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In my laaste bydrae, Lank, lank gelede … eendag, het ek verwys na my 

verwondering oor ou motorwrakke langs ons paaie en hulle verhale. Dié nostalgie 

gaan verder. Ek het vir ’n aantal jare die voorreg gehad om in die Groot Karoo 

predikant te wees. Huisbesoek op die groot Karooplase is al ’n storie op sigself. Dié 

harde wêreld van groot plase, het hierdie hunkering na die storie agter ou dinge wat 

wat verwaarloos lê, intens geïnspireer. Dit is nie snaaks om in die Karoo, op pad na 

’n gesin op huisbesoek, dikwels by ou, onbewoonde huise verby te ry nie. Nou, 

verwaarloos, dikwels vervalle. Maar elkeen met ’n geheime storie. Stories van 

mense, gesinne, wat in dié harde wêreld moes oorleef. Boere wat na die wolke 

gekyk het wanneer die karoobossies se geil groenigheid in die droogtesiklus wat jare 

kan duur, verdwyn en die skape en angorabokke moet begin soek na die klein groen 

blaartjies en met stukkende bekke vanweë die skerp bossiedorings, aanpas vir die 

maer tye wat nog voorlê. Dit is sikliese roetine. So leef mens en dier in die Groot 

Karoo. Maar dié tye praat met ’n gesin en sy mense wat daar moes oorleef saam 

met die diere. Familie-intriges. Natuurlik, vreugde op die oop vlaktes met die skoon 

lugplafon wat dié wêreld seën. Lang stories van koue winters soos net die Karoo die 

kan aanbied. Blydskap na die reënreuk en die vrolike karooblommetjies na selfs ’n 

ligte reëntjie. Dankbare wêreld van swart klippe waarop ek dikwels in die somer 

gewonder het of ’n eier daarop sal bak. 

 

Waarom dié nuuskierigheid oor ou wrakke en murasies se stories? Ek lei onlangs 

die teraardebestelling van ’n lidmaat, ’n paar jaar in die tagtigs. Toe ek hom voor die 

Covid-19 tyd gaan besoek het met sy vrou se afsterwe, tref sy storie my. Soos die 

stories van die ou motorwrakke en die verlate Karoo-opstalle. Tog ook heel anders. 

Die oom woon in ’n heel gewone huis. Die meubulering is niks uitspattigs nie. Alles 

in die huis spreek van nederigheid. Maar sy storie is ’n juweel. Iemand wat vroeg in 

die lewe gedwing word om ’n ingrypende besluit rondom ’n beroepskeuse te maak. 

Teen sy ouers se wil en keuse vir hom in, anders te kies. Self kies. Hy begeef 

homself op die lewenspad. Alleen. Sy mense is nie afsydig of vyanddiggesind nie, 

maar hy is op sy eie. Hy moet sy eie heil gaan uitwerk. En hy doen dit. Hy begin 



nederig en kilm soekend die lewensleer. Altyd suksesvol. Hy weet wat hy wil en 

waarom hy wil. Hy is saggeaard en neem mense met hom mee. Hy inspireer sover 

hy gaan en bereik voor aftrede ’n baie hoë posisie in sy beroep. Hy tree af soos alle 

suksesvolle mense en sit sy nederige lewenstyl voort. Maar wanneer jy met hom 

praat, inspireer sy persoon en die lewenspad wat nie altyd glad geteer was nie. 

 

So ontmoet jy hulle. Vroeg in my bediening kruis ek dié oom se pad. Hy is terminaal 

siek aan lewerkanker. Ek besoek hom getrou om hom te bemoedig. Telkens stap ek 

oorbluf daar weg. Ek is bemoedig. Ek voel byna magteloos onbeholpe teen die 

geloofsreus wat sy verhouding met God in die grootste nederigheid voor my 

demonstreer en intrek. Die tannie bring vir hom ’n koppie sop. Hy buig die hoof en vir 

die Here se seën. Eet een teelepel sop. Buig die hoof en sê dankie. Ek besluit my 

besoeke het so min om die lyf en begin om op ’n Saterdagmiddag die hooflyne van 

môreoggend se preek met hom te bespreek. Hy word my geestelike mentor. Toe hy 

sterf, roep hulle my hospitaal toe. Hy is by sy volle positiewe en ek bid vir hom. Toe 

ek klaar gebid het, begin hy bid. Dit voel my ek staan op heilige grond. Hoe hy bid 

oorweldig my, want ek ervaar hy staan reeds in die direkte teenwoordigheid van 

God. Ek glo in lewe na die dood. Ek het dit beleef in dié oom se teenwoordigheid. 

 

Nog ’n oom is ’n treindrywer op die spoorweë. Sy vrou is fisies gestremd en hyself 

het ’n spraakgebrek. Ek het nog nooit iemand gehoor bid soos hy nie. In die 

gemeentebidure staan hy voor God met wie hy praat en hy tree in met kostelike 

woorde en uitdrukkings. Soos “verlig tog onse harte en vestandte …” Wanneer die 

gemeente krisisse beleef of hy weet van moeilike dinge wat jy as predikant ervaar, 

staan hy vroegoggend voor jou deur. Hy kom vir jou bid. En jy kniel voor die God wat 

hy so innig, nederig maar opreg, aanbid. Sy gebed oorspoel jou met God se 

teenwoordigheid – hy kom deel sy nabyheid aan Jesus, die Here, met jou. Hy kom 

preek nie vir jou nie, maar kom deel dit wat hy deel, op ’n manier wat ek nog nie 

ervaar het nie. 

 

So kan ons die lys lank maak, Ma, pa, ouma, ’n lewensmaat. Mense, wat lank terug 

op die pad gestap het waarop ek loop. Kruispaaie wat my lewenspad ontmoet.  

Niemand besoek meer hulle grafte nie, maar die toegegroeide grafstene herinner 

aan hulle verhale. Anders as die onbekende verhale van ou motorwrakke en vervalle 



plaashuise in die Groot Karoo, ken ek dié verhale. Ek wonder nie oor hulle nie, Hulle 

het my kom deel maak van hulle narratief.  

 

En dan wonder ek sommer maar net hoe ons dit regkry om so maklik by hulle verby 

te beweeg wanneer ons hulle gaan bêre het om stof te word in die aarde se skoot. 

Hulle het my lewe kom vorm, kom inspireer, my kom leer hoe mens krisisse van 

swaarkry, siekte, armoede, lewensworsteling, oorwinnend kan hanteer. Kom leer wie 

God regtig is. Baie min was geleerd, maar wysheid het deur hulle geskyn soos ’n 

skerp lig. Nie een van hulle was teoloë nie, maar hulle het die Waarheid geken. Hulle 

het nie geteologiseer nie, maar Hom sigbaar, tasbaar gelééf. 

 

Niemand gaan die geroeste motorwrakke afskuur en weer blink motors maak nie. 

Ook nie die Karoohuise ontbos en herbou tot hulle glorieryke jong dae nie. Hulle 

stories gaan saam met hulle stof en elemente van die aarde word. Maar die mense 

wat my pad kom kruis het, gaan my bybly. Hulle blink en leef, want hulle bly 

inspireer. 

 

Dit lyk my die Woord wil nie hê ons moet ou motorwrakke en Karoomurasies word 

nie … 


