnis uitspreek.’
‘O ja, o ja,’ sê Du Plessis spottend, ‘asof die jurie ooit tot so 'n gevolgtrekking sou
gekom het as jy nie daar was om hulle stap vir stap te lei nie. Jy moet 'n ander
verdediging uitdink, regter De Wildt.’
Die regter haal sy skouers op asof hy wat hom betref klaar is met die gesprek.
‘Daar is net nog een ding. Het jy ooit gehoor van Hendrik du Plessis wat met my
dogter getroud was?’ en die regter vertel alles wat hy van sy oorlede skoonseun af
weet.
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Dit was asof 'n ysstroom oor die groot reus uitgegiet word. ‘Dit was my seun,’ sê hy
uiteindelik, ‘die enigste kind van 'n veroordeelde moordenaar,’ en met dié woorde
lig hy die pistool om op die regter aan te lê. Hy begin die sneller druk, maar voordat
die skoot val, gaan die eetkamerdeur stadig oop. Dit was klein Donsie wat skelmpies
binnekruip met 'n glimlag op haar gesig. Sy wil haar oupa iets vertel, maar dit is iets
so geheim dat dit alleen in sy oor gefluister kan word. Sy vou haar armpies om die
ou man se nek maar in plaas van haar geheimpie te hoor, bedek hy die gesiggie
met kusse. Du Plessis staan intussen verbouereerd met die pistool weer in sy bladsak
weggesteek. Dit was die regter wat weer eerste praat: ‘Luister, Donsie, jy weet elke
mens het twee oupas; dit is jou ander oupa. Dit is jou pappie se vader.’
Sonder 'n woord stap sy om die tafel en hou haar hande na die reus uit. Hy tel
haar op en vou sy magtige arms om die sagte lyfie. ‘Dit is vyf-en-dertig jaar dat ek
laas 'n kind omhels het,’ fluister hy hees aan die regter.
En toe word die armpies om sy nek gevou en deur die ruie swart baard voel hy
die sagte lippies op syne.
Hy dra haar na die deur. ‘Gaan nou eers na Aia; ek wil vir Oupa iets vertel, liefling.’
Toe Donsie weer uit is en die deur dig, neem Du Plessis die Mauser uit sy bladsak
en gooi dit op die tafel voor die regter. ‘Nou kan jy jou vonnis uitvoer, regter,’ sê hy
met sy oë vol trane.
Maar sy hand word deur regter De Wildt hard gedruk terwyl sy linkerarm om sy
skouers geplaas word.
‘Die enigste vonnis is dat Eensaamheid jou woning sal wees solank as dit jou
aanstaan en hierdie twee kleintjies sal net soveel aan jou behoort as aan my.’

2 Die Pas van Santarey
‘Nie alleen om koninklike trone of keiserlike paleise waar die donkerste dryfvere van
die mensesiel storm en blits; waar binne die slagskaduwees van fluweelgordyn,
agter die beskutting van tapisserie-prag, die moordenaar met venyn en dolk sy ure
wag ... Nie alleen in die gewoel van wêreldstede waar koorsagtige togte en
onversadigbare welluste die mens langs die donker weë van verraad en moord
voortdryf nie - nie alleen daar weef Clotho die wikkelende drade van haar spinwiel
saamgevat tot 'n gevlegte hoed van donker tragedie nie ... Ook te midde van die
stilte van ons groot eensaamhede, waar die mens steeds 'n vreemde indringer is,
ook daar kom tragedies voor wat soos 'n ysgreep op die hart van die aanskouer val
- dieselfde elemente wat die groot dramas van
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die wêreldkuns besiel; elemente van die menslike gemoed wat vir duisende eeue
uit ons geskiedenis opduik; elemente wat tyd en verandering trotseer.’
Teen die begin van Junie was ek reeds twee maande in die hoogste klowe van die
Lakenveld-gebergte besig met die insameling van Euphorbiaciae. Verskeie oggende
het die sewe stuks om die sogenoemde Draaikolk hul lakens aangehad, 'n verskynsel
wat eertyds aan hierdie vorstelike massief sy gewestelike naam verskaf het. Die
voortdurende eensaamheid sou waarskynlik verdraagbaar gewees het te midde
van hierdie wonderlike plantewêreld, maar toe bowendien snerpende winde uit die
hoogte nagteliks my armoedige tent met yskringe versier, het ek begin soek na 'n
verontskuldiging om my terugtog te regverdig. Ook het die gedurige geweeklaag
van my twee Boesman-bediendes aan my lafhartigheid 'n skyn van onselfsugtigheid
verleen wat ek gretig te baat geneem het. Ek het feitlik besluit om terug te keer toe
ek 'n verrassende uitnodiging ontvang. Dit was van die heer Hendrik Durand van
Bakendal, my naaste buurman. Hy gee in sy brief te kenne dat sy veewagters hom
van my aanwesigheid in Lakenveld berig gebring het, dat my vermaardheid selfs
Bakendal bereik het en - wat my die meeste getref het - eindig sy skrywe met 'n
dringende versoek om my toevlug tot sy plaas te neem, wat minstens voldoende
beskutting teen die dreigende koue van Lakenveld sou verskaf.
Ook het ek die heer Hendrik Durand reeds by name geken. Niemand kon lank in
die nabyheid van Lakenveld vertoef sonder om van Bakendal en Hendrik Durand
te hoor nie. Ek wis dat sy plaas een van die eensaamste in Lakenveld was - tegelyk
ook een van die pragtigste. Ek wis dat hy 'n wewenaar was met een kind, 'n dogter
aan wie hy glo sy hele lewe wy.
Die vriendelike uitnodiging het my nie lank in onsekerheid gelaat nie. Die volgende
dag reeds is my hele kampvoorraad na Bakendal vervoer met 'n ossewa wat die
heer Durand vir die doel aan my gestuur het. Daar het ek vroeg die oggend
aangekom.
Hendrik Durand was 'n groot, gebaarde man, breed van skouer, met 'n spierbou
waarvan elke beweging 'n bewys van liggaamlike krag vertoon. Hy had aangename,
vriendelike gelaatstrekke en die hartlike wyse waarop hy my op Bakendal se hoë
stoep begroet het, het my dadelik die warme gevoel gegee dat ek met 'n opregte,
openhartige landgenoot te doen had wat werklik verbly was om my te ontmoet en
tot sy huis welkom te heet.
‘Ek vermoed, dokter,’ sê hy na die gewone beleefdhede, ‘dat Bakenveld my
uitnodiging ook onderteken het,’ en hy wys na Draaikolk se drie sneeubedekte
spitse, wat vanaf die stoep sigbaar was. Ek moes erken dat sy vermoede nie geheel
ongegrond was nie!
Ek meen dat Hendrik Durand se vrou destyds reeds twintig jaar dood was en dat
sy met die geboorte van haar eerste en enigste kind die lewe ingeskiet het.
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Dit het my derhalwe 'n weinig verwonder dat Helene Durand nie by die verwelkoming
teenwoordig was nie - 'n gevoel wat gestaag toegeneem het toe byna die halwe
dag verbygaan sonder dat sy haar verskyning maak. Ek wis dat sy tuis was en ek
wis ook dat sy nie siek was nie. Dit het my gedurende die loop van die oggend
voorgekom asof die heer Durand die onderwerp van sy dogter opsetlik vermy.
Min het ek toe gedroom dat ek hier vir die eerste maal met die verskriklike tragedie
van die Pas van Santarey in aanraking was.
Dit was by geleentheid van die noenmaal dat Helene Durand haar eerste
verskyning gemaak het en dadelik het by my 'n weinig lig opgegaan oor haar
ontwyking van die beleefdheid wat 'n mens in elke Afrikaner-huisgesin gewoonlik
te wagte is.
Sowel haar voorkoms as haar gedrag was so uitsonderlik dat dit g'n groot
mensekennis vereis het om tot die gevolgtrekking te geraak dat 'n mens hier te doen
had met die een of ander diep sielkundige aandoening wat sy tevergeefs sou getrag
het om te verheel nie.
Sy was destyds 'n taamlike groot jong dame - ongeveer in haar twintigste jaar met die skone atletiese liggaamsbou van 'n gesonde meisie wat in hierdie heerlike
omgewing opgegroei het. Sy was mooi genoeg om te midde van enige geselskap
altyd die aandag van 'n vreemde besoeker te tref, nieteenstaande haar gelaatstrekke,
wat meer geestelike krag as vroulike tingerigheid aangedui het. Sy was geheel en
al in swart geklee en so bleek was haar gesig dat ek by die eerste aanskouing tot
die gevolgtrekking gekom het dat die oorsaak die een of ander chroniese kwaal
moet wees waarvan sy onlangs die slagoffer geword het sonder dat dit ver genoeg
gevorder het om algemene liggaamlike verswakking te veroorsaak. Maar ek het
spoedig tot 'n ander gedagte gekom. Dit het gou duidelik geword dat hier g'n
simptome van liggaamlike siekte was nie. Die kwaal wat die kleur uit die wange van
Helene Durand verbleek en haar gedrag beheers het, was iets diepers as wat die
lem van chirurg of middels van medisynmeester kon bereik. Haar swart gewaad
was ek geneig om aan 'n sekere mate van posering toe te skrywe, maar later het
ek hieromtrent ook van gedagte verander. Dit was 'n onbewuste uitwerking van die
sieletoestand wat haar gemoed geheel oorrompel het.
Aan tafel het twee dinge my opgeval: Die eerste was dat dit by Helene 'n sekere
mate van geestelike inspanning vereis het om, deur deelname af en toe aan ons
gesprek, haar voortdurende melancholie te verheel; die tweede was dat haar vader
haar deur sy gedrag daarin behulpsaam was.
Dit was ná die ete toe die heer Durand en ek weer alleen op die stoep sit, dat hy
my die geheim, ná klaarblyklike aarseling, in sekere mate openbaar het ... So het
hy die storie begin:
‘Dokter De Roubaix, ek voel skaam, diep skaam, om te moet erken dat my
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uitnodiging nie geheel en al onbaatsugtig was nie; nie so onbaatsugtig as wat ek in
die eerste instansie deur my briefie te kenne gegee het nie. Dit is my dogter. U het
seker opgemerk ...’
Hier het die heer Durand klaarblyklik moeilikheid met sy woordkeuse ondervind.
Hy het seker opgemerk dat sy erkenning my pynlik getref het. Ek het dadelik besef
dat ek as geneeskundige uitgenooi was, en dit het my eiewaan natuurlik seergemaak.
Hy het dadelik probeer ekskuse maak.
‘Maar ook om uself, dokter. Glo dit tog stellig. Ons het baie van u gehoor en ek
het dit as 'n besondere eer beskou dat ek u die armoedige gasvryheid van Bakendal
kon aanbied.’ En so voort totdat die kwelling deur vleiery min of meer gesalf was!
Ek dink hy het dit alles opreg bedoel; ek het hom spoedig leer ken as 'n baie eerlike
en opregte Afrikaner.
Met 'n handwuif uit die hoogte het ek sowel sy erkenning as verontskuldigings
opsy gestoot en hom aangemoedig om my die saak van sy dogter duidelik te maak.
En dit is wat hy my vertel het: ‘'n Groot verandering het oor my dogter gekom - 'n
verandering wat my baie groot onrus veroorsaak het - te meer omdat sy stelselmatig
weier om 'n dokter te raadpleeg - selfs om Bakendal te verlaat, om see toe te gaan
waar ek 'n strandhuis het. Sy was altyd 'n vrolike, opgeruimde meisie. In die naaste
dorpe het sy talle jong vriende van beide geslagte gehad. Ons huis was gedurig vol
jong gaste. Helene het gedans, gesing, perd gery en aan alle spele deelgeneem.
Sy was lief om rond te reis, om haar vriende en ons bure gereeld te besoek. En nou
is sy ... wel, u het self gesien. Sy leef so afgesonderd dat sy gedurende die dag
skaars 'n dosyn woorde met my praat. Af en toe gaan stap sy deur die berge, maar
alle ander dinge het sy prysgegee. Geselskap van enige aard kan sy nie verdra nie.
Sy stel belang in niks; sy slaap en eet sleg. En wat sy makeer, wil sy selfs aan my
nie openhartig erken nie.’
‘Het u dogter ooit 'n liefdesteleurstelling gehad, meneer Durand?’ vra ek. ‘Dit kom
my voor dat u die simptome van 'n jong meisie se teleurgestelde liefde beskrywe.
Dit kan natuurlik 'n ander en ernstiger sielaandoening wees, maar ek dink nie so
nie. As dit liefde is, kan u uself gerusstel. Hoe ernstig dit ook al mag wees en hoe
bitter die tydelike lyding van die pasiënt ... ons weet dit gaan verby. Daar kom andere.
Die wond is selde onherstelbaar. In geval van 'n gesonde meisie, soos u dogter my
voorkom te wees, kan ek gewis verklaar dat die wond altyd van tydelike aard is.
Gode sy dank dat die mens so ingerig is, anders, voorwaar, sou die lewe op aarde
ondraaglik wees.
Die ou heer het my dadelik toegeknik. ‘Ek dink u het die spyker op die kop geslaan,
dokter, maar met haas durf ek die saak nie aanroer nie. Ek besit nie die nodige
moed nie! Die verband tussen ons twee is eienaardig, anders as die gewone band
tussen vader en dogter. Ons was altyd saam. Vandat sy 'n babatjie was, het sy g'n
ander maat gehad as haar vader nie. Ongelukkig dat sy juis op
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hierdie tydstip die sorg en liefde van haar moeder ontbeer. 'n Moeder sou dit alles
gou regmaak ... 'n Man, met welke liefde hy ook al besiel mag wees, is te lomp en
onhandig in sulke sake. Ek tas min of meer in die donker rond, maar ek dink dat ek
reg is ...
Ongeveer 'n jaar gelede het 'n jongman by ons agterdeur aangeklop. My dogter
het uitgegaan nadat die bediendes hom aangekondig het. Later het ek ook 'n gesprek
met hom gehad. Hy was te voet, met 'n bondel op die rug, maar ons kon dadelik
sien dat hy g'n padloper was nie. Hy was 'n fatsoenlike, welopgevoede jong Afrikaner,
klaarblyklik van goeie familie en van indrukwekkende voorkoms. Die seun het my
dadelik aangetrek en op my dogter kon ek sien dat hy 'n soortgelyke indruk gemaak
het. Al wat hy wou hê, was verlof om in een van die buitegeboue te oornag en om
voedsel te koop. Hy had geld. Ons het hom natuurlik binnegenooi - ek moet erken
dat dit meer bepaald op aandrang van my dogter was - hom die vrykamer aangebied
en ek dink alles moontlik gedaan om hom behoorlik te verwelkom en op sy gemak
te stel. Hy was 'n seun van sowat drie- of vier-en-twintig, pragtig gebou met 'n
sonderling mooie gesig. Hy het ons baie kortliks sy geskiedenis vertel.
Sy naam was Pierre ... Hy was 'n weeskind sonder naasbestaandes. Hy het baie
jare buite Suid-Afrika deurgebring; waar of hoe, het hy my nooit vertel nie en ek het
hom nooit daarna gevra nie. Hy was langer as 'n jaar op 'n plaas aan die oostelike
voet van hierdie berge werksaam en het sy betrekking verloor toe die eienaar dood
is en die plaas in vreemde hande geval het. Hy was nou op reis om aansoek te
doen om 'n ander plaasbetrekking waarvan hy gehoor het.
Die jongman het so 'n indruk op my gemaak dat ek hom dieselfde nag nog 'n
betrekking as bestuurder van Bakendal aangebied het - 'n plan wat Helene openhartig
toegejuig het. Ek het nooit rede gehad om my haastige aanbieding te betreur nie,
dit wil sê wat sy werk en algemene gedrag betref. Hy was 'n troue en waaksame
werker, stil en terughoudend en om kort te wees, in alle opsigte beminlik.
Maar Helene en ek het dadelik opgemerk dat daar iets baie eienaardigs in sy
karakter en gedrag was. Daar was lang tye dat hy alle omgang met ons stelselmatig
vermy het. Hy het versoek dat sy kos na sy kamer gestuur word en gedurende
hierdie rukke het hy so afgesonderd gelewe dat ons nooit 'n woord met hom kon
wissel nie; ja, dae het verbygegaan dat ons hom nie gesien het nie. Maar oor sy
werk kon ek nietemin nooit kla nie. As daar ooit rede vir klagte was, dan sou dit
gewees het omdat hy altyd getrag het om te veel te doen.
Toe verneem ons van die bediendes dat nagte verbygaan dat Pierre ... nooit slaap
nie. Hy het nagte deurgebring met wandelings deur die berge, altyd alleen. In die
begin was ons deur hierdie eienaardige gedrag natuurlik taamlik gestoord. Ons het
dit van alle kante benader sonder om ooit tot uitleg te geraak. En mettertyd het ons
min of meer daaraan gewoond geword.
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Ek het nouliks opgemerk - dit het so gestaag gegaan - dat 'n vriendskap tussen
Helene en Pierre ontstaan het wat spoedig tot iets meer intiems aangegroei het as
wat 'n mens tussen die huisdogter en 'n plaaskneg sou verwag. Maar ek het nooit
daaraan gedink om tussenbeide te kom nie. Al was die seun arm, Helene sou genoeg
vir altwee hê, indien sy trots hom ooit sou toelaat om dit aan te neem. Ek het hom
later liefgehad en sou hom as my skoonseun verwelkom het indien ek daardeur
Helene gelukkig sou maak.
Daarom het ek die ontstaan van liefde tussen die twee kinders in my hart met
blydskap tegemoetgesien. Kan hulle dit ooit vir 'n ouer verberg - die geboorte van
die eerste liefde? Elkeen van die twee dwaal natuurlik in die droom dat die geheim
diep in sy of haar hart verborge is, wyl dit aan die oppervlakkigste toeskouer so
sigbaar is as Draaikolk-spits!
Elke dag was ek 'n aankondiging te wagte, maar Pierre het my nooit geraadpleeg
nie. Ek het dit aan sy natuurlike beskeidenheid toegeskrywe. Ek kon sien dat Helene
ook op 'n verklaring gewag het - tevergeefs. En toe eendag gebeur iets wat die twee
kinders in die diepte van ellende gestort het. Wat dit was, weet ek tot vandag toe
nie. Alleen uit hul gedrag kon ek aflei dat dit iets was wat vir 'n jong hart nie veel
minder as 'n doodslag was nie. Pierre het dadelik weer in een van sy afgetrokke
nukke verval, net dié keer was dit erger as ooit tevore, en Helene, Helene het geword
wat u nou sien. 'n Week later het Pierre my genader met die voorstel dat hy 'n afgeleë
veepos van Bakendal waarneem - so eensaam en afgesonderd dat ek altyd geaarsel
het om dit aan 'n witman aan te bied. Aan 'n ongetroude seun sou ek nooit gedroom
het nie, maar hy het daarop aangedring met die alternatief van verlating van my
diens. Die salaris wat hy sou ontvang, was veel minder en die lewe moes vir 'n
normale jong seun eenvoudig verskriklik wees. So standvastig was hy dat ek
uiteindelik verplig was om sy aanbod aan te neem. Tot my verdere verbasing het
Helene geen die minste teenstand vertoon toe ek Pierre se voorstel aan haar bekend
maak nie. Sy het natuurlik reeds daarvan geweet.
En so staan sake nou op Bakendal. Dit is maande dat ons Pierre laas gesien het.
Ek ontvang af en toe boodskappe van en berigte omtrent die vee in sy sorg, maar
self het hy nooit weer voet op ons werf gesit nie. Dit is die geheim wat ek nie kan
ontknoop nie, dokter. Ek sou niks in die weg van 'n huwelik lê nie; ek sou dit met
vreugde verwelkom. Ek het Helene dit meermale te kenne gegee, maar sy weier
volstandig om 'n woord met my oor die saak te wissel. Sy wil my haar vertroue nie
skenk nie. Sodra ek die onderwerp aanroer, verlaat sy my skouerophalend en
nietemin is dit my so helder as die daglig dat die ongelukkige kind haar doodtreur
oor Pierre. Dit is 'n wurm wat aan die hart van die bloeisel knaag en wat nooit aan
die daglig openbaar word nie. Wat kon so 'n toestand tussen die twee kinders tot
stand gebring het?’
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Ek kon die ongelukkige vader maar min troos bedeel. ‘As u, die vader, dit nie kan
ontdek nie, hoe sal ek, 'n vreemde, ooit haar vertroue win?’ was die beswaar wat
steeds by my opgekom het.
Nietemin het ek gedurende die volgende paar weke alles in my vermoë gedaan
om binne die beskansde geheim van die jong meisie te dring.
Mettertyd het ons lang wandelinge saam onderneem en ek het met 'n sekere
mate van hoop haar belangstelling in plantkunde sien herleef. Sy het my gehelp in
die versameling van Euphorbiaciae; ons het oor 'n menigte onderwerpe gesels,
want Helene was 'n goed belese meisie met 'n helder en wakkere verstand. Maar
oor dié een onderwerp in die wêreld wat haar sielelewe die naaste geraak het,
daaroor wou sy geen woord rep nie. Sy het nooit aan my die naam van Pierre
genoem of haar geheim in die verste aangeroer nie, tot eendag...
Dit was afgesproke dat ons een oggend vroeg te perd na 'n verre kloof sou ry wat
besonder ryk was aan sekere plante wat ek graag in my versameling wou hê. Die
heer Durand het 'n beroemde perderas op Bakendal geteel en Helene had 'n pragtige
volbloed waarvan sy dikwels gepraat het en wat sy dikwels saam met my in die stal
besoek het, maar dit was vele maande sedert sy laas op hom gery het.
Die oggend van ons voorgenome rit was ek 'n weinig laat. Ek het 'n groot lewe
op die stalwerf gewaar toe ek by die agterdeur uitkom. Ek sal die skouspel nooit
vergeet nie. Die heer Durand en tal van bediendes staan voor die staldeur, waar
my perd ook opgesaal staan. Helene was reeds in die saal, 'n ouderwetse damesaal.
Sy was ook in die ouderwetse lang swart ryrok geklee wat al die skone lyne van
haar jeugdige liggaam op die suiwerste tentoonstel. Haar perd, Fidele, was met
gebuigde nek aan ronddans, so vurig en opgewonde dat dit selfs aan haar vader
ernstige vermanings ontlok het. Maar Helene was klaarblyklik 'n ruiter wat so te sê
in die saal opgegroei het. Haar slanke liggaam het die indruk gegee dat dit 'n eenheid
met haar perd vorm ... 'n vlammende Walkure pas geland om haar dode helde in
te gaar.
Ons het lank gery voordat die vurige volbloedperde 'n weinig tot bedaring gekom
het en gesprek tussen ons weer moontlik was. Ons het deur pragtige bergskappe
gereis en Helene, meer lewendig en opgeruimd as wat ek haar ooit tevore gesien
het, het my die name van spitse en klowe vertel en die legendes wat aan byna
elkeen verbonde was.
Ek herinner my dat sy by een geleentheid 'n paar sekondes laag oor die nek van
haar perd gebuig en hom met 'n sagte en skaars sigbare hantering van die teuels
tot 'n meer bedaarde pas gedwing het. Toe ek weer onopsigtelik na haar kyk, was
sy diep ingedagte, met haar donker oë onsiende na die verte gerig. En toe begin
sy praat, saggies soos iemand die gebeurtenisse van 'n droom vertel. Ek dink nie
dat sy dit as 'n bieg bedoel het nie.
‘Die liefde is die grootste ding op aarde, die wonder van alle wonders. Skie-
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lik word jy in 'n blomtuin ingevoer waar alles skoon en heerlik onder die son versamel
is. Jy weet, dokter, alles om jou is veranderd. Die gewoonste dinge, die werk van
die dag, die omgewing wat jy elke dag van jou lewe gesien het, alles lyk vreemd,
vol skoonheid en blydskap wat jy nooit tevore opgemerk het nie. Daar is 'n lied in
jou hart ... niks kan dit ooit weer geheel en al wegneem nie...’
Meteens staak sy haar vertelling. Daar was tekens van skrik - 'n verstywing van
spiere, en haar aandag was skielik stip op 'n bepaalde punt gevestig. Ons was net
onder die majestueuse front van Natfali op ons regterhand, pragtig deur die opgaande
son verluister. Onder teen die laagste krans was 'n uitstaande rots wat soos 'n
reuse-perdestal oor die dal omhoog rys. Op die spits gewaar ek die gestalte van 'n
jong man. Roerloos staan hy ons stip aan te staar, sonder beweging van 'n enkele
liggaamsdeel. Die afwesigheid van die gewone begroeting het my verbaas, maar
Helene se gedrag nog meer. Sy het haar perd tot stilstand gebring en sit die jong
man met dieselfde beweginglose stiptheid en aanstaar. Daar was 'n treurige glimlag
op haar lippe en haar pragtige oë was verdonker deur 'n wolk van drome. My
teenwoordigheid het lank vergete gebly en toe hoor ek 'n sagte fluistering oor haar
lippe: ‘Dit is Pierre de Savoye.’
Hierdie sonderlinge ontmoeting het my 'n plan gegee. Ek dag dat dit waarskynlik
moontlik sou wees om deur toepassing van 'n weinig takt en diplomasie die lyding
van die twee ongelukkiges in vreugde om te set. Ek weet nie wat by my die oortuiging
laat ontstaan het dat al hierdie ongelukkigheid aan die dwase hoogmoed van Pierre
te wyte was nie. Hy is te trots om die hand te vra van 'n ryk meisie terwyl hy 'n arme
niksbesitter is wat vir sy bestaan slegs Helene se vader te danke had.
'n Week later het ek met hom kennis gemaak in die klein hartbeeshuisie wat hy
aan die bo-ent van die kloof bewoon het. Ek het hom gevind presies soos die heer
Durand hom beskrywe het. Hy had 'n verbasende mooi gesig. In die diep donker
oë was elke gemoedsverandering weerspieël, 'n indrukwekkende jongman, sterk
gebou, met die spierlyne van 'n Griekse standbeeld. Sy aantreklikheid was
onweerstaanbaar. Dit het nie lank geduur om sy vertroue te erlang nie; hy was in
dié opsig baie makliker om te nader as Helene.
Een aand net met sonsondergang sit ons aan weerskante van die klein tafel in
die voorvertrek van sy huis. Ek het die tere onderwerp juis weer aangeroer. Hy sit
my stip en aankyk met trekke van geweldige pyn om sy lippe toe hy skielik sy arms
wyd uitstoot oor die tafel met 'n gebaar van uiterste moedeloosheid. ‘God help my!’
roep hy, ‘ek moet iemand vertel, wat ook al gebeur. Dit knaag soos 'n brandende
vuur aan my hart. Van haar het ek die besonderhede verberg. Ek kon haar nie alles
openbaar nie, maar aan u sal ek dit doen.’
En daar, in die toenemende skemer wat soos 'n slepende gewaad die skerper
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lyne van die bergreeks voor ons bedek en in 'n sagte skakering van grou en swart
versmelt, het Pierre my die vreeslike tragedie van die Pas van Santarey vertel.
‘Ek behoort tot een van die Hugenote-families wat altyd klein gebly het, soos u eie
ook, dr. De Roubaix. Ek is gebore op die oorspronklike plaas in Groot-Drakenstein
wat die eerste De Savoye aangelê het. Omdat die families deur agtereenvolgende
geslagte altyd klein was, was dit nooit nodig om die grond te verdeel nie en om
dieselfde rede het dit byna driehonderd jaar aan die familie behoort.
Ons gesin het uit slegs vier bestaan: vader en moeder en twee kinders, twee
seuns. Dit was my ouer broer, Jan Hendrik, en ek. Jan was agt jaar ouer as ek en
ek het hom bemin met al die hartstog van 'n jong broer wat die ouere sy hele lewe
lank as 'n weergalose held beskou het wat niks verkeerd kon doen nie. Ek dink dat
my liefde vir hom juis so onbegrens was omdat ek nooit die liefde van 'n vader geken
het nie. My vader was 'n strenge Calvinis, buitemate trots op sy naam en herkoms
en wat my betref, 'n verskriklike tiran wat my kinderlewe 'n sidderende nagmerrie
van vrees gemaak het. Noudat ek ouer geword het, kan ek insien dat ek miskien
self skepper van die grootste gedeelte van my ongeluk was. Ek was altyd geneig
om 'n rebel te wees. Stadigaan het bittere haat en weerstand in my ontstaan wat
die wrede strawwe van my vader slegs verhard het. My moeder ... ja, my arme
moeder, haar het ek ook liefgehad. Maar my moeder was sag van geaardheid en
in baie opsigte 'n swakkeling wat spoedig deur my vader se barse ruheid oorrompel
en gebreek is.
Haar lewe is gewy aan pogings om die vrede te bewaar. My kon sy nooit die
minste beskerming verleen nie. Dit sou haar onmiddellik in botsing met die huistiran
gebring het. En dit was by haar 'n ondenkbare toestand.
Bo alles het my ouer broer uitgestaan. Hy altans was nie bevrees om die woede
van my vader die hoof te bied nie. Maar ook hy kon my nie beskerm nie. Hy kon my
alleen troos en van warme liefde omring, wat van my kant duisend maal terugbetaal
is.
Die toestand tuis het daagliks ondraagliker geword en daagliks het my hardnekkige
rebelskap toegeneem.
Op my tiende verjaarsdag het ek in die middel van die nag deur my
slaapkamervenster geklim en met 'n bondel kos die berge ingevlug.
Al die pogings van my vader en broer Hendrik om my op te spoor, het misluk. 'n
Week daarná het ek in die Kaapse hawe weggekruip in die ruim van 'n klein seilskip
wat die volgende dag na Indië sou vertrek, en so het ek matroos geword. Tien jaar
het ek nooit weer my voet op Afrikaanse bodem gesit nie.
Ná jare het ek uit een van die Oosterse hawes vir my broer 'n briefie geskryf. Ná
maande is sy antwoord my ter hand gekom. My moeder was lank
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reeds dood. My vader was oud en sieklik maar het my nooit vergewe nie en Hendrik
se raad was om nog 'n jaar te probeer wag voordat ek huis toe kom. Hy sou my te
eniger tyd help en bystaan. By die brief was 'n vyfpondnoot.
En toe, nadat ek nege jaar rondgeswerf het, meestal in die Ooste, van die een
hawe na die ander, met die een skip ná die ander, sien ek per toeval 'n advertensie
in 'n nuusblad vir my bedoel. Dit was van broer Hendrik om my met die dood van
my vader bekend te maak. Hy was erfgenaam van alles maar smeek my om huis
toe te kom, waar alle voorsiening vir my sou gemaak word.
Twee jaar gelede was ek op 'n skip wat die baai aangedoen het. Ek het my ontslag
geneem. Ek had bloedweinig geld want ek was altyd 'n dobbelaar en geneig om my
geld met altwee hande uit te saai. Ek het besluit om land in te trek en uit te vind
waar my broer was en met hom in aanraking te kom. Ek het intussen van hom
verneem dat hy besluit het om die ou plaas te verkoop en 'n veeboerdery aan te
skaf. Daar was juis toe 'n groot daling in die prys van wyn. Hy is intussen ook getroud
en had kinders, van wie een na my genoem is.
Ek het 'n ruwe lewe gelei en die grootste ontberinge het my nie veel hoofbrekens
veroorsaak nie. Spoedig het ek al die gewoontes van 'n padloper aangewen. Ek
kon kos en herberg met die beste gemak bedel en kon 'n reeks leuens met al die
beslistheid en welsprekendheid van 'n advokaat vertel.
So het ek van plaas tot plaas deurgeslenter, hier 'n paar dae werk, daar genoeg
vir 'n paar dae bedel, en waar alle ander middele my ontbreek het, kon ek altyd die
nodige kleinighede langs die pad steel om my aan die lewe te hou.
Eindelik het ek die groot bergreeks bereik wat die skaapwêreld van die kusstreek
skei. Hier het 'n Boesman-beeswagter my een oggend 'n kortpad oor die berg beduie.
Dit was 'n paadjie oor die Pas van Santarey wat meestal deur skaap- en beeswagters
gebruik is. Vir rytuie was dit ontoeganklik.
Hierdie deel van die berge was geheel onbewoon. Daar was enkele veeposte
waar boere aan die voet somersveld vir hul vee gevind het, maar die poste was
baie seldsaam en ver van mekaar.
Ek het Santarey vroeg die oggend begin bestyg en dit was laat die middag, net
voor sononder, dat ek die groot gelykte op die hoogste van die pas bereik het.
Santarey gee jou hier die indruk van die een of ander monsterdier wat sy breë rug
omhoog lig. Aan die linkerkant word die pas deur drie groot koppe oorskadu. Aan
die regterkant, 'n myl van die voetpad, loop 'n lang krans wat die verdere berge
geheel bedek.
Dit was vreeslik eensaam, die Pas van Santarey. Langs die voetpad het hier en
daar opstapelings ruwe rotse uit die grond verrys. Langs een daarvan het ek gaan
sit om te rus - op 'n plat klip met 'n gemaklike leuning van rots agter my.
Die son was onder, of het ten minste agter die westerkrans verdwyn. Op die spitse
voor my kon ek nog die goue strale sien. Alles om my was in sombere skadu gehul.
Ek herinner my dat dit vreeslik stil was. Daar was geen beweging
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van lewe nie. Uit die gras naby my kom die treurige note van 'n enkele voëltjie.
Dit was nie die geluid van voetstappe wat die eerste my aandag getrek het nie;
dit was die onverklaarbare gevoel wat 'n mens soms in die nabyheid van 'n
medemens ondervind voor hy sigbaar of hoorbaar is.
Skuins agter my op 'n afstand was 'n bos groot bome wat toe reeds deur dreigende
slagskadu's omring was. Toe ek half omdraai, kon ek die roering van blare in die
aandwind hoor. Van tussen die bome kom 'n man stadig deur die gras in my rigting
aangeloop. Hy had 'n lang kierie in sy hand, langer as hy self, en ek kon sien dat
hy meer as ses voet hoog was. So sag was sy voetstap dat ek hom nooit sou gehoor
het nie. Ek weet nie waarom dit was nie, maar die verskyning van die enkeling te
midde van die diepe eensaamheid het skielik 'n koue siddering deur my liggaam
laat gaan. 'n Spreekwoord val my te binne, 'n spreekwoord van my oupa uit die
duister geheue van my kindsdae: “Waak vir die Duiwel as hy jou nader met fluweel
geskoeid.”
Die man kom reg op my af, statig, met gemete treë. Toe hy voor my kom, gaan
hy staan. Hy vou sy hande saam om sy lang stok en staar my lank aan sonder om
'n woord te sê. Van my voete tot aan my gesig beweeg sy skerp oë. Hy was 'n
bejaarde man met grou hare en 'n grou spitsbaard wat netjies gelyk geknip was. Sy
klere was ook netjies en sy houding het die indruk gegee dat hy geen verre reisiger
was nie. Die punt van sy lang wandelstok was gepantser met 'n ruwe stuk yster wat
oor die hout ingedryf was. Ek kan plegtig verklaar dat die man my van die begin af
met die grootste weersin vervul het. Dit was nooit ek wat aan sy invloed toegegee
het nie.
Nadat hy my lank aangestaar het, knik hy herhaaldelik met die hoof soos iemand
wat eindelik die oplossing van 'n probleem nader. Toe hy praat, was dit in 'n sagte
toon wat sy gehele voorkoms loënstraf: “Verbasende noodlot wat ons weë hier op
hierdie tydstip op die Pas van Santarey laat kruis! Jare lank het ons gewerskaf en
gewandel en geworstel met geen ander doel as om hier uiteindelik te ontmoet nie.”
Met 'n diepe sug gaan hy langs my op die klip sit en diep ingedagte begin hy met
die ysterkop van sy kierie strepe in die sand van die voetpad trek.
Toe hy weer uit sy drome ontwaak en my bysyn weer gewaarword, was sy woorde
skielik ook meer beslis en vinniger: “Seun, ons sal g'n name vra of noem nie. Later
sal dit vir jou duidelik word waarom dit onwenslik sou wees. Ek dink nie dat ek
verkeerd sou wees as ek vermoed dat jy nooit kennis gemaak het met die weelde
van die wêreld nie? Jou lewe was swaar. Jy het nooit op een tyd genoeg geld gehad
om alle kommer en sorg vir die toekoms te vernietig nie. Jy het dikwels honger gely
en swaar gekry en die dae van werklike vreugde en genot kan jy op die vingers van
een hand tel. Is dit nie so nie, my seun?”
Met 'n gebaar van veragting wys ek na my bondel op die grond langs my, sonder
om sy vraag in woorde te beantwoord.
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“Ja, ek sien,” sê hy, weer sagter, met die hoofgeknik wat by hom 'n gewoonte was.
“Hoe sou dit jou geval om ryk te wees, my seun? Om jou sakke vol geld te hê, om
een maal in jou lewe van die knaende ellende van armoede bevry te wees, om een
maal die vreugde van heerlike ete, van skoon, sagte klere, van gloeiende wyn, van
'n verebed en sydekens, om een maal al die glorie van die lewe te smaak, pragtige
meisies met skitterende oë wat in jou omhelsing van liefde versmelt?” en hy lê sy
hand saggies op my knie.
Hierdie aanraking het 'n vlaag van weersin deur my laat gaan. Maar voordat ek
kon antwoord, gaan hy haastig voort: “Luister, seun, daar is 'n fortuin binne jou
bereik. Jy hoef net jou hand uit te steek om dit te gryp en vir altyd vas te hou. Luister,
die tyd is kort. Ons kan nie nou beraadslaag en redeneer nie. Doen net wat ek sê
en jy is lewenslank van alle kommer bevry. 'n Ryk skaapboer wat oorkant aan die
voet van die berge woon, het gisteroggend sy lank opgegaarde skeersel in die Baai
verkoop. Hy het duisende ponde ontvang en is nou te perd aan 't kom. Hy het sy
waens deur die poort teruggestuur maar hy self kom met die voetpad oor Santarey
met die geld in sy bladsak. Al wat ek van jou verlang, is dat jy opstaan as hy hier
kom en hom nader. Jy moet hom beleefd groet en vra hom of hy jou nie 'n dosie
vuurhoutjies kan afstaan nie. Jy moet hier in die berge buite slaap en jy het niks om
mee vuur te maak nie. Sorg net dat hy by hierdie rots verby is voor jy opstaan. Ek
sal agter die rots staan waar hy my nie kan sien nie. Ek moet - deur hom ongesien
- agter hom op die voetpad uitkom terwyl jy hom in gesprek hou. Ek belowe jou vir
hierdie eenvoudige, geringe diens die helfte van sy geld.”
Wat my oorgekom het, weet ek nie. Ek herinner my dat ek probeer het om uit te
roep: “Ek wil niks met bloedvergieting te maak hê nie!” waarop hy spottend vra: “Wie
praat van bloedvergieting, jou dwaas?”
En toe, ver in die voetpad, hoor ons die hoewe van die aankomende ruiter.
“Daar is g'n tyd nie,” fluister die vreemdeling hees in my oor. “Doen net wat ek
jou gesê het en sorg dat hy by die rots verbykom,” en met dié woorde verdwyn hy
agter 'n rots wat uit die stapel orent styg.
Binne 'n paar minute kom die perderuiter te voorskyn, 'n swart gedaante uit die
donker aandskadu's van die berge. Toe hy naby kom, kon ek sy gelaatstrekke
uitmaak. Hy was 'n man in die middel van die lewe, met 'n aangename
skoongeskeerde gesig. Om sy lyf hang die gewone swart bladsak. Hy was op 'n
groot, sterkgeboude perd wat klaarblyklik moeg en afgemat was van die lang klim
tot op die hoogte van Santarey.
My verdere handeling was dié van 'n slaaploper. Net toe hy langs my kom, staan
ek orent en met een tree was ek voor hom in die voetpad. Sy perd het my met 'n
snork en onverwagte ruk van skrik gewaar wat die ruiter in die saal laat wikkel het.
Ek groet hom beleefd en vra om verskoning dat ek sy perd laat skrik het, en dadelik
begin ek woordeliks die storie wat die vreemdeling my
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voorgesê het. Ek moet hier in die berge buite slaap en het niks om mee vuur te
maak nie. Kan hy my nie miskien 'n paar vuurhoutjies laat kry nie?
“Seker, vriend, seker,” sê hy bereidwillig en vriendelik. “'n Beter plan sou wees
om aan te sukkel na my plaas. Van hier is dit afdraand en daar kan ek jou minstens
van 'n dak en bed en voedsel voorsien. Maar ek sal jou in alle geval die vuurhoutjies
gee,” en hy begin in sy sakke voel.
Net toe sien ek die donker gestalte van die lang vreemdeling agter hom te voorskyn
kom. Hy had die lang kierie in altwee hande omhoog geswaai. Ek gryp die perd aan
die toom om hom weg te ruk en gee 'n gil van waarskuwing toe die slag val. Die
ysterkop het die perderuiter op die slaap van die hoof getref. Ek sien sy oë omkeer
en hy begin stadig vooroor te buig asof hy my iets wou toefluister en tuimel stadig
vooroor van die perd af. Een voet het 'n tydjie in die stiebeuel gehaak sodat hy op
sy rug in die voetpad te lande kom. Met die val van sy baas skrik die perd weer
geweldig en spring die gras in ... Vlak voor my lê hy uitgestrek met sy dowwe oë
hemelwaarts gerig, waar enkele sterre reeds skitter. Verskriklike gesig! Uit die slaap
van sy hoof loop 'n straal bloed wat stadig met die stof meng. Met saamgevoude
hande en knersende tande staan ek hom aan te kyk. Nooit, tot God my geheue ewig
uitdelg, sal ek weer sy gesig vergeet nie.
Soos in 'n droom hoor ek die stem van die vreemdeling: “Jou domkop! Jy het byna
alles met jou geskreeu bederwe. Wat staan jy te sidder en bewe? Hy is onskadelik
genoeg. As die lewe uit is, is hy van net soveel betekenis as hierdie klip. Wees
gerus, ek het hierdie plek uitgesoek en alles voorberei. Net jou koms was 'n
onvoorsiene gebeurtenis, maar dit het goed te pas gekom.”
En toe kniel hy langs die liggaam. Uit een sak haal hy 'n sleuteltjie waarmee hy
die bladsak oopsluit. Hy neem 'n handvol papiere uit en kyk dit haastig deur. Toe
voel hy in al die sakke van die dooie. Uiteindelik staan hy orent voor my met
uitgestrekte hand. In die palm lê twee sjielings en een trippens. Hy bars uit in 'n
bittere gelag: “'n Mooi poets het die noodlot ons gebak, makker. 'n Gelowige sou
sê dat die Liewe Here ons die mislukking voorberei het. Ba!” en hy smyt die geld in
die gras weg.
Nou moet ons skei, vriend. Ons het ons rolle klaar gespeel.’
‘En toe kom hy skielik 'n tree nader en druk sy gesig byna vas teen myne terwyl
hy my gelaatstrekke noukeurig gadeslaan. Toe buk hy oor die dooie en bekyk sy
gesig ook noukeurig.
“Hoe heet jy, seun?” vra hy, “dit kan nou g'n kwaad meer doen om name te noem
nie. As die geld hier was, sou dit anders gewees het. Wat is jou naam?”
“My naam is Pierre de Savoye,” antwoord ek weer met 'n onkeerbare siddering
deur elke spier van my liggaam.
Die vreemdeling staan vir 'n pose verslae voor my. Toe uit hy weer sy aaklige
gelag, wat vreeslik klink in die koele stilte van die nag.
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“Pierre de Savoye, sê jy? ... Dit lyk of die noodlot nog nie klaar is met sy grap nie.
Kyk hier!” en hy plaas 'n papier wat hy uit die bladsak gehaal het, in my bewende
hande. Daar was net lig genoeg om die groot skrif met moeite te lees. Dit was 'n
bankbewys vir die belegging van geld, die vorige dag gedagteken en die naam van
die belegger was Jan Hendrik de Savoye, skaapboer van die plaas Remhoogte,
Pas van Santarey ...
Toe ek weer die vreemdeling se stem hoor, was dit 'n hese fluistering. Dit het my
voorgekom dat daar iets medelydends in die klank was: “Dit het my skielik bygeval
dat julle na mekaar lyk. Ek weet nie wat die verband tussen julle is nie. Luister nou,
verlaat die plek dadelik. Die uitleg sal wees dat sy perd geskrik het en dat hy teen
die rotse doodgeval het. Ek het alles daarvoor reggemaak.”
En toe was ek alleen met die dooie. Die nag het genadig die wrede trek van pyn
en wroeging op sy stille gelaat verheel. Die vreemdeling, 'n swart skadu op die
sterverligte gras, was halfpad na die donker bome. Ek trag myself te oortuig dat dit
alles 'n vreeslike droom was. Alles was skielik weer vreeslik stil. Weer kon ek die
fluistering van die bome hoor, besig met hulle ewige geheim, en uit die gras naby
my kom die treurige liedjie van die eensame voëltjie.’
(Uit die dagboek van Dr. de Roubaix blyk dat hy later die volgende feite ontdek
het: Die geregtelike ondersoek insake die dood van Jan Hendrik de Savoye het tot
die besluit gelei: ‘Dat oorledene deur 'n ongeluk om die lewe gekom het. Sy perd
het waarskynlik in die donker vir 'n klipstapeling op die Pas van Santarey geskrik
en die ruiter teen 'n rots gegooi waardeur hy 'n skedelbreuk opgedoen het wat die
dood as onmiddellike gevolg had.’
Hierby het die saak berus. Die werklike besonderhede van die tragedie was
waarskynlik nooit aan meer as vier persone bekend nie, naamlik aan die twee
deelnemers aan die moord, Helene Durand en dr. De Roubaix. Vandag word die
besonderhede vir die eerste maal geopenbaar.
Pierre de Savoye het 'n jaar ná sy ontmoeting met dr. De Roubaix net so skielik
en geheimsinnig van die veepos op Bakendal verdwyn as wat hy oorspronklik by
die woning van die heer Durand aangekom het. Laasgenoemde heer het in die
begin vermoed dat Savoye homself om die lewe gebring het - 'n gevolgtrekking
waartoe sy sonderlinge gedrag, sy melancholie en selfopgelegde eensaamheid
aanleiding gegee het.
'n Langdurige en grondige soektog deur die berge na moontlike oorblyfsels was
egter vrugteloos. Later het die vermoede in die buurte posgevat dat hy sy toevlug
tot die see geneem het, waar dit veel makliker is vir 'n mens om spoorloos te verdwyn
as op die vasteland. Dr. De Roubaix maak aantekening van 'n opmerking van De
Savoye wat hy in sy verhaal gebesig het: ‘Dit mag waar wees dat die see 'n
stiefmoeder is, maar in die laaste nood strek sy altyd haar arms beskermend uit na
die seun wat sy toevlug weer tot haar neem.’
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3 Ondergang van die Tweede Wêreld
Die volgende verhaal is saamgestel uit verslete dokumente, die inhoud
van 'n leersak wat die naturel Buffel in 'n kransskeur op Kroonkop gevind
het. Die herstelling van sommige onleesbare gedeeltes het ek te danke
aan die bereidwillige hulp van ons landgenoot dr. S. de Kock, skeikundige
aan die laboratorium van die firma Benger et Cie., Hamburg.
Die naam van die skrywer van hierdie dokumente is onbekend. Al wat
ons weet, is dat hy in die dokumente ‘Willem’ en ‘Wimpie’ genoem word.

Die samesteller
Ek kan in alle waarheid verklaar dat die groot wêreld-omwenteling op my persoonlik
op so 'n wyse afgekom het dat ek nooit in werklikheid besef het dat iets
buitengewoons aan gebeure was nie. Wat my betref, was dit maar net die gewone
loop van sake - die alledaagse geskiedenis wat ons kinders van die twintigste eeu
lank reeds geleer het om gedurig te wagte te wees.
My omgewing destyds het waarskynlik tot hierdie indruk bygedra, en selfs noudat
ek besluit het om my ondervindings neer te skrywe, kan ek nie besef dat ek aan iets
baie wonderliks deelgeneem het nie. Ek kan nie verstaan dat hierdie stukkies papier
waarskynlik die eerste historiese dokumente mag uitmaak wat die nuwe mensegeslag
(as daar ooit weer een tot stand kom) in kennis sal stel met die vernietiging van die
voorwêreldlike beskawing nie. Dit is moeilik om te besef dat hierdie dokumente die
Boek Genesis van die nuwe skeppingsverhaal mag wees.
Luister dan, O Toekomstiges, terwyl die besluit om te skrywe nog sterk in my
gemoed lewe!
Ná my ontslag uit die hospitaal het ek besluit om drie wintermaande in die klein
Bosvelddorpie Nastergal deur te bring. Ek het 'n kamer in die klein grasdakhuisie
van die bakker, Van der Veen, gehuur. Liggaamlik was ek weer taamlik sterk, maar
ek het vreeslik aan slaaploosheid en neerslagtigheid gely.
Ons dorpie was soos 'n eilandjie in 'n magtige oseaan, geheel van die beskaafde
wêreld afgesny. Af en toe het ek 'n pak koerante van die stasie ontvang, maar baie
ongereeld. En by sulke geleenthede het die hele bevolking (ongeveer dertig mense!)
gewoonlik in my kamer vergaar om gretig ‘die nuus te hoor’.
Ons het natuurlik die telegramme gelees toe duisende vulkane in alle wêrelddele
tegelyk in werking geraak het. Baie min indruk het dit op ons gemaak. Ons het
gehoor van eilande in die see versonke; dat die magtige Krakatoa 'n nuwe vasteland
in die Indiese Oseaan uit die vurige dieptes van die aarde opgehoop het. Ons het
gelees van miljoene mense in Japan, Suid-Amerika, Hawaii, Kalifornië, Italië,
Griekeland, Rusland, Indië, Birma en honderde meer lande
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wat in een moment vernietig is deur gloeiende lawa; verswelgings deur aardbewings
en oorrompeling deur vloedgolwe. Ons het gelees van die een wêreldstad ná die
ander wat binne minute verwoes is. Ons het gelees van hongersnood, waternood,
revolusie en bloedige opstande ten gevolge van hierdie wêreldrampe. En hoog bo
al die geraas van revolusies, oorloë, moord en doodslag onder die mensdom, (wat
in werklikheid aan die getjirp van 'n kanarie gelyk was) het die bulderende,
donderende woede van die duisende reuse-gebergtes uitgestaan. As 'n rokende
gordel om die aarde het die vulkane onophoudelik vuurkolomme honderde myle
hoog ten hemel uitgeblaas. Onder 'n reën van vlammende klipblokke, lawa en as
oor 'n oppervlakte van duisende myle in die omtrek van elke berg, lê die aarde 'n
halfmyl diep begrawe. Van keerkring tot keerkring oor die wydte van die aarde
antwoord die een brullende vulkaan die donderstem van die ander. Die grondveste
van die wêreld was losgeruk. Onder al die geweld het die mensdom in ons
verbeelding verskyn as klein klompies miere wat aan die gevaar van 'n veldbrand
blootgestel word.
Dit was alles reeds 'n maand aan die gang, toe was alles nog doodstil in Nastergal.
Oor ons ou dorpie rus die diepste vrede. Nog helder skyn ons winterson en nagteliks
vonkel ons sterre uit die stille hemel. Van der Veen gaan nog voort met sy broodbak
en aan die ander kant van die sogenaamde straat hoor ek nog gereeld Mouton, ons
smid en wamaker, se voorhamerslae, en Apie Cohen vloek nog daagliks in die
agterplaas van sy winkel in tweesnydende Jiddisj op sy werksvolk en gade.
Dit was 'n maand nadat die eerste berigte ons bereik het dat ons vir die eerste
maal die vuurgloed saans aan die westelike hemel sien. Dít was die enigste sigbare
teken in Nastergal van die ontploffings wat dreig om die wêreld in duie te laat stort.
My geheue is baie swak maar ek dink dit was in die begin van Junie, 'n volle
maand nadat die eerste vulkane in Suid-Amerika losgebars het, dat ek een oggend
vroeg deur my slaapkamervenster kyk. Ek het net opgestaan en was besig om my
aan te klee. Oorkant in die deur van die smidswinkel staan Mouton met opgerolde
hempsmoue, besig met sy eerste koppie koffie. Hy was 'n reus van 'n vent en dit
herinner my daaraan hoe ek sy magtige spierbou en sy vrolike, vreedsame gelaat
met 'n gevoel van bewondering beskou het. Geen vulkaan in Suid-Amerika kon sy
gerustheid stoor nie! Agter in die skemerduister van die winkel was sy handlanger,
Van Wyk, besig om die houtskoolvuur op die es aan die brand te kry terwyl 'n klein
klonkie, soos 'n rolvarkie ineengekrimp van koue binne sy omhangende kombers,
die groot blaasbalk met tamme trekke in beweging bring. Dit was 'n helder, koue
winteroggend. Ons hele dorpie was in dun blou newelwalms gehul. Mouton se gesig
was omwolk van wasem wat uit sy warm koppie omhoog styg. Toe hy my by die
venster sien, begroet hy my met 'n handwuif en 'n vrolike laggie.
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‘Hoor jy hoe gaan Apie al weer te kere?’ roep hy my toe.
Ek kon die skelle Jiddisje vloekwoorde van die vet Joodse winkeliertjie hoor, maar
hy self was buite gesig om die buitemuur van my slaapkamer.
‘Wat makeer nou weer?’ vra ek met baie weinig belangstelling.
‘Kom kyk!’ roep hy. ‘Dit is die moeite werd om die petalje te aanskou.’
Mouton sou 'n myl loop indien hy wis dat daar 'n grappie by die ander end was
om oor te lag.
Toe ek my by Mouton aansluit, dans klein vet Cohen soos 'n kaartmannetjie om
sy boorgat en windpomp, waar 'n stuk of ses van sy volk besig is met die handpomp,
in vrugtelose pogings om water te voorskyn te bring. Die geratel en geskreeu van
die droë pompe was 'n gepaste begeleiding vir Cohen se skelle stroom vloeke:
‘Verdammte Schweinhunde! Teufelskinder! Alles altyd gebruk, gebruk? Waarom
ek bruk niks? Jel wil my bankrot maak? Jel dink dis alles vol kelt, kelt, kelt,’ en hy
skud sy wye broekspypies met woedende geweld. Mevrou Cohen had klaarblyklik
vroegtydig die aftog van die slagveld geblaas. Sy was af en toe binne haar kombuisie
sigbaar en derhalwe nie geheel onder skoot uit nie.
‘Rachel, waar is Abram? Verdamp! Ek moet alles toen: die winkel hou, die water
pump, die koei melk? Ha! En jy? Net mooi klere, skoene, poeier? Ek sal sien wanneer
ek bankrot is wat jelle sal toen! Die kelt is kedaan! Ek sal sien.’
Apie, ons rykste inwoner, soek klaarblyklik na iemand op wie hy die breek van sy
‘pump’ kan wreek en toe val sy oog op die laggende Mouton en op my, onskuldige,
en dadelik word ons met sy vergeskut bestook.
‘Hé, hé, hé,’ maak hy ironies en verwoed Mouton se lag na. ‘Jy lag baie lekker,
Hendrik, oor Apie Cohen se pump is gebruk, nè! - hé, hé, hé! Nou sal ons sien wie
lag die agterste. My tenk is vol water. Ek het water vir 'n maand en ek sal nie een
dubbeltjie vir regmaak van die pump betaal nie. Soos jel wil water hê, daar is die
boorgat en die pump. Apie is baie koed; hy gee water verniet.’
En met nog 'n gemaakte lag-uitbarsting keer hy na sy huis terug.
‘Dit betaal nie om hom te vertoorn nie, Hendrik,’ sê ek nadenkend want dit het
my te binne geskiet dat die hele dorpie vir sy water van Apie se vrygewigheid
afhanklik is. Al die putte in die dorp was droog want ons had dié jaar een van die
hewigste droogtes wat ons distrik ooit ondervind het.
Apie Cohen het goedhartig sy handpomp gratis tot beskikking van die ingesetenes
gestel. Syne was die enigste boorgat (die meeste ingesetenes had putte) en dit was
nog nooit droog nie. Die pomp was so ingerig dat die toestel maklik van die
windpompe losgeskroef en in 'n handpomp omgesit kon word. Daar was buitendien
'n klein stertjie aan Apie se vrygewigheid. Met egte Joodse vernuf het hy twee pype
van verskillende kaliber aan die handpomp vasgeskroef sodat elkeen wat die pomp
gebruik, vier emmers water in Apie se tenk pomp terwyl hy een emmer vir homself
vol maak. Niemand het hom egter sy slim
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plan misgun nie. Ons het gelag, hom 'n paar grappige spotwoorde toegeswaai en
dankie gesê vir die water.
Hendrik Mouton had meer water in sy bedryf nodig as enige ander inwoner. Hy
moes wabande kort, bore, pikke, byle, ploegskare en ander groot gereedskap
skerpmaak en hard en dan had hy boonop meer vee as enige ander inwoner en
hulle moes saans en soggens uit sy waterkar drink.
‘Jy praat waar, neef,’ sê die smid, skielik uit sy vrolike luim wakker geskud. ‘Ek
moet dadelik gaan kyk wat met die ou se pomp verkeerd is, anders raak ek self
vandag in die knyp.’
Hy was besig om skroefhamers, hamers, pypdraaiers en ander gereedskap
bymekaar te maak toe Hans du Toit in sy muilkar voor die smidswinkel stilhou. Hy
kom van die stasie en was op die terugreis na sy plaas. Tegelyk met sy begroeting
aan ons, bring hy 'n pak koerante en briewe vir my te voorskyn.
‘Kyk gou wat die jongste nuus is, Wimpie. My ou vrou sal alles wil weet omtrent
die aardbewings en gedoentes in ander lande en sy kry my voor stok as ek niks kan
vertel nie. Ek self stel nie baie belang in al die gedoentes nie, maar vrouens is anders
ingerig, soos jy eendag sal uitvind, Wimpie. Daar is aan hul nuuskierigheid geen
einde nie. Dit was blote nuuskierigheid wat moeder Eva die appel laat eet het.’
Hoe helder val die herinnering my nog te binne: die kalme, heerlike winter oggend,
die stilte en vrede ongestoord om ons heen, die vrolike gesing van voëltjies in die
groot geboomtes, die gekekkel en gekraai van hoenders, gelag van kinders en by
die wyd uit elkaar staande huisies was hier en daar mense sigbaar, besig met die
eerste werkies van die dag.
Hendrik Mouton en sy handlanger, Van Wyk, het by ons kom staan terwyl Hans
du Toit op sy kar bly sit. Almal was nuuskierig om te hoor wat verder ‘in ander land’
gebeur het. Mouton hou al sy gereedskap in die hand asof die oponthoud slegs 'n
paar minute sou duur. Stadig het van alle rigtings mans aangeslenter gekom toe
hulle gewaar dat daar by die smidswinkel koerante aangekom het en dit het nie lank
geduur voordat ek die hele manlike bevolking van Nastergal, nuuskierig soos
kwêvoëls, om my had terwyl ek haastig in datumvolgorde die opskrifte van die
oorsese berigte voorlees nie.
Wat my later verwonder het, was dat alles net soos gewoonlik om ons was: alles
stil, vreedsaam, doodgerus en hier in my hande was die doodsberig van die wêreld!
Die eerste reëls het ongetwyfeld ons vreedsame gemoedstemming 'n weinig verroer,
maar ons was glad nie verskrik nie. Met ons kon natuurlik niks gebeur nie. Hier was
alles veilig en soos altyd. Al die dinge gebeur oor die see, duisende myl van ons af,
en kon ons gewis nooit raak nie.
Mouton het hoopvol die mening geuit dat die prys van vleis dadelik sal opgaan
want oral ‘in ander land’ was daar sprake van honger. Hulle sal ons vleis moet invoer
- en teen ons pryse!
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Die eerste opskrifte was:
Groot Verskrikking in Engeland!
Die Teems Opgedroog van Bron tot Mond.
Duisende Skepe op die Sand.
En daarop volg die een blad na die ander:
Mississippi Val 100 Voet in Een Dag.
Die Magtige Amasone Verdwyn Gedurende Een Nag.
Watervlak van See 1,000 Voet Laer.
Mere in Amerika, Switserland, Rusland, Verdwyn binne Paar Dae.
En dan die een ná die ander kom die doodsberigte van al die groot riviere, en die
seevlak val al vinniger.
Teorieë van al die groot geleerdes van die wêreld word in die grootste letters
uitbasuin:
‘Professor Von Schweikerd van Bonn verklaar dat die verdwyn van die water te
wyte is aan 'n groot holte in die middel van die aardbol wat deur die aanhoudende
werking van die vulkane veroorsaak word. Dit het 'n holte so groot as 'n ertjie nodig
as die aarde so groot soos 'n lemoen was, om al die oppervlakte-waters in
onbereikbare dieptes te laat verdwyn. Intussen vind daar in die gloeiende ingewande
van die aarde aanhoudende oksidering plaas van al die gesmelte metale en minerale,
wat beteken dat die watervoorraad van die aarde in gasse opgebreek word en as
water verlore gaan. Geen nuwe water kan gevorm word nie daar die samesmelting
van water besondere elektriese toestande vereis wat op ons aarde nie langer bestaan
nie.’
Met hierdie sienswyse van professor Schweikerd stem die geleerde Italiaanse
aardbewingkundige, dr. De Soto van Milaan, volkome saam. En uit Parys, Londen,
New York en Moskou kom bevestigings van hierdie bewerings.
Tussen berigte van hernieude uitbarstings en aardbewings, kabels oor die verdwyn
van riviere en mere en wegsak van die see, kom in groot letters proklamasies voor
van konings, presidente en regerings van die verskillende nasies, smekende om
bedaard te bly. Alles word gedoen om die ramp te bestudeer en te bekamp.
Kongresse van alle regerings word bymekaargeroep om die toestand van die wêreld
te bespreek en veiligheidsmaatreëls te tref.
En toe, dink ek, moes ten minste my stem 'n weinig hees geword en my gesig 'n
weinig verbleek het. Op die laaste blad wat ek met bewende hande oopskeur, staar
my in swart letters aan:
Afrika Volg op die Spoor van Ander Vastelande.
Die Groot Sentrale Seë Verdwyn die Een ná die Ander.
Die Magtige Nyl, Oudste Rivier in die Wêreld, Word binne Een Week in
'n Droë Sloep Verander vanaf Midde-Afrika tot aan die Rooi See.
Die Zambezi Verdwyn! Die Magtige Victoria-waterval Is Nou 'n Barre
Rotskrans in 'n Dorre Grag.
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Sal Geheel Afrika 'n Sahara Word?
Jongste Berigte uit Suid-Afrika Nog Taamlik Gunstig.
En dan was daar berigte dat al die revolusies en opstande deur hierdie finale
rampe, soos deur die laaste trompetgeskal, stopgesit is. Oral vergaar die mense in
digte menigtes spraakloos en bleek asof hulle reeds dood is. Duisende bid en sing
nag en dag. Een sekte in Amerika gaan in wit geklee, duisende het heuwels, rante
en selfs die dakke van huise beklim waar hulle gedurig opstaar - wagtend op die
tweede koms van Christus.
'n Groot gedeelte van bestaande kerke het aangeneem dat dit die voorspelde
einde van die wêreld is. Meer as die helfte skyn egter hierdie sienswyse te verwerp
op grond dat dit met die algemeen aangenome verklaring van Bybelse profesieë
teenstrydig is.
Toe ek met die laaste koerant klaar was, staan ons mekaar 'n tydjie sprakeloos
aan te staar. Ek herinner my dat die stilte deur Hans du Toit verbreek is. Hy leun
oor die wiel van sy kar, slaan sy pyp op die band uit en sê doodbedaard aan Mouton:
‘Leen bietjie jou tabaksak, neef Hendrik. Myne is boomskraap en jy is die enigste
man op die dorp wat tabak in plaas van vlermuismis rook’ ... en hy lag die ander
spottend toe.
‘Ek glo daar net een-tiende van,’ sê Van der Veen, die bakker, bekend om sy
kalme verstandigheid. ‘Die koerante moet altyd iets hê om oor te skrywe, en as hulle
'n nartjie in die hande kry, dan maak hulle gewoonlik 'n boerpampoen daaruit, nie
waar nie, neef Wimpie?’ vra hy my.
En toe begin ons die saak bespreek, maar altyd nog doodbedaard. Dit was nog
altyd iets baie ver van ons af wat ons nooit direk kon raak nie. Hoe kon dit? Hoe
kon sulke dinge ooit hier in ons Transvaal gebeur? Natuurlik nie aan te dinke nie!
Ons was slegs toeskouers van iets wat oorkant die seewater gebeur. Ons kon dit
bedaard van alle kante beskou en dan bespreek. En so het ons die winteroggend
gedoen.
‘Mense, ek sê vor jel, my boorgat is droog. Dit is nie die pump wat gebruk is nie.’
Dit was die hees stemmetjie van Apie Cohen wat skielik op ons beraadslaging
inbreek vanaf die buitekant van die groepie voor die smidswinkel waarvan Hans du
Toit in sy kar nog steeds die middelpunt was.
(Hier is verskeie bladsye van die handskrif onleesbaar. Die leesbare vervolg lui
as volg:)
Ek dink dit moes 'n bestiering gewees het! Dit was voorbestem dat ek alleen van
lewende mense die ramp moes ontkom.
Dit het so gebeur: Twee myl ten weste van Nastergal was die hoë berg bekend
as Kroonkop wat die naam gedra het dat geen mens ooit die omringende kranse
beklim en die tafelgelykte bo-op die kop bereik het nie. Ek was altyd 'n groot
liefhebber van bergklimmery, bergdiere en bergplante, daarom was dit
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dat ek die Kroonkop kort ná my aankoms in Nastergal noukeurig met my verkyker
van alle kante bestudeer het. Ek het een sloep opgemerk en was vas oortuig dat
met verskuiwing van 'n enkele rots daar 'n oop weg sou verskyn waarlangs dit
moontlik sou wees om die kruin te bereik. Met behulp van 'n enkele dinamietpatroon
het ek die weg geopen. Dit was maande voordat die wêreldramp begin het. Bo-op
die kop was 'n enorme rotsgelykte met 'n helling na die suide waar daar 'n reusagtige
skeur in die graniet was. Hierdie skeur was tot aan die rand met water gevul. In die
rotse het ek tekens van tin gevind en daarom was dit dat ek my geheime pad weer
met klippe afgesper het voordat ek die kop verlaat het. Toe die wêreldramp ons
klein dorpie in al sy afgryslikheid bereik, het ek dadelik soveel voedsel
bymekaargemaak as wat ek kon vervoer; met twee geweers en 'n groot drag
ammunisie belaai, het ek Nastergal alleen in die middel van die nag verlaat en
Kroonkop beklim. Agter my het ek die pad sorgvuldig met rotse toegerol. Hier is dit
waar die ‘bestiering’, myns insiens, sy verskyning gemaak het. Tot vandag toe kan
ek nie verstaan hoe die besluit by my opgekom en posgevat het om so 'n
onderneming te aanvaar nie.
Hier het ek my verblyf ingeneem tesame met duisende voëls en 'n klompie
klipbokkies en ribbokke wat almal ook hierdie watervoorraad ontdek het.
Ons water het nooit verminder nie.
Vanaf die hoogte van Kroonkop het ek deur my verkyker die verskriklike ramp in
Nastergal aanskou totdat alles uiteindelik verstil het. Daar was geen beweging van
mens of dier meer sigbaar so ver my verkyker kon reik nie.
Nadat al die inwoners verdwyn het, het ek ons dorpie verskeie male besoek om
voedsel en ander benodigdhede te vergaar en so het ek ongeveer twee jaar gelewe
totdat die eerste reëns weer geval het. Dit het met vreeslike en aanhoudende storms
ingesit wat binne 'n paar weke al die riviere, spruite en damme weer met water gevul
het. Ek was toe oortuig daarvan dat die water weer deur inwendige drukking tot die
oppervlakte uitgepers was en dat die see weer sy verskyning gemaak het, maar ek
was te ver van die kus om dit self te sien.
Daarná het ek die dorp slegs met een doel besoek, nl. om 'n motor te vind
waarmee ek na Pretoria kon reis. Ná veel moeite het ek arme Apie Cohen se groot
motor reisvaardig gekry. Petrol was in die buurte volop. Ek het die motor met water
(want ek wis nie wat voorlê nie), petrol en voedsel belaai en een oggend vroeg het
ek na Pretoria vertrek.
Die meeste van die groot bome was nog aan lewe en was weer met groen beklee
en die veld was groen so ver as die oog kon reik, maar ek het langs die pad g'n
lewende dier of mens gesien nie. Geraamtes van beide was volop, maar van lewe
was daar geen spoor nie.
(Weer bladsye onleesbaar.)
In die middel van Daspoort het iets met die motor verkeerd geraak wat ek nie kon
ontdek of herstel nie. Al wat ek kon doen, was om die stad te voet in te
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gaan. Op die spoor in die poort staan 'n lang passasierstrein. Dit is eienaardig hoe
moeilik dit was om my by my nuwe omgewing aan te pas. Half onbewus het ek die
trein staan en bekyk met die gedagte agter in my gemoed: ‘Ek sal aan die passasiers
kan sien of dit 'n plaaslike trein is of een wat op weg na Soutpansberg is!’ Ek wou
ook wag totdat die trein weer vertrek! Toe ek as 't ware weer tot bewustheid geraak,
het ek skielik nuuskierig geword omtrent die trein en hoe dit daar in die poort tot
stilstand gekom het. Ek het deur die rotse tot op die spoor geklim en een van die
koetse bestyg. Al die deure was oop en ek het van end tot end die gange en
kompartemente deurgegaan. Daar was niks, geen enkele geraamte en geen stuk
bagasie nie. As daar passasiers in was, moes hulle, kranksinnig van dors, gevlug
het om water te soek. Ten laaste het ek die lokomotief besoek en bestyg en hier op
die uiteinde vind ek bewysstukke waaruit ek miskien die storie van die verlate trein
sou kon lees. Op die voetplaat lê twee geraamtes, nog met die flenters van klere
bedek. Ek het lank meer geen verskrikking of afsku vir 'n memento mori van hierdie
aard gevoel nie. Aan mensegeraamtes was ek ten minste as gevolg van al die
verskriklikhede van my nuwe omgewing, lank reeds gewoond, derhalwe kon ek
hierdie twee met groot belangstelling bestudeer. Ek wou met alle geweld die verlore
geheim van hul laaste ure uit die arme dooie beendere dwing. Met my voet het ek
hulle uitmekaar geroer en dadelik is die storie in my gemoed saamgestel asof hulle
uit die dode opgestaan en my vertel het. Deur een kopbeen is 'n koeëlgat, om die
ingang so gebrand dat die swart stukkies vel nog aan die gebroke skedel vaskleef.
Onder hierdie geraamte lê die Webley-rewolwer waarmee die skoot gevuur is. Die
tromp moet vas teen die voorhoof gedruk gewees het toe die skoot afgetrek is. Was
dit selfmoord, in die laaste stadium van dors gepleeg? Ek was gereed om bewyse
van selfmoord dikwels, dikwels teen te kom. Maar voordat ek enige vermoede
aanneem, sou ek die ander geraamte bekyk. Dié een was van 'n veel jonger en
slanker man - dit altans het die gehalte van die beendere skyn te bewys. Hierdie
geraamte lê met die hoof en bolyf op die voetplaat terwyl die voete en bene oor die
trap afhang. Een been is in die kniegewrig deur die werking van verganklikheid
afgebreek en lê onder langs die spoor met die skoen nog aan die voet. Toe ek die
boonste gedeelte met my voet omkeer, sien ek die handvatsel van 'n mes. Die lem
is nog vas in die sleutelbeen en die punt is tussen die linkerribbebene sigbaar. Dit
was die regte Italiaanse moordenaarsdolksteek, van bo deur die sleutelbeen reg
deur die hart!
Alles was nou duidelik: hulle het mekaar byna gelyktydig gedood. Die een het die
dolksteek gekry net toe hy die rewolwer aftrek.
Waarom?
Ek het lank in diepe stilte die ding oorweeg. Waarom dit my so diep geïnteresseer
het, weet ek tot vandag toe nie want ek sou seker genoeg tragedies van hierdie
aard te sien kry. Een ding was duidelik: dit kon vir g'n skat gewees het
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nie. Al die diamante in die wêreld had vir die twee mense nie die waarde van 'n
snuifie stof nie. Die tweede groot dryfveer tot manslag - 'n vrou self - sou hulle nie
tot doodslag genoop het terwyl hulle onder die skadu van die dorsdood verkeer nie.
Waarom sou hulle dan gereed gewees het om hul lewe veil te hou? Dit kon slegs
een ding gewees het - water! Wat was daar onder die uitspansel des hemels van
groter waarde vir die twee ongelukkiges in die laaste moment as water? Maar waar
was die waterskat waarvoor hulle 'n dubbele, 'n wedersydse moord gepleeg het?
Die trein self het ek leeg gevind en hier op die lokomotief was g'n watersak of vaatjie
wat water kon bevat nie.
Toe sien ek dat die koolwa opgehoop is met blikke en kiste voedsel van alle aard,
ook drie sakke meel wat nou verrot en skaars herkenbaar is, maar g'n water nie.
Ter wille van die kos sou hulle mekaar nie gedood het nie want die aarde het destyds
kos genoeg gehad.
En skielik skiet dit my alles te binne asof iemand die storie in my oor fluister: Dit
was sonder twyfel die masjinis en die stoker van 'n passasierstrein. Hulle het uit
Pretoria met hul trein gevlug om van die waansinnige gedrang los te kom en die
voorraad water waarvoor een of altwee gelyktydig moord gepleeg het, was binne
die lokomotief! Van almal wat waansinnig na water gesoek het, sou die masjinis en
die stoker nie vergeet het dat die ketels van die lokomotiewe vol water is nie. Hulle
het ooreengekom om die lokomotief met voedsel te belaai en dan tot op 'n veilige
afstand van die stad te vlug, waar hulle in staat sou wees om die ketel te laat afkoel
en die water te gebruik. Hier in die Poort het hulle besluit om die trein van die
lokomotief los te skakel. Dit was net gedoen en die stoker moes afklim om die nodige
losskakeling te verrig. Dit was terwyl hy op die grond was dat die masjinis besluit
het om sy plan uit te voer. Hy wou met die lokomotief wegvlug en die stoker in die
steek laat. Maar die stoker was te gou vir hom. Voordat hy die lokomotief in beweging
kon bring, het laasgenoemde op die trap gespring, rewolwer in die hand. Die masjinis
staan met sy mes klaar en op die voetplaat het hulle mekaar ontmoet.
Uit die twee manne se voedselvoorraad het ek 'n paar pakkies beskuit in my sak
gesteek en toe langs die rivier opgeloop tot by Eloff's Cutting. Die rivier was sterker
as wat ek dit ooit gesien het. Op een plek was daar 'n menigte geraamtes langs die
walle. Oral lê pikke en grawe. Ek kon sien dat oral in die bedding diep gate gegrawe
was. Hier het iemand waarskynlik nog op die laaste 'n weinig water gevind in 'n put
wat hy in die bedding gegrawe het. Die gerugte het versprei en 'n menigte het dadelik
met grawe en pikke die plek bestorm en hier het hulle aangehou grawe totdat die
dood hulle genadiglik van hul vreeslike foltering verlos het.
Ek weet nie wat my genoop het om deur die Dieretuin te gaan nie, want dit het
aansienlike moeite gekos om oor die ystertralies te kom; ewenwel, dit was die weg
wat ek gekies het.
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Die groot tuin was taamlik woes begroeid en byna al die groot bome was nog aan
die lewe. Hier was ook taamlik baie geraamtes in die paaie en diep onder die
struikgewas waar die sterwendes waarskynlik, ter wille van die koelte, in die laaste
wroeging van hul lyding ingekruip het.
Ek het met belangstelling opgemerk dat al die groot diere in hul koue doodgeskiet
is. Oral rond het ek geweers gesien, op die grond en teen die tralies, en in sommige
koue wat onder dak is, was die bloedmerke nog sigbaar.
Dit was langs Prinsloostraat dat ek die groot stad binnegeloop het.
Hoe sal ek ooit die indrukke wat my oorrompel het, beskrywe? Dit was 'n koue
dag met helder, skitterende sonskyn wat alles op groot afstande sigbaar maak.
Die eerste straat was leeg sover my oog kon reik. Daar was geen enkele geraamte,
geen enkele rytuig sigbaar nie. Oor alles was 'n doodse, 'n verskriklike, 'n
onbeskryflike stilte. Ons praat van die stilte van die dood, die stilte van die graf hier was 'n stilte wat al ons spreekwoordelike vergelykings tam en betekenisloos
maak. Toe ek in die middel van Prinsloostraat kom, voel ek koue rillings langs my
ruggraat in gedurige beweging. Ek was bang - tot die dood toe bang - maar ek wis
nie waarvoor nie. Daar was g'n beweging sigbaar, g'n geluid hoorbaar nie. Die lug
self was bewegingloos en die takke van nog lewende bome was roerloos asof hulle
in 'n ewige slaap verkeer.
Ek is met Prinsloostraat op tot in Kerkstraat en hier het ek die eerste motors en
trems gesien. Op die hoek van die mark staan drie trems agtermekaar op die spoor,
en onder die afdakke van die mark staan verskeie motors.
Wat my die meeste verwonder het, was die min geraamtes in die strate - totdat
ek my skielik herinner dat ek in die laaste nuusblaaie 'n berig gesien het omtrent
gerugte wat in die stad in omloop geraak het aangaande 'n beweerde groot voorraad
water in die opgaardamme by die Fonteine. Daar is beweer dat hierdie water deur
'n klein klompie beamptes vir hul eie gebruik bewaar word. Die gevolg was dat die
hele bevolking byna soos een man die stad verlaat en die Fonteine bestorm het.
Hierdie feit was natuurlik ook die oorsaak van die min motors wat daar in die strate
te sien was. Die mense het alle vervoermiddels in beslag geneem om die beloofde
water te bereik.
Die woonhuise was meestal oop; oral was tekens dat hulle in die haas van
doodsangs verlaat is. Ek het by 'n paar ingegaan en hier en daar het ek in
slaapkamers geraamtes gesien, meestal van bejaarde mense, soos aan hul grys
hare te sien was, wat in die laaste worsteling deur hul geliefdes verlaat is ... Die
dors ken geen medelye, geen jammerhartigheid, geen liefde nie!
Die groot winkels was meestal toe, en niks het duideliker op die laaste angs en
haas gedui as die feit dat die groot glasvensters met hul uitstalling van pragware
nog meestal heel en ongedeerd was nie.
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Gedurende my doellose wandelings het ek skielik gewaar dat ek dors en honger
word. Toe moes ek ontdek dat daar waarskynlik geen druppel water in die stad self
is nie. Ek moes rivier toe gaan om my dors te les. Voedsel was daar egter in oorvloed.
By die eerste groot kafee het ek die deur met 'n stuk yster oopgebreek en my eerste
middagmaal in die verlate stad geniet.
Ek het verskeie watersakke in 'n saalmakerswinkel gevind en by die rivier vol
gemaak sodat dit nie nodig sou wees om gedurig naby die rivier te bly nie.
Spoedig het ek aan my omgewing begin gewoond word. Later in die dag was
selfs die stilte nie meer so 'n verskrikking nie. Ek was onversadig nuuskierig om oral
in te gaan en alles te besien.
Toe ek by een groot juwelierswinkel verbygaan, val my oog op 'n plaat skitterende
diamantringe en borsspelde met die opskrif in Engels: ‘Egte Namakwaland-diamante
van die eerste water’. Hoe vas is die mensegewoontes nie? Sonder om na te dink,
ontdek ek skielik dat ek die juwelierskatte met die ontsag van vroeër aanstaar. Ek
had in my hand 'n ysterkoevoet wat ek meegedra het om deure oop te breek van
huise en vertrekke waar ek verlang om binne te kom. Met 'n spotlag slaan ek die
juweliersvenster aan stukke, gryp handevol diamante, praghorlosies, goue ringe en
armbande en strooi dit om my die straat op en af. Wat help al die nuttelose speelgoed
my as ek die enigste lewendige mens op aarde is?
Ek dink dit is die enigste vlaag van waansinnigheid wat my ooit oorrompel het.
In die kantiene en drankwinkels het ek van die weinige tekens van geweld
teengekom. Almal was oopgebreek, die vloere bestrooi met geraamtes en stukkende
bottels. Hier het 'n menigte die dood in 'n roes van dronkenskap gevind.
'n Angsgevoel het my skielik weer beetgepak toe ek onverwags opmerk dat die
son onder was en dat dit vinnig begin donker word. Vir 'n slaapplek het ek geen
voorbereiding gemaak nie. Ek loop in alle haas oor die mark na die naaste hotel.
Die deure staan wyd oop, maar hier was daar gelukkig geen enkele geraamte en
geen verwoesting nie. Die kantien staan leeg. Waarskynlik het die eienaar vroegtydig
voorsorg geneem om al sy drank te verwyder.
In skemerdonker is ek die groot trap op na die slaapkamers. In die eerste sou ek
slaap nadat ek die beddegoed uitgestof het. Toe ek by die kamer ingaan, druk ek
die elektriese skakelaar af, en toe gewaar ek dat ek geen lig het nie. Ek moes ten
alle koste 'n lamp of kerse kry en in alle haas is ek weer uit om 'n winkel oop te
breek waar ek kerse sou vind. Ek het 'n Griekse winkel in Prinsloostraat onthou
waar ek op 'n sekere aand 'n paar jaar gelede 'n swart vrou sien kerse koop het.
Wonderlik hoe sulke nietige dinge onverwags in die menslike geheue opduik!
Ek is vinnig voort uit die hotel en oor die Markplein na Prinsloostraat.
Indien my eerste indrukke die oggend moeilik was om te beskrywe, dan sal
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ek seker nooit in staat wees om in woorde weer te gee watter gevoelens my
oorrompel het net nadat ek die oop mark oorkruis en Prinsloostraat by die kruising
van Kerkstraat ingegaan het nie. In die eerste plek, die donker, die verskriklike,
ysingwekkende donker! Nooit het ek gedroom dat die donker so 'n vreeslike,
dreigende gedaante sou kon aanneem as wat ek die eerste nag in die verlate stad
ondervind het nie.
In die ooste was 'n dowwe skynsel bo die huisdakke. Dit moet die maan wees
wat aan opkom is, maar die strate self was in sulke ondeurdringbare donker gehul
dat ek met moeite my koers in die middel van Prinsloostraat kon hou. Ek moes
werklik die koers rigsnoer deur my oë stip op die noordelike uitloop van die straat
te hou, waar die rand swart teen die lug gesilhoeëtteer staan. Hierdie gedwonge
oplettendheid het my aandag grootliks aan my omgewing onttrek - 'n tyd lank altans.
Dit was egter slegs 'n verposing; ek had spoedig dié nag te ondervinde dat hierdie
respyt kort van duur was!
Toe ek die klein Griekse winkel bereik, vind ek die deure oopgebreek en met my
eerste tree binne die donker vertrek struikel ek oor verstrooide ware wat op vloer
en toonbank opgehoop lê. Hier het mense waarskynlik gedurende die eerste stadiums
van hul foltering na sodawater, limonade en ander drinkbare vloeistowwe gesoek.
Asof die eienaar een druppel sou agtergelaat het nadat hy self moes vlug.
My geluk het standgehou; met die eerste beweging van my hande oor die
toonbank, kom my vingers in aanraking met dosies vuurhoutjies. Daarná was dit 'n
eenvoudige taak om die voorraad kerse op te spoor en 'n paar pakke in my
baadjiesakke te steek. Intussen het dit bitter koud geword, nieteenstaande die nag
helder en absoluut windloos was. Ek het 'n aansienlike tyd in die Griekse winkel
vertoef. Daar was drie geraamtes, een van 'n jong meisie en twee van jong mans.
Ek onthou dat die teenwoordigheid daar en die ligging van die geraamtes weer my
nuuskierigheid gaande gemaak het. Ek kon in die begin nie begryp waarmee hulle
daar besig was en hoe hulle dood is nie. Uiteindelik het ek meer as twee pakke
kerse opgesteek en met gesmelte was op toonbank, stoele en op die vloer vasgeplak
om die geheimsinnigheid van die drie geraamtes te ontsyfer. So maklik was dit
destyds vir my gedagteloop om sig met nietighede te bemoei; tyd was vir my van
geen betekenis meer nie; dit het eenvoudig opgehou om te bestaan; of ek 'n ding
nou doen of tot môre laat wag, was om 't ewe! Hoe lank ek in die Griekse winkel
gebly het, weet ek nie meer nie, maar uiteindelik is ek uit. Ek het die kerse aan brand
gelaat met die gedagte dat ek van buite sou sien hoe ten minste een verligte huis
lyk! Maar ek het nooit geleentheid gehad om my verligting te bewonder nie!
Toe ek uitkom, was dit om 'n skok tegemoet te gaan wat oombliklik alle ander
gedagtes verdryf het. Die groot maan het intussen bo die dakke opgekom en die
hele straat was helder verlig.
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So 'n stelling klink eenvoudig genoeg, maar geen woorde kan ooit die uitwerking
van hierdie skielike verandering op my gemoed weergee nie.
Ek het tevore van stilte en die afwesigheid van beweging gepraat, maar die doodse
stilte wat ek by helder dag gewaar het, was nie te vergelyke by die stilte wat my nou
omgeef het nie. Daar was nou skielik iets boos, iets dreigends in die vreeslike stilte.
Ek het dadelik die gevoel gekry dat iets kwaadgesinds my uit die slagskaduwees
van die verandas beloer - 'n spottende Bose wat op sy geleentheid wag om my te
bevlieg! Ek herinner my dat dit met 'n vreeslike ysing was dat ek die hoek van
Prinsloostraat en die oop Markplein genader het. Ek het in die middel van die straat
gestap en al vinniger geloop, terwyl ek onophoudelik van links na regs kyk, en af
en toe oor my skouer na agter wanneer ek die gevoel kry dat iemand of iets my
agtervolg! Toe ek op die hoek kom, het ek weer geweldig geskrik vir die drie verlate
trems waarvan ek reeds vertel het. Met die eerste oogopslag het ek hulle aangesien
vir lewende swart gevaartes wat my daar voorstaan!
Dit was toe dat ek vir die eerste maal skielik die nodigheid van wapens gevoel
het en ek het net besluit om die geweerwinkel in die Markgebou te besoek en my
te bewapen toe ek skielik veraf en dof, die jaaggalop van 'n perd hoor! 'n Mens sou
dink dat dit blydskap en vreugde sou veroorsaak het om iets lewends in die wêreld
van die dode te gewaar; inteendeel het dit my met die uiterste skrik en ontsteltenis
vervul. My eerste beweging was om skuiling en 'n wegkruipplek te soek en met
hierdie doel het ek vinnig na die winkelingange aan die noordelike kant van Kerkstraat
gevlug. Toe ek in die eerste donker ingang tot stilstand kom om die rigting en afstand
van die perdehoewe af te luister, gewaar ek dat dit die klop van my eie hart is wat
ek in die stilte vir die galop van 'n perd aangehoor het!
Daarná is ek voort na die geweerwinkel. Ek het die oggend deur my verkyker
Kerkstraat vanaf die boonste verdieping van 'n winkel aan die noordekant bekyk en
ek het onthou dat ek opgemerk het dat die geweerwinkel oopgebreek was en dat
geweers en rewolwers op die sypad verstrooid lê.
Toe ek onder die veranda van die Markgebou kom, kry ek 'n tweede skok: ek
hoor, duidelik en hard, voetstappe wat met my tred hou aan die ander kant van die
straat. So helder was die maanlig dat ek selfs binne die skaduwees van die geboue
die beweging van 'n lopende mens moes sien; maar daar was niks! Toe ek tot
stilstand kom om die gedruis van my hart tot bedaring te bring, moes ek nogmaals
ontdek dat dit my sintuie was wat my weer bedrieg het. Dit was die weerklank van
my eie voetvalle wat ek aan die oorkant van die straat hoor!
Ek het my spoedig van 'n koeëlgeweer en 'n rewolwer en met die nodige
ammunisie in 'n bandelier en bladsakkie uit die geweerwinkel voorsien en toe is ek
terug na die hotel.
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Die Markplein was 'n meer van lig waarin die skaduwees soos swart eilande uitstaan.
Ek herinner my dat toe ek veilig in die hotel te lande kom, my eerste arbeid was
om die verroeste deure sorgvuldig agter my toe te sluit, asook my slaapkamerdeur.
Nadat ek in die bed was, het ek self oor die onsinnigheid van die aksie gelag!
Ek het besluit om die volgende dag 'n paraffienlamp en 'n voorraad boeke te soek
en na my slaapkamer te bring. Ek sou die kombuis in orde bring en my voedsel en
ander benodigdhede in die spens bêre. Daardie eerste nag het ek vas en
ongehinderd deurgeslaap.
Die volgende oggend had ek my groot ontmoeting.
Ek had lank reeds alle tydbepaling verloor en wis van geen wyse om dit weer reg
te kry nie. Uit die meridiaanse hoogte van die son - min of meer geskat - het ek
bereken dat dit die maand Junie of begin Julie moet wees, maar van welke dag van
die week dit was, had ek nie die minste besef nie.
Ek is die oggend weer Kerkstraat op om 'n lamp te soek. Voor die geweerwinkel
gaan staan ek met my oog op 'n stapel flitse in die venster. Die glas was aan stuk
en ek het net my hand uitgesteek om een uit te haal om te toets toe 'n eienaardige
sissende gefluit skielik by my verbytrek om met 'n luide gekletter skuins teen die
muur langs my te eindig. Onmiddellik daarná hoor ek 'n weerklinkende ontploffing
in die rigting van Beckett se hoek. Ek het geweldig geskrik maar wis dadelik wat dit
was: iemand het 'n skoot op my afgevuur! Aan die geluid sou ek oordeel dat dit 'n
rewolwerskoot was.
Met een sprong was ek binne die beskutting van die winkel, maar met die sprong
kom 'n tweede koeël fluitend die straat op en weer die ontploffing. Haastig het ek
weer 'n koeëlgeweer uitgesoek en gelaai en my sakke met los patrone gevul. Die
ander wapens had ek in my slaapkamer agtergelaat. My verkyker had ek om die
skouer.
Ek was nog jagter genoeg om te weet hoe om te werk te gaan. Ek glo nie dat ek
tyd in verwondering en gissinge verloor het nie. Genoeg was dit om te weet dat daar
naby my 'n lewende mens is wat met voorbedagte rade probeer om my te dood.
Ek het eers 'n leë pakkis stadig by die deur uitgestoot, wat van my onsigbare
aanvaller 'n reeks skote uitgelok het, almal ver mis. Toe hy geen antwoord mynersyds
kon uitlok nie, het sy fusillade tot 'n einde gekom en weer heers 'n doodse stilte in
die straat.
Ek het byna 'n uur gewag, toe kruip ek plat op my maag agter die kis uit, my
geweer vooruit stotende. Met 'n beitel het ek sorgvuldig die wydte tussen die twee
planke van die kas vergroot totdat ek 'n loergat had wat op 'n afstand onsigbaar sou
wees, en toe bekyk ek Beckett se hoek met my verkyker. Binne tien
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minute had ek my aanvaller ontdek. Op die tweede verdieping sien ek skielik deur
die hoekvenster 'n stadige beweging. Nog 'n paar minute, toe kom van agter 'n stuk
gordyn 'n loerende mensekop binne die gesigsirkel van my verkyker en toe kom die
hele mens te voorskyn, altyd loerende en klaarblyklik op haar hoede, want tot my
verbasing moes ek ontdek dat dit 'n jong meisie was.
Nooit was 'n jong dame seker in meer eienaardige tenue nie. Sy was geklee in
'n kort mansbroek en 'n oopnekhemp, en bo-oor dra sy 'n pragtige vrouemantel met
kraag en mansjette van bont en 'n voering van sy. Sy het haar drag waarskynlik
koud gevind, want onder die broekspype had sy donker sykouse tot oor die knieë.
Behalwe haar gewone kleding had sy om die hals 'n skitterende snoer van groot
diamante, en polse, vingers en arms was belaai met diamantringe, armbande,
polshorlosies en ander juweliersweelde. Stellig was dit my aanvaller wat al die
juwelierswinkels op die uiteinde van Kerkstraat buitgeloop had.
Sy was 'n baie aanvallige meisie, met 'n bos donker hare wat sy klaarblyklik
sorgvuldig gekrul het. Haar ouderdom het ek op uiters twintig jaar geskat.
Dit sou onnodig wees om te trag om my indrukke weer te gee. Die besef van die
gevaar wat my lewe bedreig, het in die eerste instansie alle ander gedagtes en
gevoelens verdryf. Ek het egter van die begin af geen bitterheid gevoel nie. Ek wou
haar nie doodskiet as ek dit enigsins kon vermy nie; baie liewer sou ek haar gevange
neem.
Ek het haar ure lank dopgehou totdat ek seker was dat sy alleen was. Af en toe
het sy haar venster bekruip om die geweerwinkel te bespied, maar van my het sy
nooit weer 'n beweging gesien nie. Altyd had sy 'n klein outomatiese rewolwer in
die hand. Haar wapenkennis het my laat lag - om te trag om my op hierdie afstand
met 'n rewolwer van die kleinste kaliber dood te skiet!
Dit sou vervelend wees om hierdie gedeelte van wat gebeur het, breedvoerig
uiteen te sit. Dit het alles baie maklik afgeloop, ofskoon dit veel tyd gekos het.
Nadat ek haar bewegings goed leer ken het, is ek agter deur 'n venster na die
agterplaas van die geweerwinkel en daarvandaan is ek van die een winkel na die
ander totdat ek Pretoriusstraat bereik het; van daar agter om Kerkplein na
Vermeulenstraat en langs hierdie straat het ek Beckett se gebou bereik. Om van
Vermeulenstraat in te kom, was maklik genoeg, daar die meeste deure oop was. In
die basaar het ek my skoene uitgetrek. Ek was slegs met 'n rewolwer gewapen.
Voet vir voet het ek die hoek van die boonste verdieping bekruip. Uiteindelik kon ek
agter 'n toonbankie inkruip, binne tien tree van die jong dame. Haar rug was na my
gekeer. Voor 'n gedeelte van die groot venster links van die hoekgewel het sy 'n
gordyn opgehang en sy was weer besig om die geweerwinkel te beloer, rewolwer
in die hand. Klaarblyklik was sy nog altyd onder die indruk dat ek in Groeneveld en
Hicks se winkel vasgekeer is! Nadat sy haar tevrede gestel het, draai sy om, plaas
haar rewolwer op 'n grammofoonstel langs

Eugène Marais, Versamelde werke

959
haar en sak op 'n gemakstoel agter die gordyn neer. Die rug van die stoel was na
my kant. Al wat ek van haar kon sien, was haar bos donker hare bo die rug van die
stoel. Ek het stadig nader gestap, altyd klaar om haar te bevlieg.
Haar eerste gewaarwording van my nabyheid was 'n klein gerasie wat haar
rewolwer gemaak het toe ek dit van die grammofoonkis optel. Sy spring orent, keer
haar gesig na my, plaas haar met diamantbelaaide hande aan weerskante van haar
gesig en gaan aan gil ... en gil totdat die enorme leegheid van die reuse-gebou klink
en weerklink tot in die oneindigheid!
Dit was onuithoubaar! Ek nader haar met geligte hand asof ek haar 'n klap wou
gee.
‘Bly stil!’ skreeu ek haar toe, ‘is jy mal? Wat makeer jou? Ek wil jou geen leed of
kwaad aandoen nie? Waarom probeer jy om my te vermoor? In Godsnaam, waarom?
Is jy nie dankbaar dat daar nog een lewende mens op aarde is nie?’
Langsamerhand kom sy tot bedaring om daarná wenend op die stoel inmekaar
te sak. Deur haar snikke begin sy praat.
‘Ek was bang vir jou ... vreeslik bang. Ek was bang jy sou my doodmaak of my
mishandel. Ek het vreeslike dinge hier in die stad gesien teen die einde. Dit het my
vir alle mense bang gemaak.’
‘Arme skepseltjie,’ sê ek, haar liefkosend, ‘dit sou die laaste gedagte wees wat
ooit by my kan opkom om jou die minste leed of kwaad aan te doen. Inteendeel, ek
sou altyd gereed wees om jou met veilhouding van my eie lewe te beskerm. God
weet hoe dankbaar ek is om een lewende wese te vind. Waarom sou ek jou die
minste leed aandoen? Vir my hoef jy waaragtig nooit weer bang te wees nie! Glo jy
dit?’
Met betraande oë bekyk sy my, spring skielik op, omhels my en gaan weer bitterlik
aan huile met haar gesiggie vas teen my bors gedruk.
‘Ek moes mal gewees het!’ snik sy. ‘Goddank dat ek jou nie raakgeskiet het nie!’
En so is die vrede tussen ons bewerkstellig.
Haar naam was Marie de Lange en sy was by Beckett in diens totdat die
wêreldramp plaasgevind het.
Ek het haar kortliks die storie van my ontkoming vertel, waarná sy met haar
ondervindings begin het.
Ek het baie gou besef hoe dit gebeur het dat haar ervarings hier in die middel van
die groot stad haar siel met 'n byna onuitwisbare vrees vir alles wat mens is, vervul
het. Ek het slegs vanaf 'n groot afstand deur 'n verkyker en vanuit 'n veilige
rotsvesting die bewegings in 'n klein velddorpie aanskou; dit was slegs die geringste
weerskyn van wat die wêreld oorval het. Afstand het die meeste van die aaklighede
van die gebeurde vir my versag.
Sy, daarenteen, was in gedurige en onmiddellike aanraking met die wêreld-
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ramp self en haar vertelling en beskrywings het voortgespruit uit beelde wat nog
helder in haar siel lewe, derhalwe was sy in staat om alles wat hier gebeur het, ook
voor my gees in heldere afbeelding te laat verskyn.
Eers het sy my deur die groot gebou gelei om my daadwerklik te toon hoe sy die
ramp ontkom het.
En hier val my skielik iets by wat vermelding waardig is, slegs as 'n enkele
voorbeeld van honderde voorvalle wat gedurig in ons nuwe en onnatuurlike omgewing
plaasgevind het. Op ons weg deur die enorme sale en vertrekke van die reuse-gebou
het sy meestal voorgeloop as gids. In een groot departement waar vroueklere in
oneindige weelde en prag ten toon versprei was, moes ons by die stellasie van die
hysbak verbygaan. Daar was hier 'n hoek waar dit taamlik donker was, want die
gordyne van die naaste venster was toe. Marie de Lange had 'n entjie voor geraak
toe ek skielik - net om die hoek van die hysbak - byna in die uitgestrekte arms van
'n ander jong meisie vasloop. In die donkerste van die hoekie staan sy my in te wag.
Ek kon wel sien dat sy in 'n pragtige aandtenue geklee was, met blote arms en
hals en 'n pragtige mantel van bont wat sy ver na agter geskuiwe had, klaarblyklik
om haar arms vry te laat. Hare en huid was baie opgetooi, want selfs in hierdie
skemer kon ek die gelyke golwe van haar hare en die kleur op haar gelaat sien. Die
hele beeld het my gewaarwording soos 'n bliksemstraal ontroer. Selde in my lewe
het ek groter geskrik - waarom weet ek self nie, behalwe dat die verskyning so
absoluut onverwags was. Ek het een geweldige sprong gegee en met 'n vreeslike
gekletter 'n toonbank omgestamp. Ek het ook hard gegil. So groot was die skrik dat
ek haastig na my rewolwertas gesoek het! En toe snel Marie na my terug. Sy was
ook bleek en verskrik, maar klaarblyklik net oor die lawaai wat ek veroorsaak het.
Die skone jong dame wat al hierdie ontsteltenis veroorsaak het, was een van die
wasbeelde wat destyds vir die uitstalling en vertoning van damesklere gebruik is.
Marie het my na die agterste gedeelte van die boonste verdieping gelei. Hier het
sy teen die agtermuur 'n hoë, smal staaldeur geopen wat toegang verleen tot 'n lang
vertrek wat klaarblyklik as brandkaskamer bedoel was maar in 'n kantoortjie omskep
is. In die agterste muur was twee hoë, smal vensters. Voor een van hierdie vensters
was 'n tafel met tikmasjien. Dit was Marie de Lange se kantoortjie. Hier was sy met
sekere boekhouwerk besig. Sy moes voorraadlyste tik en van tyd tot tyd na die
boekhouers neem. Niemand het ooit haar kantoortjie binnegekom nie, en menige
van Beckett se klerke het seker nooit van die bestaan van hierdie afgeslote vertrek
geweet nie. Hieraan had Marie haar ontkoming te danke.
‘Kom kyk hier,’ sê sy, en gaan staan voor een van die smal vensters en wys
buitentoe, ‘dan sal jy dadelik sien waar ek gedurende die groot dorstyd water gekry
het.’
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Die twee vensters gaan uit op 'n klein driekantige agterplaas wat geheel en al van
al die omliggende geboue afgesluit was. Dit was nouliks twintig tree in omtrek en
was klaarblyklik ruimte wat die argitek op geen ander wyse kon gebruik nie. Dit was
'n stukkie uitvalruimte tussen die massiewe geboue aan drie kante. In een hoek van
hierdie klein agterplaas was op hoë mure 'n groot betonbak gemessel met 'n ronde
ysterdeksel in die middel. Dit was bedoel om die water van omliggende dakke op
te vang en die oorvloeiende gedeelte deur 'n pyp in een van die mure te los. Hierdie
groot tenk was vol reënwater waarvan niemand behalwe Marie de Lange wis nie.
Dit was blote geluk wat haar in die begin tot geheimhouding van hierdie voorraad
beweeg het. Sy had die bestaan daarvan vergeet. Slegs toe die waterskaarste in
die stad dringend begin word, het sy skielik onthou dat sy eendag deur die venstertjie
geklim en uit blote nuuskierigheid die deksel 'n weinig verskuiwe het. Dit het slegs
'n klein ronde opening bedek. Sy het toe ontdek dat die betontenk vol water is, met
die oppervlakte net onder die uitvloeipyp. Toe die bestaan van hierdie water haar
byval, het sy dadelik maatreëls getref om dit geheim te hou. Sy het die sleutels van
die staaldeur in haar besit gekry en feitlik haar verblyf hier geneem.
Hier het sy later stilletjies voedsel vergaar en toe die krisis kom, het sy haar
eenvoudig in die kamertjie opgesluit totdat alles buite stil was. Niemand het haar
ooit gehinder nie en die groot gebou was lank voor die einde reeds deur alle mense
verlate om buite na water te soek.
Hier in haar vertrekkie had sy 'n menigte dokumente rond verstrooid waaruit
duidelik te lese was die loop van die grootste ramp wat die mensdom ooit op aarde
getref het. Alle leemtes in die verhaal het Marie woordeliks aangevul.
Die Stadsraad van Pretoria het vroegtydig georganiseerde maatreëls toegepas.
Byna al die blanke manlike inwoners is gewapen en op oorlogsvoet gemobiliseer.
Die voorraad water in die opgaardamme is streng bewaak en een pyp is in elke
afdeling van die stad aangelê om die ingesetenes van water te voorsien. Elkeen
van hierdie pype is ook deur twee- of driehonderd man met bajonette aan hul gewere
bewaak. Nog lank voor die einde het om hierdie pype verskriklike dinge gebeur.
Honderde is byna daagliks met bajonette om die pype doodgesteek totdat die
hele organisasie uiteindelik in duie geval en die stad in chaos geraak het.
Uit Londen en ander groot stede is in die begin daagliks berigte uitgesaai wat die
Stadsraad by wyse van gedrukte biljette uitgereik het. Ek kan uit Marie se
versameling slegs die groot stadiums van die wêreldondergang agtermekaar stel.
Met die groot uitspuiting van die gesmelte kern van die aardbol is 'n ontsettende
verandering in die hele fisiese toestand van die aarde teweeg gebring. Die eerste
en vernaamste was die opsuiging deur die inwendige holte van alle oppervlaktewater.
Die verdwyning van die water na die middelpunt het 'n ver-
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skriklike versnelling in die daaglikse draai van die aardbol om sy as veroorsaak. Die
see was 'n enorme rem wat die draaiing van die aardbol vertraag het. In die begin
van die insuiging is enorme strominge veroorsaak. Die warm ewenaarwaters is na
die pole gedwing, met die gevolg dat die poolklimaat byna tropies geword het en
mettertyd had al die ys en opgehoopte sneeu totaal verdwyn.
Die verskriklikste van alle gevolge was egter die ophou van reën oor die hele
oppervlakte van die aarde. Die geleerdes het dit aan verskillende oorsake
toegeskrywe. Een het verklaar dat dit te wyte was aan die veranderde elektriese
spanning van ons dampkring; 'n ander het dit toegeskrywe aan die steeds
verminderende verdamping. Maar altyd en van alle kante is hoopvolle voorspellings
uitgesaai: die droogte en die verdwyn van die see is slegs tydelik. Deur inwendige
druk moes die water weer na die oppervlakte gedwing word. Binne hoogstens een
of twee maande sou die see weer verskyn en sou dit weer reën. Marie en ek was
waarskynlik die enigste mense op aarde wat hierdie voorspelling kon loënstraf. Ons
wis dat daar (in ons omgewing altans) meer as twee jaar geen druppel reën geval
het nie.
So het sake oorsee geloop totdat die uitsaaistasies stil geword en die kabels op
geen vrae meer geantwoord het nie.
Hier in Pretoria het dinge snel tot 'n einde geloop. Marie se beskrywing van die
toestande in die strate toe organisasie en regering begin magteloos word, was
ysingwekkend.
Lank voor 'n toestand van algemene dors werklik 'n aanvang geneem het, het
honderde mense reeds kranksinnig geword. Honderde het nakend en skreeuend
deur die strate gehardloop; honderde weer het getrag om in dronkenskap die skrik
af te wend. Menigtes het by tye singend en slingerend, bottels in die hand, hul
verskyning gemaak. En by wyse van skrille teenstelling was daar oral groepies in
wit geklee wat bid en sing en preek. Op Beckett se hoek het elke dag 'n groot groep
verskyn en van die môre tot die aand daar gebly. Hul leier was 'n prediker wat met
hese stem en later met dors-gekraakte lippe die versekering gedurig uitroep: ‘Christus
is aan kom! Elke minuut mag Hy verskyn; wend jul oë opwaarts sodat ons die eerste
mag wees om die Heiland te begroet en Sy voete te kus. Dra jul lyding nog 'n paar
minute! Hy kom met al die engele van die hemel om hom. Hy sal ons smart in
vreugde verander. Halleluja, halleluja!’
Dronk mense - mans en vroue - het dikwels by die biddende groep aangesluit om
hulle te bespot en met die verskriklikste lastering te bejeën. Niks kon hulle egter
steur nie. Met gesigte bleek van dors staar hulle die lug in met uitroepe van: ‘Kom
Here Jesus! Halleluja! Hy kom!’
Later het dit oorgegaan in 'n oneindige herhaling van woorde op die een of ander
gesangwysie: ‘Jesus kom! Jesus kom, Jesus!’ sonder wysiging en sonder ophou.
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Marie de Lange het enkele insidente gesien wat 'n diep indruk op haar geheue
gemaak het. Terwyl die biddende groep besig was met hul aanhoudende gesang:
‘Jesus kom, Jesus kom!’ nader 'n dronk man hulle met 'n geopende bottel brandewyn
in een hand, waaruit hy gereeld 'n sluk neem. 'n Tyd lank bekyk hy die biddende
groep met beskonke belangstelling en toe val hy in by hul gesang met 'n stem wat
bo dié van al die andere klink. Sy gesang het bestaan uit drie reëls van 'n ou Engelse
drinkliedjie:
‘Give me six whiskeys and sodas
and put them all down in a row
- in a row
And give me six jolly good fellows
Tam-ti-tam-ti-tam.’

Verder as dit kon hy nooit met die woorde kom nie. Dan begin hy van nuuts af, totdat
hy naderhand in die middel van die biddende sirkel was waar hy met groot erns al
hul gebare na-aap en hul gesangwysie begelei met sy eentonige:
‘Give me six whiskeys and sodas -’

'n Ander insident wat sy my vertel het, was die volgende: 'n Man maak sy verskyning
langs Van der Waltstraat tot by die groep bidders. Hy was geklee in 'n wit laken wat
hy om sy lyf gebind het sodat dit tot op die voete hang en sy hele liggaam bedek.
Op sy kop had hy 'n petrolblik wat diens gedaan had as 'n blompot, sodat dit geen
slegte namaking van 'n kroon was nie. In een hand had hy 'n lang spaansriet en in
die ander 'n groot Bybel. Toe hy die biddende skaar gewaar, roep hy hulle luid toe:
‘Julle is verkeerd; Christus kan nie hier land nie; daar is geen ruimte nie. Volg my,
volg my, volg my. Ek is die Engel wat gestuur is om die Nuwe Jerusalem af te meet.
Alle mag is in my hande totdat Christus kom. Hy sal op die afgemete plek neerdaal.
Volg my, volg my. Kom help my om die Heilige Stad uit te meet. Die uitverkore plek
is Skinner's Court. Volg my! Hier wag julle tevergeefs! Kry jul riete by Blackwood
Villa, Vermeulenstraat.’
Hy had natuurlik in sy gedagte die maatstok wat in die Bybel 'n riet genoem word.
So ernstig en so geesdriftig was hierdie ‘engel’ dat meer as 'n derde van die gelowige
groep om hom vergaar en sy woorde gretig aangeluister het en toe hy uiteindelik
langs Kerkstraat voortgaan, het 'n menigte hom gevolg en lank het Marie nog sy
klinkende stem gehoor: ‘Volg my, volg my na die Nuwe Jerusalem!’ totdat die stoet
in die verte verdwyn.
Net voor die einde was daar een vreeslike voorval wat ten duidelikste die uitwerking
toon wat volstandige vertwyfeling op die mensegemoed gehad het.
Toe die rantsoenering van water so streng geword het dat dors die reël was, was
daar aanhoudende gerugte dat die nie-blankes geheel en al afgesny sou word. Toe
was daar een nag 'n voltallige vergadering van die Stadsraad en van die hoofde
van die georganiseerde gewapende magte. Die vergadering was
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streng geheim en gedurende die sitting is die stadsaal deur drie linies gewapen de
manskappe teen indringers bewaak. Die beraadslaging het die hele nag geduur.
Daar was allerhande wilde gerugte in omloop en 'n digte drom mense het die hele
nag al die strate in die omtrek van die stadsaal beset gehou.
Die volgende oggend vroeg is alle nie-blankes volgens munisipale proklamasie
beveel om dié dag teen elfuur op die oop veld naas die kragsentrale byeen te kom
- mans, vroue en kinders. Daar is voorgegee dat die doel was om maatreëls wat vir
hul veiligheid getref is, aan hulle bekend te maak.
Die hele nie-blanke bevolking het eenparig aan die bevel gehoor gegee. Hul
rantsoen was toe reeds veel kleiner as dié van die blankes en hul lyding eweredig
groter.
Die groot gedrang gekleurdes is omsingel deur 'n leër van ongeveer twintigduisend
gewapende blankes wat reeds van hul offisiere geheime bevele ontvang had. Nadat
hierdie kordon die gekleurde menigte op 'n digte hoop gedwing het deur 'n gedurige
inkrimping van die sirkel, is skielik 'n geheime sein gegee, 'n rewolwerskoot deur 'n
offisier afgevuur, en onmiddellik daarná word die een sarsie ná die ander op die
ongelukkiges gevuur. Die wat trag om te ontvlug, word deur 'n skans van bajonette
teruggedwing. Die geweeklaag van vroue en kinders, die smeekgebede van die
mans, die uitroepe en gekerm van gewondes - niks het ooit een minuut 'n staking
in die slagting teweeggebring nie. Die uitvoerders van hierdie vreeslike maatreël
het absoluut gevoelloos geword. Dit het aangehou totdat nie een onder die
opgehoopte dooies meer 'n teken van lewe gegee het nie.
Die dag hierná het alle orde en organisasie skielik in duie gestort. Die rantsoenpype
was waterloos en toe gaan gerugte rond: ‘Daar is nog baie water by die Fonteine
wat die amptenare vir hulself hou. Na die Fonteine! Dit is beter om geskiet te word
as om van dors om te kom.’ Spoedig het byna alle lewendes die stad verlaat.
Maar nie geheel nie. Die siekes en swakkes moes agterbly. Marie het haarself
binne haar vertrekkie toegesluit, waar sy in doodsangs die einde afwag.
Sy het 'n gedurige en allesdeurdringende gekerm en geweeklaag van buite gehoor
wat haar af en toe verplig het om haar ore toe te druk om die verskriklike geluid uit
te sluit.
Dag en nag het dit aangehou, drie of vier dae; altyd swakker, altyd meer
hartverskeurend. Die vierde nag het die stad stil geword. Toe sy op die balkon
uitkruip, kon sy geen geluid hoor nie, geen beweging van 'n lewende wese meer
sien nie.
Al wat sy gewaar het, was die verskriklike reuk van vleeslike verganklikheid wat
nog weke daarná haar alledaagse ondervinding moes wees.
Ek was egter die enigste en eerste lewende mens wat sy vanaf dié tyd gesien
het.
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Hier volg 'n menigte bladsye van die handskrif wat totaal onleesbaar is en wat dr.
De Kok tevergeefs getrag het om deur chemiese behandeling te herstel. Die leesbare
gedeelte begin in die middel van 'n onverstaanbare sin en vervolg dan:
Ons het in die gewoonte geraak om ure op die plafon onder die klok op groot
gemakstoele deur te bring. (Klaarblyklik word nog die hoek van Beckett se gebou
bedoel.) Een oggend ná 'n lang wandeling deur die stad, sit ons hier toe ons skielik
'n geluid hoor. Dit was 'n geluid van mensestemme op 'n verre afstand en die skrik
wat dit by ons altwee veroorsaak het, was so geweldig dat dit ons woordeloos gelaat
het. Terwyl ons nog met verbleekte gesigte na mekaar staar, begin ons agterkom
dat dit swartes is wat singend en skreeuend deur die straat aankom.
‘God help ons!’ roep Marie terwyl sy my arm skielik vasklem. ‘Wat is dit?’
Binne enige minute maak die sangers hul verskyning om die hoek van
Prinsloostraat. Hulle kom in die middel van Kerkstraat op. Ek het Marie vinnig na
binne gedwing, van waar ons hulle deur een van die klein gewelvensters langs die
klok met verkykers kon bekyk.
Daar was drie naturelle. Een was vreeslik dronk en slinger van kant tot kant van
die straat. Hy was in aanddrag, met witborshemp en swart pluiskeil. Om sy skouers
is 'n bandelier vol patrone en in sy hand dra hy 'n Lee-Metford-geweer. Dit was hy
wat aanhoudend sing terwyl die ander twee, wat klaarblyklik nie so dronk was nie,
af en toe 'n geweldige kreet uit.
Ek kon sien dat Marie van kop tot voete soos 'n riet bewe:
‘Willem, Willem,’ fluister sy my toe asof die swartes op hierdie afstand mag hoor,
‘hulle moet doodgemaak word; hulle moet dood. Jy moet hulle nie laat vrykom nie.’
Dit het voorwaar nie haar oorreding nodig gehad om my tot 'n besluit te voer nie.
Ek het dadelik gesien en gevoel dat hulle vernietig moes word. Daar was op aarde
geen ruimte vir die blanke meisie en my aan die een kant en die drie gekleurdes
aan die ander nie. Sonder 'n woord het ek my geweer geneem, die magasyn gevul
en die bandelier omgeslinger en toe het ek 'n plek uitgesoek teen die tralies waar
ek kon kniel en die geweer kon laat rus sonder dat die swartes my van die straat
kon sien. Terwyl ek my plek inneem, roep Marie my naam. Toe ek omkyk, sien ek
haar voor die venster met die groot Webley-rewolwer in haar hand.
‘Willem,’ fluister sy, ‘as jy doodraak, moet ek myself ook dadelik doodskiet! Sal
deur die kop die sekerste wees?’
Met 'n knik van my kop het ek haar vraag bevestigend beantwoord en daarná al
my aandag aan die naderende swartes gewy.
Twee was gewapen met asgaaie en knopkieries; slegs die opgetooide een had
'n geweer.
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Ek het hulle ingewag totdat hulle regoor die deur van die hoek-drankwinkel was.
Een sing nog altyd in 'n Oos-Afrikaanse Bantoetaal wat ek ken. Hy was klaarblyklik
'n swart myner uit Portugees-Oos-Afrika. Dit was sy liedjie:
‘Uriang, uriang, ubibi mahunga ronke
wakeetsi, wakeetsi rondedi?
Uvuna yami ronke
yena uvunandi ifelena na.’

(Vertaling: ‘Ek vra, ek vra, waar is julle witmense almal wat ons so lank, so lank
vertrap het? Ons soek julle almal - julle wat die dood soek.’)
In die middel van sy lied het hy my koeël mooi op die linkerbors deurgekry. Ek
kon die rooi kol op sy witborshemp sien uitslaan toe hy vooroor in die straat neerstort,
waar hy bewegingloos op sy gesig bly lê.
Met een geweldige sprong is die ander twee binne die deur van die drankwinkel
voordat ek 'n tweede skoot op hulle kon los.
‘Kom, Marie,’ roep ek, ‘nou moet jy tot die einde by my bly. Ek kan jou nie alleen
laat nie.’
Sonder 'n woord het sy my gevolg.
Die swartes het die voordeur van die drankwinkel toegedruk. Die sydeur was
gesluit. Ek wis dat daar geen ander uitgang was nie en toe ek en Marie langs die
deur plaasneem, kon ons hulle binne hoor praat.
Aan hul taal kon ons dadelik hoor dat hulle Sesoeto's is, en toe hulle ons toespreek,
blyk dit dat hulle oorlams is. Een roep my smekend toe: ‘Moet ons nie doodmaak
nie, seur! Ons is nie wilde Kaffers soos die ander een nie. Ons het onder witmense
grootgeword. Ons sal vir die baas werk.’
‘Kom uit,’ was my antwoord. ‘Kom ongewapend uit, dan kan ons praat.’
‘Ja, my baas, ons kom, my baas,’ roep hy haastig, maar daar was 'n lang
vertraging. Toe kom een alleen uit: ‘Hier is ek, my baas. Ek is die seur se hond,’ sê
hy met angstige onderdanigheid. Ek wou die taak klaarkry. Voordat hulle dood was,
sou daar vir my geen rus meer wees nie. Sonder 'n woord het ek met 'n snelle
beweging die geweer opgeruk en hom deur die hart geskiet.
Intussen had die ander een ook uitgekom en Marie links van my gewaar. Hy het
dadelik op sy knieë voor haar neergesak. ‘Moet my nie doodmaak nie, nonnie. Ek
het by witmense grootgeword. Ek sal vir jou werk totdat ek doodgaan. Ek sal jou
hond wees. Red my, nonnie. Ek bid jou soos ek God bid.’ En toe skiet sy hom. Hy
was nie verder as drie tree van haar af nie, maar sy het die swaar pistool sleg
gehanteer. Die koeël tref hom met soveel geweld deur die linkersleutelbeen dat sy
lyf agteroor ruk.
Ek herinner my dat Marie die oggend 'n fraaie nuwe kostuum van swaar wit
crêpe-de-chine in die damesaal uitgesoek het. Sy het 'n slagaar in die swartman
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geraak en 'n straal bloed spuit in stote teen haar aan sodat haar rok binne 'n paar
sekondes van knie tot soom met rooi strale bevlek was. Die skepsel gee 'n gil van
pyn, vou sy hande saam en spreek haar weer smekend toe:
‘Kyk hoe seer maak jy my, nonnie. Moet my nie doodmaak nie, nonnie. Help my,
baas! Ek is julle hond.’ En toe hy sien dat Marie weer op hom aanlê, roep hy omhoog,
nog met gevoude hande: ‘Help my, God - help my!’
Haar tweede skoot tref hom in die voorhoof, en toe hy stadig vooroor inmekaarsak,
lê sy kop op haar een voet.
Onder al die dokumente was een verflenterde stuk papier wat dr. De Kock met
veel moeite min of meer tot leesbaarheid herstel het. Maar ons is selfs ná herstelling
nie van al die woorde seker nie. Die naam ‘Norman Angell’ is byvoorbeeld 'n gissing.
Ons kon niemand vind wat die naam gedra het nie. Dr. De Kock se herstelling lees
as volg:
‘Is dit alles waar? Het dit alles werklik gebeur of is dit slegs beelde wat ek gesien
het deur die toestel van my oorlede vriend, Norman Angell? My geheue is in die
afgelope tyd baie swak maar ek herinner my dat Angell voor sy dood sy toestel
voltooi het. Hy het dit die ‘Spektroperiskoop’ genoem. Dit was gebaseer op sekere
berekenings wat Angell gemaak het met Einstein se teorie as basis. Hy was seker
dat ons besef van tyd 'n illusie was, soos die beroemde Kant honderde jare tevore
ontdek had. Einstein se teorie bevestig dit volstandig. Daar is in werklikheid geen
verlede, teenwoordige of toekoms nie. Dit alles is 'n verkeerde begrip deur die
menslike verstand geskep. Daar bestaan geen tyd soos die mens dit begryp nie.
Alles is nou hier en teenwoordig. Daar kan niks verlede of toekomstig wees nie,
behalwe alleen in die menslike verbeelding.
Angell het hierop te werk gegaan en deur die gebruik van gepolariseerde lig en
'n kragtige elektromagnetiese veld het hy 'n periskoop gemaak waarmee dit moontlik
was om net so ver in die sogenaamde ‘toekoms’ te sien as wat die waarnemer
begeer. Deur eenvoudige draaie van 'n skroefie kon hy verder en verder in die
toekoms sien deur verandering van die fokus van die periskoop.
Ek het so 'n vae herinnering dat die toestel so 'n verskrikking by ons twee
veroorsaak het dat Angell besluit het om sy ‘periskoop’ te vernietig. Hy het ingesien
dat dit alleen tot die ongeluk van die mensdom kan bydra en nie tot sy geluk nie.
‘... En nou weet ek nie of ek dit alles deur die “periskoop” gesien het en of dit
werklik plaasgevind het nie. Maar wat maak dit saak? Daar is geen toekoms nie; of
ek dit deur die Angell-toestel gesien het of werklik beleef het, kom op dieselfde neer.
Alles het reeds gebeur; daarom is alles wat ek geskrywe het waar.’
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4 Swart Bobbejane of Amnestie
Aan baie lesers sal dit waarskynlik bekend wees dat groot afwykings in die kleur
van die Suid-Afrikaanse bobbejaan in verskillende dele van ons land aangetref word.
Die grys kleur wat van die Kaap tot aan die Limpopo voorkom, kan as tipies
aangeneem word. Van lig- en donkergrys is daar egter wyd uiteenlopende verskille.
In die hoë gebergtes wat Transvaal van Portugese gebied skei, verskyn die groen
bobbejaan, wat verskillende dieptes van hierdie kleur toon. Ten noorde van die
Limpopo begin die gebied van die geel bobbejaan.
Dan was daar die seldsame swart bobbejaan, wetenskaplik miskien die
interessantste afwyking. Hierdie kleur bestaan waarskynlik nie meer as 'n afsonderlike
tipe nie. Af en toe word 'n ‘terugval’ tussen ons grys bobbejane aangetref - 'n
pikswarte wat gewoonlik as 'n geval van melanisme deurgaan. Vroeër het die swart
bobbejaan egter taamlik dikwels voorgekom. Sy vernaamste gebied het weswaarts
van die Betsjoeanalandse grens die Kalahari ingestrek.
Enige jare gelede het 'n ou vriend, die heer Jan Wessels, my vertel dat swart
bobbejane êrens in een van die groot dorsstreke van die Kalahari voorkom. Dit sou
destyds vir my van die grootste belang gewees het om 'n paar kleintjies lewend in
hande te kry en ook die velle en skedels van 'n paar dooie volwassenes. Die heer
Wessels was 'n ou woestynjagter en het geredelik toegestem om my te vergesel
na die beweerde gebied van die swart bobbejane. Vir hierdie doel moes ons 'n ou
Vaalpens raadpleeg, ene Klaas, toe woonagtig aan die Palala. Hy was waarskynlik
die laaste van sy ras en is voor sy dood deur dr. Breyer afgeneem en gemeet. Hy
moet toe seker oor die honderd jaar oud gewees het. Hy het ons vertel dat hy
ongeveer sestig jaar tevore saam met 'n jaggeselskap gegaan het wat deur die
Mapela-kaptein uitgestuur was om seldsame diervelle te vergaar. Dit was op hierdie
reis deur die woestyn dat hulle die swart bobbejane teengekom het. Dit was te midde
van 'n ‘groot dors’, 'n sandstreek wat in 'n droë jaar ondeurwaadbaar was. Hier was
die ‘Rooi Rand’ met 'n standhoudende waterkuil waar die bobbejane gedrink het.
Ou Klaas se geselskap moes natuurlik te voet reis, sodat die Groot Dors vir hom
veel dodeliker voorgekom het as wat dit vandag vir reisigers te perd sou lyk.
Hy het baie sorgvuldig die ‘pad’ aan die heer Wessels beduie, as dit 'n pad genoem
kan word, want dit was niks meer as 'n oneindige sandvlakte met wisselende duine
en hier en daar 'n enkele groot boom, 'n klein koppie of rotsstapeling waardeur die
reisiger sy rigting moes bepaal nie.
Vir ons reis het ons meer as 'n maand lank voorbereidings gemaak. Drie gesoute
perde is goed opgevoer en deur die heer Wessels aan steeds toenemende dors
gewoond gemaak. Een was 'n pakperd en op die ander twee het ons gery.
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Ons het uitgereken dat, as alles goed gaan, ons drie dae sonder water sou wees.
Gedurende die nag van die vierde dag sou ons die Rooi Rand en die waterkuil
bereik. Ons moes natuurlik in al ons maatreëls die grootste gevaar van alles voor
oë hou; dit was dat ons die kuil droog sou aantref en dat ons dadelik weer met
vermoeide, uitgehongerde en dors perde sou moes terugvlug deur die Groot Dors.
Ek gaan nie ons reis beskrywe nie en die swart bobbejane verdwyn ook geheel
en al uit hierdie geskiedenis. Genoeg is dit om te vertel dat ons in die Groot Dors
slegs in die nag gereis het.
Dit was helder maanlig, sodat die heer Wessels maklik in staat was om ons klein
kavalkade te rigsnoer volgens die padwysers wat ou Klaas aandui.
Alles het goed gegaan tot die vierde nag, toe 'n dodelike angs oor my begin
neersak. Ek moet dit erken. Ek was egter met die woestyn onbekend en ons
omgewing het vir my veel dreigender en verskrikliker voorgekom as vir die heer
Wessels, wat maar ewe bedaard voortgegaan het.
Dit was naby middernag. Volgens ons berekeninge moes ons die Rooi Rand
lankal binne gesig gehad het, maar daar was nog niks binne die gesigseinder te
sien nie. Aan alle kante om ons strek die sand grensloos soos die see. Hier was
geen duin, geen boom of koppie om die ewigdurende eentonigheid te breek nie.
Net die sand, stilte en maanlig. Ja, die maanlig! Nooit sal ek dit vergeet nie, want
op geen ander plek in die wêreld het ek ooit sulke maanlig gesien nie. Dit was 'n
sonderlinge blou lig, met sommige van die skakerings van pêrlemoer op die horison,
en die horison was altyd slegs 'n paar honderd tree van ons af, of so het dit altans
geskyn. Dit was asof ons onder 'n omgekeerde koppie van deurskynende blou
porselein was, versier met miljoene goudspiksels.
En die stilte! Baie reisigers het al getrag om die nagtelike stilte van die woestyn
te beskrywe en ek dink nie dat een daarin geslaag het nie, eenvoudig omdat dit
onbeskryflik is. Al wat ek van die laaste afgryslike nag duidelik onthou, is die geluid
van die perdehoewe in die sand, 'n aanhoudende sagte gesing wat uiteindelik in
die werklike hallusinasie van nouliks hoorbare musiek oorgegaan het. En wanneer
ons stilhou, gaan die weerklank, as ek dit so mag noem, in jou ore aan net soos die
naklank van 'n sagte klokgelui in die oneindige verte.
Die gesing in my ore het vir my mettertyd 'n werklike foltering geword en gepaard
daarmee het die gevoel van moedeloosheid en oorsaaklose angs toegeneem. Ek
was egter te skaam om die terugtog aan te beveel voordat my gids twyfel begin
toon.
Toe ons by een geleentheid lank ná middernag stilhou, merk ek op dat die kruis
laag aan die westerboog van sy sirkel om die pool aan die sak is. Dit was toe dat
ek besluit het om die kwessie van vlug te opper; maar voordat ek 'n woord kon uit,
hou die heer Wessels sy hand in die lug om ‘Luister’ aan te dui. ‘Het jy dit gehoor?’
vra hy. En te midde van die oneindige gesing in my ore
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hoor ek 'n eienaardige geluid wat ek etlike sekondes lank nie kon herken nie omdat
dit so uiters onverwags was. Dit was die diep, hol geblaf van 'n groot hond in die
verte. Dit beteken sonder twyfel die aanwesigheid van mense! Ek herinner my die
verligting, die onbeskryflike gevoel van blydskap wat die geluid dadelik by my gewek
het. Ek het begin lag, 'n bietjie histeries, dink ek.
'n Halfuur later kom ons binne gesig van die Rooi Rand, 'n reeks lae koppies wat
in die verte in die blou maanlig wegsmelt en vlak voor ons, teen die voet van die
hoogste deel van die reeks, was 'n gebou van die een of ander aard sigbaar. So
onverwags was dit dat die heer Wessels lank die werklikheid van die verskynsel
betwyfel het. Maar alle twyfel was spoedig te niet. Oor die sand storm 'n groot swart
gedaante op ons af met 'n geblaf en geknor wat ten minste bewys lewer van krag
en grootte. En dit was 'n enorme hond wat in kringe om ons hardloop en steeds
meer dreigend en woedend word by ons nadering van die woning. Dit was 'n
eienaardige gebou van gestapelde klip wat waarskynlik uit die koppie self versamel
was. Langs die huisie was 'n klein klipkraaltjie waar die geloei van beeste en die
geblêr van bokke spoedig deur die lawaai van die hond aan die gang gesit is.
Gelyktydig met ons stilhou voor die deur, verskyn 'n lig in die voorvertrek van die
huisie. Die klipmure was met klei toegepleister, maar daar was oral skrefies waar
die lig van binne deurstraal. Ek was seker dat ek net na die aansteek van die lig 'n
gefluister van mensestemme kon hoor, maar dit is later in twyfel getrek en die heer
Wessels het dit nie gehoor nie, ten minste nie heeltemal duidelik nie.
Meer as vyf minute was daar absolute stilte en behalwe die lig, geen teken van
lewe binne die huis nie. So woedend was die hond intussen dat ons dit nie durf
waag om van die perde af te styg voordat die baas sy verskyning maak nie.
En toe had ons skielik die mees verbasende ontmoeting in die hele sonderlinge
avontuur. Die voordeur word skielik van binne oopgeruk en 'n vrou verskyn op die
drumpel met 'n geweer in haar hande.
‘Wie is daar?’ roep sy. ‘Antwoord van waar julle nou is en moenie roer nie of ek
skiet!’
Haar houding was so beslis en vreesloos dat ek 'n kriewelrige gevoel in my
ruggraat gewaar het.
‘Moenie skiet nie, niggie!’ antwoord die heer Wessels met 'n vrolike laggie. ‘Ons
is nie rowers of skelms nie, net 'n paar dorstige reisigers.’ En toe maak hy ons name
bekend en vertel kortliks die rigting en doel van ons koms.
Die jong dame was spoedig tevrede gestel omtrent ons bona fides, maar nog het
dit my voorgekom asof sy huiwerig en twyfelagtig was. Maar Afrikanergasvryheid
het mettertyd alle ander gevoelens baasgeraak. Sy het die hond tot orde geroep,
ons die waterkuil aangedui en aanbeveel dat ons die perde vir die res van die nag
in die klein vlei span, waar daar nog taamlik gras was.
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Maar terwyl ons nog met haar staan en praat, het daar iets gebeur wat 'n sonderlinge
uitwerking op die voorval gehad het. Sy het ons net vertel dat sy Grobler heet, Minnie
Grobler, en dat sy stoksielalleen is. Haar vader was weg na die een of ander
Boesman-‘werf’ en sou waarskynlik meer as 'n week wegbly. Buiten twee klein
Boesman-veewagtertjies, wat toe by ons staan, gereed om ons te help om die perde
te versorg, was daar geen sterfling op die werf nie. Nouliks had sy ons dit vertel, of
ons hoor duidelik binne die klap van 'n deur. Ek kon sien dat die geluid haar ook
laat skrik en sy kon nie nalaat om 'n vlugtige kyk oor haar skouer na binne te neem
nie.
Minnie Grobler was destyds 'n meisie van ongeveer twee- of drie-en-twintig. Sy
was 'n sterkgeboude jong dame met 'n spierontwikkeling so kragtig as wat ek ooit
in 'n meisie gesien het. Mooi was sy nie, maar sy had 'n sterk gesig met 'n paar
vonkelende swart oë en 'n enorme drag swart hare, 'n ware dogter van die woestyn!
Sy het ons haar geskiedenis kortliks vertel. Haar vader het ongeveer vyftien of
twintig jaar tevore uit Betsjoeanaland hier ingetrek. Dit was die woning van 'n ou
prospekteerder wat hier lank na goud gesoek en uiteindelik beswyk het. Haar moeder
is oorlede kort ná hul aankoms en van toe het sy en haar vader hier alleen gewoon.
In al die jare het nie meer as twee of drie blanke reisigers hulle bereik nie. Maar sy
was verskillende male na dorpe en bloedverwante in die suide en weste gewees,
waar sy ook enige jare op skool was.
Die huisie was 'n baie sonderlinge affêre van gestapelde klip. Die ou
prospekteerder -so het Minnie ons vertel - het dit gebou oor die ingang van 'n klein
tonnel wat hy in die koppie ingegrawe het in sy soektog na goud. Sy glo nie dat hy
ooit iets gevind het nie en alles is nog net soos hy dit gelaat het. Sy en haar vader
het nooit 'n spoor van goud in die ou tonnel gekry nie. Die huis het bestaan uit twee
vertrekke, altwee slaapkamers, met 'n buitekombuisie. Agter was 'n derde vertrek
met 'n geslote deur. Uit hierdie vertrek, het Minnie vertel, gaan die tonnel 'n paar
tree die koppie in. Nou hou hulle dit gesluit en dit dien as 'n pakkamer van ou
rommelary wat anders net die werf sou vervuil.
Minnie het ons met die grootste gasvryheid bejeën. Ek kon sien dat sy bly en
opgewonde was om weer mense te ontmoet wat haar iets van die buitewêreld kon
vertel, en ek was verbaas om uit haar vrae te ontdek dat sy oor alle onlangse
gebeurtenisse in die buitewêreld in die donkerste onkunde verkeer. So gretig het
ek nooit 'n mens sien luister na die nuus wat ons haar gedurende die loop van die
volgende dag kon vertel nie. Daar was g'n einde aan haar belangstellende vrae nie
... En tog was daar iets in haar gedrag wat ek nie kon verstaan nie. Dit was asof sy
telkens 'n skrik ervaar wat haar tot 'n dieper bewussyn voer, en dan word sy skielik
terughoudend en agterdogtig en haar vrae wek die indruk dat sy begerig is om ons
vertrek te verhaas voor haar vader terugkeer.
Die heer Wessels en ek het in een kamer op 'n kermisbed op die vloer geslaap
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en Minnie in die ander. Ek het opgemerk dat oom Wessels gedurende die dag baie
stil geword het, net asof iets swaar en donker op sy gemoed druk, en dit was toe
ons die derde nag van ons verblyf in die bed lê, dat hy die eerste maal iets van sy
bedekte gevoelens laat blyk het. In altwee kamers was die ligte reeds uit toe hy my
toefluister: ‘Daar is iets verkeerd hier, boet, baie verkeerd. Wat dit is, weet ek nie,
maar die meisie steek iets van ons weg, iets wat haar bang maak sodra dit haar
byval. Luister nou.’
Ons hoor hoe 'n vuurhoutjie saggies in die aangrensende kamer getrek word en
dadelik daarna sien ons 'n skrefie lig onder die deur. Toe is daar 'n skaars hoorbare
geluid van roering in die ander kamer, 'n geluid van iemand wat baie suutjies en
skelmagtig beweeg.
‘Luister nou,’ fluister my ou vriend. ‘Verlede nag het dieselfde gebeur.’
Ek luister met gespitste ore en hoor duidelik dat 'n deur met die uiterste
sorgvuldigheid oopgemaak word en net so suutjies hoor ons dit weer toegaan en
daarmee verdwyn die lig uit Minnie se kamer. Daar was nie aan te twyfel wat in die
aangrensende kamer gebeur het nie: Minnie Grobler het deurgegaan na die
‘pakkamer’ wat oor die mond van die tonnel gebou was. So iets sou mens gewoonlik
nie uit die slaap hou nie, maar die heer Wessels het my tot verdere waaksaamheid
gedwing.
Ná 'n paar minute hoor ons haar terugkom en sien ons weer die strepie lig onder
haar deur. Langer as 'n uur het sy haar kers aan brand gehou en al die tyd was daar
gedempte geluide waaraan ons g'n uitleg kon gee nie. Ons het die geluid van water
gehoor, af en toe die skaars hoorbare klank van koppies of skottelgoed, en tussen-in
iets soos die gefluister van mensestemme.
Die volgende dag het ons twee gebuk gegaan onder die druk van 'n geheim
waartoe ons geen die minste sleutel kon vind nie. Hoe laakbaar ons daaropvolgende
gedrag miskien was, laat ek aan die genadige oordeel van die leser oor. Die heer
Wessels het ontdek dat hy, deur 'n stukkie los pleister aan die binnemuur weg te
neem, 'n loergaatjie in Minnie se kamer kon ontbloot. Ons het besluit om haar op
skaamtelose wyse af te loer! En toe dit op stuk van sake kom, val ek aan die slaap!
Dit was waarskynlik die nasleep van die woestyn-ver-moeidheid, maar hoe dit ook
al sy, die vierde dag toe ons sou begin spioeneer sodra ons die geluide in die ander
kamer hoor, het ek van die begin van die drama niks gesien of gehoor nie. Ek skrik
wakker toe die heer Wessels my met die een hand aan die skouer skud en die ander
saggies op my mond druk. Net by die koppenent van ons kermisbed kom 'n ligstraal
deur die muur! ‘Kom kyk,’ fluister my vriend saggies in my oor. Dit het slegs 'n klein
beweginkie vereis om my oog oor die skreef te kry en dit was wat ek tot my uiterste
verbasing in die ander kamer sien. By 'n klein tafeltjie in die middel van die kamer
sit Minnie met haar rug na ons. Sy was besig om ete te bedien. Uit 'n ketel skink sy
koffie en uit 'n skottel skep sy kos in 'n diep bord langs haar. Aan die oorkant
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van die tafel sit 'n bejaarde man met lang wit baard en 'n ruwe bos grys hare. Dit
was aan hom wat Minnie die kos bedien. Telkens buig hy oor die tafel om iets in
haar oor te fluister, wat sy op dieselfde wyse weer beantwoord.
Wat in hemelsnaam kon dit beteken? Daar was nie aan te twyfel nie dat hierdie
geheimsinnige ou man altyd in die geslote kamer of die myntonnel weggekruip het
en dat hy alleen snags kon waag om uit te kom. Hier was tegelyk die uitleg van die
klap van die deur wat ons gehoor het die eerste nag toe Minnie ons op die drumpel
voorgestaan het.
Nooit vir een oomblik, terwyl die skouspel sigbaar was, het die heer Wessels sy
oë van die loergat weggeneem nie. Aan sy asemhaling en die klop van sy hart kon
ek verneem dat hy onder 'n toenemende gevoel van die diepste aandoening en
opgewondenheid verkeer.
Eindelik gee hy 'n diep sug en tegelyk 'n uitdrukking van die uiterste verbasing.
‘Liewe Here! Nou weet ek! Petrus Steyn, uit die dode opgestaan!’
Hy het so onversigtig hard gefluister dat die twee in die ander kamer iets moet
gehoor het, want met 'n skielike verskrikte gryp van sy hand druk die ou man die
kers op die tafel dood en dié nag het Minnie haar verdere werksaamheid in die
donker verrig.
Op my gefluisterde vrae wou die heer Wessels g'n antwoord gee nie. ‘Wag, boet,’
sê hy steeds, ‘laat my dink. Dit is alles baie lank gelede en ek het baie vergeet. Môre
sal alles duidelik gemaak word.’
Toe ons die volgende môre ontbyt eet in die kamer wat ons tegelyk as slaapkamer
dien, vra die heer Wessels skielik aan die meisie: ‘Het jy al ooit van 'n amnestie
gehoor, Minnie?’
‘'n Amnestie?’ herhaal sy. ‘Nee, meneer, wat is dit?’
Sy was klaarblyklik die een of ander interessante stukkie nuus uit die verre wêreld
te wagte, en haar vonkelende swart oë was stip op oom Wessel gerig.
‘'n Amnestie is 'n wet of proklamasie wat die regering uitvaardig, gewoonlik by
die een of ander groot publieke gebeurtenis, soos die kroning van 'n koning of die
besoek van 'n prins, waardeur gevangenes of beskuldigdes vrygelaat word of
vergifnis van hul misdade ontvang. Luister nou mooi, Minnie: Vroeg in 1897 het die
Britse regering amnestie uitgevaardig. Dit was die koningin se kroningsdag. In hierdie
amnestie is almal wat van politieke misdade in Betsjoeanaland verdink is of nog
tronkstraf het, vrygelaat. Onthou, Minnie, vroeg in 1897! Enige persoon wat voor
dié datum in Betsjoeanaland aan moord skuldig bevind is, is deur hierdie amnestie
'n vry man gemaak.’
Met een hand oor haar mond gedruk, staar Minnie hom met verwilderde oë aan.
Sy was sprakeloos van skrik en aandoening. Dit was duidelik te sien dat oom
Wessels se woorde die diepste ontroering by haar veroorsaak het. Voordat sy 'n
woord kon sê, stap hy na die middeldeur, gee 'n paar harde slae daarop en roep
luid in sy groot basstem:
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‘Kom uit, Petrus Steyn! Dit is ek, Jan Wessel Wessels, wat praat. Jy met niks te
vrees nie!’
Oom Wessel het sy geroep verskeie male herhaal voordat ons 'n geroer in die
ander kamer hoor. Minnie sit oom Wessel intussen verslae en aanstaar. Ons hoor
die pakkamerdeur oopgaan en toe gaan die middeldeur ook stadig oop en die ou
man wat ons reeds deur die skrefie beloer het, maak sy verskyning. Hy neem oom
Wessel aan die hand en bekyk hom lank deur toegeknypte oë. ‘Is dit Jan Wessel
Wessels?’ vra hy met 'n stem hees van aandoening. ‘As jy gekom het om my te
vang, moet jy my maar hier doodskiet. Dit sou nie meer die moeiter werd wees om
my te laat hang nie. Daar is net my kleinkind hier,’ en hy wys na Minnie terwyl sy
oë vol trane word.
‘Daar is g'n sprake van hang nie, ou vriend. Jy is net so vry as ek,’ sê oom Wessel.
En toe stel my vriend die ou grysaard aan my voor: ‘Dit is die vermaarde Petrus
Johannes Steyn wat in die jare sewentig deur die Britse regering voëlvry verklaar
is weens die beweerde moord op James Esterhouse, wat hy op aanklag van
veediefstal na die naaste dorp moes vervoer.’
‘Dit was g'n moord nie,’ verklaar die ou man plegtig. ‘Ek het my eie lewe verdedig.
Hy het onverwags probeer om die geweer uit my hand te ruk ...’ en toe vertel hy die
ou storie.
En hier in die middel van die Groot Dors het die ongelukkige ou vlugteling
vyf-en-twintig jaar onder die naam Hendrik Grobler gelewe, in gedurige vrees dat
die een of ander hom sal herken en hom terugneem na Betsjoeanaland om die
doodstraf te ondergaan - lank ná die amnestie wat hom 'n vry man gemaak het.
Dit het etlike ure geduur voordat ons die ou man kon oortuig dat hy vry was en
nadat ons hierin geslaag het, was daar verder moeite om hom na die beskawing
terug te bring.
‘Ek is al so lank alleen hier in die Groot Dors dat ek onder mense vreemd sal voel.
Ek moet maar hier sterwe.’
‘En wat van jou kleindogter?’ vra oom Wessel. Dit was die argument wat hom
eindelik na die beskaafde wêreld teruggebring het.
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5 Die Diamant
Ou Rik-en-Tik en sy gade was een van die eerste gesinne wat die dag ná die
proklamasie op die nuwe alluviale diamantveld Donkerpoort aangekom en 'n kleim
gepen het.
Ou Rik-en-Tik, Michiel Bezuidenhout, meer algemeen bekend as oom Gillie, was
eertyds 'n welgestelde boer met 'n onbelaste plaas. Met sy gesin was hy baie
ongelukkig.
Koos was 'n vabond van die eerste water. Hy het vroegtydig na die stad verhuis
en daar in 'n gedurige toestand van ‘moeilikheid’ verkeer wat oom Gillie altyd maar
moes ‘regmaak’. Eindelik het Koos die ou paar finansieel so uitgeput dat hulle lewe
'n voortdurende bitterheid geword het. En toe sake op hul donkerste was, word die
eerste spoeldelwerye naby hul plaas oopgestel. Oom Gillie het sy laaste geldjies
bymekaar geraap en geskraap, 'n kleim gekoop en saam met tant Sannie en een
getroue ou swartman na die diamantveld verhuis. Sy plaas moes hy aan die
genadelose sorg van 'n bywoner toevertrou.
Oom Gillie het die bynaam van Rik-en-Tik erlang deurdat hy mank was. Hy was
reeds 'n ou man, 'n baie ou man toe hy die eerste keer binne die aantrekkingskrag
van die glinsterende klippe geraak het. Onmiddellik het hy onherroeplik burger
geword van die swerwende delwersrepubliek. Van die een delwery na die ander
het hy en sy vrou en die ou swarte heen getrek, agter die bedrieglike loklig van die
verborge steentjies.
'n Werklike ‘geluk’ het oom Gillie nooit getref nie. Jare en jare het verbygegaan
en die meeste van die tyd het hy brandarm gebly. Sy medeburgers van die
Diamant-republiek het hom almal mettertyd goed geken, want hy was uiteindelik
beroemd as die oudste delwer in Transvaal.
Die diamant-burgers is oor die algemeen 'n goedhartige klomp, uiters vrygewig
wanneer hulle voorspoedig is en altyd jammerhartig en behulpsaam waar dit die
belange van 'n ongelukkige medeburger raak. Daarom was dit dat oom Gillie
Bezuidenhout en sy ou gade nooit honger gely het nie. Dikwels het maande
verbygegaan sonder dat die ou man 'n sandsteentjie onder die omgekeerde sif
gewaar. Later van tyd het die ou swarte sonder betaling gewerk, en die werk wat
die twee oues kon verrig, was min genoeg, wat natuurlik oom Gillie se persentasie
kanse nog steeds verminder het, 'n rekenkundige vermeerdering wat met die jare
toegeneem het. Was sy bure hom nie gedurig behulpsaam met die opmaak van 'n
was nie, sou dit nog ellendiger met die gesin gegaan het. Maar oom Gillie was
algemeen bemind onder die delwers en tant Maria het hul eenvoudig liefgehad.
Almal het hom steeds ‘groot geluk’ toegewens.
Toe die ou paar met hul blik-en-sak-kaia op 'n verflenterde donkiewaentjie op
Donkerpoort aankom, was helpende hande dadelik gereed om die huisie op
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te rig en weer min of meer bewoonbaar te maak. Van alle kante word hulle deur
vrolike stemme verwelkom: ‘Oom Gillie word elke jaar jonger ... dié skoot gaan die
“groot geluk” kom, Omie; wees seker daarvan.’
Oom Gillie beantwoord almal met 'n vriendelike laggie; hy was opgeruimd want
dit was weer 'n nuwe delwery en oom Gillie se grootste geluk, groter as wat 'n steen
van tien karaat sou gewees het, was dat die hoop hom nooit begeef het nie. By elke
verhuising het die hoop weer helder uit die ashoop van teleurstelling opgevlam.
‘En hoe lyk die gruis hier, Pieter?’ vra hy aan een van sy helpers - altyd die delwer
se eerste vraag.
‘Mooi, mooi, oom Gillie, as jy op die streep pen. Ek sal Oompie wys, jy kan nie
verkeerd gaan nie.’
Almal het gehelp om oom Gillie se kleim uit te soek en dadelik was 'n paar
jongkêrels by om oom Gillie en sy ou handlanger te help met die wegpik van die
bolaag.
Oom Gillie was drie-en-tagtig jaar oud toe hy sy geluk op Donkerpoort kom beproef.
Toe hy die aand moeg, afgemat en verbrand deur die gloeiende son by sy kaia
aankom, kon sy ou gade dadelik bespeur dat die hoop weer sterk was. Dit was nie
nodig om iets te vra nie. Hy antwoord op haar onuitgesproke vraag: ‘Dit lyk baie
mooi, ou vrou. Oor drie dae sal ons 'n was klaar hê. Piet de Lange het my sy masjien
geleen. Die gravel is pragtig. Dié keer sal ons Lieweheer ons nie vergeet nie. Dié
keer sal Hy ons seker die groot geluk skenk sodat ons die verband kan afbetaal en
ons laaste dae op die plaas deurbring. Ek voel ons gaan nog eendag daar begrawe
lê.’
Dit was die grootste begeerte wat nog in die harte van die twee oumense
voortgelewe het: om op Rietfontein die laaste asem te trek en daar begrawe te lê
by die ou kraal langs die brawe voorsate wat Rietfontein aangelê en aan hulle
toevertrou het.
Na gewoonte het oom Gillie die aand toe hy ‘Boeke neem’, die groot geluk in sy
gebed herinner. Hy het om genade gesmeek - genade in hierdie rigting, nie soveel
vir homself nie maar meer bepaald ter wille van sy arme seun, daar ver in die
vreemde stad waar hy aan alle gevare blootgestel was en alle lyding moes
ondergaan. As hy net genoeg kon maak om Rietfontein onbelemmerd aan Koos te
oorhandig.
‘Ja, die arme skapie, as ons hom net eendag kan gelukkig maak,’ sug tant Maria.
Gelukkig dat hulle die ‘arme skapie’ nie by die geleentheid kon sien nie: in
skitterende gewaad by 'n kaarttafel met 'n whisky en soda byderhand. Af en toe het
Koos onverwags by hulle opgedaag. Hy had 'n neus soos 'n jaghond. Sy besoeke
aan sy ouers was altyd kort ná elke bitter seldsame gelukkie wat hulle
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te beurt geval het. En in al hierdie gevalle was die opbrengs van die klippe aan die
einde van sy kortstondige besoek in Koos se sak.
Hierdie eerste dag op Donkerpoort het op 'n Saterdag geval. Na gewoonte het
oom Gillie en sy ou helper tot die aand laat aanhou werk. Die meeste delwers werk
nie op Saterdag nie, om sodoende die halfdag se arbeidersloon te bespaar.
Die kamp was baie vrolik. Verskeie delwers had mooi stene gekry. Die kwaliteit
was goed en pryse hoog.
By verskeie kaias was daar musiek en drank en met die daling van die dag het
die luidrugtigheid rondom oom Gillie en tant Maria heen toegeneem. Hul naaste
buurman was Koos Boshoff, die groot grapmaker van die delwersrepubliek. Niemand
kon by Koos kers vashou as dit by konsertina speel kom nie, en niemand in die
kamp kon met groter gemak 'n bottel brandewyn kafloop nie. Koos was 'n beroemde
grapmaker. Sommige van sy poetse het onsterflike beroemdheid in die
delwersrepubliek erlang.
Dié nag in Donkerpoort-kamp had hy 'n groep uitverkore maats om hom vergaar.
Hy had die dag tevore 'n drie-karaat onder die derde sif gekry en 'n gedeelte van
die opbrengs het reeds sy verskyning in die gedaante van ses bottels brandewyn
gemaak.
Die gesprek gaan oor oom Gillie en tant Maria. Die twee is in hul kaia sigbaar,
waar die ou kêrel by die onsekere liggie van 'n enkele kers met die fyn druk van sy
Bybel worstel.
‘Die arme ou sukkelaar,’ is Koos se groothartige opmerking, ‘ek gun hom werklik
'n geluk ... Waarlik, ek wens uit die diepte van my hart die ou kry Maandag 'n
blou-witte van sestig karaat.’
‘Wat sou dit help?’ vra een van sy geselle. ‘Die ellendige Koos sal dit tog maar
net weer van die ou kêrel weet af te rokkel ...’ en so gaan die gesprek voort,
afgewissel met luidrugtige sang: ‘O brandewyn laat my staan’ en dergelike
geliefkoosde delwersliedjies.
En toe skiet 'n gedagte skielik die benewelde brein van Koos Boshoff te binne.
‘Ek wonder,’ sê hy diep nadenkend, ‘ek wonder wat sal die ou doen as hy 'n klip
van sestig karaat omkeer. Dit sou wragtig die moeite werd wees om te sien,’ en hy
lag asof hy reeds die grap aanskou. En onmiddellik wek die drank 'n ander gedagte:
‘Ek sê julle, kêrels, ons kan 'n pragtige grap maak met die ou!’ Hy stap die kaia in
en kom ná 'n paar oomblikke met 'n slenterdiamant van minstens sestig karaat te
voorskyn. Die drogsteen word rondgegee en deur almal bekyk. As dit 'n diamant
was, sou dit minstens vierduisend pond werd wees. Enige geoefende delwer sou
onegtheid gewaar, maar hulle weet almal dat oom Gillie se gesig in die afgelope
jare baie swak geword het. Hulle wis onmiddellik wat Koos Boshoff in sy gedagte
had. Hy wou die slenter in ou Gillie se

Eugène Marais, Versamelde werke

978
was steek ... dit sou 'n groot grap wees, so altans laat die brandewyn dit lyk.
Enkele afkeurende stemme word gehoor: ‘Nee, kêrels, die teleurstelling sou
genoeg wees om die arme oubaas van die lewe te beroof ... En hy is so 'n gawe ou
siel ... oom Gillie ... en tant Maria!’
‘Waarom neul julle?’ sê Koos ongeduldig. ‘Ons sal die ou minstens 'n paar uur
van blydskap verskaf, die enigste wat hy ooit op 'n delwery sal geniet, daarom alleen
is dit die moeite werd.’ En sonder meer sluip Koos Boshoff in die donker af na die
kleims, waar hy die slenter sorgvuldig in oom Gillie se hoop gruis wegsteek.
Dit was die reël op Donkerpoort - delwery dat elke delwer reg had om drie kleims
af te pen en uit te werk, maar hy moes eers een kleim uitwerk voordat hy 'n tweede
kon pen. Ten gevolge van hierdie reël was dit die gewoonte dat geen delwer
ongenooid die was van 'n ander kom bekyk nie.
Dinsdag sou oom Gillie was. Piet de Lange het sy masjien geleen en toe alles
gereed was, moes tant Maria bykom om te help. Die ou jong draai en tant Maria en
oom Gillie werskaf beurtelings met die siwwe. Op 'n streepsak in die skadu van 'n
groot doringboom word die siwwe omgekeer en die gruis stadig deur die twee oues
omgekrap.
Op 'n afstand staan Koos Boshoff en sy groep vriende op die loer. Die grap moet
netnou, netnou kom.
Dit kom gouer as wat hulle verwag het. Oom Gillie keer 'n sif om. Hy buk laag oor
die hopie gruis en raak presies in die middel van die sirkel iets met sy vinger aan.
Hy sê iets aan tant Maria; ook sy buk en roer met haar vinger. Sy tel iets op en plaas
dit in die holte van haar hand. Die twee ou koppe is teenmekaar gedruk om die
wonder te bekyk. Ou September, die troue ou September, word bygeroep. Ook hy
kry die vonds in sy hand. Die versteekte toeskouers kan sy uitroep van verbasing
selfs op die afstand hoor - en tant Maria se waarskuwende ‘Sjuut! Sjuut! Moenie
laat merk nie.’
Die steen word in 'n stukkie papier toegedraai en in oom Gillie se onderbaadjiesak
geplaas en ná 'n kort beraadslaging gaan hulle met die was voort asof niks gebeur
het nie. Oom Gillie moet eers 'n kans hê om die aangrensende kleim af te pen voor
hy sy vonds bekend maak. Dit is nie meer as reg nie. Dit is volgens delwerswet en
etiket.
Die verhole loerders giggel vrolik. Die grap het sover pragtig geluk. Maar daar
word weer afkeurende stemme gehoor: ‘Dit is darem 'n verduiwelde skande! Die
arme ou kêrel! Tant Maria sal dit nooit te bowe kom nie!’
‘Bly stil!’ gebied Koos Boshoff, ‘ek sal dit alles regmaak. Ek het 'n ryk kleim, ek
sal die ou later vergoed. Hulle sal daar g'n skade deur ly nie.’ En miskien het Koos
dit toe werklik eg bedoel.
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Spoedig word die verdere verloop van die drama afgespeel. Vyf dae later sou 'n
koper Donkerpoort besoek. Sy kaia is reeds opgerig. Koos Boshoff en 'n klompie
delwers is naby die venster vergaar. Almal het stene om aan te bied en almal loer
na die kant van oom Gillie se kaia. Die koper was lank reeds besig met sy skale toe
oom Gillie sy verskyning uit die kaia maak. Hy dra sy verslete ou Sondagklere. Tant
Maria volg hom in swart, met 'n donker kappie op. Dit is of hulle voel dat hulle na
die een of ander gewyde plegtigheid gaan. Ou September voltooi die plegtige stoet.
Die oumense is heel bedaard, byna gewyd van houding. Hulle sluit hulle soos
gewoonlik by die groep aan. 'n Laggie word onder die poetsbakkers gehoor. Koos
Boshoff is 'n arties, die grap moet behoorlik uitgewerk word.
‘En so het oom Gillie ook darem 'n gelukkie gehad? Ek hoop net dis 'n goeie een.’
‘Ja, Kobus,’ antwoord die ou man plegtig. ‘Die Here het uiteindelik genade gehad.
Hy het ons gebede verhoor. Ja, Kobus, ons het 'n geluk gehad en ek glo dit sal die
laaste wees wat ek op 'n delwery sal hoef in te wag.’
'n Vlaag skaamte gaan oor die poetsbakkers. Hulle sluip stadig verder van die
venster. Oom Gillie, tant Maria en ou September is die enigste voor die venster. Hy
nader die koper en plaas op die breë vensterbank 'n pakkie in vuil papier toegedraai.
Die koper open dit en plaas die inhoud voor hom.
Koos Boshoff en sy vriende bekyk elke gebaar. Hulle is nou diep onder die indruk
van die drama wat voor hulle afgespeel word. Die krisis is voor hande en almal van
hulle wens dat hulle dit maar liewer laat staan het, maar dit is nou te laat om
tussenbei te kom. Nou moet maar kom wat moet kom.
Oom Gillie en tant Maria vul die venster en agter op sy tone staan ou September.
Die toeskouers kan nie mooi sien wat alles gebeur nie. Ook hulle skuif nader ...
Oom Gillie staan vooroorgebuk diep in gesprek met die Jood. Tant Maria meng haar
in die bespreking. Nou moet dit kom! ... Nou is die krisis daar! Wat sal die arme ou
kêrel doen as hy oortuig is dat sy groot diamant 'n stuk gals is? Maar die krisis kom
nie. Die Jood wuif opgewonde met sy hande. Selfs ou September druk in om ook
sy woord te voer.
Arme oom Gillie, natuurlik kan die koper hom nie daarvan oortuig dat sy steen
oneg is nie.
Uiteindelik stap Koos Boshoff en 'n paar van sy vriende vorentoe. Hulle moet 'n
einde aan die ding maak. Dit word nou te erg.
Maar hulle stuit voordat hulle by die venster kom. Wat is dit? Wat gebeur nou?
Die Jood is besig om banknote aan oom Gillie uit te tel. En een vir een ontvang die
ou man hulle om dit weer een ná die ander aan tant Maria te oorhandig. Koos en
sy vriende word opgewonde; hulle staan etlike oomblikke spraakloos ... verskrik.
Die ding is skielik uit hul hande.
‘Wat is dit? Wat is dit nou, oom Gillie?’ roep Koos met gerekte oë.
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Oom Gillie is doodbedaard, kalm soos altyd:
‘Ja, Jakobus, ek het maar Lichtenstein se aanbod aangeneem. Wat help dit om
op ander te wag? Jy kry tog nooit meer as wat die eerste jou aangebied het nie. Ek
kry sesduisend pond vir die klippie en vir twee - derdes wil hy my 'n tjek gee. Ek
hou nie van tjeks nie ... maar wat kan ek doen? Ek moet maar tevrede wees.’ En
hy gaan voort om die note te tel, op te rol en vas te bind.
Die grapmakers staan verslae asof 'n donderslag uit die bloue hemel tussen hulle
neergeskiet het. Die saak word onverstaanbaarder. Sou 'n slenter Lichtenstein
bedrieg het? Maar die koper laat hulle toe om die steen van naby te bekyk, selfs te
hanteer.
Wonder bo wonder! Koos Boshoff neem dit in sy hand. Soos 'n poel lewende dou
lê in die holte van sy hand 'n skitterende blou - wit diamant van die eerste water.
Sestig karaat in gewig, meld Solly Lichtenstein. Het daar dan 'n mirakel gebeur?
Byna 'n mirakel! Toe oom Gillie Donkerpoort verlaat, was sy afskeidsgroet aan
Koos Boshoff:
‘Jakobus, ek skenk die orige van die gruis aan jou. Die Here het my genoeg gegee.
Ek verlang nie meer nie.’
En al wat Koos Boshoff uit die hoop gruis gewas het, was die slenter wat hy self
daarin gesteek het!

6 Die Sonop-Moord
Die ‘Sonop-moord’ is in sekere opsigte ongetwyfeld een van die sonderlingste
voorvalle in die kriminologie van Suid-Afrika. Ou speurders praat nog van die
‘Sonop-moord’ as die feitlik ‘volmaakte’ misdaad.
Die saak is ook interessant omdat dit aandui hoe blote geluk en toeval in
soortgelyke sake vir die speurder soms van meer waarde is as al sy vernuf. Deesdae
word nietemin algemeen toegegee dat vernuf ook 'n taamlike rol in die ‘Sonop-moord’
gespeel het.
Die klein Bosveld-dorpie Sonop lê so ver van al die grootpaaie, so ver buite die
gewoel en weerklank van die groot wêreld, dat die meeste stedelinge nog nooit
daarvan gehoor het nie. Drie myl van die dorpie is 'n klein spoorweghalte, die enigste
verbinding met die buitewêreld. Af en toe kom 'n verdwaalde motor onverwags op
Sonop af, en dan is die reisigers gewoonlik uiters verras om 'n dorpie in hierdie
eensame woestyn te vind.
Al die ou inwoners van Sonop erken dat die koms van Lenie le Roux dadelik 'n
merkbare onderskeid in die atmosfeer van die dorp teweeggebring het. Mej.
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Lenie le Roux was vyf-en-twintig jaar oud toe sy as hoofonderwyseres van die pas
gestigte dorpskooltjie op Sonop aankom. Sy was 'n baie mooi meisie, wakker en so
vol lewenslus dat dit by haar dadelik 'n begeerte was om die klein spoorweghalte,
die enigsins stille ou dorpie, 'n bietjie ‘lewendig te maak’. Die eerste groot werk wat
sy haarself in die vooruitsig gestel het, was om Sonop van 'n publieke saaltjie te
voorsien en trots die algemene pessimisme waarmee haar plan van alle kante
bejeën is, het sy in 'n verbasende kort tyd haar werk seëvierend uitgevoer. Sy het
'n toneelgeselskap gestig, konserte en basaars gehou en sommer reguit by die ryk
veeboere in die omtrek van Sonop gebedel. Binne enkele maande was Sonop die
trotse besitter van 'n lang grasdakgebou wat ten minste ruim genoeg was om aan
die meeste inwoners sitplek te verskaf. Toe het sy 'n orkes tot stand gebring en die
jongmense leer dans. Hierdie laaste bedrywigheid van Lenie le Roux het nie sonder
teenstand gegaan nie. Baie van die oumense het niks van dans gehou nie, maar
die jong predikant wat Sonop een maal in die maand besoek het, het hom nie daaroor
bekommer nie omdat hy oortuig was dat die jongmense hulle goed gedra. Hy het
dit maar vir die jongeres onder sy kudde oogluikend toegelaat. Selfs toe 'n ouderling
daaroor kla, het hy laat blyk dat hy ‘geen kwaad in dans sien nie’, mits dit sonder
buitensporigheid geskied. Dit bied die jongmense ten slotte oefening, en bevorder
hul gesellige onderlinge verkeer. En so het Lenie dit bewerkstellig dat daar minstens
een maal in die maand 'n dans in die saaltjie gehou is, wat spoedig onder die
jongmense van Sonop en omtrek uiters populêr was.
Die verskriklike voorval wat Sonop weke lank 'n groot plek in die nuusblaaie van
die buitewêreld verskaf het, was die dag ná een van hierdie maandelikse danse.
Lenie le Roux het by haar aankoms haar intrek geneem in die huis van 'n taamlik
bejaarde egpaar, oom Willem en tant Betta van Staden. Hulle had geen kinders nie,
sodat die ou paar maar te bly was om so 'n lewendige en opgeruimde jong meisie
in hul stil en eensame huis te kry. Die Van Staden-huis was op die buiterand van
die dorpie, half verskuil agter die voorposte van die digte Bosveldbome wat Sonop
omsingel. Net een huis het nog verder van die middelpunt van die dorp gelê. Dit
was dié van Wouter de Leeuw, 'n Afrikaner van Belgiese herkoms. Hy was 'n
handelaar in wilde diere, velle, horings, feitlik in alles wat die natuur in die Bosveld
voortbring. Sy huis, ongeveer 'n myl van die Van Stadens, was omring van groot
koue waarin hy altyd 'n groot aantal bobbejane, ape, slange en al die ander klein
diersoorte uit die omtrek aangehou het. Dit was sy gewoonte om twee of drie maal
in die jaar sy diere persoonlik na een van die groot stede te vervoer, waar hy hulle
van die hand gesit het. Hy was 'n ongehude man van sowat veertig jaar en was ten
tyde van die groot opskudding reeds vyf jaar in Sonop woonagtig. Hy was 'n stil en
teruggetrokke mens wat by sy kennisse altyd die indruk gewek het dat daar een of
ander groot tragedie in
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sy lewe was. Hy word hier spesiaal genoem omdat hy die Van Stadens se naaste
buurman was. Behalwe hulle het hy ook eerste van die vreeslike tragedie gehoor
en met die onmiddellike omstandighede kennis gemaak.
Dit was 'n Saterdagaand.
Die Van Stadens het na gewoonte vroeg geëet, waarna tant Betta en Lenie le
Roux in gemakstoele op die stoep gaan sit het om die heerlike koelte van die nag
te geniet. Dit was volmaan en daar was iets onbeskryflik betowerends in die donker
skaduwees van die massiewe doringbome, opgeluister deur die sagte glans van
die maan wat nou reeds hoog bo die boomtoppe die hemel in die ooste beheers.
Dit was stil, soos altyd snags in Sonop. Af en toe was daar die getjank van 'n jakkals
êrens tussen die buitewerwe van die dorp, die geblaf van 'n hond of die treurige
hoe-hoe van 'n gehoringde uil, maar anders was die stilte onafgebroke.
‘Wat 'n heerlike nag!’ sê Lenie, en ná 'n pouse: ‘Ek het verwag Jan Foster en
Willie Serfontein sou my besoek om verskoning te vra vir hul gedrag van gisteraand.
Altwee het dit ten minste belowe, en ek dink dit kom my toe.’
Tant Betta slaak 'n diep sug. Sy het nooit eintlik van die danspartye gehou nie.
‘Ag Lenie, ek het jou gesê daar sal niks goeds van kom nie ... Daar is nog tyd om
dit af te skaf.’
‘Onsin, vrou!’ brom oom Willem. ‘Dit is nie die dans wat die lawaai veroorsaak
het nie. Dit kon net so maklik by Nagmaal gebeur het ...’ Hy wil sy argument nog
verder voer, en tant Betta is klaar om op haar sagmoedige wyse te antwoord, maar
Lenie wil aan so 'n gesprek nie verder deelneem nie. Sy staan skielik op met die
woorde: ‘Dit is so 'n heerlike aand, tant Betta, ek gaan 'n entjie loop. As een van
hulle kom, sê hom dan ek het die Rooikrans-voetpad geneem en hy kan my
tegemoetkom.’ Met 'n vrolike laggie is sy by die voorhek uit, om spoedig tussen die
donker skaduwees van die bome te verdwyn.
Dit was die laaste keer dat iemand op aarde haar stem gehoor of haar lewend
gesien het. 'n Halfuur, seker nie langer nie, het die ou egpaar Van Staden in stilte
gesit. Hulle het self ook onwillig gevoel om Jan Foster en Willie Serfontein se gedrag
verder te bespreek. Buitendien kon een of albei binnekort hul verskyning maak, en
dan sou die omstandighede ongemaklik genoeg wees.
En toe, deur die groot stilte, hoor die ou egpaar skielik 'n geluid, 'n geluid so
verskriklik dat dit hulle albei orent uit hul stoele ruk.
‘Wat is dit?’ roep tant Betta, een hand vas oor die hart gedruk.
‘Bring my geweer! Maak gou, Betta!’ beveel oom Willem terwyl hy na die voorhek
beweeg.
Die geluid het uit die rigting van die Rooikrans - voetpad gekom. Dit was 'n gil, 'n
skreeu, skielik afgesmoor asof 'n groot, forse hand oor die mond van die skreeuende
persoon gedruk is. Dit, altans, was wat die oumense later oor en oor aan
ondersoekers sou vertel.
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En toe was alles weer doodstil.
Dit was lank eer oom Willem sy gelaaide geweer in die hande had en eerdat hy
seker gemaak het dat alles in orde was. Toe hy wegdraf, roep sy vrou nog instruksies
agterna, en toe skielik: ‘Daar is sy!’
Altwee het haar byna gelyktydig gesien. Sy kom tussen die bome wat die
Rooikrans-voetpad hier bedek, slingerend in die maanlig uit. Sy was in spierwit
geklee. Nie alleen slinger sy nie - elke paar oomblikke, net wanneer hulle verwag
sy gaan ineenstort, stuit sy. Oom Willem kon selfs op hierdie afstand sien dat sy
haar hoof hoog hou soos iemand wat na die sterre loop en kyk. Hy was reeds met
sy swaar geweer aan hardloop, met tant Betta ver agter hom, toe die verwagte
plaasvind. Een oomblik staan sy in die voetpad stil, met altwee hande oor die maag
gevou, en toe slaan sy in die hoë gras neer soos iemand wat 'n koeël deur die hart
gekry het. Toe hulle langs haar kniel, was dit gou duidelik dat alle menslike hulp vir
Lenie le Roux te laat was. Sy was dood, en op haar gesig was 'n uitdrukking van
pynlike wroeging.
‘Bly jy hier, Betta; ek sal Wouter de Leeuw gaan roep ... Hy het buitendien 'n
telefoon in sy huis.’
Oom Willem het hom tuis gevind, en binne 'n paar minute was die polisiepos by
die spoorwegstasie en die distriksgeneesheer, dr. Oosterryk, op hoogte van die
feite.
De Leeuw het dadelik sy hulp en dié van sy bediendes aangebied en nouliks was
hulle op die stoep of hulle sien deur die ruie bome die ligte van die twee motors.
Maar dit was lank reeds te laat. Lenie was dood. Sy was feitlik dood voordat die
ou egpaar haar in die lang gras bereik het. Hulle het haar op die bed in haar
slaapkamer geplaas en hier was ou dr. Oosterryk ure lank met die nadoodse
ondersoek besig. Toe hy uitkom, nog met sy dik gomlastiek-handskoene aan en 'n
mes en skêr in sy hande, was daar op sy gesig 'n uitdrukking van verbystering wat
woorde onnodig gemaak het.
‘Ons moet dadelik by jou telefoon kom, De Leeuw. Ons moet die polisie bel.’
Die volgende dag was daar drie speurders uit die hoofstad en twee jong dokters
uit die departement van mediese ondersoek.
Die volgende dag het hulle met die lyk na Johannesburg vertrek en Sonop is
agtergelaat in 'n toestand van verbystering soos die klein Bosveld-dorpie nog nooit
beleef het nie.
Die jong speurder, Noël Marchand, is op instruksies van die kommissaris
agtergelaat om die saak verder te ontplooi.
Toe hy die kommissaris die volgende dag bel, kan hy dadelik hoor dat sy hoof
diep ontsteld en ontevrede is.
‘Dis nie 'n speursaak nie, Noël. Ek dink dit was glad nie 'n misdaad of dat 'n
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tweede persoon betrokke was nie. As die dokters nie kan sê hoe iemand dood is
nie, hoe kan hulle van ons verwag om dit uit te snuffel of om te sê wie die
problematiese misdaad gepleeg het? Maar gaan maar voort, Noël, asof dit 'n moord
is en beskou elke inwoner van Sonop as 'n moontlike moordenaar, ofskoon jy nie
weet hoe die moord gepleeg is nie! Ek stuur jou die uitslag van die mediese
ondersoek, maar ek twyfel of dit jou enigsins sal help.’
Die doktersrapport het so gelui: ‘Die oorledene, Lenie le Roux, is 'n jong, gesonde,
goedgeboude meisie van ongeveer 25 jaar oud. Uitwendig is daar geen wond of
die minste storing van die klere nie. Daar was g'n aanranding of poging daartoe nie.
Die kop en ander hoofdele van die liggaam is onbeskadig. Die enigste verwonding
is drie parallelle snye aan die binnekant van die linkerarm, een duim onderkant die
elmbooggewrig. Die wonde is 'n halfduim diep en daar was taamlike bloeding. Die
lippe van die wonde was geskeur asof hulle deur 'n saag in plaas van 'n mes of
ander skerp instrument toegedien is. Die meisie is dood as gevolg van asfiksie,
maar daar is aan die keel of keeldele geen die minste teken van gewelddadige
verwurging nie, nòg is die mond of monddele in die minste beseer. Daar is g'n teken
van vergiftiging nie. Daar is nie die minste bewys hoe die verwurging of ademloosheid
veroorsaak is nie.’
‘Nou ja,’ dink Noël Marchand, ‘sy is dood aan gebrek aan asem, en verder as dit
gaan ons geneeskundige vriende nie.’
Speurder-sersant Noël Marchand het geen poging aangewend om sy amp en die
doel van sy teenwoordigheid in Sonop te verberg nie. Dit was in elk geval reeds
bekend. Hy het dadelik met sy ondersoek begin van waar oom Willem en tant Betta
die meisie laas lewend gesien het.
By hulle het hy gehoor van haar opmerkings oor Jan Foster en Willie Serfontein
se gedrag die aand voor haar dood. Jan Foster was posmeester by die stasie en
Willie Serfontein bestuurder van die klein banktak. Dit was geen geheim dat altwee
op Lenie verlief en vreeslik jaloers op mekaar was nie.
Die aand tevore by die dans was daar 'n geweldige rusie tussen die twee oor 'n
dans wat aan Foster belowe is maar wat Serfontein beslis wou deurdans. Hy het
eenvoudig geweier om Lenie te los. Die gevolg was dat Foster haar nie kon vind
nie en erg verwoed met 'n ander meisie die dans geëindig het. Toe hy later van
Lenie die besonderhede verneem, het hy Willie Serfontein op die plek 'n hou gegee
wat hom op sy hakskene laat terugsteier het. Daarop sou ongetwyfeld 'n vuisgeveg
gevolg het indien sommige van die ouer en meer besadigde mense nie dadelik
tussenbeide getree en 'n einde aan die saak gemaak het nie.
Een van die vernaamste in hierdie rol van vredemaker was Wouter de Leeuw. Hy
het dadelik sy arm vir Lenie aangebied met die woorde: ‘Ons woon naby mekaar;
ek sal u ten minste veilig aan oom Willem oorhandig.’ Ofskoon dit nog vroeg was,
is Lenie met hom weg. Maar voor hulle by die voordeur uit was, het Foster hulle
agterna geskreeu: ‘Dit is jou skuld, Lenie! Dit is omdat
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jy self vals is en jou beloftes onvertroubaar is. Maar ek sal jou uitbetaal!’ Van hierdie
uitroep was daar minstens twintig ooggetuies.
‘Maar wat sou dit help,’ vra Marchand homself, ‘indien ek kon bewys dat hy hierdie
dreigement geuit het en in die nabyheid was waar die meisie haar dood
tegemoetgegaan het? Was daar moord en hoe het hy dit gepleeg? Tot dusver het
ons nie die minste bewys van so iets nie.’
Sy eerste werk was om die twee jong kêrels na die polisiekantoor te ontbied en
onder strenge kruisverhoor te plaas. Hulle het nooit probeer om hul gedrag te versag
of doekies om te draai nie. Altwee het rondborstiglik erken wat plaasgevind het - en
altwee had 'n waterdigte alibi. Ten tyde van Lenie le Roux se dood was Foster en
Serfontein altwee in Sonop-halte se kroeg, waar hulle hul verbroke vriendskap
herstel en afgedrink het. Hulle het besluit om Sonop die aand nie te besoek nie en
het tot middernag in die hotel kaartgespeel. Daar was talle getuies om hierdie alibi
buite alle kwessie te stel.
Daarna het Marchand die hele Sonop gefynkam. Hy het elke inwoner onder hande
gehad en toe hy klaar was, moes hy aan die kommissaris erken dat hy g'n tree
verder was as toe hy begin het nie.
Daar was een persoon wat dikwels by hom opgekom het, maar wat hy nog nooit
kon ondervra nie. Dit was Wouter de Leeuw, wat eerste by was ná Van Staden en
sy vrou en wat veel gedaan het om Lenie voor haar dood in hierdie saak by te staan.
Marchand het hom altyd onthou, maar De Leeuw was weg met 'n besending diere
en hy sou moes wag totdat hy terugkom.
Intussen het hy egter alles omtrent De Leeuw uitgevind wat daar in Sonop uit te
vinde was en alles was hoogs ten gunste van die afwesige. En tog was daar iets
wat hom onrustig gemaak het wanneer hy aan De Leeuw dink. Een middag het hy
besluit om na sy huis uit te stap; hy was nog nooit daar nie. Deur 'n plaat ruie en
hoë doringbome het hy eindelik op die huisie afgekom. In die blomtuin voor die huis
was 'n ou swartman besig met spit. Hy het Marchand dadelik as die vreemde
poliesman herken en hom met vreesagtige beleefdheid begroet.
‘Die baas nog nie tuis nie?’
‘Nee, baas, maar ek verwag hom enige tyd. Ek het die trein hoor fluit en hy kom
met hierdie trein. Hy sal binne 'n uur hier wees.’
‘Maak die voordeur oop,’ gebied Marchand, ‘ek sal in sy werkkamer vir hom wag.’
‘Die deur is oop, baas,’ antwoord die ou man.
Nooit in sy latere lewe kon Marchand verklaar waarom hy by die huis ingegaan
het nie.
Regs van die gang was 'n oop deur en net toe hy intree, sien Marchand al die
apparate van 'n klein laboratorium. Daar is talle chemiese buise en flesse,
spirituslampe, chemiese skale, ens. Wat sou 'n dierehandelaar met sulke dinge
doen? Hy staan doodstil om 'n oorsig van die hele kamer te kry en skielik val sy
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oog op 'n klein flessie op die tweede rak regs van hom. Op die flessie is 'n etiket
met drie dik rooi kruise daarop: XXX.
En skielik skiet hom alles te binne. Jare tevore was hy in die departement van
mediese ondersoek in Johannesburg in verband met die ondersoek van bloedspikkels
in 'n moordsaak. Sy onderhoud was met 'n jong Afrikaner-dokter, byna so jonk soos
hy self, en terwyl hy staan en luister, val sy oog op 'n botteltjie op die lessenaar met
drie rooi kruise op die etiket. Ingedagte tel hy die botteltjie op om dit nader te bekyk.
‘Pas op hoe jy dit hanteer, sersant, dit is dodelik!’ waarsku die jong dokter. ‘As jy
dit ooptrek en daar is 'n seer kolletjie aan jou hand so groot as 'n naald se punt, sal
ons vinnig moet werk om jou lewe te red as die proppie aan die seerplekkie raak.’
‘Wat is dit, dokter?’ vra Marchand, nou diep geïnteresseerd.
‘Ons voer eksperimente uit om 'n serum teen mambagif te berei. Ons moet gedurig
voorrade vars gif in die hande kry en dit kos nogal baie. Ons kry byna al ons
mambagif, sterk gekonsentreerd, van 'n kêrel in die klein dorpie Sonop in die Bosveld
en hy stuur dit altyd so met drie rooi kruise gemerk.’
Helder soos 'n rolprent kom dit nou alles weer in Marchand se geheue op terwyl
hy die flessie huiwerig aanraak. Skielik gaan hy blitssnel te werk. Met sy rewolwer
in die hand is hy uit in die blomtuin om die verbaasde swartman met die uiterste
geweld en sonder een woord na binne te sleep.
‘Ek wil die saag hê... jou baas se saag.’ Toe die swartman eindelik die bevel
verstaan, buk hy en neem van onder die lang muurtafel 'n klein sagie soos dié wat
'n snydokter gebruik. Een ondersoek was vir Marchand genoeg. Die saag was met
bloed bevlek en tussen die tande was stukkies vel. En toe onthou hy die verdere
woorde van die jong dokter: ‘Dit moet 'n aaklige dood wees. Dit veroorsaak
verlamming van 'n sentrum in die ruggraat wat die werking van die longe aan die
gang hou. Die slagoffer sou al die tekens van verwurging dra, inwendig en uitwendig
... die gesig sou donker, byna swart wees ...’
Haastig plaas hy die flessie met die saag op die tafel voor hom en die swarte druk
hy agter die deur met die woorde: ‘As jy roer of 'n woord sê, skiet ek jou.’
Daar was die geluid van 'n geremde motor buite en 'n paar minute later stap
Wouter de Leeuw die kamer binne, 'n groot forsgeboude man met donker oë en
hare. Toe sy oë op die flessie en die saag val, skrik hy asof iemand hom 'n slag
toegedien het. Hy word doodsbleek, maar voor hy kon roer, was daar 'n klik en die
boeie was om sy polse.
Later het Marchand Lenie le Roux se lessenaar deursoek, waar bewyse genoeg
was dat De Leeuw haar reeds maande lastig geval het met skriftelike
liefdesverklarings. In sy huis was haar beleefde afwysings. Daar was bewyse genoeg
van die bitterste jaloesie. Maar hierdie getuienis was nie nodig nie; De Leeuw het
alles erken.
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7 Die Man te Perd
'n Ware spookstorie
Die gedaante waaroor die volgende verhaal handel, het drie afsonderlike male
verskyn, op die verskillende plekke, almal egter binne 'n sirkel van uiters drie myl
in deursnee. Daar was 'n maand tussen elke twee verskynings want die gedaante
had die eienaardigheid dat hy hom omstreeks volmaan aan mense vertoon het.
Daar was gerugte van baie meer male waarop die gedaante in hierdie omtrek aan
blankes en swartes sou verskyn het, maar ek skryf net van die besondere drie kere
omdat hulle al drie in my onmiddellike nabyheid gebeur het en omdat die getuienis,
wat hierdie drie verskynings betref, volgens my mening bo alle twyfel verhewe is.
Ek het self nooit die gedaante gesien nie maar ek stel net soveel vertroue in die
verklarings van die mense wat dit gesien het as wat ek in my eie sintuie sou gestel
het.
Of ek werklik glo dat dit 'n spook was; of ek in spoke in die algemeen glo; of ek
dink dat die gedaante objektief (uitwendig) was of subjektief (inwendig), 'n skepping
van die menslike verbeelding, dit is almal vrae waarvan die antwoorde vir die lesers
van minder belang sal wees, derhalwe sal ek hulle nie hier aanroer nie. Ek sal enkel
die storie vertel soos ek daarmee in aanraking gekom het en die leser oordeel self
omtrent die geloofwaardigheid van die getuienis. Volgens sy geloof sal hy salig
word.
Dit het gebeur ongeveer twaalf jaar na die Driejarige Oorlog. Ek was destyds
spesiale vrederegter en het gewoon op die plaas gemerk N op die aangehegte kaart.
Die plaashuis was ongeveer 1½ myl van die polisiestasie, waar ek eenmaal in die
week hofsitting gehou het.
Die polisiestasie was teen die steil helling van 'n rant. Onder teen die voet van
die rant het die grootpad na die spoorwegstasie geloop (H-H). Die polisiegeboue
het bestaan uit: B slaapvertrekke van blanke polisie, C stalle, D hof, E tronk, en F
hutte van swart polisie. Kort onderkant die polisiestasie was 'n klomp groot los rotse
(G) - party so groot soos huise - en om die rotse het die grootpad 'n halfsirkel
gemaak. Aan die ander kant was weer 'n absoluut reguit afdraande pad vir ongeveer
drie myl (H H) met 'n diep, ondeurgangbare donga (K K) aan die regterkant en 'n
steil, rotsagtige rant (M M) aan die linkerkant. Dit is van die grootste belang in die
beoordeling van hierdie verhaal om altyd te onthou dat geen perderuiter van die
grootpad kon afkom sodra hy die los rotse verby was nie omdat geen perd die rant
M-M kon uitkom of die donga K-K kon deurgaan nie. Vir iemand wat by die rotse
(G) staan, sou 'n perderuiter op die grootpad (H-H) in helder maanlig vir drie myl
sigbaar wees. Dit is deur werklike proefnemings bevestig. Die pad H-H was van
melkwit gruis.
Die bemanning van die polisiestasie het bestaan uit een sersant, een korpo-
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raal en twee manskappe, asook ses swart konstabels. Die blanke korporaal was
slegs tydelik by ons gestasioneer. Die sersant wat in bevel van die pos was, was 'n
Australiër, vet, gemoedelik en vrolik en het seker nooit 'n teken van bygelowigheid
of senuagtigheid getoon nie. Die korporaal was 'n Engelsman wat lank in bevel was
van 'n pos aan Krokodilrivier. Een van die manskappe B, was 'n Afrikaner wat in
ons oorlog beroemd was vir sy dapperheid en onverskrokkenheid. Hy is drie maal
gewond. Hy was van geaardheid kalm en bedaard, geneig om die spot te drywe
met alle stories omtrent bonatuurlike dinge en wesens.
Hy was die enigste getroude en had sy vrou en haar jonger suster, mej. X, by
hom op die stasie.
Hier moet nog net bygevoeg word dat die hele omtrek ruig begroeid is met bosse
en bome waardeur die voetpad R-R tussen die plaas en die polisiestasie heen vleg.
Die plek is geleë in wat toe een van die mees afgesonderde Bosvelddistrikte van
Transvaal was. Dit was vyftien myl van die naaste spoorwegstasie af, met 'n baie
yl verspreide blanke bevolking. Swartes was egter volop.
Die leser het nou 'n oorsig van die terrein en die vernaamste persone wat
deelgeneem het aan die drama wat ek nou gaan beskrywe.
Een oggend vroeg kry ek met een van die swart konstabels 'n briefie van die
sersant waarin hy my vra om gedurende die loop van die dag na die stasie oor te
kom, daar hy iets van belang het om my mee te deel. Hy kon nie na my kom nie
omdat hy alleen op die stasie was. Die korporaal en die twee manskappe was van
die vorige dag al op patrollie uit. Sy briefie het so belangrik geklink dat ek dadelik
'n perd laat opsaal het en met die swart konstabel langs voetpad R-R (my gewone
weg) na die stasie toe saamry.
By die polisiestasie aangekom, kon ek onmiddellik 'n groot verandering in die
sersant se gedrag bespeur. Hy was 'n vet man, en gewoonlik vrolik en opgeruimd.
Nou was hy egter in 'n ernstige en bedeesde stemming. Sy eerste woorde, in Engels,
was: ‘I saw something wonderful last night.’
Klaarblyklik was hy so diep onder die indruk van sy waarneming dat hy dit dadelik
aan iemand moes vertel. Daar was miskien ook die hoop dat hy van my een of ander
uitleg sou kry wat sou strek om sy ontroering tot bedaring te bring. En dit was die
storie wat hy my te vertelle had:

Eerste verskyning
Die vorige nag moes hy alleen op die stasie deurbring, daar sy drie makkers almal
op patrollie uit was. Van die swart polisie was drie glo ook by die stasie. Omstreeks
elfuur het hy gaan slaap, maar 'n uur later skrik hy skielik uit 'n diep slaap wakker
met 'n onverklaarbare gevoel van onrus wat weldra tot angs styg. Wat hom gewek
het, wis hy nie, maar skielik kom by hom die gedagte op
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dat sy perd met die voetpad S-S afgeloop het na die grootpad H-H en aan weglope
was in die rigting van die spoorwegstasie. Hy erken dat, indien hy in 'n toestand
was om na te dink, hy dadelik sou ingesien het dat die gedagte onsinnig was. Sy
perd was 'n ou gesoute merrie wat al jare op die stasie was. Dit was sy gewoonte
om haar snags los te laat en die stal oop te laat met 'n krip vol voer sodat sy te
enigertyd kon inkom. Wegloop was nie aan te denke nie. Waar jy haar ook mag
loslaat, sou sy altyd na die stasie terugkom. Dit is belangrik om dit alles te weet by
die beoordeling van die sersant se gemoedstoestand.
Die onsinnige oortuiging word by hom al hoe sterker en uiteindelik moes hy toegee
aan die onweerstaanbare drang om die wegloop van sy perd te verhinder. Hy trek
sy pantoffels aan en so, in slaapklere geklee, stap hy by die stal verby met die
voetpad S-S af na die rotse G-G. Later het dit geblyk dat sy perd al die tyd in die
stal was, maar so seker was hy van haar weglopery dat die gedagte selfs nie by
hom opgekom het toe hy by die oop stal (C) verbyloop om in te kyk nie.
Dit was volmaan of naby volmaan en byna so helder as dag buite. Toe hy by die
rotse G aankom, word hy skielik gestuit deur iets wat hy deur 'n opening tussen
twee rotse in die grootpad aan die ander kant sien. (Die leser moet die kaart
noukeurig nagaan.) Hy nader die rotse sorgvuldig sodat hy self onsigbaar bly en
toe hy by die opening kom, loer hy versigtig deur. Hy het stellig verklaar dat wat hy
gesien het by hom nie die minste skrik of vrees veroorsaak het nie. Eerder had dit
'n kalmerende effek. Daar was nooit die minste vermoeding van iets bonatuurliks
nie.
Hy sien voor hom in die middel van die breë wapad, tien of twaalf tree van waar
hy agter die rotse skuil, 'n man te perd.
Die maan was so helder dat hy elke besonderheid duidelik kon sien, en jare van
oefening in die polisiediens het hom man en perd noukeuriger laat bestudeer as 'n
gewone mens dit miskien sou gedoen het.
Die eerste ding wat 'n indruk op hom gemaak het, was die volstandige
bewegingloosheid van beide ruiter en perd. So stil was hulle dat dit meer na 'n
standbeeld uit klip lyk as na iets wat lewe. Hy sien dat die perd 'n ligte vos is met 'n
wit bles en vier wit voete. Die kleding van die ruiter het na 'n militêre uniform gelyk,
maar van 'n soort waarmee die sersant onbekend was. Hy kon sien dat die ruiter 'n
rybroek en kamaste aanhet en sy bolyf was bedek met 'n swart mantel wat tot aan
die saalklappe hang. Op sy hoof was 'n pet waarvan die tuit sy gesig so beskadu
dat dit so te sê onsigbaar was. Die sersant kon nie uitmaak of die ruiter baard of
snor had nie. 'n Ander verskynsel wat sy aandag dadelik getrek het, was die feit dat
die ruiter se stiebeuels, stangd en spore in die maanlig blink en skitter. Dit het die
sersant nog meer die gedagte laat kry dat die persoon voor hom in die een of ander
militêre diens was. Ons in hierdie geweste was nie in die gewoonte om stang en
stiebeuels te poleer nie!
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Dat die sersant dadelik tot die gevolgtrekking geraak het dat daar iets verkeerd was,
spreek vanself. Waarom sou 'n ruiter in die middel van die nag op dié eensame plek
roerloos in die pad staan? Daar moet natuurlik iets verkeerd wees.
En nouliks het suspisie by die sersant ontstaan of hy kom onverwags op 'n
moontlike uitleg van die saak. Terwyl hy die perderuiter so noukeurig staan te beloer,
hoor hy ver agter hom op die grootpad die geklap van swepe. Dit was transportwaens
wat van 'n pas-geopende tinmyn na die spoorwegstasie terugkeer. Om die hitte te
vermy, was dit die drywers se gewoonte om in die nag te ry. Die sersant onthou toe
dat dit die end van die maand is en dat die transportryers die dag tevore uitbetaal
is. Dadelik deurskou hy die hele saak. Die man voor hom is 'n rower wat die waens
wil voorstaan om hulle van hulle geld te beroof. Onmiddellik tree die geregsdienaar
in hom handelend op. Hy kruip stadig agteruit en toe hy buite gesig van die rotse
was, hardloop hy terug na die polisiestasie. In sy slaapvertrek aangekom, neem hy
sy gelaaide rewolwer uit die holster en steek die wapen in sy slaappak se sak. Toe
gaan hy terug.
Op weg maak hy die swart konstabels wakker en gee hulle bevel om hulle gereed
te hou met wapens in die hand. Sodra hulle hom op sy fluitjie hoor blaas, moet hulle
so vinnig moontlik na die rotse toe hardloop. Intussen moes hulle binne hul hutte
bly en geen lig vertoon nie. Aan een van hulle het hy bevel gegee om intussen sy
perd in die stal stilletjies op te saal.
En toe stap hy alleen terug na die rotse toe.
Sy plan was weldeurdag en gesond. Hy was natuurlik nie seker dat sy vermoede
reg was nie. Om dadelik handelend op te tree, kon hy 'n vreeslike fout begaan en
homself in onherstelbare moeilikheid beland, derhalwe het hy besluit om die man
te perd weer agter die rotse te bekruip en dan skielik uit te stap en die perd aan die
teuels te vat voor daar kans vir omspring was. As dit dan blyk dat die ruiter 'n redelike
uitleg vir sy sonderlinge gedrag kon gee, dan sou alles kon reggemaak word deur
'n eenvoudige verontskuldiging van die kant van die sersant. Blyk dit egter dat sy
vermoede gegrond was en dat die man geen bevredigende uitleg kon gee nie, dan
kon hy hom dadelik met sy rewolwer dek en hensop.
En so bekruip hy voetjie vir voetjie die rotse totdat hy weer by die opening kom
en sorgvuldig deurloer.
En toe gewaar die sersant iets wat hom 'n skok gee, 'n waarneembare ruk deur
sy liggaam. Selfs met die vertel van sy ondervinding kon ek sien dat hy in diepe
ontroering raak.
Die ruiter en sy perd het spoorloos verdwyn!
Nadat die sersant hom vergewis het dat die ruiter nêrens op die grootpad sigbaar
was nie, fluit hy vir die swart polisie. Onder hulle was ou September, tolk van die
hof, en as spoorsnyer beroemd in 'n distrik waar spoorsnyers volop
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was. Op die sersant se instruksies het September die pad noukeurig met 'n
polisielampie opgeneem, want ofskoon die maan so helder was dat die kleinste skrif
buite gelees kon word, was dit nietemin moeilik om in die melkwit stof spore sonder
'n lampie te volg. Nadat hy en die twee ander polisie die pad noukeurig oor en weer
deursoek het, kon September met sekerheid verklaar dat daar geen perdespore
was nie. Nadat die transportwaens deurgegaan het, was daar geen perd op die pad
nie.
En toe stel September 'n eienaardige vraag.
‘Baas,’ sê hy, ‘was dit nie 'n man op 'n vosbles met vier wit voete nie?’
‘Ja, dit is die man,’ antwoord die sersant opgewonde.
‘O, dan hoef ons nie spoor te soek nie,’ vervolg die ou swartman, ‘dit is 'n spook.
Ons volk ken hom al drie jaar.’
Vir die eerste maal verneem die sersant toe van talle verskynings en verdwynings
van die man te perd in ons buurt. Ook word hom vertel dat die verskynings periodiek
gebeur, drie of vier maal agter mekaar, maar altyd by volmaan.
Die sersant het erken dat hy nou vir die eerste maal 'n eienaardige rilling oor sy
lyf voel gaan, soos wind oor water. Voor die tyd het hy geen vermoede gehad dat
wat hy gesien het, iets anders as 'n stoflike wese was nie; hy het geen sweem van
vrees gevoel nie. Nou begin hy twyfel en bang word.

Tweede verskyning
Die berig van die spookagtige verskyning was spoedig dwarsdeur ons buurt bekend.
Toe, vir die eerste maal, hoor ons van alle kante stories van vroeëre verskynings
van dieselfde gedaante. Die omstandighede van al die verskillende, beweerde
gewaarwordings was altyd soortgelyk aan wat die sersant gesien het.
Niemand was meer ongelowig, selfs geneig tot spot, as manskap B nie. Jare lank
het hy die buurt te perd deurkruis en nooit het hy iets van die geheimsinnige man
te perd gewaar nie. Nie alleen het hy die sersant se storie openlik betwyfel nie; hy
het glad nie aan spoke geglo nie. Dit was alles kinderstorietjies of gesigte wat bang
mense uit hulle eie binneste te voorskyn roep.
Die noodlot het sake so gereël dat hy self die volgende getuie moes wees van
die werklikheid van die man te perd.
Net 'n maand ná die eerste verskyning was manskap B op patrollie. Tussen eenen twee-uur die nag kom hy terug. Hy moes oor die plaaswerf gaan. Alles by die
huis was natuurlik donker en hy ry sonder om aan te kom, maar ek onthou dat ek
hom hoor verbygaan het. Die middag op sy uitreis het ek sy kaart op die plaas
geteken. Hy neem die voetpad tussen die plaas en die grootpad. Die voetpad gaan
deur 'n taamlike diep en ruig-beboomde vallei, selfs bedags vreeslik eensaam en
stil. In die nag sou dit vir baie mense vreesaanjaend voor-
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kom, maar manskap B het dit duisende male op alle ure van die nag deurgegaan.
Buitendien had hy geen bang haar vir mens of spook op sy kop nie.
Sy perd was 'n ou gesoute een en B het in die gewoonte geraak, as hy snags na
die stasie terugry, om die teuels te los en in die saal te sit en slaap. Sy perd het elke
voetpad geken en het altyd met sy baas die kortste weg huis toe ingeslaan B het
wakker geword toe hy oor die werf ry, maar onmiddellik daarna was hy weer aan
die slaap en hy het nie weer wakker geskrik voor hy teen die oorkantste opdraande
van die vallei was nie. Die bome is hier minder ruig, tog kronkel die voetpad nog
taamlik deur groot ghwarriebosse heen.
Manskap B skrik wakker deur die skielike stuit en snork van sy perd. Sy eerste
gedagte was dat dit 'n ystervark was, in welke dier die ou perd 'n hekel had. Hy
luister of hy niks hoor nie, maar alles was so stil soos die dood. En toe kom hy
stadigaan tot die gewaarwording dat sy ou perd in 'n toestand van ontsettende angs
verkeer. Hy kon voel dat sy hele lyf aan bewe was en hy snork geweldig en
aanhoudend. Nooit tevore het manskap B so iets van die perd belewe nie. En toe
merk hy dat die perd sy kop hoog hou en dat sy ore reg vooruit in die rigting van die
voetpad gespits was.
Op dieselfde oomblik word hy die oorsaak van die perd se skrik gewaar. Vlak
voor hom in die voetpad, omtrent twintig tree van hom af, langs 'n groot ghwarriebos,
was 'n man te perd met die gesig na hom toe gekeer. By nòg man nòg perd was
daar die minste teken van beweging. B trek suutjies sy rewolwer uit terwyl hy die
ruiter gadeslaan. Hy sien dat hy op 'n vosbles-perd met vier wit voete ry. Hy het 'n
swart militêre mantel aan en 'n militêre pet op sy kop, en sy stang, stiebeuels en
spore skitter in die maanlig. Dadelik skiet dit B te binne dat dit ongetwyfeld die man
te perd is wat die sersant 'n maand tevore ontmoet het. Daar was by hom nie die
minste gevoel van skrik of vrees nie en reeds had hy sy spore teen sy perd gedruk
toe die betekenis van twee merkwaardige omstandighede tot hom deurdring en hom
laat bly waar hy is. Die eerste omstandigheid was dit: Hy kyk noukeuriger na die
gesig van die ruiter om sy gelaatstrekke te sien te kry. Hy was so naby en die maan
was so helder dat hy ten minste moes kon sien of hy 'n baard of 'n snor het. Tot sy
uiterste ontsteltenis word hy gewaar dat waar die gesig van die ruiter moes wees,
daar niks anders was nie as 'n swart skaduwee; nie 'n masker of 'n sluier nie, maar
eenvoudig 'n vormlose skaduwee. En toe val dit hom boonop by dat sy eie perd se
gedrag absoluut onuitlegbaar was. Hy het met perde grootgeword; as dit 'n werklike
perd voor hom in die voetpad was, sou sy perd lankal gerunnik het en bepaald geen
tekens van angs vertoon het nie. Een perd skrik nooit vir 'n ander nie, selfs in die
donkerste nag.
Toe hy ten volle bewus word van hierdie twee omstandighede, gewaar hy vir die
eerste maal 'n yskoue rilling langs sy ruggraat op. Sy perd staan toe reeds en
rondtrap, sy klaarblyklike angs ten toppunt gestyg. Hy wag net vir 'n trek aan
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die teuel om om te vlieg en konstabel B het hom nie langer teëgehou nie. Met geboë
hoof, rewolwer in die hand en altwee spore diep in die lieste van sy perd, jaag hy
links uit die voetpad, deur bosse en rotse heen, om uiteindelik met 'n uitgeputte perd
en verskeurde klere die grootpad by die punt van die steil rant te bereik. Konstabel
B was dapper genoeg om nie die minste geheim van sy eie skrik te maak nie.

Derde verskyning
Die derde en laaste verskyning van die man te perd in ons buurt was weer 'n maand
later. Ons het 'n Nuwejaarsvrolikheid op die plaas gehou en die inwoners van die
polisiestasie was te voet op pad huis toe. Hulle loop die omweg langs die grootpad
in plaas van langs die voetpad. Die geselskap bestaan uit die sersant, konstabel B,
sy vrou en die ander konstabel. Ver agter hulle volg mej. X, skoonsuster van
konstabel B, en die korporaal. Dit was volmaan. Die agterste twee het in alle
waarskynlikheid baie stadig geloop. In elk geval was hulle baie ver van die ander
toe hulle altwee gelyktydig agter hulle in die pad 'n geluid gewaar. Geen van beide
was ooit later in staat om 'n denkbeeld van die geluid weer te gee nie. Dit was egter
nie perdepote nie. Altwee kyk gelyk om en gewaar, binne drie tree agter hulle, in
die middel van die pad die man te perd. Hy sit weer roerloos toe hulle hom sien.
Die uitwerking op altwee was 'n geweldige skrik. So groot was die skrik dat die
korporaal vir 'n paar minute sy sinne verloor het. Hy hardloop weg en laat sy meisie
in die steek. Dit was haar geweldige geskreeu wat hom weer tot sy positiewe
teruggebring het. Tot sy eer moet verklaar word dat hy net 'n paar tree gehardloop
het. Toe hy haar toestand besef, keer hy dadelik na haar terug, maar voor hy haar
kon bereik, sak sy bewusteloos in die grootpad neer. So hard het sy geskreeu dat
die voorste klompie en ook ons op die plaas haar gehoor het, en binne 'n paar minute
was ons almal op die plek bymekaar, maar die man te perd het toe lankal verdwyn.
Toe die korporaal omdraai om na mej. X terug te gaan, was daar geen spoor of
teken van die ruiter nie.
Ten slotte wil ek die leser attent maak op sekere feite wat van belang mag wees
in die sielkundige beoordeling van die gebeurtenis. Ten eerste: in twee van die
gevalle het die waarnemers onmiddellik tevore uit die slaap wakker geskrik. Dit
gebeur dikwels dat 'n mens ná skielike ontwaking in 'n abnormale sielkundige
toestand verkeer. In twee gevalle het die verskyning nie die minste onmiddellike
skrik veroorsaak nie. Die skrik het later eers gekom. In die geval van die sersant
was dit verstaanbaar, want hy het ten minste geen vermoede van die bonatuurlikheid
van die gedaante gehad nie. In die geval van manskap B is dit minder uitlegbaar
want hy wis dat daar ten minste 'n vermoede van bo-
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natuurlikheid was. In die geval van die korporaal was daar onmiddellike en
buitensporige skrik.
En nou omtrent die objektiwiteit of subjektiwiteit van die gedaante. Was die
verskyning uitwendig of inwendig; was dit 'n werklikheid of 'n skepping van die
menslike verbeelding? Die oplossing van hierdie vraagstuk hang natuurlik van die
getuienis af. In die geval van die sersant was daar maar 'n enkele menslike getuie
en 'n beoordelaar sou geneig wees om aan te neem dat die gedaante 'n droombeeld
was wat geen uitwendige bestaan had nie. In die geval van manskap B word die
vraagstuk meer ingewikkeld. In sy geval was daar twee getuies wat dien om die
uitwendigheid van die verskyning te bewys en een van die twee getuies was nie 'n
mens nie, juis daarom was sy getuienis van veel meer waarde as die verklaring van
'n mens sou gewees het. Hierdie belangrike getuie was manskap B se perd.
Dit is algemeen bekend dat die mens baie vatbaar is vir suggestie. Een mens kan
maklik aan ander gedurende 'n moment van skrik of opgewondenheid, die skeppings
van sy eie verbeelding deur suggestie oordra. As een bang mens skielik in die
donker uitroep: ‘Daar staan 'n ou vrou,’ dan is die kanse tien teen een dat sy bang
maat die ou vrou ook sal sien - al is sy nie daar nie. Maar aan 'n perd kan jy 'n
suggestie nie oordra nie. Hulle glo ook nie aan spoke nie, daarom is manskap B se
perd die vernaamste getuie in die hele voorval, wat die uitwendigheid van die
gedaante betref.
In die geval van die korporaal en mej. X was daar twee menslike getuies wat in
hierdie saak nie van soveel waarde as een perd is nie, ofskoon hulle verklaar dat
daar hoegenaamd geen suggestie van die een aan die ander was nie. Dit is natuurlik
nooit uitgesluit dat altwee 'n weinig ‘lugtig’ vir die ‘spook’ was nie en dat altwee die
moontlikheid van sy verskyning in hulle gedagte gehad het nie. Dan sou 'n woordelike
suggestie nie nodig wees om die gedaante te skep nie. In die laaste geval was daar
ook geen voorafgaande slaap nie. Die leser sal hieruit aflei dat die getuienis ten
gunste van die werklike objektiwiteit van die gedaante van verskillende aard en
taamlik sterk is.
Ná die drie voorvalle was daar, soos ons verwag het, gedurig gerugte omtrent
verskynings van die man te perd. In verskeie gevalle sou vroue en jongmense hulle
buite kennis geskrik het vir die man met die swart mantel en die blink spore. Meeste
van die gevalle het na ondersoek geblyk die skeppings van blote angs te wees,
maar hulle was gewigtig genoeg om van die kommandant van polisie 'n stywe
offisiële brief aan my polisie uit te lok waarin op die onmiddellike inhegtenisneming
van die gedaante aangedring is. Dit is seker die eerste maal dat 'n spook die
onderwerp van offisiële korrespondensie geword het.
Wat ons betref, was die verskyning aan die korporaal die laaste verskyning van
die man te perd.
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Dwaalstories

aant.

1 Klein Riet-Alleen-in-die-Roerkuil
Die eerste boodskapdraer by Gammadoekies was die geel Boesmantjie
Riet-alleen-in-die-Roerkuil.
Sy ta se ta, ou Heitsi-eibib, het hom so genoem toe hy nog in die dra-vel sit. Hy
kon so vinnig hol dat die stofwarreltjies onder sy hakskene uitdraai; en as hy reg-reg
uithaal, dan word hy nes 'n vaal strepie in die middel van die wapad.
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En toe kom die groot gevaar by Gammadoekies. Ou Heitsi-eibib het in die nag
kajuitraad belê, want die nood het gedruk. Hy het selfs ou Klipdas-Eenoog laat haal
om te kom by sit, en hy was so oud dat sy kakebeen weggeslyt was en sy oë byna
1.
toegekrimp. Die hele nag het hulle om die vuur in die tgorra gesit, en dit was ou
Klipdas-Eenoog wat die groot woord agtermekaar gesit het. En met die rooidag roep
hulle vir Riet-alleen om die boodskap na Rooi Joggom te dra.
En toe hy kom, hoor hy die meide in die strooihuise skree: ‘Hot-'tgorra! Hot-'tgorra!’
En die mans is so bang dat hulle toonnaels kletter en die sweet drup van hulle lyf
in haelkorrels. Elkeen kan die vuur met een asem doodblaas.
En toe die dag wit word, spring hy van Gammadoekies weg. Hy dra die uitspeelstel
in die linkerhand en met die regtervuis slaat hy op sy voorkop; vir elke woord van
die boodskap 'n slag met die vuis - dan kan hy nie vergeet nie.
Die laaste woord van sy Ou Ta was: ‘Pas op vir Nagali: sy sal jou op baie maniere
voorlê; sy het sterk toorgoed. As jy verkeerd maak, word jou lyf so styf gespan as
die snaar van die groot ramkie!’
Toe die son hoog was, siet hulle nog op die laaste bult die warrelwindjies onder
sy voete uitdraai, maar Riet-alleen self was net 'n vaal strepie in die wapad.
Toe sê Klipdas-Eenoog: ‘Arrie! Die vonke sit in die wolf se stert.’ Want dit was hy
wat die groot woord uitgedink het.
En toe Riet nie meer sy eie skaduwee kon sien nie, kyk hy voor in die pad, en
daar gewaar hy 'n skraal Boesmanmeidjie. Sy trap stadig 'n paar danstreë oor die
pad. ‘Arrie, Ousie,’ sê Riet, ‘kan jy dans?’
‘My boeta!’ sê sy, ‘wat sit jy op die miershoop neer?’
‘Dis 'n beste uitspeelstel,’ sê Riet, en hy sit hom op die miershoop. ‘En wat het
my ousie?’
Sy vat die blou kraleband van haar nek en sit dié neer. En toe spring hulle weg
veld in. Tot by die derde miershoop bly hulle bymekaar, en van daar begin die meidjie
ringe om hom te dans en sy draai met 'n groot halfmaan terug na Gammadoekies.
En Riet wil skree: ‘Dié kant toe, my ousie! dié kant toe!’ maar sy asem is klein, en
sy dans so vinnig dat sy die woorde voor sy mond wegwaai. En Riet se hart word
klein, en hy dink: ‘Ek sal soheentoe haal en my uitspeelstel red.’ Maar toe hy
wegspring, siet hy die vaal meidjie dans ver voor hom soos 'n dryfwolkie op die
bergtop; en toe hy nog ver was, gryp sy die uitspeelstel en sit haar krale om. En hy
hoor haar lag, en sy roep: ‘My ou boet, my vuurmaakplek is aan die bokant. Ek sal
vir Nagali jou groete sê.’ En toe sy wegdans, toe siet hy al die tyd die warrelwind
uit die groot woestyn.
En toe sê hy: ‘Hot-'tgorra! die snaar van die groot ramkie!’ want die son was aan
die afdraand en Rooi Joggom is ver!
En hy spring weer weg, maar hy sê nie meer die boodskap nie, want die jammerte
van die uitspeelstel was in sy hart.

1.

Ook Sesoeto. Grootrivier-Boesmans het die woord oorgeneem. Die letters tg stel die
Boesman-klap met die tong voor;
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En hy eet die pad tot by die middelbergse nek. En toe gewaar hy, langs die los klip
links van die pad sit 'n Boesman, en in sy hardloop hoor hy die vaal maat roep: ‘Wat
is die treur dat my boet vandag so stadig loop?’
En Riet-alleen stuit by hom. ‘Kan my boeta hardloop?’ vra hy.
‘Die meide van Jakkalsdraai het my so vertel,’ sê die vaal Boesman.
En Riet se hart brand in hom, want hy het nog nooit een gekry wat sy stof kon
asem nie.
‘Sal dit wees tot bo-op die nek?’ vra Riet-alleen.
‘Heitse!’ sê die vaal Boesman, ‘die bobbejaan hol die berg uit. Nee, my boeta, dit
sal wees tot by die spits klip,’ en hy wys terug tot onder in die leegte, en hulle staan
klaar. En toe hulle wegspring, gly die vaal Boesman van Riet weg. En Riet druk sy
oë toe, en hy haal uit. En toe hy die grond gelyk voel onder sy voete, kyk hy weer,
en hy sien die vaal Boesman soos 'n klein stoffie ver in die wapad. En toe hy sy
hand oor sy oë sit, gewaar hy dit is Nagali se oribietjie. En hy slaat op sy mond, en
sy hart word sag in sy lyf. En hy draai om en spring berg uit, en hy sê net: ‘My ta se
ta!’
Dit was donker toe Riet-alleen op die wal van Moetmekaar se drif uitkom: en daar
stuit hy vir die eerste maal weer. Toe die weerlig slaan, sê hy: ‘Heitse! dis Nagali
wat lig maak om my te soek!’ en hy bêre sy lyf.
Van ver kon hy die swart water hoor brom, want die rivier was kwaai, en voor hom
in die drif siet hy die aandlig soos die stert van 'n vis die maalwater swaai.
‘Deurgaan of ramkie se snaar!’ sê Riet-alleen, en hy trap die water in.
En oorkant, teen die wal, sit ou Nagali se Narrakierie, en Riet-alleen hoor dat sy
hom uitlag. En toe sê hy: ‘Heitse, Ousie! Netnou sal ons met mekaar van naby
gesels. My vuurmaakplek is na die bokant!’ En net daar het die groot ongeluk hom
gevang. Hy het vergeet dat hulle by Gammadoekies gehoor het dat Nagali op oulaas
die towerstokkie gekry het wat haar baas maak oor die krokodil.
En toe Riet-alleen die swart water inloop en hy voel dit maal, toe sing hy die
regmaakliedjie:
Ek vat hier en jy vat daar,
o julle Geel Goed, gryp mekaar.

Maar dit kon nie help nie. Oorkant teen die wal gewaar hy die maalgat voor sy voete,
en deurkom is min. En toe siet hy net langs hom die groot soetdoringstomp met een
punt in die vlak water. Hy klim stadig op en hy loer waar Nagali se Narrakierie sit
en hy lag lekker in die holte van sy hand. En toe voel hy die soetdoringstomp roer
onder hom, en roer onder hom, en hy klou vas met al sy naels, en hy roep sy ooroupa
se groot naam, drie keer. Maar dit help nie.
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Hy hoor die Narrakierie roep: ‘My ouboet, watter kant is jou vuurmaakplek?’
Maar hy het die antwoord vergeet.
Toe gewaar hy dit is Nagali se krokodil; en toe hy hom weer kry, lê hy hoog op
die sandwal waar hy vandaan gekom het; maar hy weet dit nie.
En hy spring weer weg en begint weer op sy voorkop slaan, en hy onthou weer
Heitsi-eibib se boodskap, en hy skiet die nag in. En voor hom siet hy die groot vuur,
en hy stuit tussen hulle net met die kom van die rooidag, en hy begint sy boodskap
opsê. Maar eer hy halfpad was, gryp hulle hom, en toe gewaar hy dat hy weer terug
is in Gammadoekies, en dis sy einste oupa wat hom aan die linkerbeen beet het.
En Heitsi-eibib sê vir ou Klipdas-Eenoog: ‘Ons moet hom stywer span as die snaar
van die groot ramkie!’
En daar het hulle die vuurtjie doodgemaak van Riet-alleen-in-die-Roerkuil.
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2 Die Lied van die Reën
'n Koranna-dwaalstorie
Dit was die tyd toe Krom Joggom Konterdans van Das-se-Kant die eerste viool met
vier snare gemaak het; dit was toe ou Jakob Makding homself Sterkman van die
Bessiebome gemaak het. Hy het skanse gemaak en vanggate rondom, en die paaie
met gifstekers vol gelê, en die Skuinswater met haakdoringtakke toegeslaan; en
aldag pronk hy op die werf rond, en snags en smôrens blaas hy op die groot tromp.
En sy kleingoed op die rand van die werf spot met die volk wat verbyloop.
‘A-we!’ sê hulle, ‘die grys Bobbejane grou wortels in die harde grond, en voordag
suig hulle die oggendwater van die grasblare.’
En dit was 'n groot skande.
En niemand van Das-se-Kant, of van die ander werwe, mag naby die water kom;
en hulle wat naby die skaduwee van die Bome kom, moet die mooi woord sê en
2.
boegoe onder die arms van Jakob Makding sprinkel.

2.

By die wilde Boesmans was dit 'n plegtige groet om boegoe onder die arms te sprinkel.
Gewoonlik is dit deur 'n mindere aan 'n meerdere gedaan;
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En die reën bly weg, en die reën bly weg.
En almal buite die werf van die Bessiebome was vaal, want die vet was gedaan
3.
en die honger groot. Hulle soek wortels tot in die nag, en suigwater was al wat
oorbly.
En toe die reën baie wegbly, roep Tuit-Miershoop, die Voorman van Das-se-Kant,
die Groot Raad bymekaar. En Krom Joggom Konterdans werk aan die viool. Hy het
die oues by die vuur hoor vertel dat die Baas-geluidmakers vanmelewe fyn snare
gedraai het uit garingvlees van die witrugratel; en dat elkeen vir 'n maand gestryk
word met elandswortel tot elke draad 'n spinnerak is.
En die horinghout wat in die klipskeure groei, word met wit sandklip geskuur totdat
dit in die wind gons, en dan word die gate oor 'n tambotiehoutvuur gebrand, en dit
was dit viool van die Baasspelers wat die Grootrivier deurgetrek het met Jonkman
Afrikaner. En Klein Joggom Konterdans het die ratelsening gevat, en lank in die
berge gesoek; en saans, as die kleingoed uintjies grou, dan haal hy elandswortels
uit in die sandvlakte; en hy het die snare gedraai en gestryk tot hulle soos haeldrade
lyk; en snags op die slaapmat vryf hy die horinghoutdop totdat dit dreun soos wind
in die groot spelonk.
En die reën bly weg.
En die Sterk Raad kom bymekaar by die werf van Das-se-Kant, en almal kla oor
Makding en die Bessiebome, en vertel van die groot Skuinswater en die volop kos.
En die ou meid Nasi-Tgam neem die woord:
‘As ek in die holte van die nag naby die Bessiebome kom, dan hoor ek mense
loop onder die wind. Dis die dooies van Heitsi-eibib wat die Wet van die Bessiebome
gemaak het: Die Sterkman word gekies en die Sterkman moet oppas; maar as die
reën wegbly en die groot honger kom, dan moet die kos en water gedeel word. Ai!
waar is die jagters van die ou tyd, en die man wat die groot lied kan maak? Waar
is die oorlogman wat die vaal Leeu aan die stert gryp en sê: “Boet, ek is hier?” Waar
is die Baas-Liedmaker? Want ek hoor sê dat die Een by die Bessiebome groot
woorde praat dat daar nie ander spelers is duskant die rivier nie. Jakob Makding
het groot geword onder sy mense, om hy baie liedjies kan maak, en daar was
geeneen wat saam met hom kon speel nie. En hy was 'n uithaaljagter. Ai! ons jagters!
As Pylstert hoes, dan stoei hulle met die dassies by die klipskeure om wegkruipplek
te soek. En die dooies wat in die nag onder die wind loop, sê dat as die man kom,
die beste liedmaker, sal Jakob Makding slap word sonder één slag. Die winter sal
oor hom trek; sy blare sal afval.’
En toe vat Tonteldoos Vuurdop, Ta van die werf Wienslig, die woord. (As dit by
praat kom, staat hy nooit ver nie.) En hy sê aan die ou meid Nasi-Tgam: ‘Van die
gryp aan die leeu se stert kan ek nie sê nie, want die Man het baie volk en skanse,
en hulle sê ook van 'n kapmes. Maar as dit op die speel aankom en die lied maak,
dan is jou Boet van Wienslig nog hier. Waar is die dreunstok, en die lied van die
Kwagga wat hy vanmelewe gemaak het? As hy snags by Wiens-

3.

Water uit 'n baie klein toegemaakte bron, wat met 'n riet gesuig en in eierdoppe gespuug
word;
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lig blaas, dan gee die mannetjieleeus antwoord, onder by die Biesiepan, waar die
bossies klein word.’
Toe sê die ou meid Nasi-Tgam: ‘My Boet van Wienslig het die woord gesê. Dis
hy wat vannag by die Bessiebome, binnekant die werflyn, sal blaas. Dis hy wat ons
die water sal teruggee.’
En almal sê dis die waar woord, en hulle praat mooi goed van Tonteldoos Vuurdop;
en Tuit-Miershoop van Das-se-Kant roep hom sy swaer. Maar Tonteldoos loer die
ou meid Nasi-Tgam onderdeur.
En toe die Raad binne woel, het Krom Joggom Konterdans 'n vuurtjie van
tambotietakkies agter die bokskerm gemaak; en vir laas stryk hy sy snare met die
vars sop van elandswortel, totdat hulle lyk soos die reën wat deur die vuurlig skiet;
en hy kleur die horinghout in die tambotierook, en hy rek sy strykstok van
kwaggastert, en hy span sy snare en draai die ore vas, en hy stryk saggies met die
boog.
En hulle in die tgorra luister. En Tonteldoos sê: ‘Wat hou ons raad en praat van
liede blaas? Hier kom die reën!’
En toe lag die kleingoed buitekant: ‘Narri! Nie één blits nie! Dis Joggom Konterdans
wat sy viool maak.’ Maar toe hulle uitkom, was die vuur dood en hy was weg.
En dié nag luister hulle by Das-se-Kant na die Bessiebome se kant om die
dreunstok van Tonteldoos te hoor. En die ou meid Nasi-Tgam sing die liedjie van
die Nastergal wat weggeraak het toe dit sy wagbeurt by die tiergat was. En toe die
rooidag kom, toe hoor hulle Leeu Makding blaas op sy tromp onder op die werf van
die Bessiebome.
Toe sê Tuit-Miershoop: ‘Nou weet ek! My ou swaer Tonteldoos is oorlede!’ En
hulle lê weg Wienslig toe om die jammer woord aan sy familie te sê. En toe hulle
bykom, siet hulle Tonteldoos sit in die sonnetjie in die hoek van die skerm, en hy
vryf sy bene met likkewaanvet. En hy sug diep. Toe sê Miershoop: ‘Nou weet ek!
Die stutpaal van ons huis is gebreek! Die eierdop van my swaer se dreunstok is
stukkend!’ En Tonteldoos sug weer. En hy sê: ‘My ou boet, om jou die eintlike
waarheid te sê, die eierdop is heel en die dreunstok nog krybaar - maar om jou die
werklike waarheid te sê, dis van my ou oompie - julle weet almal my ou oompie
hang al lank tussen die lewe en die dood; en toe ek alles klaargemaak het in die
donker, toe kry my ou oompie skielik die swart kramp in sy maag. Ek sien dis 'n
swaar siekte, en die meestergoed is skaars; my hart verlang na Jakob Makding,
maar wie kan sy voorste familie met groot siekte alleen in die nag laat bly? Nou is
daar weer gesondheid op die werf.’ En almal sê dis die waar woord.
En die ou meid Nasi-Tgam sing saggies: ‘Ai! die swart kramp! die swart kramp!’
En Tonteldoos Vuurdop loer haar onderdeur.
Dit was die tyd toe een van die kleingoed van die vet meid van Putkuil die
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pylkop ingesluk het, en sy het àl die mense uitgenooi om te kom huil. Dit was die
grootste huil van daardie droogte. Hulle het die maer skaap wat die jakkals gevang
het opgesny, en elkeen het 'n koeël stertvet gekry. En Klein Kort Joggom Konterdans
loop deur die veld van die werf om uintjies te soek, en sy viool is in sy hand.
En toe die oues voor die strooihuis huil, skreeu die kleingoed: ‘Hier kom iets! Dit
gaan soos 'n slang in die droë gras.’ En hulle hoor die speel van die viool, en hulle
begin met die voete, en die oues staan op, en hulle sê: ‘Arrie! is daar 'n bruilof in
die land?’ En toe hy naby kom, stamp almal met die voete.
En binnekant lê die kleinding dood aan die pylkop.
En die ou meid Nasi-Tgam gaat hom tegemoet, en sy swaai die groot swart karos,
en sy gaat hom tegemoet met 'n kalbas maas en 'n hand gelykvol stertvet. En van
ver af sê sy: ‘Heitse! die Krommetjie! Die Geel Bobbejaantjie wat agteruit kyk en die
tier laat stuit! Hy is dit wat Makding die wegtrekpad sal wys en wat die Bessiebome
sal red!’ En sy gee hom die klein spieëltjie wat sy vanmelewe uit swart
harnosterhoring gevryf het; en ook die groot kopernekring van Heitsi-eibib.
En die oggend met die word van die dag sit Konterdans op die Spitsklip binnekant
die werflyn van die Bessiebome; dit is op die punt van die Skuinswater; en hy draai
sy rug na die werf se kant. En voor hom lê die harnosterspieël van Nasi-Tgam, sodat
hy alles agter kan sien; en hy is blink gevrywe met die stertvet. En om sy kop hang
drie mierkatvel-klossies; en om sy nek is die groot kopperring van Heitsi-eibib.
En hy maak die Lied van die Reën.
En Jakob Makding, toe hy sy tromp vat en sy mond ooprek om te blaas, toe bly
hy so staan. En sy kleingoed storm van die werf se kant en hulle skree: ‘Ons Ta,
ons Ta, daar is een op die bakenklip by die Skuinswater wat net sy rug wys. En die
mense dans in die skerms.’
En Jakob Makding gryp sy kapmes, en hy roep na die oorlogsvolk, maar daar is
nie antwoord nie. Hy hoor hulle sê: ‘Klips! maar dis die Baasspeler daardie een.’
En Makding slaat die groot tamboer, en hy roep: ‘Vandag nooi ek àl die aasvoëls
uit! Vandag gaat die groot slag by die Bessiebome wees!’ En hy bekruip Konterdans
agter die doringskerm van die Skuinswater.
En Konterdans sing die Lied van die Reën, en hy speel op sy viool.
En Makding siet sy eie volk gaan hom tegemoet, en hulle dans en sê mooi woorde
vir Joggom Konterdans. En bo-op die bult siet hy die ou meid Nasi-Tgam en sy sprei
die swart karos wyd uit, en agter haar kom die volk van al die ander werwe, met
kalbasse en eierdoppe klaar vir die water, en hy voel sy hart word slap.
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En Krom Joggom Konterdans speel die Lied van die Reën, en hy loer hom in die
spieël.
En toe gooi Jakob Makding sy kapmes in die Skuinswater, en gaat sit in die stof,
en hy roep: ‘My kleingoed, my kleingoed, julle ou Ta se ryperd is dood!’
En dié dag het die ou meid Nasi-Tgam die Wet van die Bessiebome weer vertel,
en dit was Krom Joggom Konterdans wat die water uitgedeel het.

Die Lied van die Reën
(Van Krom Joggom Konterdans)
Eers oor die bergtop loer sy skelm,
en haar oë is skaam;
en sy lag saggies.
En van ver af wink sy met die een hand.
Haar armbande blink en haar krale skitter;
saggies roep sy.
Sy vertel die winde van die dans.
En sy nooi hulle uit, want die werf is wyd en die bruilof groot.
Die grootwild jaag uit die vlakte.
Hulle dam op die bulttop.
Wyd rek hulle die neusgate,
en hulle sluk die wind;
en hulle buk, om haar fyn spore op die sand te sien.
Die kleinvolk diep onder die grond hoor die sleep van haar voete,
en hulle kruip nader en sing saggies:
‘Ons Ousus! Ons Ousus! Jy't gekom! Jy't gekom!’
En haar krale skud,
tot die oudstes op die slaapmatte wakker skrik in die nag
en gesels in die donker;
en haar koperring blink in die wegraak van die son.
Op haar voorkop is die vuurpluim van die berggier;
sy trap af van die hoogte;
sy sprei die vaal karos met altwee arms uit;
die asem van die wind raak weg.
O, die dans van ons Ousus!
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3 Die Vaal Koestertjie
Die klein meidjie, Nampti, die vaal koestertjie, was só klein dat die hansbokkies haar
omstoot as hulle speel.
Die ouma was só oud dat sy skaars elke dag kon hout bymekaarmaak. Nampti
moes vuur maak, kos kook en die bokke oppas. En die ander op die werf het dié
twee sleg behandel. As daar vlees kom, kry hulle niks, en die jong meide spot die
4.
ouma om sy krom loop en die een been kreupel is. Hulle noem haar die Ou Wolf.
En Nampti kry op die vlakte 'n vaal koesternessie, en sy keer die bokke weg en
sy sing vir die mammie:
Gampta, my vaal sussie!
Al wat ek in die wêreld het
buiten my ou ouma.
As jy bo in die lug sing,
kan jy al die wonderlike dinge onder sien:

4.

'n Gewone Boesman-bynaam vir iemand wat kreupel is. Die wolf loop asof hy kreupel is in
een agterbeen;
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waar die hasie wegkruip
en die steenbokkie sy lêplek maak.
En die meide kan jou nie raak nie,
want jy is sterker as almal,
al is jy swakker as ek.
Selfs die bergleeu wat ons bang maak
as hy snags brul,
kan jou nie raak nie.
Ek sal jou oppas, my sussie,
tot al jou kleintjies groot is.

En die vaal koestertjie sing bo haar kop:
My vaal sussie Nampti,
5.
ek sien jou!
Ek sal jou 'n groot ding vertel:
6.
vannag toe die volstruiswyfie
met haar kleintjies wegsak,
het die bergleeu, wat julle bang maak,
die gifstel in die fonteinkloof afgetrap.
En hy lê dood in die groot ghwarriebos.
Die een wat sy baardhaar onder die vel steek,
word 'n leeu, solank as die volstruiswyfie in
7.
die groot veld met haar kleintjies wei.

En sy rol haar klein karossie oor die een arm en hardloop vinnig na die fonteinkloof;
en in die ghwarriebos sien sy lê die bergleeu wat lank die werf bang gemaak het.
En sy ruk die langste baardhaar uit en druk dié onder die vel van haar arm.
En die koestertjie-wyfie sing bo haar kop in die lug: ‘Nampti, my vaal sussie! Nou
is sy sterker as almal; en bo al die meide wat haar ouma spot.’
En die aand, toe sy by die huis kom met die bokke, sê haar ouma: ‘Waarom blink
die oë so in die donker?’ En Nampti lag.
En toe die maan uitkom, staan sy van die slaapmat op en sy gaat uit. En toe sy
op die werf kom, huil die honde, en die bokke blêr agter die skerms. En sy siet haar
skaduwee is die skaduwee van die bergleeu. En sy loop soetjies na die skerm van
die Voorman, Oukiep. Hulle sit by die vuur en vlees braai, en om hulle staan die
kalbasse met melk. En Nampti blaas deur die takke, en almal spring op en hulle
hardloop in die strooihuis en slaan die deur toe, en sy hoor binnekant skree die
meide. En sy vat die vetste van die vlees en die grootste kalbas melk, en sy dra dit
na haar ouma. En toe hulle eet, sê die ou meid, wat blind

5.
6.
7.

'n Uitdrukking van dankbaarheid;
Die Sewegesternte;
Tussen die opkom en ondergaan van die Sewegesternte; in die begin van die winter;
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is in die donker: ‘Waarom lek my kleintjie met die tong as sy melk drink? 'n Mens
drink nie so nie.’ En Nampti lag hard.
En elke nag loop sy uit as die volstruiswyfie bo is, en al die beste kos op die werf
dra sy in hulle skerm.
En in die dag sê die jong meide: ‘Waarom is dit dat die Vaal Koestertjie so vet en
mooi en groot word? Waar kry die ou krom Wolf die kos vandaan om haar te gee?’
En Nampti lag maar net.
En toe sy groot word, sê al die jongkêrels: ‘Daar is nie een meisie op ons werf
wat naby Nampti kom nie!’
En klein Oukiep, die seun van die Voorman, bring tien bokke na die ouma om vir
haar te vra. En Nampti sê: ‘As jy my vaal sussie altyd sal oppas solank as haar
nessie in die gras lê, kan jy my kry.’ En hy belowe.
En dit was die grootste bruilof wat hulle ooit op die werf gehad het.
En toe die kos uitgedeel was, bring Nampti 'n vet rietbok uit haar skerm. En klein
Oukiep sê: ‘Watter soort vrou het ek gekry? Waar kry 'n meisie die krag om in die
nag bokke te vang?’
En Nampti lag maar net; maar die bruidegom se hart bewe. En toe Nampti die
dag in die veld loop, sing die koestertjie bo haar kop:
‘Nampti, my vaal sussie, moet nooit in die nag drink nie; en as sy wakker skrik,
moet sy die karos oor haar kop trek.’
En die nag toe Nampti in die nuwe strooihuis slaap, skrik sy wakker, en sy staan
op om water te drink uit die groot kalbas op die kosbank. En klein Oukiep siet haar,
en hy kruip weg onder die kooigoed.
En toe dit dag word, hou hy raad met die voormanne en die raadsmanne en hy
sê: ‘In die nag blink haar oë soos groen vuur; en sy lek met die tong as sy water
drink.’
En die raadsmanne sê: ‘Dit is 'n baie verkeerde ding. Ons sal vannag buite wag
hou en deur die rookskeur loer, en as dit so is, sal ons die werf skoonmaak van die
ongedierte.’
En Nampti hoor agter die skerm wat hulle sê.
En toe die gras droog word, loop sy in die veld en sy roep: ‘O, my vaal sussie,
die hart van jou sussie is seer. Jy het my gehelp en nou gaat ek deur jou woord in
die groot ongeluk!’
En die trane loop uit haar oë.
En die vaal koestertjie sing bo haar kop: ‘Waar is die gevaar? Is dit nie die werk
van die man om boegoe te smeer aan die vrou se arms nie?’ En Nampti lag toe sy
weer werf toe loop.
En toe dit nag word, sê sy: ‘My man, is dit nie die gewoonte dat die man boegoe
aan die bruid se arms moet vrywe nie? Waarom dan is dié gewoonte in ons huis
dood?’
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En klein Oukiep vat die gemaalde boegoe uit die veldsakkie en hy vryf haar arms.
En dit begin donker word; en agter die skerm sit die raadsmanne. En klein Oukiep
sê:
‘Waarom blink my Nampti se oë groen in die donker?’ En Nampti lag. En hy sê
weer: ‘Waarom word my Nampti se naels krom en lank?’ En Nampti lag.
En sy stem bewe en hy sê: ‘Waarom is daar hare aan my Nampti se arms?’
En Nampti lag en sy sê: ‘Vryf die boegoe; laat ons by die gewoonte bly.’
En sy hart word swak; en hy sê: ‘Hier is 'n doring in my Nampti se arm.’
En Nampti sê: ‘Is dit dan nie die man se werk om dit uit te trek nie?’ En hy vrywe
met die boegoe, en voel haar arm word die voorpoot van 'n leeu, en haar stem begin
diep word. En hy trek die baardhaar uit en toe roep hy na die voormanne: ‘Dis 'n
leeu! Help my, my Ta, of ek is gedaan!’
En hulle hardloop in met messe en ligte, en toe die strooihuis lig word, siet hulle
in die middel sit Nampti, en klein Oukiep vryf haar arms met boegoe. En hulle sê:
‘Waar is die leeu?’
En klein Oukiep word skaam en hy sê: ‘Ek was bang in die donker. Ek het
gedroom.’ En hulle groet Nampti met mooi woorde.
En sy het altyd die voorste meid op die werf gebly.
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4 Die Reënbul
Dit is die groot gevaar wat die mense rantjies se kant toe laat uitslaan.
Die eintlike woonplek is die vlakte, waar die baie wild is, en waar die sien ver is;
waar die spoor diep lê en lank bly; waar 'n mens die wind kan ruik en die stofdamp
op die lugrand kan sien.
Almal is die vyand van die bobbejaan. As hy op die vlakte trap, dan skree almal:
‘Daar is hulle!’ Tot die kinders gryp hulle klein pyl en boog, en hulle oë glinster, en
hulle begin koes-koes loop - as die bobbejane afklim. Van alle kante word hulle
bekruip; wildehond, leeu, luiperd, wolf, jakkals - almal lek die lippe as hulle die woord
hoor: ‘Daar is hulle!’ Daarom, omrede van die groot vyandskap, woon die bobbejane
in die berge.
As die mens soontoe trek, dan sê jy in jou hart: ‘Die groot moeilikheid het hom
gedruk. Hy is nou op die ongesonde plek waar die springbokke nie woon nie en
waar hy verniet 'n spoor soek.’
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Bo in die Langkloof het die ou meid Galepa haar hut gemaak, toe die werf op die
vlakte vir haar nou geword het. En almal het gesê: ‘So is dit goed; nou is sy op haar
plek. Laat haar daar tussen die bobbejane haar swart toorgoed maak, waar sy die
mense nie mee kan hinder nie.’
Maar daar was hartseer onder die jong volk oor die twee klein kinders, Nampti
en die Valkvlerk, die dogters van haar dogter wat sy dood getoor het; want dit was
mooi meisies, wat die tamboer kon slaan en by die dans voor gestaan het, en al die
jong volk het hulle kant toe gestaan as die jagters huis toe kom.
8.
Nampti was die een wat altyd lag, en hulle het haar die Hart-van-die-Dagbreek
genoem. En toe hulle na die Langkloof getrek het, het van die jong volk baie keer
berg toe gegaan om vrugte te soek.
Maar die ou meid Galepa staan hulle voor en swaai met die arms, en sy sing 'n
toorlied wat die hart swak maak:
Die vaal valkie maak haar nes in die krans;
verniet kom die weerwolf en die jakkals;
verniet loer die rooi mierkat.
'n Klip val van die hoogte af;
die bloedspoor staan vlakte toe;
haar nes is veilig.

Dan klap hulle met die tong teen die tande as hulle omdraai, en die een sê vir die
9.
ander: ‘Die ou een, Galepa, is al baie oud. As haar spoor doodgewaai het , sal die
jong meisies nie alleen in die berg woon nie.’
Die Valkvlerk maak kos bymekaar; hulle waterkuil was onder die laaste kransie,
en Nampti gaan elke oggend met die breek van die dag om water te haal; en sy
staan lank op die kliprand en kyk na die vlakte waar sy die roke van die werf kon
sien, en haar hart treur binne haar. Sy lag nie meer nie; en sy sing die liedjie van
verlangste:
Wat word van die meisie wat altyd alleen bly?
Sy wag nie meer vir die kom van die jagters nie;
10.
sy maak nie meer die vuur van swartdoringhout.
Die wind waai verby haar ore;
sy hoor nie meer die danslied nie;
die stem van die storieverteller is dood.
G'n een roep haar van ver nie
om mooi woorde te praat.
Sy hoor net die stem van die wind alleen,
en die wind treur altyd
om hy alleen is.

8.
9.
10.

'n Bekende Boesmanstorie in 'n menigte vorms. In sommige is die Hart-van-die-Dagbreek 'n
meisie, in ander weer 'n man;
Die Boesmans glo dat die spoor deel van die mens uitmaak. As 'n mens begrawe word, kom
daar 'n wind wat al sy spore doodwaai, sodat niks van hom agter kan bly nie;
Vir kole, in afwagting van die wildvleis wat met die jagters kom;
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En sy siet haar skaduwee in die water, en die lag is ver van haar wange.
Eendag, toe sy lank gestaan het, sien sy die jong volk met die honde en die
11.
veerriete , want die springbokke het gekom. Sy het hulle trekstof lankal gesien. En
toe sy weer in die water kyk, siet sy 'n miswolk oor haar skaduwee in die water, en
sy sê: ‘Dit is die trane in my oë!’ En sy hoor die sing van 'n lied - saggies. En sy sê:
‘Dit is die klein kindjie van die Wind wat sing.’ Maar haar hart bewe in haar lyf.
En dit gaan of die lied uit die water kom. En Nampti sê: ‘Die Wind ken my by
name.’
Die spore van die Hart-van-die-Dagbreek! Lank het ek dit in die dou gesien
voor die son dit doodvee;
die klein spoortjies van Nampti,
wat my hart laat sing.

En sy wonder en kyk lank in die water, en diep in die skaduwee siet sy dit roer soos
'n bergwolk wat die wind beet het; en sy skrik en skep vinnig die water, en hardloop
die kloof uit.
En toe sy haar ouma en sus van die ding vertel, toe sê die suster: ‘Jy hoor dinge,
12.
en jy siet ander dinge wat nie is nie. Dit is jou dinksnare.’
En die ou meid gee haar toorgoed om in die water te gooi; en sy sê: ‘Dit is 'n
ongesondheid wat daar bly.’
En die ander dag gaat Nampti vroeg, en sy gooi die toorgoed in die water; en
daar kom 'n groot roering in die water, en voor sy nog kon skrik, staan 'n jong jagter
voor haar op die rand, met 'n lang boog in sy hand; sy arms was blink van die ringe,
en om sy nek was baie krale, soos die reënboog. En hy hou Nampti vas aan die
karos, en sê mooi, baie mooi woorde. Maar haar bloed is koud van die groot skrik,
en sy sê: ‘Hoe is dit dat jy hier is, en jy is nie van ons mense nie? Die jagters is
almal by die springbokke, en jy is op die berg.’
En hy lag vir Nampti, en hy sê: ‘As jy môre kom om water te skep, sit al jou
13.
aanhanggoed aan.’
En sy sê: ‘Dis nie ons gewoonte om by die werk krale en bande aan te sit nie.’
En toe sy water skep, sê hy: ‘Dit is myne.’ En sy loop vinnig weg met die kalbas
op haar kop, en toe sy ver was, kyk sy om, en sy siet hy gaat weer die water in, en
daar kom 'n wolk oor die kuil, en dit dryf weg oor die olienhoutbome. En daar was
'n groot wonder in die hart van Nampti.
En toe sy haar ouma vertel, sê die ou meid: ‘Dit is die Reën.’ En sy vertel die
groete wat sy moet sê as hy weer kom; en die ouma sing 'n blydskapslied. En die
Valkvlerk sê: ‘Die meisie droom as die son skyn. Daar sal verkeerde dinge met haar
gebeur.’

11.
12.
13.

Wat gebruik word om die springbokke tussen die jagters vas te keer;
Die Boesmans sê dat 'n mens met snare dink en droom en verbeel;
Versiersels soos krale, ringe, ens., wat alleen by feestye aangesit word;
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En toe sy die anderdagmôre langs die paadjie afkom, was daar van die jong jagters
van die werf naby die berg, om veerstokkies vir die springbokke te steek, en hulle
roep na haar: ‘Wanneer kom jy weer, Nampti? Ons hart wag vir jou! Die vlees is
volop, en ons dans elke dag by die vure. Môre sal ons jou vlees naby die water
bêre.’
Maar sy sê niks. Sy swaai net met haar hand, want haar hart was vol wonder oor
die Jagter-van-die-Water.
En toe sy by die Klipkuil kom, siet Nampti hy sit op die rand en hy kyk diep in die
water; en sy kruip weg agter die olienhoutstam, want sy is skaam omdat sy haar
krale aanhet in werktyd. En sy hoor hy roep saggies: ‘Nampti, Nampti, die son brand
jou spore dood. Ek wag, ek wag!’
En toe sy uitkom, wink hy met die hand, en hy sak stadig in die water weg, en sy
siet net die groot wolk bo die water. En sy wag lank voor sy skep; maar toe sy buk
met die kalbas, hoor sy hy sê uit die water: ‘Dit is myne!’ En die water roer, en 'n
14.
dik wolk maak alles toe, en sy siet die Reënbul kom uit die wolk, en hy buk voor
haar.
En sy voel haar hart roep haar om op te klim; en sy sit die kalbas neer en klim op
sy rug, en sy voel hy loop uit die wolk weer die water in, en sy druk haar oë toe, en
sy voel dit kom om haar lyf.
En toe sy weer die skyn van die son voel, maak sy haar oë oop, en sy siet sy is
op 'n groot werf met nuwe strooihuise soos van 'n bruidegom. En daar brand 'n vuur,
en sy siet die bokke in die skerms, en alles volop. En by die groot vuur staat die
jagter met die lang boog, en hy roep haar soos die bruidegom die bruid roep.
En die ander môre toe die springbokjagters die vlees bring, toe sien hulle die
Valkvlerk kom die paadjie af met die kalbas. En hulle roep: ‘Hier is die present vir
Nampti!’ En sy sê: ‘My suster het weggeloop vlakte toe. Haar laaste spoor was by
die water.’
En hulle gee die vlees aan die Valkvlerk, en almal se hart was seer oor die wegraak
van Nampti.

14.

Verskyn in baie stories, en dikwels afgeteken.
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Gedigte

aant.

Die Smid
Blaas hoog die vlam,
geen floue trek of tam!
Want alles moet verteer in gloed verander, eer,
met skitter, skoon en rein,
die wit lig suiwer skyn.
Blaas hoog die vlam!
Die hamer klaar,
die aambeeld daar;
die kleinste ding,
al hoe gering,
verdien die werkmansorg.
Want elk' gereedskap, swak of sterk,
die maak sy indruk op die werk Blaas hoog die vlam!
O, hoog en vry en vroom,
wees beeld van ons gemoed die stroom
van vonk en vlam en vuur
wat oprys oor die muur Blaas hoog die vlam!
O, sterk van spier, van harte rein!
Al is die yster groot of klein,
hoe sterk of knap die hand mag wees,
die werk se bron is in die gees.
Geen kraakloos' tang of suiwer wiel
kom uit 'n vuile hart of siel Blaas hoog die vlam!
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Blaas hoog die vlam!
Deur stof- en steenkooldam;
die nawe wat ons boor,
die bande wat ons kort,
die gaan miskien die berge oor,
tot in die verte vort;
- die trekker met sy wa! ons werk moet alle swaarte dra.
Deur Dorsland en woestyn
reg in die Noordelyn
die weg van Cham se leër,
verby Ngami-meer;
al met die sonpad mee
tot waar hy opkom uit die see,
- die Trekker met sy wa! die verte hou vir hom geen vrees,
hy weet die werksman is getrou gewees.
Blaas hoog die vlam!

Winternag
O koud is die windjie
en skraal,
En blink in die doflig
en kaal,
so wyd as die Heer se genade,
lê die velde in sterlig en skade.
En hoog in die rande,
versprei in die brande,
is die grassaad aan roere
soos winkende hande.
O treurig die wysie
op die ooswind se maat,
soos die lied van 'n meisie
in haar liefde verlaat.
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In elk' grashalm se vou
blink 'n druppel van dou,
en vinnig verbleek dit
tot ryp in die kou!

Hart-van-die-Dagbreek
Lied van die woestynlewerkie deur die klein Boesmanmeidjie
Nampti vertolk
‘Die Spore van die Hart-van-die-Dagbreek!
Lank het ek dit in die dou gesien
voor die son dit doodvee;
die klein spoortjies van Nampti
wat my hart laat sing.’

Klaas Vakie
Hy stoot die voordeur stadig oop,
en in die skadu sien ek hom;
sy swart manel is oopgeknoop,
sy snaakse lyfie hoepelkrom;
sy lang gesig is uitgedroog,
hy staat by my skaars skouerhoog!
Sy ogies knip, sy lippe lag,
sy langbol-hoed is in sy hand;
hy kom van buite uit die nag,
en bly net in die skadurand.
Een kers brand stadig in die tuit,
die ander flikker heen en weer;
en langs my, deur die onderruit,
daar loer die nag so swart as kruit!
Die skadu's - kort en dik en bont spring op die vloer soos lammers rond!
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Tant Sannie sit nog kouse stop;
haar naald blink nes 'n weerligstraal;
haar lyf is alles dof en vaal;
die kerslig skyn net op haar kop.
Vlak voor my oë dans die dons,
en as tant Sannie met my praat,
dan gaan dit nes 'n brommer gons;
haar woorde is so nors en kwaad.
Die donker kruip uit elke skeur,
dis alles deurmekaargevleg;
ek sien hom nou - dan is hy weg die snaakse outjie by die deur!
Die donker wikkel om hom heen,
dit gryp sy voet en dan sy been,
en as my oë wyer rek
dan staat 'n skadu in sy plek.
Daar is hy weer, so skelm-slim!
En voet vir voet bekruip hy my;
ek sien sy skadu hoër klim,
en tel sy knopies op 'n ry.
Dis tante Sannie weer wat praat:
‘Kyk, Jannie, dit is baie laat
en tyd vir kleintjies om te slaap wat sit jy nog te snork en gaap,
met reeds 'n krakie in jou nek?
Nou, snuiter, kooi toe, op die plek!’
Ek ken die stem, nou moet ek hoor!
En as ek opstaan om te gaan,
dan kom hy weer van daarvandaan
en trap so soetjies in my spoor!
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Skoppensboer
I
'n Druppel gal is in die soetste wyn;
'n traan is op elk' vrolik' snaar,
in elke lag 'n sug van pyn,
in elke roos 'n dowwe blaar.
Die een wat deur die nag
ons pret beloer
en laaste lag,
is Skoppensboer.

II
Gewis en seker is die woord:
die skatte wat ons opvergaar,
ondanks die sterkste slot en koord,
word net vir mot en roes bewaar.
Net pagters ons
van stof en dons
om oor te voer
aan Skoppensboer.

III
Die heerlikheid van vlees en bloed
die hare wat die sonlig vang
en weergee in 'n goue gloed;
die dagbreek op elk' sagte wang
en oë vol van sterreprag
is weerloos teen sy groter mag.
Alreeds begint die rimpel sny;
oor alles hou die wurm wag
en stof en as is al wat bly:
Want swart en droef,
die hoogste troef
oor ál wat roer,
is Skoppensboer.

IV L'Envoi
Gewis is alles net 'n grap!
Ons speel in die komedie mee
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geblinddoek met 'n lanferlap
wat selfs die son 'n skadu gee.
Wat treur ons tog?
Viool en fluit maak nog geluid,
en lank die nag wat voorlê nog.
Al kan ons nooit volmaaktheid raak,
nog blink die oog en gloei die huid
wat heel die winter blomtyd maak.
Dus onverleë
lag ons maar mee
met elke toer
van Skoppensboer!

‘Waar Tebes in die Stil Woestyn’
Daar sou ek vrede weer besef
waar Tebes in die stil woestyn
sy magtig' rotswerk hoog verhef
en Mara in die sand verdwyn;
waar smôrens van die hoogste krans
die berghaan draaiend opwaarts spoed
om uit die gloeiend' hemeltrans
met groot geroep die son te groet;
waar treurig nog die wolfgehuil
weerklankend in die klowe dwaal,
en grootwild om die syferkuil
soos skadu's in 'n stofwolk maal;
en huiswaarts brommend sluip die tier,
sy donker moordplek pas verlaat,
wanneer die eerste grou lumier
met slepend' mis die veld beslaat.
O Land van al ons liefde, daar
sou ek aanbiddend weer
die kloppe van u hart gewaar,
u moederlike skoonheid eer.
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Sou ek een guns nog hier verdien,
- nog een gebed omhoog verhoord geen mensepraal sou ek wou sien,
die glorie van geen vreemde oord.
My bede sou net dit verkry: Laat weer U eensaamheid my daar
vir laas met roerend' mag berei
U groter stilte te aanvaar.
Laat uitlok deur geen suil of steen
'n enkel sug of woord van haat;
met al U vrede om my heen
sal nagt'liks uit die hemelstraat
sag neerskyn op my laaste huis
die vonkelend' sterrebeeld van U kruis.
Elk' ydel vrees sal daar verdwyn;
daar sou ek vrede weer besef
waar Tebes in die stil woestyn
sy magtig' rotswerk hoog verhef.

Die Dans van die Reën
Lied van die vioolspeler Jan Konterdans, uit die Groot Woestyn
O die dans van ons Suster!
Eers oor die bergtop loer sy skelm,
en haar oë is skaam;
en sy lag saggies.
En van ver af wink sy met die een hand;
haar armbande blink en haar krale skitter;
saggies roep sy.
Sy vertel die winde van die dans
en sy nooi hulle uit, want die werf is wyd
en die bruilof groot.
Die grootwild jaag uit die vlakte,
hulle dam op die bulttop,
wyd rek hulle die neusgate
en hulle sluk die wind;
en hulle buk, om haar fyn spore op die sand te sien.
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Die kleinvolk diep onder die grond hoor die sleep
van haar voete,
en hulle kruip nader en sing saggies:
‘Ons Suster! Ons Suster! Jy het gekom!
Jy het gekom.’
En haar krale skud,
en haar koperringe blink in die wegraak van die son.
Op haar voorkop is die vuurpluim van die berggier;
sy trap af van die hoogte;
sy sprei die vaal karos met altwee arms uit;
die asem van die wind raak weg.
O, die dans van ons Suster!

Mabalêl
Vinnig langs die paadjie trippel Mabalêl;
vrolik klink die liedjie
wat die klingelinge van haar enkelringe vergesel.
Op die voetpad sy alleen,
met die skadu's om haar heen;
op haar kop die kruik gelig
in gedienstig' ewewig.
Golwend kleur die hemelboog,
stadig sterf die laaste lig,
en van verre deur die skermmure
winkend blink die eerste vure.
Wydgestrek in eensaam' vrede
lê Rakwen', die stille, brede;
glansend in die westerpraal,
met 'n seintuur in sy diepte van koraal.
En die witgepluimde riet
sing 'n treurig' wiegelied,
en buigend vleg 'n silwersoom al om
die diepgespieëlde hemelkom.
Wag, wag Mabalêl!
Is daar niks wat jou vertel -
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is daar niks wat deur die duister
bang en dringend in jou ore fluister
van die vreeslike gesel
wat jou vrolik' lied beluister,
wat jou spoor hou, Mabalêl?
Word jy niks gewaar
van 'n dreigende gevaar?
Voel jy nog nie, kil en snood,
om jou hart die handdruk van die dood?
Ver benee die palmietstele
in die bloue duister wag Lalele,
kwintessens van alles boos,
die Wreedheid self, meedoënloos;
met lydsaamheid wat alles kan ontbeer,
wat tyd en toeval kan trotseer;
wat seker as die Noodlot van sy dag
onslapend in die diepte op sy ure wag.
Deur winterkou en somergloed,
deur blakend' droogte en swelgend' vloed,
deur al die kerende taf'rele,
in sy diepte wag Lalele.
As die straaltjie in die sand
deur 'n vlam-geskroeide land
tussen walle dor en vaal
skaars die rotse van Rakwena haal,
en die hulsels van die riet
'n rouband bind van swart verdriet
om die groenbedekte kuil
waar die laaste water skuil
en die sugtend' wind versmag
deur 'n woedend' son verkrag roerloos by die skepplek hou Lalele wag!
En wanneer in donker nagte
rasend losbreek al die magte
van geweld en storm en vloed,
en Rakwen' omring van angsgeskreeu,
smagtend hom nog eens te wreek,
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soos 'n swaar gekweste leeu
swart en brullend deur die bome breek; blindend uit die donker kolk
vlieg 'n vlammend' dolk,
wat deur stormbanke dig
'n wêreld van verwoeste loof verlig ongeroer deur al die groot krakele
in sy diepte wag Lalele!
Droom sy op die kantjie, Mabalêl,
tot haar hart verlangend swel;
in haar peinse ongedeer,
staar sy in die diepte neer,
staar sy in die blou gewelf
met die donker reeds omsoom tot sy, dromend, self
deel word van 'n salig' droom;
uit die wêreld omgekeer
lokkend lag haar beeldjie weer.
Stadig deur die rietpensele
opwaarts uit die diepte rys Lalele.
Skud jou wakker, Mabalêl!
Sien jy nie die skadu opwaarts wel?
Na die hoogwal, Mabalêl!
Hou jou mymering vir later nooit had vyg of wilg in water
so 'n gespieëlde metgesel!
Nooit 'n skrikbeeld uit die holte van die nag,
wat die dromer sug doen na die dag;
nooit onheilige gedaante uit die diepte van die hel
half so dreigend, half so fel
as dié skadu, Mabalêl,
as dié skadu wat benee jou
uit die diepte opwaarts wel.
Voor jou voete, Mabalêl,
deur die westergloor verhel,
waar jy onbedagsaam staar,
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sonder ooit gedagte van gevaar,
uit die stroomweg stadig
dryf 'n halfverdrinkte blaar.
Had jy spiere van 'n tier,
of die vlerke van 'n gier,
meidjie, niks sou dit jou baat,
want te lank het jy gewag - te laat!
Uit die spieëlvlak omhoog
bars 'n skuimend' waterboog;
oor Rakwena, kalm en breed,
galm 'n enkel angsvol' kreet;
en dan saggies weer
oor alles sak die stilte neer.
Winkend deur die skermmure
helder blink die voornagvure.
Uit die donker stilte, skel,
klink geroep na Mabalêl
en die rotse antwoord weer;
maar terugkom sal sy ... nimmermeer.
Stadig deur die rietpensele
na die diepte sak Lalele.

Die Woestynlewerkie
Lied van die klein Boesmanmeidjie, Nampti
Gampta, my vaal sussie,
al wat ek in die wêreld het
buiten my ou ouma!
As jy bo in die lug sing,
kan jy al die wonderlike dinge onder sien
waar die hasie wegkruip
en die steenbokkie sy lêplek maak.
En die meide kan jou nie raak nie,
want jy is sterker as álmal
al is jy swakker as ek.
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Selfs die bergleeu wat ons bangmaak
as hy snags brul,
kan jou nie raak nie;
ek sal jou oppas, my sussie,
tot al jou kleintjies groot is.
My vaal sussie, Gampta,
ek sien jou!

Die Towenares
Lied van die verbanne jong meid
Wat word van die meisie wat altyd alleen bly?
Sy wag nie meer vir die kom van die jagters nie;
sy maak nie meer die vuur van swart-doringhout nie.
Die wind waai verby haar ore;
sy hoor nie meer die danslied nie;
die stem van die storieverteller is dood.
G'neen roep haar van ver nie
om mooi woorde te praat.
Sy hoor net die stem van die wind alleen,
en die wind treur altyd
om hy alleen is.

Die Plaasvervanger
(Oorsetting)
As 'n beminde stem, wat steeds 'n snoer
van pêrels was vir jou, skielik verdwyn,
en daar 'n stilte kom, ondraagliker as pyn,
wat doelloos in 'n duister leemte voer welk klank kan ooit die donker weer verroer?
Welk digterslied kan weer geluidvol maak
die pose wat jou as 'n foltering raak?
Vergeefs die wiegelied van aand en nag,
die segesang van gloeiend' son en dag;
vergeefs die ruis van lommer deur die duister,
van ver die bergstrooms kerende gefluister; -
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Nee, niks van al! - Nòg fluit van Faunus self,
Nòg voëlgesang, wat tot die blou gewelf
as vlamme deur die blare opwaarts keer; Voldoende Christus, U alleen vervul die stilte weer!

Die Oorwinnaars
By die kindergraffies uit die Konsentrasiekamp van Nylstroom
Oorwinnaars vir ons volk,
bly u vir al wat beste in ons is 'n ewig' tolk;
nooit weer sal vyandsvoet u stof so diep vertrap en smoor
dat ons u langer nie kan sien - en hoor.
Nie onse Helde, wat die magtig' leër
op glansryk' velde kon weerstaan en keer;
nie onse Seuns, wat aan die galg en teen die muur
die diepe liefde vir hul eie moes verduur;
nie onse Moeders, wat met bloeiend' hart en seer,
in swart Getsemane die ware smart moes leer;
nie onse Generaals, vereer met krans en riddersnoer;
- was waardig vir ons volk die hoë stryd te voer
en te oorwin.
Nie ons, met vuile hand en hart ontrou was waardig
om die vaandel hoog te hou.
Maar u, o bleke spokies, in U kermend', klagend' wee,
staan voor ons ewiglik beskermend - uit die lang verlee.

1902
Op die eiland Chiloaan aan die monding van die Save, net vóór
die tyding van die Vrede van Vereeniging
God van ons Vaders, as U wil bestaan
dat ons as Staat en Nasie moet vergaan besoedeld deur verraad, ontrou
aan alles deur ons Vaders opgebou
(die ideale vir ons opgegaar
deur worst'ling van 'n halwe duisend jaar!);
bedwelmd deur elke lawwe vrees,
onwaardig langer nog 'n volk te wees;
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ons diepste liefde steeds gesmoor
om vreemdeling en vyand na te spoor;
en vuile hande, rooi bevlek,
met bloed van broer en vriend bedek; God van ons Vaders, bly U wil bestaan,
leer ons genadiglik die dood blymoedig in te gaan.

Is Daar Nog Trane?
In 'n Belgiese hospitaal vir ongeneeslike kinders
Is daar nog trane?
Sal ooit weer skyn van smart,
deur sinsbedrog en ydel wane,
'n enkel' sug roep uit die hart?
Is daar nog trane?
Is daar nog bly gelag?
- waar kleintjies speel in tuine
vol van sonneskyn en blommeprag?
Is daar nog bly gelag,
in huise warm en hel verlig,
- gesondheid op elk' klein gesig waar moederliefde as 'n gloed
teen elke smart beskerm, verhoed,
elk' vreug vergroot, elk' leed versag is daar nog bly gelag?
Is daar gebede nog
wat in die Hemel nuut sal klink?
Wat in vuurwoorde, ongesog,
dié weeklaag in Gods oor sal skink?
Is daar gebede nog
wat alle vreugde daar sal stoor?
Met onweerstaanbare gewrog
dwing tot verhoor?
Is daar gebede nog?
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Don Quixote
Na A. von Chamisso
Nog 'n avontuur
wat my roem beloof!
Sien jy al dié reuse,
klaar om weer te roof?
Toringhoog, misgeskape;
as jy vinnig kyk,
is dit of die rakkers
net soos meules lyk!
Met verlof, heer Ridder,
kyk hulle stip maar aan.
Dit is blote meules,
wat daar draaiend staan.
Sien jy, arme domkop,
gapend waar jy staan,
al die ongediertes
vas vir meules aan?
Oogverblindery
mag 'n Kneg bedrieg,
maar 'n edel Ridder
kan g'n Reus belieg
Met verlof, heer Ridder,
glo my dit is waar,
net opregte meules
op die bultjie daar!
Beef, jy, vette lafaard?
Dit is klaar en hel,
stryd met sulke skepsels
is net kinderspel!
Een teen almal - daag ek,
vol van riddermoed!
Netnou drink die aarde
al jou ketterbloed!
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Ag, my liewe Ridder,
glo my tog dié keer!
Meules is dit waarlik;
ek kan dit besweer!
‘Soetste Dulcinea!
Bron van al my hoop!’
- En die brawe ridder
druk sy ros op loop;
storm af op die eerste
met die lans gemik en oorrompel stort hy
in die stof verstik.
Leef jy, edele Ridder?
Ek het jou gesê net so seker Meules
as jy nou daar lê!
Vra jy my miskien - soos baie mense meer was dit werklik reuse
soos die Baas beweer?
Of net blote Meules
glo ek met die Kneg?
Gee ek onbedenklik
onse Ridder reg!
Met die heer ooreenstem,
is die kloekste kreet.
Wat van sulke dinge
kan 'n Kneg tog weet?

‘My Liefste's Soos 'n Dieprooi Roos’
Na die gedig van Burns
O, my Liefste's soos 'n dieprooi roos
wat skitter in die dou;
My Liefste's soos 'n helder lied
wat sag sy wys ontvou.
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O Liefling, net so skoon as jy,
so reik my liefde hoog,
en glo my dit sal suiwer duur
totdat die see verdroog.
O soetste, tot die see verdroog,
die vaste grond vergaan,
sal ek my Liefde vas behou
deur heel my lewensbaan.
En, O, my Liefling, nou vaarwel,
neem al my sugte mee!
En glo dat ek terug sal kom,
al keer die diepste see.

Staan, Poppie, Staan!
Verwerking van 'n ou volksliedjie
Staan, Poppie, staan,
laat jou gedagte gaan,
dat jy vir my kan sê
hoe diep die liefde lê.
Ag, sê my sonder vrees,
kan dit die liefde wees?
O Liefling soet en teer,
wat sak jou oë neer,
so donker as die nag,
met al haar sterreprag o, sê my tog gewis
of dit die liefde is?
Wat maak die helder roos
wat in jou wange bloos?
Vanwaar die groot rumoer
wat in jou are roer?
O sê my tog gewis
of dit die liefde is?
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Die Spinnerakrokkie
'n Feetjie het vir haar
uit spinnerak 'n doek vergaar;
'n rokkie wit soos heuningwas
het sy toe aanmekaar gelas.
Maar nouliks was dit om haar lyf,
toe kom 'n windjie, vlug en styf,
en met die uiting van sy sug
daar trek ons Feetjie deur die lug!
Haar maatjies staar haar treurig aan,
hoe sy hoog oor die bome gaan,
tot sy met heel haar rokkie fyn
daar in die verte glad verdwyn!
As jy 'n rokkie ooit besit
van spinnerak of iets soos dit,
pas op hoe jy jou dan verroer,
'n windjie mag jou glad vervoer!

Die Naaistertjie
Sjuut! Sjuut! Loop nou sag op die tone,
en loer deur die steier van die hoogrankbone.
Maak g'n geluid, hou die asem in,
en kyk net mooi waar die kweek begin.
Wat sien jy daar? 'n Fee so fyn
dat die son haar lyfie met goud deurskyn.
Sy het 'n blaar gepluk met die kleur van wyn,
en sy naai haar 'n rokkie met spinnerak fyn.
Sjuut! Sjuut! Kom maar weg deur die takkies dik,
ons moet die ou Kleintjie tog nie verskrik!
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Lalasini
Hoor die lied van Lalasini:
deur 'n skans van witgepluimde riet
uit die glansend' weerskyn van haar strome
ruis die mymering van haar lied
sagter as 'n fluistering in drome;
waar gespitste biesies tril en bewe
sing liefkosend Lalasini
van die liefde in die dag'raad van die lewe.
Uit die sonskyn onder diggedekte bome
doof die glans van Lalasini;
met 'n skittering van goudgevlegte some,
waar die sonvlek deurdring tot haar donker bane
dreun 'n trenodie van weegeklaag en trane;
sing sy van die vreugde onverbiddelik verdaan,
van die liefde wat vir ewig moet vergaan;
treur sy in die sombere skadu
wat geen lewe kan vermy,
wat vir ewig alle liefde skei.
Uit op songevlekte vlaktes
in die wierook van haar wasemgeure,
met 'n stralekrans van lig en kleure
lag in blydskap, singend, Lalasini;
waar die lelies op haar stille stroom
in die sonskyn wieg en droom,
sing sy van 'n juigend' lewe
wat vir altyd na die verre ligpoort strewe;
Van die liefde wat geen afskeid ooit kan deer;
sing sy van die hoop en liefde
wat ook dood en graf trotseer.
- Hoor die lied van Lalasini.
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Sonder Betaling
Dis kleine dingetjies wat meeste vreugde bring:
van kindertjies wat speel, die bly gelag;
'n lewerik wat in wolke sing;
die sag' gedruis van druppels in die nag.
Swart doringbome teen die westegloed;
die groen van wuiwend' gras wat hoog
die bult omsoom;
lang lelies in die gras, nes druppels bloed;
die dof' gemurmel van 'n waterstroom.
'n Sware werk goed afgedaan;
'n wandeling met 'n vriend wat ons bemin;
die eerste groen langs muur en laan;
die gloed vanuit 'n liefdevolle huisgesin;
die blydskap, uitgestort en vry,
loop ons op eensaam' weë raak.
Dit kos alleen die soek om te verkry:
die dinge wat die Lewe 'n vreugde maak.

Eonone
Die woestynriet
Ademloos van bly verwagting
staan Eonone marmerblank
na die vuur van haar versmagting,
en haar lede weerspieël lenig slank
in die laaste donker poel
met 'n moeselien van maangeweef omwoel.
En sy luister turend
na die maangevlekte berge na die berge grommend opwaarts beurend,
waar die donderwolke hooggestapel
aftrek met 'n kerende geblits;
en vanuit die sombere draaiklok
sien sy Mamatolas hoogste spits,
haelgelakend in die maanlig,
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onder hemele sterre-rein
opkom uit die swart gordyn.
En van verre hoor sy haar Geliefde,
stil, in luisterende buiging,
hoor sy ver die donder van Inkwedi,
van sy krag en liefde die betuiging;
krag wat nimmer skansing kan weerstaan,
wat met jubelkreet en juiging
wal en rots te mortel slaan.
En met bleek-gestrykte wange
- taning van haar hoë moed hoor sy klaar die lied van sy verlange,
- weerga van sy felle spoed;
ver deur rots-gebaande gange
weerklink luid die lied van sy verlange,
keer die hyging van sy dors;
vlug deur struikgewas en skansing
dring die hoog-gespierde tors,
dring haar sterk Geliefde juigend,
kling in hande en die rondas voor sy bors.
Deur slagskadu's kom Inkwedi,
kom haar minnaar fier en fors,
en van verre sien sy, trillend,
waar die maanlig weerblink
op die pantser van sy bors.
Vas omring in ystervoeg en felsing,
hygend, klaend, bewend,
sak sy in die magtige omhelsing,
en vanuit 'n vaste hawe
adem sag die sug van haar oorgawe
- treurig rys die sug van haar oorgawe.
Drome ...
geur van alle blomme, duisende beminde,
blye andantino's van die winde!
Dartel lag van duisend strome,
waterlelies, liefdevolle, lome!
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Droomgeskepte melodieë ver vandaan,
glorie van die berge, hooglied van die bome,
fakkeldans van sterre en maan!
Drome!...
Uit die swelgende ontmoeting,
- wit en wonderbaar met 'n laaste vlug' begroeting
onverbiddelik sak die Liefdes-Ronselaar.
Langs sy voorbestemde baan
toef gestaag die donder van sy gaan;
en Eonone, al haar skoonheid buigend
in die wroeging van haar smart,
luister angsvol na die juigend'
minsang van sy stormgeskeurde hart;
stil, met bleek-gestrykte wange,
hoor sy luid die lied van sy verlange,
en uit dieptes ver benee haar keer
gesus die loklied van sy nuwe Liefde weer;
deur 'n rots-gebaande boomallee
kom sag die roepstem van die See,
droomagtig ruis die lokstem van sy See.
Heel haar lewe is verstoor,
al haar vrede gaan te loor!
van haar wisselende gloed en deemoed,
van haar liefdetogtes-ongena
bly 'n fluistering van weemoed
wat die winde treurig dra;
al haar vreugde wreed verdaan,
van haar trilling en ekstase,
van haar liefde bly 'n traan.

Draadlose Wiegeliedjie
Slaap, Babatjie, doedoe gerus deur die nag,
want om jou gedurig hou Engeltjies wag.
Slaap soet na die himne van draadloos J.B.:
‘I want to be happy’ en ‘Take me to tea’.
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Jou Pappie speel brug en jou mammie probeer,
en aia verjaar apostolies al weer,
maar Babie, vir jou is die draadloos aan stoom:
‘Bananas’ en ‘Show me the way to go home’.
Toe Mammie en Pappie nog babatjies was,
had hulle geen keuse van Foxtrot en Jazz,
nooit had hulle voorregte, Liefling, soos jy:
‘Me and the Boy Friend’ en ‘Just for the day’.
Slaap soet, lief' Kaboutertjie, soet deur die nag,
jou ogies is toe, net jou lippies wat lag,
want Pappie's 'n Jakkals en Mammie 'n ‘Blaar’,
maar die program is ‘J.B.’ en ‘CT. Nujaar’.

Peggy Mitchell
Verwerking van die Ierse gedig deur Rafferty
'n Lelie skraal en blank
so skoon en slank,
in gloed van geur en bloei,
onmatiglik,
net so het sy gegroei,
so statiglik.
En sorgloos as die roos
wat eers in sonlig bloos,
en kleur op kleur
in roes van geur
alom versprei,
met sterrekrans gekroon,
so rein en skoon,
so sorgloos sy.
Ons vyand sy,
met pyniging genadeloos;
vertwyf'ling bring sy jou en my,
ontsteltenisse radeloos,
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onseker soos die see
al ewiglik;
dan vreugde weer en wee,
oneindiglik.

Die Lied van Suid-Afrika
Sy sê: ‘Ek vorder as 'n heil'ge reg
die vrug van eindelose pyn;
ek smyt hulle oor die berge weg,
en smoor hulle in die sandwoestyn.’
Sy sê: ‘Nooit het ek iets gegee;
ek laat hulle honger, dors en bloei;
hulle worstel deur en sterf gedwee,
en min my as 'n vlam wat skroei.
Tien male moes hulle veg vir my,
tien male moes hulle kerm en stoei,
tien male in die stof gebrei,
tien male opstaan weer en bloei.
My liefde duld geen ewenaar vergeefs die weeklag van die vrou,
van kleintjies al die stom gebaar:
My liefde verg 'n enkel trou.
Hulle diepste hoop is lang verteer,
vergaan in rook en as en bloed,
hulle sak aanbiddend om my neer,
ek voel hulle trane op my voet.
Ek adem nooit hulle name meer,
nooit kon ek hulle kinders noem;
in vreemde tale hoor ek weer
die dowwe fluistering van hulle roem.
En vlymend soos 'n swaard, geheg
bly van my liefde slegs die pyn;
ek smyt hulle oor die berge weg,
en smoor hulle in die sandwoestyn.’
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Die Stille Rusplaas
Drie verse uit ‘Die Tuin van Proserpina’
Die Juigende, die Sterke die dood sal hom ook raak;
nooit sal hy vlieg met vlerke
of pyn in vure smaak.
Die Skoonheid van die rose,
die kom en gaan van blose
stoor nooit die Liefdelose waar liefde ons versaak.
Bevryd van dors na lewe,
van al ons hoop en wee,
dank ons - bo alle vrees verhewe die gode wat dit gee:
Hier eindig al ons drome,
hier rus die lewenslome,
hier vloei die moegste strome
uiteindelik in die see.
Nòg gloeiend' son, nòg duister,
nòg keer van aand en dag,
nòg waters sag gefluister
sal ooit die slaap verkrag.
En soeter, sagter, vromer,
vergeefs kom weer die Somer,
want droomloos is die Dromer,
verdiep in ewig' nag.

Die Visser
Na ‘Der Fischer’ van Goethe - met behulp van Joan Couzyn
Die water stroom, die water rol.
'n Visser langs die sag' gespoel
tuur na sy dobber vredevol
tot in sy diepste hart verkoel;
en waar hy sit en dromerig loer
rys skielik op 'n skitterend' boog,
vanuit die diep bewoë vloer,
in dou gewaad, 'n Deern omhoog.
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Sy spreek tot hom, sy sing tot hom:
‘Wie lok my kleintjies hiervandaan
- van uit my koele ryk alom
om bo in songloed te vergaan?
Ag wis jy hoe, met goud omsoom,
die sagte rippels streel,
dan wek jy uit dié koorsig' droom
en hier word al jou smart geheel.
Laaf dan die liewe son hom nie,
die maan hom nie in meer?
Blink golwe-ademend haar gesig
nie dubbeld skoner weer?
Lok jou die diepe hemel nie,
die skoongespoelde blou?
Lok nie jou eie aangesig
van uit die ewig' dou?
Die water ruis, die water woel,
benat sy naakte voet;
sy hart versmelt in sag' gevoel,
as by die teerste groet.
Sy sing tot hom, half trek sy aan,
half sak hy weifelend self;
sy eerste weerstand glad verdaan,
verdwyn hy in die blou gewelf.

‘Hier Hebben Wij Geen Vaste Verblijfplaats’
Op vaste rots het ek my huis gebou
- my werksvolk kon ek steeds vertrou 'n woud van bome het ek aangeplant,
die dorre veld gemaak tot vrugbaar' land
met boom en blom uit elke oord,
van af die keerkring tot die verste noord
het ek die skoonheid steeds versier;
en lank het ek geglorifeer
in al die grootheid van my handewerk,
met band van klip en staal versterk.
Toe alles klaar was, huis en dam en sloot,
toe gaan ek dood.
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Die Swarte Dood
Na die Duits van Hermann Lingg
Sidder Aarde! Ek is die pes,
ek kom na alle lande,
van suid na noord, van oos na wes;
my blik is vuur met koors geves
en ys val van my hande.
Dal in en uit, berg op en af,
ek maai gestadig vroeg en laat
die wêreld met my wandelstaf;
ek delf voor elk huis 'n graf
ek skenk elk' gas 'n doodsgewaad.
Dit help jou nie hoe vlug jy stoot,
my ros ontsnap geen muiter.
Ek is die snelle Swarte Dood,
ek agterhaal die snelste boot,
en ook die snelste ruiter.
Die koopman met sy gierig' oog
Vergaar my met sy ware;
hy hoed sy huis met skild en boog,
- ek styg vanuit sy skat omhoog
en strek hom op die bare.
Wie ek vas in die oë kyk,
vir hom is daar geen son meer.
Aan wie ek brood en beker reik
sy avondmaal is stof en slyk
- so keer sy glorie tot die bron weer.
In Ooste sterf die grote Kahn,
en krygslui sonder wonde;
sterf negervors en Musselman;
en snags in sneeuwit Ispahan
huil krenggemeste honde.
Bisantium was 'n skone stad,
Venesië skoner in die bare;
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paleis en dom lê leeg en mat,
van alle werskaf moeg en sat
in slaap versink die skare.
Op Noorlands verste branderklip
naby die laaste rede
werp ek 'n uitgestorwe skip.
Geeneen kan daar my vuis ontglip
- Vergeefs hul angsgebede.
Die lyke lê langs grag en meer,
by puin van spar en stene;
geen tonge tel die ure meer.
- Na jare kom daar mense weer
en vind slegs bene, bene.

Hoe Gou Gaan die Jare Verby!
Villanelle
Toe ek laas jou gesien het, Klein Mei,
kon jy nouliks net tafelhoog raak;
hoe gou gaan die jare verby!
Soos 'n knoppie, waar skaars nog die by
die skatte van soetheid kon smaak;
toe ek laas jou gesien het, Klein Mei.
Ontvou is die knoppie, en bly
deur die gloed van jou somer geraak;
hoe gou gaan die jare verby!
Soos 'n lewerik, vreesloos en vry,
deur die pantser van onskuld bewaak,
toe ek laas jou gesien het, Klein Mei.
En nou is daar iets te bely,
wat jou blosend en bangerig maak;
hoe gou gaan die jare verby!
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l'Envoi
Daar is nooit sulke suggies geslaak,
toe ek laas jou gesien het, Klein Mei;
is dit Kupie wat glimlag opsy,
en met rose jou wange vermaak?
Hoe gou gaan die jare verby!

Wanneer Dit Reën op Rietfontein
Wanneer dit reën op Rietfontein
en deur die stof 'n straal van groen verskyn,
wanneer die wolke, swart en swaar belaai,
in voue oor die berge pak en swaai,
dan sit oom Gysbert op die stoep alleen;
hy asem sag die geur gemeng van stof en reën
en as jy net sy kalm gelaat bespeur,
sou jy nooit dink iets wonderliks gebeur dat daar 'n jaar van knagend' angs verdwyn,
wanneer dit reën op Rietfontein.
Van agter uit die groot kombuis
kom daar aanhoudend die gesuis
van kole op die vuurherd aangeblaas,
van pot en pan die klinkende geraas dis net so seker as die boek,
tant Malie bak nou pannekoek.
Op toontjies dring die kleintjies om die deur
en watertand betrag elkeen die geur,
wat walm deur sleutelgat en skeur ja, almal weet die werskaf is nie blote skyn,
wanneer dit reën op Rietfontein.
Wanneer dit reën op Rietfontein,
dan skielik op die werf verskyn
ou Sammie met sy bondels groot en klein;
'n gloed van rein liefdadigheid bestraal
die sinne van sy vrolike verhaal: ‘Wie praat van geld; wie droom van hael of roes?
Niks sal ek vra - so waar, my Nooi - tot ná die oes.
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Ek sweer, ou Nooi, op elke skoen
verloor ek geld! - maar wat kan doen?’
Die meisies om hom dig vergaar,
betas verlangend al die skone waar,
geduldig word elk stuk ontvou,
van lowergroen tot baftablou;
en krale skoner as die môredou
versier elk hals van sag satyn,
wanneer dit reën op Rietfontein.
En onder dreigend' hondgeblaf,
klim Cohen by die voordeur af;
so vriend'lik was hy nooit in jare;
hy lag en groet met groot gebare.
So vrolik is hy nou, jy kan jou lig verbeel
hy het net aangekom om skatte uit te deel.
‘Wie praat van geld of skulde-eis,
ek vra maar net die klein bewys;
ons hoef nie te bepaal die dag,
tot ná die Nagmaal sal ek wag!’
En almal koop en praat en lag 'n roes van vreugde gaan oor groot en klein
wanneer dit reën op Rietfontein.

Diep Rivier
Vertaling van die lied van Juanita Perreira
O, Diep Rivier, O Donker Stroom,
hoe lank het ek gewag, hoe lank gedroom,
die lem van liefde wroegend in my hart?
In jou omhelsing eindig al my smart;
blus uit, O Diep Rivier, die vlam van haat,
die groot verlange wat my nooit verlaat.
Ek sien van ver die glans van staal en goud,
ek hoor die sag' gedruis van waters diep en koud;
ek hoor jou stem as fluistering in 'n droom,
kom snel, O Diep Rivier, O Donker Stroom.
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Piet van Snaar
Oom Koos het lankal ‘nee’ gesê ‘Ons dogter moet 'n ryk man hê.
Dis alles uitgemaak en klaar:
en jy het niks, klein Piet van Snaar.’
Die ou vrou kon nie weer bedaar.
‘Waar is jou vee, neef Piet van Snaar?
Geen grond of goed kan jy my toon,
en Annie is 'n huis gewoon.’
‘Wat praat ons nog? Die neef die dwaal,
en Annie het die liefde-kwaal;
net môre moet sy pille kry,
en Nefie moet maar huis toe ry.’
Die oues is nou kooi toe vort,
en Annie laat die trane stort;
verleë staan die vryer daar.
‘Dis alles twak!’ - sê Piet van Snaar.
‘Jou pa die snork dat dit so dreun,
tant Sannie gee hom goeie steun.
Al lyk die wêreld ook hoe naar,
daar's altyd raad,’ sê Piet van Snaar.
‘Wat sê jy nou as ons laat spat?
Die nag is lank, my perd is glad.
Sy soektog sal jou pa laat vaar
eer hy die spoor kry van Van Snaar.
Jou pa se spaaider is gereed,
sy skimmel staan ook daar te vreet.
My perd trek hot en syne haar,
en môre trou ons’ - sê Van Snaar.
Hy soen haar drie maal op die mond;
hy vat haar om die lyfie rond.
Sy twyfel net vir een minuut,
toe laat sy alles oor aan Piet.
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En sonder moeite, heel gedwee,
vertrek die perde met die twee.
Slap hou Van Snaar die teuels vas;
die donker kom hom goed te pas.
Hy ken die pad nie alte goed,
en langs hom sit sy bruidjie soet.
Hoe kon hy oplet, vra ek jou,
as hy haar altyd vas moet hou?
Sy hart die klop, sy kop die maal,
die liefde is 'n snaakse kwaal!
En nouliks het die maan gedaal
of Piet is heeltemal verdwaal.
Deur slote, en oor rotse heen,
hy steur hom aan geen stok of steen.
Want voor hom roep die vreugde mos,
en agter is die duiwel los.
Geen uur het hulle voortgevaar,
toe sak die moed van Piet van Snaar.
‘Dit lyk vir my ons word gevang die ore van die hot-perd hang.’
Die woord was uit sy mond net pas
toe stuit die twee ou perde vas.
‘Dit is 'n huis, sowaar;
ons trou nog môre!’ - sê Van Snaar.
Soos blits is hy die spaaider uit,
hy klop aan venster en aan ruit.
‘Die boer slaap soos 'n meulenaar,
maar hy moet uitkom’ - sê Van Snaar.
En skielik staan die huisbaas daar
tot groot verbasing van Van Snaar;
hy voel sy hare regop rys,
want voor hom staan oom Koos, konsuis!
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‘Ag, Annie, ons het teruggekom;
die donker maak die reguit krom.
Dis julle huis! Die gort is gaar,’
- so suutjies fluister Piet van Snaar.
Voor hy kon vra oor plaas of pad,
toe het die ou hom beetgevat.
Piet soebat, maar dit lyk maar naar
met al die planne van Van Snaar.
Die nooi moes afklim, teen haar sin,
en al haar trane help maar min;
die ou vrou was ook gou-gou daar en huis toe treurig ry Van Snaar.
Maar op die bult toe klim hy af.
Sy moed die rys weer uit die graf.
‘Al keer die oues hot en haar,
ek kry haar darem,’ sê Van Snaar.

Mahlo-a-Naledi
(Marie, vyf jaar oud, aan die noordelike vorm van Laryngismus
Crouposus gestorwe, na 'n vreeslike lyding van agt dae en agt
nagte.)
Vaarwel, Marie, slaap diep en stil!
Jou blomgesiggie, nou so wit en kil,
lyk ernstig, met die glimlag uitgewis,
asof die ewigheid 'n grote wonder is.
Ag liefling, hoe sal ons jou almal mis jou vrolik' laggie en jou bly gesels,
die ronde armpies klaar om te omhels,
die bly ontmoeting in die voetpad saans ...
Die hele huis is skielik stil geword;
die worst'ling is verby, en jou gelaat,
omring met bruine lokke soos 'n straalkrans uitgestort,
toon diepste vrede; met gevoude handjies en in wit gewaad -
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nooit, met gewyde visioen bedien,
het kunstenaar vanouds die Heil'ge Kind só skoon gesien!
Jy weet dit nou miskien hoe dom ons was,
ons kuns hoe nutteloos, ons sagste werk hoe ru en kras,
toe ons moes kalm wees, deur ons liefde hoe geroer, ons wat die stryd om jou lief lewe deur moes voer terwyl daarbuite as 'n vreeslik' weemoedskoor
moes ons gedurig nog die snikkende gebede van jou moeder hoor
tot Hom wat alle kleintjies lief had, en hul reg,
g'n enkel een 'n druppel water sou ontseg, en dag na dag, en nag na vreeslik' nag,
was al haar smeke onverhoor, haar trane ongeag.
Vaarwel Marie!
Ek weet dit nie
tot wie se groot genoeë dit kon strek
jou reine onskuld op die vreeslik' pynbank uit te rek;
miskien, ag, as jou liewe lippies nou kon praat,
jou soete stem weer hoorbaar word, was jy in staat
die groot geheim te openbaar
waaroor ons nou verbyster staar.
Ag liefling, álmal sal jou bitter mis.
Vaarwel Marie! Ek weet dit nie!
Een ding weet ek gewis: voortaan
sal niemand jou meer pynig nie.
*

Die Nag
Stille moeder van erbarme,
droomgevuld u sagte arme,
uit u donker oge straal
heling vir die felste kwaal,
leniging van alle smarte,
balsem in verwonde harte.

*

Sterre-oë (haar naturelle-naam.)
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Soeter, sagter, O Beminde,
dan van sneeuverkoelde winde
op geskroeide lippe strelend
raak u sagte hande helend.
Diep' vergetelheid, u duurste gawe,
breek die kettings van die slawe,
was die bloedskuld van bevlekte harte,
neem van snoodste onreg al sy smarte.
Ster-gekroonde, in u skrede
bloei die leliekelk van vrede!
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Waar die Blomme Geur

aant.

Toneelaanwysings
VERHOOG.

Op vier hoeke kom wit pilare. ('n Goeie effek word verkry deur
paraffienkissies opmekaar te stapel, elkeen met 'n swaar klip binnekant. Die vooren
sykante word oorgetrek met wit papier. Slinger klimop en blomme, soos bloureën
(wisteria) daaromheen sodat dit die indruk wek van reghoekige wit pilare. Tussen die
sypilare staan palms of enige ander soort uitstaande plante. Tussen twee kleiner
pilare agter word 'n tuinhekkie voorgestel, en bo-op die pilaartjies ook varings of kleiner
palms. In die middel van die verhoog kom 'n groen tapyt om 'n grasperk voor te stel.
Alles op verhoog liefs groen, om kleure van blomme beter te laat afsteek.
Op die grond word met kryt blombeddinkies afgemerk, en elkeen se plek presies
aangedui.
Voor op die verhoog kom 'n ry plante en varings, maar nie te hoog nie.
Dit is mooi om 'n sagte blou lig op die toneel te hê, terwyl slaap, in teenstelling met
helder sonlig by ontwaking.

Kostuums
TUINFEE.

Spierwit, lang, loshangende rok, soos Griekse kostuum. Wit lelie in
die hand, en loshangende hare.
TUINMAN. Donker hemp, lang broek, rooi doek om nek. Kom ingestap met
tuingereedskap.
ROOS. Roosblare word gemaak van pienk rimpelpapier, vasgeplak op iets styfs.
LELIE. Om leliekelk voor te stel, word kostuum van wit sierpapier gemaak.
ANGELIER. Die hooftooi moet 'n angelier voorstel, en die rokkie word van
sierpapier gemaak, in kleure wat daarby pas.
SONNEBLOM. Die hoed moet tipies 'n sonneblom voorstel.
AFRIKANERTJIE. Oranje sierpapier word gebruik, en die hooftooi stel 'n
Boerekappie voor.
VIOOLTJIE. Pers of blou, met 'n hoed wat 'n oop viooltjie voorstel.
VLINDERTJIES. Rokkies gemaak van satinet (aparte kleure blou en geel), vlerke
van dun gaas en oë daarop geverf.
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LIEWEHEERSBESIE.

Alles geel, met ronde swart kolle. Los japon en gladde
mussie. Swart kouse en pantoffels.
SPINNEKOP. Kostuum van fyn net en spinnerak deurwerk met klein blink
kraaltjies.
BYE. Swart fluweel met geel strepe. Aan die koppie word voelers van draad
bevestig.
MOT. Die motvlerke word van fyn vaal gaas gemaak, deurgewerk met swart
wol.
VOËLTJIE. Kostuum van swart satinet gemaak met wit borsie.
By elkeen van die hooffiguur-blomme is 'n klein blommetjie van dieselfde soort, maar
aparte kleur. Daar is 26 verskillende blommetjies: twee vygies, twee viooltjies, twee
affodille, drie pronk-ertjies, een vergeet-my-nietjie, drie madeliefies, twee Jakobregops,
twee asters, twee koringblomme, twee papawers.
Die manteltjies word gemaak van goedkoop bruin stof. Los oop manteltjie, met 'n
vierkantige stukkie aan die hals vasgewerk, om sommer los oor die hoof te hang.
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Inleiding
'n seun resiteer:

Uit die donker aarde skep die somerwind en reën al die blomme van ons gaarde,
en met winter gaan hul heen. So word ons uit kille duister tot 'n somerlewe opgewek,
waar die lewenswinde tot ons fluister, en die dou van vreugde ons bedek. Snel,
helaas! uit alle oorde roep die slaap ons lokkend weer, en vanuit die verre noorde
blaas die doodwind op ons neer. Treurig soos die geurig gaarde welk ons weelde
en lewenslus; saggies bied die koele aarde sy geskenk van droomloos rus. Slaap
ons dan tesame met die blom, tot vir ons die laaste somer kom.
Gordyn bly af terwyl seun resiteer.
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Eerste Toneel
Slaap
Verhoog stel 'n hoekie van 'n blomtuin voor.
TABLO (Slaap). Blomme in middel van verhoog gegroepeer. Hulle sit met bruin
manteltjies aan, bedek tot aan halsies. Almal sit in verskillende slaaphoudings, toe,
koppies hang. Roos slaap met haar kop op die skouer van angelier, ens. Links, insekte
gegroepeer, ook aan slaap. Heel agter vier groter meisies wat somer en winter voorstel,
twee-twee eenders aangetrek.
Regs, Tuinman leun op graaf.
(kom in en resiteer):
Die Tuinman
(A.G. Visser)
TUINFEE

Spit, o tuinman, spit diep, tot die aardlippe klou,
drenk die vetste van die aarde met lawendste dou,
en dan ... wag. In die nag bring hy blomkelkies broos,
want hy ken die geheim van die vorm van die roos.
Snoei, o tuinman, snoei flink - hou die koppe gerig
na die son, want die roos is 'n kind van die lig;
laat 'n sonstraal hul wek met 'n kus uit die oos hy ken ook die geheim van die kleur van die roos.
Spoel, o tuinman, spoel goed - hou die vyande weg,
rein van bloesem en blad kom die roos tot sy reg.
Slaap dan sag, want hy kom voor die môre nog bloos,
en hy ken die geheim van die geur van die roos.
Vang, o tuinman, die attar wat drup in die nag,
en geniet van jou kleurkarnaval elke dag.
En as winter dan kom en jou tuin alles derf,
dink: Hy ken die geheim van die skoonheid wat sterf.
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Bid, o tuinman, bid steeds, dat jou gaarde nie kwyn,
dat haar heerlikheid nie van die aarde verdwyn,
voor hy eendag ook jou - en dit sy jou tot troos o, so saggies, sal weghark tesaam met die roos.

Tweede Toneel
Lente
Blomme en insekte begin roer, beweging neem stadig toe, gaap en rek arms uit, maar
elkeen val weer in vorige houding aan slaap. Oë bly toe. Skoenlapper rek hom uit,
maak oë oop, en kyk geïnteresseerd rond, vryf ogies en gaap. Lieweheersbesie aan
een kant van verhoog, en Viooltjie aan die teenoorgestelde kant.
(skud by).
A, suster, kyk, jou kleine rakker,
ek is tog die eerste wakker.
Die liewe son is hoog weer op,
voel net hoe skyn hy op jou kop.
SKOENLAPPER

(By maak oë oop maar val weer aan die slaap.)
Ek weet jy wag tot al ons susters loer,
voor jy jou vlerkies gaan verroer,
nou moet ek kyk hoe dit met al ons susters lyk.
Nie een laat ek ooit ongestoord;
ek ken 'n magtig' towerwoord,
en op my skouers rus die taak,
om almal wakker weer te maak.

Onder musiek gaan sy rond tussen die slapende blomme; raak almal aan en fluister
in hulle ore. Intussen maak sy haar mantel los, wat in haar loop afsak en eindelik val.
(voor, rug na gehoor; sy klap haar hande en roep harder):
Word wakker, elke blom,
die liewe lente het gekom.
SKOENLAPPER

(Sy sing).
Word wakker, die lente begin te klop
die blomme kyk al uit hul knop.
Die vroeë vinke sing al lang,
die swaweltjies hul môresang.
KOOR.

Word wakker, word wakker. (Bis.)
SKOENLAPPER.

Die duifie stryk sy veertjies glad,
en trippel vrolik oor die pad.
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Die haan kraai al die tweede keer,
dis alles buite in die weer.
KOOR.

Word wakker, word wakker.

Terwyl sy sing, word blomme stadig wakker, maak oë wyd oop, haal mussies af, maar
bly sit met mantels om. Al wat aan die slaap bly, is Lieweheersbesie en Viooltjie. By
word wakker en kom vorentoe.
BY.

Ek werk, en neem in sakkies mee
die beste wat die blomme gee.
Al is hul kleure lank gedaan,
en al hul geure op die wind vergaan,
dan hou ek veilig nog bewaar
die soetste wat die blomme ooit vergaar.
SPINNEKOP.

Tot almal wakker is, moet ek maar wag.
Dan kom ek, o, so soetjies in die nag
en weef uit mis en wolkerag
'n sluier fyner as die fynste sy
wat jy ooit in die wêreld kry.
En smôrens as die son weer skyn,
dan blink dit met diamante fyn.

Roos word eerste heeltemal wakker. Terwyl sy praat, maak sy haar mantel los en
laat dit val. Ander sit nog, gaap, rek, stryk hare, vryf oë, gesiggies, ens. Beweging
neem toe, terwyl Roos resiteer. Blomme staan hier en daar op, in verskillende
houdings. Mantels val een ná die ander af. Spinnekop gaan met By en Skoenlapper
tussen blomme deur, omhels en soen sommige wat op is, raak ander wat nog sit,
saggies aan.
(in middel, regs, gesig half na gehoor toe, spreek blomme toe wat altyd in
stadige beweging bly).
Susters, dit is die liewe lente weer,
die warm wind het teruggekeer.
Van slaap is ons nou almal sat.
Ek voel die lewe in elke blad.
Kom, sustertjies, dit word al laat,
dit is jul koningin wat praat.
Nou al die klein gesiggies skoon gewas,
dat ons die mense kan verras.
Kom wys nou weer jul skoonste kleure,
gee aan die lug jul soetste geure.
ROOS

Blomme was gesiggies, trek rokkies reg en bekyk mekaar, neem grimeerstelle, poeier
gesiggies en vryf rooi aan lippies. Een help die ander met poeierkwas, ens.
ROOS.

Vryf af die laaste stukkie vaak
dat ons die aarde bly kan maak.
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Hulle is almal klaar, en groepeer, mantels af.
(sing agter op verhoog).
Kyk die lelies op die veld,
kyk hoe fraai hul bloei.
Wie laat jul, van sorge vry,
daar so heerlik groei?
Wie gee jul die stille prag,
wie die kleed so rein en sag?
Sonder sy gelyke, sonder sy gelyke?
KINDERS

(antwoord).
God, die Heer, roep ons uit die aard,
laat so bly ons tier.
Hy gee ons die skone kleed,
dat ons die aard versier.
Dat ons onder sorg en smart
met 'n stil, gelowig hart,
leer op Hom vertrou, leer op Hom vertrou.
LELIES

ANGELIER.

Langs u, koningin,
neem ek my plek weer in.
Laat ons weer aan die wêreld toon
dat ons die skoonste is van alle skoon.

(agter).
Geen soete geur het ek,
maar as ek eers my beentjies rek,
en al my skat van goud vertoon,
word ek ook skoonste van die skoon.
SONNEBLOM

(Sy neem plaas omarmend met Roos en Angelier.)
Een ding sal niemand ooit betwis,
die liefde van die son het ek gewis;
en daarom, as ek regop staan,
dan staar ek hom gedurig aan.

(links tussen blomme).
Nòg geur nòg kleur kan ek verklaar,
'n arme Boerenooientjie bly ek maar.
Met geen satyn en sy is ek bela,
ek moet velskoentjies en 'n kappie dra.
Maar ver gaan ek alom,
waar geen van julle ooit kan kom,
op hoogste berg en diepste kloof,
op klippe kaal, in donker loof,
en ver weg, in die sandwoestyn,
AFRIKANERTJIE
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waar al my maatjies gou verdwyn.
Daar, helder soos die môrester,
begroet ek sag die reisiger.
En sien 'n Afrikaner my,
dan word sy hart weer bly.
Hy groet my saggies op die sand,
‘Ag, sustertjie, dit is ons land.’

Sy gaan verder links terwyl sy praat, en staan uiteindelik alleen.
TABLO (Twee meisies, Somer, na vore, resiteer, met begeleiding van sagte musiek).
1.

Want kyk, die winter is verby,
die bloeisels word in die land gesien,
die sangtyd het aangebreek, en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land (Hooglied
II)
2.

Ek is 'n herfsroos van Saron, 'n lelie van die dale. Soos 'n lelie tussen die dorings,
so is my vriendin onder die dogters. (Hooglied I)
1.

Ek sal vir Israel wees soos die dou, hy sal bloei soos 'n lelie en sy wortels uitslaan
soos die Libanon. (Hosea 14)
2.

En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei: hulle
arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie
bekleed was soos een van hulle nie. (Matt. 6)
1.

As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi
word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges? (Matt. 6)
2.

Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n
herfslelie; dit sal lustig bloei en juig, ja met gejuig en gejubel. Die heerlikheid van
die Libanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron; hulle daar sal sien
die heerlikheid van die Here, die sieraad van onse God. (Jes. 35)

Derde Toneel
Winter
(sit bewend haar mantel om).
Die sagte reën het opgehou,
my blare word weer geel en grou.
Koud waai die windjie nou,
en kouer word die dou.
Die liewe son trek verder weg,
ROOS.
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Kyk nou hoe treur die leliekelk,

(wys na haar, haar koppie hang)
my laaste blaar is reeds verwelk.
Kom, susters, dit is tyd.
Ons raak ons glorie kwyt.
Bedek koppie en val stadig weer aan slaap in vroeëre houding. Insekte gaan regs en
vorm groep soos tevore.
ANGELIER.

Vaarwel aan son en reën en dou,
weer kom die tyd van slaap en kou.

Sit mantel om, val aan slaap.
AFRIKANERTJIE.

Die liewe gras word wit soos hael,
die bome staan al koud en kaal.
Ek was die laaste om te gaap;
tog kom vir my ook weer die slaap.

Mantel en mussie om en kom weer na Roos en Angelier, waar sy in vroeëre groepering
aan die slaap val.
TABLO (Tuinman agter. Lieweheersbesie kom dansend agter om blomme na Viooltjie
toe. Hy gaan langs haar sit en plaas een armpie omhelsend om haar. Praat asof hy
in haar oor fluister, maar natuurlik hardop).
LIEWEHEERSBESIE.

Van al wat nog kan wakker bly,
o liefling, is net ek en jy.
Ons vrees geen winteraand of kou.
En as hier op jou fraaie hoof die dou (hy streel haar kop saggies)
'n snoer van diamante word,
dan oor die dorre beddings stort,
jou heerlikheid van geur, en bo elk blaar
kan ek die purper van jou klee gewaar.
Dan kom ek haastig van my huisie weer!
Ons twee, geliefde, wat die winter kan trotseer.

(wys spottend met een vingertjie na hom).
Ag Skilpadjie, ek ken jou goed!
Van al jou grootpraat glo ek min!
Hoe gou vergaan jou hoë moed
wanneer die kinders jou bespot,
jou optel uit die warm sand
en wysmaak dat jou huis verbrand?
Dan kan jou liefling agterbly,
solank as jy maar veiligheid verkry!
VIOOLTJIE

Sy stoot hom saggies weg, maar laat hom uiteindelik toe om sy arm weer om haar te
sit en in haar oor te fluister.
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1.

Die mens - soos die gras is sy dae; soos 'n blom van die veld so bloei hy.
As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. (Ps.
103)
2.

'n Stem sê: Roep! En hy vra: Wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy
aanvalligheid soos 'n blom van die veld.
Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarop blaas.
Voorwaar, die volk is gras! Die gras verdor, die blom verwelk. (Jes. 40)
Sagte begeleiding, Dodemars van Chopin.
1.

Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van
die gras. Die gras verdor en sy blom val af. (I Pet. 1:24)
TUINMAN

(Kom na vorentoe):

Maar die woord van onse God hou stand in ewigheid. Kyk, die Here sal kom as 'n
Sterke, en Sy arm sal heers; kyk, Sy loon is by Hom, en Sy beloning is voor Sy
aangesig. Hy sal Sy kudde wei soos 'n herder; Hy sal die lammers in sy arm
bymekaar maak en aan Sy bors dra. (Jes. 40:10)
(Dameskoor sing agter skerm):

Gesang 166:3, 4.
Van haren arbeid rust onze aarde, ens.
Eerste gedeelte van gesang is rustig, piano, tweede gedeelte, vanaf ‘Zijn eeuw'ge
lentedag zal komen’, is triomfantelik, forte.)
Gordyn
N.B. - Blomme in laaste tablo:
Agterste bedding: drie lelies, twee rose, twee angeliere, drie sonneblomme, een
Afrikanertjie.
Bedding regs: twee vygies, twee viooltjies, twee môresterretjies, drie pronk-ertjies.
Bedding links: een vergeet-my-nietjie, drie madeliefies, twee Jakobregops, twee
koringblomme, twee papawers.
Musiek: ‘Papillon’ (Vlinder) deur Fini Henrigues (terwyl skoenlapper rondgaan om
blomme wakker te maak).
Lentelied van Grieg (terwyl twee meisies (Somer) die tekste resiteer).
Prelude in C mineur van Chopin (terwyl twee meisies (Winter) die tekste resiteer).
Dodemars van Chopin (by laaste teks ‘Want alle vlees is soos gras’). (Begeleiding
altyd pianissimo.)
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Die Swart Verraad

aant.

Dramatis Personae
HENDRIK JANSE VAN RENSBURG, vader van Enon, deur laasgenoemde as ‘Poelie’

aangespreek, woonagtig op die plaas Windhoek
ENON, dogter van vorige
PETRUS COETZEE, 'n dronkaard-padloper
HEKTOR COETZEE, sy seun
MENZIES, prokureur op Amandelblom
PIERRE FOUCHÉ, verloofde van Enon van Rensburg, magistraatsklerk op
Amandelblom
KOMMANDANT WILLEM FOUCHÉ, vader van Pierre
DR. CLAUDE DE VILLE, vroeër minnaar van Enon in haar kindsdae, medikus

Eerste Bedryf
Tyd: Oggend
Veranda van plaashuis op Windhoek regs - met tralies en trappies. Links,
tralieomheining van blomtuin met hek reg in die middel. Stoele en rusbank op veranda.
Voordeur van huis open regs van veranda, na agter die coulisse.
HENDRIK VAN RENSBURG, 65 jaar oud, grys baard, netjies geklee, sit in leunstoel koerant
en lees.
ENON, sy dogter, 22 jaar oud. Besig om af te stof, verskyn af en toe by deur
verbygaande. Sy sing wysies van Afrikaanse liedjies: ‘O Boereplaas’ - ‘Sarie Marais’.
Sy kom op die veranda uit.

ENON

(leun oor die tralies en skud stoflap af).

Vader, ek sien deur die gewelvenster iemand te voet aankom ... van die dorp se
kant ... dit is 'n witman.
VAN RENSBURG

(sonder om koerant te laat sak).

In enige geval geen besoeker aan Windhoek nie, tensy een van ons padlopers. Dit
moet haas ou Witaker se beurt wees. (Spreek talmend - ingedagte - lees koerant
onafgebroke - skenk vereers weinig aandag aan wat Enon sê.)
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ENON.

Nee, Poelie, dit is g'n bondeldraer nie - daarom benieu dit my wie van die dorp te
voet sou kom. En waar kan hy anders heen gaan as na Windhoek? Ons sal netnou
weet. (Sy gaan voor haar vader staan, en waai die stoflap heen en weer.) Poelie,
ek weet nie waarom ek so senuweeagtig en onrustig oor die besoek van Pierre se
vader voel nie. Môre of oormôre verwag Pierre hom hier. Wat sal hy van jou dogter
dink, Poelie? Sal hy tevrede wees met die keuse van sy seun? Onthou, Poelie, dit
is sy enigste seun en hy is baie trots op Pierre - dit is uit sy brief duidelik te lees. Hy
sê dit nie in soveel woorde nie, maar tussen die reëls kan ek gedurig lees: Onthou,
dogtertjie, Pierre Fouché is assistent-magistraat van jou dorpie, al is sy vader ook
maar net 'n boer ... 'n jonkman van stand wat 'n menigte meisies gehad het om van
te kies. Hy verwag waarskynlik iets baie wonderlik ... en dan vind hy net arme ek!
En volgens Pierre self kon hy verskeie ryk nooiens gehad het as hy net sy sakdoek
laat val het.
VAN RENSBURG.

Die vader sou hom wat verbeel om met Enon van Rensburg teleurgesteld te wees.
Pierre is miskien 'n goeie seun. Ek ken hom só sleg dat ek hom nie seker kan
beoordeel nie. Maar ek moet nog leer dat 'n magistraatsklerk, 'n assistent-magistraat,
in enige geval 'n penlekker, sy kop in die wolke kan hou teenoor Hendrik van
Rensburg en sy dogter. Waarom sou ek minder reg hê om teleurgesteld te wees
as Pierre se vader? Jy, ook, is my enigste kind en as hy sy neus gaan optrek, sal
ek hom gou 'n skeppie van dieselfde gereg toedien.
ENON.

Toe nou, toe nou, Poelie! Moenie so gou weer klaar wees om die teuels tussen die
span in te gooi nie! Ek het mos maar net 'n grappie gemaak. Jy het self sy brief van
gelukwensing gelees ... Hy is waarskynlik 'n liewe, goeie ou oom ... van wat Pierre
my vertel het. (Sy kom op die leuning van die stoel sit, omhels haar vader met een
arm.) Ag, Poelie, daar is nog iets wat aan my knaag, knaag, knaag - hier! (Wys na
haar hart.)
VAN RENSBURG

(kyk haar verbaas aan).

Liewe hemel, Enon, wat is dan nou verkeerd?
ENON.

Ek het net jou in die hele wêreld, Poelie, en teenoor wie in die wêreld kan ek my
hart uitpraat as teenoor jou? En wie kan my raad gee en help as dit nie jy is nie?
Moedertjie is in die hemel en ofskoon ek haar altyd naby my voel, kan ek my toevlug
nie tot haar neem nie. Ek weet dat sy sou verlang dat ek al my geheimpies aan jou
bekendmaak.
VAN RENSBURG

(paai haar hand gerusstellend).

Toe maar, dogtertjie, laat ek hoor ... vertel maar. Wat is dit?
ENON.

Poelie, daar is twyfel diep in my siel - 'n swart wolk oor my hart wat altyd duisterder
word. Ek weet nie of ek reg doen om met Pierre Fouché te trou nie. Ek weet nie of
ek hom regtig liefhet nie, of hy weet wat liefde beteken, of hy enige mens op aarde
behalwe homself regtig lief kan hê nie. Ek
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wil nie van hom kwaadpraat nie, maar ons verlowing het so halsoorkop gegaan ek het hom skaars geken; seker het ek hom nie so geken as wat ek hom nou ken
nie. Jy weet, Poelie, hy is so ingenome met sy betrekking, met sy werk - hy is maar
net eerste klerk, maar hy dring daarop aan dat hy ‘assistent-magistraat’ genoem
word, omdat hy nou en dan klein sakies verhoor ... Hy is so ingenome met sy
betrekking en werk dat daar geen plek vir liefde in sy hart is nie.
VAN RENSBURG.

Enon, dit is bietjie laat in die dag om nou besware van hierdie aard te opper. Jy sou
die jongkêrel 'n groot onreg aandoen deur sonder 'n baie gegronde rede nou alles
af te breek. Maar een ding is seker: as jy hom nie waarlik en innig liefhet nie, dan
kan daar g'n sprake van trou wees nie. Dit is beter om hom nou 'n heelbare wond
toe te dien wat gou gesond word as om hom met 'n kwaal aan te steek wat miskien
sy hele lewe sal duur. Wat Pierre Fouché betref, ek ken hom baie sleg, soos ek
reeds gesê het. Met my is hy nooit openhartig nie. Ek het dit toegeskrywe aan
jongelingskaamte of - beskroomdheid. Ek het altans soveel van hom gesien om te
weet dat hy miskien 'n bietjie baie verwaand is; maar dit is 'n kwaal waaraan baie
jongmense ly. Dit is 'n siekte van die jeug net soos gesigpuisies en blink dasse. Dit
is seker maar net tydelik. Luister nou, Enon, wat ek jou aanraai. Die troudag is nog
nie deur julle twee vasgestel nie?
ENON.

Nee, Vader; maar hy wil dit binne 'n paar weke hê.
VAN RENSBURG.

Moet geen dag bepaal nie. Gaan jou gang en toets intussen jou eie gevoelens. En
jy kan seker wees, my dogtertjie, jou vader sal jou nooit in die steek laat nie; ek sal
nie toelaat dat jy in die ongeluk gedompel word nie.
ENON

(kus hom hartstogtelik).

Ek weet, Poelie, ek weet... ('n Tydjie sit sy peinsend.) Dit is so anders as wat dit
tevore was. (Ingedagte.)
VAN RENSBURG.

Tevore? Wat probeer jy sê?
ENON.

Onthou jy nog vir Claude de Ville, die seun wat gedurende die vakansies kom kuier
het, toe ek nog op skool was?
VAN RENSBURG.

O, ja, Klein-Claude, het ek hom genoem. Ja, ek onthou; hy was 'n gawe seun. Hy
het my baie laat lag - dit altans herinner ek my. Maar Enon, dit was 'n skone
kalwerliefde-affêre. Jy kan dit tog nie met jou teenswoordige verlowing vergelyk nie.
ENON.

Ag, Poelie, ek weet nie, ek weet nie. (Ingedagte.) Dit was heerlik solank dit geduur
het. Nooit kan jy weet, of raai hoe diep en skoon en suiwer die liefde was nie. Ek
weet dit was maar kinderliefde, maar ek sou God dank as my teenswoordige
verlowing dieselfde liefde kon meebring. Ek het baie lank oor Claude getreur - diep
getreur - toe hy moes weggaan ... En dit herinner my! Ek was sestien en hy
sewentien, toe ons mekaar onder allerhande plegtige beloftes vaarwel gesê het.
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en met Nuwejaar 'n poskaartjie van hom kry. En nou verlede week het ek onverwags
weer 'n lang brief van hom ontvang. Hy het van my aanstaande huwelik gehoor en
saam met sy gelukwense verwyt hy my van ontrou! Dit het my laat lag. Maar, Poelie,
ek kan jou nooit sê hoe aangenaam dit was om sy brief te ontvang nie. Dit was soos
verkoelende reëns op dorre aarde. En hoe graag sou ek hom nie weer sien nie! Ek
wonder hoe hy nou lyk - noudat hy 'n man geword het?
VAN RENSBURG.

Pas op, Enon! Is dit nie net die brief van Klein-Claude wat die wolk oor jou hart
veroorsaak het nie?
Enon antwoord nie. Sy gee hom 'n druk en 'n soen en staan laggend op. Sy gaan by
die huisdeur in met stoflap in die hand.

ENON

(spreek van binne huisdeur, nog sigbaar).

Poelie, die man wat aankom, ken ek nou. Hy is net by die brug van die voor. Dit is
dieselfde ou dronklap wat drie, of vier jaar gelede hier was - onthou jy, Vader?
VAN RENSBURG.

Watter ou dronklap? Dronkenskap is nie so 'n onderskeiding dat ek dit twee of drie
jaar kan onthou nie. Ek het nie jou geheue nie, Enon.
(kom na buite en leun oor tralies links van haar vader, kyk in die rigting
van die pad. Sy praat met haar rug tot haar vader gekeer).
ENON

Jy herinner jou, Vader, die dag toe jy so vreeslik opgewonde geraak het? Oorlede
Moeder kon jou nie weer tot bedaring bring nie. Sy het aan huile gegaan. Dit was
vir ons twee alles vreeslik geheimsinnig, want ek onthou toe jou bui gesak het, was
niks vir die vent te goed nie. Jy het gedwing dat hy hier moes slaap en tot byna
dagbreek het jy die nag met hom in die vrykamer sit en gesels. Moeder en ek het
met bewerasie en angs geluister, want af en toe was die teuels weer tussen die
span. En die volgende dag het jy hom dorp toe in die kar geneem en dit was gelukkig
die laaste sien van die blikkantien. Moeder en ek het nooit sy naam te hore gekom
nie, en na sy vertrek het ons gou gewaar dat dit ons lewe werd is om van die besoek
geen woord te fluister nie ... dan het Poelie se oë begin vonkel en die ou basuin
word in sy stem hoorbaar ... Dit is dieselfde man ... weer in flenters, net soos die
vorige keer. Ek hoop, Poelie, hy gaan nie weer 'n donderstorm op Windhoek
veroorsaak nie. Ek het jou nooit só kwaad gesien nie.
Terwyl sy praat, slaan Van Rensburg eers geen ag op haar woorde nie. Haar rug is
altyd na hom gekeer. Sy aandag is op die koerant gevestig. Dan keer sy gesig na
haar en luister meer aandagtig. Stadig laat hy die koerant sak en sy uitdrukking toon
toenemende skrik en ontroering. Met die laaste woorde druk hy die koerant op 'n
bondel en gooi dit geweldig neer. Hy spring orent en neem plaas langs Enon.
ENON.

Liewe hemel, Vader, wees tog bedaard. (Neem hom aan arm.) Wat het die man
aan jou gedoen dat sy blote verskyning jou so opwen? ... Gaan binne, Vadertjie, ek
sal van hom ontslae raak.
VAN RENSBURG

(met sy hand aan voorhoof in diepste aandoening).

Wag, Enon,
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wag! Sal ek van die vervloeking nooit ontslae raak nie? Was al my sielswroeging
onvoldoende vergelding? (Hy loop rusteloos op en neer, nadat hy Enon se hande
van sy arms losgemaak het.) Sal die bloedhond op my spoor bly, totdat die aarde
genadig oor my stof sluit? Bly die stem van die grond tot in alle ewigheid roepende?
(Skielik.) Gaan in, Enon ... ek moet hom alleen ontmoet. Kom, bly jy in die agterhuis
en maak alle deure toe. Luister, Enon, ek verbied jou as jou vader om af te luister
wat tussen ons gebeur. (Hy neem haar intussen aan die arm en dwing haar die
voordeur binne. Sy stem is nog binne hoorbaar.) Maak die middeldeur toe en bly in
die agterhuis totdat ek jou roep.
ENON.

Goed, Vader, jy hoef nie onrustig te wees nie. Ek sal na geen woord luister nie!
Maar in hemelsnaam, wat beteken dit alles, Poelie? Waarom kan jy my nie vertel
nie? Dit is net ons twee in die wêreld.
Sy word onsigbaar, terwyl Van Rensburg haar voor hom uit dwing. Van Rensburg is
nog sigbaar en sy stem nog hoorbaar.
VAN RENSBURG.

Binne, binne! Maak die deure dig toe. Ek sal die meneer self ontvang. As hy dan
dit so wil hê, sal hy dit so vind.
Deur klap binne; 'n paar minute stilte. Van Rensburg verdwyn 'n paar minute agter
coulisse.

VAN RENSBURG

(kom by voordeur uit met rewolwer in die hand wat hy besig is

om te laai):

Drie, vier, vyf ... Petrus Coetzee, vuile bloedhond! Meer as 'n sekere las kan geen
mens dra nie. Laat dit dan kom as dit moet kom, maar ek sal ten minste sorg dat
jou mond ewig gesluit is. Die naam van my ongelukkige kind sal ek ten minste skoon
hou.
Hy druk die rewolwer in sy baadjiesak en staan voor die hekkie met sy hand in die
sak in wagtende houding. PETRUS COETZEE verskyn links agter die tuintralies en
loop stadig voort na tuinhek, links. Hy is bejaard, lyk ouer as Van Rensburg, ofskoon
tien jaar jonger. Baie liederlik geklee. Hy loop kruppel en rus een of twee maal op
weg na die hek, met die een hand op die tralies. Hy het 'n dik kierie in die regterhand.
Hy bekyk Van Rensburg en die huis stip, open hekkie en kom huiwerend na
veranda-trappies aan. Wit baard. Hy neem sy verflenterde hoed af en vee sy voorkop
met die hand af. Ruie, ongekamde, grys hare. Tekens van alkoholisme op sy aangesig.
Krom rug. Voor die trappies gaan hy staan en bekyk Van Rensburg spraakloos. Hy
gee 'n aaklige, senuweeagtige laggie. Hy leun op 'n dik growwe stuk hout wat hy as
wandelstok gebruik.
(staan onder veranda voor trappies, hoed in die hand; kyk op
na Van Rensburg).
PETRUS COETZEE

Alles in vriendskap, neef Hendrik. Alles in vriendskap en vrede, Hendrik! ... Soe, dit
is warm en droog, droog, droog. Ek is kapot, neef Hendrik. Gedaan, gedaan ... Ek
skaam my om te vra, Hendrik, maar ek is gedaan ... dit is die einde! ... As jy my net
'n klein bietjie brandewyn kan gee; net so drie druppeltjies. (Wys met vingers en
duim.)
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VAN RENSBURG.

God help my! God help my! My arme kind.
COETZEE

(angstig).

Wat het jy in jou sak, Hendrik? ... Ek wil niks van jou hê nie. Ek beloof jou, Hendrik,
op my erewoord. Ek sal om niks vra nie. Ek het net ingekom om te rus. Ek is gedaan.
VAN RENSBURG.

Bloedsuier, daar is jou pad! As jy nog die entjie lewe wat jou voorlê, liefhet, trap! As
jy jou voet oor my drumpel sit ... (Hy lig sy hand 'n weinig uit die sak.) My woord
breek ek nie. Jy weet wat ek jou die laaste maal besweer het. Ek is klaar om dit uit
te voer. Ek sal ten minste jou onversadigbare mond vir ewig sluit. Al jou beloftes en
ede beteken niks. Net die dood sal 'n einde aan jou leuens en bloedsuiging maak.
Dink jy ek hou 'n kantien vir dronkaards aan? Al was my huis vol drank, sou jy hier
geen druppel kry nie. Maar dit is nie waarvoor jy gekom het nie. Dink jy ek ken jou
nie van jou vuile voete opwaarts nie? Maar dit sal jy nog minder kry. My lewe is op
die uiteinde en voor ek jou nog een oulap gee, sal ons twee saam vertrek.
COETZEE.

Wag, Hendrik ... Is daar geen genade of jammerhartigheid in jou nie? Ons moet
altwee voor die regterstoel staan.
VAN RENSBURG.

Hou jou lasterlike mond, meinediger! Waarom is jy terug? Die laaste maal - drie jaar
gelede - het ek jou genoeg geld gegee om vir jou hele toekoms te voorsien. Ek het
jou grond gegee en jy het 'n plegtige eed gesweer dat ek jou nooit weer sou sien
nie. Wat maak jy hier?
COETZEE.

Jy is haastig en oplopend, Hendrik. Ek gaan niks vra nie. Ek het gekom om my seun
op die dorp te ontmoet. Hy sal môre hier wees. Ek kon nie van honger sterf nie. Die
ou stukkie grond is lankal verkoop. Ek kon daar g'n lewe op maak nie. Maar my
seun is welgesteld in Johannesburg. Hy moet my help. Hy is my enigste kind en die
wet sal hom verplig.
VAN RENSBURG.

En waarom kom jy my huis weer verpes? Dit is seker nie blote liefde waaraan ek
hierdie besoek te danke het nie. Waarom jou seun hier ontmoet? Waarom het jy
nie direk na die stad gegaan en hom daar ontmoet nie - waar woon hy?
COETZEE

(sprei sy hande uit).

Kan ek so deur die strate van die stad loop? Die seun van my is in hoë kringe. Ek
het tot dusver niks van hom gevra nie en twaalf jaar laas gesien. Toe my vrou my
verlaat het, het sy die kind saamgeneem en van toe af het ek hom nie weer gesien
nie. Maar hy het goed vooruitgegaan. Hy rig resiesperde af en het 'n goeie naam
op die baan. Ek vra jou, kon ek hom in die skande steek voor sy hoë vriende, deur
hom in flenters te besoek? Daarom het ek hom geskrywe om my hier op die dorp
by prokureur Menzies te ontmoet. Hy het dadelik geantwoord en die dag bepaal.
Ek dink hy is 'n gawe seun en sal sy plig teenoor sy ou vader doen. Intussen het ek
jou in my ellende besoek, Hendrik. Ek weet dat jy niemand ooit verstoot nie ... As
jy my net so 'n paar druppels brandewyn kan laat kry en 'n paar minute in die
skaduwee laat rus, sal ek jou nie verder lastig val nie. Ek sal
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êrens in die dorp 'n ou waenhuis of stal kry om in te slaap vir die paar nagte wat ek
hier moet vertoef.
VAN RENSBURG

(baie beslis en woedend).

Petrus Coetzee, jy is so 'n oorkruiper, so 'n slinkse bedrieër en leuenaar dat ek geen
woord van jou kan glo nie. Jou plegtigste eed het jy self waardeloos gemaak. Ek
glo niks van jou storie nie. Ek voel in my siel dat daar iets vals en verraderliks in
steek. Maar een ding kan ek jou nou en hier voor God verklaar - as daar weer bedrog
in jou teenswoordige opdaging steek, sal dit die einde wees. Ek is op die uiteinde
van wat ek kan verdra; God weet dit en die dood is nie langer 'n verskrikking vir my
nie. In enige geval, jy het jou kontrak van drie jaar gelede geskend - dat jy nooit
weer 'n poging sou aanwend om my te sien en in geen geval trag om my in my huis
te besoek nie. Daarom sal ek dadelik - vandag nog - aan prokureur Menzies op die
dorp skrywe dat die tien pond wat hy namens my maandeliks aan jou uitbetaal,
onmiddellik gestaak word. Dit was die voorwaarde van ons geskrewe ooreenkoms.
(Hy open die hekkie, staan op die boonste trap. Bring rewolwer te voorskyn wat in
sy hand hang. Wys links.) Gaan terug, Petrus Coetzee. Ek het nog beheer oor my
gemoed. Sleep my nie verder in die versoeking nie - al wat my teenhou, is die
gedagte aan my kind.
(staan geruime tyd geleun op sy dik kierie, staar Van Rensburg
stip aan - uiteindelik begin hy terugsukkel na links. Agter tuintralies gaan hy
weer staan, spreek skielik in groot opgewondenheid).
PETRUS COETZEE

Die geld staak? Hendrik van Rensburg, helfte van wat jy besit, behoort aan my. Dit
weet jy in jou siel. Ook my hande mag met bloed bevlek wees, maar my siel is rein.
Ek was 'n kind binne jou mag - maar die helfte is myne, ek het dit verdien - meer
verdien as jy. Die geld staak, sal jy? Ons sal mekaar nader spreek. (Wys met sy
kierie na Van Rensburg.) As jy manhaftig is, ek is ook nie bang nie. Ons sal mekaar
nader spreek.
Gaan uit links.
Skerm

Tweede Bedryf
Tyd: Die volgende oggend
Kantoor van prokureur Menzies. Menzies sit voor lessenaar. Man ongeveer 60 jaar,
grys puntbaard. Hy is besig om aan tikster te dikteer.
MENZIES.

‘Ek moet u derhalwe dringend versoek voor Maandag a.s. die be-
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drag in my kantoor te betaal, anders het ek opdrag om onverwyld geregtelike stappe
te doen’, en dan eindig ons met die gewone uitdrukking van liefde en hoogagting.
(Neem brief op.) Juffrou Basson, het jy die legger van mnr. Van Rensburg? Hier is
'n brief van hom wat hy vanoggend met 'n boodskapper ingestuur het dat die
paaiement van £10 maandeliks aan Petrus Coetzee dadelik gestaak moet word ...
en hier is 'n eienaardige toeval. Hier is 'n brief van dieselfde mnr. Coetzee waarin
hy versoek dat sy toelae vir hierdie maand nie aangestuur word nie, dat hy dit hier
persoonlik sal ontvang; en volgens sy brief moet hy vandag of môre hier wees. Dit
is waarskynlik kontrakbreuk aan sy kant, want een van die voorwaardes van die
toelae was dat hy nooit weer op Windhoek sal verskyn nie en hierdie brief van mnr.
Van Rensburg is waarskynlik die gevolg van 'n besoek van Coetzee. Ja, juffrou,
hulle sê 'n wetsbesigheid is droog; as ons die geheim weet wat in hierdie legger
opgeslote is, die ware geheim, sou ons waarskynlik 'n boeiende roman vind. Hoeveel
dramas is daar nie in al die stowwerige papiere (wys na rakke) weggebêre as ons
alles kon lees wat nie geskrywe is nie ... Juffrou Basson, erken ontvangs van mnr.
Van Rensburg se brief. Mnr. Coetzee sal sy antwoord persoonlik ontvang. Die arme
drommel kom 'n groot ontnugtering tegemoet. So 'n dwaas om 'n fortuintjie so onder
sy voete te vertrap - want een ding weet ek, as my vriend Hendrik van Windhoek 'n
besluit neem, dan verroer g'n span osse hom nie. En in hierdie geval het hy voorwaar
rede genoeg. Aan sy kant was dit suiwere liefdadigheid aan iemand wat dit nie
waardig was nie - soos sake nou lyk.
Terwyl hy praat, teen einde, gaan die deur baie stadig oop en Hektor Coetzee loer
in, skalks glimlaggend, sonder om binne te kom. Die tikster en Menzies bekyk hom
verbaas. Hy glimlag en knipoog vir tikster. Sy druk 'n sakdoek voor haar mond en
gaan aan die lag.

MENZIES

(vererg):

My vriend, wie jy ook al mag wees, kom binne of bly buite, maar moet nie probeer
om altwee gelyk te doen nie. Dit is senustorend.
Hektor, uiters deftig geklee, rybroek en kamaste met skitterende das, swepie in hand,
26 jaar oud en skoongeskeer, ruiker in knoopsgat, kom binne, glimlaggend, buig voor
tikster en bied hand aan Menzies, wat dit traag aanneem sonder om op te staan.
MENZIES.

Wie het ek die eer om te begroet?
HEKTOR.

Of dit nou juis 'n eer is?
MENZIES

(tot tikster):

Dit is genoeg, juffrou Basson.
Sy loop uit.
(buig diep en glimlag. Tikster ruk hoof op met gebaar van minagting.
Hektor kyk haar agterna en knipoog vir Menzies, gaan na deur agter haar).
HEKTOR

Magtig, so 'n klein kwikstertjie! Nie onaardige beentjies nie, glad nie! Nee, glad nie!
En 'n stappie soos 'n tweejaar-volbloed!
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nis te stel. My tyd kos geld.
HEKTOR.

Tyd kos geld. Liewe hemel, prokureur, ek sal jou net so baie verkoop as wat jy kan
verlang - en spotgoedkoop. Dit is al skatte waarvan ek altyd volop besit het. (Hy
gaan sit by lessenaar, swaai een been oor die ander vertroulik - dan merk hy sy
kamaste - neem 'n doek uit 'n agterbroeksak en stof kamaste en skoene noukeurig
af. Menzies bekyk hom met toenemende ongeduld. Uiteindelik kyk hy op en dit val
hom by waar hy is.) O ja, u vra my wat die doel van my besoek hier is. (Met 'n vrolike
laggie.) Nou ja, as ek nie moet lieg nie - soos die ou spreekwoord sê - dan moet ek
die waarheid sê. Ek weet self nie wat die doel van my besoek is nie. Ek moet 'n
oukêrel hier ontmoet. Ek weet nie of hy al hier was nie. Hy is 'n oukêrel van so in
die sestig. Hoe hy nou lyk, weet ek nie, want ek het hom laas gesien toe ek 'n klein
snuiter was. Hy was toe geneig - wel, jy weet, om in die takke van die hoogste
bloekombome te flankeer en ek dink dit sal maar nog so wees. Daaraan sal jy hom
ken; jy weet, 'n streep van die verfkwas hier. (Wys na sy neus.) Dit lyk asof die ou
die een of ander plan het. Dit mag wees dat dit alles loskruit is, maar ek was
nuuskierig. (Hy ruk sy das heen en weer.) Dit is 'n ellendige das. Jy het nie miskien
'n ding soos 'n spieël nie, mnr. Menzies?
MENZIES.

Al spieël in hierdie kantoor is een wat jy ongelukkig nie kan gebruik nie - die spieël
wat elke prokureur aanhou - sy eie vleklose gewete!
HEKTOR

(herhaal verbouereerd).

Vleklose gewete? Spieël? O, ja, nou weet ek. Dit sou jou lekker laat lag, mnr.
Menzies, as ek aan soeke sou gaan in 'n prokureurskantoor na die spieël van die
vleklose gewete. Dit is soos die gesegde omtrent 'n blinde man wat in 'n donker
kamer soek na 'n soort kat wat nie daar is nie. En die blinde man sou 'n beter kans
hê - nie waar nie, mnr. Menzies? Dit is natuurlik 'n prokureursgrappie?
('n weinig minder uit die hoogte).

MENZIES

Touché!
HEKTOR.

Hoe?
MENZIES.

Dit is Frans vir ‘eina’. Luister nou, mnr. Coetzee, as dit jou naam is, ek het 'n brief
van jou vader - ek vermoed altans dat dit jou vader is - dat hy my vandag sal besoek
in verband met sekere sake waarvan ek al die besonderhede nie weet nie. Tegelyk
het ek 'n brief van mnr. Hendrik van Rensburg met betrekking tot die besoek van
jou vader ontvang wat my laat vermoed dat die twee mekaar gister reeds ontmoet
het, maar wat plaasgevind het, weet ek nie ...
HEKTOR

(hou sy hand op en val hom in die rede).

Mnr. Menzies, wat my betref, kan jy net so wel Grieks praat. Dit lyk soos 'n speletjie
waarin die een die ander raaisels vra waarvan geeneen die antwoorde ken nie. Nou
ja, nou ja, dan moet ons maar geduld gebruik totdat die oukêrel sy verskyning maak.
Dit herinner my, mnr. Menzies. Daar het 'n splinternuwe dans in Johannesburg
aangekom, 'n paar weke gelede. Julle het seker nog nie daarvan gehoor
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nie. Hulle noem dit die Kalahari-Boesmandraf, dit gaan so: (Hy fluit en begin dans.)
Die nooi druk jy natuurlik onder hierdie arm vas.
(staan uit sy stoel op, driftig).

MENZIES

Meneer, ek moet u beleef dog dringend versoek om 'n einde aan jou kaskenades
te maak en, as jy geen verdere werk het nie, om my kantoor in vrede te verlaat.
HEKTOR

(gaan weer by stoel staan).

Ek vra u om ekskuus. Ek dag dat u daarin belang sou stel. Sal u my nie toelaat om
weer te gaan sit nie? Die oukêrel sal netnou hier wees.
MENZIES.

My liewe jong vriend, ons sal tyd bespaar, al is jy 'n miljoenêr in dié besondere ware,
as jy my 'n weinig meer inligting omtrent jou besoek en jou betrekking tot jou vader
wil verskaf. Jy het seker nie net gekom om jou toilet te arrangeer of om
dansoefeninge uit te voer nie, hoe interessant dit ook al mag wees. As hanswors
mag jy 'n skitterende ster wees, maar hier gaan al jou talente in hierdie rigting verlore.
HEKTOR.

Daar is geen verdere werk nie en ek kan jou nie veel meer vertel nie. Ek moet die
oukêrel om drie-uur hier in jou kantoor ontmoet. Hy het my 'n lang brief geskrywe.
Hy het 'n voorstel waaroor ons sal gesels wanneer hy kom... Meneer Menzies, (buig
vooroor) kyk tog bietjie of my paadjie reguit is. Die ellendige hare pla my somtyds
vreeslik.
MENZIES

(terwyl hy vooroorbuig, steek met 'n potlood in sy hare).

Een, twee, drie; wag 'n bietjie, drie lê na die verkeerde kant toe oor. (Hy gryp 'n
bossie hare en pluk geweldig.)
HEKTOR

(spring orent).

Soe! Verdomp! (Hy kyk Menzies lank stilswygend aan en dan, met 'n verspotte,
nagemaakte lag gaan hy weer op dieselfde stoel sit, terwyl hy saggies oor sy hare
stryk.) Dit word hoog tyd dat die oukêrel kom. Ek word onrustig dat dit 'n mens maklik
hier ná 'n rukkie sou kan verveel. (Hy kyk skielik en wantrouend na die deur. Hy
maak teken van stilswye aan Menzies, loop op tone na deur wat hy vinnig oopruk.)
Niks. Ek dog dit was klein Sarie wat my deur die sleutelgat beloer. Die meisies kan
my somtyds vreeslik lastig val.
Hy kom terug en sak stadig neer op die tikster se stoel - met drie kussings - in plaas
van die stoel by die lessenaar waar hy vroeër gesit het. Tegelyk maak hy geweldig
die geluid van 'n skreeuende kat na. Hy spring verskrik orent - ook Menzies.

HEKTOR

(staan stoel verskrik en aankyk).

Wel, verdomp! Wie sou verwag dat sy haar kat daar sou bêre?
MENZIES

(loop vinnig na stoel, verskrik en vererg).

Wat staan jy en gaap? Jy het die kat doodgesit!
Hy ruk die kussings af, 'n kussing in elke hand; dan kyk hy verbaas onder tafel en na
stoel. Dan kom hy orent en staar Hektor aan, wat sonder beweging of
gelaatsverandering die kyk verduur.

Eugène Marais, Versamelde werke

MENZIES (plaas kussings terug; neem koel en bedaard Hektor se hoed en swepie

van

Eugène Marais, Versamelde werke

1067
lessenaar, oorhandig dit aan hom).

Jou geselskap, meneer, is verskriklik aangenaam - selfs vol heerlike humor.
Ongelukkig ontbreek die tyd en smaak my om dit volkome te geniet. Hier is jou hoed,
daar is jou pad. (Open deur, praat na buite.) Juffrou Basson, mnr. Coetzee vertrek.
Sy werk is afgedaan.
HEKTOR.

Wag, mnr. Menzies, wag 'n bietjie. Die, hoe sê julle, atmosfeer hier in jou kantoor
was verkeerd. 'n Bietjie, hoe sal ek sê, bedompig, nie waar nie? Dit was die enigste
oorsaak dat dit vir my hier 'n bietjie vervelend geword het. (Gaan weer sit, ook
Menzies.) En onthou, meneer Menzies, netnou sal u my oukêrel ontmoet. Miskien
wanneer u met die vader te doen het, sal u verlangend terugdink aan die onderhoud
wat u pas met die seun gehad het!
MENZIES.

Goed, meneer, ek sal jou 'n kwartier toestaan. (Kyk op sy horlosie.)
HEKTOR.

Wat my werklike doel is, kan ek u nie verklaar nie, omdat ek dit nie weet nie. Dit
klink snaaks, nè, maar dit is waar. En ek is byna seker dat u ook nie weet wat my
doel is nie; sodat ons twee in hierdie saak mekaar van min hulp en bystand sal
wees. (Lag weer vrolik.)
MENZIES.

Het jy nie miskien op pad verdwaal nie. Is dit nie 'n ander inrigting wat jy soek nie?
HEKTOR

(lag).

O, ek begryp goed wat jy bedoel, mnr. Menzies. Weskoppies, Valkenberg, nè? Maar
dit is maar net my manier, mnr. Menzies. Dit herinner my aan 'n ou tante van my.
Die arme ou skepsel is ook lankal reeds ter siele. Sy het my altyd met 'n
bejammerende kopskud van kop tot tone bekyk. Ek was altyd taamlik op my klere
gesteld. Dan was dit haar gewoonte om 'n rympie oor my op te sê. Dit het só gegaan:
Blinkleerstewel, swart manel,
kop in die hemel, voet in die hel!

(Hy lag.) Arme ou tant Siena! En tog het sy êrens in haar hart 'n teer gevoel vir my
gehad, want sy het altyd met 'n diep sug bygevoeg: ‘En tog is dit nie die arme kind
se skuld nie. Wat kan 'n mens van 'n perd verwag wat uit 'n esel en 'n kwagga
afkomstig is?’ Ou tant Siena was nooit met my ouers juis bevriend nie. En dit herinner
my: dit is juis ter wille van die kwagga dat ek hier is. My ou vader, wat ek laas gesien
het toe ek 'n klein kind was, het my 'n dringende brief geskrywe, soos ek u reeds
vertel het, om hom vandag hier in u kantoor te ontmoet. Hy het 'n plan wat hy nie
verduidelik het nie, waaruit hy en ek elkeen 'n fortuin kan maak net so maklik as
ertjies dop. Ook is daar op die agtergrond 'n pragtige nooi met al die deugde en al
die skoonheid ooit deur 'n dogter van moeder Eva geërwe - en geld soos bossies.
En die skat staan klaar om my te voete te val. Nou ja, hier is ek. (Strek arms uit en
trek das en baadjie reg.)
Daar word aan deur geklop.
MENZIES.

Binne!
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TIKSTER

(open deur).

Mnr. Petrus Coetzee wil u spreek.
MENZIES.

Laat hom binne kom. (Aan Hektor.) Dit sal dan jou vader wees.
Hektor staan op en wag. Petrus Coetzee kom binne, tikster terug. Hy is nog net so
geklee as vroeër en leun op sy kierie, met hoed in hand. Hy bekyk onderdeur eers
vir Menzies en toe Hektor.
(reik hand).

COETZEE

Dit is Hektor. Ek is jou pa - ken jy my nie meer nie?
HEKTOR

(neem hand).

Nee, pa. As die sybokkies soveel moeite met hul ouers het, is onkunde in 'n
mensekind vergeeflik ná, hoe lank is dit, sowat twaalf jaar, nie waar nie? Die verlore
soon, sou ek dink, is altyd makliker herkenbaar as die verlore vader.
COETZEE.

Ja, ja, ja. (Knik hoof asof hy moeilik verstaan. Keer hom na Menzies en steek sy
hand uit.) Prokureur Menzies, nie waar nie? Ken u my nie meer nie?
MENZIES.

Ek sou u nie geken het nie, maar nou begin ek my u weer te herinner. Sit, mnr.
Coetzee. (Wys stoel langs Hektor aan.) Dit is drie jaar dat u laas hier was.
COETZEE

(asof hy op 'n vraag van Menzies antwoord).

Met my nog taamlik goed, dankie. Net die jig pla baie. (Begin steun, met hand op
rug, op temerige toon.) En die niere! Die niere! Knaag, knaag gedurig. (Op bedelende,
klaende toon.) U kan my nie miskien 'n klein bietjie brandewyn laat kry nie, mnr.
Menzies, net so 'n paar druppeltjies. (Dui aan met vinger en duim.) Ek neem dit net
so nou en dan ... al wat verligting vir die jig gee.
(lag, met hande omhoog).

MENZIES

Ek gee in! Ek gee in! Jou seun vra my om 'n spieël en jy om brandewyn. As my
besoekers so voortgaan, sal ek 'n taamlike voorraad moet aanhou. As die dominee
my besoek, sal hy terloops 'n gesangeboek en 'n klein preekstoeltjie wil leen, en die
dokter sal 'n stukkie blindederm soebat vir 'n pasiënt wat syne deur 'n ongeluk verloor
het ... Nee, mnr. Coetzee, die sterkste drank wat ons hier aanhou, is wat ons in die
wet aqua pura noem.
COETZEE

(kyk hoopvol op).

Net so 'n paar druppeltjies. (Dieselfde gebaar met vinger en duim.)
HEKTOR

(lê hand op ou man se skouer).

Wag nou, oubaas. Ek is seker daarvan dat jy in die verlede reeds die hings
Vuurmaker te baiemaal vir die groot plaat opgesaal het en dit kom my voor dat jy
nou al so ver gevorder het (wys na are aan voorhoof) dat jy hom altyd bloots ry. En
jy weet, oubaas, dit is gevaarlik, baie gevaarlik. Dit mag goed gaan en goed gaan,
maar op die uiteinde gooi hy jou. Ons moet ou Vuurmaker nou maar 'n bietjie laat
wag, totdat ons werk eers afgehandel is.
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(sug diep en sak inmekaar asof hy aan die slaap raak. Ken op kierie. Daar
is 'n lang stilte. Hektor knik vir Menzies).
COETZEE

MENZIES

(ná 'n lang stilte, praat hard soos met 'n slapende).

Mnr. Coetzee! U het my oor sake kom sien. My tyd is altyd baie beset. Wil u so goed
wees om my
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te sê wat u van my verlang. (Coetzee gee geen teken dat hy gehoor het nie. Hektor
skud hom aan skouer en Menzies skree harder.) Coetzee! (Hy skrik asof hy geslaap
het wakker en nadat hy Menzies 'n tyd lank stom aangestaar het, antwoord hy op
die vraag.)
COETZEE.

My werk by u is gou afgedaan. U het my brief seker ontvang waarin ek u versoek
om die laaste toelae nie te pos nie, omdat ek dit hier op u kantoor persoonlik sou
ontvang.
MENZIES.

Ja, mnr. Coetzee, ek het u brief vanoggend ontvang en byna gelyktydig daarmee
het ek skriftelike opdrag van mnr. Hendrik van Rensburg ontvang om die uitbetaling
van die toelae vir die toekoms heeltemal te staak. Dit skyn dat u hom besoek en
sodoende u ooreenkoms geskend het.
COETZEE

(staan op en stamp met kierie woedend op vloer).

Hendrik van Rensburg het dus die vrypostigheid gehad om sy dreigement uit te
voer. Ek sal hom wys dat daar meer in Petrus Coetzee sit as wat hy van droom - al
neem ek ook al nou en dan 'n sopie. Ek was tevrede met sy ellendige tien pond per
maand en die armoedige stukkie grond in die woestyn. Ek sou nog daarmee tevrede
gebly het, as hy my voorstel net wou bespreek. Maar nou sal ek hom wys - wat nou
gebeur, het hy aan homself te danke. Weet u, meneer Menzies, dat die helfte van
al sy skatte aan my behoort, aan my, Petrus Coetzee?
MENZIES.

Mnr. Coetzee, ek weet niks van u sake met mnr. Van Rensburg nie, buiten wat hier
in jul ooreenkoms geskrywe staan - wat jy drie jaar gelede hier in my kantoor geteken
het.
COETZEE

(aan Menzies).

Dit beteken niks. Laat ek jou vertel: Het jy ooit die storie van die swart verraad
gehoor?
HEKTOR.

Die swart verraad? Wat is dit, iets nuuts?
MENZIES.

Ja, soos almal wat in hierdie distrik opgegroei het, het ek allerhande gerugte en
stories van die swart verraad, selfs toe ek nog 'n kind was, gehoor. Nou hoor mens
nooit meer daarvan nie en die oorsaak is dat dit later ten volle bewys is dat dit
onwaar, ongegrond is. Die kaptein het dit alles tot sy dood toe ontken. Ek herinner
my self nie meer die besonderhede nie, maar ek weet dat dit ongegrond was - net
'n kinderstorie wat die oumense snags om die vuur vertel het. Ek het later verneem
dat die hele storie gegrond was op die getuienis van 'n paar swart gevangenes wat
gedink het dat hulle by die wit krygsoffisiere in guns sou raak indien hulle die skuld
vir die opstand op hierdie wyse van hul eie skouers kon afskuiwe. In enige geval,
daar is nooit 'n naam genoem nie - niemand het dit ooit gewaag nie.
COETZEE.

Jy is verkeerd, mnr. Menzies. Die storie berus op ander getuienis as dié van swartes.
Daar is twee blankes wat 'n naam kan noem. Een wat by was en alles gehoor en
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noem ten aanhore van die hele wêreld. Ek weet, want ek was by.
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HEKTOR.

Stadig oor die klippe, oukêrel. Laat ons ons mond nie verbypraat nie. Ek weet nie
waarvan julle praat nie. Vir my is dit nog alles duister. Ek sien net die kleinste
ligstraaltjie - genoeg om te sien dat stilswye in hierdie saak die goue uitweg is. Kom
ons loop, Pa.
COETZEE.

Lafaard! Sal jy alles prysgee? En dit kom my toe. Die helfte is my wettige eiendom
waarvan ek beroof is.
MENZIES.

Luister, mnr. Coetzee. Ek het g'n opdrag om my met jou saak te bemoei nie, maar
laat ek jou 'n paar dinge duidelik maak. As jy deel aan die misdaad geneem het, in
watter graad ook al - dit wil sê, as daar ooit so 'n misdaad was - dan is jy net so
skuldig soos die pleger en die doodstraf sal ook op jou toegepas word. Nog meer,
indien jy al die jare geweet het wie die misdadiger was en dit verswyg het, al het jy
geen direkte of indirekte aandeel in die misdaad nie, dan ook kragtens ons wet is
jy net so skuldig asof jy op heterdaad betrap is. Indien jy die kennis tot jou eie
voordeel gebruik het, dan is jy aan 'n dubbele misdaad skuldig. Dan volg nog hoe
om jou bewering te staaf. Indien jy 'n naam noem, sal jy tittel en jota moet bewys.
As jy nie daarin kan slaag nie, sou ek nie graag in jou skoene wou staan nie, wanneer
die vierskaar weens laster oor jou gespan word nie. Watter straf sou voldoende
wees as vergelding van so 'n afskuwelike laster.
HEKTOR.

Kom, oukêrel, ons moet loop.
COETZEE.

Lafaard! Wil jy alles opgee? Word jy op loop gejaag deur 'n blaas met ertjies? Ek
sê jou, daar is 'n fortuin in, meer as 'n fortuin. Die meisie sal dankbaar wees om met
jou te trou en sy is die enigste kind. Op dié wyse alleen kan Hendrik van Rensburg
en ek die saak uit die wêreld maak.
MENZIES.

Wees versigtig mnr. Coetzee. Een ding is seker: om nou en hier so te praat, is net
dwaasheid, en ek dink nie aan jou belange alleen nie, dit erken ek, maar meer
bepaald oor die belange van 'n gewaardeerde vriend. Pas op, voor jy te ver gaan!
HEKTOR.

Kom! (Neem sy vader aan die arm.)
COETZEE.

Loop alleen as jy 'n lafaard is. Waarom het jy, mnr. Menzies, al die jare die geld aan
my betaal namens Hendrik van Rensburg! Wil jy nou te kenne gee dat jy nie weet
nie? Was dit uit liefde, meen jy, dat hy my die plaas en aanteelvee in Koedoesrand
gegee het en tien pond wat ek elke maand van jou gedurende die laaste drie jaar
ontvang het?
HEKTOR.

Wat is dit van 'n plaas en geld, mnr. Menzies? En wie is Hendrik van Rensburg?
Laat ek 'n bietjie lig in die saak kry.
MENZIES.
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Ek kan jou sê, mnr. Coetzee, waarom jy die grond, goed en geld van mnr. Van
Rensburg ontvang het. Dit is alles hier aangeteken en deur jou ondertekening erken.
Hier is mnr. Van Rensburg se akte, en onderaan teken jy: ‘Ek, Petrus Coetzee,
neem die bo-omskrewe gawes met dank aan en erken en verklaar dat al die feite
daarin in alle besonderhede waar is, en ek ver-
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klaar en beloof plegtig om al die voorwaardes hierin omskrewe stip na te kom op
koste van teruggawe van alles wat my deur die heer Hendrik van Rensburg deur
hierdie akte geskenk is.’ En onder staan geteken Petrus Coetzee, met die name
van twee getuies, van wie ek een en die bankbestuurder, wat ook nog lewe, die
ander is.
En hier is die akte van mnr. Van Rensburg: ‘Aangesien Petrus Coetzee as 'n jong
seun onder my sorg gekom het en feitlik as 'n kind deur my aangeneem en
grootgemaak is, en aangesien sy gedrag in die laaste jare veel te wense oorlaat,
vernaamlik wat betref sy misbruik van sterke drank en mishandeling van sy vrou,
en aangesien ek tot nog toe my verplig gevoel het om af en toe vir hom en sy gesin
te sorg en daardie voorsiening te maak vir die gesin, terwyl ek nog in lewe is; daarom
skenk ek aan gesegde Petrus Coetzee die plaas Donkerdraai, Koedoesrand, met
tweehonderd aanteelbeeste en die bedrag van eenhonderd-en-twintig pond jaarliks,
maandeliks betaalbaar deur my prokureur, Eduard Menzies. Ek doen dit op
voorwaarde dat gesegde Petrus Coetzee Amandelblom dadelik sal verlaat en hom
nooit weer hier metterwoon sal vestig of die dorp sonder my skriftelike verlof besoek
nie. Enige misbruik van drank of mishandeling van sy gade sal ook voldoende
oorsaak wees vir die vernietiging van hierdie akte en teruggawe van alles wat hierin
aan gesegde Petrus Coetzee geskenk word. By skending van enige van die
genoemde voorwaardes sal hierdie akte dadelik verval en al die geld en goed aan
my terugval.’
Dit, mnr. Coetzee, is waarom mnr. Van Rensburg die geld, vee en grond aan jou
geskenk het. Jy sal merk dat daar g'n melding van swart verraad is nie en ook is
daar g'n voorwaarde dat jy enigiets moet verswyg nie. Jy sal jou self derhalwe tot
leuenaar moet maak as jy nou 'n ander verklaring doen.
COETZEE.

Dit was bedrog en versinsel. Sit my voor Hendrik van Rensburg en sien dan of hy
dit as die enigste oorsaak sal verklaar - of hy sal ontken wat ek sê. Ek ken Hendrik
van Rensburg. Hy sal vreeslik woedend word en my lewe miskien bedreig, maar hy
sal die waarheid nie ontken nie. Dit is waar, hy het my as kind aangeneem. Ons
ouers is almal in die jagveld aan koors oorlede. Ons was dus albei wese, maar
Hendrik was tien jaar ouer as ek. Ons het tussen die swartes grootgeword. Hendrik
was 'n groot vriend van die kaptein. Hulle het altyd in maatskappy olifante gejag.
Maar ons het maar 'n klein aandeel van die ivoor gekry. Ons was arm en moes baie
sukkel. Ek was sestien jaar oud in die tyd van die Mapela-oorlog en ek moes soos
'n swartnerf werk. En toe het ou Mapela Hendrik omgehaal. Hy wou medisyne laat
maak en ook geweers, en kruit in hande kry, want hy het toe reeds vir oorlog
klaargemaak. Hendrik moes waens afspioen wat kruit en geweers het en ek was
die boodskapper, want niemand sou my verdink nie. Dit was ons wat Mapela berig
het van die waens by Driedoringdrif. Daar was meer: by die
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aanval op die Kranskop-vesting was Hendrik self in die slag. Ek het ons perde
vasgehou en het saam met hom uitgejaag. Hy het sestig bultande en driehonderd
beeste van die kaptein ontvang lank voor die groot moord, net toe hulle die akkoord
aangegaan het. Hendrik het my vertel dat 'n wit seun hom in die slag gesien het,
maar dat 'n swarte die seun gelukkig met 'n knopkierie doodgeslaan het. Ons het
dwarsdeur getrek na Portugese gebied en eers 'n jaar later teruggekeer. Ons het
voorgegee dat ons al die tyd olifante geskiet het en niks van die oorlog geweet het
nie. Hendrik was toe 'n ryk man. Ons het die tande in die Baai verkoop en Hendrik
het vir hom vyf plase en duisend stuks aanteelvee aangekoop. Van al die buit het
ek niks gekry nie, behalwe wat hier aangeteken staan. En waarom het ek dit gekry?
Nie omdat ek sy pleegkind was nie. Die hemel vergewe hom die leuen! Dit was om
my mond te sluit.
HEKTOR

(staan woedend op, gryp Petrus aan die arm en ruk hom orent).

Kom, ouman, hier is jou hoed. Kom, jy gaan saam met my huis toe. Daarvoor sal
ek sorg dat wat ook al gebeur, jy nooit weer 'n oulap van die duiwelsgeld in jou
hande sal neem nie. Sien jy nie self nie dat, as jou storie waar is is die geld wat jy
geneem het dubbel besoedel en besmet is. God vergewe jou die afskuwelikheid
waaraan jy jouself dubbeld skuldig gemaak het. Die orige van jou lewe kan jy te
baat neem om te trag om vrede met God te maak, indien daar in die hemel of op
aarde vergiffenis vir sulke misdade is. En hoe skuldig Hendrik van Rensburg ook
al mag wees, een ding sal ek en jy voor sorg en dit is om hom saam en tegelyk te
besoek, en hom voor vertroubare getuie die versekering te gee dat hy vir die orige
van sy lewe niks meer van jou te vrees sal hê nie. Sy misdaad, indien dit waar is,
is tussen hom en God. Ek sal hom nie veroordeel nie. Ek sal self g'n navraag doen
of die storie waar of leuenagtig is nie. Kom, hier is jou hoed! Laat ons loop!
COETZEE.

Dit is vir jou 'n gehoorsame, eerbiedige seun! Japsnoet, hoe sal jy my verhinder om
minstens my regte van Hendrik van Rensburg weer te eis?
HEKTOR.

Jou regte noem jy dit? Sê liewer jou swart verkeerdhede waaraan g'n swarte hom
skuldig sou maak nie. Hoe sal ek jou verhinder! Ek sal jou vertel: ek sal 'n beëdigde
verklaring doen - en ek lê die verklaring nou hier voor mnr. Menzies af dat jy self
meermale aan my erken het dat die hele storie vals en leuenagtig is en dat jy dit
alles versin het om geld van Hendrik van Rensburg af te pers en dat ek weier om
jou langer by te staan. Neem dit nou in geskrifte op, mnr. Menzies. Voor ons
Amandelblom verlaat, sal ek dit kom beëdig. Kom, oubaas, vat jou hoed. Ons gaan
nou eers na mnr. Van Rensburg.
COETZEE

(kyk hom verbyster aan).

Maar kyk hier ... hoor eers ...
Hektor sit sy hoed op Petrus se kop en neem hom aan die arm. Gedurende Hektor
se opgewonde toespraak het Petrus Coetzee geleidelik in 'n toestand van slaperige
sin-
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loosheid verval waarin hy meestal verkeer en doen geredelik alles wat hom gebied
word - soos iemand onder hipnose.

MENZIES

(neem Hektor aan die hand en plaas een arm om sy skouers; ontroer).

Ek sien nou dat jou vader geen beter raadgewer en oppasser as jy het nie. Ek
besoek self Windhoek vanaand. Pierre Fouché, die aanstaande bruidegom, en sy
vader eet ook daar. Kom ná ete, want ek sal jou graag aan mnr. Van Rensburg self
voorstel. Jy hoef niks te sê nie. Ek sal alles later regmaak indien daar iets reg te
maak is. En jy ook, mnr. Coetzee, ek kan jou van 'n welkom verseker, wat ook al
vanoggend gebeur het.
Petrus Coetzee skyn geen notisie te neem en geen begrip te hê van wat gesê word
nie. Hy gaan mompelend en verslae saam met sy seun.
Skerm

Derde Bedryf
Tyd: Namiddag van dieselfde dag
Vrugteboord op Windhoek. Bome met tuinbanke, ens. ENON sit voor esel, besig om
te skilder. Gewel en sydeur van huis links.

PIERRE FOUCHÉ

(kom links om huis, 27 jaar, netjies geklee, predikantagtig. Sy

houding styf).

Middag, Enon. (Kom van agter en soen haar met min hartstog.) Ek het vroeg gekom,
want ek weet nie wanneer my vader sal arriveer nie. Ek het hom noukeurig die huis
beduie en die drywer van die stasie sal seker die pad en die huis ken. Dit is ook
feitlik die enigste grootpad. (Gaan sit op die tuinbank regs.) Ek hoop maar net dat
daar geen oponthoud is nie en dat hy betyds vir ete sal wees. Ek is bly dat julle
Menzies genooi het. Uit die respek wat hy my betoon, sal my vader aflei wat die
rang is wat ek beklee, ek bedoel meer bepaald maatskaplik. Daarom is ek ook maar
bly dat die magistraat nie kon kom nie. Hy is 'n goeie vent, maar is 'n bietjie geneig
om uit die wolke op my neer te sien. Ek het twee vreemde besoekers uit Menzies
se kantoor sien kom. Een ou flenterjas en 'n jong kêrel in rybroek en kamaste wat
soos 'n gepoleerde ruit blink.
ENON

(kom langs hom sit).

Ek dink ek het die ou een keer tevore gesien. Hy het gister my vader besoek en 'n
vreeslike storm veroorsaak.
PIERRE.

'n Storm? Hoe meen jy, 'n storm veroorsaak? Wat het jou vader met hom te doen
gehad? Hy lyk weinig beter as 'n padloper, deurtrek van drank.
ENON

(ná onrustige pouse).

Ek weet nie, ek weet nie, ek weet nie. Dit is alles
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vreeslik geheimsinnig. Pa het my gedwing om in te gaan. Die onderhoud was op
die stoep. Ek kon Pa se stem hoor. Ná die ou vertrek het, toe ek weer uitkom, was
Pa nog sprakeloos van woede. En weet jy, Pierre, toe ek hom paai om hom weer
tot bedaring te bring, voel ek iets in sy baadjiesak wat ek uitgeneem het. En weet
jy wat dit was? Die rewolwer wat altyd in die sitkamer teen die muur tussen die ander
ou oorlogswapens hang. Toe ek dit wegneem, het hy dit skaars opgemerk, maar
toe ek dit in die huis neem, roep hy uit: ‘Pas op, Enon, dis gelaai.’
PIERRE.

Liewe hemel, 'n rewolwer? Wat op aarde wou hy daarmee doen? Seker tog nie om
hom teen die ou padloper te verdedig nie. Hy kon skaars loop toe ek hom in die
dorp gesien het. En wat het jy met die rewolwer gedoen, Enon?
ENON.

Ek het dit net soos dit was weer teen die muur in die sitkamer opgehang.
PIERRE.

Enon, in hemelsnaam sorg dat die patrone uitgehaal word. Dit is vreeslik gevaarlik
om gelaaide rewolwers so oop en bloot aan te hou. So gebeur die meeste ongelukke.
ENON.

Pierre, ek wil jou graag vertel ...
PIERRE.

Wag eers, Enon ... Is dit waarom jy in die laaste tyd so terughoudend, so koel teenoor
my is?
ENON.

Daar is miskien nog 'n ander rede. Ons verlowing is nie alles wat ek verwag het nie
- ek moet dit erken. Miskien lê die skuld aan my kant ... (Sy sit lank ingedagte) ...
Gedurende my laaste skooldae - die laaste jaar aan die universiteit - het ek 'n aanval
van kalwerliefde gehad. (Mymerend.) Dit was anders, so anders. Ek wens, ek wens
...
PIERRE

(staan verbaas op en sien streng op haar neer).

Kalwerliefde? Daarvan het ek nooit tevore gehoor nie. Daar was seker dan nog
meer ... (Neem streng, statige houding aan.) Dit is vir my 'n skok, Enon. Ek het in
die droom verkeer dat jy 'n uitsondering was, dat jy nie soos die meeste hedendaagse
jong dames is wat daarop roem dat hulle die kophuid van soveel minnaars aan die
band het nie. Waarlik, Enon, dit skok my om dit van jou te verneem.
ENON

(lag):

O, jy hoef dit nie so ernstig te beskou nie. Dit was slegs die laaste van my
kinder-affêres wat elke seun en dogter deurgaan net so gewis soos kinkhoes en
masels. Maar, wat van jou, meneer Pierre Fouché? (Skertsend.) Wat van jou drie
ernstige verlowings gedurende die afgelope jaar, waarvan die laaste slegs 'n paar
maande oud is? wat daarvan?
PIERRE

('n weinig verleë).

O, dit is heeltemal 'n ander saak.
ENON.
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O, ja ek weet hoe anders. Die onderskeid is: in die een geval is dit Pierre Fouché
en in die ander is dit Enon van Rensburg wat daarin betrokke is. Dit maak natuurlik
'n wêreldwye onderskeid.
PIERRE.

Ja, natuurlik, met 'n man is dit anders gesteld as met 'n meisie. Maar een ding gaan
ek voor oppas. (Baie beslis.) Daar gaan hieraan nie weer 'n
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einde gemaak word nie. In aldrie gevalle wat jy noem - soos ek jou dikwels vertel
het - was dit die meisie wat sonder die minste rede die verlowing verbreek het. My
skuld was dit seker nie. 'n Vierde maal is nie aan te dink nie. Wat sou die minister
daarvan sê? En selfs hier op die dorp sou dit vir my vernederend wees. Dit sou my
toekoms in die diens baie nadelig beïnvloed.
ENON.

Miskien sou dit vir jou toekoms nadeliger wees om met my te trou. (Kyk hom skalks
aan.)
PIERRE

(ernstig nadenkend).

Ek weet nie ... nee, ek dink nie so nie.
Enon haal met 'n gebaar van hopeloosheid haar skouers op.
PIERRE.

Daar is iets wat my vreeslik hinder. Ek het verlede nag byna nie geslaap nie ... en
ek kan tot g'n besluit kom nie. Dit is of ek een van ons troukaartjies aan die Minister
van Justisie sal stuur.
ENON.

Maar Pierre, daar is nog g'n kaartjies gedruk en ons huweliksdag is nog nie vasgestel
nie.
PIERRE.

Dit maak g'n saak nie. Hulle sal tog gedruk moet word en dit is altyd beter om oor
'n belangrike kwessie van hierdie aard vroegtydig te besluit.
ENON

(lag).

Belangrike kwessie? Waarlik, Pierre, jy laat 'n mens somtyds lag. Wat op aarde
maak dit sodanig saak of jy die minister 'n kaartjie stuur of nie?
PIERRE

(vererg).

Die vrouegeslag deur en deur! Sien jy nie hoe belangrik dit vir my is nie? My loopbaan
hang van die minister af. Dit mag klein lyk, maar dit kan op my toekoms groot gevolge
hê. As die minister van ons huwelik in die koerante lees en hy het g'n kaartjie ontvang
nie, mag hy beledig voel; daarenteen mag dit as 'n weinig vrypostig van my beskou
word. Ek weet nie wat reg of verkeerd is nie. Ek dag jy sou kan help. Hulle sê 'n
vrou is gewoonlik meer gekonfyt in sulke verfyninge as 'n man. Ons werk in die
wêreld is te belangrik om ons oor sulke bogtighede moeg te maak. Maar ek sien jy
is net soos ou Cloete, die magistraat. Toe ek hom vra, het hy soos 'n bosvark aan
snork gegaan. En toe aan lag, asof dit 'n groot grap is en hy het die onbeskoftheid
gehad om my na ou Januarie, die swart tolk, te verwys. Ek dink vervas dat die ou
partykeer getik raak.
ENON.

Maar, Pierre, ken jy die minister? Is hy 'n persoonlike vriend van jou?
PIERRE.

Hy weet natuurlik van my, want ek staan onder sy departement. En die saak wat
ou Cloete my laat verhoor het - jy weet toe Isikoff se donkie in die watervoor geval
het. Ek dink dat my vonnis taamlik goed was. Ek het gesorg dat daar 'n goeie verslag
in ons koerantjie was. Ek moes die ellendige Jacobs twee pond betaal om my
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uitspraak volledig te druk. Nou ja, ek het 'n kopie aan die minister gepos met blou
potlood gemerk. (Met toenemende nadruk en belangstelling in sy eie verhaal.) Jy
onthou natuurlik die kwessie was of ou Isikoff skade aan die dorpsraad moes betaal,
omdat sy donkie die voor beskadig het, of die dorpsraad aan hom die waarde van
die donkie. Menzies
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het vir die dorpsraad verskyn en het probeer om my deurmekaar te maak met al die
wetsboeke wat hy aangehaal het, maar dit was sy neus verby. Net gewone gesonde
verstand, Enon; dit is al wat 'n regter nodig het - en natuurlik regverdige
onpartydigheid. Ek het die raad vir die donkie laat betaal en Isikoff vir die voor en
die koste om die helfte. As Menzies teenoor my meer gewone beleefdheid getoon
het, sou ek hom die koste gegee het. Hy het dit aan homself te danke dat ek dit
verdeel het. Hy laat nooit die kans verbygaan om my as magistraatsklerk toe te roep
nie. Dit is miskien offisieel reg, maar almal in die dorp ken my as assistent-magistraat
- nie dat ek op sulke dinge gesteld is nie, glad nie. Maar Menzies se onbeleefdheid
het hom tien pond gekos! Net gesonde verstand, Enon, en onpartydigheid. En
regverdigheid.
ENON

(glimlag oor Pierre se verhaal).

Nou ja, Pierre, om na die troukaartjies terug te kom - waarom nie die kwessie oop
laat, totdat dit werklik ontstaan nie?
PIERRE

(luister nie).

Gesonde verstand, dit is wat ek altyd sê. Al die wetsboeke in die wêreld kan hulle
vir my aandeel verbrand. Wie kom hier? ... O, dit is die blink besoeker van Menzies
van wie ek jou vertel het.
(kom links verby gewel, donker geklee, gewone drag - en nie rygewaad
nie - haal sy hoed beleef af).
HEKTOR

PIERRE

(fluister).

Dit is een van die twee wat ek vanoggend by Menzies gesien het. Wat op aarde
sou hy hier verlang?
ENON

(aan Hektor).

U soek seker na my vader, mnr. Van Rensburg?
HEKTOR.

Nee, juffrou, ek kom nou net van hom. My naam is Hektor Coetzee; ek en my vader
het met mnr. Menzies uitgekom, en u vader het my gelas om u hier op te soek,
terwyl hulle gesels. U is natuurlik juffrou Enon van Rensburg?
ENON

(buig).

Laat my u voorstel aan mnr. Fouché.
Pierre buig trots sonder om sy hand aan te bied. Hektor neem sy hand teen sy wil.
Pierre se houding is trots en vererg, Hektor aangenaam.
HEKTOR.

Veroorloof my ... (growwe fluistering) ... die das is effentjies skuins. Die ellendige
dasse val my ook vreeslik lastig. (Hy skuif dit so onverwags reg dat dit Pierre
heeltemal verras en hy verdra dit sonder beweging.) Eer u te ken, dominee.
Enon bedek met sakdoek ononderdrukbare glimlag.

PIERRE

(trots, terughoudend en altyd meer vererg).

Ek is g'n dominee nie.
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HEKTOR.

Pardon! 'n Swart das, vernaamlik met 'n nagemaakte strik. O, ja, nou weet ek! Wag
bietjie! Moet my nie sê nie! U is natuurlik 'n Wederdoper. Maklik om so 'n fout te
maak.
PIERRE

(lag venynig).

Ek weet nie waarvan u praat nie. Ek is assistent-magistraat van Amandelblom. Mej.
Van Rensburg is my verloofde.
HEKTOR.

Ek vra u om verskoning, juffrou! (Aan Pierre.) Pardon, meneer! Dit
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is regtig dom van my, maar u weet foute van dié aard kom nogal taamlik dikwels
voor. Ek self word ook dikwels vir iets beters aangesien as wat ek werklik is. Nou
die dag het 'n manskap my gesalueer en toe ek ondersoek instel, verneem ek dat
hy my aangesien het vir opperbevelhebber van die Verdedigingsmag. By 'n ander
geleentheid het iemand my vir 'n kroegman aangesien. Ek is 'n afrigter van renperde,
bestuurder van die groot stal op die plaas Kroonkop. (Hy buig terwyl hy hom voorstel.)
Toe ek nog 'n jokkie in dieselfde stal was, het ek tweemaal die ‘handicap’ gewen.
PIERRE

(keer opsetlik rug na Hektor).

Ons het nog nie die kwessie opgelos waaroor ek jou bepaald kom raadpleeg het
nie, Enon.
ENON.

Kwessie? Watter kwessie?
PIERRE.

Min hulp en bystand sal ek van jou kry, Enon ... Ek bedoel, die vraag of ek 'n
uitnodiging tot ons bruilof aan die Minister van Justisie sal stuur?
ENON.

Maar, Pierre, ek het jou reeds gesê wat my raad sou wees. Ek bly daarby.
HEKTOR.

Verskoon my! ... Praat julle van Tollie du Plessis, die prokureurgeneraal?
PIERRE

(uit die hoogte).

Ek het gepraat van die heer Adolf du Plessis, Minister van Justisie.
HEKTOR.

En julle is van plan om hom na 'n bruilof te nooi? Ek kan julle die moeite bespaar,
juffrou. Hy sal lieg tot die plafon kraak om 'n dinee, 'n bruilof of 'n begrafnis - of wat
ook al van dié aard - te ontduik.
PIERRE

(gee voor inredevalling met uiterste minagting te veronagsaam - statig).

Ek sal bly wees, Enon, as jy die saak noukeurig wil oorweeg. Dit is vir my van die
grootste belang.
HEKTOR.

U weet miskien dat hy renperde aanhou. Hy jaag onder die naam van mnr. Smith.
Die stalle op Kroonkop behoort aan hom. Hy het dit van sy vader geërwe. Ek en hy
het saam op Kroonkop grootgeword, toe ek nog 'n jokkie in sy vader se diens was.
Hy was altyd dol oor perde en hy het my dikwels met sigarette omgekoop om dinge
so te bewerk dat hy soggens met ons in die lyn kon saamgaan. Hy het dae lank
getreur ná sy vader hom uitgelag het oor sy beslissing om 'n jokkie te word. Ek is
sy bestuurder op Kroonkop. Hy en ek bring baie naweke in die veld deur op die
plaas, waar hy sy eie baan het. (Voel in sakke.) Dit herinner my, ek het 'n briefie
van hom gehad net voor ek verplig was om die reis na Amandelblom te aanvaar.
Ja, hier is dit. (Haal opgefrommelde papier uit broeksak.) Ek kon natuurlik nie
saamgaan nie. (Lees brief hardop.):
Ministerie van Justisie
Hekkie, ek is tot aan die sluk toe vol van dames, deputasies, magistrate, kabinet,
kabale en dinees. Ek gaan trap. Ek sal jou op die gewone plek hoek
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Pleinstraat ontmoet. Ek wil die vosmerrie graag oor kwartmyl sien loop. Ons bly tot
Dinsdag vroegste. Twaalf pond karmenaadjie; twaalf pond boerwors. As die een of
ander verslaggewer my afwesigheid agterkom en probeer om jou uit te vra, vertel
hom dat ek tydelik in die blye verwagting verkeer in die Sabie-Moederhospitaal.
Sorg dat daar dié keer genoeg ys is om die bier koud te hou. Vier dosyn.
Tollie
PIERRE.

ENON

(kyk hom met veel belangstelling aan).

(lag).

Ja, ek dink nie dat daar groot kans is dat hy 'n uitnodiging na Amandelblom sal
aanneem nie!
PIERRE.

Enon, ek sal my vader in die grootpad voorstaan. Daar is 'n moontlikheid dat hy
Windhoek nie dadelik sal herken nie. Hy was nog nooit hier nie. Ek sal jou weer
sien sodra hy aankom.
Af.
HEKTOR.

Juffrou, daar is min tyd. U weet natuurlik wat die plan is, dat my vader en ek ná ete
sal inkom en dat die ou heer, of ek, of mnr. Menzies - met my vader se toestemming
- alles sal regmaak wat betref die betrekkinge tussen hom en u vader in die verlede,
en om alle laster in die toekoms te voorkom en vir ewig onmoontlik te maak.
ENON.

Mnr. Menzies het my min of meer die toestand uitgelê. Ek sal altyd dankbaar bly vir
die moeite wat u u getroos het. O, mnr. Coetzee, as u weet hoe gesteld my vader
op sy eer en goeie naam is, sal u begryp dat iets van dié aard vir hom eenvoudig
die dood beteken. En vir my sal dit baie meer as die dood wees. Daar is niemand
in die wêreld wat ek meer liefhet as my vader nie. Jare reeds het hy die plek van
my moeder in my lewe ingeneem. Ek dink ons is meer aan mekaar geheg as wat
gewoonlik die geval tussen vader en dogter is. As dit moet gebeur ... so iets ... (vee
oë met sakdoek) dit is te vreeslik om aan te dink. Die dood sou vir my niks wees
om dit te verhinder nie. Mag God gee dat dit regkom. Arme, arme Poelie.
Draai van Hektor weg met sakdoek teen gesig.
Skerm

Vierde Bedryf
Tyd: Vroeë aand van dieselfde dag
Heining en blomtuinhek op Windhoek. Geweldeur van huis links. Enon in 'n wit aandrok
loop op en neer binne blomtuin; pluk 'n paar violette wat sy aan haar bors
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steek. Neurie liefdesliedjie, slaan hande aan hoof, klaarblyklik neergeslae en diep
aangedaan. Sy skrik skielik uit die mymering op en luister aandagtig na voetpad, regs
agter, wat deur blomtuin na huis lei. Sy hoor klaarblyklik voetstappe. Son is net onder
en die verhoog verkeer in ligskemer waarin haar wit rok helder uitskyn. Haar arms en
hals is bloot. Sy stryk haar hande oor haar blote, blonde hoof, asof sy haar hare in
orde bring.
(verskyn langs voetpad, links agter, voor hekkie. Staan stil met altwee hande
op hekkie. ENON kyk hom half verskrik aan, die een hand nog op haar hoof. Sy is half
na die gehoor gekeer. Altwee staan 'n aansienlike tyd spraak- en bewegingloos).
CLAUDE

ENON (stap twee tree haastig in sy rigting, met altwee hande na hom uitgestrek).

Claude! Claude? (Sy praat op vraende toon, onder die diepste aandoening. Sy staan
skielik stil voor sy die hekkie bereik en laat die een hand sak, een aan haar hart
geslaan.) Is dit ... is dit Claude?
(open hekkie en kom na haar met altwee hande uitgestrek. Sy steek altwee
hande na hom uit. Hy staan aansienlike tyd haar op armlengte en aankyk. Hy neem
een hand in altwee syne en streel dit saggies. Dan buig hy en soen haar hand, streel
dit oor sy wang).
CLAUDE

ENON.

Is dit 'n droom, of is dit werklik jy, Claude, Claude?
CLAUDE.

As dit 'n droom is, mag ek dan ewig droom, Enon. (Druk haar hand aan sy bors.)
Vir my is dit ook alles droomagtig. Hoe dikwels het ek nie waarlik gedroom dat ek
jou weer so sien nie. Maar nou het dit werklikheid geword - 'n werklikheid wat my
bedwelm.
ENON.

Claude! Wag, Claude, wag. Ek is verloof. Weet jy, ek is verloof en moet binnekort,
binnekort trou?
CLAUDE (soen haar hand weer hartstogtelik, terwyl sy trag om hom met die ander

hand af te weer).

Onthou jy die laaste nag, Enon, toe ek by die groot sluis in die lemoenboord op jou
gewag het? Dit was net so 'n somernag, koel en stil; so stil dat ek niks kon hoor
behalwe die slaperige gedruis van die water deur die groot sluis en die roer van die
wind hoog deur die blare nie. Ek herinner my die bome was in volle bloei en die lug
swaar van die geur. Onthou jy, Enon? Hoe ek gewag het? Dit het my na ure gelyk.
Elke geluid anders as van die wind en water het my hart laat slaan dat ek na asem
moes hyg. En toe- ... en toe hoor ek die sagte gedruis van jou voete oor die kweek,
en vér in die duisternis van die laan sien ek jou skielik aankom, wit soos 'n engel
van vreugde. Dit was asof jy die sterlig opgevang het en dit weer in sagte straling
die donker om jou verlig - net so wit soos nou, Enon. Maar jou hare was anders.
(Streel haar hoof.) Waar is die groot vlegsel?
ENON

(meegevoer).

Onthou jy die vuurvliegies, Claude? Daar was duisende die nag en ons het probeer
om die name te lees wat hulle onder die bome vleg.
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(Sy lag vrolik.) Jy het net E's gesien en ek net C's. (Sy neem weer sy twee hande
met toenemende blydskap.) ... Ag, ons was saam maar nog kinders, Claude. (Word
droewig en gaan sugtend voort.) Claude, onthou jy die sagte klokgelui van die
dwerguiltjie wat in die nartjieboom by ons kom sit het? Jy het in my oor gefluister
dat hy net een liedjie sing: ‘Daar soen jy hom ... ek sien jou, daar soen jy hom; ek
sien jou.’ (Altwee lag.) Jy het my toe nog nie gesoen nie. Ek dink jy was skaam. Ek
weet dat ek vreeslik beangs was. Ek moes na asem hyg.
CLAUDE.

Hoe groot het jy geword, Enon, en hoe heerlik wit en sag is jou vel. (Streel haar
naakte arm.) Dit was toe baie meer bruingebrand en grof, want jy was 'n vreeslike
rakker. Dit was so stil. Toe ek jou in my arms vashou, kon ek jou hart hoor klop soos
die galop van 'n perd ver weg. En daar het altyd 'n heerlike geur van jou hare gekom.
Dit het my altyd herinner aan die geur van 'n tortelduif. Onthou jy? Wonderlik! Dit is
nog hier, net dieselfde! (Druk sy gesig teen hare. Verwonderd.) Alles het meer
geword, en sagter. (Sit sy arms om haar en druk haar teen hom vas.) Liewe God.
Hoe skoon, hoe wonderlik is jy, Enon! Sal dit in die hemel so wees?
Sy rus 'n tyd lank in sy arms met haar wang teen sy bors, dan weer sy hom weer met
een hand af.
ENON.

Wag, Claude! Dis verkeerd, dis verkeerd. Ek het my woord aan 'n ander gegee. En
jy het tog alles vergeet, gou vergeet. Ek het nooit weer van jou gehoor nie.
CLAUDE.

Wat was daar om te onthou? Net, dat jou vader ryk is en ek so arm dat ek nooit
gedroom het dat ek ooit in staat sou wees om te trou nie. Met dié vaarwel het ek
waarlik die vreugde van die paradys en die bitterheid van die hel tegelyk gesmaak.
Toe ek jou die eerste maal vertel dat ek jou liefhet - ek kon g'n woorde vind nie - ek
weet ek het 'n vreeslike klomp onsin kwytgeraak.
ENON

(lag).

Ja, en die eerste soen was hier bo die linkeroor. Net voor dit was ek so bang... ek
het so gebewe dat my tande gerittel het. Toe was daar iets in my keel en ek kon
net huil, huil, huil.
CLAUDE.

Ja, ek onthou hoe ek geskrik het toe jy aan snikke gaan. Ek kon nie verstaan waarom
die geweldige snikke nie - onthou jy? Die enigste oplossing wat in my onnoselheid
opgekom het, was dat ek op jou tone getrap het en ek wou net met alle geweld jou
skoentjie daar en dan uittrek om eerstehulp aan die verwonde toon toe te dien.
ENON

(lag).

Ja, ek onthou! Ek onthou dit goed. Ek wou al in die rondte dans om my voet teen
jou geweld te beskerm en ek snik so dat ek jou nie kon vertel om my skoen te laat
staan nie. En toe gaan ek aan lag, tot dat my asem weg was. En daar was jy op jou
knieë in die stof. En ek eers op een voet, dan op die ander, (sy dans met een voet
omhoog om te wys hoe) terwyl jy in die donker
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rondgryp om een van my voete in die hande te kry - en jy was so doodernstig en
so diep bekommerd dat dit my meer en meer laat lag het. (Lag weer hartlik.)
CLAUDE

(arm om haar lyf - intiem).

Jy sê, vergeet - miskien was dit die hoop wat uiteindelik in my siel tot die laaste
kooltjie toe uitgebrand het. As dit vergeet is om 'n beeld van jou in my hart te troon
en dag en nag in stilte te aanbid, dan het ek vergeet. Enon, as ek die Here so gedien
het soos ek jou herinnerde beeld aanbid het, sou my saligheid veilig wees ... Het jy
hom lief, Enon? - Het jy die man lief? - Het jy hom ooit liefgehad?
ENON

(laat haar kop op bors sak).

Leen my jou sakdoek, Claude.
CLAUDE.

Weer trane, liefling? Dit is antwoord genoeg, 'n antwoord wat nooit kan bedrieg nie
... Jy kan jou nie so weggooi nie. (Sy druk haar aangesig teen sy bors, snikkend.)
Jy behoort aan my en geen koning op sy troon kan my van jou beroof nie. Niks
onder die uitspansel kan ons liefde skei nie ... Het jy hom ooit liefgehad?
ENON

(snikkend).

Claude, dit is verkeerd. Ek is vals. Watter reg het jy om my so 'n vraag te stel?
CLAUDE.

Die reg wat die liefde skenk en dit is die hoogste reg op aarde, en die magtigste in
die hemel. Daar is g'n sprake van valsheid of ontrou waar daar g'n liefde is nie. Die
valsheid en ontrou sou eers ontstaan wanneer jy iemand trou wat jy nie waarlik
liefhet nie - ontrou teen hom en teen jou eie siel. Ek sal jou vader dadelik sien - waar
is hy en ook die vent wat jou van my wegneem. Om te dink dat hy jou in sy arms
neem - Enon, ek sou hom met my blote hande verpletter en in die grond vertrap.
(Maak gebaar van geweld.)
ENON.

Wag, Claude, wag! Gee my tyd om te dink, om my gedagtes bymekaar te kry.
CLAUDE.

Daar was 'n plegtige belofte van jou wat alle ander vernietig - die belofte wat jy aan
my gedoen het toe ons die heilige nag in die lemoenboord mekaar vaarwel gesê
het ...
ENON.

Ag, Claude, ons was altwee maar nog kinders.
CLAUDE.

Jy hou aan met die kinderbewering. Liefling, ons het lank reeds die kinderwêreld
agter die rug gehad. Dit was my laaste jaar en jou tweede aan die universiteit - jy
was byna sewentien en ek byna negentien. Ons ouers het lank voor die ouerdom
getrou. Kinders? Voorwaar nie meer kinders nie. Enon, ek roep hemel en aarde tot
getuie - geen mag of geweld onder die son sal jou solank daar nog lewe in my
liggaam is van my wegneem nie.
Hy druk haar in sy arms vas. Sy sit haar arms om sy nek en soen hom hartstogtelik.
Enon gebruik intussen Claude se sakdoek om haar oë af te vee. Ná lang woordelose
tablo neem sy hom aan die arm en praat sag en fluisterend.
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Kom sit hier - ek moet jou iets vertel.
Gaan op rusbank sit; Claude neem plaas langs haar, hou haar hande vas, gereed
om
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te luister.
CLAUDE.

Toe, liefling, laat ek hoor.
ENON.

O, Claude, jy weet nie in watter wolk van moeilikheid jy binnegedring het nie. Jou
koms was so onverwags. Die moeilikheid is nie alleen met betrekking tot my
verlowing nie. Ek het reeds besluit en Poelie en ek het dit gister bespreek, om die
saak in baie ernstige oorweging te neem, want sonder jou invloed, ek bedoel jou
tussenkoms - het 'n groot twyfel, 'n dodelike twyfel by my ontstaan. Maar daar is 'n
ander moeilikheid wat vir die oomblik nog swaarder druk. Wat dit werklik is, weet
ek nie. Luister nou, Claude, die persoon aan wie ek verloof is, Pierre Fouché, kom
vanaand by ons eet. Sy vader, Kommandant Fouché, is aan kom van Rosendal. Hy
sal hier aankom en Pierre gaan hom aan my vader en aan my voorstel. Pierre staan
hom nou op die grootpad en inwag. Nou, Claude, wat ook al gebeur, moet daar
vannag geen ophef en storing wees nie. Ek wil jou vra om ook by ons te eet, maar
jy sien self, Claude, dit sal nooit gaan nie.
CLAUDE.

Ek sien. (Nadenkend.) Ek sou hom vreeslik graag ontmoet, Enon, die vent. Maar jy
kan op my reken ek sal g'n dronkmanslawaai maak nie. Luister, Enon, ná ek my
brief aan jou gepos het, my brief van gelukwensing, liewe Here, Enon, ek kan jou
nooit sê hoe die gedagte aan my geknaag het nie, elke oomblik van die dag - die
gedagte van 'n ander wat jou in sy arms gaan hou en soen en liefkoos. My Enon!
(Hy gryp haar hartstogtelik en soen haar - Enon toegewend.) Ek kon dit nie uithou
nie. Ek het uitgehou solank vlees en bloed kon verdra, en toe besluit ek in een
minuut om in my motor te spring en te kom. Ek moes jou weer sien - een maal
voordat jy ewig vir my verlore gaan. Enon! Enon! (Omhels haar liefkosend.) Verlore
in die arms van 'n vreemde ... (Pouse, kusse.) Ek het deurgejaag na Amandelblom,
waar ek net voor sononder aangekom het. Daar was net tyd om te bad en te eet,
en toe het ek na Windhoek deurgejaag. Ek het my motor in die populierbos naby
die brug ingery waar niemand dit kan sien nie; en toe is ek te voet hiernatoe waar
ek die wit van jou rok in die skemer gesien het. Ek het dadelik geweet dat dit jy is.
ENON.

Nou luister, Claude. Wag in die lemoenboord totdat ons klaar met ete is, dan sal ek
jou roep - jy weet. (Maak saggies geluid van dwerguiltjie.) En laat dinge vanaand
ongesteur deurgaan. Ek weet jy sal dit doen om my ontwil - my Claude.
CLAUDE.

Goed, maar ... dit sal bitter swaar gaan, Enon. Maar hy sal jou nie in my
teenwoordigheid aanraak nie?...
ENON

(lê haar hand op sy mond, laggend).

Onnosele skoolkind! Hoe kan so iets in 'n kamer vol mense gebeur?
CLAUDE.

Kamer vol? ... Wie is daar dan nog?
ENON.

Eugène Marais, Versamelde werke

Jy gee my g'n kans om jou te vertel nie. Mnr. Menzies, ons prokureur,

Eugène Marais, Versamelde werke

1083
bring 'n sekere mnr. Coetzee en sy seun, Hektor. Hulle is ook reeds hier, maar sal
eers ná ete binnekom. Dit is die moeilikheid waarvan ek jou wou vertel. Daar is nou
g'n tyd nie. Die ouman, 'n ou skelm dronkaard, het my vader jare lank geld afgepers
en hy kan in sy waansin my vader onherstelbare skade aandoen. Ek weet nog nie
alles nie, net iets wat Menzies my eergister vertel het. My arme, arme Poelie. O,
Claude, as jy weet hoe trots hy op sy goeie naam is en hoe gesteld op sy eer, dan
sal jy verstaan hoe so 'n ou vent hom 'n doodslag kan toedien. Nou het mnr. Menzies
en die seun, Hektor, dit so gereël dat die ouman vannag 'n verklaring sal maak voor
Pierre en sy vader wat alleen die waarheid sal bevat en wat vir altyd 'n einde aan
sy gedreigde leuens en laster teen Poelie sal maak. Dit sal goed wees as jy ook
teenwoordig kan wees; hoe meer getuies, hoe meer bindend vir die toekoms sal sy
erkenning wees.
CLAUDE.

Enon, dit my alles so helder en deurskynend as die klipmuur. Maar ek neem die
akkoord aan; ek sal in die lemoenboord wag, totdat jy my roep en ek belowe om
koel en bedaard te bly - natuurlik buiten wanneer die vent probeer om jou in my
teenwoordigheid te soen of te omhels.
ENON

(soen hom, laggend).

Dwaas! Hoe kan dit ooit gebeur. (Staan op, gevolg deur Claude.) Onthou nou,
Claude, sodra ek jou roep, kom jy na die sitkamerveranda.
Maak saggies geluid van dwerguiltjie na. Claude soen haar hande en gaan regs af.
Skerm

Vyfde Bedryf
Tyd: Dieselfde aand
Die skerm gaan op net toe gaste inkom, pas klaar met ete, deur boogingang wat links
van eetkamer lei. Enon kom eerste met kommandant Fouché (vader van haar
verloofde, Pierre Fouché), dan volg Van Rensburg (Enon se vader), dan kom Menzies
en laaste, Pierre Fouché. Pierre en Menzies is in aanddrag; asook Enon; kommandant
Fouché en Van Rensburg in donker klere. Almal gesels en lag met inkom. Enon neem
plaas op bankie voor klavier en speel uit die vuis 'n reeks note. Pierre buig oor haar
op besitnemende wyse en fluister in haar oor. Die drie mans staan in groepie in middel
van verhoog.

MENZIES

(aan kommandant Fouché).

U het Amandelblom nog nie besoek nie, mnr. Fouché?
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KMDT. FOUCHÉ.

Nee, ek was op weg van Rosendal waar Pierre my getelefoneer het dat hy my hier
sou inwag op Windhoek en my gelyk die uitnodiging van neef Hendrik oorgebring
het. Ek wou natuurlik my aanstaande swaer en aanstaande skoondogter (buig hoflik
teenoor Enon) baie graag ontmoet, want dit was die groot doel van my besoek aan
jul distrik.
PIERRE

(fluister aan Enon, terwyl ander met gesprek voortgaan).

Is dit die rewolwer, Enon? (Wys na wapens aan muur.)
ENON

(knik bevestigend).

PIERRE.

Is dit nog gelaai?
ENON

(knik).

Ja, ek het nog nie 'n kans gehad om die patrone uit te haal nie.
PIERRE.

Onthou tog dat jy dit sonder versuim doen, vanaand ná die gaste weg is. Dit is
vreeslik gevaarlik om dit so gelaai te laat. Dit sou miskien die beste wees om dit
ongelaai in 'n laai êrens weg te steek.
ENON.

Jy hoef nie onrustig te wees nie, ek sal daarvoor sorg.
Sy speel gedurende gesprek enkele note saggies, met rug na kamer gekeer.

MENZIES

(tot kommandant Fouché).

U sal 'n groter verandering vind beide in ons dorpie en in die distrik as wat u
waarskynlik dink.
KMDT. FOUCHÉ.

Ja, dit is baie lank dat ek laas hier was. Ek was nog maar 'n seun en my besoek
was slegs tydelik, en so op een doel gemik dat ek skaars iets van die distrik gesien
het en minder onthou. Ek het die kommando teen Mapela meegemaak en dit was
my eerste en laaste besoek.
ENON

(het intussen koffietafel genader).

Verskoon my, here, ek het die koffie byna vergeet. Sal u koffie neem, mnr. Fouché?
Melk en suiker?
KMDT. FOUCHÉ.

Melk en suiker, asseblief. Ons oues hou ons nog by die ou gewoontes, nie waar
nie, swaer Hendrik?
ENON.

Al die ander weet ek. Pa, melk en suiker, mnr. Menzies, melk sonder suiker, en
Pierre swart en sonder suiker ... die nuwe gewoontes. (Met 'n glimlag teenoor kmdt.
Fouché.)
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VAN RENSBURG (neem intussen kissie sigare van koffietafel en presenteer dit oop

aan kmdt. Fouché).

U sal 'n ligte Hollandse sigaar geniet, kommandant ... Menzies? (Altwee neem sigare
en steek aan.)
(neem intussen silwer-sigaretdosie uit sy sak en steek een op, terwyl
Van Rensburg hom 'n sigaar aanbied).
PIERRE

Ook in hierdie opsig het ek die nuwe gewoonte aanvaar.
VAN RENSBURG.

'n Sigaar kan nouliks 'n ou gewoonte genoem word. In ons jong dae was sigaar én
sigaret onbekend.
KMDT. FOUCHÉ

(aan Van Rensburg).

Swaer Hendrik, ek het aan Pierre geskrywe, toe hy my sy verlowing bekend gemaak
het, dat ek u glad nie kan onthou nie. Ek het gedink dat as ek u persoonlik ontmoet,
dit my geheue sou aanwakker, maar ek moet erken dat die ontmoeting nie gehelp
het nie. Natuurlik, dit is baie lank gelede en 'n mens vergeet gou die maats wat jy
op kom-
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mando ontmoet, vernaamlik as julle lede van verskillende kommando's was. U was
natuurlik in die noordelike kommando teen Mapela?
VAN RENSBURG

('n weinig ontroerd - ná 'n pouse).

Nee, ongelukkig het ek van die moord en oorlog niks geweet tot na dit reeds maande
verby en afgedaan was nie. Ek was op 'n olifantsjag met 'n aangenome seun ofskoon ek self ook maar nog 'n seun was, skaars ses-en-twintig - en toe ons
terugkom, was daar weer vrede. Mapela was nog in sy vesting, maar die kommando's
was lank reeds huis toe. Toe hoor ons vir die eerste maal van die moord.
KMDT. FOUCHÉ.

O, nou ja, dit verduidelik die hele saak. Daarom was dit dat ek tevergeefs my geheue
so deursoek het. Ek het al gedink dat daar iets in my verstand te kort skiet, want
gedurende die kommando het iets met my gebeur wat my geheue op wonderlike
wyse benadeel het. Ek sal julle vertel ...
MENZIES.

Dit herinner my, daar wag nog twee gaste buite wat vir 'n bepaalde doel kom. Sal
ek hulle inroep, mnr. Van Rensburg?
VAN RENSBURG.

Ja.
Loop met Menzies in rigting van deur, terwyl kmdt. Fouché met Pierre en Enon by
glasdeur regs uitloop op veranda waar hulle nog sigbaar is.

VAN RENSBURG

(aan Menzies op fluisterende toon).

Menzies, dit is op jou raad dat ek hierin toestem. Ek ken die man vir 'n deurtrapte
leuenaar en bedrieer; self sou ek hom nooit vertrou nie. Is jy seker dat hy sy belofte
gestand sal doen? As hy iets verraderliks sê of doen, sal ek hom vermoor waar hy
staan. My arme kind weet nou min of meer wat gebeur het. Dit was ook op jou
aandrang dat ek haar gisteraand genoeg van my lewenslyding vertel het om die
loop van sake aan haar min of meer duidelik te maak. Sal Coetzee doen wat hy
belowe het? Dit sou 'n vreeslike las van my siel lig net so seker as wat die
teenoorgestelde my tot die dood sal veroordeel. En Enon weet dit ook.
MENZIES.

Jy kan gerus wees, ou vriend. Ek het die saak goed oorweeg; dit is die enigste wyse
om sy mond vir ewig te sluit. En ek vertrou nie op hom soveel as op sy seun, Hektor,
nie. Daar steek meer in die seun as wat jy ooit sou droom. Daar is karakter daar.
Ek vertrou hom in hierdie saak net so vas as wat ek myself sou vertrou. En dit is hy
wat die saak in hande sal neem. Hy alleen sal praat; ek weet elke woord wat hy
gaan sê. Die ouman het toegestem om g'n woord te sê nie, behalwe om Hektor se
publieke verklaring te staaf. Daar sal ook erken word dat die ou vent half kranksinnig
is; dit verskaf natuurlik 'n uitleg vir sy gedrag in die verlede. Nee, ou vriend, wees
gerus. Alles sal afloop net soos ons verlang en jy en Enon sal vir die toekoms van
die donker wolk van lasterlike gevaar bevry wees. Ek gaan hulle inroep.
ENON

(kom weer binne, gevolg deur Pierre en kmdt. Fouché).

Dit herinner my, Poelie, ek het ook 'n vergete gas. Hy wou nie na die ete kom nie
omdat hy reeds op die dorp geëet het voordat hy met sy motor na Windhoek deurge-

Eugène Marais, Versamelde werke

1086
kom het. Hy het die motor in die populierbos getrek en beslis geweier om in te kom
voor ons klaar geëet het. Jy sal nooit raai wie dit is nie, Poelie. Dit is Claude de Ville.
Hy was dikwels op Windhoek toe ons albei nog op universiteit was. Onthou Pappie,
ons het gister van hom gepraat.
VAN RENSBURG.

Claude? Ek onthou hom, maar waarvandaan het hy so skielik opgedaag en waar
kruip hy nog weg?
PIERRE

(indringend, gesteur).

Wie is dit, Enon? Dit is die eerste woord wat ek van so iemand hoor.
VAN RENSBURG.

Waar is hy?
ENON

(sonder om ag te gee op wat Pierre vra).

Ek weet, hy dwaal in die lemoenboord rond. Ek sal hom van die stoep af roep.
Sy gaan uit deur glasdeur op veranda - af.
PIERRE.

Dit is snaaks, baie snaaks!
VAN RENSBURG.

A! Hulle was kinders saam op universiteit en Claude het verskeie vakansies hier
deurgebring. Ons het almal baie van die seun gehou. Ek sal hom graag weer ontmoet
...
ENON

(roep agter op eienaardige wyse).

VAN RENSBURG

(meer bepaald aan kmdt. Fouché).

Dit is soos hulle mekaar altyd geroep het - jy weet, die roep van ons dwerguiltjie.
(kom binne - deur links - met Hektor en ou Coetzee - Hektor donker geklee,
baie deftig; ouman klaarblyklik in pasgekoopte pak; broekspype en baadjiemoue te
lank. Loop nog vooroorgebuig met groot kierie in die hand. Hektor hou hom aan die
arm. Die ouman is baie bewerig en ontsteld).
MENZIES

MENZIES

(stel hulle voor).

Mnr. Van Rensburg, jy ken altwee. Hektor en sy vader. Kommandant Fouché Petrus Coetzee - Hektor Coetzee. Dit is Pierre Fouché, seun van die kommandant.
Twee Fouché's gee hand. Hektor met 'n lag, hartstogtelik, ou Coetzee bewerig en
onseker. Van Rensburg groet Hektor, maar negeer hand van sy vader. Geroep van
Enon agter word af en toe gehoor.

MENZIES

(kyk rond).

Maar waar is Enon?
PIERRE

(nydig).

Sy het nog 'n onverwagte besoeker wat êrens in die donker skuil, gaan omhaal om
binne te kom.
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Enon verskyn in glasdeur regs, gevolg deur Claude. Hulle kom binne. Sy neem Claude
aan die hand en lei hom op die verhoog.

ENON

(voor haar vader).

Poelie, sou jy ooit geraai het wie dit is?
VAN RENSBURG

(reik Claude vriendelik die hand).

Claude? O, ja ek sou hom oral dadelik geken het. Jy het 'n reus van 'n kêrel geword,
maar anders nog dieselfde. En hoe het die wêreld jou behandel, Claude, vandat jy
laas op Windhoek was?
Voordat hy kan antwoord, dwing sy hom na Pierre en sy vader. Laasgenoemde neem
vriendelik sy hand, maar Pierre staan agter vader, buig styf en maak of hy wegkyk
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en met Enon praat, sodat hy Claude se aangebode hand kan negeer. Enon gaan
verby met Claude na Menzies en Coetzee.
ENON.

Dit is mnr. Menzies, wat jy goed ken - mnr. Menzies, dit is Claude de Ville.
(ná pouse, terwyl hy noukeurig na Claude kyk).

MENZIES

O, ja, die seun wat sy vakansies by julle deurgebring het? Ek sou jou nouliks geken
het, Claude. Enon, dit is mnr. Petrus Coetzee en sy seun. Hektor het jy reeds
ontmoet.
HEKTOR.

Nog 'n keer sal my nie kwaad doen nie.
Enon en Hektor groet mekaar, Hektor met 'n vrolike laggie. Die ouman wat intussen
op 'n leunstoel neergesak het, sit met ken op die kierie en neem skaars notisie van
wat aangaan. Hy groet Enon en Claude met bewerige hand en 'n vinnige, skelmagtige
blik deur sy ooghare.

ENON

(vra aan Hektor se vader).

Sal jy koffie neem, meneer Coetzee?
COETZEE

(kyk skielik op asof hy uit 'n slaap wakkerskrik).

Koffie? Nee, nee, niggie! Maar as jy my 'n klein bietjie, net 'n paar druppeltjies
brandewyn kan gee (toon hoeveelheid met duim en vinger.)
HEKTOR.

Nee, nee, oubaas! Jy het vergeet, die dokter het dit ten strengste belet. (Lag. Aan
Enon.) Juffrou, ons Coetzees is swak drinkers. 'n Vingerhoed vol brandewyn, dan
gaan die oubaas, (beduie sy vader) soos die Skrif sê, rond soos 'n Britse leeu,
soekende wie hy mag verslind. Dankie, juffrou, ons sal albei koffie neem.
(neem klein wit man te perd van 'n muurrakkie. Hy is gegroepeer met
Enon, Hektor en Pierre).
CLAUDE

Ek ken dit - dit is my eie handewerk - ek onthou, Enon, die dag toe ek dit daar op
die stoep uitgesny het. Het jy dit al die jare bewaar?
ENON

(lag vrolik).

Sien jy hoe vas jy al die jare in my gedagtes gebly het, Claude? Onthou jy nog dat
dit 'n plegtige geskenk was? In dié dae was jy vasbeslote om 'n wêreldberoemde
beeldhouer te word. (Almal lag.) Julle moet weet dat Claude van dag tot dag sy
toekoms verskillend beraam het. Nooit meer as twee agtereenvolgende dae het hy
dieselfde doelwit beoog nie. Dit het verander en gestyg van masjinis tot volksdigter
van Suid-Afrika. Medisyne het seker nooit in sy gedagtes opgekom nie. Dit was
veels te onskouspelagtig. Wat dit ook al was wat hy wou gaan word, van leeutemmer
in 'n sirkus - daar was hy lank vas op beslote ná die besoek van ons eerste sirkus
- tot kaptein van 'n duikboot wat Engelse slagskepe kelder soos ons ertjies dop wat dit ook al was, Claude de Ville was altyd die middelpunt van 'n skitterende kollig.
CLAUDE

(skamerig).

Toe nou, Enon, jy vergroot weer. En, intussen - wat van jou, juffrou? Wat van die
Boerenooi-rolprentster wat die beskaafde wêreld tot asemlose bewondering sou
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wek? Of van die aktrise wat in tragedie haar gehoor so laat huil en snik dat sy elke
paar minute moet stilbly om weer
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hoorbaar te word? En jy is nog maar die Boerenooi en ek 'n sukkelende dokter.
Die mannetjie te perd word intussen oorhandig en deur almal bekyk. Uiteindelik kom
dit uit by Pierre, wat dit met 'n spottende laggie betrag.
CLAUDE knik bevestigend en bekyk beeldjie van alle kante.
(nader Claude en maak of hy fluister, maar dis vir almal hoorbaar beeldjie in hand).
HEKTOR

Vertel my bietjie - net tussen ons meisies - wat is dit? Ek beloof jou ek sal die geheim
trou bewaar. Is dit miskien 'n mannetjie of 'n treurwilger in die winter?
PIERRE

(met beeldjie in sy hand, ernstiger as die ander).

Ek het dikwels gewonder wat dit is en waarom Enon dit hier bewaar het. Die smaak
was nie juis van die beste nie. Ja, Enon, jy sal baie gewoontes en baie van jou
teenswoordige smaak moet afleer wanneer jy opgeneem word in die sirkel waarin
jy sal moet beweeg wanneer jy my eggenote word.
Menzies en Van Rensburg het intussen die groep genader. Met Pierre se laaste
woorde dring Van Rensburg driftig vorentoe en neem Pierre aan die arm - opgewonde.
VAN RENSBURG.

Wat was dit, wat het jy gesê?
MENZIES (kom tussenbei en neem Van Rensburg aan arm. Kmdt. Fouché het ook

intussen die groep genader).

Wag, Hendrik, daar was 'n misverstand. Moenie 'n grappie dadelik so ernstig opneem
nie.
VAN RENSBURG

(aan Pierre).

My jong vriend, ek dink dit is wenslik dat jy my dadelik die versekering gee dat dit
'n grap was - 'n grap in baie slegte smaak - of dat ek jou misverstaan het.
KMDT. FOUCHÉ.

Dit was 'n lawwe grap, Pierre.
MENZIES (neem Fouché en Van Rensburg aan arms en dwing hulle na links agter).

Kom, kom, moet die ding nie ernstig maak nie.
VAN RENSBURG

(dwing om terug te keer, maar word deur Menzies teengehou).

Nee, maar wag, laat ek dit eers reg verstaan...
MENZIES.

Luister, Hendrik ... (praat-praat neem hy hom weg saam met Fouché na agter waar
hulle ernstig praat.)
PIERRE.

Waaroor is al die ophef? Enon, jou vader is so vreeslik opvlieënd.
ENON.

Dis nie soseer 'n kwessie van opvlieëndheid nie. As jy werklik gemeen het wat jou
woorde te kenne gegee het - dat ons huwelik aan jou kant 'n vernedering sou wees,
of liewer gesê, aan my kant 'n verhoging, wat op dieselfde neerkom, wel, dan kan
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jy van een ding verseker wees: dat nòg my vader, nòg ek ons huwelik met gerustheid
sou tegemoetsien.
PIERRE.

Maar, Enon, gebruik tog net jou eie gesonde verstand. Ek beklee tog 'n sekere
betrekking. Ek sit in sake onder vyf pond. Ek het al in belangrike siviele sake
uitspraak gegee. Jy weet self daar is net een in ons distrik wat 'n hoër posisie as ek
beklee.
HEKTOR.

Ek noem dit edelmoedig om so 'n erkenning ongevraag te doen, al is
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dit 'n bietjie hoog gemik!
PIERRE.

Ek weet nie wat jy bedoel nie. Ek spreek van die magistraat natuurlik.
HEKTOR.

O, ekskuus, ek het gemeen dat u die Voorsienigheid bedoel. Claude gaan aan lag.
ENON

(met gebaar van hopeloosheid).

Ek sien dat dit 'n hopelose taak sou wees om die saak nou met jou te bespreek,
Pierre. Maar daartoe is môre tyd genoeg. Dit kom my voor dat daar 'n donker gees
oor ons sweef wat dwing om ons almal in 'n poel van woede te sleep. (Gee voor
vrolik-opgewonde te wees.) Ons sal ons gesellige aand nie in 'n vegparty verander
nie. Kom, kom, kom - laat ons iets doen. Stories vertel, of dans of wegkruipertjie in
die tuin speel, of wat ook al... Ek is seker u kan klavier speel. (Tot Hektor.)
PIERRE (gaan weer ernstig voort met sy vorige uitleg, probeer aandag van ander

in beslag neem).

Ek tree namens die magistraat op wanneer hy skielik siek word; al die naturellepolisie
salueer my.
HEKTOR

(aan Enon, skamerig).

Klavier! Ek moet erken, juffrou, dat ek 'n bietjie musikale gawe besit. Nou die aand
nog het ek met een vinger 'n wysie op die klavier gespeel wat een van die dames
dadelik herken het as ‘Vat jou goed en trek Ferreira’. Al moet ek dit self sê, dit was
taamlik gevoelig. Maar laat ek julle liewer die nuutste dans wys. Hulle noem dit die
Kalahari-draai. (Fluister hoofsaaklik vir die groepie.) Ou Menzies hou net van die
ou jakkalsdraf en Black Bottom. Hy het gister geweier om die nuwe passe van my
te leer. Kan niemand speel nie - net juffrou Enon? Jammer! Dan moet jy my nooi
wees, Claude. Enige jakkalsdraf sal pas, juffrou. (Enon gaan lag-lag by klavier sit
en begin speel. Hektor buig en bied sy arm aan Claude met gemaakte beleefdheid.)
As ek die eer mag hê, juffrou.
Hy dans met Claude; dui passe aan. Almal kom om hulle staan, buiten Menzies, Van
Rensburg en kmdt. Fouché wat nog in hoek by mekaar is. Pierre loop nukkerig in
rigting van laasgenoemde groep. Enon hou op met speel en lag hardop, terwyl Hektor
sy arm aan Claude bied en op en neer loop; maak of hy op verliefderige wyse iets in
sy oor fluister. Claude aanvaar die klugspel en maak of hy 'n skamerige meisie is.

HEKTOR

(tel stuk papier van vloer).

Veroorloof my, juffrou, jy het jou waaier laat val. (Claude neem dit aan met gemaakte
gedrag van meisie wat waaier op vryerige manier gebruik. Hektor buig en maak of
hy fluister.) Juffrou, nog nooit tevore het ek sulke delikate skoonheid met soveel
grasieuse vlugheid gepaard sien gaan nie. Weet u miskien van die een of ander
donker plekkie waar die lug koel is? Môre ... voor tee ontmoet? Baie graag. (Druk
sy hand vryerig en maak of hy weer fluister - onhoorbaar.)
CLAUDE

(kom verby; ou Coetzee gryp hom aan arm en fluister, sodat almal hoor).

COETZEE.

Vriend, kan u my nie miskien so 'n paar druppeltjies brandewyn gee nie - net soveel.
(Wys met vinger en duim.)
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HEKTOR

(hoor dit en kom tussenbei).

Wag maar, dokter, ek sal hiervoor sorg. (Aan sy vader.) Gebruik geduld, oubaas,
hier is niks. Later sal ons sien - op die dorp.
Ou Coetzee sak weer inmekaar. Daar is 'n algemene stilte. Te midde van die
bedrywigheid word die stem van kmdt. Fouché hoorbaar, wat met sy seun en ander
naby die klavier in gesprek staan. Die ander gaan stadigaan rondom hom staan en
luister.
KMDT. FOUCHÉ

(aan groep)

... dit was natuurlik nie nodig vir ons om te kom nie, maar ek was destyds jonger as
wat jy (aan sy seun) nou is en daar was nie een van die tien ouer as ek nie. Dit was
'n groot eer om opgekommandeer te word om die ammunisiewa van die hoofstad
na die noorde te bring. Daar was toe al gerugte van inboorlingonluste. Die President
self het ons kom groet en Gods seën toegewens. Ons het 'n heerlike reis gehad gawe, gesoute perde; eersteklas wapens, volop ammunisie en niks om te doen nie
as ry en eet en slaap, en met die nooiens op die plase wat ons aandoen te flankeer.
(Almal het intussen stil geword en hulle tot die spreker gekeer; belangstellend, met
gepaste uitdrukkings van verwondering na gelang hulle hul in die verhaal inleef.)
Toe ons op Middelfontein aankom waar ons die kruitwa aan die generaal moes
oorhandig, het die berig net ingekom van die groot moord by die drif en ons tien
word dadelik deur die generaal gelas om die moordplek te besoek en rapport terug
te bring van wat werklik gebeur het. Dit rit is nog net so helder in my geheue as op
die dag toe ek daaraan deelgeneem het. Toe ons op die wal van die rivier uitkom,
sien ons die waens oorkant staan. Met die eerste oogopslag het dit gelyk of alles
nog in orde is, behalwe dat alles so doodstil is en ons geen mens sien roer nie. En
toe sien ons iets anders wat altyd een van die groot tekens van moord in die ou dae
was. Die gras en bome en die omtrek van die waens was wit oortrek asof daar 'n
groot kapokstorm daaroor gegaan het. Dit was die vere uit die verskeurde slope en
kussings. En toe ry ons deur, vreeslik versigtig en bangerig. Ons was nog maar
seuns en die skouspel was bloedstelpend genoeg. Wat my die meeste beangstig
het, was die verskriklike stilte toe ons die perde optrek. Ons durf nie afklim nie, want
ons wis nie hoe naby die swartes is nie. Ons het net tot by die naaste wa gery. By
die agtertrap lê 'n vrou met 'n afgebreekte lem in haar bors en by die agterwiel 'n
seuntjie en dogtertjie en 'n klein baba, almal met byle doodgekap en bloed, bloed,
bloed...
ENON

bedek haar aangesig.

MENZIES.

Sal ons nie die storie vir later bewaar nie. Die jong dame (beduie Enon) sal vannag
nie slaap nie.
PIERRE.

So kinderagtig is Enon nie. Dit is 'n historiese voorval waarin my vader 'n groot
aandeel geneem het, en dit is van groot belang om dit te hoor.
KMDT. FOUCHÉ.

Nou ja, dogter, (rus hand op skouer van Enon) ons sal die gruwelikste dinge weglaat.
Voordat ons die ander waens kon besoek, hoor ons
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waldhorings en 'n gefluit links in die bosse. Dit was die swart kommando wat ons
gewaar het en ons moes op volle vaart deur die drif terugjaag. Ek onthou, toe ek in
die diepste van die drif was, kyk ek af. Die water was kristalhelder soos dit altyd in
dié dae was. En daar lê 'n reus van 'n man teen die klippe vasgespoel. Hy het 'n
rooi baard en hare gehad wat stadig in die stroom beweeg en sy helderblou oë was
wyd oop en staar, opwaarts deur die water...
ENON.

Hoe vreeslik!
KMDT. FOUCHÉ.

Ek vergeet ... ek vra ekskuus, Enon. Nou ja, van die koms van die kommando's en
die verskillende slae weet julle almal. Die ander eienaardige ding wat met my gebeur
het, was met die bestorming van die hoofstat. (Van Rensburg aan die een en ou
Coetzee aan die ander kant toon toenemende belangstelling, al reageer hulle anders.
Hektor staan langs sy vader naby die tafel met lamp.) Ek was in die eerste linie toe
ons die perde agterlaat en te voet begin klim. Net voor die skanse van die hoofstat
kom ek tussen groot, opgestapelde rotse ... Ek hoor swart krygers rondom my. Skote
val regs en links, en van die skanse kom 'n gedurige gedreun van oorlogstrommels
en waldhorings. Maar ek kon g'n swartman sien nie. (Hy praat stadig en met
toenemende nadruk, wat 'n spannende reaksie in gesigte en houding van toehoorders
toon.) Ek spring 'n tree vorentoe na die skuiling van 'n ander rots en toe sien ek
skielik voor my 'n wonderlike, 'n ongelooflike ding. Van agter die rots reg teenoor
die een waar ek skuiling geneem het, stap 'n wit seun ... 'n seun van omtrent my
eie ouderdom. Hy staan met sy geweer in die hand besig om te laai; ek kon hom
op die plek doodgeskiet het, want my geweer was gelaai, maar ek was só verbaas
en verbouereerd dat ek nie kon skiet nie. En toe sien ek 'n entjie agter hom 'n tweede
en baie jonger blanke seuntjie, te perd, ook met 'n kort roer in die hand. Hy hou 'n
opgesaalde perd aan die teuels. (Ou Coetzee maak 'n beweging om op te staan,
maar Hektor druk hom saggies in die stoel terug.) En toe gebeur alles soos blits
opmekaar. Die jong kêrel voor my spring agteruit na die perde en tegelyk skreeu
hy in Makatees: Bolaea makgoa! ‘Slaan hom dood! Slaan hom dood!’ En daarna
weet ek niks meer nie. Dit was asof 'n swart gordyn oor my neersak. Later het dit
geblyk dat 'n swarte my met 'n knopkierie platgeslaan het. Ek was byna 'n week
bewusteloos. Toe ek weer bykom, was dit maande voordat ek kon onthou wat
plaasgevind het nadat ons die laer verlaat het. Van die stormloop en die twee wit
seuns het ek langer as 'n jaar alles vergeet. Toe ek dit weer begin onthou, was dit
alles nes 'n droom. Julle het almal seker van die gerugte van die sogenaamde Swart
Verraad gehoor, dat daar 'n jong wit seun (of liewer twee) was, wat as spioene vir
die swartes gedien het; dat hulle voor die moord op die waens gespioeneer het en
dat die kaptein die oudste sou betaal het met sestig tande en driehonderd beeste.
Party gevangenes het dit be-
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weer, ander het dit ontken. Die kaptein het dit tot sy dood stellig ontken ... En daar
bly die saak. Maar ek het vroeër 'n gevoel gehad dat as ek eendag die jongkêrel
van my droom - laat ons dit maar so noem - weer ontmoet, sou ek hom so kon
aanwys (druk met sy vinger op bors van Van Rensburg wat die naaste staan) en
uitroep: ‘Jy is die man!’ (Van Rensburg staan doodstil sonder beweging, soos een
wat deur die bliksem getref is.) Maar later het ek seker geword dat dit alles 'n droom
was. Ek sou die man nie weer ken nie, want daar was nie so iemand nie.
OU COETZEE (spring skielik uit stoel orent, waai sy kierie bo sy kop, kom na middel

van verhoog, skreeu geweldig):

Maar ek ken die man! Ek kan hom aanwys! Vir my was dit g'n droom nie! Nou en
hier sal ek hom aanwys!
Hy loop stotterend in rigting van Fouché en Van Rensburg.

ENON

(reik altwee arms hoog bo haar hoof en skreeu histeries).

Nee! Nee! Nee!
HEKTOR (spring vorentoe om sy vader te bereik en met die beweging gooi hy die lamp

omver. Toneel meteens pikdonker. Skielik is daar 'n rewolwerskoot en dan die geluid
van 'n liggaam wat op die vloer neerstort).

MENZIES

(skreeu).

Wie het vuurhoutjies? Steek op, steek op, hier is die lamp. Wat makeer? Wie het
geskiet?
Terwyl pogings aangewend word om die lamp op te steek, word histeriese geskreeu
van Enon voortdurend in die donker gehoor. Menzies steek die lamp op. In die middel
van die verhoog lê ou Coetzee met die gesig ondertoe. Rewolwer langs hom. Alles
is skielik stil. Enon hou op met haar geskreeu. Almal staan in verskillende houdings
van skrik en verbasing om liggaam.
(stap vorentoe, bedaard, kniel langs sy vader en voel hart en pols; kom
op sy knieë orent en wys hand met bloed bevlek).
HEKTOR

Habet! Dit is gedaan; hy is dood. Dwarsdeur die hart.
PIERRE

(kom vorentoe en tel rewolwer op).

Ek verteenwoordig hier die gereg. Alles anders moet voor die waarheid wyk. Ek
moet ondersoek wie die man doodgeskiet het. Ek ken die rewolwer. Dit het hier teen
die muur gehang net voor die lig uitgegaan het. Enon van Rensburg het geweet dat
dit gelaai was. Sy het dit self gister hier geplaas. Sy was die naaste aan die rewolwer
toe die lig uitgegaan het. Ek wil dit as 'n rapport neerskrywe wat julle as getuies
moet teken.
(skyn hoegenaamd geen notisie te neem van wat Pierre sê nie. Sy staan soos
een wat versteend is, met wydgerekte oë en hande aan haar slape, en staar na die
lyk).
ENON

CLAUDE

(kom langsaam vorentoe).

Jy is verkeerd, meneer. (Tot Pierre.) Dit is ek wat die ou man geskiet het.
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PIERRE.

Onsin! Hoe kon jy dit gedoen het van waar jy staan?
CLAUDE.

Dit is ek; ek sal 'n eed daarop neem, as jy dit verlang.
HEKTOR

(staan van knieë op).

Wag, wag, julle is almal verskrik en deurmekaar.
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Die ou man is my vader. Hy was nie by sy volle verstand nie. Lank reeds was hy
waansinnig. Ek het alles gesien wat gebeur het. Hy was reg tussen my en die venster
en ek was die enigste in die kamer wat kon gesien het wat gebeur. Jy kan dit toets
as jy wil. (Tot Pierre.) Ek het gesien dat my vader die rewolwer van die muur ruk en
ek het duidelik gesien dat hy homself voor die bors skiet. Mej. Enon en hierdie
jongkêrel het niks daarmee te doen gehad nie.
Vandat die lig weer brand, is Enon bewegingloos. Sy neem geen notisie van wat om
haar gebeur nie, staar liggaam aan, altyd met hande teen haar slape gedruk. Haar
vader - gedurende verklaring van Hektor - sak op stoel naby klavier neer. Met laaste
woorde van Hektor sak Enon op haar knieë langs lyk neer. Sy bedek haar aangesig
en buig vooroor en sak inmekaar, totdat haar voorhoof haar knieë raak.

VAN RENSBURG

(kyk verbysterd rond).

Tot op die vierde en vyfde geslag van die onskuldiges sal die straf val. (Hy vou
hande en kyk op in houding van gebed.) Oneindige barmhartigheid... (Eindelik val
sy oog op Enon, wat nou voor hom inmekaar gekniel sit. Hy strek sy arms na haar
uit. Sy bly egter bewegingloos.) Enon! Enon!
Skerm
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Nag

aant.

Dramatis Personae
CONSTANTIA VAN EEDEN, grootmoeder van Marie en moeder deur aanname van

Sophie van Helsdingen
MARIE VAN EEDEN, kleindogter van Constantia van Eeden, verloof aan Ryk de
Ridder (van vóór die oorlog)
SOPHIE VAN HELSDINGEN, aangenome dogter van Constantia van Eeden, drie
jaar jonger as Marie van Eeden
GERT VISSER, bejaarde bywoner van die gesin Van Eeden
WOUTER DE LANNOY, boeregeneraal, bevelvoerder van Boerekommando in die
noorde
RYK DE RIDDER, luitenant in die staatsartillerie, adjudant van genl. De Lannoy;
verloof aan Marie van Eeden
MIAS MISRY, persoonlike bediende en rapportryer van genl. De Lannoy
LODEWYK HENDRIKS, kolonel, Boere-offisier in diens van Engelse en in bevel
van ‘Rooikoppe’, sogenaamde ‘National Scouts’
PIET HENDRIKS, seun en adjudant van laasgenoemde Verskeie ‘Rooikoppe’
onder bevel van Hendriks en sy seun

Tyd van die drama
Die drama speel gedurende die begin van die derde jaar van die Tweede
Vryheidsoorlog, nadat die Engelse die noorde langs die spoor binnegedring het.

Lokaliteit van die handeling
Al vier bedrywe speel in die kombuis - ook as eetkamer ingerig - van die plaas
Diepkloof wat vóór die oorlog 'n veepos van die gesin Van Eeden was. Hier het die
drie dames, Constantia, Marie en Sophie, 'n toevlug gevind nadat die Engelse in besit
van die spoor en aanliggende dorpe gekom het. Die enigste manspersoon by hulle
is 'n ou bywoner van die gesin, Gert Visser, wat op Diepkloof vir die klein klompie vee
sorg wat hulle meegevoer het. Diepkloof is geleë in die eensaamste en onbereikbaarste
deel van die woeste Kransberge, en is gevolglik nog nie deur die vernielende Engelse
kolonnes ontdek nie.
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Eerste bedryf
Die opgaan van die voorhang toon die kombuis - tegelyk ingerig as eetkamer - van
die klein plaashuisie op Diepkloof. Enige sekondes lank is daar niemand op die verhoog
nie. Die kamer is as volg ingerig: Agter links is 'n dubbele deur wat op die agterwerf
uitgaan. Regs agter is 'n klein dubbele venster met 'n voorhangsel van wit doek. Links,
byna in die hoek, is 'n enkele binnedeur wat toegang tot die twee slaapkamers van
die huis verleen. Regs, in die middel van die muur, is 'n groot oop es, of vuurherd,
met ysterdwarsbalke waaraan potte aan hake oor die vuur hang. Die vuur is egter
daar. Aan weerskante van die es is muurrakke met skottelgoed, bekers, ens. Oor die
binnedeur aan die linkerkant is, bo-op die muur, die uiteindes van drie balke sigbaar
en op die balke is te sien die hele lengte van 'n swart doodkis.
Dit is die doodkis van Constantia van Eeden. (Dit is nog die gewoonte in die noorde
om doodkiste vir die hoofde van gesinne op solder op balke gereed te hou.)
Die meubilering van die kamer is uiters eenvoudig. Byna in die middel is 'n klein
eettafel, grof gemaak, en rondom is riempiestoele. In die regterhoek, naby die es, is
'n groot gemakstoel met karos en kussings bedek en 'n klein houtkonfoor om as
voetstoel te dien. Links in die hoek, langs die huisdeur, is 'n kapstok waaraan voorskote
en ander ou kledingstukke hang.
Ná 'n paar sekondes open die binnedeur (links) en MARIE VAN EEDEN kom binne. Dit
is vroeg in die oggend, net ná sonop. Marie is 'n jong meisie, ongeveer twee-en-twintig
jaar oud, gesond en sterk gebou. Sy het klaarblyklik net opgestaan. Sy is geklee in
'n ou gelapte rok en dra geen kouse nie, wat egter deur die lengte van haar rok byna
nie merkbaar is nie. Sy dra in die een hand 'n ou kombers wat sy op 'n stoel plaas
terwyl sy van die kapstok 'n seildoek-voorskoot afhaal en aantrek. Van onder die
kapstok neem sy 'n ou paar velskoene, so verflenterd dat dit nouliks die moeite werd
is om aan te trek. Sy gaan sit op stoel by tafel en swaai een been oor ander om
velskoene aan te trek.
(sy visenteer die skoene met 'n weemoedige glimlaggie; steek
twee vingers deur 'n gat in die sool van een. Dan soen sy haar hand en druk die
soen op die sool van die skoen).
MARIE VAN EEDEN

Vaarwel, geliefdes! Julle het my lank en getrou gedien, maar nou is dit byna laaste
sien van die blikkantien. (Terwyl sy een aantrek.) As julle maar van blik gemaak
was. (Sy draai haar gesig na binnedeur en roep luid.) Sophie! ... Ek wonder wat op
aarde dié meisiekind so lank ophou.
Daarna neem sy van rak langs es, hamer en spykers. Laaste plaas sy sorgvuldig in
haar mond. Dan skuiwe sy 'n stoel voor die venster, neem die kombers in een hand
en ná sy op die stoel geklim het, trag sy om die kombers as 'n gordyn voor die venster
vas te spyker. Sy laat gedurig spykers val met uitdrukkings van ergernis en sukkel
hope-
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loos om die kombers op sy plek te hou en vas te spyker.
MARIE (ná sy die laaste spyker laat val het, en met slegs een hoek van die kombers

sover vasgespyker, terwyl sy een hoek ophou en moedeloos na die vloer kyk).

Daar gaan die laaste een. As ek hier laat los, kom die hele ding weer na onder!
Waar sou die meisiekind bly? (Sy het die huisdeur oopgelaat en roep in dié rigting.)
Sophie! Sophie - kom help bietjie gou hier. ('n Gemompel word van binne as antwoord
gehoor. Marie luister vir 'n tyd met gebare en geluide van ongeduld. Uiteindelik klim
sy van die stoel af en tel self die spykers op en gaan weer met haar pogings voort.
Intussen verskyn SOPHIE VAN HELSDINGEN in huisdeur. Sy loer skelm na Marie, wat
met haar rug na die deur staan. Sophie is 'n meisie van ongeveer agtien. Sy kom
suutjies na binne. Sy is geklee in 'n syrok wat verbasend by Marie se gelapte rok
afsteek. Haar hare is netjies opgemaak. Sy het sykouse en hoëhakskoene aan en
is klaarblyklik vir een of ander feestelikheid opgetooi. Sy loop geluidloos na die
kapstok, neem 'n ou seildoek-voorskoot van die hak [net soos Marie s'n] en trek dit
haastig aan sodat dit haar pragtige klere byna heeltemal bedek. Marie roep nog af
en toe.) Sophie! Sophie! (Maar Sophie gee geen antwoord nie totdat sy die voorskoot
aanhet; dan nader sy die venster.)
SOPHIE

(in antwoord op laaste roep).

Hier is ek, Ousus. Wat gaan jy so te kere? Jy sal Ouma stoor met al jou geraas!
MARIE

(hou nog kombers omhoog).

Klim gou hier by my op die stoel, Sophie. My arm is dood! Hou hierdie hoek vir my
vas om te spyker.
SOPHIE

(klim met veel moeite en gesukkel op stoel).

Wat is al die gewerskaf? Waarom moet die venster nou skielik toegemaak word?
(Sy praat terwyl sy sukkelend opklim.) Die kamer sal vreeslik donker wees.
MARIE

(terwyl sy met kombers steeds aan sukkel is).

Het jy nie vannag die vreeslike gedreun gehoor nie? Ouma en ek het opgestaan en
deur die slaapkamervenster geloer. Ek het jou geroep. Daar was 'n gedreun wat
minstens 'n uur aangehou het. En toe deur die venster het Ouma en ek wit ligstrale
in die lug gesien. Hulle het van agter die koppie by Skuinshoogte uitgekom en heen
en weer in die lug geswaai. Een het op Kroonkop heen en weer getrek. Dit was so
lig soos dag. Ons kon elke klip en boom op die kop sien. (Sy praat met spykers in
haar mond en probeer om een in te slaan.)
(wat meer en meer belang stel, laat skielik haar hoek van kombers val
en gryp Marie aan arm).
SOPHIE

Wat was dit, Marie? Was dit die Engelse? (Sy is uiters verskrik.) Sal hulle na
Diepkloof kom? Waar sou generaal De Lannoy se kommando wees?
MARIE.

Ek weet net so min as jy, Sus. Hou die kombers vas! Ouma het gesê ek moet die
kombers voor die venster opspyker om ligstrale uit te sluit as die Engelse miskien
spioene op die koppe het. Ek dink dit moet 'n Engelse kommando wees wat die
Kransberge deurtrek om na generaal De Lannoy se kommando te soek. Jy weet
oom Gert Visser het verlede week van die volk
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gehoor dat ons kommando êrens in die Langkloof skuiling geneem het om die
manskappe en perde te laat rus. Die hemel weet wat gebeur! Ons kan net so goed
in 'n tronk opgesluit wees. Ek wonder waar Ryk is en of hy sal probeer om Diepkloof
te besoek. Dit is net 'n jaar dat hy laas hier was - onthou jy, Sophie? - net voor hy
sy kanonne opgeblaas en by generaal De Lannoy aangesluit het.
Sophie neem weer kombers op maar kyk gedurig verskrik na Marie.
SOPHIE.

Wat gaan van ons word? Wat gaan van ons word? Ek weet nie of dit nie beter sal
wees om in die Engelse se hande te val nie!
MARIE.

Hoe durf jy so praat? Jy het gehoor wat die kampe is. Hier is ons ten minste nog
vry en kan ons lewe, hoe swaar dit ook al mag gaan. Wat sal van Ouma word as
die Engelse Diepkloof verniel? Vir haar sou dit 'n doodvonnis wees.
Met die gepraat verloor Sophie haar ewewig en altwee is verplig om van die stoel af
te spring. Toe hulle op die vloer te lande kom, kyk Marie verwonderd na Sophie.
(trek haar nader en verskuif voorskoot van hals om rok 'n weinig te
ontbloot).
MARIE

Wel verdeksel! Kom hier, laat ek sien! Of die meisiekind warimpels nie my enigste
bêrerok aanhet nie ... en my kouse en skoene! Wat beteken dit? Wat makeer jou?
Jy gaan dit dadelik weer uittrek. 'n Mens sou dink jy is vir 'n bruilof opgetooi.
Opgemaakte hare en jou gesig met meel gepoeier! (Vryf met vinger aan haar wang.)
Wat makeer jou, mens? Wat sal Ouma sê! Gaan trek dit uit vóór sy opstaan ...
SOPHIE

(diep mismoedig, skouerophalend).

Ag Marie, ek wou maar net weer een maal sien hoe ek in ordentlike klere daar
uitsien. Van my eie het ek niks - net ou flenters. En die ou rok van jou is tog maar
net vir die motte weggepak. Jy sal dit nooit weer dra nie, Ousus. Ek het gemeen
om dit dadelik weer uit te trek, maar toe roep jy so haastig dat ek geen tyd gehad
het nie. Ag Marie, wat gaan van ons word? (Haar oë vul met trane, wat sy met
voorskoot af en toe wegvee.) Weet jy wanneer ek laas ordentlik geklee was? Dit
was die laaste Nagmaal op Rietfontein. Hoe vrolik was dit nie. Onthou jy nog, Marie?
Meer as drie jaar gelede! Jy het ten minste nog jou verloofde - dit wil sê as hy nog
lewe. En as hy nog nie dood is nie, hoe lank sal dit duur voor hy ook die pad moet
gaan wat so baie voor hom gegaan het ... Maar hoe lank sal dit wees? Ons sal hier
oud word en doodgaan, Marie, sonder dat ons ooit weer mense sien. Al die seuns
is lankal dood - almal wat ek geken het, is dood of oorsee gestuur. Dink maar net
aan die seuns wat op Rietfontein was: Gert du Toit, Jannie van Rooyen, Piet Celliers
en sy broer ... Almal reeds in Natal geval. En die ander? In Indië, of die hemel weet
waar! Aan hierdie kant van die graf sal ons hulle nooit weer sien nie. Al die plase
verniel ... daar is niks meer nie! (Haar gehuil neem toe en gaan later in snikke oor.)
Is dit nie beter om dood te wees nie? Kan dit ooit slegter in die kampe wees? ...
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MARIE

(troostend).

Ag Sus, dis nie so swart as wat jy dink nie. Alles sal weer regkom. Waarom, dink
jy, is dit dat generaal De Lannoy en die ander generaals so aanhou en soveel opoffer
en ly as hulle nie van die einde seker is nie? Hulle is nie dwase nie. Ons moet ook
maar net uithou, en uithou en nogmaals uithou. Dink maar net aan die seuns wat
nog uit is - wat hulle dag en nag moet deurgaan. En hulle hou uit, waarom sal ons
nie uithou nie? Ons kan die Here dank dat ons die ou veepos op Diepkloof gehad
het om ons toevlug in te neem. Dink maar net wat ons gehoor het van die ander
plase. Huise opgeblaas en afgebrand; die vrouens en kinders op oop bokwaens
gepak en in kampe opgesluit waar hulle in tente moet woon. En dink maar net
hoeveel van ons familie en bekendes in die kampe dood is. Dit is wat ons maar net
toevallig van gehoor het. Dit moet vreeslik daar toegaan. En dan kla jy oor Diepkloof
en praat van oorgee aan die Engelse. Hier is ons ten minste nog vry ... in die oop
lug. Al is dit 'n bietjie swaar - kos het ons ten minste nog genoeg. Dit kan nie meer
lank aanhou nie. Die vrede is naby en dan kom hulle almal weer terug ... al jou
vryers van Rietfontein, Sophie.
SOPHIE

(huil stadig met gesig in voorskoot).

Ag Ousus, ek glo niks wat jy my vertel nie. Ek weet ons sal hier oud word en vergaan
as ons nie vermoor word nie. Jy troos jou nog met die hoop dat Ryk de Ridder
eendag met jou sal trou, dat hy jou nog liefhet, dat jy nog aan hom verloof is. Moenie
glo nie, Marie. As hy nie doodgeskiet word nie, sal hulle hom vang en oorsee stuur.
Hier op Diepkloof sal jy oud word en vergaan van ellende en hier sal jy begrawe
word langs jou oorlede moeder. Sy was die eerste. (Sy word al mismoediger terwyl
sy praat.) Ek sal jou rok weer wegpak. Ek wou maar net sien. Dit het my net droewig
gemaak. Die motte sal dit tog maar opeet, Marie. Vir 'n bruilof of 'n Nuwejaar sal jy
dit nooit meer nodig kry nie. Ek sal dit weer aan die motte teruggee, soos jy verlang;
en maar weer my ou flenters aantrek. Laat hulle maar kom! (Waai met hand na
venster.) Ek gee niks meer om nie. Of ek hier oud word en verroes, of vermoor word,
of in die Engelse kampe vrek - dit kom alles op dieselfde neer. God help ons!
MARIE.

Stil! Hier kom Ouma. Jy praat soos 'n wasvrou. (Sophie droog haastig haar trane
af, stap na es, waar sy haar met die potte besighou en groot geraas maak om haar
trane te verberg.)
(kom binne deur huisdeur links. Sy is 'n dame van sewentig,
met sneeuwit hare wat in 'n bol agter opgerol is. Sy is in swart geklee, met gelapte
rok en voorskoot. Sy loop 'n bietjie sukkelend, met kierie).
CONSTANTIA VAN EEDEN

CONSTANTIA V.E..

Môre Marie! Môre Sophie!
MARIE

(soen haar).

Môre Ouma!
SOPHIE

(sonder om om te draai, van es, waar sy gebuk werskaf).

Môre Ouma!
CONSTANTIA

(kyk in die kamer rond).

Het oom Gert nog nie met die melk gekom nie?
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MARIE.

Nee Ouma, dit is nog taamlik vroeg.
CONSTANTIA

(loop in rigting van gemakstoel).

Ek wonder of hy van die volk iets sal hoor omtrent die gedreun wat ons in die nag
gehoor het en die ligstrale wat ons gesien het? Het jy niks buite gesien nie, my kind?
(Tot Marie.)
MARIE.

Nee Ouma, ek is bang om op die werf uit te gaan. Daar mag spioene op die koppie
wees.
CONSTANTIA V.E.

(gaan stadig en steunend op gemakstoel sit).

Ja, dit is miskien beter om te wag totdat Gert met die melk kom. Ek het in die nag
sulke vreeslike drome gehad, ná ons na die gedreun by die venster geluister en die
ligte gesien het. Is jy besig om ete klaar te maak, Sophie?
SOPHIE

(kom skielik na Constantia, gryp haar hand).

Ouma, wat beteken dit? Is daar groot gevaar? Sal die swartmense ons nie kom
vermoor nie? (Sy praat histeries.)
CONSTANTIA

(aan Marie).

Wat makeer die kind?... Wat is dit, Sophie? Waarom gaan jy so te kere?
MARIE

(sit arm troostend om Sophie).

Sy het maar net bang geword vir wat ek haar vertel het van die gedreun in die nag.
Moenie laf wees nie, Sussie! Daar is niks om oor bang te wees nie. Dit is baie ver
van Diepkloof en hulle sal ons nooit hier kry nie. Solank generaal De Lannoy naby
is - en ons weet dat sy kommando in die Langkloof is - hoef ons niks te vrees nie.
Hy en Ryk weet dat ons hier is en hulle sal ons tot die laaste toe beskerm en ons
vroegtydig nuus stuur; en van die swartes het ons die minste vrees. Ons het
rewolwers - en daar is oom Gert met sy Mauser. (Sy praat vinnig en troostend asof
sy besig is om 'n kind moed in te praat.)
SOPHIE

(snikkend, en weier om getroos te word).

Ouma, wat gaan van ons word? Hulle sal ons tog nie aanrand nie, sal hulle? Jy
weet die vreeslike stories wat ons van swartes in Soutpansberg gehoor het. (Sy
word onhoorbaar. Constantia paai haar en spreek saggies liefkosend - ook met
trane in haar oë.)
CONSTANTIA.

Kind, ons is almal in die hand van God. Sonder sy wil kan niks geskied nie ...
Terwyl sy met Sophie besig is, gaan die dubbele deur oop en Gert Visser tree binne
met 'n emmertjie in een hand. Hy is 'n ou man van ongeveer vyf-en-sestig, wit baard
en hare. Agter die rug dra hy 'n Mauser en twee patroonbande om lyf. Breërandhoed
en klere so gelap dat dit onmoontlik is om uit te maak wat die oorspronklike stof is
waarvan baadjie en broek gemaak is.

CONSTANTIA

(aan Sophie).

Gaan aan met jou werk, kind. Hier is oom Gert en hy sal uitgehonger wees.
Sophie gaan terug na es. Gert Visser kom na es en sit emmer langs Sophie neer.
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GERT VISSER

(groet al drie by name).

Die melk word elke dag minder, nig Stansie. En dit kan ook nie anders nie as ek die
arme diere so moet vasgekeer hou in die bo-ent van die kloof waar die gras lankal
uitgevreet is.
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CONSTANTIA

(val hom in die rede).

Neef Gert, het jy niks van ons volk verneem omtrent die gedreun wat ons in die nag
gehoor het en die ligte nie?
GERT (neem baie bedaard en langsaam sy hoed af, slinger geweer van sy skouer

en plaas dit in hoekie met patroonbande, dan praat hy ook langsaam en bedaard).

Die gedreun, nig Stansie, en die ligte? Ek het nie die volk nodig gehad om my dit
uit te lê nie. Ek het ook opgestaan om te hoor. Dit was 'n kommando aan trek deur
die nag, en die strale was van 'n Engelse soeklig. Daar is nie aan te twyfel nie dat
dit 'n Engelse kommando met waens was en die gedreun het van die rigting van
Skuinshoogte gekom. Ou Jonas was die berge in om na 'n verlore kalf te soek, en
is byna vasgekeer. Hy vertel dat die Boerekommando vyf dae gelede in Langkloof
gekampeer het en hulle perde wei nog daar. Intussen het die Engelse van alkante
toegetrek. Skuinshoogte was die laaste opening en dit het hulle verlede nag beset.
Hoe die generaal uit die strik sal kom, weet die Liewe Here alleen. Ek kan nie begryp
hoe hy hom so laat vastrek het nie. Sy perde was waarskynlik so uitgeput dat hy
nie betyds kon uitkom nie. En dit is ook waarskynlik waar, want Jonas vertel dat hy
ses dae en ses nagte geveg het om die Engelse van sy agterhoede af te gooi voor
hy die berge ingetrek het ... En daar sit hy nou ... en hier sit ons. Jy weet, nig Stansie,
as 'n tier in 'n wolwehok verval, het hy minder moed as 'n dassie wat nog vry is.
SOPHIE

(loop weer verwilderd na Constantia).

Ag, Ouma! Ouma!
CONSTANTIA.

My kind, dit help nie om so te kere te gaan nie. Jy behoort jou te skaam! Jou oorlede
vader was 'n dappere krygsman, en jou grootmoeder en grootvader was altwee in
Bloukrans. Dink net wat hulle moes deurgaan! Ons is hier heeltemal veilig. Hulle
sal ons vroumense geen leed aandoen nie. (Sophie, skielik 'n weinig getroos, kyk
twyfelend van die een na die ander.) Sit die ete op die tafel, Sophie. Is die pap gaar?
Sophie en Marie plaas skottels, bekers, borde en ketel op tafel, waar almal plaasneem
en ná 'n stil gebed begin eet.
MARIE.

Wat het jy gedroom, Ouma? Jy het netnou gesê dat jy sulke nare drome gehad het.
Ek onthou dat Moedertjie ons dikwels vertel het dat Ouma met die helm gebore is
en voorbodes sien.
CONSTANTIA.

Ag kind, dit is alles bygeloof en onsin. Dit was natuurlik die rumoer in die voornag
wat my drome geskep het. (Ná 'n lang pouse, nadenkend.) Dit was alles baie
deurmekaar, donker en deurmekaar ... (Daar is lang pouses tussen haar sinne en
veral die twee meisies begin al aandagtiger luister met die voortgaan van haar
vertelling. Sy kyk in die verte asof sy weer die beelde van haar droom sien.) Ek was
op die wal van 'n rivier, van 'n donker, diep rivier, 'n swart vloed, en van die een kant
hoor ek 'n gedurige geween, 'n weeklag van vrouens en kinders. Maar dit was so
duister dat ek niks kon uitmaak nie. (Sy praat op plegtige, sagte toon; vergeet haar
kos.) Net 'n droewige
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roering binne 'n donker wolk; en die aanhoudende gekerm en gehuil; ek kon die
geluid nog hoor nadat ek helder wakker was.
Almal luister met diepste aandag en 'n toenemende uitdrukking van onrus.

SOPHIE

(in angstige fluistering).

Wat beteken dit, Ouma? Dit voorspel seker iets ...
CONSTANTIA.

Wat kan dit beteken, kind? Dit is onsin om na die betekenis van drome te soek: dit
was maar net die gevolg van die dreuning en ligte wat ons gesien het.
Haar woorde word onderbreek deur 'n diepe ontploffing wat van ver buite gehoor
word, gevolg deur 'n dowwe weerklank. Al vier skrik geweldig en luister met gerekte
oë.

GERT VISSER

(staan orent en luister plegtig).

Daar val die eerste! Hulle is aanmekaar!
SOPHIE

(weer bang en histeries).

Wat is dit, Ouma?
MARIE.

Wat was dit, oom Gert?
'n Tweede ontploffing word gehoor, met dieselfde naklank en gedurende die gesprek
wat volg, neem die ontploffingsgeluide in sterkte toe.
GERT.

Dit is die kerkklok van die duiwel, nig Marie. As ons naby genoeg was, sou jy hom
hoor psalmsing.
MARIE

(ongeduldig).

Oom Gert, sê wat dit is!
OOM GERT.

Dit is kanonskote en hulle kom van Skuinshoogte se rigting.
MARIE.

Maar wat beteken die dubbele slae?
OOM GERT.

Dit is natuurlik die kanonskoot en die ontploffing van die bom. (Buitengewoon
opgewonde vir Gert.) Hulle is aanmekaar! Hulle skiet met bomme van Skuinshoogte
af.
Hy stap na die agterdeur, waar hy aandagtig staan en luister. Die kanonskote duur
voort.
CONSTANTIA.

God help hulle! God help ons arme, arme volk! (Sy vou haar hande saam en sit 'n
tyd lank met geslote oë.)
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GERT VISSER.

(ná 'n pouse).

Wat ek nie kan verstaan nie, is waarom hulle van Skuinshoogte af skiet. Dit is myle
van die Langkloof en daar is groot koppe tussenin.
MARIE

(staan opgewonde op).

Waarom was ek nie 'n man nie? Waarom kan ek nie een skoot skiet om hulle te
help nie? Hier sit ons hulpeloos, en hier by ons, by ons ... (Sy word deur 'n versnelling
in die tempo van die kanonskote gestuit - en luister weer sonder om haar sin te
beëindig.)
CONSTANTIA

(ontroerd, kyk in die verte en praat op plegtige toon).

Een ding weet ek voorwaar: Wouter de Lannoy sal nie met koue hande gevang
word nie. Die bloed van te veel helde vloei in sy are.
SOPHIE.

Moenie so praat nie, Ouma! Waarom hou dit nie op nie? Hoe lank gaan dit aanhou,
oom Gert? (Sy stap angstig na es met hande oor ore gedruk.)
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CONSTANTIA

(skielik, asof sy iets anders hoor).

Wag! Stil! Luister! (Sy hou een hand omhoog en luister self aandagtig.) Hoor jy die
gekletter tussenin, neef Gert. (Die kanonskote het intussen verminder tot slegs 'n
enkele af en toe val.) Hoor julle? Hoor jy, neef Gert, die gekletter met 'n enkele slag?
Dit is die gekletter van Mausers. Ek hoor dit duidelik. Dit is nie die dubbele slag wat
die Engelse Lee-Metfords maak nie.
GERT VISSER.

Ja, nou hoor ek dit ook, nig Stansie. Dit is natuurlik generaal De Lannoy wat langs
die grootpad van Skuinshoogte aanval. Hy probeer om daar deur te breek. Dit sal
bitter gaan met die kanonne teen hulle. (Die kanonskote gaan weer vinnig voort ná
'n pouse.) Dit is naby die end. God weet wat gebeur het.
Daar is 'n tyd lank absolute stilte, dan hervat die ontploffings ongereeld en duur voort
terwyl almal stil staan en luister.
Die Voorhang Sak.

Tweede bedryf
Eerste toneel
Dieselfde toneel as die vorige. Aand van dieselfde dag van die eerste bedryf.
Constantia van Eeden, Marie, Sophie en Gert Visser sit om es vergader. Dit is omtrent
tienuur in die nag, baie koud, en 'n houtvuur brand op die es. Almal is stil en daar is
'n atmosfeer van vrees en verwagting. (Die familie het veel later opgebly as gewoonlik.
Hulle is vaak; gaap af en toe.)
CONSTANTIA.

Ek dink ons sal maar lees. Dit word laat. Dit is lank verby ons gewone slaaptyd,
kinders. Sophie, sit die boeke reg.
Sophie neem Bybel en gesangboeke van rak langs es en plaas groot Bybel vir
Constantia reg aan bo-ent van tafel en gesangboeke om die tafel, dan kom sy weer
na es, waar sy op die vloer kniel tussen Constantia en Marie.

MARIE

(in luisterende houding).

Dit is vreeslik stil buite. Dit lyk asof selfs al die diere vir die kanonskote van
vanoggend gevlug het. Ek dink een van ons moet uitgaan om te kyk of daar nie
miskien vure sigbaar is nie - en ook om te verseker dat daar geen ligstrale deur ons
venster kom nie.
Sy kyk beduidend na oom Gert, maar hy verdiep hom dadelik in 'n klein handwerkie
waarmee hy besig is ...
GERT V.

(ná 'n pouse mompelend).

Glad onnodig ... sal miskien net die aandag trek.
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CONSTANTIA.

Jy kan gerus eers kyk of ons pistole gelaai is, Marie.
MARIE (staan haastig op, skuif 'n laai onder tafel oop en haal drie rewolwers te voorskyn.

Plaas hulle op tafel met los patrone en laai een wat leeg is. Intussen bekyk Sophie
haar angstig, dan weer na Constantia met bangerig vraende houding).
SOPHIE.

Waarom, Ouma? Wat moet ons met die pistole doen?
Niemand antwoord haar nie. Constantia let op wat Marie doen.
MARIE.

Twee is vol gelaai, Ouma. Ek laai die derde en sal al drie op veilig stel. Onthou, julle
almal, ek stel hulle op veilig. Oom Gert, jy kan gerus kyk of jou geweer in orde is en
of die magasyn vol is.
GERT

(half nukkerig).

Hoe omtrent die boeke? (Aan Marie.) My roer is altyd reg.
MARIE

(loop na hoek en trek slot van Mauser oop).

Ek dog so! Nie een patroon in die magasyn nie. (Sy toon geweer.)
GERT

(verontskuldigend).

Wie laat dan ook 'n gelaaide geweer in die huis staan?
MARIE.

Liewe hemel, oom Gert, maar dis oorlog.
GERT.

O so! Ek het nie geweet dat ons aan vegte was nie! Niggie, moet nooit spring voor
jy by die sloot kom nie.
MARIE.

Jy sal gou en ver spring as die Rooidoeke op ons afkom. (Ná 'n pouse.) Ek sal buite
gaan kyk, Ouma. Ek sal 'n kombers omhang sodat daar g'n wit van my rok uitsteek
nie.
SOPHIE

(smekend).

Nee Marie! Moenie Ousus! Dit is nie nodig nie. (Probeer haar teenhou.)
(neem geen notisie van haar nie, loop na gemakstoel en hang kombers
om. Sophie vergesel haar met hand op haar arm nog steeds terughoudend; haar
soebat onhoorbaar).
MARIE

Ek sal die kerse doodblaas voor ek uitgaan, dan kan julle weer opsteek as die deur
agter my toe is.
Sy neem een rewolwer in haar hand, blaas kerse op tafel uit en loop na dubbele deur,
wat sy sorgvuldig open. Sophie snel terug na es, haar oë verskrik op die oop deur
gerig asof sy verwag of iets sal binnekom.
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(staan 'n paar minute in oop deur in harde fluistering asof sy bang is sy
sal buite gehoor word).
MARIE

Die nag is vreeslik donker ... Kyk hoe helder blink die sterre.
Sy gaan uit en maak dubbele deur agter haar toe.

GERT

(mompelend).

Die dogter sal ons almal nog in die moeilikheid bring. Waarvoor is dit nodig?
CONSTANTIA

(sagmoedig).

Miskien kan sy iets buite hoor. En dit is ook goed om te sien of daar nie miskien lig
uitsteek nie. Sophie, steek die kers weer op.
Die kamer is intussen nog taamlik helder deur vuur verlig. Sophie, bewerig, met oë
op deur, steek kers op.

Eugène Marais, Versamelde werke

1104

CONSTANTIA

(trek tjalie digter).

Sit 'n paar stukke hout op die vuur, Gert. Marie het 'n koue lug ingelaat. (Gert doen
dit.)
SOPHIE

(na 'n pouse, soebat).

Oom Gert, sal jy nie gaan kyk nie. Ek kan niks van haar hoor nie.
GERT.

Wat verwag jy dan om te hoor? Tog nie haar velskoene op die werf nie. (Spottend.)
Of het jy verwag dat sy sal fluit om die spoke weg te hou? Jy sal haar gou genoeg
hoor as 'n vlermuis verby haar oor vlieg.
(sidder geweldig. Die gesprek gaan langsaam voort).
Na 'n aansienlike pouse gaan die deur oop en Marie kom binne, 'n weinig uit-asem
en bibberend van koue en miskien vrees. Sy maak dubbele deur haastig agter haar
toe en plaas rewolwer op tafel en kniel voor vuur, nog met die kombers om, steek
hande uit na vlamme.
SOPHIE

MARIE

(bibberend).

Dit is bitter koud buite.
CONSTANTIA.

Niks gesien nie, my kind?
MARIE

(na 'n pouse).

Ek het my verbeel, net toe ek buite kom, dat ek 'n klein liggie sien. (Sophie gryp
haar aan die arm en kyk haar verskrik aan.) Dit was daar in die rigting van die
Kransvoetpad. (Wys met hand na hoek agter regs.) Maar dit was net vir 'n paar
tellings, toe het ek dit nie weer gesien nie. Dit was waarskynlik verbeelding - of 'n
sterretjie wat tussen die koppe deur vir 'n oomblik op my oog geval het. Die nag is
vreeslik donker - donker en koud. Die sterre is so groot en helder soos lampe en
die hemelstraat is nes 'n skitterende gordyn van wit kant om die middel van die
hemel. Ek het heeltemal om die huis geloop ...
SOPHIE.

O Marie! (Sidder.) Al gee jy my al die skatte ...
MARIE.

En dit is nie net donker nie. Dit is ongelooflik stil. Ek kon nie die hoep van 'n enkele
uil of die tjank van 'n jakkals in enige rigting hoor nie. Dit lyk asof alles gevlug het.
Selfs die bobbejane bo die Kranspad is so stil soos die dood - as hulle vannag daar
is. Wat sou dit beteken? Wat sou die oorsaak wees, Ouma, dat dit so vreeslik stil
is? Al wat ek kon hoor, was die geluid van die wind bo in die kranse - 'n sagte gedruis
soos die treurige sug van 'n bedroefde mens. Dit het my laat ril. (Constantia, diep
ingedagte, antwoord nie. Marie raak haar saggies aan, en herhaal haar vraag. Marie
kniel nog steeds langs haar.) Wat kan die oorsaak wees dat die nag so stil is, Ouma?
CONSTANTIA (nog diep ingedagte. Daar is 'n aansienlike pouse voor sy antwoord.

Sy praat kalm en bedaard, haar oë in diep nadenke op die vuur gevestig).

Ek herinner my die Katlagter-opstand, waarin jou oorgrootvader later gesneuwel
het. Hy was weg op kommando; net ek en jou grootmoeder en een getroue bediende
het by die huis gebly. Almal het gedink dat die plase langs die voet van die berg
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heeltemal veilig is. Die plan was dat ons net drie dae alleen sou bly, dan sou Oupa
ons kom haal en na die laer neem, wat toe nog nie getrek is nie. En toe een aand,
net ná sononder, hoor ons skielik waldhorings en
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oorlogstromme in die berge. Die swartes het 'n impi deurgestuur om die onbeskermde
plase aan te val. Kleinboet was toe 'n baba, nog aan die bors. Moeder het hom in
'n karos toegewoel en toe het sy, die bediende en ek die groot mielieland ingevlug.
Die mielies was net in saad. Haar plan was om na die Bothas te vlug waar daar
miskien nog mans was. Ons mielieland het byna aanmekaargeloop. Ek herinner
my, dit was dié nag net so stil! Vreeslik stil! Die swartes in die berge het skielik met
hul oorlogsrumoer opgehou; en toe was alles so stil soos die dood. Ek onthou dat
al wat ek kon hoor, was 'n treurige windjie deur die mielieblare om ons; nes Marie
nou vertel. Net toe ons die bome om die huis van die Bothas in sig kry, het Ouma
ons laat sit om 'n bietjie te rus. Dit was ons geluk. (Constantia praat sag maar
nadruklik. Sy het die gewoonte om in die verte te kyk as sy iets vertel. Nou is haar
oë op die vuur gevestig asof sy die skouspel van haar verhaal weer sien. Onder die
atmosfeer van vrees en verwagting wek haar vertelling 'n spannende belangstelling
in die twee meisies, nieteenstaande hulle die storie al dikwels gehoor het. Gert
alleen gaan ongestoord voort met die regmaak van 'n velskoen.) Ons het lank op
die kant van die mielies gesit om te luister, maar ons kon niks op die Bothas se werf
hoor nie. Dit was alles doodstil; so stil dat ek die klop van my eie hart duidelik kon
hoor. En toe skielik begin die waldhorings en oorlogstromme weer net bokant die
huis in die berge. En toe steek die swartes hul fakkels aan. Elkeen dra twee of drie
om die mense te laat dink dat hulle baie meer is as werklik die geval is. Ek sal nooit
die wonderlike gesig vergeet nie ... die duisende liggies in rye, groepe en kringe bo
in die donker berg. Ons kon sien dat hulle regaf kom na die werf van die Bothas.
Nes by ons die geval is, het die vroue alleen agtergebly. Daar was Sarie Botha,
haar vier klein kindertjies en die ou bejaarde grootmoeder. Hulle kon nie vlug nie,
want die grootmoeder was verlam en kon nie loop nie. Toe die swartes naby die
werf kom, begin hulle 'n oorlogslied te sing - en toe aan skreeu, met die waldhorings
en die groot oorlogstromme. Dit was asof die hel skielik in die stil nag losgebreek
het. Hulle het Sarie en haar vier kleintjies in die voorhuis doodgesteek en die ou
grootmoeder in haar bed, met twintig asgaaiwonde. En toe probeer hulle om die
huis aan brand te steek, maar die dak wou nie brand nie. Toe maak hulle 'n groot
vuur op die stoep. Ons kon die swart gedaantes sien rondhardloop elkeen met twee
fakkels in die hande en toe ... ('n Harde geklop aan die agterdeur onderbreek skielik
haar verhaal. Dit veroorsaak deur die hele klein groepie om die es 'n geweldige
skok. Almal ruk orent en 'n paar minute lank weet geeneen wat om te doen nie.
Sophie het natuurlik die grootste geskrik. Sy gee 'n gil by die eerste geluid en klou
aan Constantia se bene. Constantia plaas een hand oor Sophie se mond om verdere
geraas te verhinder en praat gebiedend en fluisterend.) Wag, bly stil kind. Jy maak
ons net vervaard. (Constantia is die eerste wat tot verhaal kom en aanvaar dadelik
die beheer van hul verdere gedrag. Sy staan suk-
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kelend op, 'n voorbeeld wat die ander volg. Hulle vergader om die tafel, waar
Constantia die drie rewolwers opneem. Die klop word herhaal - hard en dringend.)
CONSTANTIA

(fluister, maar haar toon en houding is beslis en nadruklik).

Dè Marie, neem jou pistool; en jy ook Sophie. Wees versigtig... moenie onnodig
skiet nie. Onthou, die rewolwers is op veilig gestel. Hou joue vereers op veilig,
Sophie. (Weer geklop.) Neem die veiligheidsknip van joue af, Marie. (Sy neem een
rewolwer en plaas dit in die groot sak van haar voorskoot.) Gert, neem jou geweer.
Staan klaar daarmee hier by die hoek van die es. Marie, as dit gewapende swartes
is, moet jy dadelik skiet; in die maag, nie in die bors nie.
Sophie gaan intussen geweldig aan bewe; bekyk haar rewolwer, dan plaas sy dit
terug op die tafel.

SOPHIE

(bewe ... fluister angstig).

O, Ouma, ek kan nie! Ek kan nie, Ouma.
CONSTANTIA.

Marie, my kind, JY moet die deur oopmaak. Jy is die ratsste van ons almal. Ek sal
by jou staan en oom Gert hier regs van jou met sy geweer. (Geklop word weer
gehoor, harder en meer aanhoudend. Constantia het tot dusver in 'n harde fluistering
gepraat. Sy roep skielik luid uit.) Wie is daar? Wag 'n bietjie, ons kom. (In antwoord
hierop word weer sagter geklop.) Marie, jy moet oopmaak en dan links spring - so,
dat jy half agter die deur kom. Hou jou pistool klaar maar moenie aanlê nie. Ek sal
met hulle praat. Is jy klaar, Gert? Sit jy daar voor die es, Sophie.
Marie stap na die deur. Net toe die geklop weer begin, maak sy stadig oop sonder
egter om agter die deur te stap soos Constantia beveel het. Sy neem net 'n tree links.
In die deur verskyn MIAS MISRY alleen. Hy is 'n seun van twee- of drie-en-twintig. Hy
is geklee in rybroek en kamaste, en militêre molvelbaadjie, twee patroonbande; 'n
Mauser is oor een skouer met die band geslinger, die geweerloop is in sy hand. Sy
klere is vuil en vol stof. In plaas van 'n hoed het hy 'n hemp om sy kop gebind waarvan
een mou op regterskouer afhang. Linkerkant van sy gesig is met droë bloed bevlek;
sy hande is ook donker van gedroogde bloedvlekke. Die mou van die hemp en die
hemp self aan linkerkant van sy kop is met bloed bevlek. Die skoon gedeelte van sy
gesig is bleek. Hy hou met linkerhand aan kosyn vas en swaai 'n weinig onseker op
sy bene. Dit is dadelik te sien dat hy aan skok en uitputting ly en groot lyding moet
verduur. Hy probeer sy toestand verberg deur 'n gemaakte vrolikheid wat 'n droewige
mislukking is. Hy is van die bywonerklas van hierdie tydperk, wat die uitbreek van die
oorlog van alle kanse van onderwys beroof het.

MISRY

(staar Marie aan met 'n gemaakte laggie wat meer na 'n grimas lyk).

Taamlik warm vir hierdie tyd van die jaar; wat ek wou sê: dit bly taamlik droog ...
(Maak beweging om sy hoed af te neem; vroetel met hempverband, dan val dit hom
by.) Josie! Waar sou my hoed beland het? En dit was nogal 'n goeie hoed, niggie.
Ek het self die offisier geskiet en toe hy van die perd val, sê ek aan my maat, Piet
Kordaat: ‘Daardie hoed is myne!’ (Val hom skielik
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by dat hy 'n fout begaan het. Staar Marie vir 'n tyd onseker aan.) Wat ek wou sê, is
dat 'n mooi gawe offisier dit van sy kop geneem het en my dié hoed present gegee
het. ‘Dè Misry,’ sê hy, ‘hier's 'n hoed vir jou.’ Net sommerso: ‘Dè, Misry, daar's 'n
hoed vir jou.’ (Kyk na Marie om te sien of sy hom glo.) Gawe, mooi kêrel, was die
offisier. En nou is die hoed weg. Piet Kordaat het 'n mooi rympie vir 'n hoed gemaak:
In die slag is 'n hoed
elke man se goed.

(Hy lag op gemaakte wyse.) Piet Kordaat is die generaal se onder-rapportryer. Hy
kan oor enige ding 'n rympie maak. Die generaal gee ons almal name. Dit is die
generaal wat hom die naam van Piet Kordaat gegee het. (Hy kom 'n tree meer na
binne maar hou nog met linkerhand aan die kosyn vas. Hy gewaar nou die ander
vir eerste maal; aan Constantia en Sophie.) Naand tante; naand niggie. Ekskuus
dat ek my hoed nie afhaal nie, maar 'n mens kan ook nie 'n hoed afhaal wat nie daar
is nie. (Gemaakte laggie. Die ander het intussen nadergekom, behalwe oom Gert,
wat nog in die duister hoekie langs die es met sy geweer klaarstaan. Daarom sien
Misry hom nie dadelik raak nie.)
CONSTANTIA (nog met rewolwer in hand binne haar voorskootsak, kom voor hom

staan en bekyk hom noukeurig).

Wie is jy, seun? Waar kom jy vandaan?
MISRY

(na 'n pouse; vryf sy hand oor sy voorkop, nadenkend).

Wag, tante! Asseblief, julle moenie so baie dinge gelyk vra nie. My naam? My naam
is Misry, tante. Misry, nie Raakry nie. (Gemaakte laggie.) Iemand het my met 'n klip
gegooi; of ek het my kop gestamp. (Spreek weer tot Marie.) Dit is sommer 'n grappie
wat ek met my naam maak, niggie: Mis ry, nie Raak ry nie - sien jy, niggie? Ek maak
dikwels so 'n grappie oor my naam. Selfs met die dominee het ek eenkeer 'n grap
gemaak. Hy vra: ‘Hoe heet die jongman?’ (Maak predikanthouding en -stem na.)
Die dominee, verstaan jy, niggie. Die dominee vra: ‘Hoe heet die jongman?’ (weer
uit die hoogte) en sommer uit die staanspoor sê ek: ‘Misry van name maar Raakry
van natuur.’ (Lag.) Jy verstaan, niggie. Sommer uit die staanspoor sê ek: ‘Raakry
by name en Misry ...’ nee wag! Hoe is dit nou weer? Misry van natuur en Raakry ...
nee, vervloek; 'skuus, niggie ... die verbrande Engelse skrapnel gons nog hier in
my kop ...woer - woer - woer!
MARIE

(opgewonde en ongeduldig).

In hemelsnaam, vertel ons waar jy vandaan kom. Wat het gebeur? Was jy by
generaal De Lannoy?
MISRY

(kyk haar 'n weinig verwilderd aan, maar antwoord nie dadelik nie - dan).

Is julle aan ons kant? Die luitenant het gesê: ‘Mias, maak eers seker voor jy self iets
sê.’
MARIE.

Kan jy nie sien nie? Waarvoor is jy nog bang? Wat het van die generaal se
kommando geword?
CONSTANTIA.

Wag, Marie! Help hom aan die ander kant; kan jy nie sien dat hy
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gewond is nie? Bring hom hier na die stoel by die tafel.
Met Marie en Constantia aan weerskante kom hy aan na die stoel; dan sien hy skielik
oom Gert nog met geweer in sy twee hande. Misry skrik geweldig, skud hom los van
die vroue en probeer om sy geweer af te slinger; maar hy kan nie.

MISRY

(wild, hard fluisterend tot Marie).

Help bietjie, niggie - help om die geweer af te kry. (Terwyl hy met haar hulp haastig
aan 't sukkel is.) Wie is die ou man? Wat doen hy hier met die geweer?
(gerusstellend).

MARIE

Ag, dit is oom Gert Visser. Hy bly hier by ons. Jy hoef nie bang te wees nie; hy is
aan ons kant.
MISRY

(bedaar skielik).

Ekskuus, ou oom! Jy moenie so met 'n geweer staan nie. As ek my roer in hande
gehad het sou ek jou eers geskiet en dan gevra het wie dat jy is.
GERT VISSER

(sit geweer in hoek).

Ek moes ook eers seker maak wie jy is, seun. Dit is altyd beste om eers te vra eers seker te maak. (Hy kom na vore en groet Misry met die hand en help hom met
sy geweer, wat Marie in haar hande neem - ook patroonbande.) Dit herinner my
aan die dronk Daan de Wilde. Snags as hy laat van die dorp op ou Filette huis toe
ry, dan val hy aan die slaap tot die ou perd voor die staldeur stop. Een nag het 'n
storm onverwags opgekom; 'n groot swaarweerslag ruk ou Daan wakker. Sy eerste
woorde was: ‘Ag, my Skaaplammetjie! Moenie so gou weer raas nie! Dit was die
Skoolraadvergadering wat my so lank op die dorp gehou het.’ En toe gewaar hy dat
hy nog op ou Filette se rug sit, met sy maat Piet Waldeck langs hom. Ek dink, seun,
dit is altyd beter om eers te verneem en dan te skiet.
MISRY

(lag hard).

Magtig, dis 'n mooi grap! Ek sal dit onthou.
CONSTANTIA.

Kom sit hier, seun; laat ons jou wond skoonmaak en verbind. Marie, skeur die
geblomde doek in bande. Die wondwater is in die muurkassie in my kamer.
(hou sy oog op sy geweer en patroonbande terwyl hy met 'n groot sug op
die stoel inmekaarsak. Marie help hom met een hand. In die ander hou sy die
geweer en patroonbande wat Gert aan haar oorhandig het. Sy maak 'n beweging
om dit in hoekie by die ander te plaas. Misry gryp haar aan die rok).
MISRY

Wag, niggie! Asseblief, sit dit tog maar hier langs my op die tafel neer, waar ek my
hand daarop kan lê: Al help dit nie, dit troos altyd 'n bietjie.
MARIE.

Wie is die luitenant van wie jy gepraat het? Is dit luitenant De Ridder? (Opgewonde.)
MISRY.

Dis reg, niggie. Jy sal dan seker sy meisie wees. Marie van Eeden. Hy het my van
jou vertel en 'n boodskap gestuur.
CONSTANTIA.
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Wag Marie, laat ons hom eers help, dan kan hy vertel; kry die wondwater; Sophie,
sit die groot ketel op en maak die water gou warm. Help tog bietjie by die es, Gert.
(Begin hemp los te bind.) Jou arme seun. Die hemp is vas aan die wond gedroog!
Ons sal baie warm water nodig hê.
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MISRY.

Wag bietjie, tante. (Keer haar af met een hand.) Laat een van die niggies die besem
buite langs die kombuisdeur sit, met 'n wit bandjie aan. Dan sal luitenant De Ridder
weet dat alles veilig is. Ons veldkornet is swaar gewond. Die luitenant het my vooruit
gestuur. Ek moes vra dat julle verbande en warm water klaarmaak en 'n bed. Moenie
met my werskaf nie. Maak vir die veldkornet alles eers klaar. Dit is veldkornet Van
Staden. As tante 'n bed vir hom klaar kan kry. Ek weet nie of hy tot hier sal kan
uithou nie. (Baie ernstig.) Hy is swaar gewond, myne is net 'n skrapie - 'n stukkie
skrapnel.
(kom terug met bande en wondwater).

MARIE

Is luitenant De Ridder ook gewond? ... Wie is die veldkornet? Ek hoor jy praat van
'n veldkornet.
MISRY.

Nee niggie, die luitenant het ongewond deurgekom. Hy het net agtergebly om
veldkornet De Lange te help.
GERT

(van es).

Ek dog jy sê veldkornet Van Staden.
MISRY.

Van Staden - De Lange? ... Ag Oom, my kop gons nog altyd. (Hy weier verdere
behandeling.) Laat dit bly tot die veldkornet kom.
Sophie bind intussen wit band aan besem, wat sy buite plaas. Dan kom sy met skottel
warm water en plaas dit langs Misry.

MISRY

(aan Sophie, in wie hy skielik groot belang stel).

Baie, baie dankie, niggie. Laat dit maar 'n bietjie wag. Jy het nie miskien so 'n ding
as 'n mondfluitjie nie, niggie? Ek het myne vanoggend verloor ... Ek het dit deur die
hele oorlog opgepas en nou is dit weg.
SOPHIE.

Nee, ek het nie een nie. Maar daar mag een êrens in die huis wees. Ek sal soek.
Miskien sal ek een vir jou kry. Kan jy speel?
MISRY

(meer en meer opgewonde).

Baie dankie, niggie. Dan sal ek vir jou musiek maak. Ek blaas altyd vir die generaal
as ons trek. Hy sê ek fluit soos 'n bokmakierie of 'n bergsysie. (Trots.) Maar ek dink
dis sommer om my bly te maak. Ek het ook 'n liedjie gemaak, niggie - 'n oorlogsliedjie.
Maar hy is nog nie klaar nie. Net twee reëls sover klaar. Dit gan so (sing - hees):
Wa, wa, wa, hier kom die
Rooies, Rooies, Rooies
En môre is hulle
Dooies, Dooies, Dooies.

Jy verstaan, niggie? Die woorde gaan so (resiteer met groot nadruk):
Wa, wa, wa, hier kom die
Rooies, Rooies, Rooies
En môre is hulle
Dooies, Dooies, Dooies.

Eugène Marais, Versamelde werke

Ek sal hom een van die dae klaar maak. Jy verstaan, niggie, dit is 'n oorlogsliedjie
om ons manskappe aan te moedig as ons moet storm.
Sophie lag hardop, ofskoon sy probeer om te hou met die hand oor mond.

CONSTANTIA

(skuif skottel op tafel nader en hou doek op hand).

Wag, seun, laat
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ons ten minste jou gesig bietjie afwas.
MISRY.

Ekskuus, tante! Is my gesig vuil? Wag, ek sal dit afvee. (Hy soek in sy sakke en
bring 'n sakdoek te voorskyn wat geheel met bloed bevlek en inmekaargefrommel
is. Hy skrik en hou die doek voor hom op die tafel en bekyk dit verbysterd. Fluister
hees.) Bloed? (Hy hou die doek met uitgestrekte arm op tafel en kyk van een na die
ander met verwilderde oë. Dit is asof by hom stadig 'n herinnering opkom. Hy spreek
tot Constantia en die ander beurtelings.) Bloed? Sien jy, tante! Dit is sy bloed. Toe
hy val, was ek eerste by en ek het my doek op die plek gedruk - hier. (Wys op bors
onder linkerskouer.) Hier waar die bloed uitgekom het. (Aan Sophie.) Dit is sy bloed,
niggie.
Hy druk die sakdoek saam in sy twee hande en sak met sy kop daarop neer en gaan
geweldig aan huile. Sophie spoed terug na es, waar sy nog aan lag bly. Constantia
klop hom saggies op rug terwyl hy aanhou huil.
CONSTANTIA.

Arme, arme seun. Jy het vreeslike dinge deurgegaan. Sophie, gedra jou ten minste
soos 'n Christenmens, of iemand wat verstand het Bring die klein bottel brandewyn
uit die muurkas.
Misry sit nog met kop op hande waarin hy die sakdoek vasgevou het en aan die be
weging van sy skouers is te sien dat hy nog steeds huil. Die ander staan om hom en
staar hom verbaas maar medelydend aan.
Die Voorhang Sak.

Tweede bedryf
Tweede toneel
Dieselfde toneel en dieselfde persone, een uur later. Meubels ens. onveranderd. Misry
sit nou in groot gemakstoel. Sy gesig, hande en klere is skoon, en 'n skoon bont
doek-verband is om sy kop. Constantia sit aan bo-ent van tafel, Sophie en Marie by
es voor Misry en Gert Visser staan nog by kaggel. Almal luister na Misry, wat besig
is om iets te vertel.
MISRY.

Drie-uur vanoggend het die generaal bevel gegee om op te saal en uit te trek. Hulle
het van die skanse op ons begin skiet net toe ons die Langkloof uitkom. Toe het
ons onder die gestapelde rotse ingejaag waar ons onder skoot uit was. Daar het
ons afgeklim en gerus. Ons moes die perde daar laat bly en die skanse te voet
storm - dit was te steil vir die perde. Toe het die generaal 'n bietjie gepraat en ons
al sy bevele gegee. Hy het gesê: ‘Toe seuns, hier moet ons deurbreek. Die perde
sal stadig agteraan kom. As julle op die
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gelykte uitkom, moet geen man weer stuit of skuiling soek nie. Hulle sal soos dassies
hardloop as ons aankom - soos altyd gebeur. Ek sal in die agterste linie bly en wee
die seun wat omspring!’ Toe laat hy ons 'n psalm sing. Dit is 'n psalm wat hy baie
van hou:
O goeie goed, nooit regte pryse.
(Hy wag 'n bietjie om te sien of hulle dit verstaan.)
MARIE.

Maar daar is nie so 'n psalm nie. (Sophie lag.)
MISRY.

Ja, niggie. Ons sing dit baiekeer - net voor 'n geveg. (Resiteer weer duidelik en met
nadruk.)
O goeie goed, nooit regte pryse.

Dit is die eerste reël.
SOPHIE

(herhaal laggend).

‘O goeie goed nooit regte pryse’?
CONSTANTIA.

Hy meen natuurlik Gesang twaalf:
‘O Goedheid Gods nooit recht geprezen.’
MISRY.

Nou ja ... dit sal seker so wees. Jy moet darem weet, niggie (tot Sophie, wat nog
altyd lag) dat ek in die aanneem was toe die oorlog uitbreek en die generaal het my
belowe die eerste predikant wat ons in hande kry, sal my daar en dan moet aanneem,
anders skud ons hom uit.
'n Geluid by die agterdeur laat almal skrik. Die deur gaan stadig oop en LUITENANT DE
RIDDER verskyn. Hy is 'n jong man van ses-en-twintig, skoon geskeer, in die uniform
van 'n luitenant van die Staatsartillerie. Aan sy skouerband hang 'n verkyker en
rewolwertas. Anders as by Misry by sy eerste verskyning is dit duidelik dat hy hom
gewas en bietjie opgetooi het voor die ontmoeting. Marie en Sophie spring tegelyk
op. Marie snel hom tegemoet by die deur, met uitgestrekte arms.
MARIE.

Ryk! Is dit jy? Jy is nie gewond nie. (Hy neem haar in sy arms en soen haar
herhaaldelik.)
RYK.

Geliefde! 'n Jaar dat ek jou laas gesien het. Ons het swaar tye deurgegaan. (Skielik
angstig.) Is alles veilig hier - niemand in die huis nie?
MARIE.

Alles veilig. (Ryk groet Constantia en Sophie met soene en Gert Visser met die
hand.)
RYK.

Gaan dit nog goed met julle almal? Het die Engelse of Rooikoppe julle nog nie
besoek nie? A, Mias, jy het deurgekom. Flukse seun! (Aan die ander.) Dit is die
beste rapportryer in die wêreld. (Klop hom op die skouer.) Hy sal deur vuur en water
gaan as hy gestuur word. (Fluisterend.) Ek het 'n gewonde offisier by my - veldkornet
Van der Merwe.
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MARIE.

Dié Veldkornet het baie name!
RYK.

Het julle alles vir hom reggemaak? 'n Bed ... water en verbande? Hy is taamlik swaar
gewond. Hy is hier naby. Ek sal hom gaan haal.
Hy gaan uit. Almal wag met oë op oop deur. Ná 'n paar minute verskyn De Ridder
weer in die deur met GENERAAL DE LANNOY. Hy is 'n forsgeboude man van vyf-en-dertig
jaar, met 'n kort gepunte donker baard; rybroek en kamaste met donker
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militêre molvelbaadjie. Sy linkerarm is uit die mou en die baadjie hang oor sy skouers.
Rewolwer aan regterskouer met leerband van rewolwersak onder deur epoulette; ook
verkyker aan skouerband. Hy dra 'n breërandhoed, aan een kant opgeslaan met die
Transvaalse wapen. Ryk hou hom om die lyf met sy linkerarm en die generaal leun
op sy skouer met sy regterarm. Hy is klaarblyklik taamlik swaar gewond. Aan die
linkerkant is verband oor skouer sigbaar met bloed bevlek, asook wat van sy hemp
sigbaar is.

MARIE

(loop hulle vinnig tegemoet, opgewonde).

Wat is dit? Ryk, wie is dit? (Sy steek een hand uit, wat die generaal versigtig met
sy linkerhand vat - dit pynig hom. Hy glimlag haar toe.) Ek ken hom! Ouma, Sophie,
dit is generaal De Lannoy! Ek ken jou, generaal, van jou portret in my kamer, wat
Ryk my 'n jaar gelede gegee het. (Medelydend.) Generaal! ... Jy is gewond. (Sy
neem sy hand en kus dit met groot hartstog.)
RYK

(druk haar saggies weg).

Wag Marie, moenie so uitgelate wees nie. Onthou die generaal is gewond en gedaan.
Ons moet hom dadelik in die bed kry.
DE LANNOY.

Ag Ryk, so dodelik is dit nie. (Hy glimlag almal toe en streel Marie se wang.) Dit is
jou verloofde, Marie van Eeden?
RYK.

Nou ja vriende, dit is nie langer nodig om dit geheim te hou nie. Dit is die generaal.
Tante, ons is in die grootste gevaar. Die Rooikoppe weet dat ons agtergebly het.
Hulle weet dat die generaal gewond is en sal die berge fynkam om hom te kry. Ons
enigste hoop is dat hulle Diepkloof nie sal kry nie of in enige geval nooit sal verwag
dat ons in hierdie rigting sal vlug nie. Hulle het ons agternagesit ná die slag, maar
ons het gelukkig van hulle losgekom toe dit donker word. Tant Constantia, ons moet
die generaal hier hou en wegsteek totdat hy gesond genoeg is om die kommando
te volg. Ons perde moes ons agterlaat. Hulle is in die hande van die Rooikoppe. Dit
is ons geluk dat ek die kaart van die Kransberge gemaak het; en dus geweet het
van die Kransvoetpad. Ons het vannag daarlangs uitgekom. Sal ons 'n bed kan kry
vir die generaal? Ons is gedaan - hy die meeste van almal.
(Almal is nou opgewonde om die generaal vergader. Hy het hulle
almal gegroet. Hy is uitgeput.)
CONSTANTIA.

Seker. Alles is reggemaak. Hoe groot die gevaar is dat die vyand ons sal kry, weet
julle beter as ek. Maar solank Diepkloof staan, sal generaal De Lannoy hier herberg
vind.
MARIE.

Ouma, die generaal kan ons kamer kry en my bed. Sophie en ek sal by Ouma slaap.
Kom, generaal, kom rus solank op een bed terwyl ek die ander klaarmaak. Kom,
Ouma! Sophie, bring die wondwater en verband.
DE LANNOY.

Ek dank julle van harte. Dit spyt my dat ek al die gevaar en moeite op julle moet
sleep, maar ons sal vertrek sodra ek weer kan loop. Dit sal net 'n paar dae duur. Ek
dink hulle sal na die noorde soek. (Aan Marie, wie se wang hy dié keer met sy
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regterhand streel.) Jy moes 'n seun gewees het, dit kan ek sien. Wie sou gedroom
het dat ons hier in die eensame gebergtes sulke
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mooi meisies sal vind?
Tewyld Ryk en Mias hom aan weerskante deur huisdeur help.
Gordyn

Derde bedryf
Eerste toneel
Tien dae later; kombuis-eetkamer van Diepkloof, onveranderd. Wanneer die voorhang
opgaan, is Marie alleen sigbaar. Sy kniel voor die vuurherd met een of ander werk
besig. Dit is vroeg in die oggend. Die binnedeur gaan oop en Ryk de Ridder kom in
met sy geweer in een hand en verkyker in die ander; rewolwer om skouer geslinger;
sy pet op.
RYK.

Marie, nou is ek klaar om te vertrek. (Sy staan op en glimlag hom toe. Hy kom langs
haar staan en slinger geweer agter sy rug. Plaas verkyker op kaggel.) Dit sal 'n lang
spioentog wees. (Hy praat terwyl hy met sy voorbereidings besig is.) Jy weet natuurlik
ek gaan tot aan die drif om te sien of die pad vir die generaal oop is. (Sy knik maar
sê niks, kyk hom stip aan.) Jy begryp seker, Marie, dat daar taamlik gevaar aan
verbonde is. Ek mag my enige minuut in een van hulle brandwagte vasloop en dan
is dit klaar met my.
MARIE

(ongeduldig).

Wat praat jy gedurig met my oor die gevaar, Ryk? Ek weet dat jy gevaar
tegemoetgaan. Ons is almal in gevaar - altyd in gevaar, maar jy is geoefen en sal
oppas - te meer omdat jy weet dat dit nie jou lewe alleen is wat van jou verkenning
afhanklik is nie. Die generaal se lewe is ook in gevaar.
RYK

(nukkerig en bars).

Die generaal! die generaal! die generaal! Moet ek tot op die laaste niks anders hoor
nie as ‘die generaal’, ‘die generaal’.
MARIE

(verbaas en vererg).

Wat bedoel jy, Ryk? Wat bedoel jy met die uitdrukking?
RYK.

Ek bedoel dat jy teenswoordig oor niks anders dink of praat as die generaal nie. Ek
moet dit aanhoor van die môre tot die aand. Watter plek hou ek in jou gedagtes?
Glad in die donkerste agtergrond. Ek sien bo die bed wat joue was voor ons gekom
het, hang die generaal se portret. Waar is myne wat jy ook het? In 'n koffer weggepak
en vergete!
MARIE

(lê haar hand op sy arm).

Ryk, moenie dat ons onaangenaamheid nou kry nie. Jy gaan vertrek en ek weet
nie hoe lank jy sal wegbly nie. Moenie met die dwase gevoel in jou hart weggaan
nie. As daar enige jaloersheid is, vee dit
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weg, Ryk.
RYK.

Jaloersheid? Ek jaloers? Niks van die aard nie. As jou gevoel anders geword het
vandat jy generaal De Lannoy ontmoet het, sê my maar net. Ek beloof jou dat ek
jou nie weer sal lastig val nie.
MARIE.

Ag Ryk, dit is die tiende maal dat ons die onderwerp uitpluis. Kan jy nie verstaan
dat die generaal anders is nie? Hy is een van ons groot helde en dit is al gevoel wat
ek teenoor hom ooit koester. Dink jy dat 'n groot man soos hy hom ooit oor 'n klein
plaasmeisie soos ek sal bemoei. Ag, Ryk, ek is so moeg van al die getwis en weer
opmaak ... Wees tog redelik.
RYK

(word meer kwaad en opgewonde).

Ja, en ek is ook moeg van die spulletjie, meer as moeg. (Hy stap op en neer, pluk
bande ens. reg.) Dank God ons is naby die einde. Nou ja - tot siens, Marie, ek gaan
voort. (Hy stap na agterdeur.)
MARIE.

Ryk! Wag, Ryk!
Maar hy gaan uit sonder om te kyk of te antwoord en maak buitedeur agter hom toe.
Marie staan 'n paar minute verbysterd, diep ingedagte. Dan stap sy terug na kaggel.
Sien die verkyker wat Ryk vergeet het. Sy tel dit op. Kyk lank daarna, dan plaas sy
dit met 'n hoofskudding terug op kaggel. Van binne word gehoor die stem van

GENERAAL DE LANNOY

(roep).

Marie! Marie! Waar is jy? (Hy kom deur binnedeur.) O, daar is jy! Waar is Ryk?
MARIE.

Hy is al voort, Generaal.
DE LANNOY.

Hy is besonder haastig. Daar was nog 'n paar dinge wat ek met hom wou bespreek.
(Die generaal het nog een arm uit mou met verband sigbaar. Hy gaan sit in leunstoel.)
Ek dink dit word hoog tyd dat ons vertrek, Marie. (Met 'n skelm glimlag.) Vir mense
wat so lank soos ons in die veld rondgeswerf het sonder om ooit 'n vroumens te
sien...Wat ek wou sê, dit het 'n baie diep uitwerking op ons om weer die sagte invloed
van 'n meisie te voel. En sulke meisies soos Diepkloof s'n! Alreeds sal die afskeid
bitter wees. Kom sit hier, Marie. Ek wil bietjie met jou gesels. (Wys na arm van stoel.
Marie kom sit met 'n laggie. Hy neem haar hand in syne.) Marie, ek sal nooit vergeet
wat jy alles vir my gedoen het nie. Jy was meer as liefdevol gewees. Sonder jou
sou Diepkloof 'n vervelende gevangenis gewees het. Ek sou nie gerus het voordat
ek weer hier uit was nie. Maar jy het dit alles verander, Marie. En nou nader ons die
einde. Ons moet weer terug, maar weer na die bittere stryd. In alle waarskynlikheid,
Marie, sal ons mekaar nooit weer ontmoet nie. Al kom ek eendag deur...nietemin
moet dit die einde wees. Dit is misrkien 'n geluk vir my dat dit nie langer duur nie.
Maar ek sal jou nooit weer vergeet nie, Marie. Tot my dood toe sal ek jou herinnering
in my hart dra. Jy was die sonstraal wat Diepkloof 'n ware vreugde gemaak het.
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Marie sit met neergeslane oë. Hy hou haar hand en plaas die ander stadig om haar
lyf. Hy trek haar nader. 'n Paar sekondes skyn sy floue teenstand te bied, dan sak sy
neer en hy soen haar. Intussen gaan die agterdeur oop en Ryk de Ridder verskyn op
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drumpel. Hy staan verstard die skouspel en aankyk met 'n woedende uitdrukking op
sy gesig. Marie sien hom eerste en spring orent. Die generaal kyk om, maar bly sit.

RYK

(stap in, styf en woedend).

Ek het my verkyker vergeet. (Marie neem dit van kaggel en snel hom tegemoet.)
MARIE

(senuagtig).

Hier is dit, Ryk. (Hy neem dit en draai om sonder 'n woord; stap in rigting van deur.)
DE LANNOY.

Ryk!
RYK.

Ja, generaal.
DE LANNOY.

Daar was nog 'n paar dinge wat ek met jou wou bespreek. Maar jy was al weg toe
ek binnekom. Ek het ons klein verpleegstertjie net vaarwel gesê - vir die laaste.
RYK.

Ek dink ek weet wat om te doen, generaal - en dit word laat. Ek durf nie langer
vertoef nie. Ek moet ou Gert Visser by die veekraal ontmoet en saamneem. Hy wag
al lank vir my. (Hy stap aan na deur.)
MARIE.

Ryk! Gaan jy my nie groet nie. (Hy kyk haar met groot woede aan, stap uit en klap
die deur geweldig agter hom toe.)
DE LANNOY.

Dit lyk of Ryk gestoord is. (Marie is aan huile, met haar gesig in sakdoek bedek. Die
generaal plaas sy arm om haar - troostend.) Sien jy, klein meisie, dit is 'n gedeelte
van die prys wat ons moet betaal vir die kortstondige vreugde. God help ons
ongelukkiges! Jy hoef nie oor Ryk se houding te treur nie. Ons twee is nader aan
mekaar as broers. As ek vyf minute met hom gepraat het, is alles weer reg. Droog
maar die trane af, Marie.
Gordyn

Derde bedryf
Tweede toneel
Die middag van die volgende dag. Dieselfde toneel. Op verhoog Constantia, generaal
De Lannoy, Misry, Sophie en Marie. Die generaal, Misry en Marie het 'n kaart oop
voor hulle op die tafel. De Lannoy het skoon verband om linkerskouer en linkerarm
is nog uit mou. Mias het skoon verband ook netjies gebind om sy kop.
DE LANNOY.

Hier is ‘Diepkloof-huis’ gemerk en hier loop die rivier. Daar sien jy ‘drif’. Daar moet
ons deur. Ek wonder waar hulle so lank vertoef. Al het hulle op Rooikoppe afgekom,
sal een van hulle darem kans gehad het om uit te kom en ons te kom waarsku.
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Hier kom iemand nou.
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Die agterdeur is oop en Gert Visser kom binne met geweer in hande. Hy groet almal
by name.

DE LANNOY

(opgewonde).

Waar is die luitenant, oom Gert? Het iets gebeur?
GERT.

Hy het my teruggestuur, generaal. Hy het by die drif agtergebly.
DE LANNOY

(verbaas).

Agtergebly? Waarom?
GERT

(langsaam en bedaard).

Ons het 'n swart spioen gehendsop!
DE LANNOY.

En toe?
GERT.

Toe neem die luitenant sy geweer af.
DE LANNOY.

En toe skiet julle hom dood?
GERT.

Nee, generaal, die luitenant het die slot in die rivier gegooi en die geweer stukkend
geslaan.
DE LANNOY

(ongeduldig).

Vertel gou, oom Gert.
GERT.

Toe beveel hy my om terug te kom, en hy het by die swarte agtergebly.
DE LANNOY.

Ek kan nie begryp waarom hy juis dit gedoen het nie. Hy wou hom seker kruisvra
op sy gemak. Nou ja, ons moet maar geduld gebruik totdat hy terugkom.
GERT.

Ja, generaal. Hy was heeltemal snaaks vandat hy my by die veekraal ontmoet het.
Weet jy dat hy geen enkele woord met my gepraat het voor ons die swarte in sig
gekry het nie?
DE LANNOY.

Hoe dan, oom Gert? Het hy nie geantwoord as jy met hom praat nie?
GERT.

Ek het nie probeer nie. Ek het gou gesien die humeur wat hy in is. Om met so 'n
man te gesels plaas jou in die toestand van ou Nasie Ferreira, wat 'n kooltjie vuur
in sy kruitbus bêre. Nee, generaal, ek het ook maar die swye bewaar en agter geloop.
DE LANNOY

(kyk beduidend na Marie).
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Ja, ek verstaan. Die luitenant was onnodig vererg oor iets wat gebeur het. Maar dit
sal gou verbygaan.
GERT.

Nou ja, nig Stansie, ek moet dadelik na die vee teruggaan. Hulle was baie uitmekaar
toe ek verbykom. (Hy loop na agterdeur en sluit voor hy uitgaan.) Generaal, ek wou
nog dit sê: ek sien stoffies agter die Kliprantjie uitslaan. Dit mag 'n warrelwind gewees
het, maar Mias kan gerus sy oog daarop hou.
MARIE.

Wag, oom Gert, ek sal saamkom. Ek ken die berge beter as Mias. (Met glimlag
teenoor Mias. Sy volg Gert Visser.)
DE LANNOY.

Kom, Mias, laat ons die kaart weer bekyk. Jy moet dit net so goed ken as ek, want
ons sal in die donker moet loop - onthou jy. (Hulle gaan terug na kaart op die tafel.)
CONSTANTIA

(besorg).

Generaal, wat sou dit wees wat Ryk vererg het - waarvan jy praat? Met my was hy
nog vrolik en opgeruimd net voor hy vertrek het. Ek hoop nie hy is ontevrede met
toestande hier in die huis nie. Ek weet dit is alles vreeslik gebrekkig - maar dit is die
beste wat Diepkloof kan oplewer.
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DE LANNOY.

Nee, nee, mevrou! In hemelsnaam laat so 'n gedagte nooit by jou opkom nie. Ons
kan nooit dankbaar genoeg wees nie. Jy het al ons lewens gered. Sonder julle sou
ons nooit lewend deurgekom het nie.
Terwyl generaal en Mias na kaart op tafel staan en kyk, Constantia net agter hulle,
en Sophie besig by es, kom Marie verwilderd by agterdeur ingestorm.

MARIE

(verskrik en histeries).

Generaal! Generaal! ... Ouma! Hulle kom, hulle kom.
De Lannoy gryp haar aan arm; Misry neem geweer op en laai vinnig; Sophie kyk
huilend van een na die ander sonder om te praat; maak alleen histeriese geluide.
DE LANNOY.

Bedwing jou, Marie! Wie kom? Wat is dit?
MARIE.

Rooikoppe. Twintig van hulle. Perderuiters. Hulle kom oor die Kliprant reguit
hiernatoe. Hulle moet my gesien het. Oom Gert was gelukkig al in die Droësloot.
Hulle sal hom nie gesien het nie.
DE LANNOY.

Hoe lank sal dit duur voordat hulle hier is?
MARIE.

Twintig minute tot 'n halfuur. Hulle moet op 'n stap ry. Die voetpad is vol rotse en
banke.
DE LANNOY

(staan enige oomblikke diep ingedagte).

Mias, ou seun, (lê hand op skouer) dit lyk of dit die einde is vir ons twee. Maar ons
het nooit anders verwag nie, het ons, Mias?
MISRY.

Nee, generaal. Maar gee my 'n kans. Jy kan nie met die stukkende skouer skiet nie.
Maar ek is klaar vir twaalf van hulle ten minste. Jammer dat die luitenant nie hier is
nie. (Hy gaan haastig met voorbereidings voort.)
MARIE.

Ek het ook 'n rewolwer, generaal. (Toon hom.)
DE LANNOY.

Nee Marie, julle moet niks hiermee te doen hê nie. Gee my die rewolwer. (Sy
oorhandig dit.) Mias en ek sal hulle by die gewel van die waenhuis voorstaan. Sluit
julle toe in die slaapkamers. Hulle sal julle niks doen as hulle ons eers afgemaak
het nie. (Die drie vroue vergader verskrik om De Lannoy.) Mevrou, ons het nooit 'n
ander uiteinde verwag nie. Laat ons maar hier die einde tegemoetgaan. Ons sal
julle tot die laaste dankbaar bly. Dappere Afrikaner-moeder en -dogters! Gelukkig
dat Ryk nie hier is nie. Hy sal ten minste uitkom.
MARIE

(het intussen ingedagte gestaan).
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Nee wag, generaal! Ek het 'n plan. Luister, generaal! Daar is jou wegkruipplek. (Wys
na doodkis.) Daar sal hulle nooit na jou soek nie. Kom, generaal! ... O maak gou,
maak gou!
DE LANNOY.

En Mias? Twee van ons kan nie in die doodkis wegkruip nie. Ons het dikwels bed
gedeel, maar met 'n doodkis sal dit taamlik swaar gaan.
MARIE.

Ek sal vir Mias sorg. Hy sal ook veilig wees, anders help dit nie. Gou, generaal!
Gou! Maak tog gou! (Sy skuiwe stoel voor kis, klim op en skuiwe deksel weg.)
Hierbinne is Ouma se doodsklere. Ek sal jou daarmee toemaak, generaal. Kom klim
in - klim in.
Sy spring af en De Lannoy klim op met behulp van Marie en Mias. Hulle help hom
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in die kis.

DE LANNOY

(terwyl hy nog in kis sit; laggend).

Vaarwel, Mias. Ek is al half pad, ou seun. Wat sy met jou gaan doen, weet ek nie
... miskien heeltemal! Die dogter is nou kommandant-generaal, Mias.
MARIE.

Lê, generaal ... lê. (Sy bedek hom haastig met doodsklere, plaas ook geweers en
rewolwers in kis behalwe een geweer wat in hoekie bly. Mias gee wapens aan. Sy
skuif deksel toe en klim af, dan kom sy voor Mias staan en vra met groot erns.) Het
jy al ooit 'n doofstom mens gesien?
MIAS.

Ja, nig Marie. Op ons plaas was 'n doofstom seun wat met my saam grootgeword
het. Ek was die een wat die beste met hom kon praat.
MARIE.

Nou luister, Mias! Jy is doofstom. Jy is my boetie. Ek is die een wat jou die beste
kan verstaan en met jou kan praat. Verstaan jy, Mias? (Mias maak geluide en gebare
van doofstomme.) Dit sal gaan ... dit is goed! Ek sien jy sal deurkom. Help Sophie
om die tafel gereed te maak. Ons moet sit en eet as hulle kom. Ons weet niks van
hulle af nie. Kom gou, kom gou!
Hulle maak haastig die tafel gereed. Noudat alles kritiek is, bedaar Sophie skielik en
doen haar deel om koffiekan, koppies, brood, ens. op tafel te plaas. Constantia, Marie
en Sophie gaan sit om tafel. Marie skink haastig koffie in vier bekers en bring een aan
Mias, wat by es bly sit. Hy maak doofstom gebare om dank te betoon.

MARIE

(sit haar hande op sy skouers).

Onthou, Mias, nie jou lewe alleen nie, maar ook dié van die generaal - van ons almal
hang van jou af. In Gods naam, moenie 'n fout maak nie. Hoor jy, Boetie. (Sy soen
hom op wang. Hy laat beker met koffie val.)
MIAS

(skaam en verwilderd).

Magtig, jy het my laat skrik, nig Marie. Mag ek verlaas reg praat? (Hy bekyk haar
met 'n skelm laggie.) As jy my nog een maal so vertel, sal ek miskien beter onthou,
nig Marie.
MARIE

(soen hom weer).

Daar, Boetie!
MIAS

(raak sy wang - tot Constantia).

Gedoriewaar tante - dit is drie jaar laas - drie jaar, dat 'n nooi my gesoen het. Dit
was met die Nuwejaar by Donkerhoek. Hierdie bakleiery is niks. Daar is ons gewoond
aan, om in nou plekke vasgekeer te word. Maar die soen van 'n nooi - gedorie!
CONSTANTIA

(kyk onseker rond).

Die Here weet of dit sal regkom, Marie. Sit klaar, my seun. Onthou dat jy niks agter
jou kan hoor nie. Dit moet jy altyd onthou.
MARIE

(as 'n laaste vermaning).
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Moet tog nie 'n fout maak nie, Mias. (Hy wuif haar versekerend toe.) Is alles reg,
generaal?
DE LANNOY

(lig deksel weinig).

Bietjie donker en benoud, maar ek sal uithou. Mias, as hulle my kry, skiet dadelik.
Niggie, julle drie moet dadelik padgee as hulle my ontdek. Ons sal hier moet veg
tot die laaste. Daar is g'n ander uitweg nie; hulle moet my nie vang nie, nie lewend
nie. Verstaan jy, Marie? As hulle my ontdek, moet julle drie vroue dadelik uitspring
deur die binne-
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deur of agteruit as daar kans is. (Hy sak terug en Marie spring op stoel en skuif
deksel reg. Dan plaas sy stoel by tafel en gaan sit.)
MARIE.

Sjuut, hier is hulle.
Daar is 'n skielike geraas by agterdeur en kol. Hendriks en sy seun verskyn op drumpel
met geweers aangelê. Agter hulle is vyf of ses ‘Rooikoppe’ sigbaar. Hulle is geklee
in kakie-uniforms, breërandhoede met rooi bande om.)
KOL. HENDRIKS.

Hou julle hande op. Die een wat 'n wapen hanteer, skiet ek op die plek dood. (Hy
kom binne met sy seun - geweers gereed. Hy kyk haastig rond.) Waar is die mans?
(Luid.) Laat hulle almal ongewapen uitkom. Die huis is omsingel.
CONSTANTIA.

Wie is jy, neef? Soek jy iemand? Daar is geen mans in die huis nie.
KOL. HENDRIKS

(wys met geweer).

En wat is dit? Is dit nie 'n man nie?
MARIE.

Dit is my broer. Hy is doofstom. Daarom is dit dat hy nooit op kommando gegaan
het nie. (Mias kom na voor en maak gebare van perdry met vingers, van skiet en
val van 'n dooie.) Hy vra of julle baie Engelse doodgeskiet het.
KOL. HENDRIKS

(meer beleefd tot Constantia).

My naam is Hendriks. Ek is 'n kolonel in die Engelse diens. Dit is my seun. (Almal
groet.)
CONSTANTIA.

Kom sit, kolonel. Sophie, skink koffie vir die mense.
Sophie skink koffie wat Hendriks en sy seun neem, maar hulle bly staan met geweers
in hand.

PIET HENDRIKS

(sien geweer in hoekie).

Wat doen die geweer en patroonband hier?
MARIE.

Dit is al wapen wat ons vier saam het, en wie van ons dit sal gebruik as daar gevaar
kom weet ek waarlik nie. (Lag teenoor Piet, wat klaarblyklik gevlei is. Mias maak
weer gebare van perdry met vingers.)
KOL. HENDRIKS.

Is hy so van geboorte af, niggie? Ongelukkige seun!
MARIE.

Ja, kolonel. Dit was stuipe. Ek is die een wat die beste met hom kan praat want ons
het saam grootgeword. Hy is vreeslik gesteld op 'n perd en wil hê ek moet jou vra
om hom asseblief jou perd te gee. (Lag.)
KOL. HENDRIKS

(lag).
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Laat hom buite gaan - daar sal hy 'n hele klompie sien. (Marie maak gebare wat
Mias beantwoord. Hy gaan in deur staan. Kol. Hendriks gaan sit by tafel, geweer
oor bene. Piet Hendriks bly staan.) Tante, ek het julle name nog nie verneem nie.
Dit het ook so haastig gegaan.
CONSTANTIA.

Ek is Constantia van Eeden. Dit is my kleindogter - 'n weeskind - en dit is 'n
aangenome kind, Sophie van Helsdingen.
KOL. HENDRIKS.

En dit is natuurlik jou seun? (Wys na Mias.)
CONSTANTIA.

Ja ... nee, wil ek sê. Hy is ook 'n kleinkind, 'n broer van dié een. (Wys na Marie.)
KOL. HENDRIKS.

Luister nou goed, tante. Ek wil jou so min moeite en las aan-
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doen as moontlik. Maar julle moet my die waarheid vertel. Ek raai julle ten sterkste
aan om my die waarheid te vertel.
CONSTANTIA.

Ek kan aan geen rede dink waarom ek u 'n leuen sal vertel nie.
KOL. HENDRIKS.

Goed. U sê daar is geen manne in die huis nie!
CONSTANTIA.

Ek gee u my plegtige woord, kolonel, dat al mans wat daar in hierdie huis is, nou in
hierdie kamer teenwoordig is.
KOL. HENDRIKS.

Ons het rede om te dink dat daar manskappe van die teenparty hier skuiling geneem
het. As dit so is, sou dit wenslik vir hulle wees om vroegtydig te voorskyn te kom.
My manskappe is rondom die huis (praat hard) en as iemand trag om uit te spring,
word hy dadelik platgeskiet. As daar verraad is, as iemand uit die huis 'n skoot op
ons skiet, sal ons dadelik aanval en dit sal swaar met julle vroumense gaan.
CONSTANTIA.

Maar kolonel, sal dit nie beste wees om die huis dadelik te deursoek nie? Dit is tog
beter om jouself te oortuig as om slegs my woord te neem.
KOL. HENDRIKS.

Ja, dit sal ons in elk geval moet doen.
CONSTANTIA.

Marie, neem jy die kolonel deur die twee slaapkamers. Ons leef maar baie armoedig,
kolonel. Dit was voor die oorlog ons veepos - winterveld - en ons het hier kom skuil
toe hulle in ons distrik begin veg het.
KOL. HENDRIKS

(aan sy seun).

Piet, gaan jy saam met dié jong dame.
Marie staan op, met vriendelike glimlaggie gaan sy met Piet by die binnedeur uit. Piet
glimlag ook - in sy skik om by die mooi meisie te wees.
KOL. HENDRIKS

(tot Constantia).

Sal dit nie baie beter vir u wees om na die kamp te gaan nie? Daar is u veilig, met
volop kos en klere, terwyl u hier altyd in gevaar is van swart rowers. Ek weet nie
hoe julle drie vrouens dit so lank uitgehou het nie.
CONSTANTIA.

Ag kolonel, ek smeek jou om ons tog nie weg te neem nie. Hier is ons ten minste
vry. Van swartes is daar geen gevaar nie. Al swartes in ons buurt is oorlamse volk
wat al lank op ons grond woon. Ons is hier heeltemal buitekant die oorlog. Dit is
nog die naaste wat dit aan ons gekom het. Ek bid jou, kolonel, laat ons maar hier
bly - en hier sterwe, as dit so moet wees.
KOL. HENDRIKS.
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Nou ja, nou ja ... (medelydend) ek sal sien, ek sal sien. Dit is eintlik my plig om dit
aan die Britse generaal te rapporteer; dan sal hy julle laat haal, as hy dit die moeite
werd ag. Maar dit is nie juis nodig nie. Ek sal sien.
CONSTANTIA

(vee trane van oë).

O kolonel, ek sal jou tot die dag van my dood dankbaar bly as julle ons hier in ons
ou pondokkie in vrede laat.
KOL. HENDRIKS.

Ja ... ek verstaan. Ek wil julle geen leed aandoen waar dit nie nodig is nie. En ons
is tog een vlees en bloed.
CONSTANTIA.

Ek dank u! Ek dank u, Kolonel!
Marie kom binne met Piet. Hulle lag vriendelik en opgeruimd met mekaar. Dit is
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duidelik dat Marie geen gras onder haar voete laat groei het om 'n indruk op Piet te
maak nie.

PIET

(aan sy vader).

Daar is niks in die huis nie, net twee slaapkamers. Ek het alles goed deurgekyk;
geen wapens of ammunisie en geen papiere nie.
KOL. HENDRIKS

(staan op).

Nou ja; dan moet ons maar weer terug. Ons is baie haastig. Ons is op 'n soektog
deur die berge, mevrou, wat nog dae sal aanhou. Ek kon gedink het dat dit nutteloos
was om in hierdie rigting te soek. Maar ons is op 'n verkeerde spoor gebring. Kom,
Piet, roep die manskappe bymekaar. (Groet Constantia.) Ek sal my bes doen,
mevrou, om julle nie te laat lastig val nie. Maar ek raai julle aan, as die gevaar groot
word, neem julle toevlug tot die Engelse.
Hy en Piet groet Sophie en Marie - Marie met 'n skelm glimlaggie teenoor Piet. By die
deur groet hulle Mias. As die kolonel hom groet, maak hy weer snaakse gebare om
saam te gaan en perd te ry. Kolonel lag en maak ook gebare.
KOLONEL.

Ja, ja seun. Dit is net soos jy sê. (Lag.)
MARIE.

Hy vra of hy nie kan saamgaan nie, en of julle hom nie 'n perd en geweer sal gee
nie.
KOLONEL.

Sê as ons weer kom. (Marie maak gebare.) Tot weersiens, almal. Ek hoop dit sal
goed gaan met julle, en dat julle veilig sal deurkom. Dit sal nie meer lank aanhou
nie.
Hulle gaan uit. Mias, Sophie en Marie staan in die deur hulle agterna en kyk. Constantia
bly by tafel. Lang stilte.

MARIE

(op harde fluistertoon).

Hulle is weg, generaal. Wag nog 'n bietjie, ek sal jou sê as alles veilig is.
Sophie kom binne, opgewonde van blydskap. Sy vou haar hande saam en gaan aan
dans.
SOPHIE.

Hulle neus verby! Die skobbejakke.
CONSTANTIA.

Gedra jou Sophie. Dank God dat ons veilig deur die grootste gevaar gekom het wat
ons nog ooit bedreig het. As hy maar net sy belofte hou.
MARIE.

Hulle gaan die Kliprant oor, generaal.
DE LANNOY.

(skuiwe deksel en sit orent).

Eugène Marais, Versamelde werke

Ek moet u bedank vir die tydelike gebruik van u doodkis, mevrou.
MIAS. (neem Marie se hand en maak gebare: soen haar hand en druk dit op sy wang.)

MARIE

(lag vrolik).

Jy was niks minder as 'n held nie, Mias. Ek het geys vir jou, my Boetie ... Nou ja, jy
verdien dit. Die eerste maal was net vir aanmoediging. (Sy plaas haar hande aan
weerskante van sy gesig en soen hom.)
MIAS.

Gedorie!
Gordyn
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Vierde bedryf
Dieselfde toneel, 'n paar uur later. Almal is aan tafel vergader behalwe Ryk de Ridder
en Gert Visser. Hulle praat onder mekaar met kaart nog oop voor generaal De Lannoy;
hy en Misry nog met wit verband aan.

GERT VISSER

(kom binne van agterdeur met twee emmers melk).

Kragtig, die ou paadjie word elke dag nog moeiliker. (Sit emmers neer.) Ek sien
weer die stof agter die Kliprant uitstaan.
DE LANNOY

(vrolik).

Ja, oom Gert, en as jy 'n paar uur tevore gekom het, sou jy in die stofdamp gewees
het.
GERT

(kyk hom vraend aan).

In die stofdamp?
DE LANNOY.

Ja, oom Gert, hulle was hier.
GERT.

Wie was hier?
DE LANNOY.

Rooikoppe.
GERT.

Rooikoppe? Hier? Wat het hulle kom soek? (Die generaal wys na homself.)
DE LANNOY.

Hulle het manskappe van die teenparty kom soek.
GERT.

Magtig! En hoe het jy verbygekom, generaal?
DE LANNOY

(wys na doodkis).

Ek was 'n tydjie in die hiernamaals.
GERT.

Magtig! En hy? (Wys na Mias).
DE LANNOY.

O, hy was tydelik doofstom - 'n doofstom kleinkind van mevrou Van Eeden, en Mias
het hulle wragtig koudgelei.
GERT.

Magtig! Ek sweer dit was Marie se werk. (Kyk na haar. Sy lag en knik.)
DE LANNOY.

Ja - reg geraai, oom Gert. Geen ander van ons kon so 'n plan so gou uitgedink het
nie.
GERT.
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En generaal, hier kom die verlore luitenant. Hy is kort op my hakke. Ek het hom
langs die Droësloot sien opkom, sleepvoet asof hy gedaan is. Hy het nie een maal
opgekyk en het my nooit gesien nie. Hier kom hy nou.
Ryk de Ridder kom binne deur agterdeur. Hy staan 'n paar minute verbaas en
rondstaar. Dan slinger hy sy geweer af.
DE LANNOY.

Kragtig, Ryk, ons was angstig oor jou. Wat het gebeur? Ons het hier byna 'n mooi
stel afgetrap. Gee hom 'n koppie koffie, Marie. Hy is uitgeput.
(kom neerslagtig vorentoe na die generaal, met sy geweer in twee hande
gedra. Hy plaas dit op tafel voor die generaal).
RYK

Ek gee my oor in jou hande as gevangene, generaal. Ek het verraad gepleeg en ek
vra jou om my hier en nou te veroordeel en buite te laat teregstel. (Almal bekyk hom
verbaas.)
MARIE

(histeries met uitgestrekte hande).

Ryk!
CONSTANTIA.

Die arme seun is ylhoofdig. Dit is seker sonsteek. Kry 'n skottel
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kou water en die asyn, Sophie.
DE LANNOY.

Verraad, Ryk? (Lag.) Wat vir 'n grap is dit? Ek verstaan nie wat jy bedoel nie.
RYK

(druk Marie minagtend opsy).

Moet jou nie inmeng nie. Ek meen net wat ek sê. Ek het verraad gepleeg. Deur 'n
swart spioen het ek die vyand vertel waar om jou te vind. Hulle mag enige oomblik
hier wees. Ek sal ongewapen saam met jou gaan tot waar jy my kan verhoor en
veroordeel.
MARIE.

Ag Rykie. Rykie wat praat jy?
RYK

(druk haar minagtend opsy).

Moet jou nie inmeng nie! Jy het al genoeg ellende veroorsaak. (Almal staan 'n tyd
lank verbysterd.)
MISRY

(kom nader voor De Ridder).

Ek verstaan nie, luitenant. Sê bietjie weer. Is dit alles 'n grap? (Kyk hom stip aan,
met sy gesig teenaan dié van De Ridder.) Nee, ek kan sien dit is geen grap nie.
De Ridder maak 'n beweging om hom met veragting opsy te skuiwe.
RYK.

Wag!
Mias gryp hom aan die arm en druk tussen hom en De Lannoy in.
MIAS.

Ryk de Ridder, meen jy dat dit jy is wat die Rooikoppe van die generaal vertel het?
Is dit jy wat hulle gestuur het om hom dood te maak? Meen jy dit, luitenant? (Pouse.)
Het jy dit gedoen, De Ridder?
Ryk laat sy kop op sy bors sak en antwoord niks.
RYK.

Ja.
DE LANNOY

(sak op stoel neer).

Ryk, Ryk! Jy! Jy! Dan is dit klaar met alles. Ek het gedroom dat daar iets in die
Afrikanersiel is wat hulle nie kan oorwin nie. Maar nou sien ek dat dit slegs 'n droom
was. Tante, nou gooi ek tou op! Tussen my en Ryk was nie vertroue alleen nie. Hy
was vlees van my vlees, been van my been.
MIAS

(word skielik waansinnig woedend. Hy gryp rewolwer van die kaggel).

Wag, generaal. Ek sal hom skiet! (Haal rewolwer oor.) Ryk de Ridder, is jy klaar?
Staan regop, luitenant. Staan julle vroumense opsy! (Wuif hulle na een kant. Sophie
gee histeriese gil. Hy kom nader met rewolwer aangelê.)
DE LANNOY

(spring vorentoe. Gryp sy hand en dwing rewolwer in die lug).

Misry, ek verbied jou! Keer hom, help my; keer hom.
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Marie en Sophie klou ook aan Misry. Hy dwing vorentoe met rewolwer bo sy kop deur
die generaal so hoog gehou. Hy maak vreeslike geluide en trek woedend gesig.

MISRY

(skreeu).

Gee pad! Los my! Los my! Almal uit my pad! Jou hond! Jou hond! Ek sweer voor
God. Gee pad! druk die deur toe! Ek moet hom skiet; ek moet hom skiet. Hy durf
nie lewe nie!
Ryk staan al die tyd met kop op bors - neem geen notisie van lawaai nie. De Lannoy
gryp hom om die lyf en pak die rewolwer met een hand. Sophie en Marie gryp hom
ook met uitgestrekte arms. Almal praat en roep tegelyk terwyl Mias worstel om los te
kom en die rewolwer bo sy kop uit die hand van generaal De Lannoy te ruk.
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DE LANNOY

(gee bulderende bevel).

Mias, ek beveel jou om die rewolwer aan my te oorhandig. (Mias begin bedaar.)
Luister, jou dwaas, as jy Ryk de Ridder skiet, sal jy dit alleen oor my dooie liggaam
doen.
Mias laat sy arms sak. Hy hyg na asem. Almal laat hom los. Hy los die rewolwer in
die generaal se hande. Sophie neem hom aan die skouers en dwing hom stadig weg
van die groep na hoek regs agter. De Lannoy plaas rewolwer op tafel. Al die tyd het
De Ridder bewegingloos gestaan met oë op die grond, ongestoord deur die geweld
van Misry. As Sophie Mias weg het, kom De Lannoy weer voor Ryk staan.
DE LANNOY.

Maar waarom in Gods naam het jy my nie hier op die daad doodgeskiet nie. Ryk?
Dít is wat ek nie kan verstaan nie. Waarom al hierdie omslagtigheid? Waarom op
dié vreeslike wyse te werk gaan?
DE RIDDER

(met geboë hoof en diep beskaamd).

Ek verdien dat jy my skande tot die laaste flenters oopskeur. Generaal, dit was
omdat ek nie alleen 'n verraaier was nie - ek was tegelyk 'n lafaard.
DE LANNOY

verbysterd).

'n Lafaard?
MARIE.

(kom tussen hulle staan. Sy is na die generaal gekeer. Met een hand agter
haar wuif sy De Ridder tot stilswye en agteruit. Sy staan verslae met oë na die grond
gekeer.)
Mias is onderwyl met Sophie in onhoorbare gesprek. Hulle neem geen notisie van
wat aangaan nie. Met sy rug na die gehoor het Mias Sophie stadig agterwaarts tot in
die hoek regs gedwing waar hulle gesprek gedurende die skouspel voortgaan. Sy rug
is altyd na die gehoor, terwyl Sophie na voor gekeer is en skuins verby hom sigbaar
is. Met sy en haar gedrag skyn dit asof hy haar tot iets trag oor te haal wat sy afwend.
Elke nou en dan gryp hy een van haar hande wat hy met altwee syne streel. Sy trek
dit terug - nie te beslis nie - en lag elke nou en dan met haar hand oor die mond. 'n
Worstelinkie vind elke nou en dan plaas. Mias se diepe erns beskou Sophie klaarblyklik
as 'n grap, maar vind dit tog nie onaangenaam nie. Constantia bly in haar leunstoel
sit. Langs haar staan Gert met sy rug teen die kaggel. Elke nou en dan buk hy om
met haar te praat (onhoorbaar) wat sy beantwoord (ook onhoorbaar). Intussen luister
hulle na wat tussen die drie in die middel van kamer plaasvind.

MARIE

(tussen generaal en De Ridder soos aangedui).

Wag, generaal! (Sy praat stamelend met tussenpose.) Laat ek vertel. As daar 'n
skuldige is, dan is dit ek. As een moet veroordeel word, dan ... dan ... (Sy kan die
woorde nie uitkry nie, lê haar hand op sy arm en spreek meer smekend.) Dit is nie
sy skuld nie. Dis ek. Ag kan jy nie verstaan nie, generaal?
(bekyk haar fronsend asof hy die raaisel nie kan ontplooi nie. Dan is
dit asof 'n lig by hom opgaan. Sy arms sak moedeloos en hy staar 'n tyd lank
in die verte. Daar ontwikkel stadig 'n gevoel van diep selfbeskuldiging wat
duidelik uit sy toon hoorbaar is).
DE LANNOY

Jy, Marie? Ja, ek dink, ek dink ek begin verstaan. Dis alles andersom, Ryk. As daar
van veroordeling sprake is, dan dink ek sal ons altwee maar teen die muur moet
staan, en ek miskien eerste. Watter donker
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warboel is die mensehart! Kom Ryk, ons moet dit alles hier vaarwel sê. Ons het te
lank vertoef, te lank ons harte weer warm gemaak by hierdie gloed van huislike
liefde. Die heiligheid van 'n huisgesin is nie meer vir ons bedoel nie. Die nag wag
daar buite. Ek het eenmaal gedink dat daar niks meer is wat van ons geëis sal word
nie. Die huis waar ons gebore is - die ou tehuis waar geeste van ons dierbares nog
swerf; al ons aardse besittings; al die vreugde en heerlikheid van die lewe in ons
jeug; al die genot van skoonheid, van vreugde, van vriendskap. Al dié dinge het ons
gegee. Ek het gedroom dat daar nie meer was nie. Maar die wese wat ons dien, is
onverbiddelik. Die swaar wat die diepste in ons harte tril, die vurigste, die heiligste
van alles, wat selfs dood en graf trotseer; dit ook moet ons uitskeur en aan haar
voete lê. Kom, Ryk, laat ons groet en gaan; dis laat. (Hy begin groet. Soen Constantia
op haar voorhoof, en Gert met die hand sonder om te praat. Sophie en Mias gaan
uitmekaar en kom vorentoe - Mias traag en onwillig - Sophie nog laggend. Almal
groet oor en weer. Ryk soen ook Constantia en Sophie. De Lannoy groet Sophie
met die hand alleen. Dan Marie; hy hou haar hand lank vas. Sy bekyk hom half
smekend terwyl trane oor haar wange rol. Hy los haar en lê sy hand op slot van
agterdeur, en draai weer om terwyl hy die deur agter hom stadig oopmaak. Hy draai
sywaarts, kyk na buite terwyl hy praat.) Kom, Ryk, kom Mias! Die nag is vreeslik
donker. Kyk hoe blink die sterre! Die onbereikbares - verniet strek ons die hande
uit.
Hy gaan 'n tree na buite maar bly nog in die duister sigbaar, sy rug na die gehoor en
sy gesig na bo gekeer. Mias gaan uit langs hom. Ryk kom laaste. Hy het almal gegroet
behalwe Marie. Hy staan 'n tyd lank by die deur en kyk na haar, twyfelagtig en onseker.

MARIE

(gaan 'n tree nader - sy strek altwee haar hande uit na hom).

Ryk! (Hy neem haar hande, dan vou hy haar hartstogtelik in sy arms.)
Gordyn
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The Soul of the Ape

aant.

1 Means and Methods of Research
Shortly after the War, I had the opportunity of living for three years in very close
proximity to a troop of wild chacma baboons (Papio Ursinus ursinus). During that
time a register was made of all the adults - or nearly all - and it was thus possible
to study their behaviour under very favourable conditions. During most of this time
I had the invaluable assistance of a young friend and countryman who, under the
most disadvantageous circumstances, had attained a remarkable knowledge of the
higher African mammalia and their comparative anatomy. An untimely death
unfortunately cut short his work.
The conditions under which this investigation was made were, in some respects,
ideal and are hardly likely to recur in South Africa. We were living in a high, narrow
valley between two parallel ranges of the central mountains of the Waterberg in the
Transvaal: a stream flowed down one side of this valley and found an outlet through
a gorge in the southern range. The floor was strewn with piled-up fragments of
conglomerate rock which, in the course of ages, had been dislodged from the hills
to shape the faces of the precipitous walls of the gorge. Both floor and walls were
thickly overgrown by big timbertrees and tree-ferns. Plants grew and thrived wherever
the smallest root-hold had been gained either in the soil or in the living rock. Along
this gorge the stream had worn for itself a very much impeded channel to the low
country.
On the right side, about a hundred feet from the floor of the gorge, the face of the
cliff was split by a huge level-floored cavity. Just below this cave, against the wall
of the precipice, grew a giant wild fig tree, its roots widespread over the face of the
rock and its enormous branches and dense foliage completely sheltering the mouth.
A slope of loose rock, which was comparatively easy to climb, stretched down from
one end of the cave entrance to the floor of the gorge. The cavity formed the sleeping
place of a troop of baboons.
The circumstances which rendered these clever and extremely nervous animals
indifferent to the presence of their arch-foe, man, were due to a long succession of
events. The War had left the area in unpeopled solitude for a number of years and,
when eventually the families returned, the men were for several more years without
rifles or ammunition. The baboons were very quick to

Eugène Marais, Versamelde werke

1127
realise the helplessness of their neighbours and took full advantage of it. The
orchards, gardens and grain lands were raided with incredible fearlessness.
On our arrival in the valley and during the construction of our huts near the
entrance to the gorge, the babies who could walk and all the youngsters of the troop
showed an insatiable and often reckless curiosity, much to the alarm and disapproval
of their elders. Perched on stones within thirty yards of us, they would follow with
the closest attention all our movements. These quiet times occasionally gave place
to rollicking games, one of which was to approach us in a rush up to the sticking
point of their courage, and from that comparatively safe distance they would indulge
in the customary baboon ‘face pulling’ and threatening grimaces, or assume the
1

attitude of conciliation.
The older individuals were at first very chary of approaching us. They would remain
on the slopes of the hill-side, nervously calling to and ‘warning’ the more intrepid
youngsters, and occasionally a big male would wake the echoes of the mountains
with his tremendous voice. We experienced a great deal of difficulty in overcoming
this distrust in the adults. It was my colleague who by infinite tact and patience
eventually gained their confidence to such an extent that they assembled daily for
several months in the immediate vicinity of the huts, where they were fed on mealies.
We were thus able, in time, to approach within a few yards of them, and it was then
apparent that it was we rather than the chacmas who needed to be distrustful and
continually on guard. We were never actually attacked, although dangerous threats
were a daily occurrence and of such a nature that in the beginning one of us had
always to be armed.
But a better understanding was gradually established as we got to know each
other. Eventually the baboons allowed us to climb up the slope to their sleeping
place in the evening and very early morning and watch them from the roots and
branches of the big fig tree. They would never, however, permit us to set foot on
the floor of the cave itself. Any such attempt was at once, even in the night, countered
by a threatening advance on the part of the big males, who clearly ‘meant business’.
We kept a number of tame adults and babies, some in captivity and some at
liberty, at a farm-house below the mountains. We also had in captivity at different
2

times wild adults that had been wounded by scalp-hunters and captured alive. The
behaviour of these captive baboons was studied for a period not exceeding three
years.
Ideal as conditions were in one respect, we still laboured under disadvantages
that were not without effect on our work. The greatest of these was - it appeared
later - the want of time. As the neighbouring farmers regained possession of rifles
and ammunition, observation of the troop became more and more difficult and all
too soon was rendered quite impossible. Another serious disadvantage was our
isolation: we had no libraries and no means of
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checking what work might already have been accomplished in this field.
In this connection I would like to mention our own attitude towards the exploration
of these twilight souls. We approached this investigation without any preconceived
ideas, and although at the beginning inexperience may have left much to be desired
in our methods, we had at least no theories to verify. We tried always to adhere to
the empirical method and to avoid as far as possible the shadowy by-ways of
metaphysical speculation and psychological abstraction to which research in this
field seems inherently inclined. We also decided against setting ourselves an
exclusively anthropomorphic criterion; but this proved to be more attractive as a
theoretical basis of research than efficient as a practical means of avoiding error.
It is true that a continual reference to human mentality is not the ready highway
to truth that it seems to be at the first glance. There are profound - and, to the believer
in the theory of continuous mental evolution, even startling - differences in the lesser
eddies of the psychic stream. The great current is beyond doubt the same in kind,
however much it may differ in volume and intensity, but it is in these lesser eddies
that the significance becomes obscured by a continual reference to human
psychology. This we realised clearly. On the other hand, these differences excepted,
the mental processes of the chacmas are generally so human-like that it proved
impossible to submit them to a critical examination without accepting as a standard
our common human experience.
It is necessary to state that the environment of this wild troop cannot be described
as quite natural. They were completely isolated and had evidently been so for many
years; the intrusion of man as a dominating element added other profound effects
to those of unnatural isolation. In a systematic study of behaviour these particular
conditions would have been an advantage had it been possible to compare the
habits of the chacma we investigated with those living under more natural
circumstances. But there were two great difficulties preventing such a comparison.
The first was the problem of finding any troop where the reaction to man's intrusion
had not created habits that would not have existed in his absence, and the second
was the supreme difficulty of observing closely and continuously any troop not so
circumstanced.
We did, however, observe some other wild troops under more natural conditions,
as will be apparent in this record of a small portion of our work, which is basically
an attempt to interpret some of the actions we studied in our troop compared with
others less isolated, rather than a detailed description of the chacma's behaviour.
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2 Habits Acquired in Different Environments
An outstanding characteristic of the chacmas is their ability to thrive in the most
varied environments. They are equally at home on the fertile mountains of the Cape
and in the sterile hills of our more northerly terrain. In the Cape they are in the midst
of a plentiful and varying food supply. Here, as Darwin has pointed out, the proportion
of different species of plants to the extent of soil area covered is greater than in any
other continent, and no less plentiful and varied is the insect-life. The
mountain-masses of the Cape afford, therefore, a safe retreat in the midst of thickly
populated districts, and their protective value is chiefly due to the fact that natural
fertility renders it unnecessary for the baboons to engage in the dangerous expedient
of exacting contributions from the farms of their human neighbours.
It is hard to imagine an environment more different from this land of plenty, with
regular rains, sheltering caves, precipices and forests and perennial mountain
streams, than the rugged, sterile hills of the north, where existence has become an
unending struggle for the chacma. Not only is his life more instantly jeopardised on
these low and shelterless hills by the presence of man, but the question of a sufficient
food supply has become a complex problem. Yet even here the chacma thrives
under conditions which would, I should imagine, have brought about the extermination
of any other species of gregarious mammal. Indeed, many great species of mammalia
have been exterminated in this country under conditions far more naturally favourable.
But there is an even more profound difference in natural environment than the
one created by difference of locality only. It is beyond doubt that the great majority
of the species have only in recent times ceased to be arboreal animals and have
migrated to the hills and mountains under pressure of defensive necessity and have
become purely mountain animals.
There are instances where such migrations have taken place within the memory
of man. But this change in natural habitat has not been universal. Along the great
river-ways of South Africa in the less populated regions, there are still great numbers
of baboons inhabiting the forests, where they live as largely arboreal animals.
It will be realised how very different their habits and general way of life must be
to render existence possible under two such radically different sets of natural
conditions. The ‘tree’ or ‘river’ baboon is popularly spoken of as a distinct variety or
species, a designation which has no other foundation than these greatly divergent
habits. These different habits are not determined only by the difference in the natural
food supply or by the difference in environmental dangers; they are brought about
by conditions which affect the entire exist-
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ence of the animal in its relation to nature. They differ no less profoundly in some
of their habits than, for instance, the klipspringer (Oreotragus saltator) and the
steenbok (Neotraginus). None the less, they are the same species, and there is no
morphological reason for describing the river baboon as a ‘local variety’ in the
generally understood sense. Nor is there any hereditary limitation to one environment,
as there would be in all lower animals similarly placed. We established experimentally
that if an infant arboreal baboon is given to a mountain troop, it is adopted and grows
3

up with the complete knowledge necessary for it to exist in its new environment.
Among the higher vertebrates the nature of their food supply is certainly a great
element in determining the course of psychic and morphological specialisation: the
aardvark (Orycteropus afer afer) - an animate digging machine, toothless, with its
long sticky tongue, its wonderful instinct for locating deep termite nests in hard soil;
the remarkable bodily structure of the giraffe; the conversion of the flying wings of
the penguin into paddles - all were modifications selected primarily by the adoption
of a special food supply, and this is the case in most higher animals. It seems also
to be a general rule in nature that any sudden change of environment involving the
loss of natural food supply - although food for which the organism has not been
specialised may be plentiful in the new environment - means destruction.
For instance, the South African otter can, in captivity, subsist on warmblooded
terrestrial animals exclusively, without ever entering water, and yet several instances
came to our notice where otters were driven by drought to take up their residence
at shallow inland pools without fish or crabs, and they invariably died of hunger,
although small terrestrial animals abounded in these drinking places. It is hardly
conceivable that structural modification in this case rendered the capture of sufficient
animals to sustain life impossible. It was ‘instinct’ that stood in the way.
This example emphasises the fact that the psychic specialisation is generally
more powerful in confirming an animal's reaction to a definite environment than
correlated somatic modifications. It is true that species outside the order of primates
have been known to adopt new habits because of a radical change of food, but all
the instances I know of clearly resulted from certain definite influences that are not
present in the chacma.
In this country the rhinoceros-bird, which used to relieve the now vanished
thick-skinned game of ticks, has undertaken the same office for the thinnerskinned
domestic animals. The removal of a tick from cattle frequently leaves a small open
wound, and in such cases the bird eats the exposed flesh, often causing severe, if
not fatal, injuries. From this habit it was an easy transition to the practise of attacking
any open wounds on cattle. The Australian parrot which has taken to picking holes
in the backs of sheep is similar. It is said the habit
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originated in a resemblance between the wool of the sheep and the covering of a
fruit commonly eaten by the bird.
In these few instances, one principle invariably underlies the change of habit: the
suggestive influence on the hereditary instinct directly conveyed by a natural food.
In the chacma no such connection can be traced in the majority of new food-habits.
The natural food of the chacma consists of fruits and insects. I know of no verified
instance where, under natural conditions, the flesh of warm-blooded animals is
4

habitually eaten. Now if any two extremes of locality inhabited by the chacma are
considered, it will be found that the species of insects and fruits which constitute
their principal food supply vary greatly and, although the nature of the supply is
identical, the means of utilising it differ more profoundly than in any other lower
animals, however widely dispersed. But, in addition to these varying methods of
procuring natural food, what may be described as supplementary habits have been
acquired in different localities which are altogether outside the order of nature - as
one conceives that order to exist in case of the higher mammalia - habits which at
once place the chacma in a class by itself. It is necessary to refer to only a few of
these personally verified habits in order to convey an idea of the singularity of the
animal in this respect:
The southern limit of the baobab tree (Adansonia digitata) is the far north of the
Transvaal, where it grows to a great height and size, dominating the entire forest.
It bears a fruit containing a sub-acid pulp popularly valued as a febrifuge and for
making cooling drinks. This fruit is doubly protected, for it grows at such great height
from the ground that until it drops, only birds and arboreal animals can reach it, and
its outer shell is so hard that it resists all attacks. I know of no animal that under
natural conditions can reach the edible core or habitually use the fruit as food. The
chacma was the one exception.
A troop we had an opportunity of observing travelled great distances to reach the
isolated baobabs that are scattered through the Bushveld. The country between the
trees and the group of hills they inhabited was generally sandy and stoneless. They
would pick the fruit and carry it for great distances to the foot of the hills, where the
nearest stones were situated. The fruit is about the size of a small coconut, and the
means the chacma adopted for carrying it to the hills was very interesting. The adults
generally carried four: one held in the teeth by the stalk on which it grew, one under
the right arm, and one in each hand, the animal treading on those held in the hands.
We never saw fruit carried under the left arm. On reaching the hills, the fruit was
placed on a flat rock and smashed with stones. My colleague noticed that in many
instances, particularly among the younger individuals, great efforts were first made
to break the fruit by hammering it on the rock by hand before a stone was used as
a tool. Often all efforts would fail to break the fruit. It was then rolled off the rock and
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never touched again. In no other locality we visited where these trees grew did we
come across this habit.
This group in the Magalakwên Valley had also acquired a habit which evinced
just as high a conception of means to a definite end. They inhabited an isolated
precipitous group of hills about five miles from the river. At the time we came in
contact with them a prolonged drought had dried up all the springs and drinking
places in the hills, and the nearest water they could reach was in the river bed; even
here the only means of reaching it was by digging deep holes in the shifting sand.
To get to the river bed they had to traverse a very exposed tract of country and cross
a big road, the sort of journey to which the chacma is decidedly averse.
Very often the presence of human beings in the vicinity meant the baboons had
to go without water for several days, or jeopardise their lives in reaching it. But we
found the hill-sides strewn with the chewed fibres of a bulb which proved to be that
of a lily which contains a great deal of moisture. The bulb grows at a considerable
depth, generally under stones or in soil which in drought is almost as hard as stone.
A long rush-like leafless stalk grows out of the bulb and, after a number of twistings
underneath and past stones, reaches the surface. A slight pull at this stalk detaches
it from the bulb or breaks it deep down, and once it is detached it is almost impossible
to find the bulb by digging. Not only had the troop of chacmas discovered that this
bulb would assuage thirst, but their method of reaching it showed that they fully
appreciated the chief defensive attribute of the plant, and used the only means for
overcoming it. In digging they were careful not to detach the stalk, but dug down
round it, removing the stones, and so tracing it to the bulb. We never saw this bulb
dug up or chewed anywhere else. In the vicinity of our own troop which we kept
under continual observation, the plant was plentiful but it was never used by the
baboons.
No less remarkable is the habit which has gained for the chacma a notoriety which
was perhaps the chief reason that induced the Government to place a price upon
its head. The animal is no flesh eater and no bird or mammal is ever killed for food,
yet throughout the sheep districts of the Cape a great many young lambs are killed
by baboons. The flesh is not eaten; their only object is to secure the curdled milk
from the stomach. Here in the northern Transvaal the habit has not been acquired.
No lamb is ever touched although a troop may be in contact with flocks of sheep
almost daily.
Another troop which we had an opportunity of watching for a day had discovered
a similarly ‘rational’ method of overcoming an environmental difficulty. The presence
of man in their neighbourhood had left them only one drinking place that could be
visited with any degree of safety. This was a thermal spring. The water in the spring
itself and for some distance downstream

Eugène Marais, Versamelde werke

1133
was too hot to drink, and a farmhouse, towards which the water flowed, made it
dangerous for the baboons to go farther downstream. But whenever they were
satisfied that danger from the farm was not too threatening they visited a spot where
the water was drinkably cool. Very often this was impossible for long periods, as
the farm-lands extended right up to this place and men were working in the vicinity.
The baboons were then compelled to find water in the spring itself or immediately
below it. On the occasion we observed their behaviour about a third of the troop
lined up along the water course below the spring and each one scooped a furrow
through the mud. When these furrows were filled with water they moved farther up
the hill-side to wait for it to cool.
The larger portion of the troop, agitated and uneasy, did not approach the water
at all while these operations were going on. They awaited the results of their friends'
labours at a safe distance. Those that took part in the operation of making the furrows
consisted of about equal numbers of adults and young ones, and the difference in
their respective behaviour was interesting. The adults went about the work quietly,
methodically and phlegmatically, after the chacma manner, but the youngsters were
greatly excited, jerking out the mud erratically, and frequently, when the hot water
came in contact with their hands, uttering cries of rage.
After about an hour's wait on the hill-side, the whole troop again approached the
water and commenced drinking out of the furrows. We noticed that only a very small
percentage of these were used and each baboon quietly waited his turn to drink.
The reason became apparent on closer examination. The mud was generally so
soft that many furrows were soon obliterated and only those dug in the firmer area
lasted long enough to cool the water. But even the majority of these could not be
used because they were made the wrong way. Whenever the furrow was dragged
in a more or less downstream direction, the continual entrance of hot water prevented
cooling. A small proportion were scooped out more or less upstream or at right
angles to the current and in these the water cooled more quickly. Whether the correct
method was adopted by accident or design it was impossible for us to establish,
since we had no opportunity of ascertaining whether the same individuals always
adopted the same method of construction.
It needs no wide systematic knowledge of animal behaviour to recognise the great
difference there is between habits such as these and the greatest adaptability
conceivable in animals below the primates. No other animal, under any
circumstances, would or could behave in exactly this way, although it might prove
difficult to define in other than general and unmeaningful terms the real nature of
the difference. And without an appreciation of the significance of these peculiarities
it will be found difficult to form a satisfactory conception of the chacma's place in
the scheme of mental evolution.
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3 Phyletic and Individual Memory
What is the essential nature of the mental process which the chacma thus translates
into behaviour?
If one traces the shadowy occurrence of mental processes in non-primate
mammalia and their even more indeterminate appearance in birds, it is obvious that
they are far less complex than in the primate. But such comparison does make it
possible to form a clear conception of the real nature of the primate's mental process.
If we look at the development of mental processes in the primate from one point of
view - namely, in relation to the animal's struggle for existence - it is apparent that
the process is fundamentally one of memory - memory in the human sense. It is not
merely the memory of things in relation to locality, which even insects possess to a
high degree. It is the ability to memorise the relation of cause and effect. It is the
5

ability to accumulate what may be termed individual causal memories.
Whatever complexity this mentality may have attained in the primate, evidently
the ability to accumulate individual causal memories was an early attribute singled
out in the process of natural selection. In the chacma it has become dominant.
Individual causal memory generally governs the animal's behaviour in relation to its
environment.
Much of the behaviour of higher non-primate mammals is determined by ‘instincts’.
These are grouped round three great psychic centres:
1. Sexual sense (reproduction and care of the young).
2. Fear of death (counteracting common environmental dangers).
3. Procuring of food.

These instincts are nearly always correlated to specific somatic modifications, as in
insects.
Purely instinctive behaviour is quite determinate in character. The animal cannot
voluntarily vary its behaviour. It meets the normal conditions of its environment in a
certain definite way and cannot adjust its actions to overcome the hostile element
in any unusual environmental occurrence. Instinct in its purest form may therefore
be described, from an evolutionary point of view, as a hereditarily established
tendency to certain definite behaviour selected as a reaction to, and as most
beneficial under, certain normal environmental conditions.
It seems hardly possible to speak of instinct in terms of the higher-primate
mentality. They are probably not related functions and it is possible that pure instinct
may be described as ‘psychic’ only in the sense that it employs, and in similar
manner, the same motor mechanism which the indeterminate mental-
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ity makes use of, and that both function through the central nervous system, though
quite certainly in different centres. Notwithstanding this, it would still be convenient
to speak of instinct as phyletic memory. There are many analogies between memory
and instinct, and although these may not extend to fundamentals, they are still of
such a nature that the term phyletic memory will always convey a clear understanding
of the most characteristic attributes of instinct.
In explanation of my definition of instinct, it must be pointed out that every set of
muscular actions originally evolved in an organism by its environment must be either
advantageous or disadvantageous. The organism that engages in such reactive
muscular movements as would give it a better chance of surviving would retain that
chance only by constantly making similar movements under similar conditions, and
so certain definite actions become selectively established. That seems to have been
the evolutionary pathway of instinct.
Let us turn now to the operation of these two types of mentality - phyletic memory
and individual causal memory - in nature. The analysis of mental behaviour which
they respectively dominate will give a better idea of their real significance in the
scheme of organic existence than a great deal of explanation. For this purpose I
shall select behaviour of three types, illustrating three different stages in the pathway
of mental evolution:
1. An organism whose behaviour is entirely governed by phyletic memory; for
whom the acquisition of a single individual causal memory seems an
impossibility.
2. The behaviour of an animal in which phyletic memory is still dominant, but in
whose action there is a suggestion of the new individual causal memory.
3. The behaviour of the chacma under analogous conditions; that is, a mentality
in which the individual causal memory has assumed predominant control.

Behaviour Governed by Phyletic Memory
The road-making ants of Africa make pathways extending sometimes to a distance
of 300 yards from the hole that leads to their underground nest. Along this road,
worn smooth and hard by their tiny feet, a continual stream of workers passes. Those
going are unladen; those coming back bear a seed. These seeds are taken down
into the nest and husked. The husks are then carried out and piled on the side of
the hole opposite to that from which the prevailing winds come. These heaps of
husks include those of all seeds - grass and shrub - found in the vicinity. The seeds,
when extracted, are stored in an underground granary adjoining the nest.
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Under certain conditions the ants can be deceived. If a long-used road is blocked
and a new road drawn with some smooth hard implement, the workers, after a little
hesitation, will follow the new road and it is thus possible to lead them in any direction.
One species of road makers have a great aversion to crossing water; if a small
trench is dug across the road at some distance from the nest and filled with water,
they continue using the road, but they stop at the trench and become very excited,
running backwards and forwards until eventually all the workers of the nest are
collected at this spot - a confused and apparently aimless crowd. Eventually a new
road is made from the point at which the obstruction occurs. This new road and the
direction in which it goes is apparently determined by the direction in which most of
the workers happen to run in their excitement. Several beginnings will be made by
different groups thrown out from the main body. The biggest group will be the first
to have a well-worn road, and this will be the one finally selected by all the workers.
If the trench is dug near the end of a road immediately anterior to the place where
the workers disperse to collect the seeds, and if this trench is filled with water, it
often happens that a new road is not decided upon until a day has been spent in
futile labour.
If a narrow bridge is placed across the water-trench directly in the middle of the
old road, many, or perhaps all, workers in the collected crowd will one after another
carefully test the bridge, but these attempts never go beyond an ant's length, so
that the hind legs are still on the ground while the body is on the bridge. The presence
of the water in the trench is apparently the deciding factor, since they will cross a
bridge with no water underneath. If a small soilcovered board is placed opposite the
bridge, and ants are allowed to collect on it, it is possible to transport them across
the trench in considerable numbers at a time. Now a singular thing happens. All the
workers thus transported across the line of water immediately travel to the end of
the road and disperse to search for seeds. They come back to the road each carrying
a seed, travel to the trench, and at once cross the bridge. The operation is naturally
far more risky for an ant struggling with a burden several times bigger than itself
than it would be for an unladen ant. One can continue carrying the ants across the
trench for a great length of time. By marking individuals with red paint it can be
ascertained that in the course of time the same ones are carried across repeatedly.
If the waiting ants commence a new road, it is only necessary to obliterate it in order
to concentrate them at the bridge again.
And after one's patience has been exhausted, their behaviour is still the same.
Not one of those coming from the nest will ever cross the bridge, while those
returning, encumbered with seeds, cross at once. It may be thought that holding a
large seed in the mouth possibly prevents a sight of the water, and that the fearless
crossing from the far side is due to this fact. But this is not the
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case. If the seeds are taken from the ants just before they reach the bridge, they
will continue their journey and cross just as readily as their laden fellows. And an
ant will continue behaving in this manner after it has been carried over the water a
great many times and crossed the bridge on the homeward journey.
The instincts involved will of course at once be apparent to the student of
behaviour. On the far side of the bridge a double ‘pull’ is exerted. There is the instinct
to secure food and in addition there is the mightier ‘homing’ instinct, which is
sometimes stronger than the fear of death itself. But the most remarkable thing is
the apparent impossibility of teaching the workers that if there is no danger in crossing
the bridge with a load, there must be less danger in crossing it without one. If they
could only learn that the bridge is safe to cross, it would constitute a causal memory
of the simplest kind. But the ants cannot remember.
Compare this behaviour with that of an animal in which the instinctive mentality
is still dominant but where there is a suggestion of individual causal memory.

Suggestion of Individual Causal Memory
Game birds are protectively coloured and, as their main environmental danger comes
from soaring birds-of-prey, they have developed by selection a tendency to crouch
down in the grass and lie still. So strong is this instinct that when an unaccustomed
danger threatens, the same method is adopted even when it increases rather than
diminishes the risk. If the danger becomes too pressing, the bird will, as a last resort,
try to save itself by flying or running to some new hiding-place.
For more than a hundred years game birds have been hunted with dogs and shot
at as they fly, yet still they crouch and wait until man and dog get so close that their
chance of escape is reduced to a minimum. The same bird may be wounded several
times, but still he crouches and waits to be killed. However, a certain adaptation of
behaviour to new conditions becomes apparent, even where these constitute a
completely new experience. In districts where birds are regularly shot, they fly farther,
faster and scatter more widely than they do in districts where they have not been
hunted, or than they would do when pursued by an eagle. There is, therefore, a
causal memory. The bird remembers and its behaviour is to some extent dictated
by that memory; but only to a small extent. The individual causal memory is not
powerful enough to inhibit the phyletic memory which has become so highly
disadvantageous under the new conditions.
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Control by Individual Causal Memory
The third stage in the pathway of mental evolution is that of an animal in which the
causal memory has become predominant. For this purpose I shall review our troop
of wild baboons under conditions somewhat analogous to those illustrating the
second type of mental behaviour.
For some five years they had had no experience of a man with a rifle. We had
taught them not to fear man as such. The result was that they allowed any man with
a rifle to come very close to them. During this time many babies had been born and
had grown up who had perhaps never heard a gun fired, and certainly had never
had the experience of having a gun fired at them. When, towards the end of our
period of observation, the troop was approached by two men armed with rifles, the
older individuals at once uttered first the ‘warning’ and then the ‘alarm’ loudly and
insistently; thereafter they stood not upon the order of their going. The youngsters,
frightened by the cries of their elders, ran to their parents and a precipitate retreat
was beaten. But when they realised that the two men were the only cause of all this
commotion, they began to lag behind in their frantic race uphill and eventually
stopped, watching the approaching men and the fleeing adults alternately. Two
shots were fired at them. One young female was killed and another wounded. And
that was the last time the scalp-hunters had an opportunity of shooting them in this
manner.
For a long while the troop still tolerated unarmed human beings in their vicinity,
but even this stopped when they had been caught once or twice by men with
concealed rifles. Here we have behaviour shaped entirely by the new memory. The
animal is burdened by no ready-made hereditary memory useful only in meeting
customary events in its environment and likely to become highly disadvantageous
in the presence of new and unaccustomed conditions.
If I have perhaps unduly emphasised certain aspects of these three types of
behaviour, it has been done only to make more apparent an essential attribute of
the two great types of mentality in nature which they serve to illustrate. It must not
be thought that I am trying to prove the absence of individual causal memory in all
animals outside the order of the primates. Its development, like all evolutionary
processes, can be continuously traced as existing in different degrees in different
species. In insects and other lowly organisms it is almost entirely absent. Here the
individual in its relation to its environment is completely dominated by hereditary
memories only. In the highest mammal, behaviour is, generally speaking, determined
in this manner, but there is always an adumbration of the individual causal memory.
However, it is only when we reach the primates that this soul of individual causal
memory takes the predominant share in fashioning the behaviour of the animal in
relation to its envi-
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ronment, and it is here that its real place in the scheme of mental evolution becomes
clear.
Nor, on the other hand, is instinct - or phyletic memory - absent in the primate.
Its activity is submerged by the soul of individual memory (cf. Freud's theories), and
as we ascend higher in the scale to the anthropoids, the more noticeable does this
submergence become. This process is correlated to definite organic modifications.
Two other facts must always be kept in view if we are to form any clear
understanding of the chacma's mentality:
1. The new mentality is not in any sense an evolutionary product of instinct.
2. The new mentality does not take the place of the old - they exist side by side.
Where the new mentality has become dominant, as in the chacma, the old
mentality has become functionally submerged, but it is still there. In the primate
the relation of the new mentality to the old one is of reason towards instinct.

The essential difference between these two types of mind - those largely governed
by individual causal memory and those by phyletic memory - has been recognised
by many thinkers, and various speculative attempts have been made to ascertain
their selective cause. Professor Henri Bergson, for instance, writes in L'Evolution
Créatrice:
‘From the fact that instinct is always more or less intelligent it has been concluded
that instinct and intelligence are things of the same kind, and that there is only a
difference of complexity or perfection between them, and above all, that one of the
two is expressible in terms of the other. In reality, they accompany each other
because they are complementary, and are complementary only because they are
different, what is instinctive in instinct being opposite to what is intelligent in
intelligence.’
I must confess that the concluding portion of this statement does not convey a
very clear meaning to me. Nor can I quite agree with Professor Bergson's further
assertion that these two types of mind are the outcome of two divergent pathways
in evolution, and I shall attempt in the next chapter to arrive at an understanding of
the probable evolutionary course of the new mind as inferred from an analysis of
behaviour.
In the meantime I wish to emphasise that this speculation of Professor Bergson's
seems irrefutable: One cannot speak of ‘intelligence’ as the evolutionary culmination
of ‘instinct’, in the same sense as one would speak of the wing of the bird as the
evolutionary outcome of the fore-arm of the reptile. It must always be remembered
that we are dealing with functions and not with organs, and there can be no question
that ‘intelligence’ is the function of a new organ -
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an organ quite different from that which governs instinct. In the brains of primates
and non-primates the organs of instinct and intelligence function in different degrees.
It would therefore be incorrect to speak of ‘intelligence’ as a transformation of ‘instinct’
as one might perhaps speak of flying in the bird as a transformation of walking in
the reptile, which is an evolved general function of the same transformed organ - in
the case of instinctive and intelligent mentality they are different functions of different
organs.
Both types of mentality can therefore be recognised and distinguished in all the
higher mammalia in different degrees, but between the highest non-primate animal
and the lowest primate there is a considerable hiatus in their relative activity. The
low primate compared with the high non-primate seems somewhat beyond the mere
transition stage. It is the position of the climber well over the top of the hill compared
with the climber still on the nearer slope. But it is quite possible that wider research
may prove this hiatus to be more apparent than real. It remains now to examine
more closely the outstanding attributes of these two kinds of mind.

Instinctive Mentality
The term ‘phyletic memory’, which I have selected as preferable to ‘instinct’, seems
to imply the existence of ‘consciousness’ in the human sense, since consciousness
is a necessary adjunct of human memory. But I have already explained that by the
term ‘memory’ I do not wish to predicate any identity with human memory. The term
was selected only in view of certain striking analogies, and consciousness does not
seem to be one of these. A question which occurs sooner or later to every student
of animal behaviour is: Is there any consciousness in instinctive actions?
It is of course essentially a matter of definition whether consciousness means
either (a) a mental picture of the end towards which behaviour tends, or (b) a
conception of cause and effect in the behaviour adopted. One would at once be
inclined to say that there can be no consciousness in instinctive action.
In the first definition there can be no knowledge of an end outside individual
experience. The weaver finch hatched under a canary commences, under certain
conditions, to weave its beautifully patterned nest. It has never seen a completed
nest. It has never gone through the difficult and complex process of tying the first
straws, and yet it completes the nest in just the same way that the wild bird does.
It is hardly conceivable that the bird can have any knowledge of the end towards
which its labour tends. It cannot, as it works, have a mental picture of the completed
work which it has never seen. But we must not forget that such a conclusion is
entirely anthropomorphic. We are judging the bird's mentality by our own. We cannot
know a thing we have not experienced and
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therefore cannot prejudge the weaver finch. This reasoning has its weakness. We
cannot weave a nest we have not seen and yet the finch certainly does. In other
words, if the tendency to such complex actions is hereditary, why cannot the mental
picture also be hereditary?
And the matter becomes even more difficult when we consider complex instinctive
actions performed by a ‘conscious’ being - say, by a chacma or a human being. It
is difficult to imagine a human being engaging in purposive actions where the purpose
is unknown to him. It seems a contradiction in terms. And yet it does occur. George
McCall Theal mentions the wonderful homing instinct of the Bushmen. Young children
taken by wagon great distances from their homes found their way back through
pathless wildernesses. This same ‘instinct’ is present in most primitive peoples, and
we had an opportunity here in Waterberg of examining just such a case of ‘homing’
in a descendant of the so-called ‘vaalpens pygmies’ that at one time inhabited the
Bushveld of the northern Transvaal.
A boy of about fourteen was taken a roundabout journey of approximately 280
miles by road and rail to a new home which, because of an intervening big mountain
range, was, in fact, no more than 40 miles away from his starting-point. He had
never been any distance away from his original home and certainly knew nothing
of the surrounding country. Shortly after his arrival he set out in the night and reached
his old home two days later. His spoor was followed and it was found that his route
was as nearly straight a line as the nature of the country would permit. It seems an
impossible performance. Unfortunately, the intelligence of the boy was of a very low
order. Careful questioning elicited no information other than the constantly repeated
refrain: ‘I did not know where my home was, I ran away because I wanted to go
home.’
Here is another case: A baby chacma was reared for us by a lady in Waterberg,
who took charge of it a few hours after birth. It was taken away from her when it was
about eight months old, and transported a distance of 60 miles over two ranges of
mountains through uninhabited country. During the journey it was shut up in a dark
box and every means was employed to destroy its sense of direction. The little
animal was passionately devoted to the human being who had taken the place of
its mother. When released at its new home it showed acute distress, running about
restlessly and climbing to the tops of trees and houses, constantly calling for its
human protectress. Later in the day it became quiet but deeply melancholy and
refused to be comforted. It would take no food and ignored the overtures of the
strange children about it, although it had never known playmates other than children.
Before daybreak the next morning it had disappeared and six days later it reached
its old home in the last stages of exhaustion and hunger, but showed the wildest
delight when again embraced by its human foster-mother.
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In both these cases we clearly have purposive action towards an unknown purpose.
At first glance it is hard to understand how a conscious human being can undertake
a distinctly purposive action without a clear mental picture of the end towards which
his action is directed and of each step to be taken to attain it. But it is just this
‘subconscious’ behaviour of conscious beings which affords us perhaps the strongest
ground for inferring that there is no ‘conscious’ mental picture in purely instinctive
action. It is quite certain that a conscious being can carry out highly complex
purposive actions of which it is not conscious. There is no mental picture, no
conscious reasoning, no memory involved in its performance. If such a mental
process can occur in a mind ordinarily dominated by ‘consciousness’, then it is
certainly conceivable that it may occur in the instinctive mentality.

Intelligent Mentality
But we are on surer ground when we come to consider the question of the mental
concept of cause and effect in instinctive behaviour. It is certain that in the purely
instinctive mind there is no conception of the relation between cause and effect in
the world of the senses. If, for instance, a purely instinctive animal is prevented from
attaining the object of its actions, it will continue its futile efforts indefinitely, never
realising that success is impossible. Even if the impediment is so simple that the
most elementary conception of causality would at once make clear a method of
overcoming it, that method will never be adopted if it entails a deviation from the
customary course of action.
This, therefore, is one tangible example of the fundamental difference between
the two types of memory: in the one there enters the element of causal
comprehension, in the other it is absent.
And there is one other difference no less significant. Phyletic memories, as the
name implies, are hereditary; causal memories are not. The ability to accumulate
individual causal memories is of course transmitted, but the work done, the
accumulated memories themselves, are never inherited by progeny from parents.
The weaver finch comes into existence latently equipped with all the complex
memories necessary to overcome all the usual difficulties of its natural environment.
Without instruction or individual experience, it knows how to build its nest and what
material to use. It knows what its natural food is, where to look for it and how to
secure it. It knows what to do to find a mate, and when the eggs are laid it incubates
6

them and feeds the young on just the right food. It knows what dangers threaten
its existence, and if they appear, it knows exactly what to do in order to escape
them. And it does these things without ever having seen them done.
The chacma seems a poor helpless thing when compared with this perfect
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hereditary knowledge of the weaver finch. Often it does not inherit even the most
important environmental knowledge from its ancestors. Without instruction or
individual experience, it does not know what food to eat and what to avoid; it just
has no idea where to look for food. It does not know where to seek a safe shelter
in the night or what to do to protect itself from the weather. It does not recognise
real danger, a danger that has perhaps destroyed members of its race for a thousand
years. Even the sexual sense is frequently not correctly orientated hereditarily.
However, evolution has more than recompensed the chacma for this loss of
hereditary memories.
It has become the fashion in certain popular ‘natural history’ books to ascribe all
manner of human psychic attributes to animals. Among other marvels, the mother
is described as teaching her young one necessary environmental knowledge. This
is no doubt very affecting and naturally appeals to deep human sentiments.
Nonetheless, I do not think that these stories, or other tales of the immediate
memorising of complex new causes and effects, give a true picture of the animal's
mind. Outside the order of primates there are no such processes in nature. It is only
7

in primate behaviour that tradition first appears as a determining element. The
young otter needs no instructions from its mother in the art of swimming and capturing
fish, even if she were capable of imparting it, since it is born equipped with all the
knowledge its mother possesses. It would be interesting to study this question of
the inheritance of the instinctive mentality in higher mammals under experimental
conditions. However, we did have an opportunity of effecting a convincing comparison
between the otter and the chacma in this respect, and a record of their respective
behaviour makes clear the profound difference between these two animals as far
as the inheriting of environmental memories is concerned.
Both baboon and otter were taken away from their mothers shortly after birth. The
baboon was reared under our own supervision by a human fostermother. The baby
otter, whose captured mother died from wounds immediately after its birth, was
8

placed among a litter of puppies and accepted by the bitch. Both were carefully
kept from all contact with their own kind and all knowledge of their natural
environment.
The otter was reared thirty miles from the nearest running stream. The only water
supply in the vicinity was in a deep well, and it never, at any one time, saw more
water than was necessary to quench its thirst. It never saw a fish or crab and was
fed exclusively on raw meat. When fully grown, it was taken for the first time to a
river pool. It ran down to the water, smelled it and drank some. Then it struck the
surface two or three times with its paw and immediately plunged in, diving, swimming
and ‘playing’ just as a wild otter does. It had not been fed for some considerable
time, and within half an hour it had captured a small fish and then a crab.
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Our artificially reared baboon came from a district where its natural food supply
would have consisted almost exclusively of insects and wild fruit. The wild baboon
obtains insects by turning over all big stones in its line of march and is especially
fond of the very abundant scorpions. This is a delicacy relished by wild baboons
throughout South Africa and they show great ingenuity in catching them. The scorpion
is rapidly beaten about with the hand until half-dazed, and is then turned on its back
by a flick of the fingers and seized by the legs. In this position it cannot sting. The
tail containing the sting and poison sac is carefully removed before eating. I have
never seen a wild baboon stung by a scorpion during this process. Among the wild
fruit commonly eaten there are several tempting-looking drupes and berries which
are poisonous. Two species of fruit-bearing shrubs are remarkable because of the
very close resemblance they bear to each other. These are the sandappel or the
grysappel (Parinarium capense) and gifblaar (Dichapetalum cymosum). The fruits
are very different in colour and size, but the plants themselves can hardly be
distinguished from one another. The fruit of the gifblaar is bright red in colour and
very tempting in appearance - but the plant secretes a strictuous poison of extreme
virulence and the fruit is especially rich in the deadly substance. The fruits of the
two plants are far less conspicuously coloured. Both are edible and much esteemed
by wild baboons and their human neighbours. I have never seen a wild baboon
meddle with a poison plant or attempt to pick a poison fruit. They carefully avoid
them. Quite small youngsters seem to know the danger. How the individual acquires
this knowledge I am not sure, but not even in their case would I care to suggest
purposive maternal tuition.
To this, its natural environment, our captive baboon was suddenly introduced for
the first time when it was nearly full grown. It had been deprived of food for long
enough to make it extremely hungry, but although it was in the midst of unturned
stones covering innumerable insects, it had no idea of turning them over, nor could
direct suggestion awake any hereditary memory. When a stone was turned exposing
a number of scuttling beetles and scorpions, it leaped away in terror and for a long
time it showed the greatest fear of a scorpion. After a great deal of coaxing it was
at length induced to eat two from which the stings had been removed. It was then
shown a third one under a stone and this time it greedily seized the insect and was
promptly stung in the palm of the hand. Each kind of wild fruit it handled with the
greatest caution, first smelling it repeatedly and then nibbling small bits. When it
was eventually introduced to the two plants mentioned, its confidence had grown
to such an extent that it plucked and ate a grysappel without hesitation. There was
just a little hesitation when it reached the poison plant. It picked a fruit and at once
placed the whole of it in its cheek pouch and when it was prevented from plucking
another, it at once commenced chewing the one it had. It was only then that
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the sense of taste must have come to the rescue, as the masticated fragments were
at once ejected with every sign of distaste and fear, and never after that could our
9

chacma be induced even to handle the leaves or fruit of the gifblaar.

It becomes clear that, generally speaking, in the non-primate most memory necessary
for it to exist in a certain definite environment is phyletic and can remain latent for
an indefinite time until it is called into activity through some suggestion from without.
In the primate, little such memory is inborn.
In recapitulating the facts briefly, we must recall:
(a) that the behaviour of all organisms is controlled by two different types of
mentality;
(b) that the foundation of the newer mentality is the ability to accumulate memories
with causal comprehension;
(c) that the one is not the evolutionary culmination of the other;
(d) that phyletic mentality is inhibited by individual causal mentality and becomes
inactive where the latter controls behaviour;
(e) that the one is inherited as a complete mechanism for reacting to the customary
environmental events;
(f) that in the other the heredity extends only to the ability to accumulate individual
memories, which renders possible beneficial reaction to all environmental
events, whether customary or unusual; and
(g) that both these types of mentality exist in different degrees of activity in all the
higher mammalia.

The great frontier between the two types of mentality is the line which separates
non-primate mammals from apes and monkeys. On one side of that line behaviour
is dominated by hereditary memory, and on the other by individual causal memory.
The animal whose behaviour is dominated by the individual causal mentality inherits
no directing memories other than those which control its behaviour during infancy.
As the capacity for registering causal memories develops in the individual, so does
the soul of phyletic memories become submerged.
All these stages that we see in nature in different degrees in different animals are
convincingly portrayed in the ontogenetic, or individual, development of the primate
soul. It is known that the development, both embryonic and postnatal, of the organism
is to a certain extent a recapitulation of the evolution of the species. To this general
rule mental evolution affords no exception. The phyletic history of the primate soul
can clearly be traced in the mental evolution of the human child. The highest primate,
man, is born an instinctive animal. All its behaviour for a long period after birth is
dominated by the instinctive mentality. The knowledge of its natural food supply and
where to
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seek it is inborn. It has a knowledge and fear of falling, a phyletic memory of an
arboreal past. It clings to the mother. It knows how to show distress by its cries. But
it has no memory, no conception of cause and effect, no consciousness. Then, as
it grows, the new mentality slowly, by infinite gradations, emerges. The earliest sign
of its dawning is the dim appearance of memory, and a mother's first glad exclamation
in recognition of its coming has always been, ‘My baby remembers.’ Its mind can
register, vaguely and uncertainly at first, an individual causal memory. And it is here
that the wonderful transition occurs, a transition which the phyletic evolution of the
soul of the chacma exemplifies. As the new soul, the soul of individual memory
slowly emerges, the instinctive soul becomes just as slowly submerged.
The one is not an outgrowth of the other. The individual soul seems gradually to
overshadow the instinctive one. For a time it is almost as though there were a struggle
between the two. The control is divided. But in the end the new soul ousts the
instinctive one from directing the mechanism which controls the behaviour of the
individual, and assumes forever after the predominant place. Surely in this manner
and in no other, the higher primate soul evolved from that shadowy beginning of
individual causal memory which we first clearly see in the higher mammals.

4 The Selective Cause
In the struggle for existence there must have been some strong advantage attendant
upon individual causal memory to render possible its survival and triumphant
evolution. At the very outset of this investigation one is, therefore, met by the
questions: How did this type of mind come to be selected? What were the advantages
which it conferred upon a species?
All transformations in organic matter, all modifications of organ function brought
about by natural selection, are specialisations. That is to say, every modification is
selected to react favourably under certain definite sets of natural conditions, and
the organism in which such modification has been selected is limited, as far as that
modification is concerned, to the special set of natural conditions which selected it.
It is under these conditions only that it confers a real benefit upon the possessor.
Some specialisations may appear to be more extensive adaptations to natural
conditions than others, but in any case it is only in a relative sense that a modification
can be described as general. However widespread these conditions may be, the
modification which embraces them is nonetheless a specialisation, and
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the limitation of the organism to the specific environment in which these selecting
conditions exist is an inevitable condition.
No specialisations in nature are without an attendant number of disadvantages.
Whether the specialisation continues and the attendant disadvantages are eliminated
by selection of course depends upon their relative values in the struggle for existence.
But even the elimination of a disadvantage can only be effected by fresh
specialisation. There is no such thing in nature as an organism in perfect accord
with its environment. Even the highest adaptations are never ideal. In ultimate
analysis, this practical truth rests upon the certainty that all the laws of the inanimate
universe are inherently hostile to organic life. The struggle of life is not, as it often
appears in popular conception, merely the struggle of the organism against competing
fellows. From its inception, an organism struggles against opposing laws of matter
which make for dissolution and the hindrance of growth. Organic evolution is at best
but the line of least resistance. Selection is not so much the preservation of the fit
as it is the destruction of the unfit. For the fit it is not so much a conquering invasion
10

as a lucky escape.
But it is, after all, the restriction to a definite environment which constitutes the
main disadvantage which every adaptation drags after it. The more highly an
organism is adapted to struggle against a certain set of natural conditions, the more
effectively is it confined to the environment in which those conditions exist. That is
the universal law. The higher the adaptation to one environment, the more complete
is the discord under a suddenly changed one. And since the natural conditions which
select modifications are very often local - especially so with the higher mammalia the effect of such organic reactive adaptations is to impose often a local as well as
an environmental limitation upon the possessors. It is, in fact, difficult to escape the
conclusion that one great tendency of natural selection is to localise as well as to
specialise.
It is a general law of nature that a suddenly changed environment means
destruction, and it has been practically illustrated in numberless instances in this
continent of rapidly changing natural conditions. Reference has already been made
to the inability of drought-affected otters to exist outside their natural environment
even in the presence of abundant food for which they have not been specialised.
But the destruction of species is due on a far greater scale to the changed conditions
attending man's advent. We have watched the dwindling and extermination of one
great species after another, species that perished because they could not change
their environment. The vast herds of bontebok (Damaliscus pygargus), blesbok
(Damaliscus albifrons), springbok (Antidorcas marsupialis marsupialis) and black
gnu (Connochaetes gnou) which at one time covered the great inland plains of Africa
from horizon to horizon are on the verge of extinction or have vanished because
they were unable to exist in the
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Bushveld which lay as a harbour of refuge before them. There is the same food, the
same water, the same climate, and numbers of other great species could and did
take advantage of this means of escape and still live. But these unfortunates were
so highly specialised for the open plains that existence in the bush was impossible
for them. One little factor - the treelessness of a locality - decided their fate.
In Waterberg it is possible at present to study this singular type of development
closely. Large herds of springbok have always existed on the Springbok Flats. These
flats are a small island of level, open country about sixty miles long by sixty wide,
in a sea of bushveld. The open country and the bushveld merge almost imperceptibly
into each other. Of late years the flats have become settled by farmers and the
springbok are rapidly approaching extinction. A single step divides them from safety
and they cannot take it.
There is also the instance of a herd of giraffe driven by hunters into a treeless
portion of the Highveld from which escape was difficult. Great herds of other big
game, with which the giraffe commonly associates in the bush country, lived there.
The pasturage was good (and the giraffe can feed on grass), water was plentiful
and yet within a few years the entire herd had perished.
It is sometimes a very slight and apparently insignificant morphological modification
which decides the fate of an animal under a changed environment. Very often it is
not even apparent, and such is certainly so with respect to the springbok mentioned.
Organic modification, however, is never as powerful in limiting an animal to a
certain environment as psychic specialisation. An instinct is in this respect tyrannous.
Where it is a dominant factor in behaviour, an animal will overcome the fear of death
itself - that strong determinant of action - rather than violate the inborn direction. In
nearly all the examples of non-primate behaviour I have described, this compelling
power of hereditary memory will be apparent. Nature abounds with instances. I might
add to these a classic illustration, that of the Galapagos lizard (Amblyrhynchus
cristatus) described by Darwin in his Journal of Researches. It is an amphibious
animal and spends most of its time in the sea. It swims and dives with just the same
ease and perfection that it moves on land. It feeds chiefly on seaweed and goes
long distances out to sea to procure it. It can remain under water for at least an hour.
Now, it happens that all its natural enemies live in the sea. On land it is quite safe
from predatory foes, or rather was until man arrived on the scene. So a hereditary
memory was therefore selected and when danger threatened the lizard had to reach
the shore in order to be safe. If the animal is frightened on land, it will not enter the
water but persist in trying to get inland. Even when cornered on the beach, it will
allow itself to be caught and handled rather than enter the sea, and if, when caught,
it is flung into the water, instead of swim-
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ming out to sea, it at once hurries back to land and climbs out on to the rocks.
But it is not necessary to multiply instances in order to make clear the power of
hereditary memory. It is a thing that can be proved experimentally by very simple
means in the case of every animal whose behaviour is dominated by this type of
mind.
It will be seen that from the given facts a very general rule is deducible:
Below the order of primates an animal can seldom acquire an individual causal
memory of sufficient force to inhibit the action of an hereditary one. Where an instinct
is replaced or modified in nature, it is done not by the acquisition of an individual
causal memory but by the evolution of a fresh hereditary memory through natural
selection. It is only when we reach the order of primates that we find as a general
process non-hereditary causal memories immediately replacing and modifying the
action of hereditary memories.
Among the mammalia the disadvantages attendant upon all specialisations are
therefore far more irremediable in the case of instinct than one can conceive it to
be where mere morphological modification is concerned. Even in cases where
instinct is strictly correlated to organic structure it seems evident that the bodily
specialisation never so surely confines an animal to a limited environment as the
attendant instinct. The one is, in the nature of things, rarely an insurmountable
obstacle; the other cannot be overcome.
If now we picture the great continent of Africa with its extreme diversity of natural
conditions - its high, cold, treeless plateaux; its impenetrable tropical forests; its
great river systems; its inland seas; its deserts; its rains and droughts; its sudden
climatic changes capable of altering the natural aspect of great tracts of country in
a few years - all forming an apparently systemless chaos, and then picture its teeming
masses of competing organic life, comprising more species, more numbers and of
greater size than can be found on any other continent on earth, is it not at once
evident how great would be the advantage if under such conditions a species could
be liberated from the limiting force of hereditary memories? Would it not be conducive
to preservation if under such circumstances a species could either suddenly change
its habitat or meet any new natural conditions thrust upon it by means of immediate
adaptation? Is it not self-evident that in a species far-wandering, whether on account
of sudden natural changes, competitive pressure, or through inborn ‘wanderlust’,
those individuals which could best and most quickly adapt themselves to the most
varied conditions would be the ones most likely to survive and perpetuate the race,
and that among species, one equipped for distant migrations would always have a
better chance than a confined one? Are not all the elements present to bring about
the natural selection of an attribute by means of which a species could thus meet
and neutralise one of the most prolific causes of destruction?
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This is not advanced as a demonstrable theory. It is no more than an attempt to
show that it is hardly possible to imagine conditions existing anywhere in nature at
any time which would not in some degree tend towards the evolution of such an
attribute. If these present conditions are self-evidently likely to select it, how much
more likely, for instance, would not its birth and growth have been during the earlier
history of the planet, during the Pleistocene period, when cataclysmic movements
of its crust and great and repeated climatic changes still belonged to the usual and
customary category of natural events.
What then would be the nature of the attribute which would have to be selected
in order to realise this advantage? I think that I have made it clear that no mere
somatic change, except in one respect, could attain it. No generalising perfection
of hand or foot, nor the attainment of the upright position, nor the transformation of
any function in any single organ could render a species immune from the danger
inherent in suddenly changing natural conditions. It is not conceivable that it could
have been attained in any other way than through a modification of the brain and
its functions. In other words, the attributes selected had necessarily to be psychic.
The first step was the selection and perfecting of a mentality capable of individual
causal memory. And the probable course of its evolution can be read in the stages
of this mentality discernible in different existing species. From its first glimmerings
in the lowliest vertebrate, through the high stage attained in the mammals, to its
perfection in the primates, is reproduced the course it ran through the ancestors of
the highest primates. The accumulated causal memories themselves were not
hereditary. If they had been selected, it would at once have re-subjected a species
to the disadvantage of limitation. The causal memories inherited by offspring would
have reacted favourably only under the conditions which created them. To me this
seems the only reason why accumulated causal memories were not selectively
rendered hereditary just as instinctive ones were.
The next step was the obliteration of the mentality which inherits environmental
memories. It will be seen later that where there is dual control - as in the lower
monkeys - the analysis of behaviour invariably creates the impression of an apparent
conflict, and it seems an inevitable conclusion that those individuals least burdened
with phyletic memories are the ones most likely to survive. The least reflection will
show that this must be so in the case of all animals in which the new mentality has
taken shape as a determinant of action.
However, instead of heredity in the new environmental memory, another benefit
was conferred. If the animal had had to acquire its own memories by direct individual
experience only, it would have been subjected to many new disadvantages. It would
individually have had to meet every environmental danger, it would have had to
discover for itself every possible food supply and
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the best means for utilising it, before its memory could have been of any assistance.
An average mammalian life-time would hardly have sufficed to adapt such an animal
effectively to its environment. If such a species possessed no hereditary
environmental memories, each individual would have had to adapt itself to existence
in this laborious fashion, no matter whether the environment into which it was born
was an ancient or recent one. Under such circumstances an animal with the most
highly developed causal memory would hardly have had the same chance as the
animal that enters upon life furnished with all the most essential environmental
memories. But inherent in the new mentality is the element of tradition. It is in reality
only a consequence of the normal activity of the causal memory, but it has the result
of enabling an animal to reap the benefit of the accumulated memories of its
ancestors without the need of direct experience. In the highest primate, articulate
speech has enormously increased the scope and extended the benefit of tradition.
The general effect of tradition therefore is equivalent to the general effect of hereditary
memory. It is hereditary memory without the sting of limitation.
There was, of course, no sudden leap in the inception of the new mind. It was a
thing of infinite gradations and stretches away through vast periods of time. The
mills of God grind slowly and very uniformly. This de-specialising tendency is, in
fact, as widespread as organic life itself. It is only when we reach the order of
primates, however, that the new mind emerges for the first time to take a great or
even a controlling share in generally determining the animal's reaction to its
environment. And it is here that we encounter for the first time behaviour clearly
under dual control. It is the same duality of control that we see in the human child
when individual memory first becomes active. In the lower African arboreal monkeys
this psychic doubling can be clearly studied in many different stages.
There are species where the individual grows up equipped with many important
hereditary environmental memories while the causal memory is also active. For
instance, a considerable number of vervet monkeys (Ceropithecus aethiops
pygerythrus), reared in captivity, grew up with fairly complete hereditary memories.
They all knew their natural food, where to look for it, and how best to utilise it. They
had a clear knowledge of environmental dangers. The larger African eagles - their
worst natural foe - were instinctively recognised, and were guarded against in the
only possible manner - that is, by dodging under thick branches. Beasts of prey
were also hereditarily recognised, but here hereditary memory was not as clearly
directed as in the non-primate gregarious mammals. A donkey, for instance, when
seen for the first time, caused just as much terror as a leopard. The sexual sense
was invariably correctly directed by hereditary memory.
There is, in fact, not a very great difference between them and the higher
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gregarious mammals as far as the activity of the instinctive mentality is concerned.
But the difference becomes more than conspicuous when we come to consider the
degree of development attained by the causal memory. The vervet is certainly not
as ‘clever’ as the chacma. It is slower to accumulate individual memories and its
comprehension of causality in the individual memory is not as perfect as in the
chacma.
If in the vervet the ‘dual control’ is so equally divided that it is almost impossible
to say to which side the balance swings, then it is in the chacma that the process
of submergence of the instinctive mentality first becomes clearly apparent. Here for
the first time individual memory assumes dominant control of the mind. And there
is a further singular difference between the chacma and the vervet in respect of the
instinctive mentality. In the vervet there is great uniformity of instinctive behaviour;
in the chacma there is great individual variation: that is to say, all the artificially
reared vervets showed the same degree of hereditary memory. In the chacma,
individuals are found that are almost as completely equipped with hereditary
memories as the vervet; but a large percentage lack even the most essential ones.
Generally speaking, it is the ‘clever’ chacma that is without phyletic memories. The
‘stupid’ ones are sometimes highly instinctive.

5 Addictions and Depression
The habitual use of poisons for the purpose of inducing euphoria - a feeling of mental
well-being and happiness - is a universal remedy for the pain of consciousness.
Euphoric intoxication is of especial interest in this study because of convincing proof
that there exists in the chacma a state of mind similar to that which induces the use
of euphorics in man.
I do not know of any human race, savage or cultured, which has not developed,
or acquired from other races, the habit of using some poison, generally of vegetable
origin, for the purpose of creating euphoria. There is hardly an exception to the rule
that every race has discovered in their own habitat some such poison, or a method
of manufacturing one. The only exception would, of course, be the Arctic races, but
even they have all at one time or another acquired intoxicants from their neighbours
in both East and West. On the other hand, I do not know of any species of animal
under natural conditions that has discovered or acquired a knowledge of this kind
and so formed a definite new habit. The one exception in this country is the chacma.
The poisons most widely used by man are opium and alcohol, but a list to in-
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clude all the vegetable substances that are so employed throughout the world would
fill a respectably large volume. All of them have one property in common: the first,
and chief, physiological effect is a temporary feeling of happiness which wears off
as the poison is eliminated by the system. Among savage races, alcohol is used for
one purpose only: to get drunk. But even among the most highly cultured European
races, alcohol was, within the memory of man, used for the same purpose by all
classes of the community - to get drunk completely and unequivocally. The disrepute
into which drunkenness has fallen among the higher classes in Western civilisation
is a thing of comparatively recent growth.
As to the purpose in the use of all such poisons, I do not think there can be any
question: A state of mental exhilaration or happiness is sought by the individual
which he does not otherwise possess. The euphoria of intoxication replaces a
condition of unhappiness varying in intensity in different individuals. But it is not
every case of mental suffering which seeks relief in intoxication. It still remains mainly
a matter of temperament. And even in cases where the pain of consciousness is
acute and the temperament favourable, there may be sufficient correctives in the
environment to rival the poison as a remedy. When these exist and when, in addition,
a clear perception of the danger is temperamentally possible, the powers of subjective
inhibition may be strong enough to keep the temptation at bay.
It is often said that a man ‘takes a drink’ on account of some disadvantageous
change in his condition. I think in such cases the determining factor is nonetheless
the pain of consciousness that was present and which became dominant by the
removal of what had been a continuous restraint. Men drink on happy occasions,
too, because they have the assurance that in this manner all vestiges of mental
gloom will be lifted and they will attain a state of pure joyousness more in accordance
with the environment.
The supreme danger which lies in the use of intoxicants as a cure for mental
suffering and which often renders the remedies worse than the disease is of course
the morbid organic changes resulting from habitual use. Cessation of use causes
what are known as symptoms of abstinence, of a severity and painfulness
proportionate to the usual dose and the duration of the habit. These symptoms are
always painful, and a dose of the poison invariably affords relief from their immediate
effects. Long-continued habits, therefore, set up in time a double ‘pull’ - the craving
for the characteristic euphoria and a dread of the painful symptoms of abstinence.
It is to those temperaments in which pain is a predominant element of consciousness,
and in which some quality of suffering is inseparable from thought, that alcohol and
all joy-creating poisons constitute the greatest threat. Under its influence the individual
experiences a complete respite from intolerable suffering:
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The mighty Mahmud, Allah-breathing Lord, That all the misbelieving and black Horde
Of Fears and Sorrows that infest the Soul Scatters before him with his whirlwind
Sword.
In such cases life becomes a continual struggle to render permanent by excessive
use the very fleeting happiness these poisons bring, or even to attain a higher state
of mental exaltation, an endeavour which can never be realised. There is continual
alternation between the deepest gloom of abstinence and a mental state, when
drunk, which through continuous use of intoxicants begins to resemble sluggish
mental anaesthesia rather than positive happiness: but even this psychological
narcosis is a respite and becomes to the individual preferable to the normal condition
of suffering. It is in such cases that all the bonds of civilised life are eagerly snapped,
where the strongest springs of human conduct - love of friends and relatives, position,
honour - are restraints more powerless than plumed reeds to stop the whirlwind in
its course. Everything held priceless in normal psychic life is carelessly cast into the
maelstrom. The sufferer drifts into a vicious circle and, like the scorched fly, spins
in vain upon the axis of his pain. The black horde that normally infests the soul is
replaced by an ordered league of deadlier foes against whom the Allah-breathing
Lord now in vain unsheathes his whirlwind Sword.
Proof that it is some type of mental gloom which induces the use of euphoric
poisons is further afforded by the strength and universality of these habits among
peoples in whom melancholy of temperament is a definite racial characteristic. The
Russian peasantry and the Chinese might be cited as outstanding examples of
nationalities whose pessimism and lack of joyousness are the first traits to engage
the attention of a stranger, and there are few other races upon whom habits of
intoxication have gained so strong a hold.
In this country the Bushmen are the embodiment of mental misery. It is amusing
to read today the observations of earlier investigators in this respect. Many of them
were in doubt as to whether these people could cough or sneeze, but they seemed
to be quite sure that they did not know how to laugh! (Martin Hinrich Karl Lichtenstein
[1803]: Reisen im südlichen Africa ...) Even their pleasures are sad beyond words.
Their songs are dirges, their dances funeral processions and their favourite music
a monotonous wail of misery. And never was a race so quickly and effectively
devastated by habits of intoxication.
11

They had a poison of their own - a wild hemp widely smoked by the yellow races
in South Africa. But dagga had apparently created a high degree of tolerance or
was not virulent enough to suit their taste. They seized upon the white man's
intoxicants, alcohol and tobacco, with avidity. Lichtenstein described their method
of using tobacco in his time. They drew the smoke from a tube of antelope bone
and swallowed it. It was not inhaled and exhaled
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from the lungs as cigarette-smokers do these days. By swallowing, the smoke was
passed directly into the stomach, so that a whole pipeful was consumed without any
escaping from the mouth. It quickly induced profound unconsciousness succeeded
by violent sickness, during which the swallowed smoke gradually escaped, each
patient (if so he can be named) being assisted in turn by the recovered members
of the party.
The yellow races of the more northerly areas (Hottentots, Griquas, Korannas)
have gone a step further in the use of tobacco as an intoxicant. The tolerance set
up by a century of abuse has rendered all the usual applications quite ineffective
and they have now acquired the habit of consuming the thick viscous oil concentrated
in old tobacco pipes. The oil is placed behind the lower lip and gradually swallowed
with the saliva. It seems almost incredible that sufficient tolerance could be created
for the body to become proof against such doses of a poison so active and deadly.
It will readily be imagined what effect alcohol had upon a race so strongly
predisposed to its use by every trait of character and every circumstance of their
lives. While it was still possible for them to procure brandy from traders without any
restriction, this constituted the chief, if not the only, article of commerce supplied by
the whites in exchange for the products of the industry and skill of these
cattle-breeders and hunters. So powerful was the craving for drink that every restraint
went by the board. They bartered not only their wealth, their cattle and skins for
brandy, but their means of livelihood as well. When all else had gone, ploughs,
wagons, and guns were offered. In the times of desperate need, the quantity of
brandy they received in exchange was of small importance, so long as it was
sufficient to cause complete intoxication. As a last resort, they invariably offered
their wives and children, and it is wellknown that numerous Koranna ‘apprentices’
were so procured by brandytraders in former days. There was the same utter want
of restraint in consuming the fiery liquids they purchased so recklessly and paid for
so dearly. The visit of a trader to a stat was invariably followed by numerous deaths
directly due to acute alcohol-poisoning.
The race has almost disappeared. As a united nation they exist no longer, and I
do not think that any South African historian of the future will hesitate to ascribe the
rapid decline not so much to the hostile invasions and conquests of white and black
foes as to the destructive effects of alcohol.

Intoxication in the Chacma
On the central plateau of the district of Waterberg near the source of the Palala
River we came on one occasion into contact with a very large troop of baboons
which we kept under observation for a considerable time. Our interest was due
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to the fact that we had been told that they had discovered for themselves a method
of intoxication. We had previously heard numbers of stories to the same effect about
other troops, so we took this opportunity, which looked promising enough, to ascertain
if possible the truth of the matter. Unfortunately, the circumstances were against us
and in the end we were unable to settle our doubts definitely. But the observations
are worth recording.
This troop had no less than five widely separated sleeping places, they were
extremely wild, and the moment our attention aroused their suspicions they trekked
away into the most inaccessible parts of the Hangklip Mountains, from the precipices
of which they maintained a careful watch on all our doings. Systematic observation
under such circumstances was quite impossible.
On this plateau and on the surrounding mountains of this region grows a shrub-like
tree belonging to the family Cycadacoae. It is a rare plant and seems to have a very
limited habitat. The leaves are a vivid green, and the tree bears a small plum-like
fruit of a dull red colour when ripe. Among local people this fruit has the reputation
of being extremely poisonous. In spite of a great scarcity of food at the time, we
found no direct evidence that it was being eaten by either birds or insects. Some
trees, however, had been stripped bare and it was evident that these had recently
been visited by baboons and there was every reason to believe that they had plucked
the fruit. We were assured that several troops of baboons in the region were in the
habit of eating this fruit, even during times of plenty, and that the animals became
‘drunk’ after such a feast. The drunkenness manifested itself in staggering gait,
inability to move quickly, and in utter carelessness of danger, all of which rendered
them, at such time, an easy prey to the hunters' dogs and rifles.
We saw none of this behaviour personally, and experiments with the fruit on
captive baboons had negative results. Neither long starvation nor any other
enticement would induce our chacmas to eat it. Both in smell and in flavour it was
‘sickly’ and unpleasant. The pulp of two of the ripe fruits killed a fullgrown cock in
about twenty minutes. About a year subsequent to our first visit, three little children
in the Palala district ate some of the fruit, and the relatives sent to us for assistance.
We reached the farm-house about four hours after the fruit had been eaten. Emetics
and several other home remedies (mostly utterly useless if not actively harmful) had
been administered. The eldest of the three children - a girl of ten - had died in
convulsions about an hour after eating the fruit. It is possible that some of the
innumerable remedies administered may have had a share in bringing about the
fatal result. She was described as having fallen into a deep and quiet sleep just
before death. The convulsions came on suddenly; none of the three children had
previously shown any convulsive symptoms. Of the other two (a boy and a girl of
eight), the boy had recovered. He was still sick and lethargic when we arrived, but
was able to give an account
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of the incident. He told us that they had each eaten two of the fruits, but the result
of the emetics seemed to show that this was untrue and that many more had been
eaten. The second girl was comatose and all efforts to rouse her proved unavailing
at first. She was insensible to pain, the face was flushed, the pulse full and slow,
the breathing deep, regular and very slow. The pupils were dilated and insensitive
to light. She remained unconscious for about six hours and had to be kept awake
forcibly for some time after she had regained consciousness. It was about thirty
hours before she had recovered sufficiently to be pronounced out of danger. There
were no convulsions.
The symptoms seemed to be those of a narcotic poison. Whether there was any
euphoria it was of course impossible to ascertain from the children, and it must be
borne in mind that even in known euphoric poisons the pleasant feeling is generally
experienced only after considerable use and after a certain degree of tolerance has
been set up.
Our own troop of wild baboons very often chewed and sucked the roots of a
semi-aquatic plant which was generally known as poisonous. It was frequently used
in small doses by the local people as a combined emetic and purgative, and although
we never heard of a case of fatal poisoning, I can well believe, judging from its
effects when used as a medicine, that a large dose would cause death. I cannot
believe that its habitual use would induce euphoria. Why the baboons ate it is a
mystery. In taste it was extremely nasty and its immediate physiological effects were
not those which one commonly associated with joy of mind and body. But I have
already referred to this inexplicable habit, which the chacma has, of chewing
absolutely ‘inedible’ plants and leaves - substances which no human being could
use except as a punishment or an act of selfsacrifice. But it must be borne in mind
that to other races many of the delicacies we white people eat and drink are equally
unpleasant and the reason why we enjoy them is just as mysterious to them as the
strange tastes of the chacma are to us.
It will be seen that I am by no means prepared to say, as a result of my own
observation, that the chacma has discovered poisons which it uses for the purpose
of euphoric intoxication in the same way that man does, but my knowledge of the
general character of the animal and its habits in captivity and under natural conditions
makes me strongly inclined to believe that the statements made to us and referred
to above are true. But whether or not it has acquired such habits under natural
conditions, one thing is certain: In captivity the chacma has a powerful psychological
predisposition to the use of intoxicants, and it may be argued that this predisposition
is due to the same cause as in man - namely, some kind of suffering inseparable
from the new mind which, like man, it has acquired in the course of its evolution.
The South African baboon in captivity is singularly like the Bushman in its
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predilection for tobacco and alcohol. It needs little observation to convince one that
the taste for tobacco is not instinctive and hereditary. Wild baboons certainly never
make use of it even where there is every opportunity for doing so. I have often seen
baboons pass through tobacco fields daily to reach mealie lands and orchards, but
I never saw them touch the plants, and this, I think, is the general experience of
residents in Waterberg. Our own wild troop were for a long period constantly within
reach of a number of tobacco plants that grew in the vicinity of our huts, but they
never touched them. In captivity, on the other hand, the chacma's taste for tobacco
is so common that it was almost impossible for us to determine when any particular
individual had first acquired it. All captive baboons beg for tobacco and eat or chew
it with all the zest of a long-established habit. One old male showed a great liking
for pipe-oil similar to the craving of the Hottentots. He had taught himself to scratch
the oil out of a pipestem with a blade of grass which he then cleaned on to a piece
of paper, rolled up and chewed.
Every observer of the South African Bushmen describes their craving for tobacco
and alcohol in exactly the same terms, and all that has been said of them could, as
a matter of fact, be applied word for word to the chacma. The desire for tobacco,
for instance, is always spoken of as an inborn one. Of course it is not so - but, like
the chacma, the individual so immediately succumbs to the appeal of this poison
that it always appears to the observer as if the inclination had existed all along and
was not created purely by experience. With regard to alcohol, the Bushmen required
some little teaching, as there was always an initial aversion to the taste, but it is a
common saying, based on the experience of the white races in South Africa, that a
Bushman, without any previous knowledge of alcohol, becomes a drunkard the
moment he once clearly experiences its intoxicating effect.
As a result of a great many experiments on the chacma, the following can be
stated as a general rule to which there were, in our experience, no exceptions: An
12

adult male chacma that has once taken alcohol in sufficient quantity to experience
its euphoric effect ever after evinces a strong craving for it.
There is a great difference between the reaction of the chacma to alcohol and
that of all other animals below the primates which we had an opportunity of studying.
We tried the effects of the continued administration of alcohol on the following
animals: vervet monkey (Cercopithecus aethiops pygerythrus), warthog
(Phacochoerus aethiopicus aethiopicus), saddle-backed and maned jackal (Proteles
cristatus), and klipspringer (Oreotragus saltator). The spirit used was absolute alcohol
diluted with water in such different proportions as the circumstances of each individual
case seemed to indicate.
The first rule which we deduced from these experiments was that it is impossible
in any of these animals to create a craving or even an inclination for al-
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cohol by its repeated administration so long as the time interval between the doses
is long enough to avoid any chronic organic disturbance. It makes no difference how
long the administration is continued. The animal's natural distaste for alcohol seems
to increase rather than to decrease with the continuance of forced doses.
If, however, the quantity of alcohol is gradually increased and the interval between
doses diminished until a marked tolerance has been set up, then, if the administration
is suddenly stopped, co-called symptoms of abstinence very similar to the human
symptoms under analogous circumstances may manifest themselves. There is a
general systemic disturbance. The digestive process becomes abnormal and there
is a rapid falling off in condition and weight. Restlessness and sleeplessness are
invariable accompaniments. In some cases, tremors involving the entire nervous
system are an initial symptom, and continual whimpering cries indicative of persistent
pain continue, subsiding only with the organic symptoms. Now, all these symptoms
of organic suffering can be arrested at any time by a dose of the poison which caused
them, and it is possible in the vervets and jackals to create a memory by repeating
the process. The animal can be made to remember that a dose of alcohol will end
its suffering immediately. It can be made to associate, under such circumstances,
the taste and smell of alcohol with the cessation of pain. Once you have created
and fixed that memory, you have also created a temporary craving for alcohol which
lasts as long as the symptoms do.
It will be seen that the presumption that the chacma is in some degree liable to
the same quality of suffering which is undoubtedly an attribute of human
consciousness rests upon more certain grounds than the mere fact that it exhibits
the same degeneration of certain mental processes that man does, processes which
assume in human consciousness the appearance of being the whole and only cause
of this quality of psychological suffering. That would be a very slender foundation
for such a theory if it stood alone; because at the very outset one is met by the
objection that it is more than possible that this appearance of cause-and-effect is
entirely fallacious. In other words, that the degenerate mental processes and organic
states which I have discussed are not the cause of the pain of consciousness but
are far more probably, together with the latter, the effects of a common and more
deeply seated mental mischief.
If the craving for alcohol in the chacma is a strong proof of this theory because it
resembles in all ways the same psychological process in man, and in this respect
stands unique in the animal world, then the existence in the animal of the human
‘hesperian depression’ would, to my mind, be an equally strong one. Here, too, one
has to deal with a mental state apparently characteristic of man alone, and quite
evidently an attribute of his consciousness.
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Hesperian Depression in Man
Normal mental pain in man, generally speaking, is tidal in character. With sunrise
or during the early morning it is at its lowest ebb, to reach its highest flow in the
evening about the time of the setting sun. In great cities and in the midst of strenuous
civilisations it is difficult to study the nature of this tidal swing because of the infinite
influences which all tend to modify the normal manifestation, and also because of
the many remedies which man, when congregated in great numbers, devises to
counteract the diurnal crisis. It is just when under more natural conditions the
psychological process would assert itself, and become clearly apparent, that the
lights flash out in houses and streets, that a thousand places of amusement stand
out most enticingly. It is then that man, assisted by an artificial environment created,
if unconsciously, nonetheless certainly to that end, can shift the centre of mental
attention completely. It is not
...in luxurious cities, where the noise
Of riot ascends above their loftiest towers,
And injury, and outrage: and when night
Darkens the streets, when wander forth the sons
13

Of Belial, flown with insolence and wine

where normal Hesperian depression can best be measured and appreciated.
It is under more natural conditions, where all these artificial remedies are wanting,
that this depression appears as a clearly recognisable attribute of human mentality.
On the veld it is known and discussed by both Europeans and natives with the same
familiarity that any other universal common mental state is recognised and discussed.
It is very remarkable and interesting that the depression reaches a climax immediately
after sunset and endures for a short period only. When darkness has once settled,
the mental condition changes entirely. Among the natives these phases are very
noticeably translated into behaviour. An air of quietness and dejection falls upon
the village just about sunset. The men and women go listlessly and mournfully about
such tasks as still remain to be done. The old people gather in sheltered corners or
about the fireplaces, quite silent. Conversation ceases. No song is heard and no
sound of musical instruments. It seems very much like the dejection of utter physical
14

weariness. The little children are by no means exempt. All laughter ceases, the
games come to an end and there is a general tendency to creep closer to the mothers
and elders; an apparent craving for protective fondling and endearments. As the
night falls, the scene changes. The fires are newly made. Conversation and laughter
are heard once more. Songs and the sound of music arise
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and under the brightening stars the young people congregate at the dancing-place,
where the last vestiges of dejection and weariness vanish.
It is interesting to note that here, too, there is a general tendency to describe the
depression as the product of reason. The more uncivilised natives ascribe it to a
fear of approaching darkness. It is during the dark hours, they suggest, that wizards
go forth to create misery and distress; to sow disease and death among their
defenceless neighbours. It is then that the spirits of the dead have the opportunity
of manifesting themselves in a manner profoundly malevolent to the living; and other
evil powers of unknown origin have all to wait for the night to attain their wicked
purpose. Small wonder, therefore, they say, that human beings should become
thoughtful and distressed at the time of approaching night. Why the condition should
change for the better when darkness has actually arrived they are (like their more
civilised neighbours) quite unable to explain, or the explanation is childishly illogical.
The Boers explain the condition, as might be expected, on more abstract grounds.
The coming of night suggests the approach of death; the utter futility of human life;
the distressing certainty of the end of all things; and the helplessness and paltriness
of man. Of all this the setting sun is a recurring emblem.
If this state of mind is not easily recognisable in the midst of great civilisations, it
must not be assumed that it is absent. In some degree it is universally experienced
and has been an attribute of human mentality since the beginning of history. In the
sun-stories of the dawn of civilisation the daily death of the great luminary appears
as typifying the feeling. In poetry and art it reappears throughout the history of human
culture. No artist has fixed upon canvas the colour and light and atmosphere of this
special time of day without in some degree imbuing his composition with the ‘sadness
that comes with the evening’. Even under the chisel of the sculptor it has found
expression in every age in innumerable stones.
In religion all pronounced and common human psychological phases are
represented in some form. This ‘evening melancholy’, which would naturally be
accentuated in the religious temperament, appears magnificently in the stately
formalities of both Eastern and Western Christian Churches. In all religious literature
man's helplessness in the presence of an evil against which his own inward means
of defence are so clearly powerless is constantly expressed:
Abide with me; fast falls the eventide...

It is in poetry, song and music, however, that this psychological process has come
to striking utterance. How many ‘nocturnes’ are there not which owe their popularity
chiefly to the profound melancholy which the artist was able to

Eugène Marais, Versamelde werke

1162
express in beautiful words, colours or tones, and which finds an instant echo in most
human souls? Very often it is the powerful suggestion of death which is accepted
and expressed as the cause:
The curfew tolls the knell of parting day ...

But even when it is the beauty of the evening which makes the stronger appeal, it
is seldom that that beauty can be expressed without revealing its inherent
melancholy. One remembers as an example of this Milton's lines from Paradise Lost
which Newton described as unparalleled in verse:
Now came still evening on, and twilight gray
Had in her sober livery all things clad;
Silence accompanied ...

Hesperian Depression in the Chacma
In few phases of behaviour did our troop of baboons appear to us more human-like
than in the unquestionable expression of this ‘evening melancholy’. They generally
reached their sleeping-place some time before sunset, to spread over the banks
and rocks of the gorge-stream. Groups would collect in several shady spots and
one could hear the animated ‘talking’ of the elders above the sound of the perturbed
waters. Among the younger members of the troop this was the favourite time for
mating, for strutting and boastful calling, and very frequently for romping games. It
was especially the hour of the little ones. The favourite playground was a shallow
rock-pool with an earth-slide on one side and a huge branch-swing that must have
been used by their ancestors for generations, to judge from the mirror-like polish
imparted to the bark. It was during the hour before sunset that games were indulged
in with the utmost joyousness. Incessantly the happy ‘laughter’ and shrieks of
excitement and delight awoke the echoes of the great shadowy gorge, while the
older fathers and mothers sat watching the activity.
With the setting of the sun and the first deepening of the shadows a singular
transformation came over the entire scene. Silence fell upon them gradually. The
‘talking’ ceased. The little ones crept cuddlingly into the protecting arms of their
mothers. The romping young folk joined different groups, generally on the higher
flat rocks from which a view could be had of the western horizon. The older ones
assumed attitudes of profound dejection, and for long intervals the silence would
be unbroken except for the soft whimpering complaints of the little ones and the
consoling gurgling of the mothers. And then from all
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sides would come the sound of mourning, a sound never uttered otherwise than on
occasions of great sorrow - of death or parting. I do not think there is any possibility
of mistaking the state of mind which determines this behaviour - even by one not
well acquainted with the character and ways of the animal. One need only compare
them with a native village under the same conditions to realise beyond any shadow
of doubt that you have here a representation of the same inherent pain of
consciousness at the height of its diurnal rhythm. In the case of the chacma the
condition also disappears with the settling darkness. When the troop finally moved
on to the krans or to the entrance of the sleeping-cave, the games were resumed
and sometimes on moonlight nights continued for several hours.
In the presence of these proofs, it is hardly possible to avoid the conclusion that
the chacma suffers from the same attribute of pain which is such an important
ingredient of human mentality, and that the condition is due to the same cause.

6 Submerged Instinctive Attributes in Man
In recent years so considerable a literature has arisen about the ‘Subliminal Soul’
that there are few readers who will not have some idea of the present state of
knowledge regarding this strange psychological process in man. In arriving at this
knowledge, however, considerable allowance must be made for the mysticism which
has always found a happy hunting-ground in this half-explored country where even
the angels tread fearfully. True subconscious behaviour in man is really illustrated
by a psychic process which has certain definite characteristics. But before considering
these it would be as well to have a clear conception of the difference between normal
unconscious and abnormal subconscious behaviour.
Normal unconscious behaviour is determined by a mental process which occurs
as a usual and constant manifestation in nature and which is of immediate benefit
to the organism. Abnormal subconscious behaviour is an unusual occurrence which
not only is not directly beneficial, but is so often allied to pathological conditions,
that, if not a disease itself, it certainly always appears suspiciously like a symptom
of a disease. It can occur only under conditions of the conscious mind which are
not usual and which certainly are not beneficial.
The most common type of normal unconscious behaviour is exemplified in motor
habit, which in man is clearly a phyletic survival of his pre-conscious period. A man
learning to ride a bicycle or to do a sleight-of-hand trick or any
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unusual combination of muscular movements has in the beginning to direct his
centrifugal impulse with continual conscious mental effort towards the different
muscular movements constituting the action. The nervous impulse wears for itself
a smooth channel, just as water does through soil, and the movements gradually
become quicker and more perfect. The mental effort becomes proportionally smaller
until eventually the most complete muscular movements take place without any
corresponding representation in consciousness. This ‘learning to do a thing’ is a
property common to all muscular movements throughout nature. The same ‘effort’
is needed in minds which are not ‘conscious’ in the human sense. The human baby
learning to bring food to its mouth or the more difficult process of bipedal walking,
a bird learning to fly or an animal to run, all exhibit a similar struggle. The same
difficulty is encountered in teaching an animal a trick which requires any unusual
combination of muscular movements. As the movements become more perfect the
‘effort’ becomes less apparent and in the end disappears. Unconscious motor habit
is what Henry Maudsley terms the memory of the spinal column. In man this
unconscious muscular movement is subconscious only in the sense that it is not at
a specific time consciously repressed; but it was at one time and so the movement
can voluntarily be called back into consciousness.
Another alleged manifestation of what is often spoken of as ‘subconscious’ is the
so-called ‘repressed thought’. Those who accept Sigmund Freud's psychology as
true in substance hold that there are many ‘repressed thoughts’ in human mentality
which can, and often do, become pathologically potent. These thoughts are - to use
Freud's own word - Bewusstseinunfähig. The meaning one attaches to the word
‘incapable of becoming conscious’ is, however, not quite borne out by his teaching.
These repressed thoughts were at one time either conscious or hovering dimly on
the frontier of consciousness and were then thrust into outer darkness, where, safely
hidden, they work their evil spells. Such, I take it, is the real meaning of Freud's
theories. And when one comes to consider the aim of his teaching, the word
Bewusstseinunfähig becomes even more inappropriate. His aim is to heal, and the
healing is rendered possible by the circumstance that these repressed thoughts and
tendencies can undergo a rebirth in consciousness - with the obstetric assistance
of the psychoanalyst - and in this reappearance they lose their evil potency.
If, therefore, this theory is true it would appear, on his own showing, that the
repressed thoughts are outside consciousness in much the same sense that a
forgotten word or event is outside memory. The possibility of their recall, if not
voluntarily then by means of outside suggestion, always exists, just as the
unconscious muscular movements can at any time be made conscious voluntarily.
If these ‘repressed thoughts’ do exist, they cannot be classified as ‘subconscious’
in the sense that I understand.
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True subconscious purposive behaviour in a pure form has one feature which serves
at once to distinguish it from all other types of mental activity. It is this: the
subconscious actions never were conscious and can never under any circumstances
become conscious in a true sense. The subject may become aware of the results
of his subconscious actions, and he may even - by posthypnotic suggestion, for
instance - be made aware of the subconscious actions themselves; but he becomes
aware of them in just the same way that a spectator becomes aware of the actions
of another person. They are not his actions. They certainly do not originate in his
own normal conscious individuality. That is what I wish to be understood by
subconscious purposive behaviour in its purest form.
There are intermediate types to which this description may not in strictness seem
to apply, but it is nevertheless the common-sense view to regard all these
occurrences as manifestations of one and the same psychosis.
In man subconscious purposive behaviour occurs:
1. Where consciousness is apparently normal. ‘Automatic writing’ is an example.
Here there is an apparent doubling of direction. The conscious and
subconscious actions occur simultaneously and quite independently of each
other. The subject writes connectedly and at the same time carries on a
conversation or works out a mathematical problem. He is unconscious of the
writing.
2. Where consciousness is a disturbed condition. In many neuroses and in cases
of brain injury, subconscious purposive behaviour sometimes take place while
the consciousness is still more or less active. But in such cases it is evident
that it is not normal. In hysterical anaesthesia, for instance, a similar ‘doubling’
occurs as in automatic writing - a manifestation which the investigations of
Alfred Binet and Pierre Janet have made generally known.
3. Where consciousness is absent. Subconscious behaviour in its most clearly
recognised form occurs when the normal consciousness is apparently entirely
obliterated. It has been observed, for instance, during profound
unconsciousness, the result of traumatic or pathological lesions in the brain
and during certain forms of epilepsy. It occurs during the unconsciousness of
normal sleep as somnambulism, and in the somnambulic stage of hypnosis.

In the last two instances the subconscious behaviour may be said to appear as a
result of disturbances of consciousness, and even in the first case, where
subconscious behaviour appears in apparently normal men, the psychopathologist
holds - and not without reason - that automatism never manifests itself in apparently
normal men as other than a syndrome which is the accompaniment of
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hysteria or other conditions implying a disturbed or diseased state of consciousness.
It is a rule, therefore, that subconscious behaviour is either the result of, or a symptom
of, some degree of disorganisation of the normal consciousness. There may be
exceptions, but the rule is so general that one would be justified in regarding alleged
exceptions with suspicion.
It would lead too far afield to consider all other known types of subconscious
behaviour, but I do not think that the description given is inconsistent with the general
view that such occurrences as the alteration of personality, insane delusions,
‘possessions’, and spiritual mediumship are all more or less impure incipient forms
of the same psychological process. The subconscious purpose of behaviour under
hypnosis agrees with other types in that it appears only during an abnormal state
of consciousness.
In its activity, however, hypnotic subconscious behaviour differs considerably from
that of all other types. Outside hypnosis, subconscious behaviour is generally very
much like conscious behaviour. The mind that contains it reacts in the same way
as the conscious mentality does and its attributes do not differ qualitatively or
quantitatively from those of the conscious mind. In other words, the behaviour is
essentially no different from what it would have been had it been directed by the
normal conscious mind.
Here the hypnotic subconscious mentality reveals an apparently supreme
dissimilarity. It also uses the same senses that the conscious mind does, but it uses
them in a very different manner, and in no less a degree does it differ quantitatively
in several of its attributes. It is particularly in the perfection of ‘hypnotic memory’ and
extreme sense-acuteness that the hypnotic mind is distinguished from the normal
conscious mind and from other types of subconscious mentality. These wonderful
attributes were mainly responsible for the creation of the wrong hypothesis and for
that sense of the mysterious which overshadowed the work of the first explorers
into this condition. But even today it is difficult to look with contempt on those early
errors. More systematic knowledge has not rendered these attributes any the less
wonderful. They still exert a powerful influence on human imagination and often thus
stand as an impediment between investigation and the attainment of truth.
It must always be borne in mind that the wonder of this hypnotic sense-acuteness
and memory is entirely relative to the standard by which they are judged. When
judged by the normal conscious mind, they seem to lie outside the order of nature.
But when it is realised that this same sense-acuteness and perfection of ‘memory’
- in a certain sense - constitute the ordinary psychic life of the lower animals, that
even in so high a primate as the chacma the same sense-acuteness is a normal
manifestation, then the marvellousness of these attributes becomes less obtrusive.
The great number and sometimes contradictory theories that have been ad-
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vanced to account for the phenomena of hypnosis need not detain us. The general
effect of most hypotheses, whether they be stated in terms purely psychological or
purely physiological, is identical. In one particular area there is unanimity in
authoritative thought, and that is that hypnosis means a temporary suspension of
the cerebral functions. That was the view first advanced by Professor Martin
Heidenhain of Breslau, and all later investigation has tended to confirm it.
Now we have seen that it appears to be a general rule that if the functions of the
later-developed mental organs are destroyed or inhibited, the function of the earlier
ones can and, under certain circumstances, do become independently active.
Functions which have been partially or entirely inhibited by the action of the newer
organs can under such circumstances emerge and become dominant in behaviour.
And this is what happens in hypnosis. The functions of the cerebral cortex are
suspended and the instinctive mentality with some of its inhibited attributes emerges
and becomes visible in behaviour.
Apart from any other proof, the occurrence of the same behaviour in some form
in all organisms from the reptile to the lower primate would have led one to suspect
the possibility of its occurrence in man (under favourable conditions and in a degree
proportionate to the evolutional stage his newer mental organs have reached). And
proofs are not wanting in hypnotic behaviour itself that the ‘subliminal soul’ is in
reality only the ‘animal soul’ still present in man's mentality.
One would not expect that in man the separation of mental functions could be
brought about in so complete a manner as in lower forms of evolution. In man the
development of individual causal memory has reached the zenith. It is in him an
evolutionary process of longer duration than in any other existing species, and the
newer mental organs are, therefore, far more closely knit than in any other animal.
One would expect, therefore, that, however complete the eclipse of the functions of
the higher organs may seem during hypnosis, the subconscious behaviour would
still be coloured and influenced by some of them. And that proves to be so in fact.
Yet, when due allowance is made for the influence of causal memory, certain
characteristic attributes of the instinctive mentality at once become clearly
recognisable in hypnotic behaviour. The chief of these are:
1. Absence of consciousness.
2. Suggestibility. (No trainer of wild animals would fail to recognise this as an
especial attribute of the animal mind. By taking advantage of it man bends to
his will the lion and the elephant.)
3. Extreme sense-acuteness.
4. High perfection of the ‘place memory’.
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The first two characteristics will be self-evident to all students of hypnotism. More
detailed attention will, however, have to be devoted to the last two, the general
sense-acuteness and the sense of locality, in order to make clear their link with the
instinctive mind.

7 Hypnotic Hyperaesthesia
As the causal memory becomes more perfect in the primates, so the senses
degenerate. The accumulation of individual memories is quite clearly of far greater
value in the animal's struggle against its environment than the acutest senses could
ever be. Selection would therefore tend towards the development of the new mentality
rather than towards the development of the senses. Degeneration of the senses
would keep pace more or less with the evolution of individual causal memory.
In the primates the senses become more perfect the lower one descends in the
scale of evolution. In man sense-degeneration has reached an extreme point.
Hypnosis proves, however, that this degeneration in man is not organic, or even
functional in the generally accepted sense of the term. The organs are still capable
of a very high degree of sensitiveness, and under hypnosis they may actually become
functional. This sensitiveness must, therefore, be inhibited by the high mentality,
and when this mentality becomes dormant under hypnosis the inhibition is removed.
In the chacma, as one would anticipate, this inhibition has not progressed very far.
Its sense-acuteness comes midway between that of normal man on the one hand
and of the higher mammalia on the other.
The following record of experimental comparisons between man under hypnosis
and the normal chacma will prove how nearly, in respect of the senses, the human
hypnotic mentality approximates to that of the normal chacma.

Tactile Sense

Subjects:
J.B., an 18-year-old Boer girl; poorly educated but naturally bright and intelligent;
neurotic temperament and heredity.
Old male chacma; age unknown; time in captivity unknown, intelligence low;
hereditary environmental instincts above the average; nervous, vicious and
bad-tempered.
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During hypnosis the girl was blindfolded and touched on the forehead with the poles
of a large steel horseshoe magnet. She was told, ‘This is the north, and this is the
south,’ as each pole touched her skin. She was thereafter, supposedly, able to
distinguish the north and south poles infallibly if touched on the forehead or hands.
She could name each pole without a mistake when it was dragged rapidly across
the palm of her hand. When the magnet was wrapped in two folds of a thick
tablecloth, she could tell the north from the south by lightly touching the extremities
of the covered magnet with her finger-tips.
There was some excuse, perhaps, for the original hypothesis that during hypnosis
the subject was sensitive to magnetism, and this conviction was strengthened by
her own explanation. When the memory of her sensations was fixed by post-hypnotic
suggestion, she explained that where the north pole touched her she felt a ‘comb
of rays’ (kam van strale) beating into her body to the left, and to the right when the
south pole touched her, and that the sensation was the same no matter where on
the body she was touched. Notwithstanding this explanation, a doubt arose as to
whether she actually experienced any sensation due purely to the magnetic force.
This doubt was created by the fact that her sense of touch, tested in many different
ways, proved acute enough to be able to distinguish the two poles without any aid
from magnetism.
She was, for instance, tested in the following manner: In her absence twenty shells
of the giant African snail, practically identical in shape, size and weight, were
numbered on the inside from one to twenty and placed in that order on a table. The
girl, carefully blindfolded, was then brought into the room and allowed to touch the
shells, closing her hand over each one in succession without lifting or moving it. She
was then taken from the room and in her absence the order of the shells was
arbitrarily changed. Brought back still blindfolded, she replaced the shells in their
original order, without very much hesitation, and without ever making a mistake.
It was then found that when a soft-iron or brass horse-shoe was used in place of
the steel magnet in the first experiment and it was suggested to her that one extremity
was south and the other north, she was able to distinguish them as with the steel
magnet and still, post-hypnotically, described her sensations as ‘comb of rays’ to
the right and left respectively. Further investigation brought to light that the ‘comb
of rays’ was no more than an unintentional suggestion conveyed to her during the
experiment. Before she was hypnotised someone had tried to explain magnetism
to her and had used the very words ‘comb of rays’ to describe the parallel lines of
the force.
Blindfolded, she was able to distinguish the steel magnet from its soft-iron replica
when both were wrapped in several thicknesses of the same cloth by touching the
two extremities with her finger-tips.
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The chacma was taught to associate the presence of the steel magnet with an
imitation snake of which he was afraid. Both snake and magnet were hidden in a
16

bag of thick cloth. An identical bag contained a soft-iron replica of the steel magnet
and was associated with the presence of a plantain at the bottom. A bag was always
so placed that in order to ascertain whether it contained the snake or the plantain
the chacma had to draw it towards him and was compelled to touch through the
cloth either the magnet or the soft-iron imitation. As soon as the memory was fixed
in his mind, he never once made a mistake. The slightest touch was sufficient to
indicate to him whether the bag contained the magnet or the replica.

Taste

Subjects:
J.B. (as above).
Male chacma about three years old, bred in captivity; artificially reared; very high
intelligence.
As a baby the chacma had developed the habit of sucking its thumb. The thumb
became raw and painful and all the means commonly resorted to in the case of
human babies failed to cure it of the habit. Eventually the lady who had charge of it
placed on the thumb a glove finger saturated in quinine. As the chacma grew up, it
retained a deep and perhaps not unnatural aversion to quinine. After some
preparatory instructive experiments it was found that this baboon could in darkness
- to exclude the possibility of visual identification - detect by taste the presence of
sulphate of quinine in a solution of one milligram in four litres of water.
Another chacma who had once accidentally eaten a poison fruit could detect by
taste similarly infinitesimal quantities of the juice in water or fruit.
The hypnotised girl, without any instructive preparation, could detect the drug in
the same solution as the chacma. If there was any difference in threshold value, it
seemed slightly lower in the girl than in the chacma. The weakest solution used in
either case was one mg. to four litres, and the chacma appeared occasionally to be
in doubt, and there was reason to believe that he sometimes had to taste the liquid
two or three times before he was quite sure. The girl was never in doubt. It was only
necessary for her to place a single drop on her tongue and the moment she closed
her mouth she knew whether the liquid contained quinine or not.
The same chacma could in strong light detect the presence of the drug in a slightly
weaker solution - equal to 1 in 800 000 of water. The hypnotised girl
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showed doubt and hesitation and her errors amounted to 40 per cent. When the
strength of the solution was raised to 1 in 600 000 she became infallible. When
normal she could detect the quinine only in a solution four times the above strength.

Sight
In distant vision the superiority of the chacma seemed greater still. A young captive
male could at a distance of six miles, over a landscape flickering with mirage,
recognise without fail among a group of people a human friend to whom he was
greatly attached. At that distance in such atmospheric conditions no normal human,
even with a good pair of binoculars, could distinguish human beings from cattle. Our
observation of wild troops convinced me that even this perhaps does not represent
the limit of chacma vision. Among hunters the chacma has the reputation of being
the most far-sighted of wild animals living in Africa.
The hypnotised girl even at half that distance failed to recognise an acquaintance,
and approached infallibility only with a good pair of binoculars, though this would,
in her normal state, have been impossible.

Smell

Subjects:
M.B., a 21-year-old Boer girl; fairly well educated; sister to J.B. (above); neurotic.
Several male and female chacmas.
Twenty different people, the majority unknown to the girl, each handled a different
small object and then placed it in a receptacle. The girl, blindfolded, took out one
object after another and by smelling the object and the hands of the different people
handed each object back to the person who had handled it first without a mistake.
By smell she could identify any number of acquaintances sitting in a room, walking
past each one at a distance of one yard and sniffing the air. Still blindfolded, she
could find a grain of musk hidden anywhere in a room. When a small fragment of
asafoetida tied to a thread was dragged over a table in an irregular course, half an
hour later she could trace out its path by holding her blindfolded face a few inches
from the surface of the table.
Investigations with a number of chacmas made it apparent that although their
sense of smell is far inferior to that of many species of mammalia, and con-
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siderably below that of the hypnotised girl, it is, nevertheless, greatly superior to that
of the average normal human being. A blindfolded chacma could not recognise an
acquaintance standing within a yard. But when the baboon could touch the person,
it invariably made use of the sense of smell to aid it in determining identity. Its nose
would be thrust up against the clothes of the person examined and it often seemed
as if there was considerable hesitation and doubt. A full-grown male was unable to
trace the course of as strongly scented a fruit as a pineapple after it had been
dragged along the ground, and was unaware of its presence when it was hidden in
a bag three yards away.

Hearing

Subjects:
M.B. (as above).
Several captive chacmas.
Of a number of experiments which definitely established the superiority of hearing
in the hypnotised girl I will describe only the following: A sound of constant volume
imitating the hiss of a snake, and in the case of the chacmas associated with the
presence of an imitation rubber snake, could be clearly heard by the hypnotised girl
at a distance of 230 yards. The distance at which average normal human beings
could hear the sound lay between 20 and 30 yards. The chacmas could hear it at
17

a distance of between 50 and 65 yards.

The difficulty of arriving at anything like an exact comparison between the respective
threshold values of these stimuli will be appreciated, but where we are dealing with
values so inconceivably low when judged by a normal human standard I do not think
that a very exact comparison is necessary in order to prove at least a convincing
correspondence - or the reverse. And that this correspondence does exist it is hardly
possible to doubt. It will be seen that in two senses, hearing and sight, there seems
to be a considerable difference, but, taken generally, there is undoubtedly a closer
agreement between the hypnotised human being and the chacma than between
the hypnotised and normal human beings. And it seems to me a fair presumption
that if hypnosis could be induced in the chacma and its behaviour in that condition
controlled and directed, it would be found that its hypnotic sense-acuteness
approximated that of many of the lower mammalia.
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8 The Sense of Locality, Hypnotic and Normal
The sequence ‘memory’ of the hypnotic mentality is another outstanding feature
which distinguishes it from all normal human psychic processes, and which has
done much to invest the state with that glamour of mysticism which darkened the
pathway of the early explorers.
It will be remembered that in the last chapter an experiment was described in
which a hypnotised girl recalled the sequence of twenty practically identical shells,
and that the order of the sequence was instantaneously conveyed to her through
the sense of touch alone. This does not represent an ultimate feat of the hypnotic
‘memory’. Far longer sequences can be remembered with the same spontaneity
and quickness, and there is always the same ease of ‘recall’. Nor does it generally
make any difference through which sense organ the stimulus is conveyed. A lengthy
and arbitrary series can be registered just as effectively through hearing, sight, taste
or smell as through the tactile sense.
The use of the word ‘memory’ must not be taken as an implication of the hypothesis
that these two faculties are in any sense identical. It will be seen that, whatever else
the ‘sequence memory’ may be, it certainly is not ‘memory’ as the term is understood
in the human sense. Under hypnosis it is, like all other hypnotic faculties, to a certain
extent influenced and coloured by the slumbering consciousness, and under these
conditions there is a suggestive resemblance to normal memory. It achieves results
compassed by normal memory, as wine resembles water. And there the parallelism
ends. The means adopted by the hypnotic memory to attain these results - the
methods of its reaction - differ as widely from those of ordinary memory as any two
other psychic processes can differ.
The comparative investigation of ‘sequence memory’ behaviour makes it clear
that this particular hypnotic psychological process is identical with the sense of
locality, and this sense of locality, in its purest manifestation in lower animals, is
neither identical with the causal memory nor even related to it. In fact, the two
faculties invariably appear in the same species in an inverse ratio: the higher the
causal memory, the more deficient is the sense of locality. Its highest manifestation
occurs in the so-called ‘homing instinct’ common to most living beings, and no one
who has devoted any attention to the behaviour of butterflies, for instance, will have
failed to notice the perfection of the sense of locality in a mentality devoid of any
trace of individual causal memory.
The nature of the sense of locality and its occurrence in higher forms will be
rendered more intelligible by a systematic record of behaviour. For this purpose I
shall describe the behaviour of an animal with very deficient causal memory (taking
the chacma as a comparative standard) and compare its sense
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of locality with that of normal man, possessing the most perfect causal memory; and
lastly I shall give an experimental record showing the operation of the sense of
locality in man under hypnosis.

Deficient Causal Memory
A mare of average intelligence which we had an opportunity of observing gave birth
to a foal. Two days after birth the foal was accidentally drowned. The mother was
present, witnessed the drowning, the recovery of the dead body and the burying.
Throughout these proceedings she showed great distress, and when the body was
recovered she nuzzled it repeatedly, softly whinnying. After she had stood by and
witnessed the burying, she commenced at once running about wildly, whinnying for
the foal. She returned twice to the scene of the drowning but never to the grave.
Her excited and distressed search continued for eight days. It was quite clear that
only the maternal sense directed her behaviour. There was not apparent the least
memory that she had seen her foal put underground.
Compare this with the behaviour of a chacma under very similar circumstances.
A tame female in captivity gave birth and when the baby was a few weeks old it was
severely injured in an accident. As its life was in danger it was forcibly removed from
the mother, with the object of relieving its suffering and, if possible, saving its life.
She showed even deeper distress at the parting than the mare had done. For three
days she hardly ate at all, and kept ‘calling’ night and day. Whenever she caught
sight of the person who had taken the baby from her, she showed intense excitement.
On the third day the baby died, despite treatment. The dead body was placed on
the ground before the mother. Her restless excitement at once subsided. She
approached the body, making the chacma sounds of endearment, and touched it
twice with her hands. She then put her face close to the back of the dead infant,
touching its skin with her mouth, at the same time moving her lips in the usual
chacma manner. Immediately afterwards she got up, uttered a succession of cries,
walked to a corner and sat down quietly in the sun, apparently taking no more interest
in the body. Half an hour later it was removed. She still showed not interest. She
allowed the body to be taken up and when it was held under her very nose she
showed no response. From the moment the dead body was shown to her, all her
restless movements ended. She ceased ‘calling’, took an interest in her surroundings
and again began behaving in the normal chacma manner.
It will be seen that in the behaviour of the chacma mother there was immediate
reaction to a very complex casual memory. It seems to imply a comprehension of
the significance of death and its consequence. In the mare there
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was no apparent casual recollection of so simple a fact as the final disappearance
of the foal underground.
We will now see what the sense of locality is like in a mentality so deficient in
forming the simplest casual memory:
The same mare was taken through a pathless tract of bushveld on a five days'
journey. With her were a number of old hunters all possessing a high sense of
locality, as this is reckoned among men. They steered their course by the sun chiefly.
At their destination - the banks of the Limpopo - they travelled up and down the river
for long distances and remained there almost two weeks. In the meantime heavy
rain had fallen, destroying every vestige of spoor. They started back from a spot
about twenty miles lower down the river than where they had first reached it on their
northward journey. It was their intention to travel by as straight a course as possible
to their original starting-point. It is a ‘bad’ tract of country, and to get lost in it is a
matter of very little difficulty. Numbers of experienced hunters have had to bear
witness to its dangers. Several have left their bones to bleach on its waterless sands.
It is quite pathless, quite flat and thickly covered with bush and trees - an endless
repetition of the same vistas. There are no outstanding landmarks anywhere, and
one can never see farther ahead than a few yards.
The mare, carrying a pack and unattended, led the party. On the afternoon of the
first day of their return journey she turned slightly out of her course and suddenly
stopped. On coming up with her the men found, to their surprise, that the spot was
their last camping-place on the northward journey. They had been under the
impression that they were a long distance east of their route. The mare continued
unerringly and stopped at each camping-place. To the experienced hunters who
followed her, as they would have followed an infallible guide, it seemed nothing short
of miraculous. If there had been any vestige of the spoor the thing was explainable,
but after the heavy rains and the long time that had elapsed it is highly improbable
that there was any scent, and there certainly were no tracks to guide her. But even
if there had been a spoor and scent on their original route, how could one account
for her reaching the last camping-place? She had steered her course to it, as with
a compass, through country she had never seen before and in a direction she had
certainly never travelled. And this was the same mare which could not remember
that she had seen her foal put underground!
The sense of locality is therefore clearly not an attribute nor even an
accompaniment of the causal memory. It is quite evidently a function of the instinctive
soul, and the lower one descends in the scale of evolution, the more perfect it
becomes. A bird bred and hatched in a certain locality, without any experience,
travels across the world and in a year's time finds its way back infallibly to the very
tree in the forest whence it started.
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Perfect Causal Memory
It can be experimentally proved that this sense of locality is more deficient in man
than in any primate, and more deficient in cultured than in primitive man. It is far
less active in the lower primates than in the higher mammalia, and apparently more
perfect in the birds than in the mammalia. It is, therefore, as far as man is concerned,
an anciently submerged psychic attribute, and so atrophied through disuse in cultured
man, so completely inhibited by conscious memory, that its very existence is hard
to detect. But it is still there and can be efficiently functional under hypnosis, as the
following experimental investigation will show.
A nest of a small species of Namaqua partridge (Pterocles) was found on the
Springbok Flats and its position indicated by three inconspicuous marks, all at long
distances from the nest. Anyone knowing the marks, and with the assistance of a
signaller, could find the nest. Without these aids it seemed humanly impossible ever
to discover the nest again after one had gone any distance away from it. The country
is so absolutely level that it can hardly be said to possess a watershed. It is in addition
quite trackless, without a single conspicuous natural feature, and is covered with
shrubs and grass all monotonously unvarying. Three eggs had been hatched just
after the nest was found. The female bird was on different occasions disturbed at
the nest. She invariably flew straight away at great speed until she vanished in the
distance. The direction in which she flew was determined by the side on which the
nest was approached. It seemed impossible that she could ever find the nest again
by any of the ordinary psychic processes that a human being employs. Generally
within half an hour she returned, flying swiftly and in an apparently straight line to
the nest. After the duration of her absences had been ascertained, she was trapped
and temporarily blinded. She was then taken a distance of three hundred paces
from the nest, liberated and watched for about two hours. During this time she kept
‘calling’ at intervals and made three short flights, but not once in the direction of the
nest. She was then caught and taken a distance of seven miles to a settlement
where she could not have been before. Here her sight was restored and she was
liberated. She flew straight back to the nest.
A number of different men and boys all long resident on the Flats and experienced
hunters were then tested in the following manner:
Each one was taken to the nest and allowed to study the surroundings for as long
and carefully as he liked. He was then taken in a straight line away from the nest a
distance of two hundred yards and again at right angles to this line for another
hundred yards. He was then told to find the nest. Out of five individuals thus tested,
not one even came near the place. One, after wandering for some time - he admitted
becoming gradually more confused - struck his own
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original spoor and so found his starting-point. But it was quite evident that no one
could have found the nest by his sense of locality alone.
A boy of fourteen, born on the Flats and known to possess a high sense of locality,
was then tested in the same manner. In three trials he never succeeded in getting
near the correct locality. He was then hypnotised at the nest and led a long distance
away while every device was adopted to obliterate his sense of direction. About a
mile from the nest he was stopped and told to go back. He unhesitatingly did so in
a perfectly straight line. It was ascertained that his ability to find the nest was not in
any way affected by the distance he was taken away, nor by the nature of the route.
Even where a series of circles were described, and numberless zigzags and angled
courses, he was never in the least doubt as to the exact direction in which the nest
lay. When he was led away blindfolded and the same methods of mystification were
adopted, the moment his eyes were opened he invariably turned and walked in the
right direction. If, however, he was led away blindfolded even a short distance and
told to find the nest still blindfolded, he not only could not do it but as often as not
walked directly away from it. And the same result followed if he was led away
open-eyed for a short distance and then told to go back blindfolded.
It is evident, therefore, that in the hypnotised boy qualitatively the same
incomprehensible faculty of location became functional under hypnosis as existed
in the mother bird.
Another interesting fact that became apparent was the evident influence which
sight exercises on the operation of the faculty. Trained pigeons if temporarily blinded
cannot ‘home’. They can find their way back on fairly dark nights, but if the night is
very dark they become confused and lose their sense of direction.
But the sense of locality is certainly not just a mere ‘matter of seeing’. It will be
remembered that in the cases mentioned the subject ‘homed’ in a direction which
led through localities never before seen. The ‘homing’ pigeon does this habitually.
It is usually placed in a basket and carried inside a closed vehicle for great distances
and returns by a direct route. Under such conditions there can be no ‘sight memory’
to guide it.
An explanation that suggests itself is this: Every movement through space, every
turning of the body on its axis, is registered in the ‘subconscious’ mentality. So that
the animal at the end of the journey, even when it has been shut up in a box, bears
within itself a complete psychic chart of the route traversed. But, while initially this
seems the only psychological theory, there are difficulties in the way. It cannot
account for homing by a route different to the one traversed. In the case of the boy
mentioned in Chapter 3, for instance, it is difficult to imagine how a complete psychic
chart of a single line could confer all the benefits of a mathematically accurate
geographic map.
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Further research will, no doubt, make clear a great deal that at present seems
inexplicable in the sense of locality. In the present state of knowledge - if one is
searching for marvels - it must always seem that this faculty of the instinctive soul
is just as wonderful as any of the alleged exploits of telepathy and clairvoyance.
Any animal possessing it must indeed be both clairvoyant and telepathic. Compared
with normal human mental powers, it seems to border on the miraculous. It is
equivalent to the attainment of knowledge through no known sense-organ. Its
manifestations seem to justify the conclusion that there must exist a method of
communication between mind and the external world other than through the only
channels recognised by normal men.
To recapitulate briefly: The sense of locality in its most perfect form is invariably
associated with the mentality in which the individual causal memory is least
developed. The mare could not remember the simplest cause and effect and yet
could steer her course unerringly through quite unknown country, and man, an
animal possessing the highest causal memory, was not only unable to imitate this
achievement but failed to understand the psychic process involved. And an
investigation of the phenomena of hypnotism justifies the conclusion that the hypnotic
memory is no other than the phyletic sense of locality particularly and temporarily
liberated from the inhibitary control of the functions associated with the cerebral
cortex. This inhibition of instinctive faculties, which we have already considered in
the chacma, is therefore apparently a process inevitably associated with the
development of the new mentality, and an examination of its occurrence in man
renders more intelligible the nature of its beginnings in the lower primates.

9 Specific Consequences of the Evolution of Primate Mentality
This somewhat lengthy digression will have made it clear that the evolution of the
mind of individual memory and the consequent submergence of the mind of hereditary
memory is a process discernible in the highest primate, man, as well as in that
comparatively lower primate, the chacma. The vast and fundamental difference
which exists between the old mind and the new in its method of reaction to the
environment has had, as may be imagined, certain farreaching consequences; and
the chacma, whose behaviour is directed chiefly by the new mentality, seems to
exhibit these consequences in no uncertain manner. Some consideration of these
effects is necessary.
The evolution of instinctive mentality is always in the direction of more com-
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plete specialisation. The higher and more complex an hereditary instinct is, the more
efficiently does it react under certain definite natural conditions - namely, the
conditions that selected it - and the less able it is to direct behaviour beneficially
under changed conditions or new ones. Whenever an animal adapts itself suddenly
to changed conditions, it will be found that this is not a reaction of the phyietic
memory, but is invariably due to its inhibition, partial or complete, by the acquisition
of individual causal memory. The animal adapts itself not by means of the instinct
but in spite of it.
Heredity of behaviour is one of the distinguishing marks of the phyletic mind. An
instinct is sometimes so complex and its beneficial reaction dependent upon such
a long chain of causes and effects that the essential difference between ‘instinct’
and ‘intelligence’ is easily missed. Many careful and distinguished observers have
regarded these complex instincts as a complete vindication of the contention that
such behaviour is directed by ‘intelligence’. If the memory which directs behaviour
is hereditary, it is quite certainly instinctive. An individually acquired environmental
causal memory is never transmitted from parents to offspring. And because an
instinct is in itself unchangeable, except through the long and dangerously destructive
process of natural selection, its possession always entails a disadvantageous
limitation of the existence-scope of the organism whose behaviour it controls. It is
here that the evolution of the new mind becomes apparent, working towards the
breaking down of disadvantageous limitation. It is the great psychic generalising
process of natural selection.
By the acquisition of individual memories an organism is to a proportionate extent
freed from the stringent necessity of limiting its activities to a defined environment.
But even with this new weapon in its armoury the struggle of a species against
nature is still hampered by the existence of hereditary behaviour. Its tendency is
always to neutralise the beneficial action of individual memory. Selection therefore
gradually renders inoperative the mind which determines hereditary behaviour. As
one ascends in the evolutionary scale through the primates, the mind of hereditary
memory becomes more and more inactive. Most of its attributes, although still in
existence as the functions of existing brain centres, are inhibited by the new mentality
from taking any share in the direction of behaviour. Some of these instinctive
attributes which are still beneficial, and therefore necessary, seem to be controlled
by the new mind. Their reaction can in different degrees be either inhibited or called
into action voluntarily. This is so, as will be seen, in the higher primates even in the
case of so universal and essential an instinct as the sexual sense. Under such
conditions an instinct, even when operative, loses its stereotyped character, that
fixed and changeless response to outward stimulation which is the outstanding
characteristic of activity in the purely instinctive soul.
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The power which causal memory confers of immediate adaptation to changed
environmental conditions affords a species an enhanced protection against the
hostility of nature generally, and this has a remarkable result. The elements in nature
hostile to organic life - and that seems to be all nature - constitute the means by
which natural selection operates. Natural selection is in effect the elimination of the
not sufficiently specialised. When, therefore, an organism is protected against this
active hostility, it is to the same extent protected against natural selection. It is
something in the nature of a vicious circle: natural selection in the end destroying
itself.
It will be seen presently that this protection can hardly be regarded, from the point
of view of well-being of the species, as a beneficial process. Our present knowledge
of nature precludes the concept of any other force which could make for the
endurance of organic beings, and we are, therefore, apparently face to face with
the inevitable conclusion that a condition disadvantageous to a species has been
attained by natural selection. At first glance it seems a contradiction in terms. The
very fundamental conception of selection is the retention of beneficial attributes only.
A disadvantageous condition cannot be brought about by natural selection.
This apparent paradox is not a real one. It is based on a confusion of ideas, and
practical experience of nature soon teaches one to distinguish between a primary
benefit and a secondary accidental disadvantage resulting from it. As long as the
accidental disadvantage does not completely outweigh the main advantage, it will
continue as a satellite attendant upon its primary. Such an accidental
disadvantageous result is the protection from natural selection in the chacma. The
primary advantage clearly was the removal of environmental limitation, and this
removal was brought about by a process destructive of natural selection itself.
The difficulty of understanding such a simple and universal law is increased when
the mind is influenced by that trend of abstract speculation which is apt to regard
evolution by means of natural selection as some infallible process tending towards
some ideal state of perfection. A direct and practical knowledge of nature soon
corrects this wrong idea and renders comprehensible how such an apparently
disadvantageous condition as protection from selection could have been brought
about in a species. It becomes at once evident that in the whole scheme of organic
evolution no ‘perfection’ has ever been attained and that in the nature of things it is
unattainable. The end of natural selection is specialisation, and every specialisation
is at once followed by a number of disadvantages which may increase in valency
in proportion to the progress of the specialisation until they neutralise entirely the
benefit which it originally conferred. The specialisation then becomes selectively
modified and this modification means only specialisation in a new direction. The
process, therefore, is
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an unending one, and the attainment of perfection - that is, an organism in perfect
accord with its environment - is a practical impossibility. Natural selection regularly
brings about accidental and often disadvantageous consequences, and the reduction
of the power of natural selection by the acquisition of non-hereditary environmental
memories is an example.
This enlargement from the confining tendencies of the instinctive mind was the
immediate benefit conferred upon the chacma by the attainment of a dominant
individual causal memory. We have seen how it has enabled the species to penetrate
the most varied natural environments. They have indeed become citizens of a large
world. For them restriction to a locality no longer exists. For them there is no longer
a supreme danger in the invasion of threatening competition or any sudden or radical
change in natural conditions. A door of escape is always open to them. They can
either adapt themselves instantly to the new conditions or migrate, even where such
migration entails a new environment.
The psychic power of immediate adaptation, by the acquisition of and reaction to
individual causal memories, culminates in man, the highest primate. His exalted
development of the new mentality has rendered the species heir to all the earth and
the fullness thereof. Against his invasion neither the sub-tropical deserts nor the
polar ice has been proof. But if this was the benefit which causal memory conferred
upon the chacma, then the indirect accidental result of that evolutionary process namely, the protection against stringent natural selection - has had results in other
directions which, one is inclined to believe, must eventually have a profound effect
upon the fate of any species.
Whenever a species is protected from the severity of natural selection, certain
definite results ensue, and these are always proportionate to the extent and duration
of the protection. These changes are included under the general and somewhat
unmeaningful term ‘degeneration’, and they are, of course, especially noticeable in
man and in domestic animals, where natural selection is at its lowest ebb.
When these changes are compared, it is found that two of them seem to assume
prime importance. These are (1) divergence from specific type, and (2) disturbances
of the sexual sense.
On examination, it appears that the real cause of their apparent importance is
due two factors: They represent the sum of a great number of changes which affect
every organ and the function of every organ; and the fate of the species seems to
be so deeply involved in them. It is to these two changes, as they relate to the
chacma, that the next two chapters will be devoted.
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10 Divergence from Type
Type may be defined as the mean of the hereditary beneficial attributes established
by natural selection in a species. Variation from type is a thing of constant and
regular occurrence. Nature, in the popular saying, never produces two things exactly
alike. It will be found, however, that variation in any species, if it can be measured
at all, generally exhibits a regular curve. The Dutch botanist Hugo de Vries found,
for instance, in measuring the length of a number of seed-pods, that the majority of
pods fell under the number nearest the mean. The absolute mean contained the
greatest number and as the extremes were approached they became regularly less
- on the one side the long ones and on the other the short. And this law holds good
throughout nature. It is, in fact, no more than a mathematical demonstration of the
concrete truth upon which rests our abstract conception of type.
Theoretically, one would assume that the tendency of natural selection would be
continually to eliminate the more extreme variants. Individuals possessing in the
most perfect form the selected characteristics would be the ones most likely to
survive, and these would be typical individuals. This theoretical interpretation of the
method of selection has also been empirically verified. The American naturalist
Hermon Carey Bumpus found, on measuring birds of one species that had been
injured during a storm, that the individuals that perished were the extreme variants.
Those that recovered were the individuals nearest the mean. Weldon and Tower
found that the same thing occurred in beetles and terrestrial molluscs. Nor could it
well be otherwise. If the deathrate was not highest among the variants, the theory
of natural selection could not stand.
It is, of course, conceivable that variations may sometimes, under favourable
conditions, prove more beneficial than the typical attributes, and it is possible that
such discontinuous variations or mutations may, as Professor Hugo de Vries
assumes, occur at long intervals, and that these may be the origin of distinct varieties
and species. Whether this be so or not, it seems certain that favourable variations
are the exception in nature. The general rule is that divergence from type is the mark
of the unfit. In this country instances of extreme variation among the larger mammalia
occur very rarely, but they are not unknown. In such cases, it would seem, sexual
selection tends to become the dominant factor in the elimination. Albinism is an
instance of such extreme variation. Several naturalists have noted that albino birds,
kept under observation, did not succeed in finding mates, and we have trustworthy
records of the same thing being observed among the larger African mammalia. Thus
an albino springbok (Antidorcas marsupialis marsupialis) was solitary. Whenever
she
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came in contact with a troop of her own kind, she was mercilessly attacked by male
and female alike. A white klipspringer (Oreotragus saltator) was also so continually
persecuted by other klipspringers that it took shelter near a homestead and became
quite tame. It was never seen with a mate. A black wildebeest (Connochaetes gnou)
18

with a white blaze was also thrust out of the herd, which it always followed at a
safe distance. A fur-horned kudu (Strepciceros strepciceros strepciceros) was
solitary, but this may have been due tot the continual pursuit of hunters who were
anxious to secure so unusual a trophy. It would thus seem as if natural selection
had two strings to her bow in the maintenance of type: a greater incidence of mortality
among ordinary variants is the general method, and with extra forms there is usually
protective sexual exclusion.
What would be the effect on the type of a species if it was partially protected from
natural selection? It is self-evident that in such circumstances any variant, whether
it was a progressive modification or a reversion to ancient type, would have a chance
of existence more nearly equal to that of the typical individual than it would under
conditions of severe selection. The atavistic revenant and the progressive variant
would be protected against the hostile conditions that would otherwise make their
destruction certain. The variation curve would become irregular. It would no longer
be the same as under the more usual natural conditions. The members of the species
falling within the absolute mean would become relatively less and a portion of the
individuals that would fall under the average in a species subject to selection would
now have a tendency to be distributed progressively towards the ends of the curve.
Under protection, therefore, variation would tend to have an increasing influence
on type.
That this is so among such highly protected species as the domestic animals is
quite evident. If we take one of the latest additions to the category, the African
guinea-fowl, where a comparatively short period in protection has created the
common domestic tendency towards albinism, it will be found that there is no
selective tendency adverse to the patchy individuals other than that brought about
by man's intervention. It is interesting to note the effect of variation on hereditary
type in this species. If a number of domestic birds are allowed to mix with wild birds
under natural conditions, white marks and patches will appear for perhaps three or
19

four generations. Then they entirely disappear. If, on the other hand, they are
mixed with wild birds in captivity, or recently tamed ones, the hereditary effects on
type are far more lasting. I know of cases where a very slight admixture of domestic
blood has caused the persistence of white patches for twenty years after its
introduction. It is hardly possible to doubt that in the wild flock the variation is
eliminated by natural selection, and that it continues in the protected flock because
of the weakening of selection.
One would anticipate that the chacma, just to the extent that it is protected
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by its ‘intelligence’ from the more rigorous natural selection, would show a tendency
towards the same variation that is conspicuous in man and the domestic animals.
And such anticipation would be verified by a very little observation.
When we commenced our investigation we had no such anticipation, and yet one
of the first impressions we gathered was that there was something very much wrong
with the type of the chacma. It was possible in a comparatively short time to learn
to know and to recognise individuals in a large troop, and this was contrary to all
our experience with gregarious mammals outside the order of the primates. It took
perhaps a little more time and a little closer study than would be necessary to know
and to distinguish the same number of individuals among an unfamiliar human race,
but I do not think that the closest study or unlimited time would enable one to attain
a like result with the same number of springboks, for instance. The first explanation
that suggested itself was this: that, since the chacma, after all, more closely
resembles the human being than any non-primate mammal, an eye trained to know
and to recognise human individuals would discriminate more easily in this closely
related species than in a more distant one. But more exact methods of observation
soon convinced us that the ultimate reason lay in this and in nothing else: that there
was a greater and more extreme individual divergence from type in the chacma than
in any ‘natural’ non-primate species known to us.
There was a greater difficulty when one approached the question of definition.
What exactly was this variation? It was at once apparent that certain conspicuous
modifications had a tendency to recur constantly, and it was perhaps possible to
ascertain the extent and the percentage of their occurrence. But these outstanding
‘single’ modifications did not lie at the root of the matter. It was rather the sum of an
infinite number of small variations in each individual that rendered recognition easy.
We ascertained the existence of certain distinct correlations, such as, for instance,
the shape and size of the occipital ridge to the relative length of the arm, and
exhaustive research would no doubt prove that such correlations of growth are
attendant upon every somatic modification, great or small. But generally our own
attempts at systematising yielded negative results, and gradually the conviction was
forced on us that variation in the chacma is so irregular as to defy definition and to
baffle all effort at classification.
I think just the same difficulty would be experienced, to an enhanced degree, in
attempting to classify or define divergence from type in man. It is possible that all
these variations may occur in accordance with the Mendelian laws of heredity, but
even this we were unable to ascertain either experimentally or by observation under
natural conditions. Though one thing seems certain: this variation is of the same
nature as that occurring in man and the domestic ani-
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mals. These species are, of course, far more completely protected from natural
selection than the chacma, and the tendency in them is therefore far more advanced.
In man, the most highly protected of mammals, individual divergence from type has
reached an extreme point. No single organ or function of his body is exempt; even
the vital organs show a degree of variation for which identical conditions in nature
will be sought in vain.
It seems, therefore, a safe assumption that the tendency to vary in the primates
must be progressive, and that the rate of progress is determined by mental
development, even if most of the modifications are in the nature of acquired
characteristics created by the environment only, and are therefore not transmissible.
Some in each generation would be hereditary and must have an increasingly adverse
influence on the maintenance of type. Psychologically, the same extraordinary
divergence is apparent in the chacma. Reference has been made to the difference
between the vervet monkey and the chacma as far as hereditary individual memory
is concerned, and the fact was noted that in the chacma there was considerable
variation in the inheritance of phyletic memory, which in the lower species was quite
uniform.
This psychological variation, like somatic divergence, seems to be reducible to a
more or less regular curve. At the one extremity come the individuals with highly
developed phyletic knowledge and proportionately undeveloped ‘reasoning’ powers.
Their mind is instinctive, their reasoning ‘animal-like’. The casual observer would
describe them as ‘stupid’. In the middle comes the common type in which the two
souls are equally developed. These individuals inherit a certain amount of hereditary
memory - less than the lower type does, but still certainly directive - and their
individual causal memory is also ‘average’. At the other extreme come the highly
intelligent animals - the clever ones - who are nearly devoid of hereditary memory.
And between these three types come the usual gradations.
One would, on anthropomorphic grounds, be inclined to assume that the highly
intelligent type of mentality would be the one most likely to be beneficial to the
species in the struggle to live, and that this must therefore be the one towards which
natural selection tends. It would appear, however, that as far as the chacma is
concerned, both the ‘animal’ soul on the one hand and the more human-like soul
on the other are, under existing conditions, in the nature of less advantageous
variants. The mentality combining both types more or less equally is clearly the one
which has thus far proved most beneficial to the species. But it is quite conceivable
that environmental conditions might arise under which the higher mentality would
be selected and a new variety or species thus created. That is a conception more
in accord with our present knowledge of evolution than the popular erroneous
conclusion that natural selection must necessarily be working towards the
establishment of ‘human’
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mentality in all primates. There would be just as much reason for assuming that the
long-necked okapi (Okapijohnstoni) must necessarily in time become a giraffe.
One can hardly fail to notice the analogy which exists between the psychological
variation curve of the chacma and that of man. Human mental variation has at the
one extreme congenital idiocy and all the grades of ‘weakmindedness’ up to the
average intelligence. On the other side come the mental ‘prodigies’, the artists, the
poets, the geniuses and, finally, the insane. These extreme variants seem to be
representative of the same phyletic types of mentality that are conspicuous in the
chacma.
It would seem that in the chacma mental variation is very closely correlated to the
general shape of the skull. The two extreme cranial types are, at one end of the
scale, the pronounced cynocephalic form with excessive orbital ridges, a greatly
20

developed occipital ridge and an extreme orbital structure, and at the other the
‘round-headed’ type in which these characteristics are much less developed and
the general shape of the skull tends towards that of the anthropoid. Needless to
say, the more human-like mentality is invariably associated with the more
anthropoidal cranium, and the animal-like with the cynocephalic.
It is interesting to note that this cranial variation of the chacma is ‘recapitulated’
in ontogenetic development, and from the nature of the development of the individual
one would infer that the chacma is descended from an ancestral form which far
more closely resembled the existing anthropoids and which may have possessed
a higher mentality than the existing type. The chacma foetus and a newborn baby
are far more chimpanzee-like than the adult is. Indeed, at certain stages of
development the foetus resembles the adult chimpanzee more closely than the adult
chacma. Even the first hair is quite black and resembles that of the chimpanzee in
growth and texture. If a series of skulls, from foetal to full maturity, are compared it
will be seen at once how the cynocephalic characteristics increase with age, and
what a great difference there is in this respect between the foetal skull and that of
21 22

the adult.
It is, I think, the persistence of the anthropomorphic type of skull during youth
which has given rise to the popular idea in South Africa that there are two species
of baboons - long-faced and short-faced - and that the short-faced are always
‘cleverer’. The ‘short-faced’ variation certainly does occur in adult forms, and, as I
have suggested, it is associated with a higher type of mentality, but it does not occur
to such an extent in mature individuals that it could have suggested the idea of two
distinct varieties. I think the only explanation is that young ones are mistaken for
individuals of a distinct variety and the occurrence of an occasional adult ‘short-face’
served to strengthen the impression. There are better grounds for believing that
occasionally either the ‘long-
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faced’ or ‘short-faced’ variation has shown a tendency to become predominant in
certain isolated troops; our own observation, however, afforded no evidence at first
hand of the existence of such a tendency and I think second-hand evidence in its
favour should not be accepted without reserve.
On even more dependable evidence rests the assertion that many years ago in
an isolated troop in Rooiberg the tendency to albinism appeared as a hereditary
characteristic. We saw a white female that was said to have been captured from
this troop as a baby. A trustworthy informant, a Wesleyan missionary who had been
stationed for many years in this country, informed us that at one time he estimated
that ten per cent of the individuals in the troop showed white bands and patches.
Pure white ones were rare. If the characteristics were really hereditary and not due
to the conditions of the environment or to something in the nature of an infectious
disease, the circumstance would be extremely interesting, pointing to the origin of
a genuine mutation. What makes it doubtful is the fact that although true albinism
is quite common among natives, its heredity in the human being is highly
questionable.
One would anticipate that the anthropoids, possessing as they do a far higher
protective mentality, would exhibit generally greater individual divergence from type
than the chacma; and our present somewhat scanty knowledge of the great man-like
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apes seems to confirm this assumption. My own knowledge of the chacma leads
me to believe that some of the different forms of the chimpanzee which have in
recent years been discovered in this country and which have been assigned to
distinct varieties will eventually be found to be continuous variants of the same
species. Even now it is becoming difficult to draw a hardand-fast line between two
such widely different forms as the gorilla and the chimpanzee. Several specimens
of gorilla-like chimpanzees and chimpanzeelike gorillas have been secured which
point to the probability that those two forms are connected by an unbroken chain of
intermediate types. It is possible, as I have pointed out in the case of the chacma,
that there may be a strong tendency in the higher primates for certain variations to
become predominant in isolated groups. That is certainly so in man. It is impossible
to imagine how else the different races of human beings could have originated. Now
I am inclined to think that an analogous thing has happened or is happening both
with the African anthropoids and with the orang-utang - that variations which were
‘continuous’ are apt to become predominant in groups through isolation and that to
this process in nature are to be ascribed the different local ‘races’ of the big apes.
It is hardly necessary to point out that, if this proved to be true, there is no similar
persistent process discernible anywhere in nature in species subject to rigorous
natural selection. Among lower animals, where a distinct variety has been established
by natural selection, it is generally kept within its distinct
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limits by those insurmountable barriers of sexual selection and the sterility of hybrid
offspring. I am strongly inclined to think that the offspring of no two sub-races of the
24

same anthropoid will be found to be sterile.
As far as the chacma is concerned, however, there are none of the elements of
uncertainty which render the formulations of all such hypotheses with reference to
the anthropoids merely tentative suggestions. Our knowledge of this species is wider
and more definite, and it can therefore be stated without reservation (a) that there
is greater individual divergence from specific type than in any other non-primate
mammal in this country, and (b) that the only possible cause of this divergence is
the same as that which creates a similar tendency in the domestic animals and man
- namely, the ebbing force of natural selection.
It must not be thought that this variability due to protection is confined to the
primates and domestic animals. It is a universal law of nature (and its methods of
operation have been indicated in this chapter) that variability increases as the struggle
for existence becomes less severe. Under natural conditions there is perhaps no
better instance of protection from selection than that afforded by oceanic islands.
The isolation and consequent want of immigratory competition, the absence of
natural enemies, an equable climate and a plentiful food supply constitute for many
species a highly protective environment in such islands. And the result is always
the same: extreme variability. And if these varieties are localised, they are often in
surprisingly small contiguous and confined groups.
Most naturalists who have examined the living forms in such islands have been
struck by these circumstances. In the Sandwich Islands, for instance, there are over
three hundred recorded species of the land mollusc Achatinella. Every valley has
a localised peculiar variety. So too in the Celebes - Fritz Sarasin has described the
astonishing variation of the same genus, united by an unbroken chain of intermediate
forms; and the same thing occurs in higher forms in a great many remote islands.
But although this fact has been observed frequently, the natural law of which it is
the result has never been clearly recognised and defined as far as I know - the law
that protection from rigorous selection means a smaller death-rate among the variants
of a species.
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11 Disturbances of the Sexual Sense
We termed an abnormal manifestation of the sexual sense in the chacma any
behaviour which had as its ultimate purpose sexual satisfaction, but which deviated
widely from the order found throughout nature and was clearly not beneficial - in
that it was not directed to the preservation of the species. This seemed a
common-sense definition, and the use of the word ‘abnormal’ is justified since,
employed in this manner, it will always convey a definite meaning.
It is possible to classify these abnormal manifestations into two main groups:
1. Where the end itself is ‘unnatural’; that is, sexual behaviour which aims at
satisfacation of the sexual sense but which cannot result in reproduction.
2. Sexual activity which may result in reproduction but where the behaviour
involved differs widely from what is normal in the mammalian family.

Both types of abnormality are variations from type, and in both the crucial test is the
absence of any benefit from the evolutionary point of view.
It will be recognised that these abnormal manifestations are the invariable
accompaniment of protection from selection, just as somatic variations are. They
occur in different degrees in domestic animals and man, and their common
characteristic is always some form of deterioration. There is a loss either of the
definite purpose of sexual activity, or of a clear direction as to its attainment. And in
both instances the loss is disadvantageous since reproduction, the reason for all
activity of the sexual sense in nature, is always adversely affected. It does not seem
an irrational assumption that this process, if progressive in a species, must end in
sterility, since individuals exhibiting extreme forms of these variations are certainly
sterile. These sexual abnormalities must therefore be regarded as continuous
psychological variations correlated to, and due to the same causes as, the physical
variability described in Chapter 10.
Although I propose to deal chiefly with more or less extreme variations, the average
expression of the sexual sense in the chacma - what would ordinarily be called the
‘normal’ - will also have to be treated in order to make clear the degree and nature
of each variation. Now, this usual or average sexual behaviour is in itself in many
respects quite abnormal - almost as abnormal as it is in man. In certain fundamental
characteristics, sexual behaviour is uniform throughout nature, and it is in just these
characteristics that primate behaviour often deviates widely. The nature and extent
of these deviations in the chacma will become clear from the following description:
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General Sexual Behaviour
The predominant place which the sexual sense assumes in the life of the chacma
is remarkable. There is nothing among the gregarious mammalia resembling it.
‘Lascivious as a baboon’ is a popular saying in this country, and although the accuser
does not come into court with overclean hands, the implied charge is certainly not
baseless.
The limitation of season, the determining condition of a natural outward stimulus,
the exclusion of the extremely old, and the entire absence of the sexual sense prior
to the maturing of the sexual organs, limit the actual activity of the sexual sense in
gregarious mammals to a relatively small fraction of their lives. For the chacma these
restraints no longer exist.
The common order in nature is that the operation of the sexual sense, in both
male and female, is in the nature of a pure reflex. Among most gregarious mammalia,
certain physiological changes take place in the female once annually and serve to
excite her sexual sense. These changes in the female are communicated to the
male, primarily through the sense of smell, and stimulate his sexual sense by reflex
action. How completely reflex sexual activity is can be proved experimentally in most
of the higher gregarious mammals. If the male is kept from contact with the female,
the sexual sense remains dormant. There may be certain psychological disturbances
which are generally associated with abstention during times when the female is
usually in season, but sexual behaviour itself never becomes apparent. Also, if the
sense of smell is destroyed, it can take several years before the sexual sense can
be stimulated by sight alone, and even then there is a marked lessening in its
responsiveness and vigour. If sight and smell are removed, the sexual sense is
rendered permanently inoperative.
The chacma can be excited without natural outward stimulus, and even when all
sensory contact with the outside world is cut off (except taste and touch) the sexual
sense can still become active and find expression in behaviour. It would seem,
therefore, that in the soul of the chacma these pleasurable sensations have become
an ordinary causal memory and the sexual sense reacts to that memory. The chacma
is, in other words, capable of being excited from within and is no longer dependent
upon outward stimulation. This circumstance is responsible for a great deal of what
is unusual and unnatural in the sexual behaviour of the species.
It is hardly necessary to state that the baboon is anything but monogamous.
Indeed, a leading characteristic of their sexual life is an apparently inherent and
insistent desire for change. Mating always commences with a great show of sexual
passion, often more noticeable in the female than in the male. At this early stage
the male is more genuinely altruistic than in any other relationship,
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with perhaps one exception: his care and defence of the young members of the
25

troop. He will guard the female of his choice with the utmost devotion and will even
on occasion allow her to share his food - the highwater-mark of baboon unselfishness!
This devotion lasts for perhaps a week.
In the female it may be of longer duration, but in the conscience of the male,
conjugal fidelity has an airy existence. His roving eye soon begins to rest appraisingly
upon the unattached females - if such there be - and, like a lordly pasha, he
graciously permits them to display their charms competitively before him. What
exactly determines his final choice is hard to surmise. Certainly there is no trace of
human aestheticism under similar conditions. Youth and its comeliness have no
special attractions for him. As often as not, he will discard a lusty young female for
some ancient harridan, grey and scarred, who ought, judged even by a baboon
standard, to be considered unspeakably ugly.
Nor is the female quite free from the reproach of conjugal infidelity - of an even
worse type, because with her the element of furtiveness often becomes conspicuous.
It is true that in many instances she will endeavour to retain the wandering affections
of her mate by all the blandishments common to her sex, and will sometimes fall
into paroxysms of jealous rage directed against her newly selected rival. But this
single-hearted devotion to the temporary lord of her choice rarely illustrates her
whole ‘love life’. She is frequently guilty of the grossest infidelity while the devotion
of her master is at flood-tide, and we had many opportunities of studying her
behaviour under these circumstances. The object of her guilty passion is generally
some young male, nervous and extremely discreet, who has been watching the
antics of the paired couple from a safe distance. With cleverness worthy of a better
cause, the female will take instant advantage of a little laxity in her mate's
watchfulness and entice the young cavalier to some safe and hidden spot, there to
indulge in her illicit passion. Even the female who never seems to be unfaithful
generally accepts with complacency the sequestration of her master's affection and
she invariably calms down very quickly after her initial exhibition of jealous temper.
There is a continuous decline in sexual passion - in the male especially - as each
mating runs its course. It becomes apparent that he suffers from ennui. The
everlasting sameness begins to pall. It ends in complete indifference, abstention
and even aversion, before the separation a mensa et toro is complete. But the scene
alters when his overtures have been accepted by a new female. Then his passion
is once more characterised by its original vigour. Nor does the female after such a
divorce spend her days in unprofitable repining. She seeks, and generally soon
finds, solace for her lacerated affections in the embrace of some other male.
It will be realised that in such a community male parental affection as it exists
among monogamous animals is an unknown quantity; is inconceivable, for
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even if true parental affection did exist, it would indeed be a wise baboon father who
knew his own child. But a form of it does exist, and it is under the stress of this that
males attain their highest manifestation of pure altruism. What, in the nature of
things, they lack in individual parental affection is quite made up for by a common
concern for all the young ones of the troop. It is a potent and real passion. The big
males will cuddle and caress the young indiscriminately and will carry the heavier
ones on long marches or flights after the mothers begin to show signs of exhaustion.
If an infant is separated from its mother on the sudden appearance of danger, she
will, if extremely hard pressed, desert her child - but only if the big males happen to
be in her vicinity. She seems to know and to expect that they will carry it out of
danger. And this they do, sometimes fearlessly and even recklessly risking their
lives in the attempt to save a young one. If the big males are not present, the mother
will desert her baby only as a last resort and never until she has made some attempt
to hide it.

Abnormalities
Duration of intercourse. It will have been gathered from the foregoing that for the
male chacma there is practically no cessation of sexual intercourse. It is continuous
26
throughout the year, unlimited by either season or organic conditions. But in the
female sexual intercourse is, generally speaking, limited by pregnancy, although
she certainly continues for a considerable period after conception. The actual time,
however, varied greatly and it was difficult to arrive at an average under natural
conditions. However, one thing was beyond doubt: intercourse continued for a longer
period after conception than in any other mammal. In some extreme cases it took
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place at an advanced period of gestation. We even saw a case of abortion which
my colleague was inclined to attribute to this extraordinary practice.
Barrenness in the female. There were only four mature females in our troop who
had no babies and who did not give birth to any during the period of our observation.
One of these will be described next as an example of gross physical and sexual
aberration. One of the remaining three was the only individual in the troop who had
an obvious physical disease: a large swelling on the side of the neck and throat.
She was afterwards shot and it was found that the appearance was due to the
enlargement of the right lobe of the thyroid gland, accompanied by a calcareous
deposit. The degeneration was recognised by an expert as characteristic of goitre
28
in the human subject.
As in the normal males, so in these barren females sexual intercourse suffered
no seasonal interruption.
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Monstrosity. The fourth barren female was remarkable as regards both sexual and
physical variation. She was the largest and heaviest member of the troop. I have
certainly never seen as big a baboon anywhere else. She must have been extremely
old. The hairs on the head and chest were quite grey, and at a distance appeared
white. With the exception of sexual activity, her behaviour was quite masculine. She
was originally mistaken for a male and classed as such in our records.
She was especially interesting because in sexual behaviour she was normally
feminine, but in our mistaken classification she appeared to be the only instance of
complete inversion of the sexual sense lasting into maturity. She associated with
the dominant males only, took part in their battles and raids, and in times of danger
showed real masculine courage and determination. Even after we discovered her
true sex, she was still of interest, as regards both her sexual behaviour and her
unending and restless activity. Her great bodily strength gave her a baboon right of
interference in any mating which attracted her attention, and these were of daily
occurrence. With determined threats of violence she would capture and carry off
the unfortunate male and by the same means enforce his fidelity for perhaps half a
day. When her true sex was discovered she was nicknamed ‘The Prostitute’ by a
native servant and retained this title of distinction to the end.
After her behaviour had been carefully noted, she was separated from the troop
and shot. It was then found that the shape of the body and musculature were normally
masculine. The masculine occipital and orbital ridges were excessively developed
and the condition of the masculine canine teeth testified to her great age. The
mammae were quite undeveloped and masculine in shape. On dissection, no trace
of hermaphroditism was disclosed. The ovaries and sexual organs generally were
normally feminine.
Sexual periodicity. Sexual periodicity in the female chacma is generally of irregular
occurrence, and frequency seems to be to a great extent determined by
environmental conditions. During droughts and times of food scarcity the irregularity
seemed to increase and the frequency to lessen. The opposite occurs during times
of plenty and ease. The time of greatest sexual excitement in both male and female
coincides with the sexual period in the female. In this the behaviour of the chacma
is similar to that of all the non-primate mammals, but there the analogy ends.
Outside the order of primates, sexual activity is strictly limited by the duration of
this period in the female. Even when conception does not take place, the organic
changes which constitute the condition run a certain definite course and then cease,
whereupon all intercourse stops. In other words, sexual activity in the male is only
reactive to the sexual condition in the female, and in the
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absence of that definite stimulus it remains dormant. In many gregarious mammals,
males under natural conditions exhibit certain secondary types of sexual behaviour
during the time the female would be in season, apparently even in her absence.
‘Calling’, restlessness and fighting with other males often reveals profound psychic
disturbances. But one rule remains absolute in nature: there can be no excitation
of primary sexual activity in the male without the presence of the female when her
organic changes are in progress.
The behaviour of the chacma affords startling exceptions to this rule. Although
the sexual period in the female initiates the greatest activity of the sexual sense in
both male and female, intercourse is not limited by that occurrence. It can and does
frequently take place outside the period; and although conception automatically puts
an end to the condition in the female, conception itself, as I have said, is no
immediate and final bar to further sexual intercourse, as is the case with all other
mammals.
In most of the lower African primates the sexual period is characterised by
turgescence in the female and a great increase in the brilliant sexual coloration
which is generally common in both sexes. In the chacma this coloration is very
inconspicuous when compared with that of lower forms. In the male it is absent and
in the female it occurs only during the sexual period. In the African anthropoids it
has been permanently lost in both sexes.
It is quite evident that in the lower mammalia the sexual period serves one, and
apparently only one, beneficial purpose. The accompanying discharge is highly
odoriferous and powerfully excites the sexual impulse in the male through his sense
of smell. Where the sexes are normally segregated during the sexual period the
males are able to follow and find the females, though often separated by vast
distances, guided solely by the compelling odour. So it seems clear that the vivid
sexual coloration in the primates, which invariably attains extreme brilliance in the
female during the sexual period, is intimately connected with the degeneration of
the sense of smell. None of the higher South African primates can trace the female
by the sense of smell alone. A male chacma was not excited by a female during the
sexual period when she was hidden a few feet from him behind a screen of matting.
However, the moment he was allowed to see her sexual coloration he became
strongly excited. It would seem, therefore, that as the sense of smell decayed, an
appeal to the sense of sight was selected in its place. And in the chacma, the
anthropoids and man (in whom the sexual sense can be excited without the need
of any outward stimulation) even this sexual coloration appeal to sight has either
been lost - as in the two latter species - or has become of comparatively little
importance, as in the chacma.
It seems certain that somewhere in man's phyletic history this appeal, first to smell
by means of sexual odours, and thereafter to sight by means of sexual col-
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oration, must have existed. It would be difficult to account for the persistence of
half-orientated survivals in the human being on any other assumption. Deep in his
psychic history lies the cause which determines his ‘aesthetic’ taste in colour and
perfume. And this taste is beyond a shadow of doubt sexual in origin. Not by mere
chance does the lady of Babylon select her glowing raiment or make her person
fragrant with castor, musk and civet - the sexual perfumes common to all the lower
mammalia. Dr. Havelock Ellis (Man and Woman) points out that in many women
the whole skin becomes fragrant during the sexual period. This is clearly an organic
survival which accompanies the psychological one I have described.
The gradual modification of the female sexual period in the primates can be studied
in practically all its stages in existing species. In many lower forms the discharge is
odoriferous and still serves to excite the male through his sense of smell. As one
ascends to higher forms, the odour is lost and colour, often excessive and flamboyant,
takes its place. There is always an accompanying and proportionate degeneration
of the sense of smell. In the male the sense no longer serves any great sexual
purpose, and in these higher forms it is also difficult to see any anatomical or
environmental use in the female discharge. These modifications have reached an
extreme point in the African anthropoids and man.

Birth. The female chacma about to give birth often separted herself from the troop
and selected some secluded spot for the purpose. We noticed on several occasions
that where she was accompanied by an independent older offspring she would
persistently and often cruelly drive it away from her a few days previously. This
always served as a sure indication that the birth was about to take place.
The degree of pain accompanying birth varied greatly. In some individuals - even
in a first pregnancy - the infant made its appearance with ease and celerity and a
minimum of trouble and pain, comparable only to the more happy condition of the
lower mammals. In other cases there was deep maternal suffering quite human-like
in its intensity and its methods of expression. It seems, however, quite beyond doubt
that birth-pain is more severe in the chacma than in any other mammal outside the
order of the primates. Some degree of pain apparently always exists in vertebrate
reproduction; but there certainly seems to be a gradual increase in intensity from
the higher mammals through the lower primates to man.
It is hardly possible to consider these facts without coming to the puzzling question
of origin. Why should pain have been selected at all in connection with this supreme
function of organic existence? What benefit was there to the individual or the race?
There can be little doubt that in lower forms of organic
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beings the process of reproduction is as simple as it is painless. Where, for instance,
the expulsion of the ova takes place as simply and with as little accentuation in
behaviour as any ordinary vital process, the presence of any sensation approximating
pain is hardly conceivable. And it is in these cases where reproduction is
unaccompanied by any manifestation of pain - where even the fertilisation of the
ova is left to chance - that there is also an entire absence of the maternal instinct.
The fate of the embryo is left to the tender mercies of its natural environment and
the device of producing vast numbers has generally been selected, in place of the
later-evolved maternal care, to ensure the continuation of the species. It is only in
higher forms, with a greatly reduced birthrate, that the first indications of birth-pain
are met, and as a sure and proportionate accompaniment there is always the care
of the immature young by the mother. It seems safe to say that among species under
natural conditions the greater the birth-pain, the higher becomes the maternal instinct.
Now, it is a rule in nature, which will be familiar to every student of comparative
psychology, that every hereditary instinct needs an outward suggestion or stimulus
to bring it into operation. The stronger this suggestion is, the more potent is the
reaction of the instinct. This is especially so with instincts which become active in
the mammalia only at a late stage of development, such as those connected with
the procuring of food and the sexual sense. These cannot originally become operative
29

except in response to a stimulus from without. This seems to me the selective
purpose of birth-pain among higher organic forms. It serves to call into instant activity
the maternal instinct. It seems reasonable to assume that in order to ensure the
safety of the offspring - a thing of supreme importance to the race - an appeal should
be selected to the most compelling sensation of which higher organisms are capable,
and that this compelling sensation should serve the purpose of fixing the mother's
attention on her helpless offspring and calling into being the complex of emotions
constituting the maternal instinct.
The connection of birth-pain and maternal love is apparent as a dimly conscious
idea in the human soul. In the first ‘yearning’ over her newborn babe, I suggest,
there is often strongly present in the mind of the human mother a conviction that
the love and tenderness she feels has some sure but dimly understood relation to
the agony she has endured. The literature of all peoples and all times bears witness
to this association of ideas.
At different times we observed and recorded several facts about mammalian
reproduction which tended to corroborate this interpretation of the phenomenon of
birth-pain. For instance, one season we kept under observation a herd of cattle and
a flock of sheep in which the ‘casting away’ of calves and lambs was prevalent. The
majority of the mothers who obstinately refused to receive or recognise their offspring
were among those which we had classified
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as having had an ‘easy and painless birth’. Those with a strong and correctly directed
maternal instinct were invariably individuals which had shown suffering during
parturition. It seemed as if in these cases the strength of the evoked instinct was in
proportion to the degree of pain suffered.

Immature intercourse. The chacma often showed primary sexual activity sometime
before reaching maturity and we recorded actual intercourse between immature
males and females on several occasions. Even more startling was what amounted
to forced intercourse between mature males and immature females. During our
observations several such instances were observed, and they resulted in severe
injuries to the immature female because of her desperate resistance and the violence
of the mature male. These seemed to be in the nature of impulsive acts and were
not characterised by the usual mating behaviour of the males. There was no evidence
that this process was ever repeated by the same two individuals, perhaps chiefly
due to the terror inspired in the young female by the first attempt. She took good
care that there was no opportunity for a repetition. Other instances were observed
where the dominant males intervened in defence of an immature female, and it is
possible that these unnatural assaults would have been more frequent had it not
been for this deterrent.
Homosexuality. Actual homosexual intercourse occurred among the young males
that had just reached sexual maturity. It seemed that their inability to secure mature
females until fighting powers were fully developed (and that was always long after
sexual maturity) may probably have been one of the causes of this behaviour. But
it must be borne in mind that the disadvantage which young males suffer in the
sexual struggle is common to all the higher mammalia and yet outside the order of
primates one looks in vain for actual homosexual intercourse under natural conditions.
It is more likely that the real cause is psychological and is because the sexual sense
in the chacma can be excited without natural outward stimulus. In homosexual
encounters with the chacma, the younger and weaker male always voluntarily
assumed the female role and the older and more mature, the male.
Similar homosexual tendencies were observed in immature females. Here it was
always the outcome of long-established affectionate friendship. The physical
completion of the act was, of course, impossible and it seemed more like an impulsive
action in which there was no real sexual excitement involved. In this respect it differed
very widely from male homosexual intercourse. This behaviour is, I think, very closely
allied to a tendency often observed in captive baboons: attempted intercourse with
non-primate mammals - that is, with domestic animals irrespective of sex. Both male
and female chacmas reveal this tendency on occasion, accompanied by strong
excitement.
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A study of chacma behaviour makes it seem more than likely that the attitude of
sexual exhibition, which is common throughout the mammalia and absolutely
hereditary, has some connection with both male homosexual tendencies and
intercourse with non-primate animals. The attitude of sexual exhibition is common
and identical in both sexes of the chacma. Artificially reared babies adopt it from
their earliest years. It is the common attitude not of sexuality but of conciliation both
in captivity and under natural conditions, and is generally adopted in captivity for
the purpose of begging or imploring. When a larger and stronger individual, male
or female, pursues in anger a smaller and weaker baboon of either sex, the latter
when cornered or exhausted will invariably assume the attitude of sexual exhibition.
Its effect is often instantaneous and very remarkable. The anger of the pursuer
usually subsides at once, and in most cases where the rage of the pursuer is not
excessive, the threatened individual will escape chastisement by the adoption of
this method of imploring pity. But its psychological effect is evidently varied. In most
cases the pursuer becomes calm, and there is no behaviour to show that he takes
any further notice of the object of his anger. In some cases, however, the attitude
has the effect of immediately arousing the sexual sense of the pursuer and
consequent behaviour clearly shows that sexual feeling is instantly substituted for
rage. It is true that we never saw consummated homosexual intercourse under these
conditions, but tentative efforts were common. It seems unlikely, therefore, that the
homosexual habit (if we can speak of it as such) is acquired as a result of this
behaviour. But all these circumstances certainly do seem to co-operate in the creation
of homosexual habits. They are in the nature of favourable environmental
circumstances reacting on a predisposed psychological condition.
One more observation remains to be mentioned which, from an analogous result
in the case of man, would lead one to infer that it also had a great influence in
establishing homosexual tendencies in the male chacmas of our troop. It must be
made clear that the troop was completely isolated and had apparently been so for
many years, and during the period of our observation the mature males always
exceeded the mature females in numbers. In man the absence of females is
undoubtedly a determining factor in the establishment of homosexual tendencies.
Professor Edvard Alexander Westermarck (Origin and Development of Moral Ideas),
who of all modern writers has compiled the most systematic, perhaps the most
complete history of homosexuality from the anthropological point of view in man,
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repeatedly traces homosexual practices to this cause.
Another interesting observation we made was in connection with acquired
homosexuality and inversion of the sexual sense. No chacma, either in captivity or
under natural conditions, exhibited a congenital and unchangeable in-
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version, nor was there any case where long-continued homosexual practices brought
about an inversion. In all cases, as soon as heterosexual intercourse commenced,
all homosexual tendencies ceased.
Whatever the condition of man may be, it seems to me very unlikely that there is
such a thing as congenital inversion of the sexual sense in the chacma at all, or that
acquired homosexuality in this primate exercises any permanent modifying effect
on the sexual sense. We certainly obtained no evidence justifying such a conclusion.

Deorientation. While investigating the extent to which phyletic memories persist in
the chacma, we came across the wholly unexpected fact that there are cases in
which there is absolutely no hereditary orientation of the sexual sense. These
experiments had necessarily to be made with artificially reared baboons. We found
that in about half our subjects the most vital instincts were not transmitted, as they
are in the lower African primates and in all non-primate mammals. These subjects
did not know their natural food, nor when or how to look for it. They could not
recognise any environmental danger, could not distinguish beasts of prey and
showed no fear of snakes - the one thing that was certainly and strongly hereditary
in many individuals. They were, in fact, quite helpless when released in their natural
environment. What is known of the psychology of the anthropoids led us to anticipate
some such condition in the chacma. But nothing had led us to anticipate that primary
sexual behaviour would be other than hereditary.
The individuals lacking this most essential of all phyletic memories after attaining
maturity had to gain their sexual knowledge with great difficulty under direct and
continued suggestion. They had, in fact, to learn all that was necessary for sexual
intercourse, just as they had to learn a new relation of cause and effect. Invariably
the sexual sense was powerfully excited by a female, but there was absolutely no
hereditary knowledge of the natural method of satisfaction. There is every reason
to believe that this loss of the inborn direction of the sexual sense has proceeded
much further than in the chacma. Whereas in the latter species the individuals who
show a complete absence of all instinctive knowledge are rare, in man probably the
great majority are subject to this singular psychological degeneration. And when we
come to secondary sexual behaviour, then it is quite certain that no single human
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being comes into existence with any trace of inborn knowledge.
In the lower primates and the mammalia in general, each individual is born
completely equipped with both primary and secondary sexual direction. They know
without the need of any experience or teaching the natural method of satisfying the
sexual sense, they know the right season, the period of abstention and all the organic
conditions of the female that begin and end sexual inter-
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course, and the behaviour is always identical in all individuals. Man has to be taught
all this, and the teaching varies as widely as the races of mankind do. Most savage
races have initiation ceremonies during which primary and secondary sexual
behaviour is taught to both sexes as they reach maturity, and I do not think that
there are any two tribes in which the teaching is identical. And what the savage
teaches in sexual behaviour would certainly not find favour in our existing civilisations.
It is quite common, for instance, among great numbers of savage peoples to teach
and provide means for homosexual relations just as if they were the natural
expression of the sexual sense in man. The teaching varies just as widely on such
questions as monogamy, the continuance of intercourse after conception has taken
place, cessation during menstruation, etc.
Two things are apparent in both the savage and the civilised sexual teachings of
man, and both are of supreme interest to the comparative psychologist. First, there
is a laborious striving after more natural behaviour. In other words, man, bearing no
knowledge within himself, strives and strives to imitate the sexual behaviour of the
lower animals. In all so-called scientific teaching as well, such behaviour has been
set as a standard. It is, of course, the only standard available.
The second interesting fact is the idea of something wrong, something evil in the
sexual sense itself. It is certainly apparent in all great religious systems. In Buddhism
abstention is a virtue - indulgence a source of spiritual pollution. In the Mohammedan
and Jewish religions sexual intercourse causes ceremonial impurity. The Hebrew
myth of Adam and Eve has as a central idea the inherent evil of sexual intercourse.
It is a forbidden thing, not only a sin in itself but imparting its contaminating influence
to the individual resulting from it. The idea reaches its supreme point in the Christian
religion, where it is regarded as an undesirable evil. The Apostle Paul teaches that
it is a hindrance to man's spiritual regeneration, and in the Fourteenth Chapter of
the Revelation of St. John the Divine, the description of a multitude of souls redeemed
from the earth reads: ‘These are they which were not defiled with women; for they
are virgins.’ Hence, too, the doctrine of the immaculate conception and the continuous
virginity of Mary. Christ, born of no natural sexual intercourse, was the one being
who appeared on the earth uncontaminated by this thing that had fallen upon man
as the primal and supreme curse.
But these ideas underlying man's sexual teaching, the idea of a natural standard
and the idea of inherent evil in sexuality itself, are of interest to the comparative
psychologist for the reason that both conceptions reveal the extent to which
deorientation has progressed and the teaching become an ambiguous instruction.
Phyletic memory being incomplete, man must look to causal memory for an answer.
And man is left without firm moral direction derived from natural order.
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Masturbation. Masturbation in some troops occurred among the younger mature
members of both sexes. Outside the temporarily paired adults the average was
somewhere in the neighbourhood of ten per cent of those sexually mature.
Masturbation was more certainly idiosyncratic than homosexuality - that is, it was
more certainly a habit of the individual and not, as in the case of homosexuality,
apparently a tendency to which all were at times subject. It was often observed in
our wild troop under certain definite circumstances. A young male would fall in love
with a much older mated female, and would follow her persistently at a considerable
distance. Any sexual advances by the older male who at the time happened to be
the master of her affections would throw the watchful cavalier into a state of intense
excitement, which, however, never exceeded the bounds of extreme discretion.
Under such conditions masturbation was frequently resorted to. It sometimes
happened that the female in question would make secret advances to her distant
admirer, but if masturbation had become a habit he would very rarely take advantage
of this natural means of satisfaction. The approach of the female would induce a
state of nervous apprehension and he would generally assume the female sexual
attitude, which was apparently protective. But if the young male had not resorted to
the practice of masturbation, he would invariably take immediate advantage of the
proffered natural means of satisfaction.
It must not be inferred, however, that these circumstances always accompanied
or preceded the practice of masturbation in an individual. The most that my
experience justifies me in saying is that we observed the connection between this
definite set of circumstances and the practice in a great many instances. My
colleague was inclined to the view that where the practice was indulged in for any
length of time before the male succeeded in attaining sexual satisfaction naturally,
it had certain well-marked neurotic results. Such an individual became solitary in
his ways, morose, and vicious in temper. Physically, too, there was almost
immediately a falling off in condition even when food was plentiful. I was not quite
satisfied myself that this did occur under natural conditions. In captivity there is no
doubt that the habit invariably produces a morose and vicious temper.
About two per cent of those addicted to the practice of masturbation at any one
time were females.
Among older mature adults who had already mated it was never observed, but in
captive baboons kept under conditions where the natural means of sexual satisfaction
were wanting, masturbation was far more common and had no age limit, and very
often the habit could be directly traced to initiation by example. On the other hand,
we could not find any absolute proof that the habit ever occurred spontaneously in
any individual. It is quite possible that it may have been conveyed to certain troops
by baboons who had acquired the
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habit in captivity. Among wild troops living remote from human habitation it was not
observed.

Sexual impulses in captivity. A noticeable fact among baboons kept in captivity was
the predominance of the sexual sense in older females kept from contact with males.
This rose to fever pitch during the sexual periods. At such times a female will eagerly
and persistently offer herself to every male human being who approaches her. She
distinguishes between male and female, and towards women she often shows a
vicious hostility. Masturbation in such cases - when it does occur, and it is very rare
- seems to be generally a reaction to strong physical irritation.
In man the metamorphosis of emotion is even rarer than in the chacma. The
best-known examples are the sexual perversions known as masochism and sadism,
respectively. In masochism pain and humiliation are changed into sexual excitement,
and in extreme types of sadism there occurs a transformation of sexual excitement
into rage and bloodlust.
It must not be thought that by using the word ‘transformation’ any theoretical
psychological explanation is implied. I must acknowledge that the tendency is a
mystery to me. From an evolutionary point of view I am unable to explain it, and we
found no facts from which its phyletic history could be inferred. The earlier observers
into human sexual abnormalities explained sadism on the theoretical assumption
that the sex and anger centres are nearly related and that in these cases either the
stimulus is sent to the wrong centre, or the excitation of one centre affects the other,
or the stimulus excites the nearly related afferent nerves much in the same way as
an induced current does. The evolutionist would describe sadism as a phyletic
survival of which the origin is seen in the sex-battles of the lower animals, and that
is perhaps the same thing in other words. But even this explanation, such as it is,
becomes doubtful when one realises that in lower primates the tendency is much
more pronounced and that emotions are involved which are not in any way related.
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The Road to Waterberg

aant.

1 The Road to Waterberg
An old acquaintance, Dolf Erasmus, met me in Nylstroom with a cart and four horses
and for the first time in my life I entered Waterberg, the mystery region of my
boyhood. From that wonderland, the hunters' wagons used to come to Pretoria to
unload their ivory and skins at the trading stores: Giraffe-skin whips; sjamboks of
rhinoceros and hippopotamus hides, cured until they were quite translucent, the
sheen and colour of clear amber; rhinoceros horns and dried hides of all the big
animals of the wild bushveld - blue wildebeeste, sable and roan antelopes,
hartebeeste, giraffes and numbers of others we boys of the civilized south could
only guess at.
And often live animals came with the wagons: small zebras, elands, ostriches,
monkeys, and, in rude cages, birds of wonderful plumage. Occasionally we saw
trek-oxen that had escaped the jaws of a lion, and the children of hunters told us
hair-raising stories of midnight attacks and hair-breadth escapes.
There were three boys from Waterberg in the village school and the influence of
their stories abides in my mind to this day. In all their tales loomed large Mapela
‘the black eagle’, sitting on his insurmountable crags and holding Waterberg in
continual fear. We heard from them of fortified farmhouses; of grim fighting throughout
the dark hours of the night and the retreat of the impi at break of day; of dead blacks
smothered in blood, with their shields under them, lying before the kitchen door and
at the gate of the cattle kraals. One, Jan van Deventer, had emerged from a crowning
terror to become a schoolboy in Pretoria. The farm had been attacked at night during
the absence of his father. A faithful black had given his mother timely warning and
she fled into the mealie lands with Jan. They lay there in hiding, heard the shouting
of Mapela's warriors, and in the end saw their house burnt down and their cattle
driven off.
Waterberg had thus always been associated with all the wonders of unpeopled
veld, and to us who were born and grew up on the outskirts of the wilderness it
represented the ideal theatre of manly adventure, of great endeavours and the
possibility of princely wealth. Ivory was then what gold and diamonds
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became afterwards, and stories were told of bold and lucky hunters killing twenty
tuskers in one morning - the value of a principality of land in a few hours.
And even now, with trains roaring twice a day through a portion of Waterberg,
with the great gold-city belching its smoke almost within sight - even now, with
invading civilization marching across the hills in seven-league boots, Waterberg still
holds its charm.
It was no more than an island of uninhabited bushveld bounded by the Limpopo.
But small and cramped as it had become it was all the heart of man could desire. It
was uninhabited by White men, and the wild animals were still there, all except the
giants of the African wilderness - the elephants, who had gone to feed the insatiable
melting pot of human civilization.
Dolf's horses had to be rested and fed before we started. It was decided that we
should travel by night so as to reach our destination in the central hills of Waterberg
somewhere about sunrise.
While we waited, darkness succeeded dusk and the little village sank to dreamy
quietness. Lights began to twinkle through the windows. From one cottage came
the notes of a piano and across the river the jackals howled incessantly. It seemed
the very line of contact between civilization and the wilderness - the little ‘stream of
Nile’ serving as a common frontier. I could understand that night the feelings of the
old Voortrekkers when they reached this far northern river. The geography of the
north was still a mystery to them, but they all knew - they had constantly been told
so by the parsons and other learned men in the Cape Colony - that if they travelled
far enough they would reach the source of the Nile, and this surely was far enough;
a year's journey! They had travelled beyond even the echoes of civilization. Across
the blue hills they would reach Egypt and tread soil they all knew by repute - the
Land of Bondage. For them it might turn out to be the Land of Promise they sought.
Dolf and I inspanned at midnight and the four horses at once fell into the steady
pace which meant they knew a long journey and the road home lay before them. It
was an intensely dark night and when we drove down to the drifts it seemed as if
we were sinking into a gulf of impenetrable blackness. There was a splashing of
water, a steep rise, and we were on a straight, white road through straggling syringa
and boekenhout trees. Before us like a gapless wall lay a range of black hills. These,
Dolf explained to me, were the barrier-hills of the first plateau.
Quite suddenly we rounded a spur and were right among them. In the dark it
seemed a very maze of hills and streams.
Every now and then, from under the tent of the car, I caught sight of a constellation
which showed we had swung round half the compass, but the road kept fairly level
with the exception of the fords which we were constantly cross-
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ing. And then there loomed before us the massive front of a range which quite clearly
had no break. This was the final hill and this we had to climb - there was no gorge
or pass. It was mounted by a zigzag road which the horses toiled up strenuously
with frequent rests.
With the suddenness of a falling curtain, we came on to perfectly level country,
thick with trees and apparently stretching without boundary in all directions. ‘Now
look back at the hills,’ said Dolf, with some of the pride of a master of a show.
They had vanished. Little mounds of tumbled rocks hardly visible in the night were
all that could be seen of the maze of hills through which we had been travelling for
what seemed an interminable time. We were again on a road that had apparently
been marked out by a ruler. No wagons ever made roads such as these. Whether
man travels by wagon or on foot, whether he makes a footpath through the grass
or a wagon way through the forest, the tracks he makes are always crooked and
winding. The straight roads of Waterberg were made by the artillery engineers of
the Republic before the War.
Of their own accord, Dolf's team turned into the soft grass at the first outspan. It
was a small spring at the top end of a vlei and our arrival was greeted by a whirring
of wings. Wild duck were flying into the night.
I remember that when I emerged from under the cart tent I was caught by a sense
of vastness which held me breathless for a moment. It seemed as if we stood on
some mighty projection thrust out into the heavens and that below us the rim of the
sky dipped all round.
It was the first sight of the starry heavens that held me spellbound and wondering.
I felt like a wanderer visiting his homeland after many years, troubled and puzzled
by that sense of strangeness which speeding time for ever brings. I realized how
little one sees of the stars in big cities. The glaring lights, the smoke and soot of
industry, the endless walls and roofs never permit more than a glimpse of some
corner of the night sky. To get to know them through the year is a joyous knowledge
not vouchsafed the city-dwellers.
In a moment, a swarm of boyhood memories were thronging my mind. It was
during a month's trek through Marico and a strip of the Kalahari desert to the Free
State that I had first learnt to know and love the stars. Thereafter a great part of my
life was spent in the open until the stars and their movements became as much a
part of me, of my environmental knowledge, as the movements and light of the sun
by day. It was a later stretch of years, spent in big cities and under roofs, that was
responsible for the strangeness I now felt.
Even as my eye travelled from point to point of this glorious canopy of night, a
chain of thoughts and emotions was released as if by some magic word - thoughts
and emotions created in boyhood and long hidden in one of the dark pools of
memory.
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‘When I consider Thy heavens ...’
That arresting Bible phrase with its accompanying picture of the desertdweller
before his dark tents, his shadowed face upturned to the starry sky, once more
emerged into conscious memory clear and vivid as when the impression was first
made. ‘When I consider Thy heavens ...’
A sense of peace and quietness, such as nought else within the circle of human
experience can evoke, came from the velvet night in which the stars had their setting.
It is not difficult to understand the mighty and mysterious influences on the affairs
of men which has been attributed to the stars in all ages; not difficult to understand
when one experiences afresh after many years of wandering the subtle but soothing
effect of the Pleiades.
It was the time of the year and hour of the night when the Milky Way, stretching
across the very zenith like a cincture of fairy lace showed, pendant to its misty
intricacies, all the most glorious jewels of the heavens. Low down in the south
horizontal lay the Cross, its three brighter stars rendered lamp light by the effect of
our atmosphere. Just visible above the northern horizon hung the Pleiades, a dawn
cloud, misty and vague, illuminated by a cluster of diamond points.
I lay on my back in the dewy grass - where the grasshopper could be heard faintly
chirping in impatient expectation of the dawn - and watched and wondered and felt
indescribably happy. Even Dolf's horses, with champ and restless movement some
yards away, could not touch that sense of peaceful exaltation which had obliterated
all the troubles and fears and sordid hopes that constitute the civilized life.
‘When I consider Thy heavens ...’
Immediately overhead was Canopus, the star for some mysterious reason best
known to us dwellers of the veld; observed by the Voortrekkers and their descendants
who fix their knowledge of the heavens by its conjunction with other stars or
constellations. Just beyond it, and marking the first broadening of the Milky Way,
was Sirius, known and watched by the sons of men since the dawn of human
intelligence. And further still, where the great white stream had broadened into a
river threading those glittering intricacies, blazed forth the most glorious triangle in
all the heavens: those blazing stars Betelgeux, Kappa and Rigel, defining the
splendour of Orion, with Eridanus a paler pendant enhancing by contrast their greater
glory. I remembered that just before daybreak we should probably catch a glimpse,
in the north-east, of Algol - that everchanging mystery of the Milky Way - paled by
dawnlight.
Fearlessly one's thoughts expand until even the Throne of Saturn cannot satisfy
their ambitious way. I could almost conceive, sometimes I think I can quite conceive,
infinity. Beyond the uttermost nebulae, depths upon depths, I can travel free of all
terrors of madness which lie this way in the light of day. I
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can conceive our visible universe as a mere swirl of matter in a patch of abysmal
space. I can see in our central sun and its attendant worlds a system so utterly small
and insignificant that its sudden destruction would mean less to the visible whole
than the withdrawal of a single atom of oxygen from the Seven Seas.

2 Notes on Some Effects of Extreme Drought in Waterberg
Even before the advent of man, the gradual but continuous diminution of the surface
water of the earth was undoubtedly the chief element in our cosmic history. The
change in environment this occasioned has been the great moving cause of natural
selection and the evolution of living species.
If we study this loss in the two continents where the scarcity of water has reached
such a degree as to render its present lessening an outstanding natural feature, the
rate not only becomes more noticeable, but also more easily measurable. In Asia
and Africa, the two ‘dry’ continents, the disappearance of water annually is so great
it seems to justify the prediction of the French astronomer, Flammarion, that within
a measurable space of time the human race will find its final eclipse in this cause.
In Europe and America, the ‘wet’ continents, water is still too plentiful to make its
yearly lessening a matter of much moment; but they are certainly not exempt. If one
compares, for instance, the facts disclosed in the histories of early Roman conquest
with existing conditions, it would appear that what are now comparatively dry
countries and fertile tracts were in those times an unending succession of marshes
with broad, sluggish rivers winding from mere to mere.
In Asia, a comparison between the observations of the Russian explorers of fifty
years ago with those of Sven Hedin reveals that even in this short time the desert
has taken over thousands upon thousands of square miles of once fertile country.
Rivers and lakes have vanished and even populous cities have been obliterated by
the all-conquering sand.
The great lakes of Africa are shrinking just as rapidly. Our own N'gami was a real
lake less than fifty years ago; now it is no more than a marsh threatened with speedy
extinction. Lake Rudolf, that most perfect diadem in the girdle of the globe, is
approached on one side (that opposite Ruwenzori) across an enormous plateau of
dry mud which quite recently was covered by the waters of the lake. Yearly, a new
belt is added to these mud flats - a progress that becomes alarming when one
remembers that upon this great natural reservoir largely depends the fate of the Nile
and of fertile Egypt.
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Nothing is more fallacious than the old doctrine that evaporation and precipitation
of moisture constitute a perfect cycle without the possibility of loss. As a matter of
fact, the earth is sucking up moisture like a sponge, and each day a vast quantity
penetrates the surface to subterranean depths from which no natural cause releases
it again and where it is apparently beyond the reach of man's utmost ingenuity.
The recent geological history of Waterberg is, in this respect, extremely interesting
and convincing. That, by ‘geological time’, the major portion of its surface was
recently covered by a great lake is beyond question. The water's barrier to the north
was a plateau of which a portion still remains in situ. A few of the original islands,
now strangely formed lambdoidal hills with the wave marks still visible on their rocks,
stand like a row of sentinels in the low country just beyond the edge of the plateau.
From the south great rivers deposited their shingle on the shores and bottom of the
lake. Some upheaval destroyed all the eastern portion of the barrier, and the confined
waters escaped northwards and eastwards to form new rivers when the first floods
had subsided. The shingle mixed with the lake sand was buried under the products
of this eruption, and after being subjected to immense pressure, the lapidescent
stuff was released by another cataclysm and scattered over the entire district, where
it is now known as Waterberg Conglomerate. The highest hills and the lowest valleys
are studded with highly polished lacustrine pebbles, looking as if yesterday they
had been taken from the water. Only on the uninjured fragments of the plateau which
once formed the heights above the lake shore you find none, but just below the
surface on the slopes of this high country there are layers of beautiful lacustrine
shells sometimes two or three feet in depth.⋆ Since that débâcle, the geological
history of Waterberg has chiefly been one of rapid desiccations. Broad over its
surface lies the writing which he who runs may read. There was a time, within the
memory of white men, when every kloof and donga was the bed of a perennial
stream of crystal water and the district generally was so marshy and vals as often
to render a passage by ox-wagon hazardous. Its present name was bestowed on
the district in those times - a name that today seems to have originated from the
bitter irony of some disappointed Voortrekker.
Even within the last half-century Waterberg was, to dwellers on the highveld,
synonymous with a lotus land of fertility, literally overflowing with milk and honey.
So plentiful were these two emblems of fruitfulness that the good wives used to
fatten their pigs on a mixture of honey and ‘thick’ milk. Fruit, wild and domestic, was
proverbial for size and plenty. Every farmhouse had a water-mill, and a spirit, still
smoking night and day. It was the last great stronghold of big game in the northern
Transvaal. Makapan invited Commandant Potgieter to Schimmelperd-se-pan for
elephant shooting when he planned
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the murder. Perhaps it is true, too, that here man had to procure his bread by the
sweat of his brow. He had to work in order to live, but his work was so uncommonly
like play that, not without reason, the district was named ‘Luilekkerland’. A strong
horse and a good rifle were the prime necessities of life, and many a fine farm was
swapped for one of these.
That was the picture then. And now? Tantaene animis celestibus irae?
Last season was a culmination of several drought years. It was the worst drought
experienced in this district since the advent of the Voortrekkers, and this statement
is made on surer evidence than the unassisted recollection of the ‘oldest’ inhabitant.
One cannot be too doubtful of such ‘facts’. An eclectic acceptance of this sort of
statement can provide foundation for almost any theory. Even one's own recollection
must be consulted with considerable reserve. No one who has grown up in this
country but seems to remember a Transvaal of broad deep rivers, of mighty rains,
of beautiful springs, spruits, and waterfalls. Valuing this no more than one would
hearsay evidence in law, there is in Waterberg a mass of confirmatory proof which
places the statement beyond doubt. Take only one fact: last season a large number
of orange groves with trees over fifty years old perished from drought. And in addition
to such facts, a little study of drought conditions and the diminution of existing water
soon enables one to follow the ancient tracks of once living streams, and even to
assign an approximate date to their final disappearance. With such collateral evidence
human memory can, tant mieux, be valued correctly. The assertion, therefore, may
be safely accepted.
Over the greater portion of the district the first rains did not fall before the middle
of November, and over about half of the northern middle veld no rain fell at all, that
is to say, not sufficient rain to cause the veld seeds to germinate and the plants to
grow. This season has, in certain respects, been even more disastrous. In the early
part, there were good, but purely local, showers. The grass and shrubs in these
favoured localities started fairly well, and then, when rain was most needed for crops
and veld alike it ceased altogether. This refers to the plateaux and mountains. In
the north, with the exception of one or two localities, no rain has fallen this year, and
again it is the end of November.
The effects of such a drought open a vast field for research, of which almost every
ascertained fact would be of the most vital importance to the inhabitants of South
Africa. Not to the naturalist only are these facts of interest and value. To the farmer
their study would afford an essential arm in his struggle for existence. But in an
article such as this it is possible to touch on a few of these facts only. Many
experiments and comparative measurements were made which might be of some
value for the purposes of exact research, but a detail of them would hardly be
admissible here. I will confine myself, therefore, to a brief description of the more
immediately perceptible effects of the drought on sur-
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face water, on plants, and on animals - facts that would strike any observant visitor.
It is impossible, unless one saw, to conceive the scene of utter desolation in that
once famous hunting ground between Gaul and Magalakwen, extending northwards
from the mountains to the Limpopo and constituting the lateral watersheds between
the three river systems. The two rivers, Magalakwen (‘the strength - or stronghold
- of the crocodile’) and Palala (‘the barrier’, ‘the stoppage’, ‘the impossible’), bearing
in their Native names proof of their former greatness, are today mere ribbands of
sand winding through desolate sand dunes to the Limpopo. For some distance along
their courses one can still find water by digging holes in the sand. It will try the
reader's faith to learn that in the entire district of Waterberg there is at the date of
writing, with perhaps one exception, no running river or spruit, and Waterberg is, I
believe, considerably larger than the Free State. In the north of the district there is
a tract over four thousand square miles in extent in which there is no single drop of
water - running or stagnant - above the surface of the ground.
Schimmelperd-se-pan, the last great centre of elephant hunting in the Transvaal,
received its name from the legendary feat of an intrepid Voortrekker. Braving its
dangerous subaqueous weeds, he made his horse swim across the pan with a
quarter of an eland tied behind the saddle. Now there is never more water in the
pan than can be covered with a lady's pocket-handkerchief. The water supply consists
of a tiny pool deep under a sheltering rock and, as I write, this has shrunk away till
nothing is left but a patch of damp sand. For the first time within the memory of man,
all the famous old waters of the great hunting days have similarly disappeared,
although to those who had the opportunity of studying their annual shrinkage their
fate has been a foregone conclusion for many years. Tambootie, a huge marsh,
always dangerous to cross; Sandmansfontein, a beautiful strong spring in the hills,
named after the only hunter who attempted to make his home there in the old days;
Bobbejaanskrans, where the water boiled out under a precipice and where the finest
Kaffir cattle in the middle veld were to be seen three years ago - all have vanished,
and with the ending of the waters the great herds of cattle have fled in all directions.
All that once-teeming pasturage lies dead and desolate.
But it is not in the middle veld alone that this state of affairs obtains. There are
hundreds of farms in our immediate vicinity which have the same tale to tell. One
can take them completely at random. Zwartkloof, for instance, was selected by the
late Mr Piet du Toit, a Voortrekker, on account of its magnificent water supply. Until
recently it was still renowned as one of the best wheat farms in our ward, and its
great herds of wild red Afrikaner cattle were hunted and shot like big game up to
the time of the rinderpest. The present joint owners, Messrs Franz and Nols du Toit,
were born on the farm. The
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former is now sixty-five years of age. He declares that throughout his lifetime there
was never even a perceptible lessening of the spruit, yet today a well, forty feet deep
sunk in the source itself, is as dry as a bone. There is not a drop of drinking water
on the farm. Thirty years ago there were no less than eleven perennial springs in
its veld. And this same story can be told of almost every occupied farm in Waterberg.
The great Limpopo itself is dry for all the distance that its course delimits this
district. Only by deep digging in its sandy bed can drinking water be found. The
larger hippopotamus pools, it is true, still contain stagnant water, but the majority of
these are almost putrid. The smell of fish and crocodile poisons the air in their vicinity,
and it would be courting death to drink the soupy liquid they contain without previous
filtering and boiling. After the recent heavy rains in Pretoria and Rustenburg, and
the floods consequent on them, the running water in the Limpopo reached thirty
miles above Silika's stat and then - a mere futile trickle - was lost in the burning sand
of the river bed. Of all the immense quantities of water which drained off the northern
slopes of the highveld then, and at one time most of the tributaries of the Limpopo
were flooded, not one drop reached the sea as flowing water.
The only waters in the district which remain unaffected by the drought are the
fairly numerous thermal springs. The farm on which I reside is dependent for all its
water - drinking and irrigation - on a thermal spring, and careful measurements
during the past five years show no diminution at its source. But this year the loss of
water between the source and the dam inlet is sixty per cent higher than it was on
the same day three years ago.
The effect of the drought on plants is naturally in exact proportion to its effect on
surface water. Early in the season of 1913 the belief gathered strength that a large
proportion of sweet-grass clumps in the affected veld were quite dead. Under
magnification the deepest roots showed a state of desiccation precluding the
possibility of life. This, however, was strenuously contended by the experience of
old settlers. They seemed to think that, as long as they remained in the ground, no
amount of drying-out could kill grass clumps. To decide the question, it was attempted
to start growth by damping and shading two hundred clumps of sweet grass of
different varieties growing on zoetdoornveld. The result showed ninety-two per cent
were quite dead. The average number of seeds that germinated in and near these
clumps was three. Before the end of the season, however, most of the seeds
produced by this artificially induced growth were destroyed. Just enough rain fell to
start germination, and when they were at the tenderest stage the sun scorched them
to death. An enormous extent of sweet veld has been destroyed; this farm looks
more like a barren brak than the luxuriant pasturage it once was.
The coarser ‘sour’ grasses (Aristidas) to a greater extent escaped complete
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destruction. Their manner of growth enables the clumps to resist drought better.
The thick fibrous covering just above the ground affords more root shade and is
also a more absorbent medium than the scantier clumps of the finer grasses. It
seems to me quite evident that these so-called ‘sour’ grasses are comparatively
recent invaders from the desert to the north, where natural selection has long since
fitted them to resist similar conditions. The native sweet grasses, not able to adapt
themselves to this changed environment, are losers in the struggle for existence.
This is why all our sweet veld is yearly diminishing and the sour veld extending. In
fact, it is almost impossible to get quite pure sweet veld in Waterberg. Our best land
would have been called ‘mixed veld’ a few years ago. In the olden days Waterberg
was a sweet-veld district.
It is in their seeds that one can best see the high specialization attained by the
sour grasses as drought resisters. Their manner of distribution and habit of growth
were all evolved under stress of waterlessness in some semi-desert country. Their
life-history is one of those fairytales of botany that might be of interest even to the
busy man who has no time to notice. With a body like a torpedo and a long, tapering
tail, they have attained in perfection the tadpole shape, which nature finds of such
advantage that she has evolved it a thousandfold in the highest and lowest forms
of life - indeed, it is probable that all organic forms originated from such a shape.
Under low magnification, it can be seen that both body and tail are thickly studded
with sharp, stiff bristles growing backwards. The point of the torpedo is an intensely
hard, horny spike, sharp as a needle, with a coronal of harpoon points at its base.
The seed is thus able to cling to the coats of animals, besides being easily carried
off by the wind. But these qualities are of more immediate value in another direction.
It is above all things a penetrating machine - how efficient one can judge from the
fact that it is often found in the internal tissues of animals, having gone through coat,
muscle, and flesh. It often penetrates human flesh, and is then a serious source of
danger. Every movement, however slight, causes the imbedded seed to penetrate
deeper, and frequently only surgery can remove it. But it was not for just this purpose
that its penetrative qualities were evolved. It is a common thing, in good rain years,
to come across a mass of these seeds drifted together by the wind. It is then that
one has an opportunity of seeing a wonder of plant life, quite startling in the apparent
intelligence disclosed. The seeds, as they lie, are huddled and orderless like casually
thrown spillikins. If one sprinkles a little water on the mass a tremor as of awakening
life is almost immediately seen to pass through them. Movements in all directions
follow: spasmodic jerks, twistings, and turnings, so animal-like as almost to leave
one in doubt whether they veritably are seeds and not insects. And this doubt
intensifies as the process continues and the purpose becomes more apparent. One
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sees that by these movements the seeds are disentangling themselves; and when
this is affected, each one becomes engaged in independent movements. At first it
all seems erratic and casual, and it is only after careful watching that it dawns upon
one that all these movements are quite ordered and have a definite purpose. The
first spring-like twistings lift the seedhead clear off the ground and free it from
obstructing fellows. A bend of the tail, on which it then rests, turns the torpedo head
earthwards. It is gradually lowered until the needle point with its harpoon bristles is
thrust into the damp soil by a steady and continuous pressure from the tail. This
movement is continued until the entire seed is imbedded, the whole operation
occupying fifteen minutes. But its chief protection against drought and the
accompanying ineffective and, in fact, fatal night showers lies herein, that if the soil
be only slightly damped the seed penetrates beyond the line of moisture and remains
thus without germinating, ready planted, waiting for enough rain to ensure the safety
of the future seedling. This penetration is proportionate to the length of the tail, and
it will be found at the end of a season of severe drought that the species with the
longesttailed seeds have started more seedlings than the relatively short-tailed. The
hard shells of these seeds also require a definite and large amount of moisture to
soften.
The seeds of the sweeter and softer grasses are deprived of all these advantages.
The clumps die and the seeds germinate with the first slight shower, only to die next
day in the scorching sun. And thus it happens that yearly the famous sweet veld of
Waterberg is diminishing and getting more and more mixed and its value as a cattle
district is proportionately deteriorating. And not only are the sweet grasses thus
handicapped by changed environment, but man enters into the fight against the
losing species and by the annual veldfiring assists, and even completes, the work
of natural selection.
And not only the pygmies of the veld have been struck down. The giants, secure
in their strength and age, have not escaped. The big trees are leafless and sapless
like a northern woodland in the midst of winter. On the higher hills fifty per cent are
quite dead, food for the next veld-fire. Many of these dead trees are at least three
centuries old - calculated from the annulation in timber sawn from them.
Even the most efficient water-storers could not survive this terrific length of drought
and heat. In the middle veld the little naevose aloe, common on our southern hills,
grows plentifully on the flat, chiefly in the shade of thick bushes. When this shade
was deficient they commenced dropping their leaves from the crowns downwards
and, before the middle of the season, they were quite dead. Stapelias, those weird
daughters of the desert, are very plentiful here. Under normal conditions they seem
to shun every semblance of moisture by growing on barren shelves of rock, collecting
a scanty soil by means of their
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own roots; but now even stapelias hang shrunken and flaccid on their rocks, and
quite half the plants examined seemed quite dead.
It was a surprise to find the large hypoxis one of the best drought resisters. Not
only did they start a fair growth of fronds, but in shady places even a few sickly
flowers appeared. This plant has a medium-sized bulb, not nearly as large, compared
with its growth above ground, as hundreds of others that perished. The bulb is
enveloped in several layers of dry, perfectly water-proof husks, and is filled with a
sticky, orange-coloured liquid. What made it of special interest was that it was eagerly
sought and eaten by all kinds of animals in preference to any other plant procurable.
Even the well-fed animals in our team were eager for it.
The effects on the animal world were just as far-reaching and quite as noticeable.
Those animals to whom escape was possible fled early from the stricken area - man
among the first. The entire middle veld is without human inhabitants. Whites and
Blacks trekked north and south along the riverways with their stock as the waters
receded, and a great many cattle have been sent on to the high country. For all
practical purposes the north is a desert, and in many respects a worse desert than
the Kalahari. In the middle of the day it is a scene of utter desolation. Not a bird
sings, not an insect moves. The silence of absolute lifelessness seems to lie over
everything - a silence characterized by the true desert tinnitus. Elsewhere it is said
that the wind loweth where it listeth. Here - when a breath of air does come - it has
a strong predilection for one direction only: straight from the Kalahari, hot and
scorching as the breath of an oven. It seems indeed as if the desert has reached
out an arm and taken to itself for all time this great extent of once fertile country.
For four-and-a-half long hours each day in the coolest available spot the temperature
never sank below the century.
This terrible heat and the absence of all moisture in the atmosphere had some
singular effects on the human body and its immediate environment. The hair became
so electrified that to stroke it lightly with the hand evoked a crackling shower of
sparks. The fingernails became so brittle that they were constantly breaking into the
quick, and both the hair and nails seemed to have lost all power of growth. All
celluloid substances were speedily broken up into thin laminae and, in a few days,
new rubber became a useless spongy mass. The horses' tails, swishing their sides,
crackled incessantly and stood out in dishevelled bushes, each hair apparently
wired. When travelling at night their flanks were surrounded by miniature auroras
of electric discharges. To stroke the canvas with one's finger generated a discharge
that could be felt in the hand.
The big game had nearly all disappeared. The large herds of blue wildebeeste
that had frequented the rivers earlier in the year trekked down the Limpopo to the
larger pools and across into Rhodesia. The change of habit forced
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upon animals by this change in their environment was very interesting, and in many
instances remarkable. The first thing we noticed was that ant-bears, famished and
unafraid, were walking about in broad daylight. These unfortunate edentates, among
the most highly specialized of mammals as far as its food supply is concerned,
seemed to be in desperate straits. I had an opportunity of observing for the first time
a baby ant-bear out hunting with its mother at midday. The reason that compelled
these most nocturnal and shyest of animals to abandon so fixed a habit was
immediately apparent. The termites, on which they feed exclusively, live only in hard
soil. In the sand dunes there are none. This termite-infested soil was as hard as a
rock, and though the ant-bear is the most perfect of mining machines, the hours of
darkness were not sufficient for them to reach the nests. Hence were they driven
to work in daylight too. Everywhere in the areas of red soil we found abandoned
attempts at shaft-sinking. On another occasion, we found the ant-bear's cousin
edentate, the armadillo, out in the morning. It was a female and carried a baby of a
few weeks old on its back, the tails firmly interlocked.
For the same compelling reason - hunger - most nocturnal beasts of prey hunted
during the day as well as by night. Two leopards raided a small Black stat in the
vicinity of our camp and carried off a pig during the early afternoon. The unfortunate
baboons apparently never slept at all. Weird and ungainly skeletons, they were
fearless through starvation. In normal times no animal is more frightened of the dark
than the baboon. Nothing will induce them to leave their sleeping-place before the
dawn is well advanced, and they are always careful to be safe on the cliff before
the approach of night. And now all night long we heard their human-like lamentations
as they searched the river banks for food, devouring everything and anything that
was remotely entitled to the name.
Where the crocodiles had disappeared to was at first an insoluble enigma. The
few stagnant pools in the Limpopo, of course, swarmed with them, but this could
not possibly account for the numbers that rendered every pool in the Magalakwen,
Palala, Gaul, and the Crocodile rivers dangerous in rainy seasons. A possible solution
was afforded while we were digging for water in the sand half-way down the
Magalakwen. In the centre, the hole had to be at least six feet deep in order to reach
the water level, and that meant it had to be at least twenty-five yards in circumference.
Four-and-a-half feet below the surface we came upon a little three-foot long crocodile,
apparently dead. It was just below the level of the damp sand. Although seemingly
lifeless the body was quite limp and fresh. We also found a number of small fish
known to the bushveld farmers as makriel. They are the northern representative of
the well-known barbel. These, too, seemed quite lifeless. I placed the fish in a bucket
in direct sunlight and aerated the water at intervals by pouring a stream from a kettle
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held at a considerable height. In ten minutes they began to show signs of life, and
in a quarter of an hour they were swimming about in the bucket apparently none
the worse for their long sleep. We revived the crocodile within half an hour by placing
it in a hole scooped in the sand under the shade of a tree and occasionaly pouring
a bucket of water over it. The moment it woke to life some strange instinct seemed
to compel it to burrow down into the sand again.
Judging from the tracks and from actual observation, it seemed that most of the
animals still subsisting in this deadly waste had learnt to dig for water in the river-bed.
The most efficient diggers were the baboons and the warthogs, and my companion
- an old hunter and clever veldman - pointed out an interesting fact: all day long
every sounder of pigs was followed by a regular retinue of other animals, apparently
for the purpose of using their water-holes after thirst had driven the warthogs to the
river-bed to dig.
One quite unexplainable thing observed in certain parts of the Springbok Flats
during the height of the drought was that the ordinary white ants (wingless) came
out of their holes in vast numbers, and lay in the sun in a closely packed ball all day
long. The ground next to such a ball was so hot one's bare hand could not stand
contact with it for more than two or three seconds. I was anxious to ascertain the
temperature next to them in the direct sun and placed a thermometer close against
a ball of ants. Unfortunately the scale only went to 60 centigrade (140 Fahrenheit)
and the mercury rose to the top of the tube in a few minutes. This terrific sun-bath
did not seem to injure the ants' aetiolated bodies at all. In the cool of the evening
they trekked back to their underground nests.
The only animals which suffered no perceptible inconvenience, although they
were also driven to a change of habits, were C. pictus - the terrible hunting dogs.
In the middle veld during ordinary times they only drive during the day - mostly in
the early morning. But now, on account of the terrible heat, they hunted at night,
and we were often rudely awakened by their noise. On one occasion a troop drove
a full-grown rietbuck ewe right through our camp while we were sitting in the light
of a big fire and pulled her down in the river-bed within twenty paces of our carts.
On another one of our donkey stallions was driven two miles before they captured
and devoured the unfortunate animal. Judging from their threatening and fearless
daylight attitudes I have not the least doubt they would attack a human being if the
least indication of fear and retreat became apparent. We once had the pleasure of
assisting the poisoning of a troop that had killed a full-grown male ostrich near a
neighbouring camp - within a few hundred yards of the tents. This appeared to be
a new prey. Several old Waterberg hunters assured me they had never before heard
of wild dogs driving an ostrich, and several of them doubted the possibility of
capturing a full-grown healthy male.
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The vociferous white-headed sea-eagle, which every visitor to the East African coast
will remember, if only on account of its clear triumphant shout high up in the clouds
above some estuary, has always been a rare visitor to Waterberg during the early
summer. The late Dr Gunning thought they were driven inland by storms on the
coast. This is a mistake. There can be no doubt the real reason for their travels so
far inland is the drying of the streams, which afford them a plentiful and easily attained
food supply. They follow the course of a drying stream as long as there is any chance
of securing fish. We found a large number of these birds on the Magalakwen, more
than I have ever seen together anywhere. They were apparently caught - as in a
trap - by the drying of the streams behind them. No longer were they noble denizens
of the clouds, clean feeders, swooping from the blue to plunge into the fresh clear
water as in their native haunts. Here in the middle veld they had become simply
vultures, quarrelling over fragments of carrion left by the wild dogs, and picking up
putrid crabs and fish along the river-banks.
But if I attempt to describe even in outline what the drought has done to the birds
of Waterberg, I should need an entire issue of the Journal. However interesting the
subject, it cannot be gone into on this occasion.
In the presence of this scene of death and desolation it is difficult to cultivate a
spirit of optimism. It does not seem possible enough water can ever again fall to
damp or even to cool this parched and cracked earth and to fill these moats of
burning sand. Optimism suggests it is only the great tidal swing of nature exemplified;
that we are at the lowest point of the periphery, and that from now onwards it must
rise steadily to better things. But at the back of one's mind remains the pessimistic
conviction, apparently borne out by every fact observed, that the oscillations of the
pendulum are gradually lessening round the deadpoint.

3 How the Honey-Guide Delivered a Man into the Coils of a Python
The question whether the honey-guide leads its human follower to snakes and
beasts of prey can be authoritatively answered in the affirmative. It does not happen
often, but it certainly does happen.
It is perhaps not generally known that the South African honey-bird, or honey-guide,
is of special interest to comparative psychologists. In fact, outside the order of
primates, there is no more interesting animal in existence, and for this reason: in
the whole organic world there is no known instance where so
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complex an instinct has been acquired and become hereditary in a species - certainly
no instinct that is exercised in co-partnership with man, the archenemy of all living
things. It is impossible to over-estimate the apparent ‘cleverness’ of the honey-guide
and its persistence, although many European naturalists still believe that the stories
about it (like the stories of our spitting cobras) are popular exaggerations. No idea
can be more erroneous. Every naturalist who makes acquaintance with the
honey-guide for the first time is inclined to exclaim: ‘The half has not been told me.’
The honey-guide is also of great interest to naturalists because of the battle that
has been waged among systematists through the centuries as to its correct
classification. The early South African naturalist Spaarman, who introduced it to
science, made it a cuckoo (Cuculus indicator). Layard, another early South African
naturalist, raised it to the dignity of a separate order - Indicator indicator. The former,
by the by, mentions that the bird not infrequently guides a human being to a leopard
or a snake. These early naturalists both averred that its wonderful instinct was
originally exercised in conjunction with the ratel or honey-badger (Mellivora capensis).
Man was a substitute partner.
The honey-guide, like the cuckoo, is a parasite. It never makes its own nest and
never rears its own young.
I know of several instances where the honey-guide led its human followers to
snakes - one instance in my own personal experience nearly ended with fatal results
to the human partner. Before I relate these instances, it is perhaps just as well to
say something of the pythons of Waterberg. At one time, in the central portion of
the district, pythons of enormous size were found. They were certainly the largest
snakes I have ever had an opportunity of measuring. Many years ago Mr Jean Daly
(brother to Dr Daly, of Johannesburg) shot a ‘wopper’. It was remarkable because
it had swallowed a full-grown duiker ram, horns and all. (It is commonly said the
python swallows horned antelopes by starting at the hindquarters and allowing the
head and horns to protrude from the jaws until the neck is severed by the natural
process of decay.) Mr Niemand and I once shot a seventeen-and-a-half foot long
specimen on the farm Buffelskloof, near Naboomspruit. It had just swallowed two
dogs both considerably larger and heavier than the average Airedale. Mr Cornelis
Lambrecht, of Naboomspruit, was led to one by a honey-bird and eventually shot it
in a pool of water. It was eighteen-and-a-half feet long. But the record went to the
gun of Mr McClure, an English farmer who still lives near Naboomspruit. His specimen
measured between nineteen and twenty feet. These were the largest snakes I had
ever seen, and I have spent most of my life among the wild animals of Africa.
The honey-guide incident I wish to relate, as of especial interest and falling within
my personal experience, is connected with one of these giant pythons of
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Waterberg. One morning three blacks set out from the farm Rietfontein 1638 (now
in the middle of the platinum fields) ‘to look for honey-birds’. Two of them were grown
men; the third, the son of a petty headman, was a boy of sixteen. This lad (known
by the Sesuto nickname Mafura), happened to be very fat - as befits the son of a
headman! The two men both had axes; the boy was unarmed. They climbed the
side of a hill through fairly thick thorn scrub. The two men were about a hundred
yards apart; the boy out of sight, separated from them by a considerable distance.
Suddenly they heard him call out: ‘There is a honey-bird here and the hive is near.’
They shouted back to let them know when he found the hive. A few minutes later,
a howling yell came from the boy, succeeded by insistent cries for help. The two
men ran as fast as they could in his direction and found him in the coils of a big
python. The snake had three coils round the boy and had pinned his right arm to
his side within the coils. His left arm was free and the boy had seized the reptile by
the throat with his free hand. As the two men came on the scene the snake released
the lower coil and seized a sapling with the end of its tail. By this time the boy was
speechless and rapidly growing limp; his grip on the throat relaxed and the next
moment the snake had poured a mass of lubricating saliva over his head and
shoulders. The elder of the two men, who was a Christian and ‘educated’, and
reputed to be very wise and clever, showed what he was made of in this sudden
emergency. He peremptorily stopped the younger man, who was about to attack
the snake with his axe, and informed him that he had heard the old men and witch
doctors say there was only one way of saving a man's life under such circumstances:
a sharp peg must be cut from dry wood, and it must be the wood of a special tree,
and this peg must then be driven through the tail of the snake into the ground. The
unfortunate boy was to all appearances in articulo mortis while these two asses
solemnly went through the magic formula. Then only did they cut the snake to pieces
and release the boy.
He was brought to me the same evening for medical treatment. It was evident he
had had a terrific squeeze. There were no ribs broken, but there was considerable
internal haemorrhaging. He recovered after a couple of days.
He said the honey-guide leading him had started ‘dipping’ over a patch of grass,
indicating the presence - as he thought - of the hive. As he hurried up, he stumbled
over the snake.
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4 Lion Glimpses from the Great Letaba River
Perhaps the most attractive of the Transvaal rivers is the Great Letaba, a tributary
of the Limpopo before it discharges its waters into the Indian Ocean in Portuguese
territory. The country is typical bush or forest lowveld, where the resinous mopani
tree predominates. If you set light to a green, growing mopani tree it burns down
until even the roots underground are consumed. It is odd to see a heap of white
ash, with only the crown of green leaves lying around, where last week a tree had
been.
Standing on an eminence so you can see over the surrounding forest, the perfect
cone of Gravelotte - a true ‘koppie alleen’ - first strikes your eye. It is close to
Leydsdorp, the unique mining town established in Republican days where, in his
lordly way, the lion has not ceased to pay visits - unwelcome to the owners of
donkeys and stock. To the south-west arise the stately Wolkberge, their tops
enshrouded in clouds. They constitute the true Olympus of the old district of
Zoutpansberg, from which the gods send down to the plains a bounteous and
phenomenal rainfall drawn from the clouds. Further west are the mountains of Majeje
above the Eden of Tzaneen, and Duivelskloof valley, fertile beyond compare.
It was only forty years ago that this Majeje, the mysterious White chieftainess of
an offshoot of the Transvaal Basutos and the chief rainmaker there, used to terrorise
the Shangaan cultivators of the plains with fire and assegai, while playing a double
game with the Government. Tradition says that she was seen by two White men
only, members of the Du Preez family of Zoutpansberg. The whole region breathes
romance, in which the prospector after gold, rubies and emeralds bulks large.
It inspired Rider Haggard's She, just as the Bavenda country farther north, in
which the truly strange lake Funduzi and the abandoned Native stone stat Tzata lie,
inspired John Buchan's Prester John. While we were at the Letaba two misguided,
or inspired, individuals were digging furiously and frantically in pursuit of a
will-o'-the-wisp - the Kruger millions - to the annoyance of farmers whose beacons
were not being duly respected.
But to return to our lions. The farm we were on was the one on which (as duly
chronicled in the Press) last year a lion seized a Pretoria hunter who disturbed his
siesta in the reed-bed, flung him into the river and attempted to drown him. The
Letaba swarms with fish and crocodiles and produces an occasional hippo. It is as
well to keep a gun handy while fishing, though, and to be on the qui vive generally,
especially in the evening, as the ungainly, prehistoriclooking crocodile blends with
the chocolate rocks of the river and can approach noiselessly and fleetly through
the water.
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The petty chief on the opposite bank of the Letaba had lost all his goats but one,
through letting them drink at the river. One evening our servant called to us that a
crocodile was making a commotion in the water and occasionally rising above the
surface. A charge of buckshot seemed to make him more peaceful. On another day
the boy found a crocodile basking on the rock above the swimming-pool we used
daily and regarded as perfectly safe.
The river yields excellent bream (kurpers), yellow fish, silver fish and black fish
and an occasional tiger-fish. It is an annoying experience to get a water tortoise or
turtle on your hook. It withdraws its head inside its shell and you cannot get at your
hook, so the best policy is to let the animal go for it is useless for food purposes,
being allied to the skunk and polecat for ‘highness’. On the other hand, the land
tortoise is all right. It crosses the river by walking across the bottom, its course being
marked by a string of air bubbles rising to the surface.
The farmer had cleared and sown a large mealie field close to the river. First the
hippo came and destroyed his crop. He invoked the aid of the game law and the
authorities, and the hippo was in due course destroyed. Then he sowed again. This
time the waterbuck came and the mealie crop disappeared. We were thankful to
the old mealie field, though, for it yielded us some fine, fat guineafowl.
The river-banks are thick with gigantic forest trees, some evergreen - like the
sinister ‘fever trees’, with their ghastly yellow trunks, characteristic of Komatipoort
and other malarial areas - and others bare of foliage in the winter season. The
number of grimacing baboons and pretty wistful monkeys pay tribute to the
abundance of wild fruits in the forest. There is the wild fig, the wild grape, the
stamvrug (wild plum), the marula, the mispel (medlar), the moepel (red milkwood)
and the green and yellow prickly gemsbok cucumber - singular in its absence from
South African fruit markets and a distinct loss to our palates.
The waterbuck in the river-beds fall an easy prey to the lurking leopard on the
branches of the overhanging trees. When guns threaten the waterbuck, it makes
straight for the water and swims across, despite the crocodiles.
I have mentioned the lion and the Pretoria hunter in the reed-bed along the river.
That is not, however, at present a usual place to find lions because the veld abounds
with waterholes for game to drink at. It is in the reed beds of dry spruits or vleis that
the king of beasts makes his lair, as the numerous spoors amply testify. If he left
these during the day for the shade of the trees, he would flee back to the reeds
when shooting started in his vicinity. But during the night, when the hunter was at
a disadvantage, he would stalk forth proudly and his roar was apt to make even
stout hearts quake.
The cattle kraals of the Letaba follow two models. One favours tree trunks
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ten foot to fifteen foot high planted in the ground adjoining one another. The idea is
that the lion will not be able to jump over. The other scheme is a wide hedge of the
most formidable thorn tree of the bushveld - the haak-en-steek (catch and pierce)
thorn - which the lion is afraid to put the soft pads of his feet into.
One night, between midnight and one o'clock, we were awakened at the river,
five hundred yards from a high cattle kraal, by the bulls bellowing and the dogs
barking. Lions were stalking round the kraal, evidently considering which was the
most vulnerable point to attack by scaling, or whether they could start a panic among
the cattle and get them to break through, which would suit them equally well. The
farmer and his dogs were, however, on the alert and a few shots sent the lions off.
While hunting one day, the farmer and his father succeeded in shooting a
waterbuck ram late in the afternoon some distance from the homestead. In
accordance with time-honoured custom, they covered the buck as a protection
against hyenas, and the next morning early went to bring it in. It had completely
disappeared. They found no signs of its having been eaten or dragged away. On
examination of the ground, lion spoor was observed; this was followed for the best
part of a mile and the buck was found in a dry spruit under a clump of wild date
palms.
Now the waterbuck is one of the larger antelopes, and for even a lion to carry
such a weight in its mouth for that distance was almost unbelievable, but no other
conclusion was possible. A haak-en-steek bush trap was immediately fixed round
the dead animal. Two entrances were left and a spring gun fixed over each, so
pointed as to shatter the spine of any animal attempting to enter. The next morning
we went to see results. There were plenty of tracks of lion about the trap, but the
deadly entrances had been severely left alone.
In another part of the veld we found what was evidently a golgotha made by the
lions. It was an open space among the trees, covered with luscious grass, with giant
anthills about ten foot high at the corners. The open space was strewn with skulls
and bones of numerous buck. Reconstructing the past, one could imagine the lions
concentrating on the buck grazing in the open space, the hunters taking advantage
of the cover afforded by the anthills. A few twelve-feet bounds and the buck were
torn down and rent, and perhaps the process was repeated at different times. One
edge of the golgotha was gay with the attractive pink flower of the Rathbonia; the
Bushmen of South West Africa draw the poison for their arrows from the roots of
this plant.
The golgotha was of the past, but in another portion of the bush a place was found
where three waterbuck had been killed by lions no earlier than the previous day.
The signs showed they had been surprised when sleeping. One had tried to escape,
but was pulled down some twenty yards from the other two.

Eugène Marais, Versamelde werke

1223
The hunting veld is crossed by numerous game paths. From the spoor in the soft
sand and from the animal droppings, one can tell what buck passed and how long
ago. Zebra droppings are at first difficult to distinguish from those of a horse. Zebra
and wildebees are generally found grazing together in the veld, and it is a safe guess
that the lion will not be far away. A more stately sight can hardly be imagined than
a kudu bull proudly raising his head at the end of a forest glade when the distant
hunter is first sensed. In another moment, the bull is scurrying away - if the hunter's
bullet has not succeeded in stopping him.
On one game path, there were some pieces of skin and other assorted fragments
of a hyena. From the footprints of the hyena approaching from one end and those
of the lion approaching from the other, the tracker explained what had taken place.
When a lion has made a kill, hyenas foregather, but have to take a back seat until
his lordship has finished. On this path, the hyena had failed to observe the rule of
precedence and paid for its folly with its life.
One afternoon two members of our party went to shoot buck. Approaching a bush,
they nearly trod on a sleeping lion. The surprise was mutual. The lion recovered
first and managed to put a hundred yards between himself and the first bullet, which
wounded him but did not prevent his escape.
It seems odd that a bounty should be paid for killing a baboon and nothing for
lions, which constantly cause great livestock losses to the farmer. To shoot at a lion
which comes to your kraal at night, or at a lioness with cubs at any time, you take
your life in your hands. The baboon in your lands you can shoot with impunity. With
the aid of the spotlight on his car, a Letaba farmer recently shot a lion in his cattle
kraal at night.
The farmer we visited has shot four lions and one leopard in the last twelve months.
Another Letaba farmer has the commendable record of thirty lions. Twenty lions
have been accounted for in the last twelve months in the particular ward visited.
An old story, which still raises a laugh, is told of a virtuous young Letaba man who
went to a party one night and, disapproving of the lightsome talk, retired from the
party in a huff while the night was young. He took a shortcut along a footpath instead
of the ordinary road home. Now the owner of the land had been troubled by a lion
and had placed a lion trap in the path. The young man promptly fell into it. The pain
of the serrated trap jaws round his leg and the prospect of having to face a lion at
any moment, caused him to utter loud cries for help - these eventually awakened a
ganger on the railway line, who proved a true Samaritan.
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5 A Killer in Action
Some days ago a friend and I were strolling along the Pelindaba hillside. It was a
day of warm, bright sunshine. We were examining with magnifying-glasses the new
work of the Eutermes termites, occasioned by the recent drenching showers. We
strolled from one anthill to another and once, as we stood discussing some point of
interest that had arisen in connection with the work we were doing, we simultaneously
noticed a surreptitious movement in the grass about us. The hillside here consists
of bare stony patches interspersed with clumps of young green grass. For several
minutes it was indistinct and uncertain. It seemed as if the earth itself had suddenly
become alive and manifested itself as a general gruesome crawling. I do not think
it was exactly a relief when we realized that the movement was due to countless
numbers of scorpions which had suddenly appeared from nowhere. It is no
exaggeration to describe the apparition as sudden. A few minutes before we had
not observed a single one; but within those few minutes the veld was simply alive
with these terrible killers of the insect world. What was the cause of this extraordinary
phenomenon?
We knew these hills were inhabited by vast numbers of this species of scorpion.
Under every suitable stone one finds either a scorpion itself or the entrance to its
labyrinthine underground fastness. Sometimes digging is dispensed with. It is these
lazy ones which fall prey to baboons which industriously turn each likely-looking
stone in search of the most highly prized of baboon luxuries. But we also knew that
the scorpion is solitary and strictly nocturnal in its habits. This concerted emergence
in broad daylight was a thing so remote from its known habits that it held us
spellbound. Then I recollected that many years ago I had seen a very similar
occurrence in another nocturnal creature of habits generally indentical with those
of the scorpion. It was the giant cricket, that voracious killer and scavenger of
Waterberg that had suddenly appeared in broad daylight in exactly this fashion, for
no perceptible reason - at least for no reason that was immediately perceptible.
I could, therefore, form a guess at the cause of this extraordinary excitement; for
that the scorpions were in a state of great excitement was clearly evident. It was
exhibited chiefly by the manner in which the tails were whipped up and down. One
moment they were raised high in the air, as a warrior raises his spear in challenge;
the next they were flat against the ground, the insects suddenly assuming an attitude
of crouching expectation. They swung round in half circles with the pincers widely
extended. The slightest movement in its vicinity and the insect would rush in that
direction. There were scorpions of all sorts and sizes; but big females appeared to
predominate, perhaps because they
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are more numerous than the smaller male. The early and plentiful rains had speeded
up their breeding considerably. We saw several females carrying their brood of
babies on their backs, apparently not the least inconvenienced by their presence.
This reminds me that I have inadvertently spoken of the scorpion as an insect.
There are many characteristics which prohibit such a classification. In propagation
alone, it differs widely from insects and exhibits many of the higher psychological
motivations of mammals. It does not lay eggs and leave the young to the chance of
nature, the mother never seeing her offspring - as is the case with all solitary insects.
The young of the scorpion are born alive, two at a time, up to twelve or sixteen at a
birth. It does not go through the cycle of protean changes from grub to imago which
is characteristic of all insects. The little scorpion is born perfect, except for size and
colour. It is small and semitranslucent, but even its sting and poison-gland are ready
and charged with venom at birth. Then, unlike all insects, the instinct of maternal
love is highly developed in the scorpion. No lioness will fight for her cubs with more
reckless daring than the scorpion mother does for her little ones. She guards their
helplessness and feeds them even when she herself has to go hungry. The moment
they are born she places them on her broad back where they sit in two rows with
heads inward and tails interlocked. If, by chance, they are removed while still helpless
she carefully and with extreme gentleness lifts each one with her pincers and replaces
it on her back. Later on they climb up on their own accord. In the beginning she
tears her captured prey into small bits and passes half-masticated portions to each
of her babies in turn. These Southern Transvaal scorpions are not among the largest
known species. They seldom exceed three inches in length from pincers to sting.
The sting and poison-gland, on the other hand, are highly developed. It has the
power - very much like our cobras - when greatly angered, of ejecting venom from
its sting in an extremely fine jet, so fine that it is just visible to the naked eye. Children
and old people have been known to die from the sting of a large scorpion. It will
surprise no one to learn that these high psychological characteristics are
accompanied by a degree of intelligence far more advanced than that of the general
order of insects. Scorpions are easily tamed and seem to show a certain degree of
affection for a human friend. At all events, they can be safely handled by anyone
they have learnt to know.
The advent of the Pelindaba scorpions gave us an opportunity of observing
peculiarities that I had never previously seen. We noticed that many of them appeared
to be stained with blood. Under the magnifying-glass these stains proved to be ticks
- large, pinkish-red sacs of fluid - miniature tampans. They were attached to the soft
parts of the scorpions' body and in the joints of the legs. They did not seem to
occasion any perceptible inconvenience to their
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hosts. I think they must be new to science. I have never seen them described before.
It was fully forty minutes before the mystery of the scorpions' appearance was
explained. Over the southern hilltops a dense swarm of locusts came travelling in
our direction. They settled at Pelindaba, dropping into the grass about our feet with
glittering wings, and there was hardly a scorpion for whom a locust did not come to
rest conveniently within reach. One would think that a locust, with its serrated spurs
and deadly kick, would give the boldest scorpion pause. The contrary proved to be
the fact. Once the locust was gripped by one of those huge pincers, all its struggles
and kicks were unavailing. It was held at arms' length and then with slow and deadly
deliberation it was passed from one claw to the other and gradually turned until the
scorpion had it head-on and could pin it with both claws by the neck. Then the sting
was brought over carefully and cautiously. Clearly the killer does not expose the
delicate mechanism of its only weapon to the danger of violence. Slowly it touched
point after point of the locust's body, feeling for a soft spot and there the sting was
just as slowly inserted. Death was instantaneous. One convulsive jerk and the
struggles and agony of the locust were ended. It reminded one strongly of Mr Beyers'
wonderful cinematograph picture of a lioness killing a warthog. There was the same
inexorable deliberation; the same long-drawn out struggle of the victim. Like the
scorpion, the lioness never once released her hold. For half an hour the victim
screamed and struggled with never the movement of a muscle by the killer. The
only sign of life was a lazy opening and shutting of the eyes. In both instances nature
was unveiled: red in tooth and claw. The tragedy is repeated a millionfold each night
throughout this dark continent. The scorpion in action recalled vividly to one's memory
the staging of the episode on a greater scale. The difference is in degree only; in
method it is identical. One recalls a dark night in the drought; the fearful and trembling
approach to the drinking-pool. Lips and throats are parched to silence by fear and
thirst. The darkness pulsates with terror. Well do the helpless denizens of the wild
know that the toll for water is death. The sudden alarm, the frenzied rush of terrified
feet; a momentary silence and then the lonely cry of agony under the unheeding
stars. What a picture of death, if one could remotely visualize the tremendous
holocaust of a single night.
It is not necessary to visit any of the game ‘sanctuaries’ in order to experience
nature in her most gruesome aspect. It takes place nightly in lesser degree in the
grass at our feet.
In the end all thoughts were thrust aside by the mystery of the incident. How did
the scorpions receive intelligence deep underground, under big stones, of the
approach of the locusts nearly an hour before they were perceptible to us humans?
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My own theoretical explanation was arrived at more than twenty years ago, and I
published the evidence on which it was based some ten years later. We enter the
most mysterious and barely explored region of insect signals. I proved experimentally
that all insect signals, which apparently consist of sound (such as the tapping of
beetles) or perfume or some unknown ‘call’ such as that of the termite queen after
her flight, are in reality some unknown ‘force’ which accompanies these audible or
visible effects and which is beyond reach of man's sense organs. For many reasons
I assumed this ‘force’ to consist of vibrations in the ether identical with the wireless
waves set up by certain electrical conditions. I also proved that the ‘communal mind’,
which preserves the entity of a swarm or group, consists of identical vibrations. It is
of two kinds: one where the power is radiated from a central point as in the case of
the termites, or where it is spread over all the individuals of the group as in the case
of hornets and locusts. A writer in The Strand Magazine some years later carried
this theory a step further. He showed that the ‘desire of the moth for the flame’ is
due to the fact that the wave length of light is very near that of the vibration which
constitutes the sexual signal of the moth, and the insect simply mistakes light for
the ‘wireless’ call of its mate. I have since found that great many, if not all, insect
signals are closely allied, so that they are frequently intercepted in error by the wrong
species. If we apply this theory to the incident in question it comes down to this: the
ether-vibrations which are broadcast by the locust swarm and which preserve it as
a single entity and prevent its dispersal are very close to the natural sexual signal
of the scorpion, so close in fact that the waves are intercepted by the scorpions far
in advance of the advent of the swarm.

6 White Ants and Their Communal Mind
We in South Africa recognised early that there is probably no organism which affords
better opportunities for research into the functions and attributes of the communal
mind than the white ant. It was this that induced a study lasting several years.
Fortunately, we had better opportunities for research than most naturalists in other
countries. The opening - the dissection, so to say - of an ant-nest is at the best a
difficult and expensive operation. In drought-stricken regions it often requires the
expenditure of time and money to an extent beyond the reach of independent and
financially-unsupported workers. Here in South Africa the destructive activities of
certain species of white ants had called into
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being a profession - that of ‘ant destroyers’. These men undertook to eradicate white
ants in house, garden or orchard at so much per queen. Most of them became
wonderfully expert in locating the queen's hollow and in reaching her with a minimum
expenditure of time and labour. All they did in fulfilment of their contract was to find
and produce the queen. It was the work of these men which afforded me an
opportunity, over several years, of seeing more termitaries opened than most
research workers ever have a chance of doing. The opportunities for experimental
research were also unlimited.
I myself think that our most important achievement was the discovery and
determination of the psychological functions of the queen. Strangely enough, as far
as I know, no other naturalist seems to have suspected their existence before. I
think this was due chiefly to the fact that most workers in this field were systematists
rather than comparative psychologists. Once the psychological functions of the
queen were known and defined, explanations were readily found for many hitherto
insoluble problems of behaviour. It was, of course, the fact that removal of the queen
(and of royal substitutes among certain species) resulted in the destruction of the
whole community that put us on the track of her hitherto unknown and unexplained
functions; and the concerted labour of soldiers and workers afforded opportunities
for experimental confirmation of both the existence and extent of these functions.
The following is, briefly, the early life-history of the termitary which, generally
speaking, applies to most species.
The community consists, first of all, of the king and queen. The queen is enclosed
in a stone-hard cell from which she can never again emerge, in the deepest and
darkest part of the nest. (In some species the queen remains at liberty.) The king
does not change and is always at liberty, but never leaves the central dark hollow
where the queen is confined. It is the best-protected space in the nest, just as, in
higher animals, the brain is the best-protected centre of the organism. The king and
queen are perfect insects. They are sexually perfect, possess eyes, and at one
stage of their existence they are winged and can fly.
The perfect winged male and female insects sometimes remain in the nest for
two or three years. They are continually in contact, but there is never any
manifestation of sexual behaviour.
All instinctive behaviour in nature consists of a number of ‘steps’ which recur in
regular succession. If one step is omitted the whole process is disorganised. I found
that all processes of instinctive behaviour are inaugurated by a ‘key’.
In the case of the sexual complex, this ‘key’ consists in sound, perfume or colour.
Without this key, the resulting complex cannot be inaugurated. Thus birth pain is
the key which sensitises the maternal instinct in all nature. With-
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out birth pain in some form there can be no maternal instinct. I found that by
preventing pain by the use of a general anaesthetic the maternal instinct in mammals
is entirely excluded. Man, of course, has in all these respects become ‘unnatural’.
In the white ant the sexual sense is inaugurated by an actual flight through the
air. It might be a mile or just a yard, but without this flight there is no subsequent
sexual behaviour. If the wings are removed before the flight is due, the insects creep
away to die, and even actual physical contact of the sexes results in no sexual
behaviour. The sexual behaviour of the white ant (like all psychological complexes)
does not concern the two sexual individuals alone. It is a manifestation of the entire
community - as of one self-contained organism. When this sexual flight takes place
there is intense excitement, in which every blind soldier and worker share. As in
higher animals, rage is inseparably connected with this activating of the sexual
sense. The soldiers visiously attack every intruder to the nest. Inside the nest there
is continual and feverish excitement and movement, and the temperature is raised
a degree and a half Fahrenheit in the deeper portions.
I think I was the first observer to describe what takes place during and after the
nuptial flight. After a short or long passage through the air the queen alights on the
wet ground. She selects an open space and, with a movement so rapid it cannot be
followed by the naked eye, she divests herself of her wings. One moment you see
her walking with her four beautiful, fairy-like wings neatly folded along the body; the
next instant she walks out of them more suddenly and apparently with less effort
than the modern girl gets out of her skimpy frock. For this one flight through the air,
which might be a thing of yards in space and seconds in time, nature has developed
these complex and beautiful wings. She will never fly again. She will never taste the
delights of the open air, of light and wind and absolute liberty. Henceforth she will
live in total and perpetual darkness, shut up in a cell and deprived of all possibility
of the slightest movement.
The moment the queen has cast off her wings, the next stage of her behaviour
starts - mysterious as it is interesting - and it is this stage in her life history that has
remained practically unexplored. She selects an open space and there assumes
an attitude of absolute immobility. Three-quarters of her body is raised perpendicularly
into the air. Under magnification a slight movement, resembling the breathing of
higher animals, is sometimes visible. It is only by carefully watching the further
course of events that the enigma of her behaviour can be solved. She is signalling.
These insect signals can almost be said to constitute a separate branch of
comparative psychology. They consist either of colour, sound or perfume, and in a
great many instances lie outside the reach of all human sense organs. These
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sexual key-signals run through the whole world of organised matter, and vestigial
remains still exist in human psychology. The fashionable lady who covers her person
with all the colours of the rainbow and perfumes of Araby will be astonished to learn
that these are unquestionably sexual in origin. Her perfumes are basically the
perfumes employed throughout the animal world: civet, musk, ambergris (wrongly
termed a product of disease) and the scents of flowers are all sexual signals. The
mysterious signal of the queen ant is a perfume. It is beyond the reach of the average
human sense of smell, but I proved experimentally that it is well within that of the
dog. It is possible that sound may also be employed. The signal reaches the male
in the air. He settles as near her as the wind and other conditions will permit, and
immediately ‘steps’ out of his wings, just as the queen did previously. Then
commences a frenzied hunt, which always results in the speedy finding of the
immobile queen. When he reaches her, he touches her very gently with his forelegs
and at once she is also transformed into a machine of dynamic activity. Without
apparently taking the slightest notice of the king, she rushes off in what is apparently
a frantic search. There is need for speed, for the pair are surrounded by a million
foes. The king follows immediately behind her, touching her every now and then
with his antennae. Quite clearly she is the directing power, and she remains this for
the rest of their lives. She is searching for a suitable spot of soft wet earth, and
frequently takes a considerable time before she is satisfied.
When she does eventually reach a spot that satisfies her, the pair commence
digging side by side, and in an incredibly short space of time are lost to view
underground, from where they are never again to emerge into the light of day. This
is the beginning of the new nest. By careful manipulation, it is possible to induce a
couple to select a previously prepared underground hollow provided with a peephole
and an illumination aperture. It is then possible to catch a few glimpses of the
profoundly interesting events which follow the occupation of the new nest. If the
couple belong to a ‘gardening’ species, a fungous growth is at once prepared and
planted. The spores for the purpose are brought from the home nest. In this fungus
garden the first eggs are laid and the larvae hatched. These are the first soldiers
and workers - insects so different from their parents and from each other that no
naturalist, if he did not know by observation, would ever classify them as belonging
to the same species.
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7 The Wonders of the White Ant
If ant-hills on the veld about Johannesburg are opened, three out of four would
probably belong to the Eutermes group, of which there are representatives throughout
Africa and Asia. A small opening through the skin of the ant-hill at this time of the
year will speedily bring to view first the soldiers and then the workers of the
community. In the Eutermes group these two classes are so widely differentiated
that no one who did not know would ever imagine them to belong to the same
species. They differ even more widely from their parents. A thousand soldiers would
not equal their mother in size or weight.
The soldiers appear first. The worst creations of a nightmare cannot equal them
for sheer gruesomeness. They are quite blind and sexless. The head looks like a
semi-translucent stone - a reddish piece of highly polished amber, with no sign of
an external sense organ. On the under side of this polished stone is the mouth,
surrounded by leg-like jaws. Quite clearly, the soldiers are unable to ingest food that
is not liquid or semi-liquid. For offensive or defensive purposes, the jaws are
negligible. But the soldier has a more effective weapon. In the centre of the forehead
there is a sharp, hollow needle, which connects with a bottle-shaped cavity in the
head. This is filled with a sticky, colourless fluid. When need arises, the insect is
able to eject through this needle a single drop of the fluid, and woe betide the
unfortunate insect which it touches. Such an intruder is at once put out of action.
Besides the entangling stickiness, the fluid contains some sort of irritant poison. It
stains the human skin purple and smarts in open wounds.
The soldiers form a cordon round the nest opening, waving their deadly syringes
in circles as if ‘trying the air’ for the presence of an enemy. Immediately afterwards,
behind the protecting cordon, the workers appear in the opening. They, too, are
sexless and blind; about the same size as the soldiers, but without the syringe. Their
jaws are much more effective than those of the soldiers. It is they who cut and collect
the grass-hay which forms the basic food supply of the community.
And now commences an operation as astonishing, as inexplicable, as anything
in the world of insects - namely, the concerted architecture of the workers. With a
fairly strong magnifying-glass it can be seen that workers, in an unending stream,
are hurrying up from the dark interior of the ant-hill, each with a microscopic pebble
in its jaws. This species employs only actual stone for building purposes. The
completed work resembles soil, but it really consists of microscopic stones. There
are other species which employ mud for building, but the process is quite different.
Arriving on the edge of the opening, each worker rolls the pebble which it
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has brought from the depths round and round in its jaws, covering it with the same
sticky secretion which the soldier squirts through its syringe. Hurriedly, and apparently
without design or forethought, the stone is stuck on to the broken edge, and the little
worker disappears once more into the darkness of the ant-hill. The work goes on
ceaselessly night and day, for neither soldiers nor workers ever rest or sleep as long
as the weather remains warm. Cold alone drives them to the warmth of the fungus
gardens and the central cavities.
Up to this point there is nothing more wonderful in these building operations than
can be seen in the structural work of most insects. But patient observation and a
few experiments disclose circumstances that ‘puzzle the understanding’ and leave
the observer beating the void for an explanation. Take this first simple circumstance:
the break in the ant-hill might be miles wide - that is, termite miles. The workers
build from all sides simultaneously. It can easily be ascertained that they carry their
stones from different extremities of the ant-hill. Each one works quite independently,
and yet from all sides of this (to them) immense gulf they build in the same curve.
When the work is completed there is no fault or ridge at the line of junction. Now, if
the surface of an ant-hill is examined, it will be seen that it consists of a number of
different curves. If the insects always built in the same curve the thing would be
more or less comprehensible. But that is not so. Occasionally, instead of the usual
‘skin’, they build a vertical turret. When this happens, the workers on opposite sides
of the opening never engage in different kinds of work. It is as if the structure had
previously been planned and drawings supplied to each group of workers.
Sometimes they have to do extensive roofing, which rests on solid, vertical pillars.
In the same way as with the turrets and skin-repairing, the work is started from all
sides simultaneously, and when completed, the pillars are always in perfect
co-ordination with the roof. Unlike all other insects, they do not build one structural
design only - like the web of the spider or the bird's nest. Their engineering problems
are infinitely varied, and it is seldom that they make fundamental mistakes. When
they do, strangely enough, they persist in them with a stupidity as great as their
cleverness is in other directions.
The first thing apparent from this engineering work of the termites is the fact that
there is a predetermined design. This is quite certain. The completed structure is
never the result of chance. To the human observer the intention is clear right from
the start, and from this ‘intention’ in their labour the little, blind engineers never
deviate by any chance. And then come the baffling questions: Where is this design
formulated? Where does it exist, during the carrying out of the work, as a
psychological exercise of will? What is it that directs each fraction to the final design?
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Is it to be wondered at that different naturalists have from time to time suggested
extremely anthropocentric and often fantastic answers to these questions? Professor
Bugnion of Lausanne is satisfied that the soldiers direct the labour of the workers
just as human military officers direct their files of soldiers. Even if this view were not
utterly untenable on psychological grounds, its fallacy can be demonstrated very
simply. The whole cordon of soldiers can be destroyed and each one removed as
it appears in the opening, and still the work continues as if nothing had happened.
Quite clearly soldiers and workers exercise entirely different functions independently
of each other. Maeterlinck suggests the ‘Spirit of the Universe’, which means nothing,
and such childish fantasies as ‘intelligent communication’ between individuals and
even - in the case of the audible signals of soldiers and workers - the employment
of ‘an articulate language’. Every experienced behaviourist knows there are no such
things in nature outside the order of the primates and their absence can be
demonstrated by the simplest of experiments.
It is only by means of carefully devised experiments that the exploration of this
dark mental world is possible. We already know that destruction of the queen entails
the death sooner or later of the entire community. The first thing to be done, therefore,
is to subject the queen in situ to such observation as circumstances will permit. The
way to set about this is to drive a narrow trench right to the royal cavity without
actually exposing it. Two small peepholes can then be made, one for admitting a
ray of light, and the other for observation. If too great and too continuous a stream
of light is admitted, a very singular thing occurs, the significance of which has not
been determined: the workers at once set about the destruction of the queen. They
cover her in dense masses and, puncturing the skin of her fluid bag with thousands
of holes, absorb all the moisture that constitutes practically her entire body. After a
time she dies, and with her dies the community. It seems like the suicide of utter
despair. If care is taken to prevent too much light penetrating and too great an
evaporation of moisture, the queen's cell can be kept under some degree of
observation.
It is true that this observation amounts to no more than occasional glimpses, but
the sum total of them will, after many repetitions, give some idea of what takes place
in the royal cavity and about the fungus gardens. The first thing that one ascertains
is that millions of her subjects probably never come into contact with the queen, and
that seems to be so in the case of all species where the queen is walled up.
The group that feeds her and removes the eggs appears to be specially adapted
for this purpose. The mass of the population never enter the royal cell. They cannot,
by direct experience, know of the existence of the queen. One also discovers that
tremendous damage may be inflicted on all parts of the nest, or millions of workers
and soldiers destroyed, without jeopardizing the exist-
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ence of the community as a whole - so long as the royal cavity and the queen are
left intact. On the other hand if, with the smallest possible degree of destruction, the
queen is reached and removed, a difference will speedily be noticed in the behaviour
of soldiers and workers in every part of the community, even in portions yards away
from the central cavity. Their movements become languid and uncertain. There is
a tendency to collect in groups. Gradually all work ceases; feeding stops. Even the
workers, who can feed themselves, do not do so. No repairs are done. Both soldiers
and workers become utterly helpless, and in the end die of hunger or the want of
that supreme essential - moisture.
How do these groups in outlying parts of the ant-hill become aware of the removal
of the queen?
Naturally the answer that first suggests itself is that the news is communicated
from one individual to another in termite language. That, however, is not so. By a
conclusive experiment it can be demonstrated that the removal of the queen becomes
known to parts of the nest with which there is no possibility of communication. If the
queen is separated from half the nest by means of a metal plate driven down through
the nest (the ground must be previously well drenched for this purpose), it will be
found that work continues on both sides of the plate without any apparent interruption,
but if the queen is then removed the fact is known on the far side of the plate as
soon as on her own side. One concludes from this that the ‘instincts’ of workers and
soldiers are entirely dependent on - in fact, emanate from - the queen. In themselves,
without the presence of the queen, they are the most helpless of insects. In the
midst of abundant food they cannot even eat.
One concludes further that this mysterious emanation from the queen is certainly
not ‘material’ in the commonly accepted sense. It is something that penetrates matter.
Neither rock nor earth, nor even fairly thick metal, can obstruct its passage. By
means of this dividing metal plate some idea of the nature of the concerted work
can also be ascertained. If a break in the skin of an ant-hill is divided into two by
means of a metal plate driven down through the middle of the break and into the
earth past the royal cavity, so that the whole community is divided into two portions,
it will be found that repair proceeds on both sides of the plate. By marking workers
and soldiers on one side with a bright dye it can be demonstrated that they never
by any chance appear on the other side of the metal. All communication between
the two sides is shut off. And yet, not only does work on both sides of the plate
continue undisturbed, but the workers on both sides follow the same design. They
build in the same mathematical curve, or erect separate halves of an identical
chimney. When the work is completed and the plate removed it will be found that
the two halves join (allowing for the aperture made by the plate) without the least
ridge or irregularity. The unavoidable conclusion from all this is that the workers on
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both sides of the plate are directed by an identical influence; that there is no need
for ‘communication’; that this directing influence comes from without their own
organisms and is dependent on the presence of the queen in her cell; that in
themselves workers and soldiers are pure automatons with no individual instinct.
With removal of the queen all their ‘cleverness’ in construction, gardening, feeding
and defence departs. It is she - motionless in her dark cell - who directs their work;
in her are centred all those wonderful instincts. She is both the sexual and
psychological centre of this vast community of blind and sexless individuals who
work without end in darkness, and never for themselves. One begins to find an
answer to the puzzling question: What makes them labour thus without pause or
rest? For them there are none of the incentives that operate throughout the organic
world: love, hunger or danger. Sex they have none. One half of the community is
fed by the other half and that other half collects food for the community and not for
themselves. The question of life or death for the individual is never decided by his
own efforts on his own behalf. His safety, his life is entirely dependent upon the
presence or absence of the queen, whom he has probably never come in contact
with and whom in the human sense of the word, he does not know.
Here, too, one begins to catch glimpses of a solution to a more far-reaching
enigma. We know that all instincts are as surely and as invariably inherited from
parents as bodily shape. The knowledge of what to eat, how to construct a habitation,
how to provide for young - this knowledge which is not dependent on experience or
‘learning’ - is always no more and no less than similar knowledge possessed by
parents. Whence, then, do termite soldiers and workers get their instincts - their
engineering knowledge, their gardening and their communal defence? Their parents
had none of these and they themselves cannot transmit these instincts to other
individuals because they never have any progeny. The first broad answer to the
question is that it is the queen who inherits and transmits all these properties and
instincts to other queens descended from her. It is she who inherits and transmits
the power of giving birth to individuals as different from her in bodily shape as the
soldiers and workers. It is she who inherits and transmits the power of influencing
and directing them at a distance as if they were in reality part and parcel of her own
body. The line of heredity can run through the queens only and not through soldiers
and workers, because it is only they who have offspring.
Is there anything in nature that resembles this mysterious entity with its
coordinating groups? The least consideration will reveal that all the principles involved
are identical with those that govern the growth, repair and control of the mammalian
body - or, for that matter, the body of any of the more complex organisms. The
mammalian body, for instance, originates from the sexual con-
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jugation of two individual and independent single-cell organisms, one male and the
other female. From these two other single-cell organisms originate, unlike the parents
in form and function, until through their proliferation the entire complex body is built
up. The growth and repair of the body are dependent upon the presence and life of
the brain. Many groups of apparently independent organisms - such as the
bone-weaving cells - are directed in some unknown manner by the brain.
In fact, to the minutest detail one will find analogies in the life of the ant-hill. It is
an old theory that the mammalian body is the evolved product of a community of,
originally, independent animals which came into being in the same way that the
siphonophora form one complex animal out of a large number of simple individuals.
Once these facts are established it is not difficult to follow the probable course of
evolution in the formation of the termite community. Communal life at some time or
other became more advantageous to the species than solitary life. The differentiation
thereafter of classes in conformity with difference of function is easily understood.
The vast economy of labour entailed would be sufficient to ensure the natural
selection of class and functional differentiation. Once it is accepted as a fact that
each entity of communal insects is in reality a separate and independent animal in
a certain stage of evolution, then at once the inexplicable problems of termite
behaviour are no longer insoluble.

8 How the White Ants Battled Against Drought
Maeterlinck quotes that the great explorer and naturalist Livingstone was so
completely baffled by the mystery of the source of the termite water supply that he
eventually came to the conclusion that the insects had discovered the secret of
manufacturing water synthetically. I found this very interesting, because in August
1922 I wrote an article on the puzzling question of termite water supply in which I
stated I had at one time come to the conclusion that the termites manufactured water
out of its constituent gases.
I was then unaware of Livingstone's statement. The notes for my article were
written in Waterberg towards the end of a three years' drought - a drought which
had produced a state of desiccation unparalleled in the experience of the oldest
settlers. Not only was there no blade of green grass, but, as deep down as one
could dig, the soil seemed utterly destitute of water.
During this time a number of termite nests were opened and in all of them the
normal water supply seemed undiminished. Not only does ninety per cent
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of the termites' body weight consist of water, but all the fungus gardens (in the nests
of gardening species) were moist, and the atmosphere of the royal cavity was, as
usual, saturated with heated water vapour. Whence did this apparently unlimited
supply come from?
The termites could not procure it out of the soil, because the earth was so parched
that hardly a film of vapour could be produced by distillation of subsoil. The only
other possible sources of supply were dew and the sap of living plants. In time,
careful observation excluded both these. It was just a lucky chance that put us on
the track of the surprising truth. The late Mr Wessel Wessels, a fine practical naturalist
and a keen observer, who, as recorded in The Star, was killed by a mamba some
years later, first suggested a possible source of supply. He told us he had found
termite shafts in the walls of deep wells on two occasions in Bechuanaland. These
shafts had been disclosed by the digging of the wells.
The termites went down these shafts to the level of moist earth and from there
brought their water to the ant-hill on the surface. This seemed almost as incredible
as the theory of the manufacture of water - and yet it was the true explanation. Very
shortly after this suggestion was made, we were informed that a well had been sunk
high on a hillside on the farm Rietfontein No. 1368, and that a termite shaft had been
disclosed going down to a depth of sixty-five feet from the surface.
We had an opportunity of observing for several months this tremendous feat of
engineering and the use to which it was put by the termites, and nothing I had
previously observed in the life of the white ant was more absorbingly interesting.
The well had originally been sunk at a spot pointed out by a waterdiviner, but at a
depth of sixty-five feet the work was stopped because no moist earth had yet been
found.
In the northern wall of the well was a two-and-a-half inch wide termite shaft which
went down to the bottom of the well and disappeared in the ground. The ant-hill to
which this shaft belonged was situated a few paces from the edge of the well. We
carefully opened up the gallery for its entire length, and disclosed some of the fungus
gardens by means of a small aperture which could be closed when not in use.
The nest belonged to a species in which soldiers and workers were not so widely
differentiated as in Eutermes (the common high-veld termite largely dealt with in the
previous articles). It soon became evident that the termites had been placed in a
tragic difficulty by the opening up of their shaft. Although, above everything, they
hated the light, they were compelled to use the shaft since a cessation of the water
supply, even for a single day, would mean the death of the community.
And so we saw an endless stream of workers going into the depths on the left-
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hand side of the shaft, and another endless stream coming up on th right-hand side.
From time to time, and always at night, they made futile efforts to cover in the
passage, always commencing work at the lower end. As regularly, we broke up the
roofing next day. We observed them at all hours of the night and day. They never
ceased work for an instant, and by marking individuals with dots of aniline dye we
ascertained that the same individuals worked night and day.
They never slept or rested. On the average it took an individual just over half an
hour from the time he left the nest to the time of his return. It struck me at once as
very singular that, although the shaft ziz-zagged in a plane east and west, there
were no bends north and south. That is how it came about that it was exposed for
its entire length in the northern wall of the well.
What was the cause of this? The only possible explanation seemed to me to be
that in their labours the termites were affected by the terrestrial magnetism, since
they invariably build their long hills with one end pointing to the magnetic north.
It was evident that the most desperate battle of our water-carrying termites was
directed to the preservation of the fungus gardens. We could watch a bit of their
work. The garden we had partially exposed was apparently the one in most danger.
There was a visible circle of desiccation and, concentrated along this line, was an
unbroken file of water-carriers from the shaft, irrigating the dying plants. During the
hot hours of the day, when evaporation was at its height, the drought invariably
gained one or two inches. During the cool hours of the night the damage was as
systematically repaired.
At intervals down the shaft were small cakes of the cellulose layer on which they
cultivate the edible fungus. In the beginning, the deepest ones had growing fungi
on them and the workers made desperate efforts to keep them moist and to roof
them in during the night. These cakes were seed beds and from these they procured
spores for replanting the dying gardens in the nest itself. It was, of course, a great
saving of labour to have these beds as near the water supply as possible. The
greatest activity prevailed during the darkest hours of the night. There was quite
certainly more speed and also an increase in numbers. Descending and ascending
streams were thicker during the night. It seemed as if workers employed on other
work during the day were concentrated on the irrigation shaft at night in order to
repair the ravages of rapid evaporation. During the night this increase of activity and
speed gave the impression of alarm - of the fever of a great battle. And this
impression was intensified by the incessant trumpeting of the workers, which was
clearly audible in the stillness of the night.
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9 The Termite Queen as the Brain of an Organism
I recently had an opportunity - the like of which had never occurred before during
my twelve years' experience in the study of white ants - to observe the queen inside
her cell, surrounded by the usual workers. All observers, I think, experience supreme
difficulty in observing the queen under normal conditions when studying these
singular insects. The termite has such an abhorrence of light that it is almost
impossible to reach the royal cavity without disintegrating the entire community and
putting an end to all normal behaviour. In 1930, the Municipality of Pretoria decided
to clear a house of white ants after an infestation that had lasted several years.
Repeated efforts had been made to get rid of them, always unsuccessfully. On this
occasion, however, the floors of the three lower rooms were broken up and all the
insects' nests were destroyed. However, it was found every morning, after a clearance
had taken place the previous day, that the termites had renewed a considerable
part of their fortifications and were again hard at work. All efforts to find the queen
had failed. I offered to locate her for the men in charge of the work if they would
allow me two days to observe her after the cavity had been reached. They consented.
I had the ground in the dining-room cleared and swept and soon traced three main
arterial galleries. Taking the general direction of these three, I marked the point of
intersection as the locality of the queen's cavity. This was situated underneath the
fire-place. A little digging convinced us this was the right spot. The artist assisting
me and I then took matters in hand. We made a gradual approach to the cavity,
causing as little disturbance as possible under the circumstances.
The locality chosen for the residence of the queen was fortunately extremely dark
and we had to employ an electric torch in our work. When we reached the outer
walls of the cavity, I softened the cement-work by drenching it repeatedly with a
gentle spray of water. When it was quite moist we sliced away the outer wall with a
sharp knife until the hollow itself was disclosed. By means of occasional flashes
from the torch we located the queen's cell in the centre of the cavity. We could see
that up to the present we had occasioned very little disturbance. The work of the
egg-carriers and feeders seemed to be proceeding normally. The opening of the
queen's cell itself was a far more delicate operation and took several hours to
accomplish, but even here we were eventually successful. We cut away more than
half of the thick cell enveloping the queen. After that we kept her under constant
observation for more than two days. The watch had to be maintained night and day,
since the termites, unlike all other creatures, never sleep; never even rest for any
appreciable time.
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We found the queen surrounded, first of all, by a circle of the larger class of soldier.
These so-called ‘body-guards’ stood in line with heads turned away from the queen
and were separated by equal distances throughout the circle. One remarkable fact
was that on the far side of the cell the line of ‘bodyguards’, instead of occupying the
floor of the cell, clung upside down to the roof, with their heads, in this instance,
turned towards the queen. That is to say, the heads of the soldiers throughout the
circle were all turned due north. I consider this to be of importance, because I am
more than ever convinced that the magnetism of the earth is unquestionably a
directing influence in the behaviour of termites generally. The plane of the circle was
turned to the surface of the earth at an angle of about forty-five degrees.
The guards were generally absolutely motionless, but occasionally one of them
would start swaying its head from side to side with its jaws widely distended. This
movement was gradually imparted to the rest of the line until it had gone right round
the circle, ending with the soldier next to the one that originated it. The cell was
always crowded with the smaller class of worker, too. These were very tiny when
compared with the big soldiers and the larger workers. It was soon evident that the
small workers were engaged in three different kinds of labour. The largest number
were busy carrying off the eggs laid by the queen. The eggs were being produced
at the rate of about fifty thousand per day. This number will give some idea of the
dense throng of tiny workers ceaselessly engaged in this work. A smaller number
were feeding the queen. We saw nothing but fluid ever passed to her. As the worker
approached the jaws of the queen, a tiny globule appeared at the apex of its
rudimentary jaws. The little worker had to raise its body almost into a vertical position
in order to reach the queen's mouth. Each drop was immediately absorbed and the
work proceeded with incredible speed. There was always a queue extending far
beyond the aperture in the cell, almost an inch in breadth. As soon as a worker had
passed its drop of moisture to the queen, it marched round her on the far side and,
circling her huge body, approached the exit from the side opposite to that by which
it had entered. This meant that the food-carriers never obstructed each other and
the work proceeded with machine-like smoothness. The same fact was also observed
in the case of the egg-carriers.
The third labour undertaken by the small workers, the purpose of which was much
more difficult to understand, gave us a lot of trouble. Their activity seemed to be
that of ‘masseurs’. They climbed on to the body of the queen and appeared to be
cleaning her skin. It has been assumed by other observers that this is, in fact, the
sole purpose of their labour - to keep the skin of the queen clear of exudation. I
doubted this from the very beginning, and what we observed now confirmed a theory
that had occurred to me more than ten years before and when I had not had the
opportunity of so closely observing the
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‘masseurs’. I noticed now that the ‘masseurs’ which entered the cell were practically
empty of any ventral content, while those that left were filled to their utmost capacity
with a colourless fluid. I had no longer any doubt, after I had examined a number
under the microscope, that these ‘masseurs’ filled themselves from the fluid inside
the body of the queen. How they managed to get it through the tough integument
without injury to the queen, I do not know. It will be seen later on that the ‘king’ who
was always present in the cell, could do the same thing - that is, fill himself with fluid
from the body of the queen through her skin.
We were now faced with the puzzling question: What did the ‘masseurs’ do with
this fluid which they collected from the queen? We followed one stream of them,
carefully cutting away the termite-masonry guarding the galleries along which they
travelled. Immediately below the royal cavity we found extensive fungus gardens.
Here there were large numbers of etiolated termite babies of all classes. The theory
which I had previously formed was confirmed by what we saw happening here. Each
‘masseur’, as it entered the fungus gardens, came into contact with a number of
eager babies, and fed them in turn by passing globules of fluid from its jaws to theirs.
This continued until it had literally been emptied.
It would seem therefore that, besides her sexual and psychological functions, the
termite queen is also used as a store-room for the food-supply of the baby termites.
It is very likely that the food stored in her body reaches a further stage of digestion,
and it is quite possible that this feeding is not confined to the babies only. As stated
above, we actually saw the king filling himself from her body in the same way as
the workers did.
I had often been puzzled by the enormous size attained by the termite queen
when compared with the rest of the community. I could never divine the actual benefit
of this excessive growth. Her egg-laying activity certainly requires a capacious body,
but not more than a third of her bulk seems to be involved in the work of
egg-production.
The habits of termites and ants often resemble each other closely, and the queen
termite in this respect resembles the syrup-storing ants of Mexico. In this species
of true ant, one class is used for storing up the food-supply for the rest of the
community. When the food-holders are filled to capacity, they resemble both in size
and appearance the termite queen.
Before dealing with the most mysterious of all the termite functions which we
observed in the queen's cell, namely, that of the ‘body-guard’, there are a few general
phenomena I wish to mention:
Our common mentality enables us to recognize the more ordinary psychological
manifestations in lower organisms. We can recognize clearly the expression of joy
or happiness in all living things. The exultation which accom-
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panies the excitation of the sexual sense, fear and rage, love and hate - in fact, all
the ‘basic’ mental states - are identical in man and in all living things below him in
the scale of evolution. There is nothing more difficult to understand in connection
with termites than the utter absence of what one has come to accept as elemental
psychological constituents throughout the organic world. The first two termites
emerge as perfect insects and apparently experience happiness or joy in being able
to fly. But this condition lasts for a few minutes only. It may last for seconds only.
They deprive themselves voluntarily of their wings and as speedily as possible
re-bury themselves in the darkness of sub-terranean passages from which they
never again emerge. If the white ant can experience no pleasure, it is thus incapable
of feeling pain. If one touches the true ant or any of the higher insects with a drop
of corrosive acid, one sees at once the contortions of supreme agony, differing in
no particular from the behaviour of, say, a wounded lion. Most classes of termites
show no reaction whatever even to so powerful a stimulus. The urge to self-defence
or self-preservation in the individual is also entirely absent. The soldiers of Eutermes
will occupy a post of danger where numbers are repeatedly killed without the slightest
sign of fear or any attempt to save themselves by flight. I have seen one instance
where a stream of water was turned into a nest. Thousands of workers hurried to
the danger spot and tried unavailingly to stop the inrush by building a retaining wall.
Hundreds of them were swept away repeatedly, but they continued this useless
effort until the nest had practically been depleted of workers. In a battle of true ants
against termites the same behaviour can be observed. Soldiers occupy all the
entrances to the threatened nest and allow themselves to be dragged out and
slaughtered by the invading ants without ever making an attempt to escape. This
also continues until there are no more soldiers to occupy the posts of danger. Above
all, the great incentive and apparently greater reward afforded by the operation of
the sexual sense in nature is absolutely wanting in the case of the white ant. In fact,
there is no answer to the question: To what purpose? Why do they labour thus
unendingly? What mighty incentive is there that compels them to perish in thousands
in a cause from which the individual derives no benefit? One might assume that
there is something in their mental make-up resembling the loyalty of human beings
to a sovereign; but that assumption cannot stand. It is only a very small section of
the community that ever comes into contact with the queen. The great mass of
soldiers and workers not only never come into contact with her, but are generally
separated from her by several yards of earth and rock. From birth to death they can
never know of her existence through individual experience. If there is any sense of
loyalty in the termite, it must therefore be directed to a being absolutely unknown
to them.
Truly, their existence is a veritable death in life, without visible incentive or
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intelligible reward. Excluding the micro-organisms, of whose behaviour we know
practically nothing, one would seek in vain throughout nature for similar conditions
of life. The nearest analogous instance is the case of separate organs within an
organism. There is nothing that the white workers and the red soldiers of the termite
resemble so closely as the red and white corpuscles in the mammalian blood-stream.
These, regarded as separate organisms, carry out identical functions in very much
the same way. The corpuscles in the blood engage in highly complex purposive
work directed in some mysterious way by the brain. So, too, the functions of termite
soldier and worker are dependent entirely on the undisturbed presence of the queen.
The moment she is destroyed all activity ceases, even in the outskirts of the nest,
separated perhaps by as much as a hundred feet of earth and rock from the central
cavity where the queen is kept, very much like the mammalian brain inside its thick
bony protection. There are many other types of behaviour in the termite that can be
explained only on the assumption that the entire community is a separate and
self-contained organism working in all respects in the same way as the bodies of
the higher mammals. In such an organism the queen is clearly the brain; the socalled
fungus gardens are the digestive organs, where enzymes identical with those that
digest the food in the mammalian digestive tract are secreted; while workers and
soldiers represent the blood-stream circulating endlessly through the arteries of the
nest and carrying out similar functions - conveying food to the digestive centres,
providing sustenance for growing and living parts and repairing injuries. The mode
of operation of the sexual sense in the termite community remains an inexplicable
enigma until the observer comes to regard the community not as a congeries of
individuals, but as a separate organism. Actual sexual excitement, such as one
encounters in all other organisms, takes place only during the flight of the two sexual
classes. When this flight occurs, the entire community is thrown into a violent state
of excitement. Rage, which is a common accompaniment of the sexual sense in
nature, is then also apparent - and then only. Both soldiers and workers crowd
around the entrance and attack anything that shows a sign of movement with
bulldog-like tenacity. This is the only occasion that they appear in daylight in the
open air. The flight of the two sexual individuals is not a ‘nuptial flight’ (as it is so
often described) in any sense of the word. In fact, it is a very matter-of-fact affair
from beginning to end. No contact between the sexes takes place while they still
possess their wings, and not even after they have deprived themselves of their
wings. It is only after they have reburied themselves in the earth that this contact
occurs. It is then a matter of a few seconds, without any sign of the excitement that
is common to all other creatures. This actual sexual contact is, in fact, the final
incident in a series of occurrences the crisis of which was a manifestation of the
community. After this brief contact, sexual behaviour never again occurs and
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the queen is fertilized for life. It must also be remembered that the male and female
insects may be present in a nest for as long as two years after they have developed
into perfect insects, wings and all, before a flight takes place. They are in perpetual
contact with each other, but there is never the slightest indication of sexual behaviour
as far as they, as individuals, are concerned until all these different steps have been
completed. They must emerge into the open air; they must actually fly, if even for a
few seconds only; the queen must send her mysterious ‘wireless’ signal into the air,
they must deprive themselves of their wings and re-bury themselves in the earth,
and it is only then that sexual behaviour, as far as these two individuals are
concerned, occurs. If they are prevented from carrying out any one of these
operations - if, for instance, they are prevented from flying and forcibly deprived of
their wings - they will perish, although in contact with each other, without making
any attempt to complete the series of events.
Although fear is never discernible in an individual, it is certainly an attribute of the
community as a whole. In many species a very violent attack on the nest from without
will cause a terror-stricken retreat of both workers and soldiers to the depths of their
underground fortifications. So rage, also, is an attribute of the community and not
of the individual. If the attack on the outworks is slight, the entire community may
be thrown into a state of violent rage that is quite clearly discernible in the behaviour
of the masses of both workers and soldiers.
It will thus be seen that all critical mental states - such as fear, the incentive to
self-protection, anger and the excitation of the sexual sense - which we recognize
as mental attributes of the individual in the case of all higher animals and insects,
is in the case of the white ant entirely absent in the individual and is manifested only
by the community as a whole.
This analogy between the life-history of a termite community and the different
bodily functions of any of the higher animals can be observed in many other
directions. The most mysterious of her functions, ‘the influencing at a distance’ of
all classes of her ‘subjects’ by the queen, seems identical with some of the functions
of the brain in higher animals. I established by many carefully devised experiments
that all the communal work of the white ant is dependent upon the undisturbed
presence of the queen in her cell. If the outer skin of a termite hill is partially
destroyed, the workers repair the injury by working from different sides. There is a
continual stream coming up through the arteries of the hill from below. Each one of
these blind individuals hurries to the edge of the ‘wound’, carrying in its jaws a
microscopic pebble. This it covers with a sticky mucilage by rolling it around between
its jaws. The pebble is hurriedly placed in position and the worker returns to make
room for the following one. There seems to be no deliberation and there is certainly
no per-
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ceptible communication between the workers on one side of the ‘injury’ and those
on the other side. In the case of some species it is possible to divide the ‘injury’ into
two parts by driving a steel plate through the centre, so as to ensure a complete
separation of the workers. Now, termites engage in many different kinds of
building-work to repair an ‘injury’ of this nature. They construct arcs of different
widths and sometimes they repair an ‘injury’ by constructing high turrets of different
shapes. But, whatever building-work they engage in, it seems quite certain that the
design is pre-determined. The blind workers on both sides of the steel plate, deprived
of all contact or communication, work out an identical design, and when the repairing
masonry reaches the plate, whether it be an arch or a turret, the walls join up as if
no plate separated them. Where is this pre-conceived design formed, and from
where are the workers directed in its execution? It is quite certain that the continuance
of the communal work is dependent upon the presence of the living queen in her
cell, and it seems, therefore, fairly certain that both the design and its execution
emanate from her.
In the human body repairs are carried out by the blood corpuscles in an identical
manner. Even more strikingly similar is the work of the microscopic organisms which
weave and build up bone. Here, too, there is a preconceived design, and both the
design and the direction of its execution emanate from the brain, but there is no
organic connection between the brain and these labouring organisms. The influence,
whatever its nature may be, is ‘influence at a distance’.
To return now to the functions of the queen's ‘bodyguard’: I have noticed that it
is a common thing for observers to attribute to an organism functions suggested by
a name, even where the name is clearly a misnomer. The ‘lifeguards’ of the queen
were so called because they resemble the guards which protect a human sovereign
inside her palace. It was at once assumed that they were there to protect the queen
from any hostile invasion. I have for many years doubted whether this was the actual
function of the guards. For one thing, the queen is invariably placed in the deepest
and best protected part of the nest. Before any enemy could reach her, it would
have to traverse perhaps miles of intricate arteries, and in every inch of these arteries
it would encounter soldiers who would attack such an invader à outrance; and, if it
was small enough to travel through this system of arteries, it would have to fight a
thousand battles for its very life before it could reach the queen. Should the invading
enemy reach the royal cavity, the battle would be already won. If it had been
triumphant thus far, no defence that a single line of soldiers round the queen could
put up would save her from destruction. This consideration alone convinced me that
we still have to search for the true functions of the line of ‘guards’ in the royal cavity.
In the present instance, we found it was quite
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impossible to provoke a concerted attack by the ‘guards’ on one's finger, however
much one pushed them about and disarranged their line. It was, in fact, very difficult
to induce an individual to make use of its powerful jaws even where one's finger
was thrust right up against it. On the outskirts of the nest, contact with one's finger
immediately occasioned a concerted attack by all the soldiers in the neighbourhood,
and everyone of this special species was able to inflict a painful wound with its
powerful hooked jaws.
During the time we were observing the queen in her cell, an accidental occurrence
revealed to us a very interesting and very remarkable fact in connection with the
line of ‘guards’. While we were actually watching her - practically night and day the termite work in the other rooms of the house continued undisturbed. If a piece
of termite masonry was destroyed during the day, it was renewed during the night,
and we invariably found the insects hard at work the following morning. In fact, no
destruction of masonry ever occasioned a real cessation of the work of the
community. On one occasion, however, a small piece of hardened earth fell from
the roof of the queen's cell, the point of which dealt her a fairly hard blow about the
middle of the body. The rest of the earth fell on a portion of the line of ‘guards’,
destroying three or four of them and throwing the whole line into a state of disorder
and extreme excitement. The only sign of shock, as far as the queen was concerned,
was a rhythmic and unceasing movement of her head sideways. Within five minutes
of the occurrence there was a remarkable series of events. Most of the ‘guards’
disappeared into the uninjured galleries behind the queen's cell, while a few remained
in the cell wandering about aimlessly, but making no effort to restore their line. In
the meantime, a dense swarm of workers entered the cell, apparently crowding up
from different parts of the nest. They climbed on to the body of the queen, seemed
to press their heads down into her skin, and in the manner already indicated filled
themselves with the fluid contained in her body. Within a few minutes they had
removed so much of the fluid that her skin began to form flabby folds. Within half
an hour after the piece of earth had fallen we carefully examined the outskirts of the
nest in the adjoining rooms of the house. All work had ceased, and when we broke
away the masonry we encountered everywhere the rear-guards of the retreating
armies, apparently fleeing to the depths of the earth. All work was discontinued.
When we returned to the queen we found she appeared to be recovering from the
shock. The movement of her head ceased, and with it the workers who had attacked
her began to leave the cell. Very shortly afterwards the normal stream of feeders
made their appearance and it appeared to us that supreme efforts were being made
to replace as quickly as possible the fluid that had been removed from the queen.
This did not take very long. Within an hour at the outside, normal behaviour had
been restored. The egg-carriers were again at work and
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the ‘masseurs’ once more appeared on the queen's body, but the ‘guards’ had not
reappeared. A few of them were still wandering about among the tiny workers inside
the cell; and then we discovered a remarkable fact - as long as the line of ‘guards’
was not restored, the cessation of building-work throughout the nest continued. It
was only some hours after the occurrence that the ‘guards’ reappeared and reformed
their singular circle round the queen. As soon as this was accomplished, work
re-started throughout the nest. I infer from this that the true functions of the line of
‘guards’ are related to the mysterious power which the queen ‘broadcasts’ and which
determines the behaviour of every worker and every soldier in the community. I am
inclined to think that the angle which the plane of the circle makes with the surface
of the earth is also connected with the exercise of the psychological functions of the
queen. The fact that their heads point due north along the line of the earth's magnetic
plane may also be of some significance. In Australia there is a species of termite
known as the Magnetic White Ant which build all their ant-hills with the longer axis
pointing north and south. In the Northern Transvaal we have a termite which is
similarly influenced by the magnetic force of the earth. I have also found, in the
digging of the deep boreholes which they need for their supply of water, that a
borehole makes many bends east and west, but there is no bend north or south.
Thus an entire borehole was exposed on the northern vertical wall of a mine-shaft
sixty-five feet deep.
When the observer has come to regard many of the functions exhibited by different
parts of the termite community as identical with those found in the mammalian body,
then there is the equivalent of one organ which he would expect to find; that is the
important connecting link between the brain and the outlying organs which it controls.
I have always sought in the termite community for some or other functional equivalent
of the spinal cord in the vertebrates. I am inclined to think that the circle of ‘guards’
is the answer to that quest.
Destruction of the queen invariably takes place when the nest has been so gravely
injured that repair seems impossible, even if the queen herself is uninjured. To this,
at first sight, there does not seem to be anything analogous in higher organisms. It
seems to me, however, to be identical with what takes place when the body had
been gravely injured without involving any vital organ. Even where no haemorrhage
takes place, the brain, by some kind of nervous reflex, is gradually deprived of life.
It becomes bleached and the whole organism dies. In such cases the injured
individual is said to have died of ‘shock’. It seems as if some force in the body,
instead of striving to keep the brain alive, decides upon its immediate destruction.
There is another puzzling aspect of termite life, one which to my mind can only
be explained on the assumption of organic and psychological unity; or
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rather, it is only on accepting this assumption that other instances resembling this
aspect are found in nature.
If one examines the perfect winged insects, the king and queen of Eutermes, for
instance, it is difficult to believe that those weird monstrosities, the Eutermes soldiers
and workers, are descended from them. The law that ‘like produces like’ is so
universal and inflexible that these two blind, sexless individuals - differing as widely
from each other and from their parents as two different species of animal that are
poles apart can possibly differ - have, within my experience, no parallel in nature.
There are polymorphic organisms where a species descends through an intermediate
variation. But that is not the case with Eutermes. These soldiers and workers have
never reproduced their kind. In the direct line of descent there has never been any
insect remotely resembling the soldier and worker.
Even more remarkable, to my mind, is the fact that these two-winged insects, with
perfectly developed sexual organs and eyes, transmit to the blind and sexless soldier
and worker instincts and functions which they themselves never possessed. The
king and queen never build; they know nothing of defending themelves by means
of an entangling fluid squirted onto an enemy. From where, then, do soldiers and
workers derive their complex and unvarying instincts and the functions which
accompany them? I have said I do not know of any parallel instance in nature in the
case of separate and individual organisms. But I think every observer must be struck
by the resemblance that exists between the whole reproductive process in Eutermes,
for instance, and what takes place in the bodies of higher mammals. The sexual
flight is in every respect analogous to the escape of spermatozoa and ova and the
conjunction of a single pair out of the multitudes that are discharged for this purpose.
From this single pair - male and female - the communal body is built up, cell by cell.
From them originate organs as diverse in form and function as the different termite
classes. The separate organs in the animal body, including the more minute
organisms, are all engaged in independent purposive labour - ‘instinctive’ functions
- which certainly never appear in the direct line of descent of the spermatozoon and
ovum. It would appear, therefore, that these two sexual entities are able to transmit
somatic and psychological functions which never appear in their own life history to
independent organisms. In the case of the originating spermatozoon and ovum, the
transmission of these various functions is less puzzling when we come to regard
the two organisms as inseparable parts of the body, and not as independent entities.
It seems almost like an explanation to say ‘all the functions of the different parts of
the animal body are transmitted through the spermatozoon and ovum, which are
parts of the body’. In the same way we could say: ‘The somatic and psychological
functions of all the different classes of termite are transmitted through the
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single sexual pair, which are part and parcel of the entire communal body.’
In the ultimate analysis, however, both instances still remain fundamental
exceptions to that universal law of organic life: that no organism can transmit to
progeny forms, functions and ‘instincts’ which it does not itself possess. It is,
therefore, as an outstanding exception to this fundamental law of life that the
transmission of forms and functions through the two sexual termites resembles the
transmission of various organic forms and functions through the single pair of
spermatozoon and ovum.
While we kept the queen under observation the workmen removed a great quantity
of ‘building-work’ and ‘fungus-garden’ stuff. There must have been several tons of
this material present in the different rooms of the house when the floors were first
lifted. Experience had, however, taught the workmen that removal of masonry and
gardens - however thoroughly it might be carried out - was never quite effective.
The most that it did was to retard the destructive activities of the termites for an
indefinite period. If the queen were not discovered and removed, the woodwork
within the house was again attacked within a period proportionate to the amount of
destruction carried out.
On the third day our queen was removed, and after this the activities and the life
of this nest ceased for good.

10 Baboons, Hypnosis and Insanity
I want to tell you something of our work, if you have patience and are interested. I
have never done so before, for the simple reason that we have never heard of
anyone in South Africa who was interested in comparative psychology.
We set out to study the behaviour of our baboons, in the first instance. I had
prepared myself by a three years' course in nervous diseases and abnormal human
psychology. In Waterberg we lived among a wild troop for over three years. We
realized at once that we had an opportunity which no previous observer of primate
behaviour had ever had: for one great reason - our baboons had a home, i.e. slept
in one place. We tamed them sufficiently to render the closest contact possible and
safe. We named and numbered each adult of the troop, and knew each individually.
It was here we first came into contact with the communal mind. In time, we realized
the troop was dominated by a psyche which resided in no single individual. It induced
behaviour which, in the case of human society, we call ‘moral’ or ‘altruistic’. We
could end this conduct by separating an individual
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from the troop. We saw, and demonstrated experimentally, that the ‘unselfishness
of the moral law’ is in reality the intense selfishness of the communal mind, which,
in its own self-defence, never hesitates to sacrifice a whole succession of individuals.
(It was the study of this communal mind which directed us to the termites: the
manifestation there is much more easily comprehended since it is not interfered with
by the activity of the individual mind, and resides in a single individual.) It was
interesting to note that, although in the case of the baboons the communal mind did
not centre exclusively in a single individual, kingship was nevertheless essential to
its functioning. In the majority of wild troops which we investigated there was a single
leader, whose destruction dislocated the functions of the communal mind. But single
leadership was not an invariable rule. Our own troop was dominated by a council
of ten old males and one barren homosexual female (with secondary male
characteristics).
In testing young baboons for hereditary memories (‘instincts’) we discovered a
remarkable state of affairs. We found a large percentage were utterly devoid of
them. A few, on the other hand, had hereditary environmental memories, but nothing
like those found in the lower mammalia. It seems incredible, but it is nevertheless
true, that a number of our young baboons, reared in captivity, had no ‘instinctive’
orientation of the sexual sense - the most persistent and universal of hereditary
memories. They were utterly at sea, and even when all the conditions were supplied
they did not know, without assistance and instruction, how to perform the sex act
naturally. They invariably discovered unnatural means by accident. Masturbation
was a common practice among the young males deprived of females, even under
natural conditions. It is interesting to note that its effects, when long persisted in,
were without question hygienically bad. The individuals became emaciated, ‘nervy’,
quarrelsome and inclined to be solitary.
In the course of time it became quite clear that, psychologically, the baboon is in
a state of transition. It is losing the mind of hereditary memory, and acquiring the
mind of individual causal memory. There were two questions which demanded
solution: (1) Why? What benefit is there in the new mentality that it should be
selected? And (2) what becomes of the old mentality? Quite clearly the old mentality
is associated with the older portions of the brain, just as surely as the new mentality
is associated with the development of the cortex. It would take too long to describe
by what steps we arrived at the solution of these two questions. I will merely give
the results we arrived at:
With reference to the first question the solution is this: In all great continents such as Africa and Central Asia - where there are frequently profound changes in
natural conditions, it is of the greatest value to a species to be able to change its
environment. It must be able to do one of two things: to emigrate to a
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new environment, or to adapt itself psychologically to the changed one. A species
is quite unable to do this as long as it is chained by the mind of hereditary memory.
(We saw the springbuck exterminated on the Flats in Waterberg because they could
not acquire sufficient individual causal memories to enable them to live in the
bushveld which surrounded them. A single geographic line separated them from
absolute safety and they could not cross it.)
It will be quite evident that two things must happen to enable a species either to
change its natural environment or to adapt itself to a changed one. First of all it must
be able to acquire individual causal memories. But this alone is not sufficient. If race
memories of the old environment persisted, there would be a continual and
destructive psychological conflict. Therefore the mind of race memory must be
obliterated. And this is what is happening to the baboon. This is why he has been
able to penetrate and live in the most divergent natural environments, from the fertile
mountains of the Cape to the barren hills of the Kalahari, and in the great forest
centres where he is purely arboreal. In each environment he has highly specialized
habits. This is why man has been able to penetrate the wastes of the Sahara and
the polar ice. It will be seen at once that human reason and baboon reason are
identical in substance and structure. The difference is in degree. Both are instances
of the mind of individual memory, of cause and effect. But selection must provide a
further quality. The new memories must not be transmissible, since that would
inevitably have the effect of releasing a species from one threatening environment
only to chain it to another. Therefore all acquired environmental memories perish
with the individual. All that he does transmit is a mind capable of acquiring new ones.
That is what human reason is - and nothing else.
Our second question was: What becomes of the old mind of hereditary memory,
with all its intensely acute senses, its homing ‘instinct’ and so forth? It seems unlikely
that it is utterly destroyed in the process, since there are not such changes in the
old brain - with which it associated - as to bring about destruction. We tested the
baboon for sense acuteness, and found that most of his senses are not far below
those of the lower mammalia. Some, however, show marked degeneration. The
baboon's sense of smell is not much better than that of man. I think this is connected
with the changes in the operation of the sexual sense; when sexual gratification
comes to depend on causal memory, smell is no longer necessary as a means of
excitation - its greatest function in nature generally. Hence the degeneration.
We were almost forced to the conclusion that neither in the baboon nor in man
has there been complete destruction of the old mentality. It is much more likely that
it has been rendered functionless, just like the rudimentary organs. As the cortex
submerges the old brain, so the new mind connected with it submerges the old one.
Inevitably the conviction gathered force in us that the so-
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called ‘subliminal soul’ in man - the ‘subconscious’ mentality - is none other than
this old ‘animal’ mentality which has been put out of action by the new mentality.
There is one way of inducing a partial refunctioning of the old animal mentality in
man - hypnotism. The first German investigations showed that the hypnotic state in
man means no more than that the cortex of the brain is temporarily put out of action.
So we commenced our experiments in hypnotism, which continued almost daily for
several years. Our subjects were five young Boer girls, and our station was on the
farm Rietfontein, which is now the centre of platinum mining. (I was once induced
to exhibit their ‘marvellous’ powers before an audience of doctors at Naboomspruit.
It was very disappointing. They were all keen to see ‘supernatural wonders’, and
were tremendously impressed; but it seemed quite impossible to make them
appreciate the real significance of what they saw.) I wish to emphasize here that
we did not set out to prove a preconceived theory; in all our work we were inspired
by nothing more exalted than curiosity.
We found, after a little hypnotic instruction, that the girls could do all the usual
wonderful things. They had the scent of dogs, the hearing of antelopes, both
telescopic and microscopic vision; they could distinguish by touch a copper bar from
an identical magnetized steel bar through three thicknesses of baize. They could
detect sulphate of quinine by taste in a solution of one in eight-hundred thousand;
they could hear the ticking of a watch in an adjoining room; they had a time-sense
equal to that of most animals or plants (quite equal to that of the Pacific seaworm
which rises to the surface annually by calculating sidereal time, irrespective of the
season); they had a homing-sense exactly equal to that of a Namaqua partridge established by actual experiment.
We then, by carefully devised experiments requiring infinite patience and a great
deal of time, compared these hypnotic ‘senses’ with the normal senses of baboons
and other animals, and found a correspondence which cannot be accounted for by
coincidence. Man hears, sees, feels, tastes, and so forth, with the cortex. It is the
ultimate switchboard where all sensory impressions enter the new mind - call it
consciousness, if you will. But there is quite another set of sensory apparatus in the
old brain, through which all these afferent impulses pass before they reach the
sensory centres in the cortex. Animals which have practically no cortex hear, see,
and so forth, almost exclusively with these centres in the white brain. But the more
highly the cortex is developed, the more completely does it monopolize these sense
impressions, to the exclusion of the ancient centres, which become simply conduits
to the grey brain. If you put the cortex out of action (see Bernheim, for example, on
the effects of hypnotism on the functions of the grey brain or cortex), the organism
once more becomes dependent on these ancient centres in the white brain. The
human
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being becomes an ‘animal’ once more. Extensive vivisection experiments on the
brain of the baboon more than confirmed this, but it hardly needs this confirmation.
The knowledge thus attained led to a further and even more interesting discovery.
I had long since noticed how remarkably most forms of human insanity simulate the
normal mental processes of the lower animals. If one is able to study the mentality
of animals under conditions where the struggle for life is still insistent, one obtains
a vastly different conception from that which laboratory experiments afford, one
appreciates that a perpetual state of dread is the normal mental state of most wild
animals. Fear of open spaces and fear of closed spaces are experimentally
demonstrable in most animals - especially in the baboon. Fear connected with food,
an uninterrupted state of qui vive, is always present in the baboon. In Waterberg he
is generally hungry. He is surrounded by poisonous plants, and he is dependent on
his own individual experience in avoiding them. He is perpetually afraid of eating
the wrong thing. It was always intensely amusing to watch the baboons' tremendous
conflict between dread and temptation when we offered our wild troop some kind
of food with which they were unacquainted, such as for instance mosbolletjies (a
kind of bun). All wild animals, baboons included, when once the fear centres have
been excited, look with suspicion, fear and anger upon everything in their
environment. Even known conditions and things excite these suspicious states of
mind under such circumstances.
The psychological moment of grandeur which recurs regularly in the psychic life
of all animals is well known. The ‘display’ of the male bird and of the male antelope
is known to every South African. The male baboons also have these periods of
inordinate pride and swaggering. Under the stress of this period of exaltation a young
male will do the most foolish and insane things, even to the extent of defying one
of the leaders.
On the other hand, we discovered quite early in our investigation a very peculiar
psychological moment to which the troop were subject. Just about sunset they
became profoundly and causelessly depressed. They gathered in groups, assumed
attitudes of profound dejection, and repeatedly uttered their cry of mourning, even
at times when things were going well with them. One of the men with me declared
that he was subject to the same depression at sunset. A careful inquiry revealed
the fact that ten per cent of the Europeans in our vicinity felt the same psychological
‘melancholy’ at sunset. It passed as darkness set in. In big cities it is far less often
experienced, since all the conditions tend to counteract it. Among ‘wild’ blacks it is
almost universal. They mention all manner of reasons as the cause, but in ultimate
analysis we found that not one sufferer can explain why he feels like that. We named
the moment ‘Hesperian depression’. I examined the literature of different nations
and
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found that the moment was universal in civilization. I need only mention the
well-known English hymn: ‘Abide with me; fast falls the eventide;’ in order to suggest
numbers of other references; in music we find that many composers have written
intensely melancholy nocturnes.
I could go on for several pages more, but this will suffice for my purpose. Anyone
with a knowledge of human insanity will realize that all the phenomena I have just
been describing are the basic elements in most forms of human insanity. I myself
have not found a single well-marked delusion of which the analogue was not a
normal manifestation in animal life. All these mental conditions of animals which I
have described are due to the excitation of of centres which are of direct benefit. All
communal animals, for instance, are ‘selected’ to feel this moment of depression at
sunset in order to bring the troop closely together at their time of greatest danger.
It can be easily understood how these centres, long submerged in man, can become
confusingly active in consciousness. If for any reason they become functional again
while the cortex is still active, they work havoc as delusional insanity.
It is generally admitted nowadays that the mind of man is not truly one, but two.
Our difference from all accepted views is only on the questions of the place and the
function in man's mentality of the second mind. It is often held that the second mind
is always secretly active in all its functions; but I do not think this idea can any longer
prevail in the face of what we have found. The activity of the second mind is always
pathological. (I sometimes wonder whether that is not the case with the vermiform
appendix.) We must recognize two facts about which there can be no question:
firstly, that man is possessed of two souls; and secondly, that it is possible by means
of hypnotism to imbue one of them with an activity which it does not possess
normally. In most forms and types of human insanity we recognize the same activity
of the second mind with all its intense sense-impressions. There is this difference
only between hypnosis and insanity, that in insanity the cortex and its mind are not
put out of action. (It is interesting to note that Charcot recognised hypnosis as a
pathological condition very like human hysteria.) The first and most general symptom
of the insane mind is confusion of thought. It is not invariable, but very common.
Then come the sensory illusions - illusions of touch, smell, hearing, and taste. They
are quite certainly subjective, but the patient does not think so. It would be very
wonderful if he did recognize as subjective the activity of a mind which he cannot
possibly recognize as his own, since he has never previously experienced its working,
and since his whole mental make-up is not fitted to the purpose. He is really receiving
sense impressions in two minds simultaneously. It is quite impossible not to recognize
in most types this doubling of mentality. It is a real ‘possession’, a possession by
his own ancient ‘animal’ mind, which thrusts its activity through into his normal
conscious-
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ness. Very few observers fail to recognize the essentially ‘animal-like’ change which
insanity entails.
I am sure that anyone who has some little knowledge of animal mentality under
natural conditions, and who knows something about insanity, will ‘feel’ at once the
truth of our conclusions, however revolutionary they may seem, and however much
they may run counter to many accepted theories.

11 The Bavenda's Sacred Beads
A small necklace of dark translucent pottery or glass beads, scarcely long enough
to span the neck of a grown man, strung on twisted sinew and closed with a tiny
metal clasp, the last quite evidently of Bantu manufacture; the whole, as an ornament,
apparently not worth as many pence as there are beads on the string. Such is the
‘great’ necklace of the Bavenda which, only a few years ago, was estimated to be
worth a king's ransom and was as carefully guarded as if its constituents were graded
pearls of priceless value. Unfortunately for its present owners, its value was
determined otherwise than by the criterion which places a changeless worth on the
rare and beautiful jewels of the world. Today it would hardly purchase the liberty of
a captured king - even of the race for whom it once bore a superstitious value infinitely
greater than its intrinsic one.
There is one other similar necklace in existence, in possession of the petty chief
Sebaza; but the one here described is the necklace of the paramount chief, which
is held to be an inseparable appendage of Bavenda ‘royalty’. The Sebaza necklace
was made from a few beads detached from the ‘great’ necklace and formed part of
the political compromise which resulted in the elevation of Sebaza to the
sub-chieftaincy, which he still holds.
Some years ago The Star published certain articles describing this intriguing and
mysterious tribe. It is known that they are immigrants from within the Congo basin,
and the story of their odyssey from the far north is still preserved in their legends
and folk-tales. They relate that their ancestors formed establishments beyond the
Zambezi and in Matabeleland, where they resided for several generations before
moving on to the Limpopo and then to the region which they still occupy. It is an
interesting fact that one of the first things they did was to build a Zimbabwe of dressed
stone in Zoutpansberg, the ruins of which still exist. The ‘temple’ was never completed
- for what reason is not known - but it is known that the growing danger of militant
neighbours in the end drove the tribe from the level country into the mountains,
where they
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eventually occupied an impregnable stronghold beyond the Doorn River, which
enabled them to bid defiance to all assailants, both Black and White, for several
centuries. Under the government of President Kruger they maintained an absolute
independence during the lifetime of the Chief Magato. It was under the chieftaincy
of his son, M'Pefu, that the virgin fortress was captured for the first time and the
race brought under White subjection.
The existence of the ‘sacred’ beads and the importance which the tribe attached
to them was known to most White people who had come into contact with them. It
is related that these beads were brought with the Bavenda from the Congo and were
passed by the paramount chiefs from father to son as the supreme emblem of
kingship. A later story is that the beads in the possession of Sebaza were recognised
by a White traveller as extremely rare ornaments, a few of which had been found
in the Congo by anthropologists. They are said to be of ancient Egyptian make, and
the only similar ones known up to the present came from royal priestly tombs in the
Valley of the Kings. Whether this story is true or not has not been determined - at
least not as far as relates to the Bavenda beads; nor has it been proved definitely
that the Sebaza beads are identical with those found in the Congo.
The small necklace of which mention has been made is at present in the
possession of Colonel Mentz, ex-Minister of Lands. He was kind enough to relate
its history, as far as it is known to him, for the benefit of Star readers.
The little ornament is certainly in no way remarkable, except for the unusual
appearance of the beads. They are pipe-shaped octagonals, of which no two are
exactly alike, and they are quite different from any beads which natives ordinarily
employ for the ornamentation of their persons and clothes. They are, in fact, different
from any beads of present-day European manufacture. Colonel Mentz tells the
following history:
Of the few White men who ever attained any degree of intimacy with the old
Bavenda Paramount Chief, Magato, the late Dr Holz, district surgeon of
Zoutpansberg, was certainly one of those whom he most trusted. Customarily his
intercourse with Whites was governed by an attitude of sullen reserve and suspicion.
In every White man he saw a possible agent of the Boer Government, whom he
feared and hated as the one enemy who continually threatened his treasured
independence. In time he learned to trust Dr Holz as much as he trusted his own
indunas; he welcomed his visits and extended to him the generous hospitality of a
great chief to a friend and equal.
Dr Holz was generally interested in Bavenda history, in their language, customs
and folklore. He was told of the ceremonials connected with their mystic societies,
of many customs which were usually preserved as state secrets as far as the Whites
were concerned.
Dr Holz had heard of the beads and the extreme importance which the whole
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tribe attached to them, and on one occasion he asked Magato about them. He
expressed a desire to see and handle them. The old chief, with evident reluctance,
consented to satisfy the curiosity of his White friend. All his attendants were ordered
to leave the room where he ordinarily received his guests, and when he and the
doctor were alone he uncovered a small cavity in the floor and produced a bag or
box, in which was the necklace. He told Dr Holz the story of the beads as it exists
in Bavenda legend. According to this account they had been in possession of his
ancestors as far back as their history went and while they were still settled in their
far northern home, near ‘the Great River’. The beads were religiously handed down
from father to son and were the most treasured possession of the Bavenda chiefs.
He admitted that the only other human being who had a few of these beads was
the sub-chief Sebaza, to whom they had been handed as a proof and emblem of
his chieftaincy when he was given the government of Findusi - the eastern portion
of the Bavenda country. The old chief strenuously refused to give or lend even a
single one of the beads to Dr Holz for further examination. ‘It would bring,’ he said,
‘dreadful misfortune - misfortune to the Bavenda chief who parted with them; evil to
his people and to the stranger to whom they were given. That is the prophecy
attached to the beads, and every Bavenda chief before his death imparts this fact
to his heir. If I were to give you any of these beads it would mean the end of my
liberty. The White men would drive me from my mountain; and as for you, it would
bring death and misfortune to you and to all who gain possession of the beads after
you. About this there is no doubt. That is why these beads are so carefully guarded.
I wear them only on great occasions.’
The beads were again deposited in their little receptacle, while Dr Holz regretfully
surrendered all hope of ever securing even a single specimen.
As a matter of fact, it was so fated that very shortly afterwards the entire necklace
should fall into his hands. Magato died and was succeeded by his son M'Pefu, and
it was then that the Boer Government decided to bring the recalcitrant tribe to
subjection by force of arms. A commando was sent against M'Pefu and Dr Holz was
in charge of the medical corps. The resistance of the Bavenda was short-lived. After
a brief bombardment, the hoofstat was stormed, while M'Pefu hurriedly abandoned
his possessions and fled to Matabeleland in a wagon drawn by six fast horses. Dr
Holz knew more of the hoofstat than any other officer and recognised without difficulty
the chief's house, which had been blown to ruins by a shell. He had the sacred
beads in mind. With little trouble he uncovered the floor space where the receptacle
had been kept by Magato, and within it found the Bavenda necklace. It was given
to General Joubert, who eventually returned it to Dr Holz with permission to retain
it as his own. M'Pefu in the terror and confusion of his flight, had forgotten the most
precious possession of the Bavenda chiefs.
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Dr Holz preserved the little necklace as a very valuable possession. Without
disclosing the fact that he possessed it, he consulted several Bavenda headmen
about the necklace. He was told by all the ‘big men’ of the Bavenda that, if ever the
beads were lost by the chief, the tribe would, for their recovery, give any price that
the possessor demanded and which the Bavenda were able to pay!
Then Dr Holz became ill. He attached, of course, not the least importance to the
dreadful power of evil which the superstition of the Bavenda attributed to the beads.
Nevertheless he became rapidly worse, and on the approach of death he gave the
necklace to his wife as something which might become of considerable monetary
value if ever the Bavenda should be re-established as a tribe.
As far as the tribe was concerned the alleged evil power of the beads (if they fell
into the possession of strangers) had been proved to a bitter extreme. The
independence of the race was lost for ever.
Had they known that the beads were in the possession of Dr Holz, the Bavenda
would without doubt have attributed his untimely death to their evil influence.
Then Mrs Holz, the new owner of the beads, in turn became ill. She was at the
time in one of the concentration camps during the latter end of the Anglo-Boer War.
A countrywoman very devotedly nursed the sick lady, and when she realised the
approach of death she handed to the nurse the string of beads, telling her at the
same time the story related by her late husband. She had always hoped to be able
to convert the necklace into a substantial fortune if ever M'Pefu returned to his
country. Apparently neither Mrs Holz nor the nurse had been told of the alleged evil
influence accompanying the possession of the beads by alien hands.
The late Dr Holz had left with a friend a written account of the manner in which
the beads had come into his possession, and in this he related the evil influence
described to him by Magato. But he did not inform his wife of this part of the story for very obvious reasons.
The superstitious reader is not to be cheated out of the anticipated dénouement!
Misfortune seemed to follow possession of the necklace as inevitably as the night
followed the day. The nurse into whose possession it now came, encountered at
once a cloud of serious trouble, which eventually overshadowed her entire family.
It was at this stage that Colonel Mentz appeared upon the scene as an actor in the
little drama of the necklace. It was some time before he had joined the Ministry of
General Smuts, and while he was still practising as a solicitor in Pietersburg. He
was in a position to be of service to the lady and to mitigate considerably the ill
fortune which she and her family at that time had to struggle against.
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Shortly afterwards Colonel Mentz accepted from the Prime Minister the Portfolio of
Lands, and it was then that his grateful client, as the only possible return for the
services he had generously rendered her, expressed a wish to present to him the
Bavenda beads. He agreed to accept possession of the necklace, on the
understanding that if ever he should be able to convert it into a sum of money
anywhere approaching its legendary value that sum should be handed over to the
lady intact.
And so Colonel Mentz became the conditional possessor of the Bavenda necklace.
While Minister of Lands he arranged on one occasion a pitso, with M'Pefu and
the indunas of his tribe at the Magato hoofstat.
Colonel Mentz described the chief as sullen and suspicious in behaviour. His long
exile in Matabeleland and subsequent misfortunes had evidently imbued him with
no very friendly feeling towards the White race. Among other things he insisted on
being addressed by his guest indirectly through an interpreter or secretary, although
he could speak both English and Afrikaans well.
In the course of the pitso, Colonel Mentz asked the secretary to inform the chief
of the fact that the beads were in his possession. If a bomb had exploded in his
vicinity it could not have had a more startling effect on the chief. For a while he
seemed dumbfounded and then, in a gust of passion, he rose from his chair and
called out in a loud voice: ‘It is not true! It is not true! I am the chief of the Bavenda
and the beads are where they have always been - in my possession.’
‘Will the chief show me the beads?’ asked Colonel Mentz.
‘No,’ he replied, with intentional discourtesy. ‘I will not show them to you. It is not
the custom to show them to strangers.’ And there the matter was dropped. Later
Colonel Mentz discovered that M'Pefu's conduct was no more than a piece of studied
camouflage. It was due to his anxiety to keep the loss of the beads from the
knowledge of his indunas and witch-doctors.
Shortly after that came the general election and the Government was defeated.
A superstitious friend has suggested that Colonel Mentz's bad political luck since
that time was due entirely to the evil aura of the beads! If that is so, it would not be
a negligible suggestion for the Opposition to distribute the beads as birthday gifts
among the leaders of the party in power!
In the meantime Colonel Mentz retains possession of the necklace unperturbed.
M'Pefu, after a long period of suffering, died. His successor drives a high-powered
car, dresses in the latest fashion and smiles at all Bantu superstitions. It is
questionable whether he would be prepared to pay any price at all for the necklace.
As stated, the question as to the alleged antiquity of the beads has not been
determined. Colonel Mentz some years ago handed them to Mr Kanthack,
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who was interested in the story, and undertook to try to elucidate the mystery of
their origin. Mr Kanthack sent them to the well-known Egyptologist Professor
Flinders-Petrie. The letter which the professor wrote with reference to them has
unfortunately been lost, but Colonel Mentz recollects that it was to the effect that
the beads were very ancient and were certainly not of Bantu manufacture. The
professor suggested that they had probably come into the possession of the Bavenda
chiefs through Arab traders from the north. It is not known whether Professor
Flinders-Petrie's attention was directed to their alleged similarity with ancient Egyptian
beads found in the tombs of the Pharaohs. In any case, he did not express an opinion
on the matter.
Superstitious beliefs in the supernatural power of jewels and gems is coeval with
their manufacture and use by human beings. In the myths of all nations appear
magical crowns, rings, necklaces and bracelets, and many had the alleged power
of bringing evil upon any but the rightful owner. During the Middle Ages art was
frequently employed to supplant the supernatural. There was, for instance, a Borgia
ring with a drop of the deadly aqua tofana introduced under the bezel. A prick from
a hidden needle-point introduced the venom into the blood of any wearer
unacquainted with the secret of the ring. It has been suggested that the Bavenda
beads were infected with germs by placing them in contact with an individual suffering
from some special disease, or that they were poisoned in such a way that they could
at any time be rendered harmless by washing or immersion in an antidote whenever
the chief himself wished to wear them. This would perhaps not be beyond the art
of the Bavenda witch-doctors, but a more likely suggestion is that the alleged evil
influence of the beads has in this instance been supported by a series of
coincidences. Many human superstitions have no sounder foundation.
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Aantekeninge deur die Redakteur
Soos ek in my voorwoord verduidelik, was dit my oogmerk om die Versamelde
Werke van Eugène Marais so leesbaar as moontlik te maak. Gevolglik is die
verskillende geskrifte van alle voetnote en kommentaar deur Marais en ander
gestroop. Die aantekeninge, wat die inhoud in bladsyvolgorde behandel, sal eers
vroeëre kommentaar bevat (voetnote deur Marais, opmerkings deur die verskillende
uitgewers, e.d.m.) en daarna my eie.
Die bladsynommers verwys na die boonste, die middelste en die onderste gedeelte
van elke bladsy. Die letter a verwys na die eerste 14 reëls, b na die middelste 13
en c na die laaste 14 reëls.

Die Siel van die Mier
Marais se voorwoord:
‘Die volgende uiteensetting het oorspronklik as aparte artikels in 'n Afrikaanse tydskrif
verskyn. In die begin was die bedoeling van die skrywer om slegs 'n enkele artikel
te skrywe na aanleiding van 'n skrywe van dr. Hesse wat in dieselfde tydskrif verskyn
het. So groot was egter die belangstelling wat die eerste artikels blykbaar gewek
het dat die skrywer op versoek van die redaksie met die artikels voortgegaan het.
Daaruit het hierdie versameling ontstaan. Beide die vorm en die gees van hierdie
werkie vind in bostaande feite 'n uitleg. Die leser word tegelyk versoek om dit as
verontskuldiging aan te neem. Die bedoeling van die skrywer was nooit om 'n
uiteensetting of beskrywing te gee van die menigte termietsoorte wat in ons land
inheems is nie. Hy het hom beperk tot die sielkunde van die termiet, en oorspronklik
is die gedrag van verskillende spesies beskrywe selfs sonder om hul onderskeie
name te noem. Die artikels het later uitgeloop op een groot doelwit: die uiteensetting
van 'n sekere teorie wat die skrywer ontwikkel het gedurende 'n ondersoek wat meer
dan tien jaar voortgeduur het. Hierdie teorie was: die organiese eenheid van die
termietnes.
In verband met die openbaarmaking van hierdie teorie in Suid-Afrika is dit wenslik
om 'n sekere gebeurtenis uiteen te sit wat destyds aansienlike belangstelling in
Suid-Afrika gewek het, maar wat nou reeds lank vergeet is. Sowat ses jaar nadat
hierdie artikels in Suid-Afrika verskyn het, het die beroemde Belgiese skrywer
Maeterlinck 'n klein boekie in Frankryk uitgegee waarvan later 'n Engelse vertaling
onder die titel The Life of the White Ant verskyn het. In hierdie werkie word my teorie
- of 'n deel daarvan - uiteengesit op so 'n wyse dat alle lesers van Maeterlinck tot
die gevolgtrekking moet kom dat dit 'n oorspronklike ontdekking van die Belgiese
skrywer is. Wat die saak - sover dit my raak - vererger het, was dat die vernaamste
resensies oor die werk van Maeterlinck, in verskeie tale, die teorie genoem het as
die merkwaardigste deel van sy werk, en bewondering is geuit vir die feit dat iemand
wat, volgens sy eie erkenning, nooit in sy lewe met enige termietsoort kennis gemaak
het nie, so 'n teorie kon ontwikkel.
Daar is geen die minste twyfel dat Maeterlinck die teorie, sonder erkenning, uit
my artikels oorgeneem het nie - waarskynlik uit aanhalings wat destyds in Belgiese
en Franse blaaie verskyn het. Die Star, Huisgenoot en ander Suid-Afrikaanse blaaie
en tydskrifte het die feite op so 'n wyse uiteengesit dat daar geen twyfel kon oorbly
dat Maeterlinck sy beroemde teorie aan my te danke het nie. Hy het sommige van
my bewyslewerende feite in my eie woorde gebesig. Selfs 'n sekere woord, wat na
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'n wetenskaplike term klink, maar wat in werklikheid deur myself gefabriseer is, is
deur Maeterlinck oorgeneem, waarskynlik onder die indruk dat dit die aangenome
wetenskaplike term was. Die vernaamste Engelse sielkundige tydskrif,
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Psyche, haal in sy jongste uitgawe (Vol. XIII, 1933) bostaande feite aan in 'n
redaksionele betoog, met die bygevoegde bewering: “There cannot be any doubt
whatever about Eugène Marais' priority.” Psyche gee ook te kenne waarom ek
destyds besorg was om hierdie prioriteit vas te stel: Dit was omdat ek bevrees was
dat ek later - indien my werk ooit in boekvorm verskyn - van plagiaat teenoor
Maeterlinck sou beskuldig word. Watter leser sou ooit dink dat dit andersom kon
gestel gewees het, wanneer hy die beroemde Belg en die onbekende Afrikaanse
skrywer vergelyk?
En dit is weer my verontskuldiging vir bostaande uiteensetting. Ek durf in alle
opregtheid verklaar dat ek oor die vasstelling van hierdie prioriteit nie in die minste
besorg is ter wille van die eer wat daaraan verbonde mag wees nie. Ek sou dit met
die meeste bereidwilligheid aan Maeterlinck skenk (hy het dit in elk geval reeds
geneem); maar ek sou nie graag aan die beskuldiging van plagiaat blootgestel wees
nie. Ek dink dat die meeste lesers hierdie dryfveer sal besef.’
Opmerking: Marais beweer verkeerdelik dat die sin oor sy ‘priority’ (deur homself
gekursiveer) dié van die redaksie van Psyche was. In werklikheid was dit kommentaar
deur sy bejaarde vriend Wilhelm Spilhaus, wat die geskrif vir publikasie aan Psyche
gestuur het. Sien ook aantekeninge by p. 1239.

Aantekeninge deur die redakteur
Die Siel van die Mier het oorspronklik oor 'n lang tydperk as vervolgreeks in Die
Huisgenoot verskyn, hoofsaaklik in 1925 en 1926, maar met 'n slotartikel in 1931.
J.L. van Schaik het dit in 1934 as boek uitgegee en die Engelse vertaling het in 1937
verskyn.
Genoemde Engelse vertaling verskyn vanselfsprekend nie in die Versamelde
Werke nie. Die vertaling bevat egter 'n voorwoord deur die vertaler, dr. Winifred de
Kok, asook biografiese aantekeninge deur Marais se seun, waarna ek graag in die
verbygaan wil verwys. Dit was op briewe van Marais aan dr. De Kok, in Engeland
woonagtig, dat Robert Ardrey sy oordrewe evaluering van Marais en sy wetenskaplike
werk gebaseer het. Ook dr. De Kok se voorwoord weerspieël die foutiewe inligting
in die
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briewe. Daarteenoor is die feite in Marais jr. se aantekeninge noukeurig. Selfs die
verwantskap met baron Van Rheede van Oudtshoorn (dié opvatting was 'n
familietradisie), hoewel onseker, is nog nie verkeerd bewys nie. Die toon van die
kort oorsig is besadig. Dit is nòg ophemelend, nòg bevat dit tekens van die bitterheid
teenoor sy vader wat die seun vermoedelik so kort ná sy dood nog sterk moet gevoel
het.
p. 14: Die volledige vers uit Job lui as volg: ‘'n Einde maak die mens aan die
duisternis, en tot die uiterste grens deursoek hy die klip van donkerheid en
doodskaduwee.’
p. 17 (derde reël): Antipon: verslankings-middel, in die jare dertig beter bekend
as vandag. A.G. Visser skryf: ‘As ou tant Siena straat-op loop/om Antipon of spek
te koop ...’
p. 20a: ‘... een van die mees liggelowige goggatjies.’ In die oorspronklike uitgawe
van Die Siel van die Mier heet dit ‘bygelowig’.
p. 20: ringvinger: Marais noem dit die ‘naaspink’.
p. 20c: lugleegte: In die oorspronklike uitgawe was dit ‘lugruimte’, een van talle
voorbeelde wat wys hoe selfs 'n knap skrywer soos Marais in die jare dertig nog
moes sukkel om sy ongevormde taal te skryf.
p. 21a: eter: Die woord is behou, hoewel die konsep verouderd is. In 1955 noem
die Afrikaanse Woordeboek dit 'n ‘hipotetiese, onwaarneembare medium wat orals
teenwoordig is, selfs in absolute vakuum, en alles deurdring’ (maar voeg by:
‘Hedendaags word die begrip van die eter deur die meeste fisici as oorbodig beskou.’)
p. 21c: ‘honderd meter’: Marais se gebruik van metrieke mate (sy dit by wyse van
uitsondering) in die jare twintig, toe selfs Britse wetenskaplikes nog in ‘imperiale’
mate gedink het, dui op kontinentale invloede - moontlik net uit boeke, moontlik die
invloed van die Duitse studente met wie hy in Londen saamgewoon het.
p. 23c: ‘oreksis’ of 'n verwante woord kom nie in Schoonees se Handwoordeboek
(HAT), die Afrikaanse Woordeboek of die Nederlandse Standaard-woordeboek Van
Dale voor nie, maar in die Shorter Oxford word ‘orectic’ as 'n mediese term aangegee,
met die betekenis: ‘having the quality of stimulating appetite or desire’.
p. 29c: twintig jaar gelede: Dit wil sê tot kort ná die Tweede Vryheidsoorlog, toe
blanke plase vir die eerste keer in dié streek uitgesny is.
p. 30c: Met De Vries verwys Marais stellig na die Nederlandse plantkundige Hugo
de Vries (1848-1935). ‘In sy teorie (1889),’ skryf die jongste uitgawe van die
Algemene Winkler Prins-ensiklopedie oor hom, ‘beweer hy dat alle erflike eienskappe
in elke sel van die individu aanwesig is, gelokaliseer in materiële deeltjies wat hy
pangenes genoem het (later genes).’ Deur eksperimente (die kruising van 'n
teunis-blom) kom hy uit by sy revolusionêre mutasieteorie as verklaring vir die
ontstaan van nuwe spesies.
p. 33c: In Die Groot Verlange stel die skrywer dit as 'n teorie dat Marais, hoewel
hy lynreg met Freud verskil het, dit nie wou waag om Freud in The Soul of the Ape
aan te val nie. In Die Siel van die Mier, wat vir 'n tydskrif geskryf is, val hy Freud
heftig aan, soos hier blyk.
p. 38a: Marais gebruik ‘theses’, wat ek as ‘teses’ gehandhaaf het. Die gebruiklike
moderne vorm sou ‘tesisse’ wees.
p. 40a: Metsjnikof, Ilja Illitsj (1845-1916), Russiese dierkundige, veral bekend om
sy studies oor mikroörganismes en immuniteit. Ontdekker van die feit dat die
witbloedliggaampies bakterieë bestry. Deel in 1908 'n Nobelprys met Paul Ehrlich.
p. 40b: foramina (enkelvoud foramen) - klein opening of deurboring. Die
voorbeeldsin in die Afrikaanse Woordeboek kom uit Die Siel van die Mier!
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p. 41a: Rooi en wit organismes: In die oorspronklike uitgawe gebruik Marais die
woord ‘goggatjies’, vermoedelik om die situasie vir sy lesers verstaanbaar te maak.
Geen wonder hy sou later sê dat hy Die Siel van die Mier geskryf het met die bewuste
of onbewuste gevoel dat hy ‘vir kinders skryf’ nie.
p. 44a: Die werklike foto's in die oorspronklike uitgawe is lankal verlore en word
om teg-
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niese redes nie uit die boek gereproduseer nie. Hulle is dáár reeds power.
p. 44b: Met ‘nuwe vlekke’ bedoel Marais vermoedelik ‘nuwe aanlegte’. ‘Vlek’ is 'n
mooi ou woord vir 'n dorp of stadjie. (Kaapstad is bv. lank ‘die Kaapse Vlek’ genoem.)
p. 48c: Die laaste paragraaf van hierdie hoofstuk herbevestig Marais se bekende
siening van die natuur, soos ook in sy gedig ‘Die Lied van Suid-Afrika’ (vgl. Die
Groot Verlange, p. 261). In die 1934-uitgawe van Die Siel van die Mier word die
natuur as manlike wese aangedui (‘sy geliefkoosde troetelinge’ ens.) Ek is taamlik
seker dat Marais die vroulike vorm gebruik het en dat dit deur 'n ywerige
persklaarmaker verander is. Die vroulike vorm word dus in hierdie uitgawe herstel.
Elders op p. 48 sien ons 'n weerspieëling van Marais se eie lewenslot: ‘Die kerm
van sy volgeling styg onophoudelik hemelwaarts. Dit is die eerste voorwaarde van
sy voortbestaan: pyn; die ontvlugting van pyn die grootste doel van sy strewe.’
p. 50a: Marais gebruik ‘koppeling’ in plaas van ‘rat’ (reël 2), een van talle
voorbeelde wat geneig is om 'n mens onder die indruk te bring van hoe baie Afrikaans
in vyftig jaar verander het. By die lees van hierdie ou geskrifte is die merkwaardige
egter nie hoeveel Afrikaans verander het nie, maar hoe min dit verander het as 'n
mens bedink dat Die Siel van die Mier (byvoorbeeld) slegs 50 jaar ná die stigting
van Die Genootskap van Regte Afrikaners geskryf is en dat byna 60 jaar dit van die
hede skei.
p. 50a (paragraaf 2): Marais se eksperimente met diere sou baie mense vandag
die piep gee. In Die Groot Verlange skryf ek oor sekere proewe dat hulle Marais se
houding teenoor diere illustreer. ‘Hy was 'n dierekenner, en aan individuele diere
kon hy baie geheg raak ... sentimenteel was hy nie.’
p. 50c: ‘Ek het hoog tussen die keerkringe met hulle kennis gemaak.’ Hierdie
woorde verwys stellig na Marais se ekspedisie deur Oos-Afrika in 1902.
p. 51a: Ernst Häckel (1834-1919), Duitse filosoof en soöloog, een van die grootste
revolusionêre denkers. In werklikheid het hy sy evolusionêre teorieë reeds voor
Darwin se The Descent of Man gepubliseer. Marais het blykbaar groot waarde aan
sy werk geheg.
p. 56a: Marais se lewendige beskrywing van die vlug van die miere in ‘onbewoonde
Midde-Afrika’ is maar een van die baie natuurwondere wat hy op sy reis deur
Oos-Afrika moet gesien het. Sien sy artikel ‘By die Mond van die Save’ (p. 422).
p. 58b (tweede paragraaf): Marais laat die natuur die termietkoningin as ‘beminde’
aanspreek, 'n siening wat met sy bekende filosofie van die genadelose natuur bots.
Dit is des te verrassender omdat ons 'n samevatting van sy werklike filosofie in die
tweede paragraaf van die volgende bladsy (p. 59) vind.
p. 61a (derde paragraaf): miselium = swamvlok.
p. 61c: glikogeen (Marais se spelling is ‘glycogeen’) is dierlike stysel. Sy woord
‘lewulose’ is gehandhaaf, hoewel ek dit in geen naslaanwerk kon vind nie.
p. 63a: In plaas van ‘goeie fee’ (my substitusie) het Marais oorspronklik ‘heks’
gehad, nogal verbasend by 'n kinderliefhebber, en iemand by wie 'n mens ook op
ander gronde groter kennis van sprokies sou verwag.
p. 63a (tweede paragraaf): Niks verder kon oor Grassie vasgestel word nie.
p. 65 (tweede paragraaf): Marais se stelling dat die skerpioen, 'n aragnied, as
insek geklassifiseer word, is nogal verbasend. Met sy beskrywing van sy mak
skerpioene verwys Marais na sy verblyf in Brooklyn saam met Charlie Pienaar,
omstreeks 1905.
p. 65c (laaste reëls): 'n Mens wonder of hierdie woorde nie 'n voorbeeld is van
die antropomorfisme waarteen Marais self waarsku nie.
p. 68b: Dat ‘twee-derdes van alle menslike organiese en sielkrankhede ... om die
ontaarde seksuele sin geskaar’ (is), is stellig vandag (1983) nie meer juis nie.
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Moontlik was dit in die jare twintig nader aan die waarheid; moontlik het Marais selfs
persoonlike ondervinding van sulke gevalle gehad.
p. 71c: Die naam Von Buttel-Reepen kon in geen groot ensiklopedie nageslaan
word nie, met inbegrip van die Duitse standaardwerk Der Neue Brockhaus (1978).
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p. 73a: Nòg Bugnion nòg Forel verskyn in (bv.) die Encyclopaedia Britannica.
p. 73a: Hoewel Marais hier beweer dat hy in die Waterberg feitlik niks van 'n oorlog
tussen die miere gesien het nie, kom die volgende woorde van sy vriend Hannes
de Beer uit 'n bandopname (Die Groot Verlange, tweede druk, p. 265): ‘Nou ja, dan
vang hy die swartmiere en die rysmiere en dan sit hy hulle nou bymekaar dat hulle
moet baklei. Dan sê hy dis die Engelse en die Kaffers wat baklei. Jong, daai swart
miere is hélle. Ek meen hulle byt so gou as nou daai rysmiere dood ...’
p. 81 (voorlaaste reël): Dat die termiete trou sweer aan die nuwe vorstin is so
uitgesproke antropomorfies dat Marais dit ongetwyfeld spottend bedoel het.
p. 92a: Gewei (nie in die Afrikaanse Woordeboek nie) = ingewande.
p. 93a: Bölsche ten spyt, klink die begin van hoofstuk 14 vir my na tipiese
Marais-hiperbool.
p. 93b: Die ‘reis deur die vallei van die Limpopo in die Laeveld van Soutpansberg’
is stellig dié wat in Die Groot Verlange beskryf word (‘Purekrans’, p. 228 e.v.).
p. 93c (vierde laaste reël): ‘dink daaraan’ was oorspronklik ‘ruik daaraan’, wat
klaarblyklik aan 'n vroeë setfout, waarskynlik vanweë Marais se skrif, te wyte was.
p. 95a: Dr Preller was dr. Gustav Preller, en Pelindaba die Preller-plaas wes van
Pretoria.
p. 95b: Piet Haak van Haak's Garage in Pretoria.
p. 99b: Die gebeurtenisse in hierdie hoofstuk dateer uit 1930; sien p. 420 e.v. van
Die Groot Verlange.
p. 104b: In die derde laaste reël van paragraaf twee is die woord ‘gretiglik’ deur
‘ywerig’ vervang ten einde die antropomorfisme te temper.
p. 104c (laaste reël): Volgens 'n mededeling van mev. Jessie Cross, Marais se
hospita, het Marais die koningin self ‘gevanklik weggevoer’, en wel na sy kamer in
mev. Cross se huis.

Burgers van die Berge
Hierdie beroemde werk het van 26 Maart tot 4 Junie 1932 as 'n vervolgreeks in Ons
Vaderland verskyn. Dit is in 1938 in boekvorm deur J.L. Van Schaik uitgegee. In die
eerste druk verskyn die volgende opmerking (waarin 'n mens die hand van Marais
se seun vermoed): ‘Hierdie verhale bevat ondervindings van wyle Eugène Marais
onder bobbejane, wat, met ander materiaal, as basis vir 'n meer wetenskaplike werk
oor Die Siel van die Aap gedien het.’ Daar is geen voetnote deur Marais nie.
p. 106a: ‘Ongeveer 80 jaar gelede’, d.w.s. omstreeks 1850. Die Suikerbosrand is
by Heidelberg, Transvaal.
p. 108a: Die hedendaagse natuurkenner behoort te weet dat diere met 'n
uiteenlopende voorkoms (bv. die swart en die gespikkelde Suid-Amerikaanse jagoear)
tot dieselfde spesie kan behoort, en sal dus nie 'n Chinees, 'n Neger, 'n Boesman
en 'n Europeër sonder meer vir afsonderlike soorte aansien nie.
p. 109b: Die passasie oor die dinosourusse is weer 'n kwaai oordrywing. Die
grootste oerdiere was plantvretend.
p. 110a: Dit is duidelik dat 'n veldtog teen eksperimente op diere Marais in sy tyd
weinig sou geïmponeer het.
p. 111a: Soos voorheen, is passasies wat tevore elders (in Die Groot Verlange)
aangehaal is, grotendeels onveranderd gehandhaaf.
p. 114b: Die verwysing is na Graham Ivy, die bekende diere-opstopper.
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p. 116b: Die Afrikaanse vertaling lui: ‘(Hy) maak sy woestyn soos Eden en sy
wildernis soos die tuin van die Here; vreugde en blydskap sal daarin gevind word
...’
p. 119c (derde laaste reël): ‘Alle bergdiere’ is waarskynlik 'n oordrywing.
p. 120a (tweede reël): In die loop van my navorsing oor Marais se lewe het Boetie
Tamsen, seun van Marais se ou vriend Emil, my 'n ta-
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maai Waterbergse luislangvel van byna vier meter present gegee. Agtien voet is
nog 50% langer! Die woorde ‘sauve qui peut’ (Frans) beteken ‘elkeen vir homself’.
p. 126a (eerste reëls): Sien die vergelykbare opmerkings oor geboortepyn in Die
Siel van die Mier (p. 62 e.v. van hierdie versameling).
p. 132a (eerste reëls): Hierdie telkense verwysings na 'n naamlose ‘jong dame’
of ‘dame’ in Marais se geskrifte is vir 'n biograaf besonder intrigerend. Ná sy mooi
jong vrou se dood in 1895 het Marais deur sy lewe 'n behoefte aan vrouegeselskap
gevoel, en daar was gewoonlik die een of ander vriendin in die nabyheid. Dit is 'n
versoeking om die ‘jong dame’ in dié geval te assosieer met Susanne (p. 117 e.v.
van Die Groot Verlange).
p. 135b: Slypsteenkop is dieselfde plaas waaroor P.G. Hendriks in 'n Spyker vir
Slypsteenkop so boeiend en ontroerend skryf.
p. 138: Die verskriklike ompad wat Marais op pp. 138 tot 141 loop voor hy weer
by die bobbejane kan uitkom, is tekenend van sy latere werke. Die Siel van die Mier,
om maar een voorbeeld te noem, is meer op die man af.
p. 145c (laaste reëls van voorlaaste paragraaf): Om die een of ander rede (dit is
des te verbasender by die vader van Dwaalstories, wat deur 'n Boesman vertel is),
het Marais nooit 'n hoë dunk van hierdie volk se evolusionêre vlak gehad nie. Vgl.
‘The Yellow Streak in South Africa’ (p. 1293 van hierdie uitgawe).
p. 147b: ‘'n Wilde bobbejaan sal die toutjie en blik dadelik gebruik ...’ Tog seker
'n oordrywing, een van talle in Marais se werk wat neig om dit minder oortuigend
en geloofwaardig te maak.
p. 151c: Emil Tamsen se ‘beroemde vrugteplaas naby Nylstroom’ was waarskynlik
Tweefontein, waar hy volgens 'n mededeling van sy seun wilde diere uit alle dele
van die Waterberg versamel en na Hagenbeck se dieretuin in Duitsland verskeep
het (vgl. Die Groot Verlange, p. 214).
p. 151c (laaste reël): Die plaas was Steenboksvlei, waar Marais gaan vertoef het
om die eienaar, Andries van Heerden, se nierkwaal te behandel (vgl. Die Groot
Verlange, p. 223 e.v.).
Mnr. Van Heerden se ‘sekere gevoel van medelye’ teenoor sy bobbejane (p. 152)
strook met mededelings oor hom in onderhoude. Hy was blykbaar 'n goeie,
sagmoedige mens.
p. 155a (tweede reël): Marais se stelling dat daar ewe veel mannetjies as wyfies
was (die oorspronklike, ongeredigeerde sin lui: ‘Meestal was mannetjies en wyfies
van eweredige getal’), is in die lig van die volgende sin moeilik verstaanbaar.

Die Skepbekertjie
Die volgende aantekening deur die uitgewer (Tafelberg) het in 1968 by die eerste
druk van hierdie boekie verskyn:
‘'n Waardevolle vonds! - 'n stuk werk uit die hand van Eugène Marais, oor jare gebêre
in die woonhuis van 'n Transvaalse plaas, Witklip, naby Bronkhorstspruit. Hoe dit
daar gekom het, is 'n mooi storie.
Witklip, 'n myl of ses buite die dorp, was die plaas van die heer Mike Henn, ryk
bedeel met drie seuns en sewe dogters. 'n Goeie vriend van mnr. Henn, mnr. Fanie
van Wyk, was prokureur op Bronkhorstspruit. By hom het Eugène Marais 'n ruk lank
in die vroeë twintigerjare gewerk. Hy het gou bevriend geraak met Witklip se mense,
en byna elke naweek daarheen uitgegaan. 'n Stil man; nie spraaksaam nie. Sy
plesier was om in die veld te gaan voëls kyk; altyd het hy dan die tien klein Henntjies
saamgeneem en vir hulle baie van die veldgoed geleer en vertel. Een van die dogters,
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Ann(a), nou mev. Mataai Prinsloo van Ouweswaanskraal in die distrik, onthou veral
hoe hulle geprobeer het om die nessie te kry waar 'n koestertjie skielik opvlieg.
Eugène Marais was veral lief vir die dogtertjie Mara, wat in die Rebellie gebore
was. Maar dit was vir haar opgeskote suster Anna (gebore 1906) dat hy beloof het
om 'n bietjie te help met
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'n opstel vir een van die wedstryde wat Die Boerevrou indertyd uitgeskryf het vir
kinders. Hy het toe die stuk wat hier volg, vir haar geskryf. Al die plekverwysings,
soos die Groot Pan en die Klein Pan, is na Witklip. Sy moes dit vir die wedstryd
oorskryf, en het dit ook gedoen. Maar moontlik het sy 'n fout gemaak met die adres,
want sy het nooit weer iets daaromtrent verneem nie. Gelukkig vir ons vandag, het
sy Eugène Marais se oorspronklike stuk gebêre. Die kosbaarheid, nog sorgvuldig
aanmekaar gewerk met 'n garedraadjie, het sy later van tyd aan haar dogter Sarie
van Jaarsveld gegee. Nou, ná byna vyftig jaar, kom dit tog in druk.’

Aantekeninge deur die redakteur:
Aan die dikwels byna poëtiese woorde van Die Skepbekertjie (met subtitel ‘Oor die
voëls van Witklip’) het ek baie min verander. Vergelyk algemene opmerkings oor
die mate van redigering in die voorwoord.
p. 165b: ‘Die voëltjie moet baie verstand gebruik ...’ Marais self sou hierdie woorde
as antropomorfies aangeval het. 'n Mens kan wel betoog dat hy vir kinders skryf,
beeldspraak gebruik.

Natuurkundige en Wetenskaplike Studies
Aantekeninge deur die redakteur:
In boekvorm het hierdie werk in 1928 by die Nasionale Pers verskyn.

1. Hipnotisme
Hierdie artikel het oorspronklik in September 1920 in Die Banier, bylaag tot Die
Brandwag, verskyn.
p. 173c: Met ‘pasiënt’ (sy oorspronklike spelling was ‘pasjent’) bedoel Marais
stellig ‘proefpersoon’.
p. 174c: Die geval van Hessie van Deventer word in Die Groot Verlange enigsins
uitvoeriger beskryf. By die lees van Marais se artikel kom die vraag by 'n mens op:
Sou die soort persoon wat geneig is om funksionele verlamming te kry, ook besonder
vatbaar vir hipnose wees?

2. 'n Nuwe Sielkundige Teorie
Eerste verskyning Die Banier, Februarie 1921.
p. 178a: Met die publikasie van die Versamelde Werke in 1984 was die jongste
teorie - een van vele - oor die uitwissing van die draakakkedisse dat 70% van alle
lewe op aarde 65 miljoen jaar gelede as gevolg van 'n botsing met 'n klein planeet
vernietig is.
p. 178b: Oor datums en tydperke was Marais altyd 'n bietjie vaag. Wanneer hy
in 1921 skryf dat mense die Springbokvlakte ‘nou in die laaste tien jaar’ stadigaan
begin binnedring, stel hy dié gebeurtenisse heelwat later as in Die Siel van die Mier,
waar hy te kenne gee dat nedersetting kort ná die Tweede Vryheidsoorlog daar
begin het.
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p. 180b: Nebukadnésar: In Daniël 4, 33 lees ons: ‘Dieselfde oomblik het die woord
in vervulling gegaan oor Nebukadnésar - hy is uit die mensdom verstoot en het
plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam
natgemaak, totdat sy hare lank geword het soos die vere van arende, en sy naels
soos dié van voëls.’
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Die twee paragrawe wat hierop volg, hang saam met Marais se teorieë oor die
evolusie van die menslike siel.

3. Verhoogde Waarnemingsvermoë onder Hipnose
Eerste verskyning Die Banier, April 1921.
Sien opmerking onderaan p. 181.

4. Verdubbeling van Persoonlikheid
Eerste verskyning Die Volkstem, 13 Mei 1921.
p. 182c: ‘Honderde gevalle’: Nog 'n voorbeeld van die kenmerkende hiperbool in
Marais se geskrifte.
p. 186c (voorlaaste paragraaf): Dit verbaas 'n mens 'n bietjie om in hierdie stadium
soveel veralgemening (‘die meeste gevalle’, ‘min of meer op dieselfde manier’) by
Marais te vind. In 1921, toe die artikel geskryf is, het hy 'n toppunt van produktiwiteit
en geestelike welsyn bereik.

5. Weskoppies
Eerste verskyning Die Volkstem, 23 en 24 Februarie 1921.
p. 188a (eerste paragraaf): Ná openbare proteste teen toestande op Robbeneiland
is in 1913 'n begin gemaak met die verwydering van kranksinniges na ander oorde.
Marais se artikel het vroeg in 1921 verskyn.
p. 188b: Wat stellig bedoel word, is dat die toename in kranksinnigheid die
bevolkingsaanwas na verhouding oortref.

6. Slanggif
Eerste verskyning Die Brandwag, 15 Maart 1911.
p. 197 e.v.: Met die redigering van hierdie essay is ek opnuut gepla deur die vraag:
‘Is ek nie op party plekke besig om elegante ouderwetse Afrikaans deur
modernisering te vergrof nie?’ ‘Die werk wat hy gedoen’ het, klink vir ons ore normaal,
maar dit is tog 'n bietjie plat. ‘Die deur hom gedane werk’, soos Marais dit sou gestel
het, het darem iets meer elegants. Daardeur kon Marais die ewig hinkende het ge,
het ge uitskakel - in sy oë 'n abominasie wat hy tot elke prys wou vermy. (Natuurlik
kan Marais ook baie lomp wees, soos wanneer hy in dieselfde essay praat van ‘die
wonderbaarlike, nie te beskrywe vinnigheid van 'n swart makoppa’ - deur my gewysig
tot ‘die onbeskryflike snelheid van ...’) Maar nou ja, 'n jong taal groei - al groei dit
skewer of krommer.
p. 203a (derde reël): ‘... enige jare gelede ...’ Die woord ‘enige’ soos Marais dit
gebruik, is nie presies moderniseerbaar nie, en dit is soms gehandhaaf. Dit beteken
nie noodwendig ‘'n paar’, ‘enkele’ of ‘'n aantal’ nie. Dit is lekker vaag, eintlik 'n nuttige
segswyse. In dieselfde paragraaf is twee ander voorbeelde van hoe die redigering
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benader is. Wanneer Marais van 'n slang se ‘kooi’ praat, het ek dit wel in ‘kou’
verander; maar ‘'n bediende van die museum’ is gehandhaaf, hoewel dit streng
gesproke seker ‘beampte’ moet wees.
p. 203c: Dr. H.L.C. Calmette (1863-1933) het 'n slangbytserum ontdek toe hy as
marinearts te Saigon gestasioneer was. Verwysings na Calmette verskyn meermale
in Marais se werk, wat nie wil sê dat hy ooit gedurende sy etlike jare in Europa (veral
Londen) met die dokter in verbinding was nie.
p. 206a en b: Hoewel dit seker is dat Marais geen gekwalifiseerde geneesheer
was nie, skryf hy meermale so gesaghebbend oor die onderwerp dat 'n mens nie
anders kan as om sy praktiese mediese benadering te bewonder nie.
p. 207a: Dit is opvallend dat Marais in die oorspronklike uitgawe van hierdie werk
die ‘moderne’ spelling ‘rinkals’ (vgl. ‘jakkals’ teenoor die ouer vorm ‘jakhals’) gebruik
het.
p. 207b: Nie A.A. Smith (‘Trader Horn’) nie, maar sir Andrew Smith (1797-1872),
geneesheer, natuurkundige en ontdekker, skrywer van die beroemde Illustrations
of the Zoology of South Africa (1838-1849, vyf boekdele).

7. Die Heuningvoëltjie
p. 208c: Spuwende kobras: Volgens Marais het hy en oom Gys van Rooyen van
die plaas Rietfontein, waar Marais jare lank in die Waterberg gewoon het, saam
onder so 'n spuwende kobra deurgeloop, egter sonder oogbeskadiging.
p. 208c: Hoewel Marais die naam ‘Spaar-
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man’ spel, is dit seker dat hy verwys na Anders Sparrman (1748-1820), die Sweedse
natuurkundige wat die Kaap in 1772 en weer in 1775-78 besoek het. Die relaas van
Sparrman se reise na die binneland het in 1783 in Sweeds en daarna in vertalings
verskyn. Die ander natuurkundige van wie Marais in dieselfde sin praat, was Edgar
Leopoldt Layhard (1824-1900).

8. Die Egiptenare
Eerste verskyning Die Boerevrou, November 1921.
Die illustrasies waarna in hierdie nogal oppervlakkige artikel verwys word, kon
om tegniese redes nie in hierdie uitgawe gereproduseer word nie.
p. 211a: Die ‘vir’ in die tiende reël is deur my ingevoeg. Marais het die woord
gehaat (vir hom was dit soos die ‘Kaapse Hottentotte’ praat) en het dit vermy sover
hy kon.
p. 211c (laaste reël): Dit is goed moontlik dat Marais nie in staat was om ‘blote
afmetings’ op te noem nie en dat hy hulle liewer verswyg het as om te raai, soos hy
in sy latere geskrifte geneig was om te doen.

'n Paradys van Weleer
'n Paradys van Weleer (Human & Rousseau, 1965) is deur Leon Rousseau
saamgestel. Sy voorwoord tot hierdie bundel lui as volg (met bladsyverwysings by
die Versamelde Werke aangepas):
‘By die ter perse gaan van hierdie bundel was ek reeds etlike jare besig met
navorsing na feite i.v.m. Eugène Marais se lewe, 'n taak wat deur die welwillende
hulp van Shell S.A. (Edms) Bpk. moontlik gemaak is. Hoewel die lewensroman
waarvoor ek hierdie werk onderneem het, ongelukkig nog onvoltooid is, wil ek die
Shell-maatskappy se naam met dank hier noem omdat dié bundel 'n regstreekse
uitvloeisel van my biografiese ondersoek was.
Die bundel is saamgestel uit tydskrifartikels wat nog nie tevore in boekvorm verskyn
het nie. Dit bestaan uit die vyf hoofstukke van die reeks “Die Siel van die Aap” - 'n
interessante maar slegs fragmentariese weergawe van die groot gelyknamige
verhandeling waarmee Marais tot kort voor sy dood in 1936 nog besig was - en
twaalf ander geskrifte, ook meestal populêr-wetenskaplik van aard, wat terselfdertyd
van aansienlike biografiese belang is. Om dié rede is hierdie groep nie streng volgens
datum van verskyning gerangskik nie maar min of meer in die volgorde waarin hulle
verwysings na tydperke in Marais se eie lewe bevat.
Die titel-geskrif, “'n Paradys van Weleer”, is tekenend vir baie in die bundel:
nostalgies, waarskynlik oordrewe (soos die meeste kinderherinneringe pleeg te
wees), maar onderhoudend geskryf en biografies interessant - in hierdie geval omdat
dit die belangrikste bron is vir inligting oor Eugène Marais se geboortestreek en ook
sy latere reis (ca. 1882, toe hy tien was) per ossewa na die Vrystaat om op Boshof
skool te gaan - juis die tydperk waaroor die volgende artikel, “Waar die Wêreld
Verkeerd om Wentel” (p. 256), heelwat meedeel.
Hierop volg die twee artikels oor slange, “Gevleuelde Dood” en “Die Wêreld se
Mees Gevreesde Slang”, waaruit blyk dat Marais reeds in Europa (1897-1902)
proewe i.v.m. slange geneem het en waarin baie lig op sy agtjarige verblyf in die
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Waterberg gewerp word. Anders as wat die meeste mense meen, was hierdie verblyf
nie tot sy bobbejaan-navorsing in die Doringhoekgebergte beperk nie, maar het dit
korter en langer tydperke van verblyf op verskillende plase in die streek ingesluit.
Ook die volgende twee artikels, “Ou Leeu die Oorlogsmuil” en “Op Troue Perd deur
'n Engelse Oormag Heen” verwys veral na die Waterbergse dae.
Ná “Legendariese Diere van Suid-Afrika” volg “Die Verwoestingsgang van
Droogte”, waaruit Marais se intense belangstelling in die proses van uitdroging en
verdorring duidelik blyk. Die tema kom in geskrifte dwarsdeur sy

Eugène Marais, Versamelde werke

1270
lewe voor - van 'n gedig, “There Shall Be No More Sea”, wat hy as vyftienjarige
skoolseun in die Paarl geskryf het, deur sy verslag oor droogte in die South African
Agricultural Journal (1914), wat selfs in die V.S.A. opslae gemaak het; deur diverse
tydskrifartikels tot in die lang, fantastiese verhaal “Die Ondergang van die Tweede
Wêreld”. Kort voor sy dood het Marais nog in 'n onderhoud met sy eerste biograaf,
F.G.M. du Toit, beken dat die gedagte van droogte hom altyd opgewonde gemaak
het.
“Getrou tot die Dood Toe” (p. 287) en “Kan die Voëls vir Ons Droogte en Reën
Voorspel?” (p. 298) belig o.m. Marais se lewenslange liefde vir diere. Ná die populêre
dagbladartikel “Die Wêreld se Grootste Bome” (p. 290) volg “Insekte se
Draadloosseine” (p. 294), wat verband hou met sy bekende teorie oor die uitstuur
van onsigbare en ontasbare seine deur die “brein” van die termietnes. Die
gebeurtenis waarna hy hier verwys, is van die heel weinige in sy lewe waarvan die
tyd en plek noukeurig bekend is. Dit het omstreeks 10 vm. op 16 Desember 1933
op Pelindaba plaasgevind, die plaas van Marais se troue vriend dr. Gustav Preller.
Soos feitlik alle artikels uit hierdie tydperk, is dit verbasend helder geskryf - verbasend
as 'n mens bedink dat Marais toe reeds lankal ernstig siek was en skaars twee jaar
later in wanhoop die hand aan sy eie lewe sou slaan.’
Leon Rousseau
Bostaande voorwoord is nege jaar voor die verskyning van Die Groot Verlange
geskryf, en alle feite i.v.m. Marais se lewe was toe nog nie duidelik nie.
Aan die teks van hierdie bundel het ek feitlik niks verander nie omdat 'n ou en
vertroude medewerker, E.P. du Plessis, dit destyds (1965) geredigeer het.

Die Siel van die Aap
Hierdie afdeling van 'n Paradys van Weleer het van Desember 1926 tot Augustus
1928 as sesdelige vervolgreeks in Die Huisgenoot verskyn.

1. Euforiese Vergiftiging
Eerste verskyning Die Huisgenoot, 3 en 10 Desember 1926.
p. 215c: Cesare Lombroso (1835-1909) was 'n beroemde Italiaanse psigiater en
kriminoloog, veral bekend om sy bevindinge in verband met die sielkunde van die
misdadiger. Volgens hom kon 'n misdadige neiging by 'n groot persentasie
misdadigers aangebore wees. Dit is onbekend of Marais vertroud was met latere
uitgawes van sy werk, waarin hy sy oorspronklike bevindinge aansienlik getemper
het.
p. 216a (laaste sin van die eerste paragraaf): Navorsers op die gebied van
alkoholisme beweeg versigtig. Daar is byna soveel soorte alkoholisme as wat daar
alkoholiste is, word beweer. Nietemin is in 'n artikel in Time in 1983 nuwe bevindinge
bekend gemaak waarvolgens, anders as wat Marais hier sê, die eienskappe wat
met alkoholisme gepaard gaan, eerder gevolge as oorsake is.
p. 217c: By die publikasie van hierdie boek was die wette teen dwelms, met
inbegrip van dagga, in Suid-Afrika reeds buitengewoon streng, en party mense wou
hulle nog kwaaier maak. Dit is interessant dat Marais, wat die uitwerking van

Eugène Marais, Versamelde werke

brandewyn en dagga in die loop van baie jare met groot belangstelling kon
waarneem, eg. as veel skadeliker beskou het.
p. 218a: Dit kan wees dat Marais die skreiende tonele wat hy hier beskryf, self
aanskou het, moontlik terwyl hy as tienjarige seun per ossewa van Pretoria na sy
broer Charles op Boshof onderweg was om daar skool te gaan, moontlik gedurende
sy verblyf op Boshof.
p. 218b en c: Marais se teorie in verband met die onderkaak-gaatjies in plaas van
knoppies by die Boesman hou regstreeks verband met sy opgrawings van
inboorlinggrafte op die plaas Steenkampskraal naby Heidelberg, waar hy omstreeks
1925 'n onttrekkingsbehandeling ondergaan het. Louis Meyer, een van die jong
mans wat op die plaas 'n ogie oor hom moes hou, vertel: ‘Hy wou net Boesmankoppe
hê. Dan vat hy 'n kop en kyk daarna en gooi dit weg - “Ag nee, dis 'n Kaffer”.’
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p. 219c e.v.: Dit is nie aan my bekend of die navorsing van byna sestig jaar Marais
se basiese bevinding, nl. dat die bobbejaan euforiese vergiftiging verwelkom en laer
soogdierspesies dit verwerp, weerlê kon word nie. In onlangse navorsing is katte
van alkohol afhanklik gemaak, maar eers nadat hulle op allerlei vernuftige (mens
wil byna sê diaboliese) maniere geestelik ontwrig is. Dit sou strook met Marais se
teorie dat die primate geneig is om hulle tot alkohol en dwelms te wend omdat hulle
die ‘bestaanspyn’ meer gekonsentreerd as die laer soogdierspesies ervaar.

2. Hesperiese Neerslagtigheid
Eerste verskyning Die Huisgenoot, 13 Mei 1927.
p. 230a: Hier vind ons as 't ware Marais se hartekreet, sy lewensbeskouing, in
enkele paragrawe saamgevat. Die poëtiese teenhanger van hierdie paragrawe is
die gedig ‘Die Nag’ op p. 1045 van hierdie versameling.
p. 232a: ‘Deur 'n spieël in'n raaisel,’ lui dit in die Afrikaanse Bybel, wat nog nie
verskyn het toe Marais hierdie artikel geskryf het nie.
p. 232: ‘enige foto's’: Die foto-reproduksies wat by die tydskrifartikels verskyn het,
was van so 'n swak gehalte dat hulle nie in hierdie uitgawe gereproduseer kon word
nie. (Die oorspronklike foto's was lankal verlore.)
p. 235c: As Marais werklik seshonderd aanhalings gehad het wat op die mens
se neiging tot hesperiese neerslagtigheid dui, moet hulle van erg ongelyke gehalte
gewees het.

3. Die Hipnotiese Toestand
Eerste verskyning Die Huisgenoot, 13 Julie 1928.
p. 237a: Die latere artikel oor ‘menslike kranksinnigheid’ is nooit geskryf nie.
p. 239b: Marais het baie mense geïmponeer met sy vermoë om hoenders, voëls
en ander kleiner diere te hipnotiseer, en sy stelling dat ‘enige skoolkind’ dit sonder
die inspanning ‘van 'n atoom wilskrag’ kan doen, getuig van heelwat openhartigheid.
p. 240c, laaste reël, sien vorige opmerkings oor foto's.
p. 242b: Hierdie ‘proefnemings met verskeie jong Afrikanermeisies, asook met
nieblanke mans en vroue’ word taamlik uitvoerig in Die Groot Verlange behandel.

4. Hipnose by die Mens
Eerste verskyning Die Huisgenoot, 10 Augustus 1928.
p. 246c: In Marais se werk word so dikwels na Jean Martin Charcot (1825-1893)
verwys dat 'n mens geneig is om persoonlike beïnvloeding te wil aflei, tot jy besef
dat die beroemde neuroloog en psigiater nog voor Marais se aankoms in Europa
oorlede is. Die ‘blink en sneldraaiende wiel’ word presies so teruggevind in die
ontknoping van Laramie die Wonderwerker (p. 846 e.v. van hierdie uitgawe).

5. Suggestie
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Eerste verskyning Die Huisgenoot, 17 Augustus 1928.

Algemeen
6. 'n Paradys van Weleer
Eerste verskyning Die Vaderland, 8 Julie 1933.
Die droogte wat Marais in hierdie artikel beskryf (die volle tydskriftitel was ‘Paradys
van weleer verlore in die wreedheid van droogte’), sou byna presies vyftig jaar later
(1983) deur 'n nog erger droogte gevolg word.

7. Waar die Wêreld Verkeerd om Wentel
Eerste verskyning Die Vaderland, 1 Desember 1933.

8. Die Wêreld se Mees Gevreesde Slang
Eerste verskyning Die Vaderland, 13 Mei 1933.

9. Gevleuelde Dood
Eerste verskyning Die Vaderland, 5 Augustus 1933.

10. Ou Leeu die Oorlogsmuil
Eerste verskyning Die Vaderland, 12 Augustus 1933.
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11. Op Troue Perd
Eerste verskyning, Die Vaderland, 8 Desember 1933.

12. Legendariese Diere van Suid-Afrika
Eerste verskyning, Die Vaderland, 14 Oktober 1933.

13. Die Verwoestingsgang van Droogte
Eerste verskyning Die Vaderland, 25 Februarie 1933.
p. 283c: Reeds in Die Groot Verlange is gewys op die growwe wetenskaplike
flater wat Marais hier begaan. Terwyl hy beweer dat Camille Flammarion
(1842-1925), wat dus net 'n paar jaar voor die verskyning van die artikel oorlede is,
sy voorspelling oor die uitdroog van die aarde op Marais se geskrif gebaseer het,
was Flammarion se teorie in werklikheid ouer as 1914 en het Marais reeds in die
artikel van 1914 daarna verwys: ‘In Asia and Africa, the two “dry” continents, the
disappearance of water annually is so great it seems to justify the prediction of the
French astronomer, Flammarion, that within a measurable space of time the human
race will find its final eclipse in this course.’

14. Getrou tot die Dood toe
Eerste verskyning Die Vaderland, 23 September 1933.
p. 285a: Ek het die 'Ngami-meer in die jare sestig besoek en kan bevestig dat dit
toe weinig meer as 'n groot, half-uitgedroogde pan was; of dit in die afgelope honderd
jaar ooit werklik 'n groot meer was, weet ek nie.

15. Die Wêreld se Grootste Bome Staan in S.A.
Eerste verskyning Die Vaderland, 23 Desember 1933.
Die afmetings van bome wat in hierdie artikel genoem word, is erg oordrewe.

16. Insekte se Draadloosseine
Eerste verskyning Die Vaderland, 22 Desember 1933.

17. Kan die Voëls vir Ons Droogte en Reën Voorspel?
Eerste verskyning Die Vaderland, 9 Februarie 1934.
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Verspreide artikels
By die samestelling van die Versamelde Werke is grotendeels van bestaande bundels
gebruik gemaak. In hierdie afdeling word 'n aantal artikels wat nooit gebundel is nie,
ook opgeneem.

1. Regte Spoke in die Natuur
Hierdie gedugte geskrif, wat in twee lang aflewerings in Die Huisgenoot verskyn het
(17 en 24 September 1926) is Marais se aanval op J.C. Smuts se konsep van
holisme. Die artikel maak dit duidelik dat, wat Marais se politieke oortuiginge ook al
was, hy bepaald nie as 'n vriend van die omstrede generaal gereken kon word nie.

2. Die Lokasie
Eerste verskyning Die Vaderland, 19 Augustus 1933.
Hierdie artikel gee 'n wonderlik kleurige beeld van die ‘lokasie’ van die jare twintig
en dertig, toe elke moontlike variasie in een groot konglomeraat saamgegooi is.
‘Oral word gelag en almal lyk “jollie”’, skryf Marais op p. 323 - en as 'n mens die
laaste twee paragrawe buite rekening laat, is dit die indruk wat die hele artikel wek.
Marais se lokasie was 'n jollie plek - en dis 'n jollie artikel.
Dit is kenmerkend van die tydgees dat juis die laaste paragrawe - en ek is glad
nie seker dat Marais hulle geskryf het nie - in die tydskrifopskrif uitgebasuin word:
‘Die lokasie: 'n sombere verskynsel in ons samelewing’.
p. 321c: ‘'n Gevoel van trots ...’ Hierdie woorde kon net so uit Gustav Preller se
mond of pen gekom het, en 'n mens wonder of hulle werklik Marais s'n was en of
die een of ander re-
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dakteur of sub hulle ingeskryf het. 'n Mens moet egter toegee dat Marais nie altyd
in sy kleurbeskouing konsekwent was nie. Veral in sy latere jare, toe feitlik niks meer
vir hom saak gemaak het behalwe morfine nie, was hy geneig om byna enigiets te
sê net om die vrede te bewaar. In 'n berugte saak waarin 'n blanke 'n swartman
doodgeslaan het en tot 'n taamlike lang tronkstraf gevonnis is, het Marais - ongelooflik
soos dit mag klink - Gustav Preller volmondig gesteun in die lang pennestryd wat
hy ná die uitspraak in Die Vaderland daarteen gevoer het.
p. 322a (eerste sin, tweede paragraaf): Die eerste ‘Chinees’ in hierdie sin was in
die oorspronklike tydskrifartikel ‘Telinies’, wat betekenisloos was. 'n Mens vermoed
dat setters en proeflesers Marais dikwels dergelike strepe getrek het deur woorde
wat hulle nie kon uitmaak nie, verkeerd te set. Nie naastenby al die spelfoute in
Marais se werk kan egter aan setfoute gewyt word nie. Sy spelling was veral
onbetroubaar by eiename, want hy het nie oor die naslaanwerke beskik om sulke
spellings te kontroleer nie - en tyd om dit in 'n biblioteek te gaan doen, het feitlik
altyd ontbreek.

3. Geheimenisse van die Droomstaat
Die oorspronklike opskrif van hierdie artikel (in Die Vaderland op 9 September 1933)
was: ‘Wanneer die onbewuste geheue die bewuste siel genaak - geheimenisse van
die droomstaat by die mens’.
p. 324b e.v.: Ook hier val Marais Sigmund Freud vreesloos aan. (Vgl. die
opmerkings hieroor in die aantekening by p. 33c.)

4. Boesmanklippe
5. Geheim van die Boesmanklippe
Marais het kennelik baie in hierdie tema belang gestel. Die twee artikels het op 10
en 15 Maart 1931 in Ons Vaderland verskyn. Hoewel Boesmanklippe blykens Marais
se artikel in die jare dertig redelik volop was, het ek nog nooit in my lewe buite
museums een gewaar nie. Hulle het stellig meer in Transvaal voorgekom as in die
Kaap.

6. Boelala Taylor
Op party van die voorvalle in hierdie artikel is die Australiese rolprent Breaker Morant
gebaseer. Die meeste resensente het dit baie gunstig ontvang. Die Afrikaners, wat
al so dikwels tereg gekritiseer is dat hulle deesdae selfs onverdiende belastering
sluk, het die Boerehaat in die prent sonder om te hik of te kik aanvaar. Marais se
artikel toon die ander kant van die munt.

7. Die Mormone in Suid-Afrika
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Eerste verskyning Ons Vaderland, 12 Junie 1931.
Met hierdie artikel het ek self baie onlangs vir die eerste keer kennis gemaak. Dit
was heeltemal 'n verrassing.
In die jare ná Wêreldoorlog I is Marais dikwels saam met sy seun en dié se vriende
na die dienste van verskillende kerkgenootskappe. Sy kommentaar aan die seun
was: ‘They're all looking for a short cut to salvation - and there isn't one.’ Die
‘verskillende groepies ... wat al die reeds ontdekte weë na die hemel klaar en helder
aan hul gehore uiteensit’ (p. 335) is fyn spot in dieselfde trant.

Die Mielies van Nooitgedacht
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Aantekeninge deur die redakteur:
1. Die Woestynvlug van die Herero's
Eerste verskyning Die Brandwag, Maart 1921.
p. 342a (eerste reëls): Hierdie woorde is in 1921 geskryf, slegs sewentien jaar ná
die gebeurtenis wat beskryf word, en 'n paar jaar ná Marais die oorlewendes van
die woestynvlug op 'n plaas in die Waterberg ontmoet het. In 'n tyd toe sterfgevalle
onder swartes vir die meeste Suid-Afrikaanse blankes onbelangrik was (in mynrampe
is bv. net blanke ongevalle beklemtoon), getuig dit van ongewone deernis vir
anderskleuriges.
p. 343a en b: Marais haal Gustav Frenssen aan: Die veertigduisend Herero's
omvat ‘dié wat gesneuwel het in die een klein slaggie wat hulle gelewer het en die
veel groter getal wat van dors dood is (in die woestyn)’. Elders sê Marais dat
ongeveer 3 600 mense in die woestyn van dors dood is. Die twee stellings is erg
teenstrydig, maar die totaal lyk nie oordrewe nie. Die ‘klein slaggie’ was die bloedige
slagting van Waterberg. Voor hierdie slag, skryf Doc Immelman in Beroemde
Suid-Afrikaanse Krygsmanne (Rubicon-Pers, 1984), was daar 80 000 Herero's; teen
die einde van 1904 was daar 20 000, hoofsaaklik vroue en kinders, van wie 12 000
in konsentrasiekampe geplaas is.
p. 343b: Die ‘opperhoof’ of ‘kaptein’ Samuel na wie Marais verwys, was Samuel
Maharero (1856-1923). In Beroemde Suid-Afrikaanse Krygsmanne skryf Doc
Immelman oor hom (p. 60): ‘Samuel Maharero het groot stukke Herero-stamgrond
verkoop om homself te verryk. Hy het sy vyande, die Duitsers, om hulp gevra teen
sy eie mense. Hy het op die jurie gedien wat twee groot Herero-hoofmanne tot die
dood veroordeel het. Hy het die tradisionele Hererogeloof aanvaar en 'n Christen
geword - maar 'n slegte Christen wat deur sy kerk onder sensuur geplaas is ... en
tog, toe sy volk dit van hom vereis, het Samuel Maharero geantwoord op hul
roepstem. Hy het 'n waaragtige leier van sy mense geword in elke opsig. Hy was
slim en dapper en het die Herero-nasie sterker gemaak as enige ander opperhoof.
Maar hy het ook sy volk [deur sy onvergeeflike foute] tot hul tragiese ondergang
gelei.’

2. Modjaje
Eerste verskyning Die Volkstem, 4, 5, 7 en 8 Maart 1921.
p. 357c: ‘Hoe durf jy die koning sien?’ Waarom Modjaje hier ‘koning’ genoem
word en nie ‘koningin’ nie, is onduidelik.
p. 358b: In 1892 streng gesproke nog De Volksstem.

3. Die Laaste Mapela-moord
Eerste verskyning Die Volkstem, 6 en 7 April 1921.
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4. Twee Dapper Afrikanermeisies
Eerste verskyning Die Boerevrou, Maart en April 1921.
Sover bekend, is die verhale van Annie Lotrie en Racheltjie de Beer hier vir die
eerste keer opgeteken.
p. 371b: In een van die verskeie lang onderhoude wat die redakteur met Eugène
Charles Marais, Marais se seun, gevoer het, het die seun hom 'n indruk van Marais
se houding jeens nie-blankes probeer gee. ‘Hy was miskien eintlik,’ het die woorde
aarselend gekom, ‘wat sommige mense 'n Kafferboetie noem.’ Hierdie openhartige
stelling, wat die skrywer nog altyd met die nodige eerbied behandel het, gee
inderdaad 'n taamlik noukeurige beeld van Marais se houding teenoor
anderskleuriges, wat - soos reeds vermeld - heeltemal afgewyk het van dié van sy
tydgenote. Nietemin kon ook hy soms in rassisme verval. Die eerste sin in die derde
paragraaf op hierdie bladsy het oorspronklik gelui: ‘En toe - op die ou gewone
Kaffermanier - oorlê Mokoetsjanie ...’

5. 'n Klein Kerkops en Sy Werk
Eerste verskyning Die Boerevrou, November 1920.
Marais se gewone houding teenoor anderskleuriges, hoewel ook weer met realisme
getemper, blyk eweneens uit hierdie artikel.
Ek vermoed dat ‘kerkops’ in die mitologie 'n ystersmid was, maar kon dit nie in
die beskikbare naslaanwerke bevestig nie.
p. 381c: Die verwysing na ‘'n Hebreeuse meneer’ sou vandag as onaanvaarbaar
anti-Semities beskou word as dit in druk moes verskyn (net soos die
spotprenttekenaar D.C. Boonzaier se glibberige rykaard, Hoggenheimer, as
anti-Semities aangeval sou word). Die moderne mode hang in die eerste plek saam
met 'n groter verdraagsaamheid, 'n groter versigtigheid, in verband met die manier
waarop van ander groepe gepraat word. Daarby het die Duitse uitwissingsbeleid
van Wêreldoorlog II - al was hulle geensins die enigste slagoffers nie - ten opsigte
van Jode 'n spesiale sensitiwiteit gekweek wat voor die oorlog totaal afwesig was.
Marais het in die vorige eeu as redakteur van Land en Volk om politieke redes teen
Paul Kruger se begunstiging van die Jode te velde getrek, maar niemand kan uit
sy versamelde werke aflei dat hy anti-Semities was nie. Sy verwysings na Jode is
meestal meer goedig as kwaadwillig.

6. Skaduwee van 'n Misdaad
Hierdie artikel is blykbaar oorspronklik vir die Star geskryf, waarin dit in Februarie
1927 verskyn het as ‘The Burgher Who Would Not Be Taken Alive’. Vermoedelik
was Marais se vriend Paver toe reeds redakteur. In die Versamelde Werke is geskrifte
deurgaans in hul oorspronklike taal geplaas. Die hele boek was egter al in bladsye
opgemaak toe hierdie uitsondering opgemerk is, en dit was toe te laat om dit nog
te verander. Die Afrikaanse vertaling is gelukkig goed.

7. Die Brief van Nooitgedacht

Eugène Marais, Versamelde werke

Eerste verskyning Die Boerevrou, Desember 1919.
Eugène Marais se seun het ‘Die Brief van Nooitgedacht’ en die volgende stuk,
‘Die Mielies van Nooitgedacht’, teenoor my aangehaal as geskrifte wat 'n uitstekende
beeld van die lewe in die Waterberg in die vroeë jare van hierdie eeu bied. Oom
Hans van Heerden is waarskynlik nader aan oom Gys van Rooyen van Rietfontein
as aan Andries van Heerden van Swaershoek, wat blykbaar 'n meer opgevoede
man was.
p. 398b: Doringhoek/Doornhoek was 'n bekende plaas in die omgewing toe Marais
in die Waterberg gewoon het (dit was trouens die toneel van sy vernaamste
bobbejaannavorsing); Kromdraai is vermoedelik 'n effense verdoeseling van
Kromkloof, 'n aangrensende plaas.

8. Die Mielies van Nooitgedacht
Eerste verskyning Die Boerevrou, Mei 1920.
p. 402a (voorlaaste reël, eerste paragraaf): Die betekenis van ‘seroete’ in dié sin
kon nie nagespoor word nie.
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9. 'n Voëlparadys
Eerste verskyning Die Boerevrou, Desember 1920.
p. 404c (laaste paragraaf e.v.): Die vraag of hierdie ‘Oom Dirk’ 'n werklike persoon
was, word taamlik uitvoerig in Die Groot Verlange bespreek (p. 231 e.v.). In die
kortverhaal ‘Diep Rivier’ (p. 700 van hierdie versameling) verskyn 'n vergelykbare
ou natuurkenner onder die naam Dirk Brink. Ook hy was ‘woonagtig op 'n eensame
en afgeleë plasie diep in die berge’ (p. 712), ook hy het allerlei velddiere mak
gemaak.

10. Verdwaal!
Eerste verskyning Die Brandwag, Junie 1921.
p. 413a: ‘Hier volg tans 'n geskiedenis ...’ Hierdie verhaal kom verskeie male in
Marais se geskrifte voor. Een van die vertellings, ‘Merkwaardige Verhaal van 'n
Verlore Seun’, is derhalwe uit die versameling weggelaat.
p. 415a: By die publikasie van hierdie versameling, meer as sestig jaar later, soek
die Amerikaners al weer oerdiere in Midde-Afrika!

11. Weggeraakte Mense
Eerste verskyning Die Brandwag, Januarie 1921.

12. By die Mond van die Save
Dié knap artikel het meermale in tydskrifte verskyn (Die Volkstem, 28 en 30 Mei
1921; Ons Vaderland, 3 en 6 Mei 1927 - toe die eerste verskyning dalk al vergete
was! - en weer op 1 en 2 Maart 1929 in Ons Vaderland). Die spelling van die rivier
was telkens Sabi of Sabie, wat maklik verwarring met die Transvaalse rivier kon
veroorsaak het.
Die ekspedisie deur Oos-Afrika waarna die artikel verwys, word volledig in Die
Groot Verlange bespreek (p. 139 e.v.), gebaseer op die dagboek van dr. E. Schultz,
die ekspedisieleier, en aangevul deur feite uit Marais se artikel. Die deelnemers was
'n Duitser (die dokter); 'n Switser, Zimmermann; en twee Transvalers, Marais en 'n
eienaardige karakter, ene Burger. Marais se artikel en dr. Schultz se dagboek
weerspreek mekaar in geen belangrike opsig nie. Daar is wel weglatings in Schultz
se verslag, soos die pêrelduikekspedisie, waaraan 'n groot deel van Marais se artikel
gewy word.
p. 425b: Ek vermoed dat dit Marais was wat al die uitgawes moes betaal. In hierdie
stadium het die afvallige lede van die geselskap, Zimmermann en Burger, reeds
gedros, vandaar dat Marais slegs na homself en die Duitse dokter verwys.
p. 425c: ‘Die twee jong vroue ...’ Nog een van die talle passasies in Marais se
geskrifte wat wys hoe onbevooroordeeld hy die swart volke bejeën het. Dr. Schultz,
te oordeel na sy dagboek, sou nooit so goedkeurend oor hierdie meisies geskryf
het nie.
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Margriet van Laastelust
Hierdie twee verhale het oorspronklik in Die Boerevrou verskyn. In 1922 is hulle
saam in 'n bundel met die titel Margriet van Laastelust deur die Nasionale Pers
uitgegee.

1. Margriet van Laastelust
Wanneer Marais eers 'n tema - of selfs 'n karakternaam - beetgekry het, het hy dit
ongraag laat los, al was die eindproduk 'n aansienlike verwerking van die
oorspronklike. Margriet/Marguerite/Margaret de Roubaix van Drakenstein in die
Bergriviervallei het lank in sy verbeelding gespook. Die volgende aantekening kom
uit 'n soort ‘dagboek’ wat hy in Londen gehou het: ‘Margaret de Roubaix. Scene
opens Drakenstein in the valley of the Berg River. Love of Margaret and
schoolmaster. She is previously engaged. Is seduced by her lover and censured by
minister in church. Slagtersnek ends the story.’
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Van hierdie gegewens bly net die name van die hoofkarakter en haar familieplaas
in ‘Margriet van Laastelust’ oor.

2. Die Wegraak van Sannie
Soos so baie van Marais se verhale, het hierdie een ook die Waterberg as
agtergrond.

Die Huis van die Vier Winde
Hierdie bundel het in 1933 by die Afrikaanse Pers verskyn en is herhaaldelik herdruk.
In 1946 is dit op versoek van Marais jr. hersien en deur J.L. van Schaik uitgegee.

1. Die Huis van die Vier Winde
Eerste verskyning Ons Vaderland, 19 Maart 1932.
p. 474a: Die versoeking is sterk om te vermoed dat Marais met dr. Paul de Roubaix
'n karakter geskep het met wie hy self kon identifiseer, in wie hy miskien sy ideale
self gesien het. In sy fiksie het hy die gewone Afrikaanse vanne (veral dié van
Nederlandse oorsprong soos Van der Merwe en Van Heerden, maar in mindere
mate ook erg algemene Frans-Afrikaanse vanne soos Marais en Du Toit) probeer
vermy en voorkeur gegee aan minder bekende (maar tog outentieke) vanne soos
De Roubaix, De Ville, De Ridder e.d.m. Ook die heldin van ‘Margriet van Laastelust’
(p. 430) dra die van De Roubaix.
p. 486c: Soos voorheen aangetoon (aantekening by p. 21a), is die destydse
teorieë in verband met die bestaan van die eter lankal gediskrediteer.

2. Isaak Slyk
Eerste verskyning Die Vaderland, Januarie 1933.
p. 488c: Dit is onseker of Marais self van ‘die Engelse oorlog’ gepraat het, maar
ek wil dit betwyfel. Dit is moontlik die werk van die een of ander oorywerige
persklaarmaker. Nietemin is dit hier gehandhaaf.
p. 489b: Marais (of sy sub) het ‘ou Hotnot’ gehad. Dit is om begryplike redes
verander, hoewel ek toegee dat ‘ou Boesman’ aanvegbaar kan wees.
p. 492b: ‘Die hele Britse leër - Australiërs, Kanadese en Koelies,’ lui dit koel en
kalm in die oorspronklike publikasie (sewende ‘hersiene en verbeterde’ druk, 1946).
Marais het sedert sy verblyf in Londen en tot by sy dood Indiërs as vriende gehad,
en volgens my inligting het hy met dié woord na hulle verwys. ‘Koelies’ was in die
jare dertig in Transvaal nietemin die gebruiklike woord, in so 'n mate dat Marais se
toehoorders soms nie wis wat hy bedoel wanneer hy van Indiërs praat nie (dit blyk
uit 'n onderhoud met sy vriend J.C. Vlok). Dit is dus denkbaar dat 'n persklaarmaker
Marais se ‘Indiërs’ in ‘Koelies’ verander het met die gedagte dat dit natuurliker sou
klink, maar ewe moontlik dat Marais die woord hier gebruik om die Britse leër so 'n
bietjie by te kom.
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3. Die Spookbul van Farellone
Eerste verskyning Ons Vaderland, 11, 15 en 18 Junie 1932.
Soos in ander verhale (bv. ‘Diep Rivier’ op p. 700) tree die speurder kol. Francois
(‘Sois’) de Ville en sy vriend dr. Paul de Roubaix saam in hierdie verhaal op. Indien
- die moontlikheid is reeds vroeër genoem - Marais hom as Paul de Roubaix gesien
het, op wie is die karakter van Sois de Ville dan gebaseer? Die kombinasie herinner
ewenwel aan Sherlock Holmes en dr. Watson.

4. Salas y Gomez
Eerste verskyning Ons Vaderland, 6 Augustus - 3 September 1932.
In Die Groot Verlange verskyn die volgende kommentaar op ‘Salas y Gomez’:
‘Naas knap gedeeltes bevat dit ook eienaardige insinkings, 'n weerspieëling van die
omstandighede waarin dit geskryf is.
“Ons moes hom dikwels eers wakker maak sodat hy 'n aflewering kon voltooi,”
sê A.M. van Schoor, en Otto Schwellnus, nog meer eksplisiet: “Toe Eugène Marais
“Salas y Gomez”
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geskryf het, kon hy skaars op sy voete staan” ... Die verhaal “Salas y Gomez”,
grotendeels in 'n morfine-beswyming geskryf, bied - passend genoeg - 'n blik op
Eugène Marais se eie geestestoestand in hierdie tyd.’
sp. 537b: 'n Literêre kunsie wat Marais meermale gebruik, is om na werklike
plekke en selfs persone te verwys ten einde sy verhaal die skyn van werklikheid te
gee, in so 'n mate dat die leser soms begin wonder of the verhaal nie dalk waar is
nie. Hier noem hy die naam Austin, waarmee hy stellig verwys na Alec Austin - ‘'n
Transvaler wat in die veld grootgeword het’, soos Marais hom in Burgers van die
Berge noem, die man wat sy bobbejaannavorsing op die plaas Doringhoek
meegemaak het.
p. 541a en b: In die oorspronklike uitgawe verskyn ‘Môreson’ sonder die kappie.
‘More’ is 'n algemene Transvaalse uitspraak. 'n Mens wonder of Marais die woord
só gesê - en ook gespel - het.
p. 556a: In Die Groot Verlange is gepostuleer dat gedeeltes van die tweede
paragraaf 'n weerspieëling is van Marais se eie gemoedstoestand in hierdie tyd
(1932).
p. 567c: Die drome wat vanaf die derde laaste paragraaf op hierdie bladsy beskryf
word, word in Die Groot Verlange gedeeltelik aangehaal (p. 445 e.v.), met die teorie
dat hulle gebaseer is op 'n angsdroom wat Marais self ondervind het. Hierdie droom,
lui dit in die boek, kom in die verhaal in verbloemde vorm voor, ‘maar nie erg
verbloem nie, want hy (Marais) skryf onder verdowing en hy skryf onder druk, met
min tyd vir vermomming of borduring.’

5. Jonkheer van der Made tot Zevenster
Eerste verskyning Die Vaderland, 4 Februarie 1933.

6. Die Vlieënde Hollander
Eerste verskyning Die Vaderland, Maart en April 1933.
Lig op die ontstaan van hierdie lang verhaal is gewerp deur 'n goeie vriend van
Marais in die vyf jaar tot 1934, ene G.O. Lunnon, waarskynlik 'n ingenieur. Lunnon
skryf as volg: ‘Marais and I were chatting in my laboratory one morning when he
asked me whether I had any literature on “The Flying Dutchman”. All I had was the
score of Wagner's opera and a book, Great Sea Stories of All Nations - both of which
I lent him.’ In die boek kom twee verhale oor die Vlieënde Hollander en ander
spookskepe voor.
p. 616b: Die gedagte kom by 'n mens op dat Jan de Roode Beest van Buren met
sulke strawwe spoedig nie meer baie manskappe kon oorgehad het nie.
p. 622b e.v.: By wyse van hoë uitsondering het ek die verantwoordelikheid op my
geneem om omslagtige gedeeltes heeltemal te herskryf. Die eerste twee paragrawe
van hierdie afdeling (van ‘Agulha de Villiers’ tot by ‘sy sonderlinge gedrag is’) het in
die oorspronklike uitgawe as volg gelui: ‘Die gedrag van Agulha de Villiers by die
aanhoor van die verhaal van die “verskyning” op die strand van Silwersand het 'n
dieper indruk op dr. Ridder gemaak as wat die blote omstandighede skyn te
regverdig. Sonder om self in staat te wees om 'n uitleg aan sy gevoelens te gee,
het haar ontroering die skyn van geheimsinnigheid van die voorval in sy gemoed
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aansienlik verdiep. Sy weet iets wat sy met opset verberg; dit altans is 'n
veronderstelling wat hy nie kan vermy nie.
Hierdie vermoede het net gedien om sy besluit te versterk om dadelik en teen
alle koste die geheim te ontsluier, en dadelik uit te vind wie die man was, wat van
hom geword het en wat die oorsaak van sy sonderlinge gedrag is.’
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Die Leeus van Magoeba
Die bundel het in 1934 by J.L. van Schaik verskyn.

Aantekeninge deur die redakteur:
1. Die Leeus van Magoeba
Eerste verskyning Die Boerevrou, Maart 1930.
p. 657c: ‘Hy het 'n kgotla gebou ...’ Dit moet miskien wees ‘hy het 'n kgotla (Marais
skryf “Gotla”) gehou’; ‘gebou’ is egter gehandhaaf.

2. M'Vubu (die Seekoei)
Eerste verskyning Die Boerevrou, Februarie 1930.
p. 677a: In die oorspronklike uitgawe word Lombroso as Lambrose weergegee.
Dit is ondenkbaar dat Marais die naam van die beroemde kriminoloog (sien
aantekening by p. 215) na wie hy so graag verwys, so verkeerd sou gespel het, en
dit versterk die teorie dat dit sy skrif was wat die setters mislei het (Marais het nooit
tyd gehad om na proewe te kyk nie). In meer ongeërgde tye is seker ook minder
moeite gedoen om spellings te kontroleer.

3. Afrikanerbeeste
p. 697: Dit is miskien 'n ewe goeie plek as enige ander om op te merk dat Marais
se gebruik van die historiese praesens onseker en spaarsaam was, al het hy die
Afrikaanse voltooide verlede tyd ewe veel gehaat as enige ander skrywer met 'n
gevoel vir taal. In 'n goeie persentasie van gevalle het ek sinne in die historiese
praesens verander; die Versamelde Werke bevat egter nog veel minder historiese
praesens as vergelykbare moderne geskrifte.

4. Diep Rivier
Eerste verskyning Die Vaderland, Julie 1933 (drie aflewerings).
‘Diep Rivier’ is ongetwyfeld Marais se beroemdste kortverhaal, wat nie beteken
dat dit as kortverhaal volmaak is nie. Dit is waarskynlik veral beroemd omdat die
mooi gedig ‘Donker Stroom’ daarin opgeneem word. Die moontlikheid dat hierdie
gedig feitlik reël vir reël op Marais se morfine-afhanklikheid toegepas kan word,
word uitvoerig in Die Groot Verlange behandel (p. 378 e.v.).
p. 703b: ‘Byna met die hand gegroet’: Hoewel Marais vir sy tyd op kleurgebied
baie verlig was, bly hy 'n kind van sy era. Ons kan aanvaar dat dr. De Roubaix se
siening van die kleursituasie ook dié van Marais was (later in die verhaal maak hy
De Ville taamlik streng stil wanneer lg. die halfbloed-vrou Juanita meedoënloos
onder kruisverhoor neem). Die verhaal bied dus 'n interessante blik op die benadering
tot kleur van selfs 'n heel liberale Afrikaner in die jare dertig.
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p. 715a (vyfde reël): Ek het ‘skaamteloosheid’ in ‘natuurlikheid’ verander.
‘Skaamteloosheid’ het 'n pejoratiewe betekenis wat Ma-
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rais seker nie bedoel het om oor te dra nie (sien vorige aantekening).
p. 715c: ‘Kaffermeid’: Die woord is opsetlik gehandhaaf om Juanita se bitterheid
te beklemtoon.
p. 728a: Die eerste sin in die derde paragraaf het in die oorspronklike uitgawe as
volg gelui: ‘Ek moet erken dat ek die gevoel nie kon vermy nie dat dit niks anders
dan 'n “bluoe” belofte van Sois was, slegs om my ontevredenheid te bedaar.’ Ek
kon nie vasstel wat met die woord ‘bluoe’ bedoel word nie.

5. ‘Die Boom in die Middel van die Tuin’
Eerste verskyning Die Vaderland, 1 Julie 1933.
Een van Marais se aantreklikste en (mits die ‘willing suspension of disbelief’ wel
plaasvind) ook mees oortuigende verhale.
p. 744b en c: In die voorlaaste paragraaf vind 'n mens iets van Marais se eie lewe
terug.

6. Die Wit Uil
Eerste verskyning Die Vaderland, Junie 1932 (twee aflewerings).
p. 747c (voorlaaste reël): ‘Egiptiese Thebaid’: Dit lyk of Marais hier 'n Engelse
woord oorgeneem het. Dit kom in elk geval nie in Afrikaanse of Nederlandse
naslaanwerke voor nie. Onder ‘Thebaïd’ sê die Shorter Oxford: ‘Territory belonging
to ... Egyptian ... Thebes.’

7. Die Winde uit die Woestyn
Eerste verskyning Ons Vaderland, 31 Desember 1932.
p. 763b: Vir ‘geldverkwister’ het Marais ‘geldgierige vraat’ gehad, wat seker nie
was wat hy bedoel het nie.

Spore in die Sand
Die bundel het in 1949 by die Afrikaanse Pers-Boekhandel verskyn.

1. Plegtige Teraardebestelling van Adoons
Eerste verskyning Ons Vaderland, April 1927.

2. Michael Servetus
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Uit hierdie hele artikel straal Marais se haat vir Calvyn en sy metodes. As alles in
die artikel juis is, is dit bepaald geen oordrewe emosie nie.
p. 768b (tweede paragraaf): Michael Servetus (1511-1553) is ongeveer vyfhonderd
jaar voor 1910 gebore. Vermoedelik het Marais 'n fout begaan en was 1911 die
werklike jaartal van die oprigting van die granietsteen.
p. 770b: ‘Gedurende die nag ...’: Ná hierdie woorde het die woorde ‘ná sy eerste
teregstelling’ in die oorspronklike uitgawe verskyn, wat die hele passasie sinloos
maak.
In die oorspronklike uitgawe staan dat die granietsteen te Champel in 1903 opgerig
is. Ook die ander datums lyk verdag, maar kon nie gekontroleer word nie.

3. Wat ‘Klein Griet’ Verrig Het
p. 772c (laaste reël): Vir naturellegebiede het Marais (of sy sub) die ongewone
woord ‘Swartlande’ gebruik.
p. 773c (sewende reël van onder): Die woord ‘lafhartige’ voor ‘vyand’ is geskrap.

4. Van Oudae en Oumense in Pretoria
Eerste verskyning Ons Vaderland, 15 Januarie 1930.
Hierdie artikel, al sou dit nie in elke opsig betroubaar wees nie, is biografies
interessant, want dit skilder die agtergrond waarteen Marais sy eerste lewensjare
deurgebring het.

5. 'n Vonnis van Paul Kruger
Eerste verskyning Ons Vaderland, 7 Maart 1930.

6. Die Storie van die Twee Broers
Marais het later beweer dat hy hiëratiese (priesterlike) papirusse in die Britse Museum
vertaal het. Die toegangskaartjies tot die Museum se ‘Reading Room’, die enigste
plek waar 'n be-
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soeker om die eeuwending sulke werk kon doen, toon egter dat Marais nooit daar
was nie. Presies hoeveel hiërogliewe Marais geken het, is onbekend. Hoewel sy
seun toegee dat Marais se aansprake in dié rigting oordrewe was, meen hy tog dat
Marais hiërogliewe kon ‘uitmaak’. Marais het 'n aantal boeke oor Egipte en
hiërogliewe besit (ek beskik oor een van hulle) en dit is my vermoede dat hierdie
vertaling nie uit hiëratiese hiërogliewe gemaak is nie, maar uit die Engelse vertaling,
of dan ten minste met behulp van die Engelse vertaling.

7. Wonderbaarlike Speurvernuf van Jong Afrikaner
Eerste verskyning Die Vaderland, 17 en 24 Junie 1933.

8. 'n Paar Staaltjies van Perdediewery
Eerste verskyning Die Vaderland, 30 September 1933.
p. 797a (derde paragraaf): Hier is duidelik 'n verwarring met datums. As oom
Jakob Breytenbach 'n jaar voor die Tweede Vryheidsoorlog (d.w.s. in 1898) 81 was,
kon hy nie in die sewentig gewees het toe Marais (geb. 1871) nog 'n klein seuntjie
was nie. Dit is ook onmoontlik (laaste paragraaf) dat hy 76 jaar oud was toe hy
ontsnap en 'n hings van die Mears-familie gesteel het. Dat die hele verhaal verdigsel
of grotendeels verdigsel is, blyk uit sy latere ongeloofwaardige verloop, en as 'n
mens nog twyfel, lewer die volgende woorde die finale bewys: ‘Ek het die voorval
so verneem van kolonel De Ville [denkbeeldige karakter in Marais se verhale] self,
enige jare voor sy dood.’ Die stuk kan natuurlik ook 'n vermenging van waarheid en
verdigsel wees, iets wat die taak van die biograaf baie bemoeilik. In Die Groot
Verlange is die moontlikheid dat Eugène as jong seun vir die oubaas kos in die tronk
moes aandra, wel as waarskynlik aanvaar.

9. Wonderprestasie van 'n Klein Basoeto-Ponie
Eerste verskyning Die Vaderland, 8 Desember 1933.

10. Op die Drumpel van die Dood deur 'n Vriend in die Steek Gelaat
Eerste verskyning Die Vaderland, 19 Januarie 1934.
p. 810b en c: Eerw. Carl August Daniel Heese (1867-1901), na wie hier verwys
word, 'n sendeling van die Berlynse genootskap, was die seun van D.F.S. Heese,
stamvader van die familie Heese in Suid-Afrika, wat eweneens 'n Berlynse sendeling
was. Dié voorval word in die rolprent Breaker Morant aangeraak. Sien aantekening
by ‘Boelala Taylor’, p. 334.

11. Kommandant Henning Pretorius se Tier
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Eerste verskyning Die Vaderland, 26 Januarie 1934.
Daar was werklik 'n kommandant Henning Pretorius wat hoof van die Z.A.R. se
Staatsartillerie was. Hy was die vader van Gustav Preller se vrou, Hannie, en Marais
het hom goed geken.

12. Deur die Krugerwildtuin Net voor die Sluiting
Dr. Gustav Preller, Marais se groot beskermheer en vriend, was 'n lid van die
Krugerwildtuin se Beheerraad, en Marais het hom meermale daarheen vergesel.

13. Morena di Metsi, die Vors van die Waters
Hierdie artikel bevat die verhaal waarop die bekende gedig ‘Mabalêl’ gebaseer is.
p. 822c: In die oorspronklike uitgawe laat Marais die inwoners van die stat ‘binne
'n paar sekondes’ op die wal verskyn, iets wat so onwaarskynlik klink dat ek dit
geskrap het.
p. 828b: Johannes Venter se verdwyning word ook elders beskryf. Sien
aantekening by p. 413a.
p. 829: In die oorspronklike uitgawe lui die laaste woorde van die hoofstuk: ‘... die
enigste waarneembare uitleg wat ooit gegee is aan die geheimsinnigste voorval wat
ooit in Waterberg plaasgevind het.’ Ook hierdie stelling is getemper omdat dit
onwaarskynlik of oordrewe klink.
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14. Spore in die Sand
Eerste verskyning Die Huisgenoot, 20 Desember 1935.
In Die Groot Verlange word afgelei dat ‘Spore in die Sand’ die verhaal was wat
die jaar voor Marais se dood (omstreeks Maart 1935) deur Willem van Heerden,
assistent-redakteur van Die Vaderland, van die hand gewys is. Die kortverhaal,
Marais se heel laaste, het etlike maande later in Die Huisgenoot verskyn.

15. Oor 'n Merkwaardige Moordsaak
p. 842c (laaste paragraaf): Dit ly min twyfel dat Marais gedurende sy vyfjarige verblyf
in Londen om die eeuwending meermale die British Museum se afdeling Eyptian
Antiquities besoek het. By die eerste oogopslag lyk dit asof hy in die betrokke
paragraaf na hierdie versameling verwys. Die latere verwysing na die Museum van
Kaïro maak dit egter waarskynlik, ten spyte van die verwarring met datums, dat hy
verwys na die beeld van Nefertete (koningin van Egipte in die 14de eeu v.C.). Een
van haar beelde word in Kaïro bewaar. (Die ander, meer bekende afbeelding is in
die Staatliche Museum in Wes-Berlyn.) Die een in Kaïro is 33 cm hoog, meer as
dubbeld soveel as die 6 duim waarna Marais verwys.
p. 843c e.v.: Ek is nie bevoeg om te oordeel oor die noukeurigheid van Marais
se opmerkings in verband met Egiptiese invloede by die Bawenda nie. Inligting oor
die Bawenda lyk skaars. Bekende naslaanwerke soos SESA (Standard
Encyclopaedia of Southern Africa), Die Afrikaanse Woordeboek, die Ensiklopedie
van die Wêreld en KENNIS bevat geen inskrywing onder Bawenda/Bavenda nie.
Al wat die Encyclopaedia Britannica van hulle te sê het, is dat hulle (saam met ander
swart en geel volke) vroeg in die negentiende eeu in Transvaal woonagtig was,
totdat Mzilikazi en sy impi's die landstreek omstreeks 1817 binnegeval het; die
oorblyfsels van die Bawenda het noordwaarts na die Waterberg en Soutpansberg
uitgewyk.

Laramie die Wonderwerker
Hierdie bundel het in 1950 by die Afrikaanse Pers-Boekhandel verskyn. Ek het sy
inhoud in drie afdelings verdeel, nl. ‘Laramie die Wonderwerker’, ‘Die Pad van Drome’
en ‘Algemeen’.

Laramie die Wonderwerker
Eerste verskyning Ons Vaderland, Junie en Julie 1932.
Hierdie verhaal is ongeveer vier jaar voor Marais se dood geskryf, toe sy
lewenswyse en morfine-afhanklikheid hom reeds aan feitlik elke vernedering
blootgestel het. Die verhaal is literêr onbenullig, maar uit 'n biografiese oogpunt is
dit van belang omdat hy daarin ‘miskien deels onbewus, 'n satiriese beeld gee van
die man wat hy in sy eie oë geword het. Hy self is Laramie die Wonderwerker, die
vroeër magtige towenaar wat nou soos 'n verloopte Don Quixote op 'n maer perd
en met gelapte klere deur die wêreld sukkel, met 'n gesig waarop “uiterste
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neerslagtigheid en droefgeestigheid die vernaamste, feitlik die enigste, uitdrukking
vorm”’. (Die Groot Verlange, p. 441.)
p. 847b: ‘Skat’ Pretorius is kennelik gebaseer op Marais se groot vriend en
weldoener uit sy Heidelbergse tydperk, Connie Pistorius. Ook Pistorius was baie
ryk, het ‘te midde van rykdom en weelde grootgeword’ en was erg geheg aan groot
en duur motors.
p. 855b: Houdini, Eusapia Palladina en (tot die beste van my wete) ook die twee
Miss Croswells was werklike mense; Maskaleyne en Cook miskien ook. Marais het
seker nie self al hierdie mense sien optree nie, maar dit lyk waarskynlik dat hy
gedurende sy vyfjarige verblyf in Europa meermale vertonings van sg. bonatuurlike
verskynsels bygewoon het.
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Die Pad van Drome
Eerste verskyning Die Vaderland, 18 Februarie 1933.
p. 898b e.v.: In Die Groot Verlange (p. 446) verskyn die teorie dat hierdie drome
van 'n verlate stad in werklikheid weerspieëlings is van angsdrome waaraan Marais
gereeld gely het. ‘Die oorheersende element van die droom is nie visueel nie, maar
bestaan uit 'n ontsettende angs, 'n besef van naderende onheil; dit is 'n intenser
vorm van die beklemming wat Eugène Marais reeds in sy wakende uur ondervind’.
p. 899b (voorlaaste reël van tweede paragraaf): Die woorde ‘so naby’ was in die
oorspronklike uitgawe ‘nog so ver’, maar dit is seker nie wat Marais bedoel het nie.
p. 906b: In die oorspronklike uitgawe het 'n artikel, ‘Merkwaardige Verhaal van 'n
Verlore Seun’, tussen hierdie twee verhale verskyn. Dit is egter weggelaat omdat
die verhaal van Willem Venter se verdwyning ook op minstens twee ander plekke
vertel word.

Algemeen
1. Die Man met die Mantel
Eerste verskyning Die Vaderland, 24 November 1933.
p. 915c: ‘'n Minuut of wat later’ het in die oorspronklike uitgawe gelui ‘vyf sekondes’,
wat erg onwaarskynlik klink.

2. Die Swart Aasvoël
Eerste publikasie onbekend.

Keurverhale
Hierdie bundel het in 1948 by die Afrikaanse Pers-Boekhandel verskyn.

1. Die Vonnis op Regter De Wildt
Eerste verskyning Die Vaderland, 14 September 1934.

2. Die Pas van Santarey
Eerste verskyning Die Vaderland, 29 Desember 1933.
Hoewel Marais hierdie verhaal laat in sy lewe geskryf het, was dit blykbaar sy
voorneme om iets imposants daarvan te maak. Die herkoms van die sonderlinge
aanhef is onbekend. Die hooffiguur in die verhaal is weer die bekende dr. Paul de
Roubaix, dié keer in die ‘hoogste klowe van die Lakenveld-gebergte besig met die
insameling van Euphorbiaciae’.
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p. 932: Die eerste paragraaf op dié bladsy is oorspronklik deur die volgende sin
afgesluit: ‘Wat dit bepaald was wat my die indruk gegee het, herinner ek my nie
meer nie. Ek dink dat dit uit mnr. Durand se algemene houding voortgespruit het
eerder as uit iets definitiefs wat hy sou gesê het.’ Hierdie onnodige omslagtigheid,
soos ook enkele ander langdradige sinne in die verhaal, is geskrap.

3. Ondergang van die Tweede Wêreld
Eerste verskyning Die Vaderland, 20, 24 en 27 Mei 1933.
Die vreemde oorsprong van hierdie ewe vreemde verhaal word in Die Groot
Verlange behandel (p. 459 e.v.). Dit het oorspronklik as ‘Ondergang der Tweede
Wêreld’ in die koerant verskyn; eers met publikasie in boekvorm is die ‘der’ in ‘van
die’ verander. Die verhaal toon opvallende ooreenkomste met 'n toekomsverhaal
deur Flammarion (Marais het graag na hom verwys), La fin du monde, wat in 1894
verskyn het en in dieselfde jaar as Het vergaan der wereld in Nederlands vertaal is.
Dit lyk asof Marais by die skryf van ‘Ondergang’ bewus of onbewus van onverwerkte
herinneringe gebruik maak, soos blyk uit sy gebruik van die Nederlandse genitief
‘der’. Ewe merkwaardig is die woord ‘tweede’ in die titel. Sonder kennis van
Flammarion se boek (waarin die ‘eerste wêreld’ met 'n komeet bots en die ‘tweede’
deur uitdroging vergaan) is ‘tweede’ sinloos, aangesien dit nooit in Marais se verhaal
genoem word nie.
p. 950a: ‘Hierdie skeur was tot aan die rand met water gevul’: Op hierdie sin het
in die oor-
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spronklike uitgawe die volgende woorde gevolg: ‘... effens lou, wat my die bewys
gelewer het dat dit 'n “bad” was wat uit die onpeilbare diepte van die aarde opkom.’
Hierdie woorde is geskrap omdat hulle onsinnig is in die lig van die skrywer se
verklaring van die wêreldramp soos dit op p. 948 verskyn, nl. dat 'n groot holte in
die middel van die aardbol al die oppervlakte-waters in ‘onbereikbare dieptes laat
verdwyn’.
p. 962: Die woord ‘mettertyd’ (vyfde reël van bo) was in die oorspronklike uitgawe
‘binne enige weke’, wat m.i. onoortuigend was.
p. 962b: ‘Meer as 'n jaar’ in die oorspronklike uitgawe is vervang deur ‘meer as
twee jaar’; dit was ten slotte twee jaar voor die verteller eens sy skuilplek naby
Nastergal verlaat het (p. 950b).
p. 964: Daar is 'n versoeking om die afstootlike slagting wat op hierdie bladsy
beskryf word, te sien as 'n voorspooksel - of, meer vergesog, 'n voorspelling - van
wat skaars tien jaar later in Europa in die deur Duitsland verowerde gebiede sou
gebeur. Maar dan onthou 'n mens dat Stalin nog voor die publikasie van hierdie
verhaal reeds miljoene van sy landgenote uitgewis het.
p. 965a: Die laaste drie reëls in die tweede paragraaf het in die oorspronklike
uitgawe as volg gelui: ‘... woordeloos gelaat het, elkaar met verbleekte gesigte
aanstarende. Spoedig kon ons uitmaak dat dit Kafferstemme is, singende en
skreeuende.’ Dit was een van die minderheid gevalle waar heelwat herskryf is.

4. Swart Bobbejane of Amnestie
Eerste verskyning Die Vaderland, 2 September 1933.
Weer 'n merkwaardige mengsel van waarheid en verdigsel, asook 'n vermenging
van tema.
Marais begin met 'n kort verhandeling oor die kleur van bobbejane. Spoedig slaan
hy oor in 'n storie. Hy is eerlik genoeg om saaklik op te merk: ‘Ek gaan nie ons reis
beskrywe nie en die swart bobbejane verdwyn ook geheel en al uit hierdie
geskiedenis.’
p. 973c: Marais het die jaartal onvoltooid gelaat: 189-. Moontlik wou hy die juiste
datum kontroleer en later invul.
Die diamant-jubileum van koningin Victoria se kroning is in 1897 gevier. Marais
meld ook die datum 9 Januarie (sy verjaardag!), wat geskrap is omdat dit nie
gekontroleer kon word nie. As dié datum korrek is, het Marais die jubileum dalk nog
kon bywoon - of net misgeloop. Hy is op 19 Januarie 1897, kort na sy aankoms in
Londen, as regstudent tot die Inner Temple toegelaat.
p. 974b: ‘... die jare sewentig ...’: Ook hier het Marais 'n verkorte jaartal gehad,
nl. 187-. Aan die einde van die vierde laaste paragraaf was daar: ‘vyf-en-twintig jaar
ná die amnestie hom 'n vry man gemaak het.’ Dié woorde is geskrap omdat hulle
kennelik foutief is.

5. Die Diamant
Eerste verskyning Die Vaderland, 15 Desember 1933.
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6. Die Sonop-Moord
p. 980c: Ná ‘die klein Bosvelddorpie Sonop’ was daar die volgende parentese: ‘...
die leser moet goed verstaan dat die naam niks te doen het met die huidige
nedersetting van die naam nie want ons verhaal speel lank voordat dit tot stand
gekom het en ook op 'n heel ander plek.’ Die woorde is geskrap omdat hulle m.i.
oorbodig is. Die KENNIS-pleknaamregister gee Sonop aan as 'n ‘aanleg met
poskantoor wes van Brits’, wat dit laat lyk asof die werklike Sonop sedert Marais se
tyd nie veel gegroei het nie.
p. 984b: Ná die woord ‘asphyxia’ (sic) het Marais tussen hakies by wyse van
verklaring ‘verwurging-ademloosheid’ bygevoeg. Die woorde is geskrap.

7. Die Man te Perd
Eerste verskyning Die Boerevrou, Desember 1927.
As 'n mens jou in Marais se werk verdiep, besef jy weldra dat 'n subtitel soos ‘'n
Ware spookstorie’ heel moontlik die teenoorgestelde beteken! Soos voorheen
vermeld, verwys Marais in sy verhale graag na werklike plekke en selfs persone ten
einde die verhaal die skyn van werklikheid te gee. In ‘Die Man te Perd’ is
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Die sketskaart van die omgewing wat in die oorspronklike publikasie by ‘Die Man te Perd’
(p. 987) verskyn het. Die kaart en die verhaal, veral as hulle saam gesien word, gee so 'n
duidelike, spesifieke beeld van die omgewing van die polisiepos waar Marais as
resident-vrederegter opgetree het, dat die leser maklik kan aanneem dat die verhaal op feite
gebaseer is.

hierdie tegniek baie oortuigend. Ek het aangeneem dat dit op werklike gebeure
gebaseer was totdat Marais se seun my ontnugter het.
Aanvanklik het ek gemeen om die sketskaart wat by hierdie verhaal verskyn, weg
te laat. Toe ek later besluit dat dit sekere lesers tog sou interesseer, was dit om
tegniese redes al te laat om dit nog by die verhaal te plaas. Ek druk dit dus hier af.
p. 990a: ‘Pas geopende tinmyn’. Die tinmyn op Doringhoek waarna ongetwyfeld
hier verwys word, is in 1910 geopen. Marais plaas die gebeure twaalf jaar ná die
Driejarige Oorlog, d.w.s. 1914.

Dwaalstories
Marais se inleiding:
‘Die geleerde Duitser dr. Bleek, wat ongeveer vyftig jaar gelede in die Kaap die
Boesmantaal en -letterkunde - 'n letterkunde sonder letters! - ondersoek en 'n groot
versameling Boesmanstories en -gediggies vir die Kaapse Biblioteek gemaak het,
vertel hoe sy ondersoek bemoeilik is deur 'n verbasende ontdekking wat hy vroeg
gemaak het. Hy vind dat in al die dierestories elke dier 'n eie, afsonderlike taal praat!
Die leeu het sy eie taal gehad, wat heel anders was as dié wat jakkals praat. Iemand
wat die dierestories wou vertel, moes dus tien of twaalf verskillende tale of dialekte
leer. Hoe ver die dieretale van die eintlike Boesmantaal en van mekaar verskil het,
kan ek nie sê nie; maar die uitwerking van
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die tale op die later Afrikaanse Boesmanstories was eienaardig. In die meeste
oorspronklike Boesmanstories verskyn gedurig liedjies en gediggies wat een of
ander van die diere opsê. Nou, toe die Boesmantaal self aan uitsterwe was, het die
vertellers die stories in hulle eienaardige Afrikaans oorgesit. Van die diertaalliedjies
en -gediggies het sommige nog bly bestaan selfs nadat die vertellers die betekenis
verloor het. Mettertyd het hulle 'n mengelmoes van Boesmans en Afrikaans geword,
heeltemal sonder betekenis. Die klank was die vername ding, die betekenis 'n
ondergeskikte saak. Daaruit het die latere “Dwaalstorie” ongetwyfeld ontstaan.
Sommige van die stories is net 'n aaneenskakeling van woorde met 'n dowwe
skaduwee van betekenis. In ander weer was die betekenis duideliker. En hierdie
laaste soort herinner 'n mens baie aan die vroegste Europese kinderliedjies en
-gediggies, wat deur die eeue geleef het; ook net woorde en rympies, met 'n baie
duistere betekenis.
Die Boesmans se “Dwaalstories” het altyd vir Afrikaanse kinders 'n groot
aantreklikheid besit. Die skrywer ken een Afrikaanse familie Grobler wat 'n ou
Boesman, outa Flip, in diens had. Al die kinders het min of meer onder sy toesig
grootgeword. Hy was 'n fameuse storieverteller. Die “Wolf en Jakkals”-sage het hy
van A tot Z geken, en dwaalstories sonder einde. Die kinders het altyd 'n dwaalstorie
gekies wanneer die keuse aan hulle oorgelaat was, en vandag kan hulle nog 'n
menigte opsê, woord vir woord, en outa Flip is al dertig jaar in sy graf! Sommige
van die sogenaamde stories is op suiwer rym. Dit is natuurlik enkel aan blanke
invloed toe te skrywe. Die oorspronklike Boesmans het niks van rym geweet nie.
Ander weer bevat soveel betekenis dat dit duidelik is dat die aaneenskakeling van
woorde oorspronklik 'n werklike storie was.
Die skrywer self het jare lank 'n ou Boesman, outa Hendrik, geken. Hy was oor
die honderd jaar toe hy enige jare gelede oorlede is. Erich Mayer het 'n skildery van
die ou gemaak kort voor sy dood. Die tekening verskyn teenoor die titelblad (p. 1286
- Red.) Ou Hendrik kon ook 'n reeks dwaalstories opsê, wat vir die

Ou Hendrik, die swerwende Boesman wat af en toe op Rietfontein uitgeslaan het. Volgens
Marais het hy die Dwaalstories in hul oorspronklike vorm van hom gehoor.

skrywer interessant was omdat daarin altyd veel meer waarde aan die betekenis
geheg was as in bo-aangehaalde Grobler-tipe. Al die stories het ten minste die
suggestie bevat van 'n reeks verhaalagtige gebeurtenisse - net só 'n suggestie as
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wat nodig is om die lewendige verbeelding van 'n kind kragtig te roer. Iemand wat
belang stel in die sielkunde van die kind, sal gou besef waar die aantrekkingskrag
van die storie sit.
Ek wil probeer om 'n paar dwaalstories van ou Hendrik weer te gee. Ongelukkig
het ek nooit een van hulle woord vir woord opgeskryf nie. Ek het 'n paar neergeskryf
onmiddellik ná die vertel. Ek erken tot my spyt dat daar baie verlore is. Die
eienaardige Afrikaans-Boesman-woorde en -uitdrukkings is my meestal
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ontgaan, en die gepaste gebare, natuurlike namakings en uitdrukking kan in geskrif
nie weergegee word nie. Die leser het miskien die persoonlike ondervinding gehad
en besit die nodige verbeeldingskrag om dit self by te sit.’
Opmerking: Die geleerde Duitser was dr. W.H.I. Bleek (1827-1875).

Aantekeninge deur die redakteur:
Die dwaalstories het oorspronklik in 1921 in Die Boerevrou verskyn. Later is hulle
saam met ander stukke gebundel in Dwaalstories en ander vertellings (Nasionale
Pers, 1927). In 1959 is hulle as Dwaalstories in 'n afsonderlike boekie uitgegee met
die tekeninge van Katrine Harries wat ook in hierdie versameling afgedruk word (dié
boekie was een van my ou firma, Human & Rousseau, se eerste publikasies, in sy
stigtingsjaar, 1959).
Aan die taal en styl van Dwaalstories, Marais se grootste prosa en van die grootste
prosa in ons taal (N.P. Van Wyk Louw se uitspraak, en een waarmee 'n mens moet
saamstem), het ek omtrent glad nie verander nie. Hierdie verhale is suiwer poësie,
en om met hulle te peuter sou feitlik heiligskennis wees.

Gedigte
Die Versamelde Werke bevat al die gedigte in J.L. van Schaik se Versamelde
Gedigte plus drie nuwes: ‘Piet van Snaar’, ‘Mahlo-a-Naledi’ en ‘Die Nag’. ‘Piet van
Snaar’, 'n ballade in ligte trant, het op 5 Mei 1905 in Land en Volk verskyn en in
1977 as 'n geïllustreerde kinderboek by Human & Rousseau. ‘Mahlo-a-Naledi’ het
vroeër in die Nasionale Pers se uitgawe Gedigte verskyn, maar is nie in die
Versamelde Gedigte opgeneem nie. In Die Groot Verlange word die vermoede
uitgespreek dat dit nie die ‘nodige aanvaarding van Gods wil’ (mens kan 'n bietjie
moedswillig byvoeg: ‘vir skoolvoorskrywing’) toon nie. ‘Die Nag’, weer, kan as nogal
dekadent beskou word. Dit handel, so word in Die Groot Verlange (p. 482) afgelei,
‘oor die dood en die surrogaat-dood, morfine ... Opvallend baie van die elemente
uit De Quincey se beroemde prosa-loflied tot opium kom hier ook voor, maar Marais
gaan nog verder as De Quincey. “Die Nag” is 'n liefdesgedig, en die beminde - die
godin, want hy noem haar u - is morfine.’
Wat redigering betref, is Marais se gedigte met groot piëteit benader. Met vier
uitsonderings is niks verander nie: 1. Die laaste reël van ‘Mabalêl’ se eerste strofe
lui al in talle uitgawes van die Versamelde Gedigte ‘winkend blik die eerste vure’.
Ek is oortuig dat Marais ‘blink’ wou sê (veral aangesien dit in die derde laaste
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strofe herhaal word), en het dit so gewysig. 2. Op p. 1024 is Gethsemané in
Getsemane verander, soos dit vandag gespel word, en sonder die aksent. 3. In die
laaste strofe van ‘Don Quixote’ (p. 1027) is ‘dié heer’ verander in ‘die heer’, soos
dit kennelik bedoel word. 4. Ten slotte het ek my die vryheid veroorloof om reëls
deurgaans met 'n klein letter te laat begin, soos wel reeds by 'n minderheid gedigte
die geval was.
Oor die woord ‘meidjie’ in ‘Mabelêl’ (sesde reël, p. 1022) het ek heelwat geaarsel.
Dit is seker dat Marais nie in 1923 aan ‘meidjie’ die gevoelswaarde wou heg wat dit
vandag het nie. (‘Mabalêl’ is by uitstek die geskrif wat 'n bekende literêre kritikus
laat praat het van die ‘liefdevolle’ manier waarop Marais die inboorlingvroue beskryf.)
Andersyds kan 'n mens betoog dat Marais ‘meidjie’ meer as troetelnaam gebruik
het as iets anders en dat dit gevolglik so moet bly. Sowel dié woord as
‘Boesmanmeidjie’, ‘meide’ (in ‘Die Woestynlewerkie’) en ‘jong meid’ (in ‘Die
Towenares’) is gehandhaaf.

Toneelstukke
Marais het in sy lewe drie toneelstukke geskryf, Waar die Blomme Geur (p. 1047),
Die Swart Verraad (p. 1057), en Nag (p. 1094). Laasgenoemde het postuum verskyn.
Die samesteller van Marais se Versamelde Werke was ook redakteur van
Langenhoven in Volkleur (1983), 'n seleksie uit Langenhoven se hele oeuvre. Terwyl
dit by Langenhoven opvallend was dat sy poësie onder sy swakste werk tel (baie
min gedigte is opgeneem) en sy toneelstukke onder sy beste, is dit by Marais presies
andersom. Sy poësie is op 'n hoë vlak, veral as 'n mens nog poëtiese prosa soos
Dwaalstories byreken, sy dramas van sy swakste werk.

Waar die Blomme Geur
'n Tyd lank het ek gewonder of 'n flouerige toneelstukkie soos Waar die Blomme
Geur in die Versamelde Werke tuishoort. Ter wille van volledigheid (dit is maar baie
kort) is dit wel ingesluit.
Marais het dié stuk op versoek van mej. Charlotte Louw geskryf terwyl hy op
Heidelberg woonagtig was. Dit het in Desember 1929 as ‘Slaap en Ontwaking’ in
Die Boerevrou verskyn, en is in 1933 as Waar die Blomme Geur (deur J.L. van
Schaik) in boekvorm uitgegee.

Die Swart Verraad

Marais se kommentaar:
‘Daar is enkele insidente in die volgende werkie waaromtrent 'n weinig verduideliking
vir sowel die gewone leser as vir moontlike opvoerders miskien wenslik sou wees.
In die eerste plek kan die volgende feite gekonstateer word as wetenskaplik waar:
In sekere gevalle van chroniese alkoholisme vind 'n eienaardige vernieling van
breinstof plaas, waarvan die gevolg is dat die aangetaste onder gewone
omstandighede al die simptome van toenemende idiotisme toon. Hy neem geen
notisie van wat om hom plaasvind nie, skyn altyd half aan die slaap te wees en skyn
die grootste moeite te ondervind om die eenvoudigste vrae te begryp en onmiddellik
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te beantwoord. Die woord “suf” in ons gewone taal beskryf sy toestand met meer
krag as deur omskrywing gedoen kan word. Daar is slegs een sielkundige moment
wat sy verlore verstand 'n kort tydjie skyn te herskep. Dit is wanneer die een of ander
gebeurde in sy onmiddellike omgewing hom tot woede verwek. Dit mag 'n simptoom
genoem word van die geestelike verwoesting wat die chroniese vergiftiging in so 'n
geval teweegbring - naamlik skielik verwekte en waansinnige drif en buie van woede,
onder die invloed waarvan wrede misdade dikwels gepleeg word. Gedurende die
voortbestaan van so 'n aanval van woede skyn die pasiënt sy verstandsvermoë
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weer gesond terug te kry. Hierdie verskynsel is egter gewoonlik kort van duur en
die hele toestand verdwyn na verhouding tot die toename van organiese vernieling
wat in die sentrale senustelsel deur die vergiftiging veroorsaak word. Hierdie feite
sal aan die gewone leser die sleutel verskaf tot die gedrag van Hektor se pa.
Dan is daar nog een opmerking, meer bepaald met betrekking tot opvoering, wat
miskien opheldering vereis. Dit is dat die eerste en derde toneel desnoods
onveranderd gelaat kan word. Die opvoering sou daardeur vergemaklik word sonder
nadelige uitwerking op die loop van die verhaal. Dit is egter slegs 'n noodmiddel en
waar dit enigsins vermy kan word sou die skrywer dit nie as wenslik beskou nie. Die
tydverdeling van die drama in vier bly natuurlik onveranderd.’

Aantekeninge deur die redakteur:
Die eerste opvoering van hierdie stuk was in Pretoria deur 'n amateurgeselskap
onder regie van Helène Güldenpfenning. Op 3 Julie 1933 skryf Marais aan haar:
‘Ek is nou besig met my twede toneelstuk. Saterdag het ek die ontwerp aan 'n criticus
voorgelees aan wie se opinie ek die hoogste waarde heg. Hy was buitensporig
opgewonde oor die stuk en het my herhaaldelik die versekering gegee dat dit die
beste werk van die aard is wat nog ooit in Afrikaans sal verskyn het. Ek laat my nie
deur sy hartstogt naar die hoogtes vervoer nie maar ek voel self dat dit die beste
werk sal wees wat ek nog ooit gedaan het. Nou is my voorstel dit: Ek sal u die stuk
oorhandig - die alleenreg. Maar ek wil hê dat u 'n geselskap op die been stel wat
die stuk deur geheel Suid-Afrika sal kan opvoer, en ek verlang 'n redelike aandeel
in die profyte.’ Van hierdie planne het nooit iets gekom nie.

Nag

Marais se kommentaar:
‘Die drama speel gedurende 'n periode van Afrikaner-ontwikkeling waaraan die
oorlog 'n verpletterende einde gemaak het. 'n Nuwe geslag was net in wording
waarvan beide seuns en dogters die voordeel van moderne onderwys geniet het
en, in hierdie opsig, deur 'n groot kloof van die onmiddellik voorafgaande
Voortrekkergeslag geskei is. Die taal waarin hul opvoeding geskied het, was natuurlik
grammatikaal Nederlands wat destyds die skryftaal van alle Afrikaners deur die hele
Suid-Afrika was, en in die Republiek die amptelike taal, en ook die taal van kansel,
hof en skool. Hierdie omstandigheid het 'n groot invloed op die Afrikaans van die
noorde gehad en daar is baie wat dit vandag bejammer dat hierdie invloed geen
kans gehad het om breëre en blywender gevolge - vernaamlik wat ons taal betref
- te bewerkstellig nie.
Die instroming van Nederlanders het ook 'n bespeurbare invloed op die periode
gehad. Vandag sien ons dat dit feitlik die enigste bron was waaruit die Afrikanerdom
van Suid-Afrika nuwe krag en lewe kon geskep het. Dit was egter te kort van duur
om 'n voortdurende nasleep te verwek. Maar terwyl dit bestaan het, was hierdie
invloed duidelik bespeurbaar in ons maatskaplike lewe in die noorde.
Wat eiename betref, moet opgemerk word dat die meeste Afrikaanse skrywers
gedurig moeilikheid in die keuse van name ondervind. Tot onlangs nog was die egte
Afrikaner-families (in die noorde vernaamlik) so aaneengeskakel dat om “gewone”
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name in verdigte verhale te besig, die waarskynlikheid meebring dat een of ander
bekende persoon onwetend genoem word. Daarom het Skrywer meer “ongewone”
Afrikanername gekies. Die name egter, hoe ongewoon hulle ook al mag klink, is
almal eg met 'n Afrikaanse geskiedenis van minstens tweehonderd jaar agter hulle.’

Aantekeninge deur die redakteur:
Soos 'n mens uit die hierbo aangehaalde brief kan aflei, het Marais in 1933 aan nog
'n toneelstuk begin skryf. Eers vroeg in 1936 het hy die manuskrip aan 'n jong
verslaggewer by Die Vaderland, F.G.M. du Toit, oorhandig met die versoek om dit
persklaar te maak en te laat uitgee. (Du Toit het toe gewerk aan 'n verhandeling,
Eugène Marais - Sy Bydrae tot die Afrikaanse Letterkunde.) Enkele maande later
was Marais dood. Sy toneelstuk, Nag, het die volgende jaar (1937) by J.L. van
Schaik verskyn.
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The Soul of the Ape
Marais se voetnote:
Means and Methods of Research: 1 This attitude is referred to at length in the chapter
dealing with sexual abnormality; Habits Acquired in Different Environments: 1 The
reverse was not proved; 2 In captivity they easily acquire the habit of eating cooked
meat, as also they frequently acquire an inordinate craving for tobacco and alcohol;
Phyletic and Individual Memory: 1 I do not think it is necessary to enter into an
abstract psychological analysis. References to behaviour will constantly be made
which will make the conception clearer than attempted definition can at this stage;
2 The finch is a seed-eater, but it feeds its young on fish or grubs exclusively; 3 It
is noteworthy that the baboon showed a deep and lasting devotion to its human
parent-by-adoption. Even after a separation of three years it immediately recognised
her with the utmost joy and affection. The otter became quite indifferent to its
foster-parent and ‘relatives’ the moment it could fend for itself; 4 All wild ruminants
in the district where this plant grows avoid it instinctively, but domestic animals never
learn its danger either by direct individual experience or through heredity and large
numbers of cattle, sheep and goats are killed annually. Even the native cattle, which
have probably had centuries of experience, eat it just as readily as the newly imported
animals. Those that recover are often repeatedly poisoned by the plant and dogs
are sometimes also killed through eating the ripe fruit; The Selective Cause: 1 It is
no doubt a conception of this truth which colours the thread of pessimism running
through all recorded human thought; the conviction that, whatever the circumstances
may be, the evil in existence must necessarily outweigh the good - as the sparks
fly upward; Addiction and Depression: 1 As a general rule, the female is less
susceptible than the male - that is to say, it takes longer experience to establish an
absolute and enduring craving for alcohol; 2 Paradise Lost, I, 496-500; 3 All these
signs are, of course, absent in a village where beer has been made and is being
drunk; Submerged Instinctive Attributes in Man: 1 Unless, of course, it is accepted
as proved that subconscious mental activity, under certain conditions, possesses
the power of direct non-sensorial contacts with other minds embodied or
disembodied, or as ‘clairvoyant,’ ‘clairaudient,’ etc.; Hypnotic Hyperaesthesia: 1 This
experiment was arranged before it was discovered that magnetism had no share in
the sensation experienced by the hypnotised girl; Divergence from Type: 1 A not
uncommon variant. It is beyond doubt a reversion; 2 Crossing under natural
conditions is unsuccessful if care is not taken to exclude extreme variants. Extreme
forms have a tendency to separate from the wild birds; 3 The ‘gorilla’ ridge and the
orbital ridges are of course invariably correlated, as one would anticipate from their
structural connection; 4 The individual development of the chimpanzee is analogous.
The foetus is much more human-like than the adult. Here there is reason for believing
that this anthropoid also represents a ‘degenerate’ type - that is to say, it is
descended from ancestors which were more human-like than the adult chimpanzees.
As in the chacma, the resemblance persists in the early post-natal stage of
development, when it is also very noticeable in behaviour. The chimpanzee baby
cries so like a human baby that the sounds are easily mistakable. It ‘pulls faces’ in
the same way and similarly jerks its arms and legs spasmodically. At a little later
stage of development it shows acute distress by the human method of throwing
itself on the ground, aimlessly kicking with its legs and moving its arms about. The
eyes are tight shut, the face is distorted and its wailing cries are very like those of
a human child at a lower stage of individual development; 5 In the African anthropoid,

Eugène Marais, Versamelde werke

as I have suggested, it is even now difficult to draw hard-and-fast classifying lines.
I had an opportunity of examining a female called Johanna, whose extraordinary
intelligence surprised
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even those well acquainted with the mentality of the big apes. She was described
as a gorilla, but she certainly had more chimpanzee than gorilla characteristics.
These were, however, so evenly divided that it was impossible on a superficial
examination to say on which side the balance lay; Disturbances of the Sexual Sense:
1 High altruism also appears in battles in defence of the troop. Dogs and even
leopards are sometimes attacked by the big males with reckless courage; 2 It seems
hardly necessary to point out that this is to the naturalist a startling abnormality. The
inflexible rule in nature is that sexual intercourse ceases as soon as conception has
taken place. Not that the female purposely avoids the male, but she cannot excite
his sexual sense. The domestic animals afford the only exceptions among the lower
animals; 3 There were at the time several cases of human goitre in the vicinity.

Aantekeninge deur die Redakteur:
The Soul of the Ape het eers 33 jaar ná Marais se dood in druk verskyn (in 1969,
by Human & Rousseau). Die boek het 'n voorwoord van meer as 50 bladsye deur
Robert Ardrey, wat weens gebrek aan ruimte nie hier opgeneem word nie. Ardrey
is baie geesdriftig, en hy maak nogal 'n groot ophef van die ontdekking van Marais
se lank verlore meesterstuk. In werklikheid is dié teks hoogs waarskynlik nie die
volledige Soul of the Ape soos Marais dit wou voltooi nie. Die hele verhaal word in
Die Groot Verlange vertel en kom kortliks op die volgende neer: Marais het
waarskynlik in 1916, kort voor die einde van sy Waterbergse tydperk, by sy broer
Charles op Boshof (waar hy geneeskundig behandel is) aan dié beoogde magnum
opus begin skryf. Nadat hy die Waterberg vroeg in 1917 vir goed verlaat het, het hy
in Pretoria verder daaraan gewerk, en toe weer gedurende 'n verblyf op 'n plaas op
die Springbokvlakte. As advokaat by die Pretoriase Balie sit hy die werk voort en
bespreek dit met 'n hele aantal vriende, ook herhaaldelik met sy seun. Vermoedelik
vroeg in 1919 gee hy vir sy seun 'n manuskrip. Dit lyk egter asof Marais gedeeltes
van die manuskrip waaraan hy nog wou werk, of waarmee die seun nie kon
saamstem nie, voorlopig teruggehou het - soos blyk uit die feit dat sowel die seun
as Marais se ou vriend advokaat Charles te Water in onderhoude met my verwys
het na temas uit The Soul of the Ape wat nie in die ekstante vorm van die werk
verskyn nie. Nadat Marais se seun die manuskrip vir sy pa oorgetik het, gee hy dit
aan hom, maar hou 'n deurslag. Hierdie deurslag was The Soul of the Ape soos ons
dit vandag ken. Marais het wel nog 'n hele rukkie aan die manuskrip gewerk en dit
deur 'n jong vriendin laat oortik - moontlik twee keer - maar hy het dit nooit voltooi
nie. Later, in die chaos van sy ontwrigtende ondervindings op Heidelberg, het die
manuskrip verlore geraak. Dit lyk selfs asof Marais se onvermoë om die boek te
voltooi, vir hom so 'n bittere teleurstelling was dat hy die blote bestaan daarvan
vergeet het, soos hy meermale met onaangename herinneringe (selfs mense,
moontlik selfs party van sy susters) kon doen. In 1921 verskyn vertaalde gedeeltes
van The Soul of the Ape (sonder verwysing daarna) as artikels in Die Banier, bylaag
tot Die Brandwag (later gebundel in Natuurkundige en Wetenskaplike Studies, p.
173). In 1928 neem hy as 't ware formeel van die Engelse werk afskeid deur 'n
artikelreeks met die titel ‘Die Siel van die Aap’ (maar met 'n heeltemal ander inhoud
as The Soul of the Ape) in Die Huisgenoot te laat verskyn. (p. 214 e.v. van hierdie
versameling).

The Road to Waterberg
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Die volgende voorwoord, gedateer 1 Augustus 1972, deur Eugène Marais se enigste
seun, Eugène Charles Gerard, het in die oorspronklike uitgawe verskyn:
‘There was no natural phenomenon, no facet of human behaviour, no form of
animal behaviour whose underlying causes Eugène Nielen Marais did not seek to
probe, recording his ob-

Eugène Marais, Versamelde werke

1292
servations and theories with attractive clarity in popular form.
Today when ecology, the population explosion, environmental pollution and the
study of animal life are evoking so much interest and concern, it is interesting to find
that Marais' work foreshadowed much that is now considered as new and that he
based his views on personal research and was not merely a collector of other
researchers' conclusions to produce theories of questionable validity.
How wide the range of his interest was can be gauged from the diversity of subjects
dealt with in this book. Even where it may appear that Marais contradicts himself or
may be mistaken, the presentation of his subject matter is always a stimulus to the
interest and thought of his readers.
Many of the articles here collected were, as mentioned in the foreword to My
Friends the Baboons, but sparks from the anvil on which Eugène Marais was
fashioning his later published books.
After almost forty years there has been an upsurge of interest in the works of
Marais and in himself, stimulated no doubt by the re-publication of his books, The
Soul of the White Ant, My Friends the Baboons and the recent issue of The Soul of
the Ape. To cater for this interest, articles which he contributed to English and
Afrikaans journals and newspapers many years ago have been collected for
publication. Those that appeared in Afrikaans have been specially translated; the
source of each publication being noted.’
Die meeste van die essays in The Road to Waterberg is deur my versamel, as
uitvloeisel van my navorsing oor Eugène Marais se lewe. Die bundel het in 1972 by
Human & Rousseau verskyn, twee jaar voor Die Groot Verlange, Marais se
lewensverhaal.
'n Aantal artikels in die oorspronklike publikasie The Road to Waterberg is uit
Afrikaans vertaal en is dus nie in die Versamelde Werke opgeneem nie.

1. The Road to Waterberg
Hierdie essay is saamgestel uit twee fragmente wat uit verskillende oorde in my
besit gekom het. Dit bevat interessante biografiese leidrade.

2. Notes on Some Effects of Extreme Drought ...
Voetnoot van Marais: ⋆ ‘On the farm Rietfontein No. 1944 a layer of these beautiful
shells, of all shapes, was found at 26 feet.’
Hierdie artikel is geskryf terwyl Marais in die Waterberg woonagtig was. Hy skryf
uit eerstehandse waarneming. Dit het in 1914 in band VII van The Agricultural Journal
of the Union of South Africa verskyn en is later ook, volgens Marais se mededeling,
deur die Smithsonian Institution in die V.S.A. uitgegee.

3. How the Honey-guide Delivered a Man ...
Eerste verskyning die Star, 5 Maart 1927.
Soos so baie ander artikels is hierdie een op Marais se Waterbergse ondervindings
gebaseer.
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4. Lion Glimpses from the Great Letaba River
Eerste publikasie onbekend.

5. A Killer in Action
Hierdie knap geskrewe artikel is vermoedelik oorspronklik vir die Star bedoel, maar
dit lyk nie of dit ooit daarin verskyn het nie. Dit is baie jare later ‘ontdek’ en in
Standpunte gepubliseer. Dit is 'n uitvoeriger behandeling van 'n voorval waarna
Marais in die artikel ‘Insekte se Draadloosseine’ verwys (p. 294 van hierdie
versameling). Lg. artikel dateer die voorval as 16 Desember 1933.
p. 1225a: Marais herhaal hier sy stelling (maar hier versigtiger) dat die skerpioen
meer aan 'n soogdier herinner as aan 'n insek (wat dit natuurlik glad nie is nie) (vgl.
p. 65).

6. White Ants and Their Communal Mind
Eerste verskyning die Star, 18 Februarie 1928.
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7. The Wonders of the White Ant
Eerste verskyning die Star, 25 Februarie 1928.

8. How the White Ants Battled Against Drought
Eerste verskyning die Star, 3 Maart 1928.
Baie van die inligting in hierdie artikel verskyn ook in Die Siel van die Mier.

9. The Termite Queen as the Brain of an Organism
Nie as artikel geskryf nie, maar as 'n lang brief aan sy ou vriend Wm. Spilhaus, deur
wie se bemiddeling dit in 1933 in die Britse sielkundige tydskrif Psyche verskyn het.
Die gegewens stem ooreen met dié in die laaste hoofstuk van Die Siel van die Mier,
wat ná 'n baie lang onderbreking by die ander artikels in die bundel gevoeg is.

10. Baboons, Hypnosis and Insanity
Ook hierdie stuk was 'n brief aan Wm. Spilhaus. Dit het in 1926 in Psyche verskyn.

11. The Bavenda's Sacred Beads
Eerste verskyning die Star, 28 September 1929.
Sien opmerkings oor die Bawenda by p. 843c van hierdie versameling.

Slotopmerkings deur die redakteur
Tot dusver het ek nog niks gesê oor die feit dat slegs 'n beperkte aantal illustrasies
in die Versamelde Werke opgeneem kon word nie. Tot my groot spyt was dit
onmoontlik om die hele klompie foto's wat sekere artikels vergesel het, hier af te
druk. Party van hulle, soos dié by ‘Die Siel van die Aap’ (uit die bundel 'n Paradys
van Weleer), het vyftig jaar of meer gelede in tydskrifte verskyn, en is daar so sleg
afgedruk dat reproduksies van hierdie powere reproduksies erg flou sou vertoon
het. In mindere mate geld dit ook die afdrukke in die bundel Die Siel van die Mier.
Al die oorspronklike foto's het lankal verlore gegaan. Die bundel Keurverhale het
oorspronklik 'n aantal dekoratiewe illustrasies van bedenklike gehalte bevat, wat
nie in die Versamelde Werke sou gepas het nie.
Nou iets heeltemal anders. In een stadium het dit baie gelyk asof een van Marais
se artikels, ‘The Yellow Streak in South Africa’, nie bestem was om in 'n bundel
opgeneem te word nie. By die samestelling van 'n vorige bundel, The Road to
Waterberg, is dit weggelaat omdat dit stellings bevat wat vir my verregaande en
vergesog gelyk het en nog lyk. (Marais haal naamlik natuurkundiges aan wat twyfel
of die Boesman as mens geklassifiseer kan word - en stem dan blykbaar met hulle
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saam!) Maar hoewel die Versamelde Werke nie op volledigheid aanspraak wil maak
nie (sien die Voorwoord) het ek tog gevoel dat ‘The Yellow Streak’ maar kan in,
veral omdat dit 'n paar baie snaakse briewe bevat. Die artikel was reeds in bladsye
opgemaak toe die byvoeging van hierdie aantekeninge getoon het dat enkele bladsye
êrens weggelaat sou moes word. ‘The Yellow Streak’ sou nogmaals in die slag bly.
Toe kom 'n uitweg by my op. As ek die artikel in die aantekeninge aanhaal, sou
dit soveel kleiner geset kon word dat dit tog inpas. Uit die oogpunt van dié wat dit
ongewens vind, sou dit terselfdertyd minder prominent wees. Ek gee dit dus in sy
geheel weer:
‘Scientists who came into contact with the pure progenitors of the present “Yellow
Streak” in South Africa a century and more ago, invariably at one time or other fell
into grave doubt as to whether the lowest of these could in fair reason be designated
human beings. It was felt, even then, that a line had to be drawn somewhere, and
most naturalists who made acquaintance with the Bushman in his native habitat,
were strongly inclined to draw that line so as to exclude these at least.
Lichtenstein, for instance, long before the birth of the pithecoid theory - when the
bare mention of such an idea would have been laughed to scorn - refers with
suspicious insistence to their ape-like characteristics. Today the wild Bushman
affords the strongest existing proof of the polygenetic theory of human descent. The
psychologist finds so many apelike mental attributes that it is difficult to avoid the
conclusion that nothing more than the skeleton of an articulate language separated
them from the anthropoids. And to the comparative.
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anatomist the thing seems beyond question. The profound somatic differences
between the Bushman and the lowest human race precludes all idea of a common
species. The strange structural peculiarities in the sexual organs would alone
constitute a divergence from type unparalleled in nature. If such a difference, both
in form and function, existed in any mammal outside the order of primates, it would
be more than sufficient to procure for it classification as a distinct species. And it is
not only the structure of the sexual organs which separate the Bushman from all
human races. His body is full of such peculiarities both in skeleton and soft parts.
Everything points to a near ape-ancestry and to an ape-ancestry different from that
of the rest of the human race.
One would anticipate just such differences if one could visualize human-like races
derived from satyrus Ourang and the Chimpanzee respectively.
And it is a singular thing that this ape-like being with the small brain, the pinched
lower maxilla; with genial tubercles no more developed than those of the baboon (in fifty per cent of skulls they are mere monkey pits) - it is singular that this first
cousin to the Chimpanzee should yet be the only true native South African artist.
He was the first and only engraver and painter; the only musician; a poet and
story-teller whose genius would compare favourably with that of any human race of
a far higher degree of culture. And wherever this yellow streak has polluted the
stream of “higher” South African blood it has prepotently carried with it this masterful
strain of artistry. The so-called Bushman is our true and only Bohemian. With a
broken-backed fiddle, a hoarse concertina and a bottle of virulent brandy he can
still at will transform the wilderness into a joyous paradise. And, withal, a sense of
humour always proof against all miseries and vicissitudes.
It is a thing to be regretted that the genius of this rapidly vanishing race was never
directed towards writing. Dr Bleek's collection of beautiful folk tales, poems and
songs suggest infinite possibilities. As it is, the only modern writings of these
remarkable people consist in the proclamations and state documents of their captains.
They gloried in stately pronunciamentos. They learned easily, wrote fluently, and
eventually constructed a written language of their own out of the peculiar Afrikaans
they spoke and the missionary language thrust upon them later. There would be no
room for the big proclamations, but here follow a few samples of formal letters from
collections formerly in the possession of General Jan Celliers, Mr Robbertse of
Humpata, and the Rev. D. Postma. The originals were all autographs with one
exception.
The following is from an under-captain to a small commando of Boers. He was
apparently descended from, or related to, the two big captains whose names he
bore. Neither grammar nor spelling is altered:
“Ik Riet Taaibosch Massouw Massouw. Ik staat in die schoenen van den groot
Kapteijn. Ik zeg een woord. Daar is een woord tot mij gekomen dat gijlieden in de
Revier lager getrek heeft. Is dit vrede of is dit oorlog?
Riet Taaibosch Massouw Massouw Kapteijn!”
Next to Jonker Afrikaner the captain Witbooi was perhaps the most remarkable
personality produced by the race in recent times. Here are two early letters of his
long before the Germans appeared on his political horizon. (He wrote a very fine
neat hand.)
Gibeon, 9 Jan. 1876
“Lieve Boeren. Ik heb gehoord dat gij wilt inkomen met oorlog om dit land te
nemen. Is dat waar of niet? Als dat niet waar is zeg ik ook niets. Maar als dat waar
is zeg ik ulieden draait om. Haast U. Ik wil U in mij land niet hebbe. Ik wil geen
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gemeenschap met U houden. Ik wil mij land niet door U laat verderven. Nog eenmaal
zeg ik tot U draait om gij Boeren.
Ik zal niet veele woorden tot U zeggen. Hopende dat tog alles wel gaat en naar
vrede gemaakt word.
Ik ben,
Klein Kibo Witbooi, Kapteijn van Gibeon, Opvolger van mijn Ou Vader die
overleden is.”
The following was apparently intercepted
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Terwyl Leon Rousseau met navorsing na Marais se lewensverhaal, Die Groot Verlange,
besig was, het Marais se seun, Eugène Charles Gerard, hom dikwels verwyt dat hy hom
noop om sulke bittere herinneringe uit die verlede te moet opdiep. Hy het bostaande woorde
as blyk van waardering in een van die vroeë eksemplare van die eerste druk van Die Groot
Verlange geskryf.

by the Boers, to whom the first was addressed: Gibeon, 9 Jan. 1876
“Mijn lieve vriend Jan Afrikaner.
Ek schrijf U deze paar regelen U een iets bekend te maak wat ik gehoord heb. Ik
heb gehoord dat de Boeren daar boven willen inkomen in ons land en wil met oorlog
komen, niet met vrede. Broeder ik zal dat ding niet toelaten. Zoo heb ik de Boeren
een harte brief gegeven dat hij haastiglik moet omdraai als hij met een kwade hart
komt. Zoo moet U hem ook een dergelijk harte brief geven dat hij in vrede omdraai
van de plek waar hij is.
Ik groet U hartelik.
Uw broeder Kapteijn
Klein Kibo Witbooi.”
Here is a joint proclamation by a grand Council:
“Aan de Boeren wat op Rietfontein zijn.
Ja, wij hebben gehoord dat gijlieden op pad zijn met uwe trekken om land en
plaatsen te zoeken.
Hoor nu. Dit schrijven wij uit namen van alle opperhoofden van Damaraland met
hunne onder kapteijns en volken en ook uit naam van alle kapteijns van
Namaqualand met hun volk. Wel Gij Boeren welke land zoekt gij? Hier is geen land
voor U om te koopen of te ruilen of te nemen. Wij hebben ons land zelf noodig. Zoo
moet Ulieden zoodra U deze brief krijgen moet Ulieden opbreken en haastiglik, ja
haastiglik en nogmaals haastiglik trug trug trug naar uwen eigen land waarvan
gijlieden gekomen zijt.
Wij hebben gehoord dat drie van Uw paarderuiters bij die werf van Kaptein Andries
Lammert geweest is om land te zoek en dat hij U lieden niet wou toelaten verder te
gaan. En dit keuren wij sterk goed.
Wij van Rietfontein: Wie heeft U recht gegeven op ons grond te woon?
Als gij niet wil hooren na dit geschrijf en het komt slaags met ulieden dan mogt
U zelf toezien.
Kapteijn Schamus
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en Andries Lammert,
en oulieden Saul Stephana
en Die van Barman.”
Here is a typical Hottentot challenge by a writer with so small a following that he
was not entitled to the rank of Captain:
“Ik Grootman Frederick Flermuis van Ganze. Die eenwoord-zegger. Hij van Ganze.
Aan die voorman van die Boere paarderuiters die bij Reki is. Ik heb gehoord dat gij
groot woorden uitblaast onder de zon. Dageliks doet gij dit omdat er geen tegenpartij
is die U aanhoort. Weet dan vriend dat ik ook op een rijpaard zit dat ik ook die roer
draagt. En niemand kan hier in dit veld die groot woord praat en die spog paard rij
dan ik alleen. Wilt gij dat zeggen waar ik dit kan aanhooren? Hoor, ik kom U ingemoet
met mij paarderuiters en gij zult toezien.
Grootman Frederick Flermuis van Ganze.”
(The meeting took place as Flermuis promised and ended in a joint hunt and the
emptying of a cask of brandy.)
The following is not autographic. It is the only one of its kind in this collection. The
hand of the trader is visible in it:
Lake N'Game, May 16, 1877.
“To the Foreman of the White people at Reedfountain (sic).
I received your nuws from Robert and I do not now what meening of it. You akuse
me of turning bak sum of your relashuns bak from here wich I have certainly dun.
But I do not see what you got to do with it if I like to turn peepel bak considering it
is my cuntery. You threten me with wor by the messag you sent by Robert. But if
you whish to fite with me pleese to let me now and I am (your Moses) reddy.
I am
Mareme
Chief of Benchane Tribe”’
So eindig ‘The Yellow Streak in South Africa’.
By die herlees van hierdie aantekeninge oor Eugène Marais se Versamelde Werke
val dit my op dat party lesers sekere opmerkings as onnodig krities kan beskou. Dit
was hoegenaamd nie die bedoeling nie. Toeligting oor veranderings aan 'n beroemde
skrywer se werk handel noodwendig in die eerste plek oor dinge wat verander is,
nie oor die voortreflikhede wat gehandhaaf is nie. My juiste houding teenoor Marais
en sy werk word in Die Groot Verlange weerspieël.
Hierdie aantekeninge, en die Versamelde Werke self, kan seker op geen meer
gepaste wyse afgesluit word as deur die pragtige woorde aan te haal wat Robert
Ardrey aan die einde van The Soul of the Ape bygevoeg het nie:
‘Just as a remarkable guest, one of vision and many anecdotes and a remote
madness, might spend an evening by our fire, then glance at his watch and rise, so
Marais takes his leave. There is a suddenness that is part of our knowledge that we
shall never see him again. And we watch through the curtains as our visitor from
times past walks down the path, touching things with his cane. Beyond the gate he
turns down the road to the right, swinging his cane more freely. He passes under a
streetlamp and vanishes in the darkness beyond the trees. Whom else did he ever
visit? Where else did he go?’
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