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Voorwoord
Hierdie bloemlesing van Noord-Kaapse volksverhale
is ‘n belangrike bydrae tot die land se orale tradisie.
Storievertelkuns is ‘n integrale deel van die mensdom
se kultuurerfenis, en volksverhale in die besonder is
die neerslag van die ervaring en wysheid wat oor eeue
opgedoen is – die resultaat van die oordrag tussen
generasies.
Die ontwikkeling van nuwe kommunikasievorme, die geskrewe woord
en elektroniese media, was allermins die doodsklok vir hierdie antieke
tydverdryf. Trouens, hierdie moderne kommunikasievorme beklemtoon
die belang van storievertelling as ‘n wyse om in te lig en te vermaak.
Die projek is ‘n poging om die tradisie van persoonlike storievertelling
in gemeenskappe terug te bring. Jong deelnemers aan die projek het
merkwaardige aanklank gevind by die verhale. Nie net het die verhale
bygedra tot groter begrip en waardering vir vorige generasies, inheemse
kennis en praktyke nie, maar dit het ook gelei tot ‘n herontdekking van ‘n
ryk orale tradisie. Daarby het die ouer storievertellers se aansien onder die
jongeres toegeneem, en het daar groter respek vir hulle ontwikkel. Ook is die
storievertellers se gevoel van eiewaarde en die erkenning wat hulle van jong
mense kry, bevorder.
Ons vertrou dat hierdie bloemlesing, Stories op die wind wat vergesel word
van ‘n DVD, eindelose lees- en luistergenot aan jonk en oud sal verskaf.

Dr Charles Villa-Vicencio
Uitvoerende Direkteur, Instituut van Geregtigheid en Versoening
5
Anthology book.indb 5

11/2/07 3:39:20 PM

Stories op die wind

6
Anthology book.indb 6

11/2/07 3:39:21 PM

Volksverhale oor waardes en beginsels

1

Bobbejaan en Springbokkie n
Jan Krokkie en Aap n
Slim vang sy baas
Die man in die maan
Jakkals trek vir Wolf ’n streep”
Volstruis en Skilpad n
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Bobbejaan en
Springbokkie
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Millon Beukes en Junita Beukes
Lauretta Dawids
Boet Arnold Steenkamp

Inleiding
Die storie “Bobbejaan en Springbokkie” word in die Riemvasmaak-gemeenskap
van die Noord-Kaap vertel om die jeug bewus te maak van kwessies rondom
verhoudings en identiteit.
Ter wille van haar groot liefde vir haar eggenoot, Bobbejaan, bly Springbokkie
saam met hom in die berge and panne. Sy is bereid om haar identiteit te
verander om Bobbejaan gelukkig te maak. Die jong egpaar besef dat hulle nie
ter wille van liefde mekaar se identiteit kan verander nie. Springbokkie kan nie
haar verlange na haar vriende en die groen weivelde verbloem nie en besluit
om terug te keer na haar wêreld.
Hierdie oorspronklike storie is ’n huweliksverhaal, en bied aan ’n interessante
en belangrike les oor hoe mense ’n lewensmaat moet kies. Bobbejaan en
Springbokkie se uiteenlopende behoeftes lei uiteindelik tot die einde van
hul verhouding. Die onderliggende boodskap is dat voornemende paartjies
dieselfde waardes moet deel ten einde ’n gelukkige huwelik te hê.
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Junita is in 1990 op Aroab in Namibië, net anderkant die grens van Rietfontein, gebore omdat
daar eenvoudig nie in daardie stadium ’n kliniek op Rietfontein was nie.
Soos haar voorouers, het Junita ’n groot respek vir diere en die natuur. Die storie “Bobbejaan en
Springbokkie” het weer eens vir haar bevestig dat diere ’n belangrike rol op aarde speel. Tans is sy
’n leerder aan die Rietfontein Gekombineerde Skool, en sal graag eendag ’n veearts wil word.

Millon en haar twee broers woon by baie gawe pleegouers in Rietfontein. Toe sy nog jonger was,
was sy baie lief om saam met maats veld toe te gaan om hyra te soek. Dit is ’n soort gom wat van
’n groot groen boom verkry word.
Die les van die storie “Bobbejaan en Springbokkie”, wat sy geskryf het en wat haar altyd sal bybly,
is dat mense verskillende persoonlikhede het en dat sekere persoonlikhede nie maklik met mekaar
oor die weg kom nie.

Lauretta is in 1971 op Riemvasmaak naby Kakamas gebore. Sy was drie jaar oud toe haar familie
sak en pak deur die apartheidsregering uit Riemvasmaak na Namibië deur gedwonge verskuiwings
verskuif is. As ’n 19-jarige vrou het sy en haar familie in 1995 na Riemvasmaak teruggekeer. Toe
sy Bobbejaan en Sprinbokkie vir die eerste keer gehoor het, het sy gewonder hoe diere kon praat.
Sy het later besef dat hierdie storie en ook ander daarop gemik is om sekere lewenswaardes van
die ouer na die jonger generasie oor te dra.
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Kunstenaar: Boet Arnold Steenkamp

Eendag, lank gelede het Bobbejaan (|Norab) (||Qun ||qha) en Springbokkie
saam in die blou berge gewoon. Die panne1
1. Panne - Vlaktes waar water
daar naby was droog en bedek met ’n wit laag
versamel as dit reën. Panne is
sout wat bo-op gelê het. Dit was altyd vaal en
gewoonlik brak vandaar die naam
droog in die berge. Hier en daar was daar ’n
soutpanne.
bossie met ’n groen teken van lewe.
Bobbejaan en Springbokkie was ses jaar lank getroud en het nie kinders
gehad nie. Hulle was baie lief vir mekaar. Bobbejaan was baie lief om te kyk
hoe Springbokkie op die soutpan pronk. Springbokkie was baie lief om in die
panne (╪khaegu) (||qoe) te gaan spring.
Maar Springbokkie was baie eensaam. Sy het nie vriende (|hōsan) (|âi) gehad
nie. Bobbejaan het haar vryheid gegee, maar sy was nie tevrede met dié ou
bietjie vryheid nie.
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Op ’n dag het Springbokkie besluit genoeg is genoeg. Sy wou nie meer in
die verlate berge en panne woon nie. Sy wou daar oorkant die waters in die
groen, groen weivelde (!û-aigu) (!’au) woon.
Bobbejaan het na ’n paar maande opgelet dat Springbokkie nie haarself is nie.
Hy vra toe: “Springbokkie, Springbokkie, my vrou, wat is fout?”
Sy wou nie antwoord nie. Die volgende dag sê Springbokkie vir Bobbejaan:
“Ek is siek en sat vir hierdie lewe in die berge (!homgu) (!ao) en daar op die
panne.”
Springbokkie (||Gûros) (!Ae╪û) pronk toe in ’n boog na die groen weivelde
toe.
Terwyl sy so pronk, pronk, pronk, roep Bobbejaan agterna: “Springbokkie,
Springbokkie, my vrou, gaan jy dan regtig na die kaal vlaktes toe?”
Bobbejaan is ’n dier van die berge en Springbokkie (||Gûros) (!Ae╪û) is
’n dier van groen weivelde en oop vlaktes. Dis hoekom Springbokkie vandag
nog langs die pad in die weivelde van die Kalahari woon en Bobbejaan
in die gebergtes.
Fluit-fluit, my storie is uit.
Blaar-blaar, jy moet die storie bewaar.

|Norab Tsî ||Gûros Tsîra Xa
|Guitsē, ╪gui ||ae i !kharu hâse i ge |Noran tsî ||Gûn tsîna ╪hoa !homgu !nâ
|guipa ge re hâ. |Gū-amse ge ||goe i ||khaegu ge kaise ge ╪nâsa i !uri ╪ō-i
khami gere mûsense. Kaise i ge |hai tsî ge ╪nâsa i !homgu ai. |Gui|guibe
!am hairodi ge ûiba ge ūhâ i.
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|Norab tsî ||Gûros tsîra ge !nani kuriga ge !gamme hâ i xawe |gôa-e ge ūhâ
tama hâ i. Kaise ra ge ge |namgu i. |Norab ge kaise ge |nam i ||gûrosa mūsa
matis ╪ōxa ||khaeb ai ra uri sa. ||Gûros ge kaise ge |nam i ||khaeb !nâ si
uri╪gâsa.
||Gûros ge kaise ge |guri ai i. ||Îs ge |hōsana ge ūhâ tama hâ i. |Norab ge ||îsa
!norasasiba ge mā xawes ge ge ╪khî╪âixa tama hâ i nē !norasasib |kha.
|Gui tsēs ge ||gûrosa ra mî||gui “╪Âusa i ge a ╪âusa”. ||Îs ge !aru|î nē !û-aisa
||khaegu tsî !homgu !nâ ûi ╪gao tama hâ. ||Îs ge ||gamgu nau aib ai !am !û-ai
xūn hâ |îra !gû ╪gao.
|Norab ge ||khâgu a ge !hara ||gûros !aru|î ||î tama hâ !khaisa.
||Îb ge ra dî: “||Gûro, ||gûro, ti tara tae-e a tsū?”
||Îs ge !eream ╪gao tama hâ. Nautsēs ge ||gûrosa |Noraba ra mîba:” Tita ge
nē ûib !homgu diba go tsau, tsî ||khaegu diba.”
||Gûros ge ra uribē !am !û-ai xūn ||ga.
||Nātis uri garu hîab ge |noraba khaosa xu ra ╪gai:” ||Gûrose! ||Gûrose! Ti
tara, amabes !nâs ta i ╪gā-aigu ||ga?”
|Norab ge !homgu ti |guruba tsî ||Gûros ge !am !û-aidi tsî ╪gā-aib di |gurusa.
Nētses kōses ge ||Gûros daob xō|khā Kalaharis !û-aidi !nâ ||an hâ tsîb ge
|Noroba !homgu ai ||an hâ.
╪Oa gos ge ti |garubesa.
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Jan Krokkie
en Aap
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Salomé Cloete, Lumin Strauss en Heindrich Klim
Vaugan Basson
Michael Mackay

Inleiding
Alhoewel die storie klem lê op die feit dat onverantwoordelike optrede tot
ernstige nagevolge kan lei, kan ’n mens nie help om lekker te lag vir stoute
Jan Krokkie nie. Jan Krokkie se streke veroorsaak dat sy ma se gesondheid
vererger.
Die karakters in hierdie interessante morele storie het herkenbare menslike
eienskappe: hulle is hardkoppig en ongehoorsaam: dom, slim, liefdevol,
bekommerd of behulpsaam. Miskien is dit makliker vir mense om hul
tekortkomings deur die karakters van Jan Krokkie of Aap te sien as om dit
self te herken.
Met “Jan Krokkie en Aap” kan die luistenaar op ’n lighartige manier oor
swak menslike eienskappe nadink. Die vryheid om te lag oor Jan Krokkie se
onnoselheid en Aap se leuens baan die weg vir die luistenaar om die blik na
binne te slaan, want in “Jan Krokkie en Aap” verteenwoordig diere menslike
eienskappe en gedrag.
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Heinrich is in Namibië in ’n plek genaamd Khorixas gebore. In 1995 met die terugkeer van baie mense
wat deur die vorige regering na Namibië verskuif is, het hy na Suid Afrika verhuis. Vir hom was dit
eintlik ’n verligting toe hy Khorixas in 1995 verlaat het en so weggekom het van die verskrikking van
die olifante. Sy ma het aan hom gesê die rede waarom hulle na Suid-Afrika verhuis het, was omdat
sy oupa-grootjie en ander Riemvasmakers deur die destydse regering uit Riemvasmaak gesit is en dat
die demokratiese regering van die Republiek aan hulle oupa-grootjie hulle grond teruggee het.

Salome het drie broers en twee susters en haar ouers werk as verpleegster en ’n langafstandtrokdrywer.
Haar deelname aan die projek Stories op die Wind het haar nuwe vaardighede geleer, soos hoe om
stap vir stap te werk te gaan om ’n storie te skryf. Aanvanklik was sy huiwerig om deel te neem
aan die projek omdat sy nie baie daarvan gehou het om opstelle te skryf nie. Sy het egter haar self
verbaas en wil graag haar nuutgevonde, ontluikende talent verder ontwikkel.

Lumin woon op ’n klein nedersetting, Lutzburg, sowat twee kilometer buite Kakamas op pad na
Keimoes. Hy is die jongste van drie kinders en sy ouers is Johanna en Andries Strauss.
Hy het van die storie “Jan Krokkie en Aap” gehou omdat ’n mens ’n ernstige les op ’n vrolike
manier leer. Grootmense kan deur hierdie storie ’n waardevolle boodskap aan die jeug oorbring.

Vaugan is die oudste seun van Cecilia Basson en Isak Cloete. Hy is in 1984 in Arandis, Namibië,
gebore en het daar saam met sy twee susters grootgeword.
Vir hom was die projek Stories op die Wind baie leersaam en interessant. Hy was een van die
jongste storievertellers. Sy bydrae as ’n jong storieverteller bewys dat storievertel nie gekoppel aan
’n sekere ouderdom is nie. Enige iemand kan ’n storieverteller wees.
Tans is hy betrokke by projekwerk op Riemvasmaak en is ook ’n ywerige kunstenaar.
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Kunstenaar: Michael Mackay

Eendag lank, lank gelede toe diere (xamarin) (|gurun) nog regeer het
en mense nog nie bestaan het nie, was daar ’n stoute krokodil (||nâseb)
(||nareb) en sy moeder.
Die ondeunde Jan Krokkie het nooit na sy ma geluister nie. Hy was baie
gruwelik met die ander diere in die woud. Vroeg een oggend het hy skoonveld
verdwyn, natuurlik besig met sy kattekwaad. Sy ma het hom toe loop soek.
Teen laatmiddag het sy van uitputting inmekaargesak.
“Mamma,” skreeu Jan Krokkie toe hy later op sy ma afkom. “Wat gaan aan?”
Doef! Doef! Doef! Jan Krokkie hardloop blitsvinnig na dokter Groot Uil toe.
By die dokter (so|ôadi-aob) (!gqixa) se plek sien hy ’n lang ry pasiënte.
Terwyl hy so na die boom-spreekkamer kyk, hoor hy hoe Zebra by Renoster
kla: “Ooo, ek kon nie laas nag slaap nie, want Olifant het aanmekaar so hard
genies. Die ou het vreeslik hooikoors.”
16
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Skielik kom dit by Jan Krokkie op dat hy sand in die Olifant se slurp moet
gooi. “Aaaa-tjoeee!” nies die Olifant. Almal kyk toe vir Olifant en daar kry Jan
Krokkie sy kans om gou-gou by die dokter uit te kom. Wips! In by die deur
gaan Jan.
“Dokter, dokter, my ma het skielik siek geword, u moet dadelik kom. Ek is bang
sy gaan dood!” Groot Uil haas hom saam met Jan Krokkie uit by die deur,
verby die ander pasiënte.
Hulle kom kry sy ma roerloos op die grond. Die dokter ondersoek haar
dadelik. Jou ma benodig ’n aap se hart om gesond (╪gau ╪gau) (djin╪û)
te word, sê dokter.
“Maar hoekom ’n aap (||eregeb) (||’u||a)-hart?” vra Jan Krokkie.
“Dis die enigste hart wat sal pas,” sê die dokter. “Dit sal so gou moontlik
moet wees.”
Onseker vertrek Jannie Krokkie dadelik na die Oranjerivier op soek na ’n aap.
“Tjierp! Wat soek jy?” hoor Jannie skielik tussen ’n klomp blare.
“Wie praat (!hoa) (╪hoa) so?” vra Jannie. ’n Groot aap spring woerts uit die
boom uit en sê: “Dis ek, Frikkie die aap!”
“Aap! Aap, jy is net die man wat ek soek!” Blaker Krokkie dit uit. “Ek het jou
hart nodig om my ma gesond te maak!”
“O, is dit so? Ek sal jou graag wil help, Krokkie, maar ek kan dit nie vandag
doen nie. Ek sal môre (||ari) (||’ûi) kom,” sê Frikkie.
Die volgende oggend vroeg kom spring Frikkie na Krokkie toe. “As jy my oor
die rivier neem na daardie lekker vrugtebome aan die ander kant, sal ek my
hart vir jou gee. Ek het dit daar vergeet, dit hang in die boom”.
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Aap spring toe op Jan Krokkie se rug en Krokkie swem woerts-warts oor die
rivier. Aan die ander kant, spring Aap van sy rug af en land in ’n hoë boom,
ver van Krokkie af.
“Hoe kon jy so onnosel wees?” skree Frikkie. “Watter lewende ding kan sonder
’n hart leef? En dankie (gangan) (aio) dat jy my oor die rivier gedra het. Ons
ape kan nie swem nie en die vrugte aan dié kant is te heerlik.”
Woerts, Frikkie die aap verdwyn tussen die groen bome.
Woerts-warts, my storie is uit
Woerts-warts, fluit-fluit!

Jan Krokkie and Monkey
One day, long, long ago, before humans existed and animals (xamarin)
(|gurun) still reigned the earth, there lived a mischievous crocodile
(||nâseb) (||nareb) and his mother.
Naughty Jan Krokkie never listened to his mother and continually played
pranks on the other animals in the forest. Early one morning, Krokkie
disappeared without telling his mother. No doubt, Jan Krokkie was out
looking for mischief. His mother went off to look for him. By late afternoon,
his poor mother collapsed with exhaustion.
“Mamma!” shouted Jan Krokkie when he came upon his mother that
afternoon, “What’s happening?”
Doef! Doef! Doef! Jan Krokkie raced to doctor (so|ôadi-aob) (!gqixa)
Big Owl’s surgery, where he found a long queue of patients. While he
was looking at the tree-house surgery, he heard Zebra complain to Rhino,
“Ooo, I did not sleep a wink last night. Elephant kept on sneezing so loudly.
The big guy has terrible hayfever.”
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A thought entered Jan Krokkie’s mischievous mind. He picked up a handful
of sand and threw it into Elephant’s trunk.
“Aaaa-tjoeee!” sneezed Elephant. Everyone looked at Elephant. Jan Krokkie
grabbed his chance. Whoeps! He raced past the queue and into the doctor’s
room.
“Doctor, doctor, my mother collapsed, you must come straight away!” Big
Owl (|Honos) (N||un) and Jan Krokkie rushed out of the door, passing all
the other animals.
They found the mother lying dead still on the ground. The doctor examined
her instantly. “Your mother needs a monkey’s heart in order to heal (╪gau
╪gau) (djin╪û),” says Big Owl.
“But, but... why a monkey’s heart?”
“It is the only heart that will fit,” replied the doctor, “she needs it as soon
as possible!”
Confused and uncertain, Jan Krokkie set off to the Orange River in search
of a monkey.
Suddenly, Jan Krokkie heard a voice from among a thicket of leaves.
“Who’s there, who is talking?” asked Jan Krokkie.
An enormous monkey (||eregeb) (||’u||a) jumped from a tree and said,
“It is I, Frikkie the Monkey!”
“Monkey, Monkey, you are just the one I am looking for. I need your heart
to give to my mother. She is ill!”
“Oh, is that so!” replied Frikkie the Monkey. “Well, I would like to help you,
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Krokkie, but see, I can not do it today. I will meet you again tomorrow (||ari)
(||’ûi).”
Frikkie came jumping back early the next morning. “If you take me across
the river to those lovely fruit trees on the other side, I will help you. See,
my heart is hanging in one of those trees.”
Frikkie, the Monkey jumped onto Krokkie’s back. Swish-swish-swish Jan
Krokkie swam quickly across the river. Once on the other side, Frikkie
jumped off his back and landed high up in a nearby tree.
“How can you be so stupid, Krokkie? What living creature would leave his
heart hanging in a tree. But thanks for bringing me across the river. See,
us monkeys cannot swim and these trees have delicious fruit!”
Swish-swish-swish, Frikkie the Monkey disappeared behind the trees.
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Slim Vang
Sy Baas
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Ella Snyders en Clara Freeman
Clara Freeman
Boet Arnold Steenkamp

Inleiding
Hierdie Jakkals en Leeu-storie is nog ’n uitstekende illustrasie van die beginsel
dat mense wat nie sterk is nie slim moet wees. Dit is ook ’n storie wat oor
ouerskap handel. Weer eens gebruik Jakkals sy slimstreke om Leeu te verneuk
en kos te kry vir sy brandmaer kinders. Die optrede van Jakkals, Leeu en hul
kinders plaas ouerskap onder die soeklig.
Die leeuwelpies se spoggery oor hul sterk pa lei tot Jakkals se slim plan om
Leeu se kos te steel. Jakkals se verneukery word deur sy eie kinders ontbloot
toe hulle dit later aan Leeu se kinders vertel.
Die skrywers gebruik hierdie kinkel in die verhaal om die verhouding tussen
kinders en ouers te beklemtoon. Ella, een van die skrywers, verduidelik dat
haar ouers hulle geleer het dat dinge wat in hul huis gebeur daar moet bly.
Clara, die storieverteller, voeg by: “Uit die mond van suigelinge sal jy die
waarheid leer.”
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Ella is in 1958 op die plaas Straussburg buite Upington gebore. Sy is ’n oud onderwyseres en het
drie en twintig jaar lank onderwys op sowel primêre as sekondêre vlak gegee.
Tans is sy betrokke in die Neighbour Helping Neighbour-projek in Louisvaleweg, Upington. Die
program van die Departement van Maatskaplike Dienste en Ontwikkeling fokus op die welsyn van
die kind, ou mense en gestremdes.

Clara is ’n gepubliseerde digter en skrywer asook ’n gemeenskapswerker.
In 2002 is haar eerste digbundel, Ashoop Kind, gepubliseer. Tans werk sy aan twee verhale, “Kva’s
pad” en “Troebeljare van gister”, wat die lewe op Middelburg en haar ma se rol as steunpilaar belig.
Sy was ook aangewys as feesdigter vir 2002 en haar eerste digbundel het toe die lig gesien.
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Kunstenaar: Boet Arnold Steenkamp

Tussen stomp afgevrete graspolle loer die rooi duinesand skaam-skaam na
die son in die pienk awendskemering. Stadig begin die naglewe van die
wildernis (!garo hai-aib) (╪’ha) vorm aanneem.
Klein jakkalsies kom speel-speel uit hul diep donker gat, reguit na ’n
omgevalle boomstomp – die skeidslyn tussen Jakkals en Leeu se domeine.
Toe die leeuwelpies (xamron) (!qhoeke une) die skel blaffies van die
jakkalsies hoor, kom hul een-een orent en strek die laaste slaap uit hul lywe
uit. Hulle beweeg snuffel-snuffel tot by die boomstomp, waar hul gewoonlik
saam met die klein jakkalsies speel (|huru) (!q’ora).
Die mollige leeuwelpies stamp sonder inspanning die brandmaer jakkalsies
speel-speel van die boomstomp af. Uitasem vra een van die jakkalsies: “Julle is
so vet (kau) (!hûi). Waar kry julle pa ’n vleisspoor in die ongenadige droogte?”
Breëbors spog die leeuwelpies: “Ons pa is mos sterk (|gaisa) (!aqa-i) en
kragtig, daarom bring hy elke aand vir ons vleis.”
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Daardie aand vertel die opgewonde jakkalsies hul pa wat Leeu se kinders
hul vertel het. Jakkals dink so ’n bietjie en sê aan homself: “Leeu mag sterk
en kragtig wees, maar ek wat vos se kind is, is die slimste.” Hy staan toe so
‘n bietjie en kopkrap, terwyl hy vet murg uit ’n been krap.
Die volgende aand lê hy vir Leeu by die
1. Ntoeibos - ’n Inheemse grassoort
Ntoeibos1 voor. Leeu loop verby met ’n
van die Kalahari.
springbokkie in sy bek. Jakkals njaaw benoud,
net soos een van Leeu se kinders. Leeu dink nie
twee keer nie en gooi die vleis (||gan-i) ( oe) neer en spring op om sy kind
te gaan red. Jakkals gryp die vleis en lê ore plat huis toe.
So het dit elke aand gebeur, totdat jakkals se kinders stewig begin vet optel het.
Op ’n dag speel die kinders weer saam, maar die keer is dit die jakkalsies wat
die Leeutjies maklik omstamp. Leeu se kinders raak bekommerd en vra: “Waar
het julle pa vleisspoor gekry dat julle so uitsit?” Die jakkalsies spog met trots:
“Dis ons pa wat jul pa bang maak. Dan laat jul pa sy vleis val. Ons pa tel dit
op en bring dit huistoe vir ons.”
Honger en baie teleurgesteld gaan vertel Leeu se kinders hul pa dat dit
Jakkals is wat hom saans bang maak, sodat hy die vleis kan neergooi. Leeu se
neus trek so toe dat sy maanhare soos ystervarkpenne (!noab di ||khūgu)
(|ho|’au) regop staan. Hy brul dat die aarde (!hūbaib) (!u) bewe. “Daai
vervloekte koro (jakkals), as ek hom onder my kloue kry, kou ek hom dat daar
nie eers ’n beentjie vir hiëna oorbly nie.”
Die volgende aand lê Jakkals weer sy geluk en afwag. Hy njaaw en njaaw so al
wat hy kan, maar Leeu gooi doof. Jakkals gooi maar later stert tussen die bene
en gaan met ’n swaar hart (╪gaob) (|e) huistoe.
Die skoen is aan die ander voet. Jakkals is huis toe sonder kos vir sy kinders.
Leeu en sy welpies het partytjie gehou op die rooi duinesand. Ja, uit die mond
van suigelinge sal jy altyd die waarheid leer.
Fluit, fluit, my storie is lekker uit!
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Die Man
in die Maan
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Antoinette Steenkamp en Lucinda Steenkamp
Anna Eiman
Garth Erasmus

Inleiding
Die storieverteller Anna Eiman het hierdie volksverhaal gehoor van haar
pa se ma, Ouma Lydia Steenkamp, by wie sy en haar niggie Rosiena gereeld
oorgeslaap het. Anna het weer op haar beurt aan haar kinders dié storie
oorvertel. Sy is trots dat haar dogter Antoinette, een van die skrywers van
hierdie storie, dit met die res van die land gaan deel. Anna glo dat “Die man
in die maan” meer as ooit ’n belangrike les vir ons in vandag se vinnige lewe
kan leer. Sy glo dat ’n mens nie op die sabbatdag werk mag doen nie. In plaas
van rus op die sabbatdag het die man hout in die woud gaan soek. As gevolg
van sy ongehoorsaamheid, het die man in die maan beland.

25
Anthology book.indb 25

11/2/07 3:39:40 PM

Antoinette is in 1991 in die Gordonia-hospitaal, Upington gebore. Sy het een broer en drie susters.
Die aspek van die projek Stories op die Wind wat vir haar die uitdagendste was, was die skryf van
’n storie. Sy het egter baie baat gevind by die stelselmatige benadering wat Marlene Winberg as
fasiliteerder van die skryfslypskool hulle geleer het.
Haar beroepsambisie is om ’n rekenmeester te word.

Lucinda is in 1989 in Atlantis naby Kaapstad gebore, en sy het drie susters.
Deelname aan die projek ‘Stories op die Wind het haar geleer hoe om stories te skryf deur gebruik
te maak van verskillende skryftegnieke. Die les wat sy uit haar storie, “Die man in die maan”,
geleer het, is dat ’n mens nie op Sondag mag werk nie.

Anna is in 1961 op Middel Mier in die Kalahari gebore. As kind het hulle na Klein Mier verhuis
waar sy nog tot vandag woon. In 1998 het sy getrou met Nicolas Eiman en uit die huwelik is vyf
kinders gebore.
Anna het baie stories wat sy graag wil deel, maar haar geliefkoosde storie gaan oor die man wat
in die maan beland het deur sy ongehoorsaamheid.
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Kunstenaar: Garth Erasmus

Herklaas is ’n houtkapper. Vroeg een Sondagoggend terwyl sy familie kerk toe
stap, span hy liewers sy perdewa (hākunis) (hâsi kunisi) in en vertrek na die
woud. Die woud is ’n baie welige plek, dit is ruig en gedurende die nag is dit
pikdonker.
Daar gekom, begin hy toe hout (|ae) ( oe) maak. Na ’n rukkie besluit hy
om nog verder in te ry om te gaan sien wat dieper in die woud lê. Terwyl hy
tussen die bome beweeg en die mooie skoonheid van die natuur bewonder,
besef hy nie hoe laat dit geraak het nie. Die son se laaste ligstrale verdwyn
en die maan (|khâb) (╪oro) maak sy bleek verskyning so kol-kol tussen
die blare.
Ver in die donker sien Herklaas ’n lig brand. Hy ry toe in daardie rigting. Skielik
kom daar ’n sterk wind op. Dit waai en waai en lig die man met sy wa en al in
die lug in op. Herklaas probeer baie hard om die wa en die perde vas te hou.
Maar die wind is moeilik, dit is sterk.
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Herklaas sien die maan se lig so deur die sterk wind. Hy dog dis die lig (!nâs)
(|’a) van sy huis wat brand en ry saam met die wind na die lig toe. Huis toe.
Die wind is so sterk dat dit hom al nader en nader na die maan toe aandryf...
So het Herklaas, die houtkapper, met sy wa en al op die maan beland.
Die man se vrou en kinders het angstig by die huis vir hom gewag, maar hy
het nooit opgedaag nie. Sedertdien, kyk die familie elke aand na die maan.
Hulle sien die skadu (sommi) (╪’uqnu)-patroon op die maan se gesig en
wonder of dit nie miskien hulle pa is wat daar op die maan se wang (xos)
(╪’ui ╪uisi) na hulle sit en loer nie.
Fluit-fluit, my storie is uit

28
Anthology book.indb 28

11/2/07 3:39:45 PM

Jakkals Trek vir
Wolf ’n Streep
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Juliet Neels en Nolize Strauss
Tom Dolf
Garth Erasmus

Inleiding
Die skelm jakkals en liggelowige wolf verskyn in baie Afrika-verhale. Diere
het dikwels menslike eienskappe in volksverhale, wat help om konflik te
verduidelik, sosiale probleme op te los, of die persoonlike eienskappe van
’n persoon te verduidelik en te probeer verstaan.
In hierdie verhaal oorreed Jakkals vir Wolf om saam met hom die spekvet
skape in die klipkraal op te vreet. Slim Jakkals weet dat Boer hom sal blameer,
daarom nooi hy vir Wolf saam...
Die storieverteller Tom Dolf waarsku die jong skrywers om altyd uit te kyk vir
vriende wat net soos Jakkals is. Daardie soort vriende wat ’n mens misbruik
en weghardloop in tye van moelikheid. Hy moedig dié twee aan om nie so
liggelowig soos Wolf te wees nie.
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Nolize en haar tweelingbroer, Anthony is in 1990 in Rietfontein gebore. In haar familie was die
twee storievertellers haar pa en haar ouma Katriena Steenkamp.
Sy woon tans op Welkom nie ver van die Kgalagadi-Oorgrenspark nie. Toe sy klein was, het sy
opgegroei in die Park waar sy gereeld leeus, jagluiperds en gemsbokke van naby gesien.

Juliet is in 1990 in Askham gebore en het een suster. Sy het grootgeword in Welkom.
Juliet is skrikkerig vir beeste, want sy is op vyfjarige ouderdom deur ’n bees gejaag en sy glo dis
omdat sy ’n rooi rokkie gedra het.
Sy was baie aangegryp deur die stories wat oom Tom Dolf aan hulle vertel het. Dit het haar
herinner aan die stories wat haar ouma Janet Neels oor Voetoog vertel het.

Tom se groot leermeester was oupa Willem Dolf. Hy het feitlik in die veld in die Askham
omgewing grootgeword waar hy geleer het om te jag en hoe om in die veld te oorleef.
Sy oupa het veral smiddae wanneer hulle twee alleen in die veld was en onder ’n skaduweeboom
gerus het, vir hom stories vertel. Tom het dan weer op sy beurt die stories aan sy maats tuis vertel.
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Kunstenaar: Garth Erasmus

Eendag, lank gelede, was Piet Wolf en Klaas Jakkals vriende. Klaas Jakkals
het elke keer as die son sak ’n skuilplek (gau!khais) (n||n) naby die boer
se klipkraal gesoek. Net sodra dit donker word, het hy ’n skaap gegaps.
Op ’n dag was hy baie honger (!â) (djin||q’an) en hy vra Piet Wolf: “Oom
Piet, is jy nie ook honger nie? Ek weet van ’n skaapkraal waar ons lekker kan
gaan eet.”
Piet Wolf antwoord en sê dat hyself baie honger is en dat hulle sommer
dieselfde aand kon gaan.
Die son het begin sak agter die rooi duine van die Kalahari. Stadig het Wolf
en Jakkals nader gegaan, tot by hul skuilplek. Die kraal was van klip gebou.
Daar was ’n gaatjie wat net Jakkals van geweet het. Hy sê toe vir Wolf: “Daar
is ’n gat in die agterkant van die klipkraal waardeur ek altyd deurglip. Ons kan
daardeur kruip.”
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Die twee skelms (|hôagaokha) (genasa) wag totdat dit stikdonker is en
gaan die klipkraal binne. Hulle vang toe vir hulle elkeen ’n lekker vet skaap.
Net daar lê en vreet hulle hul pense dik.
Nou kyk, ou Jakkals het homself elke aand by die gat (as) (!o) gaan meet
sodat hy nie te veel eet en vassit nie. Wolf merk dit op en vra: “Klaas, waarom
loop jy so oor en weer?”
Jakkals antwoord: “Nee wat, ek kyk net of alles nog reg is en of Boer nog nie
aankom nie.”
Wolf vreet net aanmekaar en na ’n rukkie merk hy toe nie op dat Jakkals nie
meer in die kraal is nie.
Intussen het Jakkals na Boer toe gehardloop, dik pens en al. “Boer, Boer, Wolf
is in jou klipkraal!” skree die ou. Boer spring op en hardloop na buite. In die
dowwe maanlig (||khâ !nâb) (╪oro ||âi) sien hy vir Jakkals.
Jakkals sê vir Boer: “Jy dink mos ek eet jou skape, gaan kyk bietjie wie is nou
in jou klipkraal.” Jakkals hardloop toe weg, in die donker in.
Boer neem sy flits en agteros-sambok. Hy tref Wolf by die klipkraal aan, nog
aan die vreet. Wolf gewaar vir Boer en hy hardloop tot by die gat. Hy wou
deurkruip, maar het te veel geëet. Hy sit toe vas. Boer neem die agterossambok en slaan vir Wolf doef-daf, kruis en dwars oor sy rug.
Die volgende dag was ’n vrolike dag en die voëls het heerlik gesing. In die
donker kamer van sy besemboshuis lê Wolf met ’n baie seer lyf. Klaas Jakkals
kom met ’n huppel (!oro) (djan) in sy stap daar aan. Hy groet vriendelik.
“Goeie môre, Oom Piet, en hoe gaan dit op so ’n vrolike dag?”
Piet Wolf kreun en steun net. “Dit gaan baie sleg vandag.”
“Hoe dan so, Oom Piet?”
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Wolf antwoord vies: “Dis jou skuld, jy het vir Boer geroep! Jy sê jy’s my vriend,
maar dan doen jy dit! Loop net, skoert, weg is jy!”
Jakkals paai vir Wolf en sê: “Thaag, Oom Piet, dink jy ek sal so dom wees?
Ek wou net gaan kyk of alles reg was en toe sien ek Boer se skaduwee in
die dowwe maanlig en maak spore voor ek kon dink.”
Wolf brom: “Jy kon my gewaarsku het! Die gat het net nouer en nouer
geraak.”
En so het Jakkals maar altyd ’n verskoning uitgedink. En Wolf? Nou ja,
arme Wolf!
Bok-bok, ek het lekker gejok
Fluit-fluit, my storie is uit.
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Volstruis
en Skilpad
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Juliana Seekoei, Charlaine Vaalbooi en Gert Olyn
Katriena Esau
Vuyo Maneli

Inleiding
Die temas van hierdie storie stem ooreen met die van die fabels van Aesop,
’n Griekse storieverteller wat meer as ses eeue voor die geboorte van Christus
gelewe het. In sy fabels het die slim hasie die rol gespeel wat volstruis in
hierdie storie speel. Die storieverteller Katriena Esau is glad nie verbaas dat
daar ’n soortgelyke storie êrens anders in die wêreld is nie, want vir haar, waai
stories op die wind, ver, ver weg.
Volstruis spot vir Skilpad omdat hy so stadig loop. Skilpad daag Volstruis uit
om ’n wedloop teen hom te hardloop. Volstruis het gedink dit sal ’n maklike
oorwinning wees, maar hy het hom lelik misgis en waardevolle lesse oor
respek, verdraagsaamheid en ubuntu geleer
Ouma Geelmeid, soos Katriena Esau by die huis genoem word, verduidelik dat
hierdie storie wat oor en oor vir generasies in haar familie vertel is, ’n les oor
samewerking in ’n gemeenskap is. Vir haar bring dit die menslike eienskap van
verwaandheid onder die soeklig.
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Om ’n soldaat te word, was vir Gert een van sy beste besluite dusver.
Hy is as mediese ordonans opgelei en het ook twee jaar diensplig op die grens in Namibië gedoen.
In die operasionele gebied was hy ook betrokke by skermutselings met Swapo-vegters.
Gert se ambisies is om die lewenservarings van oorlogsveterane in die Noord-Kaap te dokumenteer.

Juliana is in 1985 op die plaas Rooidam naby die Upington-lughawe gebore.
In 2003 is sy deur SASI genader om deel te neem aan verskeie jeugontwikkelingsprogramme.
Daarna is sy genader om as ’n assistent-opvoeder te werk by die deeltydse N|u-skool te Upington.
Haar beroepsambisie is om ’n N|u-onderwyseres te word.

Charlaine is in 1975 in die Gordonia Hospitaal op Upington gebore. Na haar ma se dood het
SASI vir haar genader om met die ╪Khomani-San-jeug te werk. Voorts het sy ook haar pa, Willem
Vaalbooi, ’n komiteelid van die ╪Khomani-San, bygestaan met sekretariële werk.

Deesdae is Katriena vir sowat sestig tieners ’n ywerige kultuuropvoeder in N|u- en Boesmandansrituele.
Sy vertel van die opgewondenheid en leergierigheid onder die leerders wat vir die eerste keer
die oeroue klanke van hulle voorouers hoor. So dra Katriena daartoe by dat die kultuurskatte
van die Boesmans in die 21ste eeu toeganklik is vir die moderne nageslag.
Katriena is gebore op Klipbeen duskant Olifantshoek in die Kalahari en woon tans op Upington.
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Kunstenaar: Vuyo Maneli

Lank, lank gelede op ’n warm somersdag in die Kalahari loop Volstruis in die
bosveld rond. Hy kom op Skilpad (!Nās) (!Oqe) af. Hy kyk so vir ’n lang ruk
na Skilpad en sê: “O, jy kan darem stadig loop, jy sal my nooit uithol nie.”
Skilpad sê toe: “Hou op praat, Volstruis (|Amib) (Tjoe), laat ons ’n kans vat.
Ontmoet my môre by die duin en dan hou ons ’n resies.”
Skilpad weet goed dat Volstruis hom sal weghol. Hy dink toe aan ’n slim plan.
Hy gaan na sy familie (|aokhoen) (n||n╪e) en vriende (|hōsan) (|’anuke)
toe en vertel hulle van die resies die volgende oggend. “Ons moet mekaar nou
help, ons moet saamstaan.” Hy verduidelik toe sy plannetjie sorgvuldig aan
sy familie en vriende.
Vroeg die volgende oggend kom al die skilpaaie by die duin aan. Van die
beginpunt af tot by die wenpaal gaan kry elke skilpad toe ’n plek onder ’n
bossie. Elke tien tree of so sou ’n ander skilpad die resies voortsit. Volstruis
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sal nooit die verskil tussen die skilpaddoppatrone sien nie.
Toe die resies begin, haal Volstruis alles uit! Kadoef, kadoef, kadoef hardloop
Volstruis terwyl die sandstof in ’n wolk om hom draai.
Volstruis se bene skop hoog in die lug en hy vra so in die hardloop: “Skillie,
Skillie, waar’s jy?” ’n Skilpad antwoord skuins voor hom: “Hier is ek!”
Ou Volstruis kon sy ore (╪gaera) (n╪ûisi) nie
1. Tolbos – ’n Inheemse plant wat
glo nie. Hoe kan Skilpad dan nou al hier wees?
in die rondte groei amper as of die
plant homself rank
Volstruis haal sterk uit en trap kadoef, kadoef
1
en lig sy vlerke op. Hy draai soos ’n tolbos
in die rondte dat sy vlerke sjiep-sjiep fluit. Na ’n rukkie rek hy sy nek (!aos)
(╪qu) om oor die duin te loer en vra weer: “Skillie, Skillie, waar is jy?” Die
naaste skilpad antwoord skuins voor Volstruis: “Skuins voor jou!” En so het dit
aangehou tot by die wenpaal.
Toe Volstruis by die wenpaal kom, staan Skilpad alreeds daar, hoog en droog.
So het Skilpad vir Volstruis ’n les (||khā||khāsens) (||kha||kha) geleer.
Vandag groet Volstruis vir Skilpad heel beleefd.
Fluit-fluit my storie is uit!
Bok-bok, ek het lekker gejok!

|Amis Tsî !Nās Tsîra Xa Vol
|Guitsē i gaxu kurin !kharu hâse i ge |Amis xa |gamsa sorexa tsēs ai
Kalaharis !nâ gere !gûmahe. ||Îs ge !Nās |kha ge |hao. ||Îs ge gaxu ||aero-e
!Nās !oa kō tsî ge mî, “O, sas komo ╪ause ra !gûo, sas ge tātsē !khoedā
te tide.”
!Nās ge ge mî, “!Hoa |û, |Amis, îm !ē-e ūtsâ. ||Ari |gowas tawa |hao-ū te îm
!khoe |nûgu tsî mû.”

37
Anthology book.indb 37

11/2/07 3:39:53 PM

Volksverhale oor waardes en beginsels

!Nās ge !amkuse ge ╪an i |Amis xas nî !khoedahe !khaisa. ||Îs ge kaise gāai |awe-e ge ╪âi╪ui. ||Îs ge ||îs |aokhoen tsî horesan tsîna !khoe |nûgus xa
ge ||gamba. “Sada ge nēsi nî huigu, mâ |hao da ge nî.” ||Îs ge ╪orisase ||îs
╪âirosa |aokhoen tsî |hōsan tsîna ge ||gui!āba.
Saora tsēkam ||goagan ge hoa !Nāna |gowas tawa ge |hao. Tsoatsoahe ra
!khaisa xu, |unis !khaib kōsen ge mâ !nā-i hoa-e hairo-i !nāga sī ge ╪nû.
Mâ disi !harodi hoadi khao!gâba xu i ge, |nî hâ !nāsa sī nî ai!gû ge is ge. Kai
|Amis ge |nî tsēs tsîna !kharaga!nâ ╪khorode ge mû!ā ||oa i.
!Khoe |nûgus ge tsoatsoa, os ge |Amisa hoana ge ū╪ui. Kadoef, Kadoef,
Kadoef, tis ge |Amisa ra !khoe, !hū tsaras !âu-i khama ||îs ╪am-ai ra
╪gomasense.
|Amis |nūn ge |gawise |homaib ai ra khâi tsîs ge !khoerase ra dî, “!Nās,
!Nās, mapas hâ?” !Nās ge ||arese ais |khāba xu ra !eream si,”Nē da ge a !”
Au |Amis ge ||îs ╪gaera ge ╪gom ||oa i. Matis !Nāsa |nai nēpa hâ ||khā?
|Amis ge ||khawa |gaisase ū╪ui tsî ge dā, Kadoef, Kadoef ||gawona ra
ūkhâise. ||Îs ge ge ╪gomasen, ╪gomasenra hairo-i khama, ||gawon sjiep
– sjiep ti ra ╪nam hîa.
||Aero-i khao!gâs, ge |Amisa ||îs !aosa ge |hō╪ui îs ╪ui |gowas !gâba xu tsîs
ge ||khawa ge dî, “!Nās, !Nās, mapas hâ?” ||Îs xa ge |gūse hâ i !Nās ge ge
!eream, “╪Kharirose sa ais ai!” Tsî i ge ||nāti ge ī dan !khaib kōse.
|Amis ge dan !khaib ai sī o, os ge !Nāsa |nai ||napa mâ, |gawi tsî ╪nâsase.
||nātsēs ge !Nāsa |Amisa ||khā||khāsensa ge ||khā||khā. Nētsēs kōses ge
|Amisa !Nāsa !gôasib |kha ra tawede.
╪Oa gos ge ti |garubesa
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Volksverhale oor oorlewing
Die mensvreter
Leeu en Hasie n
Jantjie Rooiklaas en Oompie Lem n
Die Springbokke en die Dju mannetjie
Voetoog se geheim
Jakkals en Leeu n
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Die Mensvreter
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Tasmin Mentoor en Danneline Magerman
Anna Susanna Cloete
Garth Erasmus

Inleiding
In hierdie storie leer ons dat mense se verhoudings met mekaar die grootste
uitdaging vir oorlewing is. “Die mensvreter” is ’n uitbeelding van die mens se
potensiaal om mekaar te verraai en seer te maak.
Anna en haar man deel hulle huis met ’n geheimsinnige, maar aantreklike
vreemdeling. Sy geheimsinnigheid prikkel Anna se nuuskierigheid, en dit
red later haar lewe, terwyl haar man se vertroue in die vreemdeling tot sy
dood lei.
Die wreedaardige manier waarop Anna se man sy lewe verloor, is ’n
waarskuwing dat vertroue nie oombliklik aan iemand gegee kan word nie.
Dit is iets wat ’n mens oor tyd verdien.
’n Mens sien in hierdie verhaal ’n sterk ooreenkoms met byvoorbeeld stories
oor die weerwolf, of die wolf in skaapsklere. Anna Cloete, die storieverteller,
waarsku dus met hierdie verhaal dat mense se voorkoms nie altyd hul
innerlike eienskappe weerspieël nie.
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Tasmin is in 1991 in Port Nolloth gebore. Sy woon met haar twee susters en ouers, Cecilia en
Samuel Mentoor, in Komaggas. Volgens Tasmin is Komaggas ’n groot en vaal plek met ’n ryk aan
medisinale veldplante.
Vir haar is daar ’n verband tussen haar kennis van bossiemedisyne en volksverhale omdat albei
daarop dui dat die mense reeds lankal daar woonagtig is.

Danneline is in 1991 op Komaggas gebore. Haar ouers is Jacqueline en Daniel Gal.
Haar ma is ’n huishoudster en haar pa is ’n langafstandtrokbestuurder.
Komaggas is omring met berge. Dit is baie droog in die winter en in die lente is die veld oortrek
met ’n blommeprag. Toeriste besoek Komaggas graag om die blommeverskynsel te sien.

Anna is gebore op 25 Julie 1955 te Hondeklipbaai. In 1960 het hulle na Komaggas getrek.
Haar pa het al die jare op die see gewerk.
Sy het baie van die stories wat sy dan ook self later begin vertel het by haar suster Katriena Cloete
gehoor. Een van die stories, “Die spook wat deur die dak geval het” bly haar nog by.
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Kunstenaar: Garth Erasmus

Eendag lank, lank gelede was daar ’n getroude (!gamme hâ) (|’âu) paartjie,
Anna en Koos. Hulle het op ’n plaas in ’n ronde riethuis1 gebly. Daar het ook ’n
geheimsinnige man by hulle gebly.
Die geheimsinnige man was vir Anna baie aantreklik. Hy het pikswart (kaise
╪nū) (!hoe) hare, groen (!am) (||’haoa) oë en ’n snor gehad. Maar sy het
hom nie vertrou nie. Hy het altyd tot laat toe uitgebly en het altyd na iets
geruik. So ’n bloederige ruik.
Een aand was sy baie nuuskierig en besluit om die man te agtervolg.
Sy volg hom tot by die kraal (!haras) (!hara)
waar die vee is. Daar sien sy toe hoe hy homself 1. Riethuis – ’n Tydelike woning
met ’n rietgeraamte, oortrek met
in ’n leeu verander.
seilsakke of diervelle, is rond van
Sy skrik so groot dat sy doodstil staan. ’n
Mensvreter2, in haar huis! Haar bene voel lam

fatsoen en het twee ingange.
2. Mensvreter – Gewoonlik ’n mens
met bonatuurlike kragte wat ander
mense opeet.
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en sy sukkel om ’n tree vorentoe te gee. Die reuk van gevaar dwing haar om
huis toe te hardloop.
Toe Anna by die huis kom, maak sy vir Koos wakker (╪khai ╪khai) (!hondja).
Maar al wat wakker raak, is Koos. Sy het hom pienk-pers geknyp, geskop en
geklap. Later het sy moed opgegee, haar goedjies gepak en maar langs Koos
gaan lê.
Na ’n rukkie, hoor sy toe ’n geluid by die deur. Sy sien iets sluip saggies in.
Sy trek haar goedjies sonder ’n geluid bymekaar. Haar grootste vrees word
bewaarheid toe sy die leeu sien. Al snuffelend kom hy nader en nader.
Voetjie vir voetjie kruip sy by die agterseil uit. Haar hart is seer oor haar man
wie nog steeds daar lê en snork. Koos se roggelende krete moedig haar aan
om gou-gou weg te kom.
Sy het gehardloop tot by die boer se plaashuis. Sy het die boer die afskuwelike
verhaal vertel. Die boer wou haar nie glo nie, maar toe hoor hulle die leeu se
gebrul. Die boer het twee veewagters (!ûi-aogu) (laxu!’ûia) saamgevat en
die leeu van kant gemaak.
En Anna? Wel, die ou mens het op die boer se plaas gebly, weer getrou en
uiteindelik weer gelukkig gelewe.
Fluit-fluit, my storie is uit.
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Leeu en Hasie
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Shandine Malgas en Jolandi Basson
Lauretta Dawids
Johan Silwer

Inleiding
Lauretta Dawids, die storieverteller, verduidelik aan die skrywers dat alhoewel
“Leeu en Hasie” ’n genotvolle volksverhaal is, is dit ook ’n simboliese storie oor
hoe ’n mens moet oorleef in ’n wrede wêreld waar die diegene wat sterk is die
mag het om ander te oorheers.
“Leeu en Hasie” is ’n tipiese fabel waarin diere menslike eienskappe uitbeeld.
Dit illustreer die beginsel dat as jy nie sterk is nie, jy slim moet wees. Leeu
gebruik sy mag om Wildsbokkie se kind te steel. Geen dier in die diereryk is
bereid om Wildsbokkie se kind terug te kry nie behalwe klein dapper hasie...
Jolandi Basson, een van die skrywers, glo dat “Leeu en Hasie” tydlose,
universele lesse aan nasies kan leer, veral in vandag se politieke wêreld. Vir
haar is die voormalige president Nelson Mandela, wat teen apartheid geveg
het, net soos Hasie wat bereid was om op te staan teen die groot, sterk Leeu.
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Shandine is in Sasolburg gebore en sy het een broer en ’n suster. Haar ouers is Andries,
’n boukontrakteur, en Florence, ’n huisvrou.
Toe sy vier was, verhuis hulle na Upington en in 1995 na Riemvasmaak. Haar voorouers
was voorheen woonagtig op Riemvasmaak en wou graag terugkeer na hul geboortegrond.
Met hul terugkeer was daar nie steenhuise nie en mense het vir ’n geruime tyd
in ’n tentedorp gebly.

Jolandi is in 1989 in Khorixas, Namibië, gebore. Haar ouma Lena Basson het nie baie van Khorixas
gehou nie en gevolglik het sy met haar broer en suster op Arandis, ’n myndorp, grootgeword.
Op die 9de Desember 1998 het haar familie na ouma Lena se geboortegrond, Riemvasmaak,
waarvandaan hulle voorheen verwyder is, teruggekeer.
Vooraf het die ouer mense vir hulle gesê dat Riemvasmaak ’n pragtige plek is, maar met hulle
aankoms was hulle diep teleurgesteld. Hulle moes in tente en riethuise woon.

Lauretta is in 1971 op Riemvasmaak naby Kakamas gebore. Sy was drie jaar oud toe haar familie
sak en pak deur die apartheidsregering uit Riemvasmaak na Namibië deur gedwonge verskuiwings
verskuif is.
As ’n 19-jarige vrou het sy en haar familie in 1995 na Riemvasmaak teruggekeer, gelukkig om hul
grond terug te kry. “Leeu en Hasie” is ’n baie spesiale storie vir haar, want net soos Leeu wat Wildsbokkie se kind sonder toestemming gegryp het, so het hulle hul grond weens apartheid verloor.
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Kunstenaar: Johan Silwer

Hierdie storie gebeur in die vroeë tyd toe die diere nog kon praat.
Hasie !Ôas1 stap op ’n dag deur die veld en
sien Wildsbokkie llGûrob2 treurig sit en huil.
“Hoekom huil jy dan so?” vra Hasie !Ôas.

1. !Oas – Khoekhoegowabwoord
vir hasie.
2 llGûrob – Khoekhoegowabwoord
vir wildsbokkie.
3. Gaob Xam – Khoekhoegowabwoord vir koning leeu.

“Ai,” antwoord Wildsbokkie llGûrob met ’n
treurige, hartseer stemmetjie. “Dis Gaob Xam3,
Koning Leeu, hy het my kindjie afgevat.” Hasie
kry vir Wildsbokkie bitter jammer en besluit om aan ’n plan te dink.

Hasie !Ôas is toe dadelik weg na sy huisie toe om aan die werk te spring. Hy
grawe ’n tonnel (ās) (!o) vanaf die bek van die gat waarin hy bly, tot ver
anderkant uit. Daarna is Hasie veld toe om al die velddiere na sy vergadering
om drie-uur die middag (tse!gâ||aeb) (||’ui) te nooi.
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Die diere was verbaas en fluister onder mekaar. Watse vergadering hou Hasie
vandag? Nogal ou Hasie van al die diere! Maar so is die nuuskierige diere toe
almal weg om die vergadering by te woon. Koning Leeu het besluit om nie die
vergadering (╪nûs) (xaoka) by te woon nie, want hy is dan koning. Hoekom
moet hy nogal na Hasie se vergadering toe gaan?
Leeu gaan lê omtrent so vyf kilometer van die groot boom af waar die
vergadering gehou word. Hasie !Oas sê toe vir die diere: “Sê vir my, daai bokkie
wat Koning Leeu daar het, wie se kindjie is dit?”
Die diere was almal bang vir Koning Leeu en skreeu: “Dis Koning Leeu se
bokkie, dis regtig sy bokkie!”
4. Axarob – Khoekhoegowabwoord

Hasie word toe so kwaad dat hy ook begin
vir kind
skreeu: “Sadu gera ╪homi, sadu gera ╪homi,
julle lieg, julle lieg! Dis Wildsbokkie se axarob4 daai!”

Koning Leeu hoor (||nâu ) (tju) toe hoe Hasie !Ôas van hom praat. Hy spring
op en brul so hard as wat hy kon. Hy bespring vir Hasie !Ôas en die diere met
soveel geweld dat hulle almal uitmekaarspat.
Hasie !Ôas was gelukkig naby sy huisie en glip toe by sy tonnel in en woepswarts weer anderkant uit. Hy gaan haal Wildsbokkie se kindjie by Koning Leeu
se plek en gee haar kindjie vir haar.
Koning Leeu het gesien hoe Hasie !Ôas in sy tonnel ingespring het en dink toe
natuurlik dat hy binne-in wegkruip. Koning Leeu gaan lê toe langsaan die gat
en wag.
Woedend en hardkoppig het ou Koning Leeu daar by die gat gelê, dag na dag,
nag na nag. Hy was van honger en dors (llgâs) (djin ||’ûi) op die derde dag
morsdood.
Na ’n ruk, stap Hasie !Ôas weer daar by sy ou gat verby en sien Koning Leeu
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daar lê, vrek in sy geraamte. Hasie spot: “Ja, ou Leeu, jy het gedink jy’s slim
(gā-ai) (gâ-aia), maar jy was maar heeltyd net ’n dom grootkop gewees.
Maar hier lê jy nou, vrek van die honger en dors. Ek sê jou, ek, Hasie !Ôas, is
slim. Jy was maar net groot en sterk en sonder brein. Hier lê jy nou, llō – vrek.
Maar op die goeie ou einde was llGûrob Wildsbokkie en haar kindjie gelukkig.
Wildsbokkie was bitter dankbaar vir Hasie !Ôas. Dis die dat sy vandag nog so
vinnig spring; sy hardloop altyd vir gevare weg.
Fluit, fluit my storie is uit.

Xammmi Tsî !Ôas Tsîra Xa
Nē |garubes ge |gurun ge !hoa ||kha i ||aeb ai ge ī.
!Ôas ge |guitsē !garob !nâ gere !gûma tsîs ge ||Gûsa ge mû ās ta hîa. “Taees ta āba” tis ge !Ôasa ge dî.
“Ae!” tis ge ||Gûsa ge !eream. “Xammi ge ti ôarosa go ū”. !Ôas ge ||Gûsa
kaise ge |khom tsî ge mî||gui |awe-es nî dīsa.
!Ôas ge oms ||ga ī tsî ge si sîsen tsoatsoa. ||Îs ge āsa ge sī khao ||îs āsa
xu nau |khāb kōse . ||Îs ge !garob ||ga ī tsî hoaraga |guruna ge si ||khau╪ui
!nona||î kama tsē!gâ||aeb ai hâ ╪nûs ||ga.
|Gurun ge buru tsî ge tupubagu. “Tae ╪nû-es !Ôasa nētsē ūhâ.tsî !Ôasa
hoaraga |guruna xu.”
Xawen ge hoaraga |guruna ge ī ╪nûs ||ga. Gao-aob Xammi ge ge mî||gui
╪nûsab ||hao tide !khaisa, ||îb kom a gao-o. Tae xū-i !aromab ||îba !Ôas
╪nûsa nî ||haoba tamas ka io ība?
Xammi ge koro kilometerga ╪nûs haisa xu ge si ||goe. !Ôas ge |guruna ge dî
“Mîba te, Xammi ūhâ |gôarosa ham-i di-e?”
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|Gurun ge Xamma kaise gere !ao. “Xammi di |gôaros ge, amase Xammi di
|gôaros ge” tin ge ra !au. !Ôas ge kaise ||aixa tsî ge !au tsoatsoa. “Gā du ge
ra, gā du ge ra. ||Gûs di |gôaros ge.”
Xammi ge gere ||nâu matis ta !Ôasa ||îb xa !hoasa. ||Îb ge urikhâi tsî !garise
ge !guru. ||Îb ge !Ôas tsî |guruna ge uri!gâ în hoaragana uribē tsî !ae.
Amaxares ge !Ôasa ||îs oms tawa ge hâ i, tsîs ge ās !nâ uri╪gâ tsî nau |khāb
ai ge si ╪oa. ||Îs ge ||Gûs |gôarosa ge sī ū tsî ||îsa ge mā. Xammi ge ge mû
!Ôas go ās !nâ uri╪gâsa tsî ge ╪âi ||napas ta gausa. Xammi ge ās tawa ge
si ||goe tsî ge !âu.
||Îb ge tsēs tsî tsuxuba gere !âu. ||Îb ge ega si ge ||gâ tsî ge !â. !Nona||î tsēs
aib ge ge ||ō.
||Aero-e ī tsîs ge !Ôasa ||khawa ās tawa sī ge !kharu tsî ge mû Xammi ||ō
||goesa. !Ôas ge ge mî “A, Xamtsē, gā-aitsa tits ge ge ╪âi hâ i, xawe its ge
hoaraga ||aeba ge gâre i. Nēts ge ||goe, ||gâs tsî !âs xa ||ō hâse. Mîba tsî
ta ge ra tita !Ôata ge a gā-ai. Sats ge kai tsî |gaisa ╪khûs ose. Nēts ge ||ō
||goe.”
|Ams ais ge ||Gûs tsî ||îs di |gôarosa ╪khîsase ge hâ i. ||Gûs ge kai
gangansa ge mā !Ôasa. !Ôas ge nētsēs kōse !garise ra uri tsî ||khōsiba ra
!khoebēba.
|Ams |garubes dis.
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Jantjie
Rooiklaas en
Oompie Lem
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Cathlene Oortman, Marlon Haskit en Gert van Niekerk
Emily Swartz
Bernard Sass

Inleiding
Het Jantjie Rooiklaas regtig geleef of is hy ’n denkbeeldige karakter wat in
die geheue van die Namakwalandse gemeenskap leef? Die storieverteller
Emily Swartz glo vas dat Jantjie wel op die vlaktes van Kamiesberge geleef
het. Vir sommige mense was Jantjie ’n skobbejak en ’n deurtrapte leuenaar,
maar vir ander was hy die vriend van die armes.
Jantjie Rooiklaas is ’n weergawe van die 16de-eeuse Europese volksverhaal
“Robin Hood”. Hy steel van die rykes en gee aan die armes. Die verskil tussen
Robin Hood en Jantjie Rooiklaas is dat Jantjie die vermoë het om in moeilike
tye in diere en ander dinge te verander.
Sommige beweer dat hulle gesien het hoe Jantjie hom in ’n voëltjie of ’n ou
hoed verander. In Kamieskroon vertel die oumagrootjies hoe menige kwaai
boer op soek na Jantjie reg verby hom gestap het, onbewus daarvan dat dit
wat voor hulle lê die ware Jakob is.
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Soos Jantjie het Gertjie, die karakter in die storie “Die Wandelende Namas”,
ook onnatuurlike talente wat gewone mense nie het nie. Dié storie is vertel in
Rietfontein op die grens van Botswana, ver van Namakwaland, en dien as ’n
bewys van hoe stories op die wind waai.
Die storie “Jantjie Rooiklaas en Oompie Lem” wys vir ons hoe die kern van
’n verhaal eeue, kontinente en kulture kan oorleef.

Gert is na sy oupa vernoem, en is in 1964 op die plaas Grootvlei buite Kamieskroon gebore. Oupa
Gert het hom heelwat van die plaaslewe geleer. Behalwe die kleinvee- en saaiboerdery was sy oupa
ook verantwoordelik vir die slag van die karakoel-lammertjies vir hul gesogte velle.
Volgens Gert is die storie van Jantjie Rooiklaas so oud soos die berge. Jantjie was die Robin Hood van
Namakwaland, en Gert het die eerste keer van sy ouma van Jantjie se manewales gehoor.

Marlon is ’n onderwyser aan die F.J. Smit Intermediêre Skool, Komaggas.
Marlon beskryf sy deelname aan die Stories op die Wind-projek as so anders as ander kursusse en
dat hy veral baat gevind het by die storieskryfproses. Voorts het hy en sy leerders baie trots gevoel
dat hulle bygedra het tot die handleiding vir opvoeders.

Cathlene is in 1990 in die Garies Hospitaal gebore. Haar kleuterjare is onder meer deurgebring
in die Metodistekerk se kleuterskool.
Een van haar geliefkoosde herinneringe van haar kleuterskooldae is toe hulle skoene aangetrek
het wat van Stasoft-bottels gemaak is, asook klere van ou lappe en doringdraad.

Emmy is in 1964 op Nababeep gebore. Haar ouers is Magrieta en Edward Willis. Haar ma was ’n
veldmens wat aan haar die kennis van die veldplante oorgedra het.
As kind het sy baie tyd in die veld spandeer. Na skool het sy en haar maats gewoonlik in die
waterloop gaan speel.
Sy was lief was vir veldkosse soos uintjies en bouroe, wat die veld destyds baie opgelewer het.
Die afgelope jaar het die veldplante ingrypend verminder.
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Kunstenaar: Bernard Sass

Eendag, in 1889, het Willem Cloete, Oompie Lem was sy bynaam, pas van
Garies na Bitterfontein aangekom. Daardie tyd het mense geen wiele gehad
nie en Oompie Lem moes maar stap. Sien, hy was die posman en sy bene moes
ver rek om by sy poste uit te kom. As daar ’n spoedbrief was, moes hy hardloop
om die brief te gaan afgee. Toe dit daardie dag skemeraand word, was sy werk
klaar en moes Oompie Lem maar weer terug stap (!gû) (djan) Garies1 toe.
Terwyl die Oompie so stap, word dit donker en hy besluit toe maar om die
nag langs die pad te slaap. Hy het sy jêmblik2 by hom gehad om sy water te
kook vir ’n teebrou. Hy het ook sy kossie by hom gehad. Net toe Oompie Lem
besig was om die vuur (|aes) (|’i) aan’t brand te kry, kom Jantjie Rooiklaas
daar aan. Hulle twee word aan’t gesels en net daar besluit Jantjie hy oornag
maar by Oompie Lem. Met die dat Oompie Lem
1. Garies – ’n dorp in Namakwaland,
dikwels langs die pad geslaap het, het hy maar
Noord-Kaap
sommer altyd sy jas ook by hom gehad om
2. Jemblik – ’n Gebruikte konfytblik
hom toe te maak.
wat dikwels as beker gedien het.
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Terwyl ou Jantjie en Oompie Lem so dwars lê, word Oompie aan die slaap,
want hy was moeg van loop. Die anderdag-oggend toe Oompie Lem wakker
word, was hy kaalvoet. Ou Jantjie was weg met sy skoene en al. Daardie dag
moes Oompie Lem kaalvoet (|ō╪ai) (!uke) terug na Garies toe stap. Gelukkig
het hy darem nog skoene by die huis gehad.
Twee weke daarna kry Oompie Lem weer vir Jantjie langs die pad. Toe
Oompie Lem hom vra hoekom hy so gemaak het, dink Jantjie dadelik aan ’n
verskoning. Sy voete, sê hy, was gevries, toe leen hy maar net Oompie Lem se
skoene. Hy wou nie vir Oompie Lem wakker maak nie, want Oompie Lem moes
toe nog baie ver gestap het.
So was ou Jantjie Rooiklaas baie slim en het gou verskonings uitgedink om die
mense tevrede te stel. Hy was soos die Groot Slang (Kai |Aob) (|âqasi), nou
hier en netnou daar. Hy het hom ook in dinge verander. Toe die magistraat
hom eenkeer gevang het en in die polisiebakkie gelaai het, was hy Jantjie. Toe
hulle die bakkie oopmaak om hom uit te laai, was hy ’n swart hond. Tjai, daar
lê baie Jantjie Rooiklaas-stories op die vlaktes rond.
Die uitgestrekte vlaktes van die Kamiesberge was Jantjie se speelveld. Hier
het hy menige veewagter en veeboer tot raserny gedryf. Teen die tyd dat die
ander skape in die kraal begin blêr, was hy al skoonveld weg met sy slagding.
Die spreekwoord, so uitgeslepe soos die houtjie van die galg, het hom soos ’n
handskoen gepas.
Menige arm gesin moes al gasheer speel vir Jantjie, maar hulle het nooit
met leë hande agtergebly nie. Daar was kos (╪û-i) (âki) op die tafel, danksy
Jantjie. Vir hierdie mense was Jantjie soos ’n Robin Hood van ouds. Hy het nie
net gevat nie, maar gedeel met die behoeftiges.
Tot vandag toe lewe die misterie van Jantjie Rooiklaas nog voort rondom baie
kamp- en braaivleisvure!
Fluit-fluit my storie is uit
Blaar-blaar jy moet die storie bewaar
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Jantjie Rooiklaas and Oompie Lem
One day in 1889 Willem Cloete, or Oompie Lem as he was known, arrived
in Bitterfontein. People did not have wheels at the time, so Oompie Lem had
walked (!gû) (djan) all the way from Garies. He was the postman and had to
stretch his legs far to reach all his destinations. When delivering speed post,
he had to run all the way. On this particular day, Oompie finished the job at
sunset and started his journey back to Garies.
By the time darkness fell, Oompie Lem decided to camp next to the road for
the night. He settled down with his padkos and empty jam tin. Just as he was
kindling his fire (|aes) (|’i) to boil tea water, Jantjie Rooiklaas arrived. The
two started up a conversation and Jantjie Rooiklaas decided there and then
to join Oompie at the roadside for the night. Oompie Lem always carried
his thick coat with him, just for occasions such as these roadside nights.
He covered himself comfortably with his coat.
Oompie Lem was exhausted from his long walk and instantly fell asleep next
to Jantjie Rooiklaas. When Oompie woke up the next morning, he found his
feet bare – Jantjie Rooiklaas had gone off with Oompie Lem’s shoes! He
walked all the way back to Garies – barefoot (|ō╪ai) (!uke). Luckily he had
some more shoes at home.
Two weeks later, Oompie Lem and Jantjie Rooiklaas met each other on the
road again. Jantjie quickly thought up an excuse. His feet were freezing, said
he, he just had to borrow the Oompie’s shoes. See, he did not want to wake
Oompie Lem, because Oompie was tired and still had a long way to walk
that day.
This was Jantjie Rooiklaas, his excuses and explanations were such that
they actually satisfied people most of the time. He was just like the Groot
Slang (Kai |Aob) (|âqasi), now here, then there. He could also change
himself into strange things. Once, when the magistrate hauled Jantjie in and
loaded him into the police van, he was Jantjie, and when they opened the
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van to offload him, he was a dog. Tjai, there are many a Jantjie Rooiklaas
story blowing around in the wind.
Jantjie loved to fool around in the Kamieskroon veld. He drove the farmers
and shepherds around these parts quite crazy. Jantjie could steal a sheep as
quick as lightning. By the time the other sheep in the kraal started bleating,
Jantjie was gone!
But all this was to the benefit of the poor, who often played host to Jantjie in
the dead of night. They had food (╪û-i) (âki) on their table, thanks to Jantjie
Rooiklaas! To them, he was the olden day Robin Hood. He took from the rich
and gave to the poor.
Up until this very day, the mystery of Jantjie Rooiklaas is still alive in the
flavour of braaivleis and in many a fireside tale.
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Die Springbokke
en die
Dju Mannetjie
Skrywer:
Ouma Katrina Rooi
Storievertellers: Oom Piet Rooi en Ouma Katrina Rooi
Kunstenaar:
Andries Morkel

Inleiding
Die Springbokke en die Dju Mannetjie is Ouma |Una se weergawe van ’n
bekende San volksverhaal. Sommige storievertellers van Witdraai vertel dat
hierdie storie eintlik die storie van ’n vreemde ou man wie uit die bloute
opgedaag het en met ’n jong meisie getrou het. Sy het met hom getrou
omdat sy soos baie ander jong meisies, nie ’n jong man van haar gemeenskap
kon kry nie. ’n Ander weergawe vertel van die dju mannetjie wie mooi krale
op die grond gegooi het om die springbok meisie van haar gemeenskap weg
te lok. Dié weergawe is soortgelyk aan die Duitse storie van die Fluitspeler van
Hamelin wie sy fluit gespeel het om die kinders weg te lok van hulle gesinne.
Ouma |Una se weergawe is soortgelyk aan die weergawe van die ou man. In
haar weergawe, is die dju nie ’n ou man nie maar ’n jong man wat springbok
meisie se rampspoedige omstandighede uitbuit.
As U na Ouma se weergawe van die verhaal luister, klink ‘dju’ soos ‘jew’ of
‘leeu’. Onthou dat die woord, ‘dju’ ’n N|u woord vir ‘ miskruier is. Waar ouma
oor die ‘lo’ praat, verwys sy na ‘leeu’
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Oom Piet betreur nog steeds sy onwysheid om nie die taal van sy ouers as jong man te leer nie.
Maar hy het met die hulp van sy vrou, Ouma Katrina Rooi ’n bietjie van die N|u -taal geleer.
Hy was ’n skaapwagter. Hy sê: “Toe ons grond weggeneem is van ons, was dit nie net die land nie,
maar ook ons kos, want daar in die veld was geld nie nodig om die hongerly te versadig nie of om
die siek gesond te maak nie.

Ouma |Una is in 1931 op Tweerivieren gebore. Haar oupa Hans Khasi van Matsapa was lief om
haar saam te neem wanneer hy so in die veld rondgewandel het. So het sy die slimte van die veld
opgetel – hoe om te oorleef van soetbessies en tjammas.
Een van haar beste ervarings was om deel te wees van die proses om van die Boesmans se grond
terug te kry. Toe die dag uiteindelik aanbreek, het haar trane vrylik gevloei van blydskap.
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Kunstenaar: Andries Morkel

Ja, die springbokke het in die veld gebly en die
1. Dju – Die N|u woord vir miskruier
dju1, jong mannetjie is ook besig om in die veld
rond te loop om te jag. En so sien hy die mense
wat in die veld hul huise gemaak het, nou daar bly.
Hy vra hulle, ‘ Bly julle nou hier?’
En die Springbok mense sê, ‘Ja, ons bly hier, ons bly hierso en dis die stad van
ons, Springbokke’.
Hy kyk so rond en sien die fraaiste springbok meisies. ‘Ouma kan ek nou nie
hierso by julle maar slaap en dan kan ek maar weer môre die pad vat nie?’
vra hy kamma onskuldig. Maar dan het hy omgedraai en die mooi Springbok
meisie gesien en sommer verlief (|nam||ō) (||’â) geraak op haar.
Die meisie weet nie dat hy nou op haar verlief geraak het nie en hy gesels ook
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nie met haar nie. Hy kyk maar net vir haar aan. Haar ouers vind uit dat die dju
’n plan het met die kind.
Nou maar ja, sê Ouma ‘ons sal ’n ander plan moet maak’. ‘Aai, ek is so dors, ek
weet nie waar ek water sal kry nie. Ek dra my al op die duine van tsammas
soek.’ sug sy.
Met dit, het hy omgedraai en gesê ‘Ek sal gaan haal, gee net die kantiene.’
‘Nee, my kind, ons sal vir hulle die volstruis eier- kalbasse gee.’ Ouma
Springbok vat die kalbasse (!gawadi) (!awa) en sit dit in twee gemsbok
velsakke, een vir die dju en die ander vir die Springbok meisie.
Hulle loop toe en vind ’n gôrra, dis nou ’n klipgat met water. Hulle skep die
kalbasse vol. Toe hulle teruggaan na die lokasie, toe sien die meisiekind haar
ma-goed is weg.
En sy raak aan huil, raak aan huil, huil...
Die dju mannetjie troos haar. ‘Toe maar, jy sal niks oorkom as ek en jy saam is
nie. Hier loop die leeu (xammi) (!qhoeke), hier is leeus. Ons is in die woestyn,
maar ek sal sorg dat jy nie iets oorkom nie.’
Hulle het die spoor gevat, die spoor gevat en hulle het die spoor gevat... op
kamstig soek na haar mense. En soos hulle die spoor gevat het, dan raak die
son onder, dan maak hy die eerste kraal vir hulle.
Hy sê vir haar, ‘Kyk hier, ek sal al rond die kraal vuur maak.’ Toe die skemer toe
trek, hoor hulle die brul van die leeus.
Springbok meisie raak aan skrik en hy sê vir haar, ‘Nee moenie huil nie. Bly jy
net stil. Gooi die kombers (╪namdi) (n||âi) oor jou kop en dan lê jy. Ek sal
sorg vir jou.’
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En hy het! Hy het so gestaan, gestaan tot dat die son uitgekom het.
Die twee is weer weg en so het hulle geloop, geloop en geloop en geloop
en nie die meisie se ouers gekry nie. Hy maak maar weer ’n kraal vir die
Springbok meisie, die keer met ’n gat so dat sy daarin kan lê. Hy besluit hy sal
die skerm so maak dat hy vanaand ’n kans sal kry om met die meisie te praat.
Maar hy kry nie kans om met haar te praat nie want hy is net besig met die
leeus en die jakkals goed. Gelukkig kan hulle nie nou deur kom nie want dit is
nou mooi gedek met die hakbosse en die dorings steek lelik seer.
Die volgende môre sê hy vir die meisie, ‘As jy stem dat ek en jy saam lewe dan
sal ek jou red. Ek belowe om altyd jou held te wees. Asseblief! ’
‘Ja,’ sug sy ‘ek het nie ’n ma nie, ek het nie ’n pa nie, ook nie ’n ouma, nie.’
‘Ek het nie ’n eens ’n familie (|aokhoen) (n||n╪e) nie. Wat sal van my word
as jy vir my hier los tussen die leeus?’
‘Nee, ek sal maar vir jou vat.’
En so het hulle gebly en hulle het ’n kleintjie loop kry wie sy groot gemaak
het. Hulle het gebly, en gebly... en gebly totdat haar broers uitgevind het.
Hulle vra hulle ma op ’n dag, ‘Ons het mos ’n suster gehad?’
‘Ja, ons het ’n suster gehad maar die dju mannetjie het haar gevat’
‘Gesteel van agteraf.’ antwoord die springbok meisie se ma.
‘Ma, onthou as ek loop dan sal ek die gras brand. Ek wat links is, as ek hom
brand en hy groei dan lewe ons. Maar as hy nie groei nie dan moet ma weet
ons is dood.’
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So is springbok meisie se broers weg, om haar te loop soek. En so loop hulle,
so loop hulle... so loop hulle...
Die son het uitgekom en onder gegaan. Hulle kom by die stad van die dju
mense en hulle lê en kyk so tussen die grasse.
Intussen, het die swartkraai in Springbokkie se ore gefluister dat haar mense
op pad is.
Met ’n hart vol blydskap maak sy haar abbakaros om sy middellyf vas.
Gelukkig is haar man vroeg weg van die huis af. Sy maak haar huis aan die
kant vir haar ere gaste.
Soos gewoontlik maak Springbokkie tsamma pap en pitte kos vir die dju
mense. Toe die maan (||khâb) (╪oro) se tyd nader kom, maak sy ’n groot
vuur en roep hulle om te kom eet. Sy sê vir hulle: “Kyk die wêreld is groen
en ons eet lekker vanaand. Vanaand moet die reëndans gedans word sodat
dit weer kan rëen.”
Terwyl hulle eet, verdwyn sy om haar broers kos te gee. Gou, gou word die
padkos in gepak. En net so gou soos sy verdwyn het, is sy terug. Sy gooi die
boegoe-poeier in die vuur. Dit ruik lekker maar dit maak die dansende dju
mense dom. Dit speel met hul gedagtes en hul sien nie eers Springbokkie se
broers nie.
Net daar val hulle, lam, neer op die grond! Dis die springbokke se kans om nou
weg te hardloop en hulle val die pad in. Sonder om haar man en hul kinders
te groet vlug Springbokkie met haar broers terug na haar mense.
Gesels-gesels het die drie geloop. Toe hulle die derde duin klim, verrrr van
die dju stad sê die springbok meisie vir haar broers, “Ek voel my liggaam word
swaar as hulle nou by die tweede duin oor kom dan moet julle onthou ons
moet ’n herberg plek soek”
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En hul klim die duin en hulle klim... en soos hulle klim hou hulle dop vir
die dju mense. Die dju mense is reeds op hulle spoor soos die stofwolke
al nader beweeg.
Springbokkie (||Gûros) (!Ae û) huil: “Dis hulle, hulle kom soek ons, hulle sal
ons doodmaak!”
Toe die dju mense die laaste duin oor klim, val hulle neer en bid tot God. “My
Here haal vir ons ’n boom uit die natuur uit. Ek weet die Here sal ons help
want die dood kom.” Springbokkie weet dat as die dju mense hulle nie dood
maak nie, sal die leeus hulle opvreet.
En die Here het vir hulle gehoor en Hy haal vir hulle ’n hoë boom uit die
grond uit. In die boom maak Hy vir hulle ’n huis op die regterkant en in die
middel maak Hy vir hulle ’n sitplek. Hy sit in die linkerkant nog ’n sitplek.
Die springbok broers klim met hul suster in die boom. Terwyl die Springbok
meisie in die huisie sit, vat die broer wat regs is,sy byl en hy sit in die middel
van die boom. Haar oudste broer wat links is, sit op die linkerkant en wag.
Soos die dju mense oor die duin hardloop (!khoe) (!ai), sien hulle die
springbokke in die boom en draf soontoe.
Die Springbok meisie se man staan naby die boom. ‘Kom dadelik af!’ skreeu hy.
Ek is die een wie na jou omgesien het al die jare. En jou kinders, wat sal van
hulle word?’
‘Wat moet ek maak, toe jy vir my weggeneem het, het jy nie gedink nie. So
draai om dan maak jy vir jou kinders se kinders kos.’
‘Kom hulle onder die boom dan sal hulle almal op ’n hoop lê. Draai terug, ek
gaan na my mense toe.’
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Maar die dju mannetjie wil sy vrou terug hê. Nóg hy, nóg die springbok
meisie se broers is bereid om haar op te gee nie. Albei staan gereed met hul
assegaaie.
In die boom, as die springbok mannetjie op die linkerkant, kap dan kap die
broer regs. Daai meisie kind doen niks! Dis net haar broers wat daardie werke
doen.
Grrts, grrts, word hulle koppe een vir een afgekap
Toe hulle klaar is en die dju mense lê vrek op ’n hoop vra springbok meisie, ‘Ai,
waar moet ek afklim as hulle so lê.’
Haar oudste broer antwoord, ‘Trap hulle. Toe hulle vir jou gesteel het, het hul
nie gedink aan jou nie.’
Terug op die wye panne van die Kalahari het springbok meise se ma na die
grasse wat terug ge groei gestaar, “Vandag sal ons dans (╪nāb) (|’ûqû) en
fees vier onder die maanlig. Op die dag kom my kind huis toe!”
Fluit, fluit my storie is uit.
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Voetoog
se Geheim
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Justin Cloete en Jasmien Claassen
Willem Damarah
Garth Erasmus

Inleiding
“Voetoog se geheim” is ’n spieël van verskeie menslike eienskappe –
kortsigtigheid, die vermoë om ander uit te buit, asook die ondermyning van
die waarde van samewerking.
Die storieverteller Willem Damarah verduidelik dat Voetoog ’n baie unieke dier
was. Sy oë het op sy voete gesit. Daarom vertel sekere mense dat Voetoog
nie geloop het nie maar op sy sitvlak geseil het. Jakkals wil graag Voetoog
se weelde steel. Ten spyte van die feit dat Voetoog ’n dier met spesiale
eienskappe is wat geen ander diere gehad het nie, beraam Jakkals tog ’n plan
om Voetoog, die enigste van sy soort, dood te maak.
Die storie is ook ’n metafoor vir die manier waarop mense die natuur bedreig
en uitroei. Willem vertel die storie met graagte, omdat dit ’n herinnering is
aan hoe sy moedertaal ook ampertjies verdwyn het.
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Jasmien is in 1990 in Atlantis naby Kaapstad gebore. Sy het een broer. Haar pa het voorheen
by Eskom gewerk en dit het die familie genoodsaak om ’n paar jaar in Witbank, Mpumalanga,
te woon.
Sy was elf jaar oud toe haar ouers geskei is en dit het haar erg onstel. Hulle het later na
Rietfontein, haar ma se geboorteplek, verhuis. Op Rietfontein het sy al die snaakse volksverhale
gehoor en dit baie geniet.

Justin is in 1990 in Windhoek-Wes, Namibië, gebore en het in 2000 na Rietfontein verhuis. Hy het
’n broer en suster. Op Rietfontein het hy vanaf graad 6 aan die Rietfontein Gekombineerde Skool
skoolgegaan. Hy het aanvanklik by sy ouma en oupa Orren gewoon.
Gewoonlik het sy oupa Orren dan vir hom stories vertel. Daar op Rietfontein het hy meer van die
natuur geleer en het gereeld op sy vriend Nevron se pa se plaas gaan kuier.

Willem beskryf himself as ’n gemeenskapswerker. Hy glo dat daar hope werk in sy gemeenskap
is wat nog gedoen moet word om geregtigheid aan te moedig.
Tans werk hy in die Taalafdeling van die Departement van Onderwys in Upington waar hy
inheemse tale soos Khoegoegowab en NIu bevorder.
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Kunstenaar: Garth Erasmus

Dis kookwarm (kaise |gamsa) (!khanakx’oa)
in die Kalahari. Die kameel-doringbome staan
hoog en die Nthoba1 lê vet uitgegroei op die
rooi duinsand.

1. Nthoba – Ook bekend as die
beroemde hoodia plant

Voetoog was ’n dier net soos ander diere, met een merkwaardige verskil. Sy oë
het op sy voete (╪aigu) (!’uke) gesit. Dit het die diere laat wonder waar sy
oë is wanneer hulle by hom kom kuier het. Jakkals, met sy lang vuil naels, was
baie nuuskierig en het alewig gewonder waar Voetoog se oë dan nou is.
“Ek gaan ’n bietjie loop jag,” sê ou Jakkals, “dan sal ek die vleis saam met jou
kom deel.”
“Haai,” sê Voetoog, “dis darem gaaf van jou.”
Jakkals loop reg rondom Voetoog om seker te maak of hy nie miskien sy oë
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kan sien nie, maar daar is niks nie. Jakkals bring toe die vleis, ’n lekker-lekker
vet springbok. Hy gee vir Voetoog ’n klein stukkie en vat natuurlik vir hom die
grootste stuk.
“Nou, ou Jakkals,” sê Voet-oog.
“Ntja?”
“Nou hoe maak jy nou? Hoekom kry ek (tita) (na) so ’n klein stukkie vleis?”
vra Voetoog.
“Madiesa,” antwoord Jakkals, “waar sit jou oë? Jy kan mos nie sien sonder
oë nie!”
“Ooo! So dis hoekom jy my verneuk, omdat jy dink ek het nie oë nie.
My oë sit op my voete!”
Die twee sit onder die kameeldoringboom op die hoë rooi duine van die
Kalahari. Van skok is Jakkals doodstil. Bo in die boom is daar voëltjies en die
takkies kraak. Jakkals spot vir Voetoog en sing:
Voetoog, Voetoog, waar sit jou oë?
Ook nie hier nie, ook nie daar nie
Op jou kop,
Op jou stert,
Ag nee, dis op jou voete
Ha, ha, ha
Almal weet dat Voetoog baie ryk is. Hy het alles van sy voorouers (ai||gûn)
(!’u||u) geërf omdat hy die laaste (|uniga) (╪’i) een was wat oorgebly het.
Sy familie het almal uitgesterwe. Almal was jaloers op hom en dis hoekom hy
geen vriende gehad het nie. Jakkals was veral afgunstig.
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’n Paar dae daarna gesels (||gam) (╪hoa) Voetoog en Jakkals weer tussen
die !ham-grasse op die rooi duine. Dit raak nag en Jakkals bedrieg weer vir
Voetoog. Hy sê hy gaan huis toe.
Jakkals maak asof hy loop, maar kruip stil-stil agter die tharaboom weg.
Terwyl Voetoog stadig op pad na sy huis stap, agtervolg Jakkals hom. Hy loerloer agter Voetoog aan om te sien waarheen hy loop.
Jakkals vat ’n hand vol duinsand en druk sy
2. !ham-grasse – ’n Soort plant wat
hand styf toe. Voetoog staan stil en luister wat
op die Kalahari duine groei.
so maak. Jakkals staan doodstil agter die !hamgrasse2. Voetoog hoor ’n asemhalery, maar steur hom nie daaraan nie.
Jakkals spring toe agter die biesies uit en gooi (tsoro) (aoa) die sand op
Voetoog se oë. Voetoog is onmiddellik rigtingloos. Hy hardloop lag-lag, ha-haha-ha, na Voetoog se huis met al sy weelde.
Voetoog het net daar langs die !ham-grasse gestaan en ook net daar gesterf
(ge ||ō) (|’aa) van honger en dors. Hy kon nie ’n voet sonder sy oë versit nie.
Fluit-fluit, my storie is uit
Bok-bok, ek het lekker gejok
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Jakkals en Leeu
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Lethitia Kroon en Elize Camm
Maria Kruiper
Penny Nqila

Inleiding
Die mense van die Kalahari gebruik dikwels diere uit hul omgewing as
karakters in volksverhale. Hulle vertel vir mekaar soms tot vroeg in die
oggendure op die rooi duine Jakkalsstories. Soms word die stories van Jakkals
en al sy streke vir pret oorvertel, maar as ’n mens so in die stilte van die
Kalahari oor die storie sit en dink, dan word ’n mens se gewete geprikkel.
In hierdie storie uitoorlê Jakkals weereens oor die magtige Leeu. Die storie
is nog ’n illustrasie daarvan dat diegene wat nie groot en sterk is nie slim
en oulik moet wees. Maria Kruiper, die storieverteller, glo dat as ’n mens
in die magtige Kalahari wil oorleef jy bereid moet wees om van Jakkals se
slimmighede te leer.
Die kos is skaars en almal soek ’n ietsie vir die pot. Hoe anders gaan Jakkals,
wat nie so magtig en sterk soos Leeu is nie, vir sy familie sorg?
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Lethitia is in 1987 op Nossob in the Kgalagadi-Oorgrenspark gebore. Nossob is ’n stil gemeenskap
in die park. Die jakkalse en leeus kom soms tot teenaan die heinings van die huise. Sy kon dus
nooit te voet in die veld rondbeweeg nie.
Die Stories op die Wind-projek het aan haar die geleentheid gebied om waardering vir verskillende
stories te ontwikkel. Haar ouma Katriena Bojane het altyd vir haar Jakkals en Wolf-, asook Skilpad
en Karools-stories vertel.

Elize is op Keetmanshoop in Namibië gebore, en woon in die Kgalagadi-Oorgrenspark waar haar
ma werk. Sy hou daarvan om te luister na haar ma se interessante stories van al die internasionale
besoekers wat na die Kalahari reis. Sy sal graag met hulle plekke ruil, maar net vir so ’n rukkie.
Die Kalahari is deel van haar identiteit. Haar deelname as ’n leerder van die Gekombineerde Skool
Rietfontein aan die Stories op die Wind-projek het haar laat besef dat die vertel en skryf van
stories belangrike boustene van haar toekomsvisie is

Maria Kruiper is agter ’n rooi duin, nie ver van haar huidige woonplek nie, op Welkom naby die
Kgalagadi-Oorgrenspark gebore. Sy ken die Kalahari soos die palm van haar hand. Dit is ’n plek
waar ’n mens geduld op die harde manier leer.
Regopstaan Kruiper, Maria se oom, het gereeld vir haar stories vertel. Vandag vertel sy graag ou
stories in N|u aan haar kinders sodat hulle die band met hulle voorsate kan behou. Vir haar is dit
veral belangrik dat die kennis van haar voorgeslagte nie verlore moet gaan nie.
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Die rooi-oranje son sak agter die Kalahari-duine (|gowadi) (n!û) en die blink
nag se sterre (|gamiron) (||x’oqesi) begin net-net uitkom. Naglewe in die
duine begin.
Honger Jakkals bekruip vir Leeu wat ewe rustig
1. Khobos – ’n inheemse struik
agter ’n groot Khobos1 sit en sy vroegaandse
van die Kalahari. Leeus bly naby
die Khobos.
springbok-prooi vreet. Jakkals maak Leeu skrik:
“Whoa!” Arme Leeu (Xammi) (!Qhoeke) skrik
so groot dat hy wild tussen die kameeldoringbome inhardloop.
Die blye Jakkals let op dat Leeu sy halwe springbok net daar onder die
kameeldoringboom vergeet het. Hy begin dadelik om eers sy honger maag
te vul en vat die oorskiet na sy honger kinders toe.
Die volgende oggend kom Leeu se kinders by Jakkals se kinders speel. Na so
’n rukkie gil Jakkals se kind: “Whê, whê, whê, my pa is tog die sterkste, whê,
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whê!” Arme Leeu se kinders (|gôaron) (|oeke) weet nie wat aangaan nie en
besluit toe maar om huistoe te gaan. By die huis vertel hulle die storie vir hul
kwaai pa.
Leeu haas hom na Jakkals (|Girib) (Koro) se huis. Jakkals lê ewe rustig onder
die groot, groen boom en rus. Hy sê: “Hoekom is jy so kwaai vandag, ou Leeu,
kom sit ’n bietjie.”
Intussen steek Jakkals se bedorwe klein kindertjies ou Leeu se poot aan die
brand. Leeu brul: “Grhaa-aa-graaa!! Ek brand!” Die ou hardloop reguit huistoe.
Jakkals en sy kinders lag (âi) (kx’âi-i) toe baie lekker vir ou Leeu. Hy vertel
toe aan sy kinders dat hy Leeu sy ryperd gaan maak. Dieselfde storie vertel hy
aan Leeu se vrou. Sy was baie verbaas.
Die volgende dag maak Jakkals asof hy baie siek (|aesen) ( ’ui-i) is. Hy gaan
lê onder die Khobos. Leeu kom toe daar verby en sê: “Hoe lyk jy dan nou so
siek, kom klim (!apa) (||âi) op my rug, dan vat ek jou huistoe.”
Jakkals klim toe op ou Leeu se rug. Hy sê vir Leeu: “Staan net soontoe, ek wil
vir my ’n lat vir die vlieë afpluk sodat ek hulle kan wegjaag.”
Toe hulle reg voor ou Leeu se huis verby kom, sien Jakkals Leeu se vrou. Hy
slat, slat vir Leeu met die Khobos-lat. Skielik hardloop ou Leeu soos ’n jet
verby sy vrou (tare khoes) (|eke) en huis.
Toe skree Jakkals vir Leeu se vrou: “Vroumens, ek het jou mos gesê dis my ou
ryperd hierdie!”
Fluit, fluit my storie is uit!
Bok, bok ek het lekker gejok.
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Jackal and Lion
The orange-red sun sets behind the Kalahari dunes (|gowadi) (n!û), while
the bright night stars (|gamiron) (||x’oqesi) slowly make their appearance.
Nightlife among the dunes has started.
Hungry Jackal (|Girib) (Koro) stalks Lion, who is peacefully chewing his
early evening springbuck prey. Jackal shouts and frightens Lion. “Whoa!”
Poor old Lion gets such a fright that he runs wildly into the camelthorn trees.
The happy Jackal sees that Lion (Xammi) (!Qhoeke) left his half eaten
springbuck under the tree. He immediately begins to satisfy his hunger and
takes the leftovers to his hungry children.
The next morning Lion’s children (|gôaron) (|oeke) come to play with
Jackal’s children. After a little while, Jackal’s child yells, “Whe, whe, whe,
my dad is the strongest, whe, whe!” Poor Lion’s children do not know what
is going on and decide to go home. They tell the story to their angry father.
Lion rushes to Jackal’s house. He is resting peacefully under a big, green
tree. “Why are you so angry today, old Lion? Come, come and sit down.”
In the meantime, Jackal’s naughty little brats set Lion’s tail on fire. Lion roars,
“Grhaa-aa-graa!! I am on fire!” He runs straight home.
Jackal and his kids laugh (âi) (kx’âi-i) loudly at Lion’s expense. Jackal tells
his children that he is going to make Lion his riding horse. He tells the same
story to Lion’s wife (taras khoes) (|eke), who is very surprised.
The next day Jackal pretends to be very ill. He lies down underneath a
Khobos. Lion passes that way and says, “Why are you looking so sick
(|aesen) ( ’ui-i), Jackal? Come and climb (!apa) (||âi) onto my back and
I will take you home.”
So Jackal climbs onto Lion’s back and says, “Lion, just mind there a bit,
I want to pick a stick so that I can chase these flies away.”
Just outside old Lion’s house, Jackal calls to Lion’s wife, “Woman (tare
khoes) (|eke), I told you so! Lion is my riding horse!”
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!Una en
die Wolf
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Nervon Jacobs en Elrico Kooper
Katrina Tieties
Vuyo Maneli

Inleiding
Hierdie inheemse weergawe van “Rooikappie en die Wolf” is ’n uitstekende
voorbeeld van hoe mense verhale uit ander kulture omskep om dit hul eie te
maak. “Rooikappie” is oorspronklik in die 19de eeu in Duitsland deur die broers
Grimm vanuit orale vertellings tot geskrewe literatuur verwerk.
Katrina, die storieverteller, het hierdie storie oor en oor aan haar pasiënte
vertel, deels vir pret, maar ook om aan hulle te verduidelik dat hulle in die
natuur verantwoordelik moet optree. Veral in die Kalahari waar die natuur so
aanloklik is, glo sy vas dat ’n mens altyd bewus moet wees van gevare wat die
natuur inhou.
Ongehoorsame !Una het rondgedwaal in die gevaarlike Kalahari en met ’n
vreemdeling, Wolf, gepraat. Sy het nie geluister na haar moeder om reguit na
haar ouma te gaan nie. As sy na die wyse woorde van maar ma geluister het,
sou die wolf in die eerste plek nie gewaag het om ouma op te eet nie.
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Nervon, ook bekend as Milla, is in 1987 op Upington gebore. Hy is sy ouers se enigste kind en het
grootgeword op die plaas Uitkomst naby die Botswana-grens.
Nervon se grootouers het hom grootgemaak. Hy het daarvan gehou om sy oupa te help met die
melk van die beeste en bokke. Menige dag het sy ouma hom gekry waar hy tussen die bokke aan
die slaap geword het.

Elrico is in 1988 op die plaas Balatters naby die Botswana-grens gebore. Hy het by sy ouma Fytjie
Kooper op Witdraai groot geword
Ouma Fytjie is een van drie oumas, die ander is ouma Katrina Rooi en ouma Khais Brou, wat vertel
het hoe die ‡Khomani-San hul grond onder die destydse apartheidsregering verloor het. Vir Elrico
was dit ’n grootse gebeurtenis toe die grond van sy voorvaders aan sy mense teruggee is.

Katrina is in 1964 op die plaas Tampanbrand in die Kromrivier naby Askham gebore.
Haar ouma Ragel Bees en haar ma, Marie Jacobs, het vir haar toe sy nog kind was stories vertel.
So het sy die meeste van die ou stories al vergeet, maar enkeles soos byvoorbeeld die storie wat
haar ouma oor die springbokmeisie vertel, het sy onthou.
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In die middel van die hoë kameeldoringbome, tussen die !Noe1-bos in die
Kalahari, het ’n ou San-grashuisie gestaan. In die huisie het ’n pragtige
dogtertjie gewoon. Almal het haar !Una genoem.
Op ’n dag stuur haar ma haar na haar ouma |Hanaku toe, met ’n kalbas vol
||Habas, komkommers, bessies en tsammas2. “Wees baie, baie versigtig, my
liewe kind,” het haar ma gewaarsku.
!Una se moeder was baie onrustig en het
agterna geroep: “Moenie afdwaal (kā) (ka)
nie, hou op die pad vorentoe!” !Una het
geantwoord: “Moet nie bekommerd wees
nie, Mamma weet mos ek is ’n baie tak-tiekmeisiekindjie, ek sal op die pad tussen deur die
!Noe-bosse en !Huru3-gras hardloop.”

1. !Noe – ’n inheemse doringstruik
van die Kalahari.
2. Tsammas – ’n vrug wat in die
Kalahari-sandveld voorkom en
verwant is aan die waatlemoen.
Dit word dikwels deur gemsbokke
geëet as ’n waterbron.
3. !Huru – ’n suuring gras wat op die
Kalahari duine groei.
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!Una het deur wonderlike rooi-vaal veld gehardloop, maar skielik sien sy die
pragtigste groot !U-bessiebosse. Sy was so bly oor die geurige bossies dat sy
skoon vergeet het wat haar moeder gesê het. Sy sit toe die kalbas neer en
begin pluk. Uhmm, maar dit is lekker. Sy hardloop hiernatoe en daarnatoe,
doef-daf, doef-daf, om meer bessies te pluk. O Gats! Skielik onthou sy dat sy
oppad was na haar ouma (auma) (!uke) toe.
Vinnig tel sy die kalbas op en begin weer op die rooi voetspoorpaadjie stap,
terwyl sy saggies sing. “|Gui-een, |Gam-twee, !Nona-drie, Haka-vier, Koro-Vyf,
!Nani-ses...” Om haar word die rooi-groen Kalahari-bosveld al hoe dieper en
dieper.
Skielik sien sy pragtige duwweltjies wat so skuins tussen die driedoringtakkies
staan. Oe, dit is die pragtigste lopende plant, dink sy en loop om dit vir haar
ouma ||Hanaku te pluk. Weereens verlaat sy haar paadjie.
!Una weet nie dat twee verleidelike oë (mûn) (ts’axam) haar die hele tyd
afloer nie. Sy hoor ’n vreemde geritsel. !Tho! Haar hart klop doef-daf, doefdaf. Skielik praat ’n growwe diep stem hier langs haar en vra: “O, my liewe
meisie, waarheen is jy oppad?”
Sy antwoord met ’n piepklein, bewerige stemmetjie: “Ek is oppad na my ouma
toe.” Die groot silwer wolf (╪hirab) (||âi), ewe vriendelik, vra haar oor haar
ouma uit. Hy vertel toe vir !Una dat daar ’n kortpaadjie is. Weg is die twee,
elkeen in hul eie rigting. Die ou bose wolf het natuurlik die kortste pad gevat
en vind toe eerste die huisie in die bed van ’n rooi duin, tussen die !Noe-bosse.
Hy het besluit om die ouma op te vreet en dan vir !Una in die bak te lê en wag.
Wolf klop aan die deur. “Wie is dit?” vra ouma van binne af. “Dit is ek, !Una,”
antwoord die bedrieglike wolf en probeer !Una se stem naboots. “Ek het vir
ouma al die lekkernye van die veld gebring.”
Ouma ||Hanaku nooi hom binne, maar te laat sien sy ’n groot skaduwee teen
die grashuisie speel. Ag nee, arme ouma, met een groot sprong gryp die wolf
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vir ouma en sluk haar in. Hy bedek hom toe gou-gou met ouma se lappieslapkombers (!khons) (n||âi).
!Una kom toe by die huisie aan. Sy klop saggies aan die deur. “Ouma, kan ek
maar inkom?” roep sy uit.
Die wolf het sy stem (dommi) (dom) weer verander. “Kom in, my kind!” !Una
gaan toe binne en vra verbaas: “Hoekom is ouma se stem so diep en grof?”
“Sodat ek jou beter kan groet , my kind!” antwoord die wolf.
“Aai, oe magtig, hoekom is ouma se oë so groot en gevaarlik?”
“Sodat ek jou beter kan sien, my blom.”
“En hoekom is ouma se hande so groot!” roep !Una uit. “Hoekom is ouma se
mond (ams) (tju) so groot?”
“Sodat ek kan hap,” grom die wolf.
Hy kantel uit die uit bed om !Una te gryp, maar sy was te vinnig vir die nare
groot wolf. Sy het so vinning moontlik weggehardloop om hulp te soek.
Ou wolf was so vol dat hy op ouma ||Hanaku se groot grassand-bed bly lê het
Hy raak toe vas, vas, vas aan die slaap.
Intussen het !Una in die groot jagter vas geloop. “Geelpens, Geelpens! Die
wolf het my ouma ingesluk. Help!”
Geelpens besluit om die wolf mors-morsdood te gooi met sy assegaai.
Die wolf met sy groot vol maag lê toe nog lekker in ouma ||Hanaku se bed.
Hy het nie eers die jagter gehoor nie. “So waar as my mamma, hierdie keer sal
jy nie wegkom nie!” sê die jagter in sy gedagtes. Saggies haal hy sy assegaai
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(sōmmi) (n╪ona) uit en maak die venster suutjies oop. Hy lig sy hand op en
meet reg op die wolf se kop. Goep, goep! Morsdood is die wolf.
Hy haal ouma toe uit die wolf se maag uit. Ouma was gelukkig nie beseer nie.
!Una was baie bly. Die hele Khoi-groep het besluit om ’n vuurdans (|ae╪nāb)
(|ai) te doen om die wolf se dood te vier. Die jagter Geelpens was die aand ’n
groot held in sy gemeenskap.
Blaar-blaar, my storie is waar
Bok-bok, ek het lekker gejok.
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Die Meermin
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Luwayne Cloete en Donrick Dyers
Mona Engelbrecht
Bernard Sass

Inleiding
Die meermin is ’n eeu-oue, fabelagtige karakter met die vermoë om mense
aan te lok om óf hul geluk te vervolmaak, óf hul ondergang te bewerkstellig.
Die treurige lot van die ou vroutjie in hierdie storie bied ’n tydlose les.
Toe die meermin bewus word van die moeilike, swaar lewe van die arm
weduwee, besluit sy om die hardwerkende vrou ’n kans te gee om haar lewe
te verander. Sy gee die weduwee drie wense, maar die arm weduwee het haar
kanse vir ’n beter lewe verbrou deur haar ondankbaarheid.
Weereens word die volksverhaal gebruik om waardes soos dankbaarheid,
nederigheid en menswaardigheid oor te dra. ’n Belangrike tema in “Die
meermin” is die navolge van onverstandige besluite. In die verhaal word
dit beklemtoon dat wysheid ’n gawe is wat ’n mens daagliks moet inspan.
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Donrick herroep met heimwee die dae toe hy gereeld met sy pelle en drie honde, Blits, Waaksaam
en Soldaat, in die veld hase en steenbokkies gejag het. Hulle was egter nooit so gelukkig om
steenbokkies in die hande te kry nie.
Vir Donrick is Komaggas, wat tussen die Blou- en Rooiberge geleë is, ’n heel aangename
dorpie. Die diamantmyne in die omgewing, die by Kleinzee en Koingnaas, verskaf die meeste
werksgeleenthede. Albei sy ouers, Thelma en John Dyers, werk by De Beers.

Luwayne is in 1990 op Springbok gebore. Sy noemnaam is Louis.
Hy het baie tyd met sy oupa Johannes in die veld spandeer, vandaar sy kennis van veldplante en
waardering vir die lewe in die veld. Vir Luwayne was die hoogtepunt van die Stories op die Windprojek die musiekitems wat gedurende die storievertel-imbizo gelewer is. Hy was veral beïndruk
met die klanke wat die musikant opgetower het met die inheemse musiekinstrumente

Mona is in 1950 op Komaggas gebore. Haar ouers is Rebecca en Johannes Diergaardt.
Haar vader het as tuinier op Komaggas verskillende vrugte verbou en het ook saailande en
weiveld besit. Op hul plaas, Siekra, het sy as kind in die oestyd koring, rog en gars met ’n sekel
gemaai. Sy het ook fluks gehelp met die oppas van bokke.
In 1973 tree sy in die huwelik met Boet Engelbrecht, ’n messelaar van beroep.
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Kunstenaar: Bernard Sass

Lank, lank gelede was daar ’n baie arm weduwee. Sy het langs die see (hurib)
(!’ha) gebly. Sy was so arm dat sy nie ’n ordentlike huis kon bekostig nie. Haar
armoedige huisie was net ’n gehuggie wat aanmekaargelap was.
Sy was ook ’n hardwerkende vrou wat alles moontlik in die gehuggie gedoen
het om die plekkie meer leefbaar te maak. Die weduwee kon nie bekostig
om kos te koop nie, dus moes sy mossels langs die see te gaan optel om te
eet en ’n paar te verkoop. Met haar krom rug, geplooide hande en gesig, ou
verflenterde klere en stukkende sandale, het sy elke dag strand toe geloop.
Een oggend vroeg loop sy verby die bamboese (hurib ╪ān) (bamboesi) op
soek na mossels (mosselin) (mosselsi). Met verbasing sien die weduwee
iets vreemds in die water. Sy kon haar oë nie glo nie. Wragtig, dis ’n meermin!
Pragtig en vriendelik, met goedhartige oë. Sy is ’n vis met ’n vrou se bolyf,
vlas blond hare en potblou oë. Die Meermin swem al nader en begin met die
weduwee gesels.
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Die meermin sê toe vir die ou vroutjie: “Ek gee vir jou drie wense. Wees
versigtig met jou wense. Jy mag dit nie misbruik nie.” Die meermin het
belowe om elke oggend in die blou, kristalhelder water te verskyn, totdat die
weduwee haar derde wens gewens het. Die weduwee moes drie maal op haar
hande klap en dan sou die meermin verskyn.
Die weduwee klap-klap-klap toe dadelik en wens (||khore) (╪aoa) vir ’n
mooi huisie. Die meermin swaai haar blink visstert in die lug en verdwyn in
die water. Toe die weduwee terugloop, staan daar ’n pragtige huisie (omros)
(n||n û) met meubels en kos op die tafel. Hoe bly was sy toe nie!
Die volgende dag kyk die weduwee na haar klere en sien dat haar vodde nie
by haar pragtige huisie pas nie. Die volgende oggend haas sy haar na die
strand en klap haar hande drie keer.
Die meermin verskyn toe onmiddellik. Die ou vroutjie wens weer: “Gee vir
my mooi klere!” Die volgende oomblik was sy geklee in die allerpragtigste
uitrusting, met nog mooi klere daarby om elke oggend van te kies.
Die weduwee het in weelde begin gelewe. Elke oggend (||goaga) (!aike) het
sy haarself in die spieël met haar mooi klere bewonder.
Wat sal ek vir my laaste wens vra? het sy gewonder. Sy het elke dag hieraan
gedink. Wat wou sy nog hê? Wat kan sy nog by haar weelde voeg? Die
weduwee het toe al hoe minder en minder gewerk. Dit maak dan my klere
vuil, het sy vies gedink. Ek wil nie meer werk doen nie, iemand met so ’n mooi
huis en klere moet ander mense hê om vir haar te werk. Ek het bediendes
nodig dan kan ek die hele dag lank net na al my weelde kyk en myself
bewonder.
Een oggend vroeg besluit sy toe om haar laaste wens te wens. Sy stap na die
see en klap haar hande drie keer. Klap, klap... Die pragtige meermin verskyn
oombliklik, skitterend in die vroegoggendson.
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“Bediendes,” roep die weduwee in haar mooi klere, “gee vir my bediendes wat
my huis sal skoonmaak, kos kook, klere (saran) (╪abake) was en al die ander
vuilwerk doen.”
Die meermin het briesend gesê: “Terug na jou gehuggie, terug na jou vodde
en terug na mossels optel. Vir lui, begerige en ondankbare (gangano!nâ)
(||u ╪hu) mense het ek nie tyd nie. Hoekom moet iemand anders jou
vuilwerk doen?”
Toe sy omdraai, staan haar armoedige gehuggie weer daar. Sy kyk af en sien
dat sy weer in haar ou vodde geklee is.
Van toe af moes die weduwee maar weer mossels optel en die hele dag lank
werk om aan die lewe te bly.
Fluit, fluit die storie is uit.
Blaar, blaar, jy moet jou storie bewaar.

The Mermaid
Long, long ago, a very poor widow lived next to the sea (hurib) (!’ha) in a
dilapidated little hut. She could not afford a proper house.
She was a hardworking woman who did everything in her power to make
her little house as cozy as possible. With her broken sandals, crooked back,
wrinkled hands and face, the old widow walked to the beach every morning
to collect mussels (mosselin) (mosselsi). She sold a few for a little money
and cooked the rest for her dinner.
Early one morning, she waded through thick clusters of bamboo (hurib ╪ān)
(bamboesi) and rocks in search of her seafood. Suddenly, she saw something
surprising and unusual in the water. She could not believe her eyes.

, it

was a mermaid! She was beautiful and friendly, with kind blue eyes and blond
hair falling over her shoulders. A fish with the torso of a woman!
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The mermaid swam close up to the old widow and said, “I will give you three
wishes (||khore) (╪aoa). Be careful with these. They are precious and
should not be abused.”
The mermaid promised to appear in the crystal clear water at sunrise every
day, until the old widow had used up her wishes. The widow was to clap her
hands three times to call the mermaid from the water.
The widow clapped her hands at once. “Clap! Clap! Clap! I wish for a
beautiful house!”
Swish! The mermaid waved her shining tail in the air and disappeared into
the water. When the old widow returned home, she found a beautiful house
(omros) (n||n û) in place of her old, dilapidated hut. Inside, the table was
laid with delicious food. Comfortable furniture graced the rooms. The widow
could not have been any happier!
Next morning (||goaga) (!aike), the old widow looked at her ragged clothes.
These old rags are unsuitable for such a beautiful house, she thought. I need
smart new clothes! She rushed to the beach.
“Clap, clap, clap!”
Swish!
The mermaid appeared before the old widow instantly. “Give me beautiful
clothes!” exclaimed the widow at once.
The very next moment, the widow found herself dressed in a magnificent
outfit. More clothes appeared beside her, so that she may choose a new
dress every day of the week.
The old widow now lived in luxury. She admired herself every morning in the
shiny new mirror. How will I spend my last wish, she asked herself? What
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else do I want? What else can I add to my wealth? The widow now worked
less and less. Work makes my clothes (saran) (╪abake) dirty, she thought.
I do not want to work anymore, what, with such a beautiful house and all!
Servants. Yes, someone who lives in such a smart house needs servants.
I need servants so that I can admire my wealth, my house and myself all
day long.
The widow was now ready to claim her last wish. Early the next morning
she walked to the beach and clapped three times. Clap, clap...
The beautiful mermaid appeared instantly. She glittered magnificently in the
early morning sun.
“Servants,” called the old widow in her smart clothes, “give me servants
to clean my house, my clothes and do all the dirty work for me.”
The mermaid was furious. “Go back to your little hut, back to your rags and
back to harvesting mussels for a living! I have no time for lazy, greedy and
ungrateful (gangano!nâ) (||u ╪hu) people. Why should other people do
your dirty work for you?”
The widow turned back and saw her old, dilapidated hut in the distance.
She looked down and saw herself dressed in rags, once again.
The old widow returned to working and harvesting mussels for a living all
day long.
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Die val van die son
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Die Water slang
en die
Kruie Dokter
Skrywers:
Desiree Rhyn en Ronelia Kaffeer
Storievertellers: Vaugan Basson
Kunstenaar:
Andries Morkel

Inleiding
Hierdie storie is ’n skatkis in terme van die inheemse kennisleer van die San.
Die belangrike rol en status van die tradisionele dokter (sjamaan) in die Sankultuur word belig in “Die waterslang en die kruiedokter”. Die storieverteller,
Vaugan Basson, verduidelik dat inheemse kennis van tradisionele genesing
van geslag tot geslag oorgedra is. Die San het geglo in die krag van die
tradisionele dokter om siekes gesond te maak.
Die sjamanistiese simbole in hierdie Noord-Kaapse storie kom wêreldwyd
voor. Water en die slang is belangrike simbole ten opsigte van die inlywing
van die sjamaan. ’n Gewone mens moet eers ’n ‘spirituele dood” en
persoonlike veranderings ondergaan voordat hy of sy die spirituele krag
van ’n geneser kan bekom.
Vandag word die inheemse kennis van plante soos die “hoodia”, wat
tradisionele dokters destyds gebruik het, beskou as waardevol vir natuurlike
genesing.
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Desireé is in 1989 op Swakopmund, Namibië, gebore. Sy het in 1995 saam met haar oupa Jan en
ouma Lucy Rhyn, niggies en neefs na Riemvasmaak verhuis.
Haar oupa het haar meegedeel dat die rede vir hulle verhuising na Riemvasmaak was omdat haar
ouma voorheen daar gewoon het, maar deur die vorige regering daar uitgesit is.

Ronelia is in 1989 in Khorixas Namibië gebore. Sy het op ‘ n plaas Driefontein buite Khorixas met
haar suster, ouers, ouma en oupa grootgeword.
In 1996 het sy en haar familie na Riemvasmaak verhuis. Die ouer mense het geglo dat daar ’n
beter lewe vir hulle in Suid-Afrika wag waar hulle nie deur olifante en leeus bedreig sou word nie.
Ronelia se beroepsambisie is om ’n natuurbewaarder te word.

Vaugan is die oudste seun van Cecilia Basson en Isak Cloete. Hy is in 1984 in Arandis, Namibië,
gebore.
In 1995 het hy saam met sy ouma en oumagrootjie teruggetrek na Riemvasmaak. Hy was egter
spyt om sy skoolmaatjies in Arandis agter te laat. Destyds kon hy nie verstaan hoekom sy ouers
na Suid-Afrika moes kom nie.
Maar vir sy ouers het dit oor die grond gegaan wat hul destyds verloor het, terug te eis.
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Lank, lank gelede, op die kaal, oop vlaktes van Upington, het die ╪KhomaniSan langs die Oranje-rivier gewoon.
Een warme oggend met sonopkoms, stuur ’n enkele moeder haar twee mooi
dogters om water in die ronde, harde kalbasse by die groot Oranje-rivier te
loop haal. |Hanakus was verwagtend en ╪Abbakas nog bloedjonk.
|Hanakus het ’n liedjie (||nae-amros) (amsi) gesing terwyl hulle na die rivier
toe gestap het.
“Tsû ra !nāb ge, hui te, hui te re... my maag (!nāb) (||qâ) pyn, help my, help
my...”
By die rivier het hulle met ’n diep sug begin
||gam-i 1 skep, asof dit ’n ou ritueel was
waarvoor hulle moeg was.

1. gam-I – die Khoekhoegowabwoord vir water.
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Skielik hoor ╪Abbakas die ||gam-i lōb, een van
2. Kalbasse – ’n houer wat gebruik
is om water te hou.
haar ma se droë, ronde kalbasse2, sommer net
so onder die water wegsak. |Hanakus het dit
gelos en dit het verdwyn. Net so skielik het |Hanakus ook soos ’n groot speld
verdwyn. ╪Abbakas het haar van vrees en kommer huiswaarts gehaas en die
groot mense daarvan vertel.
Die grootmense het beveel dat niemand moet huil nie en dat daar net een
plek is waar |Hanakus kon wees. Die grootmense het na Mû!a, ’n goeie
kruiedokter (xoma-aob) (!gaixa), toe gegaan. Hy was ’n welbekende,
gesiene kruiedokter in die omgewing.
Mû!a het dit duidelik gestel dat hy net die boodskapdraer kan wees. Hy vra die
familie om tien (disi) (kepeke) koeie (gomadi) (gom) en nie bulle nie, na die
rivier te neem. By die rivier het Mû!a die familie gevra om te jubel en te juig.
Al die koeie het nader gegaan en water gedrink, maar net een koei het hard
gebulk en skielik in die water verdwyn, presies waar |Hanakus verdwyn het.
Mû!a kruip toe soos ’n dief tussen die groen, sterk riete en modderige vlak
waters teen die wal nader. Hy luister stilletjies in die dieptes om die opdragte
te hoor wat hy aan die mense moet gee.
’n Rukkie later beveel Mû!a hul toe om groot, swart driebeenpotte en groot
skottels na die rivier te bring. Die Slang sou ’n offerande aan die mense maak.
Een helfte van die mense het die huis skoongemaak en met mis besmeer. Die
ander helfte het gewag vir die vleisoffer. Almal moes stil wees. Die vleisoffer
was toe ’n halwe koei, sonder die afval. Die vleis moes gekook en nie gebraai
word nie. Alles moes opgeëet word.
Mû!a deel hulle toe mee dat |Hanakus leef en ’n babaseuntjie het.
Met ’n warrelwind (sares) (╪khoe) het |Hanakus by die huis aangekom en
binne in die voorbereide kamer met haar babaseuntjie gesit, koponderstebo, al
twee van hulle.
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Sy vertel hulle toe dat sy nou die kruie pyp (xoma !khōs) (!hoosi) rook en
dat sy en haar seuntjie van nou af kruiedokters gaan wees. Sy vertel dat sy
nog kinders van die waterslang het. Hulle leef onder die water. Hulle lewe net
van kruiepyp rook. |Hanakus vra almal om nie vir haar bang te wees nie en om
haar te aanvaar, met haar ander onsigbare kinders wat vir haar sal kom kuier.
So het sy, nes Mû!a, haar wysheid oorgedra aan haar kinders en die
gemeenskap.
Blaar, blaar, jy moet hierdie storie bewaar.

||Gam-|Aob Tsî Xoma-aob Tsîkha Xa
Gaxu gaxu ||ae-e i tsîn ge ╪khomani Sana kai !garib ams ai ge ||an hâ i,
||Khara Hais ai.
|Gui |gamsa ||goaga sores ||haib |kha, is ge |gui ||gûsa ||îs îxa |gam |gôara
||gam-e xoras hîa !garib tawa ╪nôas ||ga ge sî. |Hanagus ge ge |gam|khā i
tsî |Gabakas ge îxa ╪kham oxaesa.
|Hanagus ge amsa gere ||nae ||îra !Garib ||ga !gû garu hîa.
“Tsû ra !nāb ge, hui te re”
!Garib tawa ra ge ||gam-e ra xuri tsoatsoa.
!Napetamses ge |Gabakasa ||gam-i |ōba ra ||nâu, |gui !nâsa !gubu !gawas
||îs mamas dis ge ||gam-i !nâ ra ā╪gâ. |Hanagus ge ge xū tsîs ge nē
!gawasa kās |khāsa ge hî. Nēs ||khās khamis ge |Hanagus tsîna ge kā.
|Gabakas ge !aob tsî ╪âi╪hansens tsîra xa !nami╪gāhe hâse oms ||ga ra
!khoe îs kaikhoena nē ╪hôasa sī ||gaeba.
Kaikhoen ge ge mî||gui |guis khami i khoe-i tsîn ā tide !khaisa |Hanagus |gui
!khaib |guib ai nî hâ xui-ao. Kaikhoen ge ||îb |nai ╪gom╪gomsa xoma-aob ||ga
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ge !gû. Nē xoma-aob ge ╪an╪ansa tsî mûhesa khoe ge iba nē |kharib !nâ.
Mû!āb ge ge ||awo||awo ||îb haisi-ams di tani aos |guisa i !khaisa. ||Îb ge
|aokhoena ra ╪gan in disi gomade !āb tawa sī-ū, ||gōgu ose. Mû!āb ge
|aokhoena ra ╪gan in nē !āb am!gâ si ╪nā dâxa╪gaoxa se. Hoa gomadi ge
ge mâ |gū î di ||gam-e ā, xawe |gui gomas ge ge !gō tsî ||gam-i !nâ ge kā,
╪hunuma !khaib hîas ge |Hanagusa kāb ai.
Mû!āb ge !nari-ao i khami !am haigu ||aegu ra |khuri bē, |khamasa ╪āgu
tsî ╪goaxa ╪here ||gamgu hîa !ao-ami |gūse ||goegu tawa. ||Îb ge !nōsase
!gamsib !nâ !gâ tsî ||nâu tare-eb khoena nî mîba !khaisa.
||Aero-e !kharu tsîb ge Mû!āba ra mî||gui în khoena kai ╪nū sūdi tsî kai !oren
tsîna !āb tawa hā ū. |Aob ge ||guibasa khoen !oa nî dī.
|Gui !âb khoen ge omsa ge !anu tsî ╪haub |kha ge ╪khau. Nau !âb khoen ge
||gan-i |gui-e ge !âu hâ i. Hoan ge nî !nōse i. ||Gan |khaeb ge ge goma-i di !khare
i !nāxūn ose. ||Gan-i ge nî sâihe amhes ose. Hoaraga ╪û-i ge nî hawuhe.
Mû!āb ge ||în |kha ge |goragu |Hanagus ûitsama tsî aore axaroba ūhâ !khaisa.
Sares khamis ge |Hanakusa |khī tsî ai╪homibahes ge hâ i oms !nâ |gôarob
âs |kha hā ra ╪nû hoa |gamra !huburumâse.
||îs ge ||îna ra ||gamba ||îs xoma-aob !khōsa nesisa ra ╪gae tsî ||îs tsî ||îs
ôab hâra nēsisa a xoma-ao !khaisa. ||Îs ge ||khati ra ||awo||awo ||îs noxopa
||Gam|aob ôana nî hōse i !khaisa. ||În ge ||gammi !nāga ra hâ tsî ||în xoma
!khōsa ╪gaesa xu |gui ra ûi. ||Îs ge hoa khoena ra ╪gan în ta ||îsa !ao tsî ū
!oasi ||îs tsî ||îs di nau |gôan mûsa anu taman tsîn hoan |kha.
Nēs |khas ge ||îs ||nâu!āba ge tani !kharu ||îs ôan tsî |hûhâsib ||ga.
Nē |garubesats ge nî !ûi!gâ
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Die Val van
die Son
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Cothy Ukena en Edwaleen Drage
Cothy Ukena
Andries Morkel

Inleiding
“Die val van die son” is een van baie van die San se oorsprong-verhale.
Die tradisionele dokter in die storie verskyn as bemiddelaar tussen mens en
gees, so tipies van die rol wat tradisionele genesers in ’n gemeenskap speel.
Deur hierdie storie leer ken ons die waarde wat die San aan die aarde geheg
het. In die San-kultuur is die aarde, die son en die maan nie die eiendom
van ’n sekere persoon of gemeenskap nie. Die jong San-man wou graag die
son besit het. Sy selfsugtige wens word deur die opperwese, !Xu, vervul, met
ernstige navolge vir die San-mense. Die jong man leer ’n waardevolle les oor
die verhouding tussen die mens en die aarde.
Deesdae, met die gevare van aardverwarming, verdubbel die waarde van ’n
volksverhaal soos “Die val van die son”. Hier is ’n tydlose les wat ons voorouers
vir ons agtergelaat het – dit is die mens se verantwoordelikheid om die aarde
te beskerm teen misbruik.
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Cothy is in 1968 op Concordia in Namakwaland gebore. Sy is een van nege kinders en is die
jongste dogter. Haar pa, Jacobus, was ’n visserman en haar ma, Katriena, was ’n huisvrou.
Sy het haar laer- en hoërskoolopleiding op Concordia voltooi.
Volgens Cothy is Concordia ’n baie konserwatiewe dorpie waar tradisies nie makilik prysgegee
word nie. Ouers probeer nog steeds om hul kinders met hoë waardes opvoed. Sy het ’n groot
stuk sentiment vir haar tuisdorp

Edwaleen is in 1980 op Kleinzee gebore. Haar ouers was albei werksaam by die De Beersdiamantmaatskappy daar en hulle het op Koingnaas gewoon.
Haar liefde vir skryf het sy al op skool ontwikkel. Die ATKV het al drie van haar gedigte gepubliseer.
Sy is ook die dryfveer agter die totstandkoming van die skoolkoerant op Steinkopf.
Edwaleen glo sy is nog op koers om ’n joernalis te word.
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Kunstenaar: Andries Morkel

Lank, lank gelede, in die tyd toe die San-mense nog stertrieme gedra het en
die bleek mense skaars was, was daar ’n jong San-man iewers in die dorre
Kalahari-woestyn (|gowas) (n!ung). Een van sy grootste drome (||hapodi)
( un|’a-a) was om die son te besit. Hy was so bang vir die donker soos ’n
duiwel vir ’n slypsteen. Hy het elke aand nagmerries gehad en hardop vir
sonsopkoms gewens.
Elke dag het hy op die bult (!hommi) (|’ô) gaan sit en die son bewonder, van
sonsopkoms tot sonsondergang (sores╪gâb) (||’ûi ||’ing). Wat sou hy nie
doen om daardie rooi bal lig net vir homself te hê nie? Dan sou hy nooit in die
donkerte moes lewe nie. Sy donker nagmerries sou iets van die verlede wees.
Een aand het hy toe vir die opperwese1, Elob, gevra om vir hom die bal te gee.
Hy was desperaat en het aaneen gedans en met Elob gepraat. ’n Nag (!oes)
(||a) in die donker sal hy nooit weer oorleef nie.
1. Opperwese – ’n God van die San.
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Die volgende môre met sonsopkoms (sores||haib) (||’ûike !qere) was daar
geen son in die lug nie. Die stam was in rep en roer; niemand kon verstaan
waarom dit lig is, maar die son was nêrens in sig nie.
Van agter die bult het hulle ’n geweldige helder gloed gewaar. Die hele stam
het hulle daarheen gehaas. Die rooi bal vuur het agter die bult gelê. Hoe nader
hulle daaraan beweeg het, hoe warmer het dit
2. Tsammas – ’n soort waterlemoen,
geword. Alles rondom die son het doodgeskroei. inheemse vrug.
Die tsammas2 het uitgedroog, die water in die
volstruisdoppe en kalbasse (!gawadi) (!awa) was kokend.
Die jong man het besef dat hy ’n groot fout (disa) (||u ╪hu) gemaak het.
Almal het gekla oor die vreeslike hitte. Hy het baie skuldig gevoel en alles aan
hul wyse man, die gemeenskapsdokter, beken. Die ou wyse man was briesend
kwaad. Hy sou eers met die opperwese, Elob, hieroor moet praat.
Daardie aand het almal om die vuur gedans en die wyse man het met Elob
gepraat. Diep in die transdans in het Elob met die wyse man begin praat. Sy
antwoord was dat hulle dié daad nie ongedaan kan maak nie. Die wyse man
het op sy beuel geblaas om die hele San-volk van die Kalahari byeen te roep.
’n Vergadering moes gehou word om ’n oplossing te vind.
Daardie maanlig-aand het hulle met ’n luide dans (╪nāb) (|’ûqû), gestamp
en geskoffel van voete die seremonie geopen. Die vroue het gesing en hande
geklap, al in die sirkel. Jong mans het die
3. Te Kna – ’n inheemse musiek
Te Kna 3 gespeel en ander het rond en rond
instrument.
geskuifeldans. Hoe sou hulle die son terug in die
lug kry? Sou hulle dit blus met water? Sou hulle dit die lug in slinger? As hulle
dit blus, sou dit vir ewig donker wees? Waar sou al die water vandaan kom?
Uiteindelik het ’n jong man, Auberob, met ’n briljante plan na vore getree…
Auberob het ’n paar jong mense gevra om granietklippe in die droë
rivierbedding te gaan haal. Hierdie klippe het hulle aan weerskante van die
son opgestapel. Die sterk mans van die volk het massiewe stompe van die
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4. Kremetart boom- ’n Inheemse
kremetartboom4 gaan haal. Almal het nader
boom wat in die Noord-Kaap groei.
gestaan om te help – sjoe, maar dit was warm.
Eers het hulle net die nat stompe onder die son
ingedruk. En toe was dit tree vir tree skuif. Almal het saam aan die punte van
die boomstompe gedruk. Tree, tree, skuif en woerts! skiet hulle toe uiteindelik
die son die lug in, reg op sy plek.

Fluit, fluit, my storie is uit
Keer, keer dat dit weer gebeur.
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Die afkopman n
Die wandelende Namas van Rehoboth n
Die Diamond Cloetes n
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Die Afkopman
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Jessica Adams en Auxillia Basson
Willem Damarah
Garth Erasmus

Inleiding
Hierdie “storie in ’n storie” oor oorlog en vrede bring die band tussen
storieverteller en luisteraar mooi na vore. Storietyd was nog altyd ’n manier
om mense se verhoudings met mekaar te versterk, waardes te deel en
ondersoek- en kommunikasie-vaardighede te ontwikkel.
“Die afkopman” is meer as net ’n spookstorie. Die storie gee die luistenaar
’n geleentheid om dit wat vir die vorige gemeenskappe belangrik was te
verstaan. ’n Goeie voorbeeld is die grondbesitkwessie tussen die Namas en
die Boesmans. Wie skuldig was of wie die blaam moet dra, is nie so belangrik
soos die vraag oor hoekom die grondkwessie, wat vandag steeds relevant is,
‘n brandende vraagstuk is.
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Jessica is in Khorixas, Namibië, gebore en sy is die jongste van vyf kinders.
Saans, wanneer hulle langs die vuur gesit het, het haar pa vir hulle gewoonlik stories vertel, asook
van sy wedervaringe met olifante in die omgewing van Khorixas. Gewoonlik gaan sy soggens
saam met haar pa na die warmwaterbronne op Riemvasmaak om daar te swem.

Auxillia is op Swakopmund, Namibië, gebore en het in 1995 saam met haar ouma Katriena
Basson na Riemvasmaak verhuis. Haar familie en ander Riemvasmakers het suksesvol die grond
teruggeëis waarvandaan hulle voorheen deur die Suid-Afrikaanse Weermag verwyder is.
Haar ouma Katriena het hulle gewoonlik saans stories vertel en hulle het op hulle beurt aan
mekaar stories vertel.

Willem beskryf homself as ’n gemeenskapswerker. Hy glo dat daar hope werk in sy gemeenskap
is wat nog gedoen moet word om geregtigheid aan te moedig.
Tans werk hy in die Taaldafdeling van die Departement van Onderwys in Upington waar hy
inheemse tale soos Khoegoegowab en NIu bevorder.
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Kunstenaar: Garth Erasmus

Lank, lank gelede, in die ou dae, het oumagrootjies en oupagrootjies hulle
snotneusies met heerlike slaapstories aan die slaap gemaak.
Toe ek klein was, het ek en my ouma een somersaand besluit om buitekant te
lê, waar jy alles mooi helder en duidelik kon sien. Die maan (||khâb) (╪oro)
was rond vol en ek sien toe ’n beeld daarin wat nes ’n man op ’n perd lyk. Ek
vra toe vir my ouma: “Is dit waar wat ek in die maan sien,Ouma?”
Ouma vra my met ’n baie vriendelike stem: “Wat sien jy, kind?”
Ek sê: “Ek sien die beeld van ’n man op ’n perd.”
Sy kyk na my en vra met ’n verbaasde stem: “Het jy nog nooit die storie van
die man in die maan gehoor nie?”
Ek sê: “Nee, Ouma. Ek sou baie graag die storie wou hoor, ken Ouma die storie?”
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“Ja, my kind, laat ek dit vir jou vertel...
“Lank, lank gelede, in die Kalahari !oas, het die mense in vrede gelewe. Toe
besluit die mense om ’n bietjie sout en peper in die vleis te gooi om dit smaak
te gee.
“Die Nama- en Boesman-gemeenskap het oorlog gemaak. Die oorlog het op ’n
windlose vlakte in die Kalahari !oas plaasgevind, maar daardie spesifieke dag
het die wind erg gewaai. Mense was verbaas en vra mekaar: ‘Hoekom waai die
wind dan so vandag?’
“Die groep mense se wyse man, Ga-ai, was met die helm1 gebore. Hy kon
die toekoms voorspel. Die oggend voor die oorlog sê Ga-ai: ‘Hier gebeur iets
vandag! Hoekom waai die wind so? Dit waai dan nooit. !oroson ge-ge lu-i
tare-e aisi llgoe !khaisa! Min weet die mense wat voorlê.’
“Dit was nie lank nie en die Nama-groep sien toe dat ’n groep Boesmans hul
!oas kom binnetrap, gereed met pyl (||gau) (||khai|’î) en boog. Hulle kry
hulself toe ook gereed vir die oorlog.
“My kind, die geveg het net daar plaasgevind. Dit was ’n geveg om lewe
en dood.
“Terwyl die twee groepe mekaar skiet en slaan,
kom daar toe ’n vreemde Nama-man met die
naam van !Kam-aob op sy perd aan. Hy bekyk
toe die bakleiery so van ’n kant af. Skielik skiet
’n Boesman2 sy kop af met ’n pyl en boog
(khās) (|au). !Kam-aob se lyf bly toe op die
perd sit, terwyl die soos ’n mal dier begin
rondhardloop (!khoema) (!aidji).
“Daar was ’n groepie stil Nama-mense wat nie
van bakleiery en oorlog gehou het nie. Hulle

1. Helm – Iemand wat gebore met
die gawe om dinge vooruit te sien,
asook iemand wat letterlik met ’n
vlies oor sy kop gebore is.
2. Boesman – ’n Verwysing na die
inheemse mens van die Kalahari.
Die term word beskou deur
sommige as ’n belediging en dus
verkies hulle om die boesman
eerder as San te noem. Maar daar
is ook diegene wat selfs die term,
‘San’ as ’n beledigend beskou. In die
projek, word die term wat deur die
skrywers verkies word, gebruik.
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het die perd agtervolg. Toe hulle uiteindelik die afkopman en sy perd inhaal,
sien hulle dat hulle die man ken! Die vredevolle groepie mense was baie
hartseer toe hulle die arme onskuldige, bebloede man met ’n af kop sien. Hulle
het soos uile (|honon) (n!ung) op die plek gehuil en gehuil.
“Van daardie oomblik af, tot vandag toe, hoor die mense nog steeds die
geluide van ’n oorlog in die kontrei. As jy laataand by hierdie plek verbyloop,
dan is die afkopman nog steeds ligweg sigbaar. Hy praat, alhoewel ’n mens
nooit weet met wie hy nou eintlik gesels nie.
“Die mense moes toe ’n plan maak. Hoe kon hulle hierdie gees rustig maak of
laat verdwyn? Hulle besluit toe om ’n offer te bring. Elke keer wanneer hulle
die afkopman en sy perd in die nag sien rondwaal, het die mense ’n witter as
wit, ’n spierwit bok geslag en uitgebrand. Dan het die rustelose afkopman en
sy perd verdwyn.
“Die rook van die afgeslagte wit bok het deur die lug (╪oab) (!’a) gewaai en
het hoog in die lug, tot by die maan gesweef. Hier het die rook dan die vorm
van ’n man op ’n perd aangeneem. En so is die storie oorvertel en het almal
dit leer ken.
“Fluit, fluit my kind, my storie is uit, bok, bok ek het lekker gejok, blaar, blaar,
dis waar...”
My ouma se stem het weggeraak en ek het aan die slaap geval, met die gehuil
van die uile in my ore...
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Dana-o Khoeb Sa |kha Ra !hoab Xa
Gaxu, gaxu ||aeba !kharu tsî |oro tsēdi !nân ge kai kaikhoena ||în xūnixa
╪guina |garuben |kha gere ||om||om.
╪Khari ta a hîam ge tita tsî ti aumas tsîma |gui tsuxuba ge mî||gui !augam nî
||goesa îm hoaraga xūna îsase tsî !gāsase mû ||khāga. ||Khâb ge ge |oasa
i tsî ta ge īsi-e ge mû khoeb hāb ai !gapi hâ khami i-e.Tita ge aumasa ge dî
“Ama-e auma, ||khâb !nâ ta ra mû-e?”
Aumas ge khoexa!nâ dommi |kha ge dî te “Tare-etsa mû ti Ôatsē?” “Tita ge
khoeba hāb ai ra mû” ti ta ge ge mî. ||Îs ge tita !oa kō tsî buruxa dommi |kha
ge dî “Noxobats aob hîa ||khâb !nâ hâb di |garubesa ||nâu tama hâ?” ti.
“Hî-i, auma.” ti ta ge ge mî. Kaise ta ra ||nâu ╪gao |garubes ge. “Aumasa
|garubesa ╪an?”
“A, ti ôatsē, a ta ||gamba tsî.”
Gaxu, gaxu ||aeb ī hâsen ge khoena ╪khîb !nâ ge ûi hâ i Kalaharis !nâ.
Tsîn ge khoena ge mî||gui ╪ō-i tsî peper-i tsîna ||gam-i !nâ ╪gāsa î ||gan-e
||khoaba mā.
Naman tsî San tsîn ge gere torodī. Nē torob ge ╪oa-o ╪gāb ai Kalaharis !nâ
ge i, xaweb ge ╪oaba |gaisase ||nātsē gere !gom. Khoen ge ge buru tsî ge
dîgu “Tae xū-i ams aib ╪oaba nētsē ||nāti ra !gom?”
Nē !nans di khoen ge khoeba ge ūhâ i, Gā-aiba, ||Îb ge ||gawarab |kha ge
!nae hâ i. ||Îb ge hā nî ||aeb !nâ ge mû ||khā i.Torob ||goagas aisib ge Gāaiba ge mî “Nētsē i ge xū-e nî ī”. “Tae xū-i ams aib ta ╪oaba nēti ra !gom?
“╪Oab kom tātsēs tsîna !gom tama-o.”
|Haisen ge ge |ū-i tare-i ais ai ||goesa.
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Gaxu ||ae i tsîn ī tama hîas ge Nama !haosa ge mû San !haos ||în ||ga ra
|khīsa khān tsî ╪āgu |kha. ||În tsîn ge ge ai╪homi torob ams ai.
“Ti Ôatse ||napa ge i !khams ge ûib tsî ||ōb tsîkha disa.”
Nē |gam !haora ra !kham hîa ib ge Nama aoba !kham-aob ti ge |on hâ iba
ge |khī. ||Îb ge !khamsa ge kōkō. !napetamaseb ge sāba ||îb danasa ge
||khâu||nā khās |kha. ||Îb di soros ge hāb ai ge hâ i, hāb ta !khausa xamari-i
khami !khoema hîa.
||Napan ge !nōsa Nama khoena ge hâ i, !kham-i tsî toroba ge |nam tama hâ
ina. ||În ge hāba ge sao!gon. Dana-o khoeb tsî hāb tawan ge sī on ge ge mû
khoeban ╪an !khaisa. Nē ╪khîxa╪gao khoen ge kaise ge tsûa ╪gao hâ i nē
|hawio tsî |aoxa, dana-o khoeban ge mûo. ||În ge |honon khami nē!khaib ai
gere āmâ.
||Nā ||aeba xu nētsēs kōse in ge khoena noxopa torob di |ōna ra ||nâu.
Tsuxukorebe its ||napa ga !gûo, ob ge dana-o khoeba ╪kharirose ra mûsen.
||Îb ge ra !hoa |ūhesa i ga xawe ham-i |khab ta !hoasa.
Khoen ge |awe-e nî dī. Matin nē gagaba nî bē kaisa. ||În ge ge mî||gui
╪ā||guibasa dīsa. Mâ ||aeb hoab hîan ga nē dana-o khoeb tsî ||îb di hāb
tsîna mûo, on ge khoena !uri pirisa gere ╪ā tsî khau||guibasa gere dī. Ob ge
dana-o khoeb tsî hāba gere bē.
|Anni, ╪āhe hâ piris dib ge ╪oab !nâ gere !gomhe ||khâb kōse. Nēpas ge
|anni īsib aob hāb ai ╪nôab diba ge kurusa i. Tsî ||nātis ge nē |garubesa ge
||gamka ||gamhe ╪an╪ansas nîs kōse.
“Toa go |garubes ge ti Ôatsē, piris, piris gā ta go. ╪Nare, ╪nare ama i ge.
Aumas dommi ge ge !nō tsî ta ge ge ||om |honos di āb |kha ti ╪gaedi !nâ.
╪Oa gos ge ti |garubesa.
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Die Wandelende
Namas van
Rehoboth
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Anthea Farmer en Cheryl Esterhuizen
Ruben Isaks
Garth Erasmus

Inleiding
Die verlies van natuurlike jagvelde en veldkos as gevolg van grondonteiening
het dikwels inheemse mense van hul bron van kos en oorlewing ontneem.
Hierdie verhaal vertel hoe grondonteiening verantwoordelik was vir die konflik
wat ontstaan het tussen inheemse mense.
In “Die Wandelende Namas van Rehoboth” sluit die stoute wegloopseun
Gertjie hom by die wandelende Namas aan. Volgens die verhaal, steel die
wandelende Namas die beeste van die Ovambo’s. Die kinkel in die verhaal is
dat die Ovambo’s vir Gertjie en nie die Namas nie vang steel.
Terwyl die konflik tussen groepe soos die Ovambo’s en die Namas in
werklikheid gebeur het, is die stoute Gertjie nie ’n werklike seuntjie nie.
Hy het die vermoë om te vlieg. Dus is die gebruik van sy karakter deur die
storieverteller in die verhaal baie interessant.
Die interessante punt is hoekom hierdie verhaal met sy subtiel historiese
bewyse die luistenaar se aandag wegtrek van die wandelende Namas en dit
op stoute Gertjie vestig.
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Cheryl is in 1990 op Aroab, Namibië, gebore. Aroab is ’n grensdorpie naby Rietfontein en dit was
die naaste kliniek vir die inwoners van die gebied.
Sy het op Loubos grootgeword. Dit is ’n baie stil plek en daar is nie baie werksgeleenthede nie.
Die meeste mense werk op ander dorpe en stede om ’n inkomste te verdien. Tans is daar heelwat
mense werksaam by die teer van die pad na Rietfontein vanaf Mier, asook van Andriesvale na die
Kgalagadi-Oorgrenspark.

Anthea is in 1989 in Aroab, naby Rietfontein aan die Namibiese kant van die grens gebore
Sy woon op Loubos omtrent 10 kilometer van Rietfontein. Loubos was eers Leeubos omdat daar
so baie leeus in die omgewing was. Oupa Cornelius Sanderson het gewoonlik vir haar stories
vertel wanneer hulle vakansies in Upington gekuier het. Hy het haar vertel hoe die plek Hakskeen
aan sy naam gekom het. Daar het volgens hom op ’n dag ’n man op die pan buite Loubos op
‘n klip getrap en water het uit die klip gespuit.

Op tienjarige ouderdom het Ruben as veewagter in die Keimoes-omgewing begin. Hy was
klein van postuur en moes gereeld op die hoë rotse klouter om die wêreld te bespied.
’n Ou man wat hy op ’n dag in die veld raakgeloop het, het hom ’n raat gegee oor hoe om
ontslae van sy toegetrekte bors te raak. Die ou man het voorgestel dat hy knoesies van ’n
lemoendoringboom neem en fynstamp en as tee moet trek en drink. Dit het wondere vir
die jong Ruben se bors gedoen en hy het met die gebruik volgehou.
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Eendag lank, lank gelede was daar ’n dorpie met die naam Rehoboth. Dit het
’n pragtige uitsig oor die droë gras (╪nâsa |gân) (|he) en duin-riete gehad.
Gertjie, ’n baie ondeunde seuntjie, het hier gewoon. Hy was alewig in die
moeilikheid en die mense het hom geklap en geslaan. Kaplaks, kaplaks, kaplaks
– so het die mense hom alewig op sy boudjies geslaan.
Gertjie was siek en sat vir hierdie behandeling en het toe op ’n dag besluit om
weg te loop. Hy het vir ’n lang ruk alleen (|guri) (||’oe) rondgedwaal. Een
goeie dag ontmoet hy ’n groepie wandelende Namas en sluit toe by hulle aan.
Dit was beter as om alleen te loop.
Die Namas het gekla dat daar so min veldkos en jagvelde in die plek oor
was. Hulle het vir Gertjie vertel dat dit die Ovambo’s se beeste was wat
hulle jagdiere verwilder. Die Namas het gekla dat die beeste al die veldkos
(!garo╪û-i) (╪’ha âki) opvreet.
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Die groepie het begin om die Ovambo-boere se beeste te steel. Waarvan moes
hulle dan leef? Hulle het die beeste skelmpies in die donker (!khae) (||a) nag
aangekeer. Hulle het die troppie doef-doef, doef-doef, moe-moe by die kloof
ingejaag.
Een aand, toe dit begin skemer word, haal Gertjie ’n vuurslag-tonteldoos uit
sy ou militêre jas se sak. Dit is twee stene wat vuur maak as ’n mens dit teen
mekaar vryf. Gertjie begin toe hard vryf en skielik spat die vonke tjoeg, tjoeg,
tjoeg! Die vuurhoutjies vat vlam.
Hulle het weer en weer beeste gesteel en in die kloof weggesteek. Een nag het
Gertjie alleen gaan jag. Hy was baie moeg en besluit toe maar om die nag in
die klofie saam met die beeste te slaap. Binne oomblikke was hy vas aan die
slaap (||om) ( un) en het lekker gesnork. Go-go-zzzzzz...
Die Ovambo’s het intussen agterkom dat daar weer van hul beeste weg was
en het besluit om die diewe en die beeste te gaan soek. Hulle vind toe vir
Gertjie waar hy in die kloof lê en snork.
“Aha, hier is jy,” sê die Ovambo-man en lig
sy hand op. Hy steek sy mes, sjoep! Dit mis
Gertie se hart (╪gaob) (|e) en steek teen die
klipharde vuurslag-tondeldoos1 vas.

1. Tonteldoos – doos, koker met
tontel wat aan die brand gesteek
word deur die vonk met ’n vuurslag
uit ’n vuurklip geslaan.

Gertjie spring toe op en hardloop tjoef, tjoef, tjoef tot bo-op die krans. Die
Ovambo’s kom agterna gehardloop met ’n yslike spoed, tot bo-op die krans.
Toe hulle bo kom, het Gertjie lankal soos ’n voël van die krans af gevlieg. Flap,
flap, flap! Die wind was so sterk soos ’n leeu.
Toe Gertjie onder kom, kon hy hom nie roer nie. Hy was pap op sy bene
(|nūgu) (||aike), maar die rivierwater waarin hy gespring het, was baie koel.
Hy het gou van die lamheid herstel.
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Die Ovambo’s roep toe van bo af: “Jy kan bly wees jy kan vlieg!”
Die Ovambo’s soek seker nou nog vir Gertjie, maar die kalant is steeds
skoonveld weg – hy het geluk aan sy kant.
Fluit, fluit my storie is uit.
Blaar, Blaar jy moet my storie bewaar.

!Gû╪namipe Ra Naman |Annes Din Xa
|Guitsē, Gaxu ||aeba ī tsî i ge !ārosa ge hâ i |Annes ti ge |on hâ isa. Îsa
mû╪uiba ge ūhâ i ╪nâsa |gâb tsî ╪ān |kha.
Kaise ||orexa axarob Gertjib ge ||napa ge ||an hâ i. ||Îb ge mâ||ae-i hoa-i
tsūge!gâb !nâ ge hâ i tsî khoen ge gere ||apu tsî ╪nau bi. ‘Klaplaks, klaplaks,
klaplaks’ tin ge khoena tîrogu ai gere ╪nau bi.
Gertjib ge ge tsau hâ i nē dīb xa tsî |guitsē ge mî||gui !gûbēb nî ti. ||Îb ge
||aeroba |guri gere !gûma. |Guitsēb ge !gû╪namipe ra Namana |hao-ū tsî ||în
tawa ge !am╪gāsen. !Gâi i ge ge i |guri !gûmas xa.
Naman ge gere ||gao !garob ╪û-i a |oro tsî !au!hūb ra |gâ !khais xa. ||În ge
ge Gertjiba mîba |Nawen di goman ta xamarina sarubēsa. Naman ge gere
||gao goman ta hoaraga !garob di ╪ûna hawusa.
||În ge ge mî||gui ||în |nawen gomana nî !nari tsoatsoa !khaisa. ||În ge
gomana !khaeb !nâ gere !nari. ||În ge gomana doef-doef, doef-doef, hamboehamboe se gere ||hoas !nâ gere saru ╪gā.
|Gui tsuxuba, !khae ╪gao i ra hîab ge Gertjiba ||îb di dorosa torob hems
||hōsa xu ge ū╪ui. |Gam |uira ge ge i ||îrats kara ||khao|hao o |aeba gere
dīra. Gertjib ge !garise ge ||khao în nanina !ae ‘tjoeg-tjoeg’ ti. |Ae hain ge
ge khau tsoatsoa.
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||În ge ||khawa gomana !nari tsî !hûdi !nâ gere sī sâu. |Gui !oeb ge Gertjiba
|guri sī gere !au tsîb ge tsaub ge o ge mî||gui ||îb nî goman |kha ||om !khaisa.
||Îb ge ||om tsî !gâise gere !kharu. “Grrrrr-Gggggh.”
|Nawen ge hō!âo goman ||khawa kā hâsa, on ge ge mî||gui !nari-aon tsî
gomana ôasa. ||În ge Gertjiba ge sī hō ||om tsî !kharub ta hîa.
“Aha, nēts ge a” tib ge |Nawe-aoba ge mî tsî ||îb !omma ge khui. ||Îb ge gôab
|kha ge !khā, ‘sjoep. Gôab ge ||îb ╪gaoba ge sā, tsî dorosa ge !khā.
Gertjib ge ge urikhâi tsî ge !khoe ‘tjoef, tjoef’ ti |uib ╪am!nâb kōse ge
!khoe╪oa. |Nawen ge ge sao bi |uib ╪am!nâb kōse. ||În ge ||napa sī ob ge
Gertjiba aniro-i khami ge ||khana, ‘vlap, vlap, vlap’. ╪Oab ge xammi khami
ge |gaisa i.
Gertjib go !nāga sī, ob ge ge !gû ||oa i. ||Îb |nūgu ge ge ╪khawusa i, xawe
!Garib ||gam-i îab ge uri╪gâ!nâb ge ge karasa i tsîb ge !haese tsauba xu
ge !nora.
|Nawen ge |gapiseba xu ge ╪gai “ !Gâia ╪gao re ||khana ||khāts a !khais
!aroma.
|Nawen ge nētsēs kōse tsâse Gertjiba ra ôa.
Toa go |garubes ge.
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Die Diamond
Cloetes
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Herbert Cloete en Talana Cloete
Wilhelmina Bock
Garth Erasmus

Inleiding
“Die Diamond Cloetes” is ’n werkersklasstorie wat die oorsprong van die Groot
Gat in Kimberley uit ’n ekonomiese oogpunt uitbeeld. Dit weerspieël historiese
uitbuiting van inheemse mense.
Stories soos hierdie bied Suid-Afrikaners die geleentheid om die ervarings van
diegene wat apartheid beleef het te erken, en te probeer verstaan hoekom
mense nie maklik die verlede kan of wil vergeet nie
As ’n bruin werkersklasvrou lok Wilhemina Bok, die draer van hierdie storie,
die luistenaar na haar armoedige gemeenskap waar elke dag ’n dag van
barmhartige oorlewing is.
As jy vandag die Cloetes in die strate van Steinkopf of Kamieskroon in
Namakwaland sou raakloop, sal hulle sekerlik hulself bekend stel as die
nageslag van Oom Piet Diamond Cloete.
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Herbert is in 1991 in die Springbok Hospitaal gebore en is deel van ’n gesin van vyf.
Herbert beskryf sy deelname aan die Stories op die Wind-projek as fantasties. Hy het veral baat
gevind by die storieskryf-slypskool wat deur Marlene Winberg aangebied is.
Herbert se ouma het aan hom die stories oor die Diamond Cloetes vertel. Dit was die eerste keer
dat hy dié verhaal oor sy oupagrootjie gehoor het.

Talana is in 1991 in die Springbok Hospitaal gebore. Haar familie woon op Steinkopf.
Vir Talana was haar deelname aan die Stories op die Wind-projek baie opwindend. Sy het baie
baat gevind by die skryf- en onderhoudsessies. Voorts is sy bewus van die belangrikheid daarvan
om voor ’n onderhoud ’n onderhoudgids op te stel sowel as om toe te sien dat sy presies weet hoe
om die opnemer te hanteer.

Wilhelmina is in 1935 op ’n plaas Koregas naby Steinkopf gebore. Sy het egter die grootste deel
van haar lewe op haar ouers se plaas, Brandewynsbank deurgebring. Die plaaslewe het sy rustige
ritme gehad, ploeg en saai, asook kleinveeboerdery. Hulle het ook oor ’n ysterwielkar asook
perdekar beskik. Die plaas in nog in familiebesit.
Haar ouers was baie streng en het nie luiheid of swak dissipline geduld nie. Haar ma het sommer
haar boervelskoen van egte leer gebruik en haar pa sy sweep om ongehoorsaamheid te straf.
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Ou Oom Piet en sy baas was haastig op pad na Kimberley. Hulle het saam met
hul swart en bruin perde (hāgu) (hâsî) rondgereis. Hulle het komberse, potte,
panne en sommer alles gesmous.
Hulle gaan stop toe by ’n oop, warm vlakte met ’n blou waterstroompie waar
die perde en selfs Oom Piet en sy baas hul dors kon les. Vir pret krap Piet in
die nat, waterige grond naby die blou waterstroompie.
’n Wonderlike ding gebeur met hom. Hy vind
1. Twak sak – ’n Sak waarin
sewe pragtige, skitterende klippies, wat hy in sy
rooktabak gehou word.
geel-oranje twaksak1 (tapaga||hōs) (|qu||xâ)
in sy geruite hemp gebêre het. Hulle span toe die perde in en vat die pad
(daob) (!an).
Soos dit maar is, pla die pragtige klippies die ou, grys Oom Piet. Hy verwyder
toe die klippies uit sy stukkende geruite hemp en kyk weer daarna. Sy baas
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sien (mû) (n|a) die skitterende klippies in sy hand en het onmiddellik geweet
wat dit is.
Hy wil toe by Oom Piet weet of hy kan onthou waar hy die klippies gekry het.
Piet kon toe nog onthou waar die plek was en hulle draai dadelik om, terug
Kimberley toe. Daar gekom, het Oom Piet sy baas die plek tussen die bosserige
grondoppervlak gewys.
Sy baas vat die pragtige klippies (|uiron) (!aoke une) by hom en gee hom
al die dinge wat hulle gesmous het. Piet was te onervare om te besef dat dit
eintlik diamante was en gee toe onwetend vir hom die klippies.
Sy baas sê toe vir Piet: “Ou Piet, van vandag af is jy nie net Pietie Cloete nie,
maar Pietie Diamond Cloete.”
Die baas was sekerlik besig met ’n bose plan,
want van daardie tyd af is die Groot Gat2 op
dieselfde plek gegrawe.

2. Groot Gat – ’n Verwysing na
die grootste mensgemaakte
gat wat onstaan het met
diamantontginnings by Kimberley.

Fluit, fluit, my storie is uit
Seer, seer, dit het so gebeur.

The Diamond Cloetes
Old Oom Piet and his boss were rushing to Kimberley, on their black and
brown horses (hāgu) (hâsî) and cart. They were on their way to sell pots,
pans and groceries – this was how they made their living.
It was a hot day and they stopped at a blue water stream in the open veld
to quench their thirst. Just for fun, Oom Piet scratched around in the wet,
muddy ground around the little water stream.
Something quite amazing happened here. Oom Piet found seven beautiful,
glittering little stones in the ground. He put them into the orange tobacco
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bag (tapaga||hōs) (|qu||xâ) that he kept inside his shirt pocket.
Then he and his boss harnessed their horses again and took
on the road (daob) (!an).
As it happened, Oom Piet was bothered by these beautiful little stones in his
pocket. He took them out and looked at them again. His boss saw (mû) (n|a)
the glittering little stones in Oom Piet’s hand. He immediately knew what
they were.
He asked oom Piet if he could remember where he found those little stones.
Oom Piet turned the horses and cart around straight away and returned to
the water stream close to Kimberley. Oom Piet pointed out the place where
he found the stones in the muddy soil.
His boss took the little stones (|uiron) (!aoke une) from Oom Piet and gave
him the horse cart with all their goods inside. Piet was too inexperienced to
realise that he was handing diamonds to his boss. Yes, the little stones were
diamonds!
His boss said to him, “Ou Piet, from today on, you are not Pietie Cloete, but
Pietie Diamond Cloete.”
This boss certainly had an evil plan, because ever since that time, the Groot
Gat in Kimberley was dug in the exact same spot.
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Die groot slang en die mooi meisie
Die groot slang en die wit bok
Die groot slang se manewales
Die groot slang van Rooilepel
Karlientjie
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Die Groot
Slang en die
Mooi Meisie
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Lincia Swartz en Geral-Dene Beukes
Emmy Swartz
Garth Erasmus

Inleiding
Die mitiese Groot Slang is ’n belangrike motief in Noord-Kaapse volksverhale
en dit kom in baie gedaantes voor. En net soos een van die skrywers, Lincia
Swartz, vertel hoe sy self die Groot Slang op Kharkhams ervaar het, so glo
talle mense in die Noord-Kaap dat die Groot Slang ’n werklikheid is.
Hierdie storie beeld die Groot Slang se vermoë uit om van gedaante te verwissel.
Waar die derduisende Groot Slang-stories hul oorsprong het, sal ons nooit weet
nie. Wat ons wel kan aflei, is dat hierdie stories deur die ouer mense vertel is om
hul kinders teen die gevare van die groot riviere en berge te beskerm.
In “Die Groot Slang en die mooi meisie” verander die Groot Slang na ’n mooi
blonde meisie met die “fraaiste Duitse rokkie”. Hoekom dan ’n Duitse rok?
Miskien moet die luisteraar onthou dat soos die Groot Slang die skobbejak in
die verhaal is, die Duitsers destyds ook gedurende hul koloniale besitting van
Namibië en later in die Tweede Wêreldoorlog as skobbejakke beskou is. Weer
eens is dit ’n aanduiding van hoe mense hul huidige omstandighede of denke
in stories inbou voordat dit weer op die wind verder waai.
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Haar ouers en susters noem haar ‘Hartjie.’ Op sewe-jarige ouderdom het sy ’n ervaring met die
Groot Slang in Slaai se hoek, Kharkhams gehad.
Dit was voorheen die plek waar wasgoed gewas is. Hulle het uit die veld teruggekeer en uit die
verte gesien dat daar wasgoed op die bosse gehang het. Toe hulle nader kom, het die klere soos
mis voor die son verdwyn. Haar ouma Grietjie het gesê dat dit waarskynlik die Groot Slang was.

Geral-Dene is in die hospitaal op Garies, Namakwaland, gebore.
Haar oom Willem Beukes boer tans met skaap en bok op die plaas wat haar oupa Cornelius
Beukes tussen sy kinders verdeel het.
Geral-Dene onthou nog toe sy gereeld naweke op die plaas deurgebring het. Dan het sy gewoonlik
skaap- en bokmelk gemeng om kluitjies en room te maak.
Tans is sy ’n leerder aan die Hoërskool Kharkhams.

Emmy is in 1964 op Nababeep gebore. Op agt-jarige ouderdom het sy en haar ouers, Magrieta
en Edward Willis na Kharkhams verhuis.
As kind het sy baie tyd in die veld gespandeer. Sy was lief vir veldkosse soos uintjies en bouroe
wat die veld destyds baie van opgelewer het. Haar ma was ’n veldmens en het aan haar die kennis
van die veldplante oorgedra.
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Kunstenaar: Garth Erasmus

Die rivier het na veertien (disihaka|a) (kepeke) dae se reën sterk afgeloop.
Die wêreld van hier af na Betelsklip toe was baie groen en nat. Hulle sê mos
waar die Groot Slang woon, is dit te alle tye groen en nat.
’n Klomp kinders het hier afgeloop na Betelsklip1 en na Rooibak2 toe. Die een
meisie, Emmy, het teruggedraai omdat sy vaak gevoel het. Van ver af sien sy
die mooiste blink water. Sy besluit toe om van
1. Betelsklip – Op dié plek was
hierdie lieflike water te gaan drink. Die oomblik
’n groot rots met ’n grot wat as
skuur deur die boere gebruik was.
toe sy by die waterbak (||gam-i xawas)
Barnabas Shaw het die plek Betel
(!ha!oresi) kom, is dit skielik kurkdroog.
Toe sy omdraai, sien sy ’n lang plat klip met
die langste slang wat sy nog ooit in haar lewe
gesien het bo-op lê. Sy skrik haar boeglam. Toe
sy haar weer kom kry, is die slang weg en die
klipwater blink weer.

gedoop en het ook sy eerste preek
daar gelewer.
2. Rooibak – Dit word vertel dat dié
Namakwalandse plek so genoem
is omdat die rivier water die holte
in ’n groot klip in die rivier gevul
het. Dan het die mense dit gebruik
vir ’n wasplek vir hul klere asook ’n
drinkplek vir die nabygeleë veeposte.
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Sy skrik so erg dat sy amper in Lot se vrou
verander, nes ’n halfmensboom3 wat stokstil
staan. Sy trap vas en forseer haarself om te
hardloop en te hardloop.

3. Halfmensboom – ’n Inheemse
boom wat in die Richterveld gebied
groei.

Die oomblik toe sy weer uitasem stil staan en
4. Boegoe – ’n inheemse plant met
rondom haar kyk, sien sy die pragtigste plek.
geneeskragtige blare.
Dit is vol gousblomme en veldkos. Raap (Rapi) (Rapsi), uintjies, boegoe4 (sâ-i) (tsâ) en suring (╪ao-i) (╪ao). Sy was ’n
kind van die veldkos. Sy besluit om vir uintjies te grawe. Sy grou en grou tot
sy ’n lekker sappige uintjie (!han-i) (╪ao) kry.
Die volgende oomblik roep iemand in ’n piepstemmetjie: “Emmy, Emmy,
meisie, meisie.” Sy draai vinnig om en sien die mooiste, fraaiste meisie.
Sy sien nie die kind se gesig (ais) (xu) nie maar sien net haar mooi Duitse
rokkie. Sy het die mooiste skoon, blonde, gladde en goue hare. Die kind vra
haar om haar asseblief huis toe te neem.
“Meisie, meisie vat my asseblief huis toe.” Die dogtertjie klou aan Emmy se
rok se band en bly smeek. “Vat my huis toe of fontein (|aus) (||’oeke) toe,
asseblief.”
Emmy voel toe agterdogtig. Wat maak so ’n vreemde, beeldskone meisie hier
in die veld? “Fontein toe, fontein toe?” vra Emmy. “Jy maak seker ’n groot
grap, want ek vat nie aan jou nie. Jy is nie van hier af nie. Ek vat nie aan jou
nie, want jy is die Groot Slang.”
Emmy begin om vir haar klippe te soek. Toe sy omdraai is die slang en die
meisie skoonveld weg. Sy hoor net ’n lekker uitjouende lag wat uit die ooste
kom.
Haar pa kom op haar af met hul hond, Stronger. Dié hardloop toe agter die
gelag aan. Die uitjouende gelag trek die hond al hoe nader en nader.
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Haar pa sien ’n blink streep wat soos ’n weerligstraal (nawap) (kere) lyk en
skiet dit met sy windbuks. Stronger val neer en lê en ruk. Onmiddellik is die
gelag stil. Haar pa weet dadelik dat dit die Groot Slang is en sê vir haar hulle
moet vinnig huis toe.
“Die Groot Slang soek jou wie sy water wou drink, my kind. Daardie blonde
meisie was eintlik die Groot Slang.”
Fluit-fluit, my storie is uit.
Blaar, blaar, my storie is waar.
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Die Groot Slang
en die Wit Bok
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Anna Jaar, Colin Toll en Anne Witlouw
Anna Witlouw
Garth Erasmus

Inleiding
Die mitiese Groot Slang leef steeds in die herinneringe van die nageslagte van
die Nama en Khomani-San in die Noord-Kaap. Volgens die storieverteller is die
Groot Slang met sy blink voorkop die koning van die water. Die Groot Slang
wat oor die rivier en die rivierwal regeer kan ook verander in verskillende diere
of mense.
Natuurbewaring is ’n belangrike tema in Groot Slang-volksverhale. In die
Nama- en San-kultuur word kinders van kleins af geleer om water en
kosbronne te respekteer, veral gedurende tye wanneer dit skaar is.
In “Die Groot Slang en die wit bok” verander die Groot Slang hom in ’n wit
bok toe Mubase sy bokke naby die rivierwal laat wei. Die Groot Slang het na ’n
bok verander om net soos Mubase se bokke te lyk.
Volgens Anna het Mubase ’n groot fout begaan om sonder die Groot Slang
se toestemming sy bokke te laat wei.
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Anna is die middelkind van Mieta en Bielie Witlouw.
Volgens Anna is daar baie stories wat die res van Suid Afrika nog nooit gehoor het nie. Sy beskryf
haar dorp, Kakamas, as een groot volksverhaalboek en wens dat die mense net hul samewerking
kan gee om hul stories te deel met ander.

Anna is die tweede jongste kind en sy het twee broers en vier susters. Haar ouers is Caroline Jaar,
’n huisvrou, en Abraham Jaar, ’n mynwerker. Sy het grootgeword op Marchand buite Kakamas.
Tans is Anna werksaam as ’n polisiereservis by die Kakamas-polisiestasie. Daar is sy nou betrokke
by die bekamping van misdaad teen vroue en kinders.

Colin is in Namibië op die myndorp Arandis gebore. Hy het as kind in die laat-tagtigerjare na
Suid-Afrika verhuis. Tans bly hy met sy familie in Marchand, ’n klein dorp nie ver van Kakamas af
nie. Die gemeenskap is baie arm en dit is een van die redes hoekom hy aktief is in sy gemeenskap.
Hy glo dat sy gemeenskap nog steeds die swaarheid wat hulle onder apartheid gevoel het, uitleef.
Na Colin se mening is gemeenskapswerk harde werk. ’n Mens moet ’n groot hart hê, en sakke vol
vergifnis vir die talle gemeenskapslede wat nie altyd hul samewerking gee nie.
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Kunstenaar: Garth Erasmus

Die ou storieverteller se storie speel in die dansende vlamme af. Sy sit langs
die vuur en vertel van die Groot Slang, luister, dit is haar storie...
Eendag was daar ’n ma, pa, twee jong kinders en ’n buurvrou. Hulle het in
Kakamas, ’n klein dorpie in die Noord-Kaap, langs die Oranjerivier (Kai
!Garib) (!âu) gewoon. Kakamas was destyds bekend as die “drinkplek van die
koeie”. Dit is so genoem omdat daar koeie in die rivier verdrink (||gam||ō)
(|’a) het. Vroegoggend het die pa gaan jag (!au) (|q’ôa) vir ’n ietsie vir
die pot. Later die middag toe die son op sy
warmste was en “tjing”1 op jou kop gesê het,
1. Tjing – ’n Spreekwoord wat verwys
na die hitte in die Kalahari.
het die twee jong seuns, Mubasen en Axubeb,
die bokke gevat om te gaan wei. Hulle was met
hul ketties gewapen en elkeen het ’n sak met asbrood en water gedra. Die veld
was verskriklik droog (╪nâsa) (||ôq), net hier en daar het ’n paar yl !noeboompies gestaan. Die enigste groen weiding was langs die rivier.
Die bokke het na die groen bossies toe begin hardloop. Toe hulle daar kom,
het ’n vreemde spekvet en spierwit bok by hulle aangesluit. Mubasen het
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skiet-skiet nader aan die bokke beweeg.
Skielik stuit hy in sy spore (daogu) (!âisi) en merk die vreemde wit bok op.
Hy het afgebuk grond toe, ’n klip opgetel en die bok begin skiet. Die wit bok
(!uri piris) (muri he !’uria) het omgedraai en Mubasen in die oë gekyk.
Die bok se oë het vuur gespoeg en Mubasen het bang geword. Mubasen
het aanhoudend na die bok geskiet. Axubeb, wat reeds by die rivier was, het
bekommerd geraak en toe gaan kyk waar sy broertjie is. Hy het gesien dat sy
broertjie besig was om die spierwit bok te skiet.
Hy onthou toe dat sy moeder hul gewaarsku (!khâikhom) (|x’ea) het. Sy het
gesê dat as hulle iets vreemds by die rivier opmerk, moet hulle dadelik huis
toe kom. Hy pluk en trek toe sy broer aan die arm en begin huis toe hardloop.
Uitasem het hulle by die huis aangekom en hul moeder vertel wat by die rivier
gebeur het. Die moeder was vreesbevange omdat sy geweet het wat sou volg.
Sy het na haar buurvrou toe gegaan en haar vertel wat gebeur het.
Die buurvrou was geskok en het hardop uitgeroep: “Genade! Wat het julle
aangevang? Daar is niks wat ons kan doen nie! Dis te laat.”
Die ma gaan toe maar huis toe en sluit haarself en haar kinders in die huis
op. Die wind het in droefgeestig van die rivier af begin suis. Die wind het al
sterker begin word. Dit het bome (hain) (╪hisi) en voëlneste omgewaai. Dit
het groot verwoesting gelaat soos dit van die rivier af beweeg het.
Die Waterslang het sy verskyning in die wind (╪oab) (╪ hoe) gemaak. Die
wit bok was toe al die tyd die Waterslang wat hom verander het in ’n wit
bok. Jy sien, die Waterslang verander hom na gelang van sy omstandighede.
Mubasen het oogkontak met die Groot Slang gemaak en slaan net daar neer
en sterwe. Daar was ’n geween. Die wind het stiller en stiller geword.
Die ou storieverteller staar in die rooi-geel
vlamme in. Sy tuur lank in die gloed. “Tjint2, as
jy oogkontak met die Groot Slang maak, sal jy
nie lank lewe nie. Niemand leef lank genoeg
om oor te vertel hoe die Waterslang lyk nie.”
Fluit-fluit, my storie is uit.
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2. Tjint – ’n Spreekwoord wat
gebruik word in die Noord-Kaap.
Dit bedoel kind.
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Die Groot Slang
se Manewales
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Selmarie Kenneth en Altina Vries
Ida Van Staden
Michael Mackay

Inleiding
Die Groot Slang verskyn selfs in vissermanne se verbeeldingryke stories.
Hierdie storieverteller wys vir ons dat die slang-tema nog steeds ’n deel van
Noord-Kaapse mense se lewe is.
“Die Groot Slang se manewales” is een van die talle stories wat Ida Van Staden
aan haar kleindogter Selmarie vertel het. Gehoorsaamheid en samewerking is
die waardes wat hierdie storie probeer oordra. Toe die visse weier om aan sy lyn
te byt het Jonathan, die visserman, die lyn net daar in die rivier gelos en huis toe
gegaan. Hy het nie aan die gevolge van besoedeling gedink nie. Die volgende
dag het hy weer die lyn alleen gelos en sy vriende gesoek om hom te help.
Sy vriende het nie hulle samewerking gegee nie. Hulle het maar eers later
besef dat Jonathon verdwyn het.
Weer eens het ouers dié storie gebruik om hul kinders te leer dat dit hul plig
is om die rivier op te pas, asook om versigtig te wees as hul saam vis vang by
die rivier.
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Selmarie is in 1991 op Noordoewer, Namibië, gebore. Sy en haar twee susters en ’n broer woon
tans op Steinkopf by hul ouma Ida van Staden.
’n Uitstaande aspek van die projek was toe sy haar storie kon deel met haar mede-projeklede.
Dit was ’n storie oor die Groot Slang se manewales wat haar ouma vertel het. Vir Selmarie
beteken “Die Groot Slang se manewales” dat mense moet saamstaan en gehoorsaam wees,
want dan sal daar ’n positiewe uitkoms wees.

Altina is in 1991 in die Springbok Hospitaal gebore. Sy het twee broers.
Volgens, Altina, Steinkopf is ryk aan geskiedenis, onder meer die tragedie wat afgespeel het
by Kinderlê. Die San het Nama-kinders op ’n Sondag toe hul kinders in die kerk was, gedood.
Daar is onlangs ’n monument opgerig om die tragiese gebeurtenis te herdenk.

Ida is eintlik ’n oumaskind, want sy het grootgeword by haar ouma Trooi wat haar ietwat
voorgetrek het. Haar pa het die grootste gedeelte van sy lewe as vee-oppaser gewerk wat
meegebring het dat hulle van plek tot plek getrek het op soek na weiveld. Na vele omswerwinge
het hulle vir bykans twintig jaar op Vioolsdrif gewoon.
Die lewe op Vioolsdrif was vir Ida baie uitdagend. Na skool moes sy gewoonlik haar pa help met
erfwerk. Dit was ’n arbeidsintensiewe werk wat die rol van ertjies en boontjies behels het.
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Kunstenaar: Michael Mackay

Wie sou ooit kon dink dat ’n man wat baie lief vir visvang was, eendag self die
slagoffer van die rivier sou wees?
Die visserman (||au!khō-aob) (||au╪o)
1. Dobbekierie – ’n kierie gemaak
Jonathan is ’n bejaarde man wat al swaar op
van die dobbeboom. Dit is ’n
1
inheemse boom van Namakwaland
sy dobbekierie leun. Hy is gebore en getoë in
Vioolsdrif, ’n baie klein, dor en warm dorpie
naby die grens van Namibië. Hy het twee baie goeie vriende, Anna en haar man.
Hy’t gereeld by hul gekuier – as hy nie by die rivier was nie.
Een sonnige Vrydagmiddag besluit Jonathan die lug is nou net reg om vis
te vang. Hy maak sy gereedskap (kuru ūxūn) (guke) bymekaar en begin
aankruie rivier toe. Oppad kry hy vir Anna en belowe om die aand sy vis
daar te kom gaarmaak. Hy loop verder totdat hy by die klip kom waar hy
sy gereedskap onder die welige dobbebome neersit.
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Hy gaan sit op ’n klip en gooi sy lyn in die water (||gammi) (!ha). Terwyl hy
sit en wag en wag, begin hy “Dis ’n lekker ou Jan” neurie. Die visse byt dan
nie en dit raak laat, dink hy by homself. Hy besluit om die lyn net daar te los
en maar weer die volgende dag te kom. Moeisaam staan hy op en loop terug
huis toe.
Die volgende môre gaan hy vroeg weer rivier toe. Daar gekom, vind hy dat
die lyn redelik styf is. Hy probeer dit inkatrol, maar die lyn wil nie meegee nie.
Hy kry ’n breë glimlag op sy gesig (ais) (xu) en sê vir homself: “Vandag het ek
hom!” Maar hoe sal hy die vis (|au) (|’au) uitkry? Hy besluit om van sy jonger
vriende te gaan vra om hom te help.
By sy vriende gekom, vertel hy vir hulle van sy groot vangs. Andy, die jongste
van die vriende, dink dit sal nogal nie so ’n slegte idee wees om die ou te help
nie, dan kry hulle darem ’n stukkie vis. Sy ander maats is nie so gretig nie en
Andy moet eers mooi praat.
By die rivier gekom, begin hulle trek en trek, maar die lyn wil nie meegee
nie. Intussen skuif Jonathan, wat heel voor trek, al vorentoe en vorentoe.
Hy verdwyn geruisloos in die water.
Skielik is daar stilte, asof ’n kalmte oor die landskap gedaal het.
Niksvermoedend trek die mans verder, totdat Andy vir Jonathan sê dat hy nie
meer verder kan trek nie. ’n Bietjie verbaas vra hy vir die ander mans wat dan
van Jonathan geword het.
Natuurlik sê almal hulle weet nie – hy’t dan saam met hulle getrek. Hulle
begin die omgewing fynkam, maar vind nie vir Jonathan nie. Moedeloos
keer hulle terug en besluit om maar die polisie in kennis te stel. Selfs die
polisie kom later ook terug, leë hande (!omgu) (|ka|a). Jonathan het skielik
spoorloos verdwyn, of het hy?
Die polisie begin vermoed dat hy in die rivier ingeval het, maar is ’n bietjie
skepties aangesien sy vriende hom nie gehoor inval het nie. Hulle besluit
maar om vir die wis en die onwis die duikers te ontbied. Die duikers is ’n
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bietjie skrikkerig, maar dis hul werk en hulle gaan maar in. Hulle is ook nie
lank daar onder nie, of hulle kom weer uit. Wat het hulle nou ontdek…?
Kobus, ’n duiker, ken die Groot Slang, want hy was amper een van sy
slagoffers. Hulle, die duikers, moes maar die mense die tragiese nuus vertel.
Intussen is Jonathan se vrou histeries en wil in die rivier inspring om haar
man te gaan haal. Die duikers waarsku die mense dat hulle asseblief moet
stil wees, want dit is die slang se wens.
Die Saterdagaand verloop ’n bietjie gladder tot so kort voor tien. Jonathan
se vrou en ’n paar van haar vriendinne het die aand gedrink en besluit om
’n draai by die rivier te gaan maak. Oomblikke later breek daar chaos uit. Die
vrouens het kwaad geraak en die slang begin tart. Hulle’t geraas, vloek en
tekere gegaan.
Die Groot Slang het baie kwaad (||aixa) (|’aka) geraak, maar sy tyd afgewag.
Die Sondag het verby gegaan en so ook die Maandag. Die Maandagaand het
die mense weer rivier toe geloop en tot die skokkende besef gekom: Jonathan
was dood! Dit was ’n aaklige prentjie om te aanskou. Sy vel het hoog bo in
‘n dobbeboom gelê en die liggaam op die oewer. Die vrouens het begin huil
en hulself blameer. Die polisie het gekom, maar die lyk was so vermink dat
hy net daar begrawe moes word.
Die mense wonder vandag nog wat regtig met Jonathan gebeur het, maar
niemand sal werklik weet nie. Die fluisteringe onder mekaar was natuurlilk
dat dit ironies is dat Jonathan amper net soos ’n slang vervel het. Dra dit
‘n boodskap?
Fluit, fluit, my storie is uit.
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Die Grootslang
van Rooilepel
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Tamryn Hans en Tammeryn Jantjies
Paulus Jantjies
Michael Mackay

Inleiding
Die Groot Slang word dikwels gebruik om kinders oor die gevare van die
magtige Oranje en ander riviere te waarsku. In die Noord-Kaapse droë
seisoene is riviere dikwels leeg, maar kan skielik na die reën in ’n gevaarlike
massa water verander.
Ouers het gehoop dat hul stories oor die skrikaanjaende Groot Slang die
kinders hierteen te waarsku “Die Groot Slang van Rooilepel” is ’n tipiese
volksverhaal wat vir hierdie doeleindes aan jong mense vertel is.
Behalwe die les oor die belangrikheid om die natuur te respekteer en te
bewaar, word die waarde van gehoorsaamheid ook in die storie beklemtoon.
Die jong San-meisie het op die jong man (die Groot Slang) wat sy by die
rivier ontmoet het, verlief geraak. Sonder haar pa se wete het sy elke aand
verdwyn om die jong man skelmpies te ontmoet. Sy het dit sonder haar pa se
toestemming gedoen. Haar ongehoorsaamheid het veroorsaak dat sy amper
haar lewe verloor het.
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Inleiding (vervolg)
Anders as ander Groot Slang-stories waar die persoon sy lewe verloor het
omdat hy in kontak met die slang gekom het, verloor die slang en nie die
dogter haar lewe in “Die Groot Slang van Rooilepel”. Dit is ook interessant
dat beesmis en nie die skote van ’n geweer nie die dood van die slang
veroorsaak het.

Tamryn, oftewel Tammy, is in 1991 in die Springbok Hospitaal gebore as die kind van Anna en
Sebastian Hans. Sy is haar ouers se enigste kind, maar woon by haar oupa Nicolaas en ouma
Christina Hans.
Tamryn se beroepsideaal is om ’n veearts te word. Sy het twee honde, Snowy en Maxi.

Tammeryn, oftewel Lula, is in 1991 op Springbok gebore, en het een broer en suster. Haar ouers
is Benita en Donald Jantjies.
Sy beoog om eendag haar autobiografie te skryf. Haar belangstelling vir die lees van romans het
haar oortuig dat sy ook ’n romanskrywer wil word.
Tammeryn se beroepsambisie is om ’n advertensiemaatskappy te besit.

Paulus is in 1941 gebore op die plaas Naelfontein te Ikosis, omtrent 50 km van Steinkopf. Sy ouers
was Magrieta en Carolus Jantjies. Sy pa was ’n mynwerker en sy ma was ’n huisvrou. Hulle was
sewe kinders en hy was die derde oudste.
Kleintyd, onthou hy nog, het die oumense altyd vir hulle stories vertel. Dit was veral die tyd
toe hy nog op Grasdrif langs die Oranjerivier gewoon het. Op Kuboes in die Richtersveld het
die grootmense ook vir hom stories oor die Groot Slang vertel.
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Kunstenaar: Michael Mackay

Die groot bruin slang wat in die rivier van
1. Rooilepel – ’n dorp in
Rooilepel1 woon, sien vir die eerste keer die
Namakwaland.
pragtige jong Nama-meisie wat kaalvoet met
’n emmer na die rivier toe stap. Die slang het dadelik verlief (|nam) (||’â)
geraak op die jong dame.
Dié slang is geen gewone slang nie. Eerstens, het hy ’n ongewone blink steen
op sy voorkop en tweedens, kan homself in allerhande dinge verander. Daardie
dag het hy besluit om hom in ’n aantreklike, lenige Nama man te verander.
Die volgende dag het die Nama-meisie weer na die rivier toe gekom. Sy
het gebuk om haar emmer vol te maak. Skielik word sy bewus van iemand
wat agter haar staan. Sy kyk om. Sy sien die aantreklike jong man (╪kham
khoeb) (!arisi) agter haar. Sy laat val haar emmer! Hulle staar vir ’n oomblik
in mekaar se oë.
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Die twee is dadelik verlief en besluit om weer mekaar te sien. Hulle besluit om
mekaar elke aand om nege-uur agter ’n koppie (!hommi) (!ao û) tussen die
groen bome te ontmoet. Skelmpies sluip die meisie elke aand by die huis uit.
Die meisie se gryskop pa (dadab) (!uke) vind uit van die meisie se nagtelike
verdwynings. Een aand besluit hy om haar te agtervolg. Hy neem sy .303geweer saam met hom. Hy kruip toe saggies tussen die groen bome deur en
sien sy dogter met dié wildvreemde man. Sy is vasgevang in sy arms. Dié twee
soen mekaar onbewus van die paar oë wat hulle staar. Baie geskok probeer die
pa uitmaak wie die man is, maar hy ken hom van geen kant af nie.
Die ou man ken nie die kêrel nie. Hy was glad nie van vir hierdie geweste nie.
Haar pa kom tot die slotsom dat dit die Groot Slang is. Angsbevange skiet hy
na sy dogter (|gôas) (|eke û) en die man.
Toe die skoot val, verander hy in die Groot Slang en begin om allerhande
geluide te maak. Die geweer val uit die ou man se hand en hy kry geen ander
wapen nie. Hy gryp toe nat warm beesmis (goma ╪hau) (gom ╪hau) wat
daar lê en gooi dit op die blink steen van die slang. Die slang maak een harde
geluid en val morsdood op die grond neer.
Die ou man het sy dogter gered. Geskok het die twee terug huis toe gegaan.
Van daar die dag af het die mense van Rooilepel, veral die jong meisies, groot
draaie om die rivier geloop.
Blaar, blaar, U moet die kinders bewaar.
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Karlientjie
Skrywers:
Storieverteller:
Kunstenaar:

Mario Bok, Janie Basson en Barelize Barendse
Sara Tieties
Garth Erasmus

Inleiding
Die storie “Karlientjie” is ’n skatkis vir die huidige generasie. Dit is ryk aan
temas oor verhoudings, waardes en kultuurpraktyke. Hier is ’n storie wat
nageslagte moet bewaar.
Karlientjie is die argetipiese “verlore kind” in wat in baie mites voorkom. Dit
is ’n gewilde motief in stories oor kinders in gevaar. Sy genees diertjies en as
gevolg van haar liefdevolle verhouding met die natuur word haar lewe gered
en vind sy ’n oplossing vir haar probleem.
Soos gewone mense was Karlientjie nie ’n perfekte persoon nie. Haar
tekortkoming was haar ongehoorsaamheid. Sy het nie na haar ma se
waarskuwings geluister nie en na die ander kant van die rivier gegaan
waar die mensvreter haar gesteel het.
Gelukkig het Karlientjie se goeie dade teenoor die diere haar gered. Weereens
is daar ’n belangrike les – as jy jou medemens help, sal jy in jou tyd van nood
ook hulp kry.
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Mario is in 1990 in Windhoek, Namibië, gebore, en in 1994 na Rietfontein verhuis.
Hy was ietwat op sy senuwees toe hy sy storie oor Karlientjie by die storievertel-imbizo in die Molopo
Lodge moes vertel.
Mario was ook een van vier leerders wat gekies is om deel te neem aan die klankopnames vir die
CD wat die storieboek sal vergesel.

Barelize, of Tessa soos haar vriende haar noem, is in Namibië gebore. Sy het op Rietfontein
grootgeword.
Volgens haar is Rietfontein ’n klein, vaal dorpie waar daar min sport- en ontspanningsgeriewe vir
jong mense is. Dit gee aanleiding daartoe dat baie van hulle nie gebalanseerde en gesonde lewens
lei nie.

Janie se ma, Wilhelmina, het haar leer lees en sodoende die liefde vir lees in haar wakker gemaak.
Haar ma het haar gereeld spookstories vertel om haar daarvan te laat afsien om saans rond te
loop. Vir Janie is die les van die storie “Karlientjie” dat ’n kind gehoorsaam aan haar of sy ouers
moet wees.

Sara is in 1948 in Mata Mata in die Kgalagadi-Oorgrenspark gebore. Daar het sy nie die wilde
diere soos leeus gevrees nie. Vandag, sê sy, is dit heel anders. Wanneer die leeus miskien saans tot
by die huis se heining gekom het, het haar pa hulle met sy latern verjaag. Haar Ouma het vir haar
van “Karlientjie” vertel.
Vir haar is die betekenis van die storie dat ’n mens moet leer hoe om met diere te werk en op die
lang duur help die diertjies jou.
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Kunstenaar: Garth Erasmus

Eendag lank, lank gelede was daar ’n tienerdogtertjie met die naam Karlientjie.
Sy het saam met haar mamma in ’n riethut gewoon. Die hut was ver van
die beskawing af. Dit was in ’n baie groen
1. Kameeldoring boom – ’n Inheemse
woud van digte kameeldoringbome1 wat die
boom van die Kalahari.
omgewing opgehelder het.
Karlientjie was ’n nuuskierige tiener. Sy het nooit haar mamma se
waarskuwings ernstig opgeneem nie. Karlientjie was baie lief vir die natuur.
Sy het baie van haar dae langs die rivier deurgebring. Die groot rivier het soos
’n slang deur die smal klowe geseil. Sy was ook ’n diereliefhebber. Sy kon siek
diere gesond maak.
Eendag het sy op ’n paddatjie afgekom wat sy beentjie beseer het. Die padda
se groen vel het skitterend in die rivier weerkaats. Sy het haar rokkie geskeur
en ’n lappie om die padda se boudjie gedraai.
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Sy het dag vir dag vir die paddatjie kos geneem. Karlientjie het hom geselskap
gehou totdat hy sy beentjie weer kon rek en strek.
Op ’n dag vra Karlientjie vir die padda: “Paddatjie, paddatjie, hoe gaan dit met
jou beentjie vandag?”
“My beentjie is piekfyn, piekfyn, kwaak, kwaak, kwaak.”
“Het jou vriende al vir jou kom kuier?” vra Karlientjie.
“Natuurlik, maar is jy dan nie ook my vriend nie?”
“Ja,” antwoord Karlientjie, “ek is jou vriend.”
Karlientjie wou al lankal gaan sien wat aan die oorkant van die rivier
is. Sy vra toe vir die padda om haar oor die rivier te neem. Hy het haar
ingesluk en geswem en geswem. Hy het haar aan die anderkant van die
rivier uitgespoeg.
Karlientjie het haar verkyk aan die vlaktes
wat met tjhamgras2, haak-en-steek, !noe- en
bitterbessiebosse versier was.

2. Tjhamgras – ’n inheemse
Kalahari-gras.

Onder een van die bome, het sy op ’n beseerde voëltjie (aniros) (|huisi)
afgekom. Die klein poutjie het gekerm: “Whie, whie, whie...”
Karlientjie het dié keer van haar rok se rafels
uitgetrek om ’n houtstokkie aan die vlerkie
vas te gorts. Sy en die voeltjie was honger.
Karlientjie het toe in die bos vir veldkossies3
gaan soek.

3. Veldkossies – eetbare plante soos
tsammas, bitterbessie-komkommers
en uintjies waarop ons voorgeslagte
vir oorlewing staatgemaak het.

Intussen het dit laat geword. Die son het gesak en Karlientjie het heeltemal
verdwaal.
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In die skemer het sy ’n riethut wat met beesmis gepleister was, gesien. Dit het
ver en alleen op ’n heuwel gestaan. Haar nuuskierigheid was geprikkel en sy
het besluit om ondersoek in te stel.
Sy het nader en nader aan die huisie beweeg. Sy het verder en verder van die
paadjie afgedwaal om by die huisie uit te kom.
Toe sy aan die deur klop, vlieg dit oop en die
mensvretertjie4 vang haar blitsvinnig. Oo! Dit
was die mensvreter waarteen haar Mamma
haar gewaarsku het!

4. Mensvretertjie – mitiese figuur
wat die mens nie goedgesind is nie
en wat die vermoë het om hom in
ander gedaantes, soos byvoorbeeld
diere te verander.

“Hmmmm... Dis ’n lekker, sagte dingetjie hierdie, maar nogal aan die maer
kant.,“ sê die nare mensvretertjie.
“Nee, asseblief, asseblief laat my gaan,” pleit Karlientjie. “Moet my net nie
opvreet nie!”
“Nog nooit! Ek het te lank, hopeloos te lank, vir iets so sag en lekker soos jy
gewag!”
Na ’n week se gesoebat en gesmeek, kondig die mensvretertjie aan dat hy
Karlientjie op die vuur gaan braai. Sy het gehuil om sy hart te versag, maar dit
was tevergeefs.
Die mensvreter het dadelik sy vuur reggekry en wild daarom gesing en gedans.
Intussen het die pou se vlerk gou-gou herstel. Terwyl die mensvretertjie om
sy vuur gekatterjak het, het die pou bo die huisie heen en weer gevlieg. Hy
het ’n eerste (╪guro) (||’oe) blink veer uit sy gesonde vlerk getrek en binne
in die huis gegooi. Die tweede (|gam||î) (!”u) veer het hy voor die huis, aan
die suidekant gegooi. Die derde (!nona||î) (n!ona) veer het hy langs die huis,
aan die oostekant gegooi. Die vierde (haka||î) (kepeke) veer het hy agter die
huis in die noorde gegooi en die vyfde veer in die westekant.
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Die mensvretertjie het intussen sy wilde dans
klaar gedans en roep toe: “Karlientjie, klakwan5,
kom hier, kom hier!

5. Klakwan – Tswana woord. Dit
bedoel – ‘Kom hier’

Die eerste veertjie antwoord toe. “Ek kom.”
Toe die mensvreter vir die vyfde (koro||î) (kepeke) keer “Karlientjie klakwan!”
roep, was sy geduld al dun geskaaf. Toe die veertjie aan die westekant
antwoord “ja, ek kom, ek kom” was die mensvretertjie blind van woede.
Hy het in die hut ingestorm en ontdek dat Karlientjie skoonveld weg was.
Die voël het haar gehelp ontsnap. Hy het bo Karlientjie se kop gevlieg –
sy het hom gevolg en toe haar paadjie terug na die rivier gevind.
Die mensvretertjie het haar spore in die bos gekry en haar agternagesit.
Toe Karlientjie by die rivier kom, het die padda haar weer ingesluk en haar
oorkant die rivier uitgespoeg. Sy het vinnig terug na haar Mamma se huis
toe gehardloop.
Sy het haar les geleer en nooit, ooit weer oor die rivier probeer gaan nie.
Fluit, fluit my storie is uit,
Blaar, blaar dis waar,
Blaar, blaar jy moet jou storie bewaar.
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Inligting oor die projek
Hierdie projek, Stories wat my bybly, ‘n Noord-Kaapse erfenis, is gerig op
die herlewing van ‘n deel van Suid-Afrika se ontasbare erfenis, naamlik die
antieke kuns van storievertel in Noord-Kaapse gemeenskappe, spesifiek onder
mense van Nama- en ╪Khomani-San-afkoms.
Die DVD, Stories op die Wind is saam met hierdie veeltalige bloemlesing
en die bronnegids die resultaat van die projek, Stories wat my bybly, ‘n
Noord-Kaapse erfenis wat in 2006 in die distrikte Namakwaland en Siyanda
onderneem is. Onder die projek leierskap van Valdi Van Reenen-Le Roux
van die Instituut van Geregtigheid en Versoening is meer as honderd
leerders, gemeenskapskunstenaars en gemeenskapswerkers se vaardighede
geslyp in navorsing, storievertel en die skryf van stories. Deelnemers is
enersyds uitgesoek deur Noord-Kaapse projekvennote, naamlik die nieregeringsorganisasies Sasi, Studio Tshepang en Nadisa. Andersyds is die
deelnemers gekies uit die databank van kulturele gemeenskapsorganisasies
wat van die Upington-distrikskantoor van die Departement van Sport, Kuns
en Kultuur bekom is, asook die databank van skole beskikbaar gestel deur die
Departement van Onderwys se distrikskantore in Syanda en Namakwaland.
Die deelnemers het hul navorsing gegrond op ‘n intergenerasionele dialoog
met die ouer mense in hul gemeenskappe. Later is onderhoude gevoer wat
uitgeloop het op ‘n versameling van meer as veertig volksverhale. In etlike
onderhoude het die ouer mense laat blyk dat hulle graag sou wou sien dat
die jeug hul eie kultuurerfenis vir hulle sal toe eien deur die vertelvaardighede
sowel as die inheemse tale van hul voorgeslagte (Khoekhoegowab en N|u) aan
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te leer. Katriena Esau, een van die ╪Khomani-San-oudstes wat liefderik Ouma
Geelmeid heet, verwoord haar gevoel soos volg:
Dié stories het ek nie in Afrikaans gehoor nie. My ouers het dit aan my vertel
in N|u, daarom ken ek nou nog die taal. Maar deesdae praat die ouers en die
kinders nie die taal nie. Ons stories word ook nie oorvertel nie. Nou, nou hier
is ons geleentheid… voor die kuns uitsterwe.
Opgeleide mentors en ‘n professionele redakteur, Marlene Winberg, het die
deelnemers gehelp om die opgeneemde vertellings in geskrewe vorm weer
te gee. Op aandrang van die ouer mense is hul inheemse kennis ook by die
vertellings ingesluit en die gevolg is dat die Noord-Kaapse landskap in elke
volksverhaal tot sy reg kom. Deelnemers het veral probeer om die inheemse
fauna en flora ‘n inherente deel te maak van die verhale, en vir oud en
jonk het dit die geleentheid gebied om kinderherinneringe te deel, soos
byvoorbeeld om in die veld rond te soek na veldkosse of jag op die duine
van die Kalahari.
Daar was geen beperking op die aard van die soort volksverhale wat die
deelnemers kon ondersoek nie. Die versameling is dus ‘n aanduiding van
watter verhale die vertellers met wie onderhoude gevoer is na aan die
hart lê. Al die verhale verskaf egter waardevolle inligting omtrent die lewe
van vorige geslagte. Drie verhale wat in hierdie opsig genoem kan word, is
“Die afkopman”, “Die Wandelende Namas van Rehoboth” en “Die Diamond
Cloetes”, omdat dit stories is wat in sekere gemeenskappe as histories
onjuis gesien kan word. Die besluit om hierdie stories wel in te sluit wys hoe
storievertelling in ‘n bepaalde tydperk gebruik is as meganisme om politieke
kwessies te verwerk asook om as ‘n mondelingse rekord te dien van historiese
gebeure vanuit die verteller se perspektief.
Een van die hoof doelstellings van hierdie projek was om veeltaligheid te
bevorder, spesifiek ten opsigte van die gemarginaliseerde inheemse tale. Met
die hulp van die Nama-Ontwikkelingsinstituut van Suid-Afrika (Nadisa) is
die hele versameling verhale in hul taal, Khoekhoegowab vertaal. N|u, die
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taal van die ╪Khomani-San, is nog nie volledig tot skryftaal ontwikkel nie
en daarom kon volledige verhale nie daarin vertaal word nie. Die projek het
dus swaar gesteun op plaaslike N|u-sprekers en die Suid-Afrikaanse Saninstituut (SASI) om van die sleutelwoorde in elke verhaal in N|u te vertaal.
Een van die grootste uitdagings vir taalpraktisyns en N|u-sprekers was juis
om hedendaagse woorde uit Afrikaans in N|u te vertaal. In sommige gevalle
was die enigste uitweg om Khoekhoegowab-leenwoorde te gebruik.
Tydens die projek het die deelnemers die kwessie oor die kopiereg van die
volksverhale bespreek en tot die slotsom gekom dat dit aan niemand behoort
nie. As ‘n storie oorvertel word, neem die betrokke verteller slegs vir ‘n kort
rukkie eienaarskap van daardie storie deur byvoorbeeld woorde, frases en
gebare toe te voeg, of selfs die toonaard van die verhaal te verander. Hierdeur
maak die storieverteller vir ‘n kort tydjie die storie sy of haar eie. Geen
storie word ooit presies dieselfde deur verskillende vertellers vertel nie. Met
hierdie opname is die vertellers aangemoedig om die geskrewe verhale so vry
moontlik oor te vertel en hul so min moontlik deur die teks te laat bind. Die
mondelinge vertellings is dus nie presiese weergawes van die verhale wat in
die bloemlesing gepubliseer is nie.
‘n Beduidende bydrae tot die storievertelprojek is gemaak deur Ouma Katrina
Rooi en Ouma Katriena Esau, wat albei vlot N|u praat, en vier van die verhale
in hul moedertaal laat opneem het. Hul verhale, in N|u asook in Afrikaans is
klassieke voorbeelde van die storieverteltradisie van die Khomani-San.
In skryfslypskole georganiseer deur die Instituut van Geregtigheid en
Versoening regdeur 2006, het die redakteur die skrywers aangemoedig om
die Noord-Kaapse manier van storievertel in hul skryfwerk vas te vang.
Wat dus soms na grammaties foutiewe taalgebruik in sommige verhale
mag lyk, is in der waarheid ‘n weergawe van die spesifieke manier waar op
Afrikaanssprekende gemeenskappe in die Noord-Kaap hul stories vertel.
Deur die insluiting van visuele weergawes van die volksverhale, probeer die
projek ook die gebruik van storievertelling in ander kunsvorme bevorder. Elke
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kunswerk is geïnspireer deur die betrokke kunstenaar se interpretasie van die
beeldspraak en simboliek in ‘n spesifieke volksverhaal. Hierdie tekeninge is die
skeppings van gemeenskapskunstenaars wat sedertdien hulle betrokkenheid
in hierdie projek, ‘n netwerk van kunstenaars, Studio Tshepang, in die NoordKaap gevorm het.
Die San-musiek wat regdeur die DVD gehoor kan word, is ‘n skepping van die
kunstenaar en musikant Garth Erasmus se interpretasie van Noord-Kaapse
volksverhale wat hier vertel word. Sy persoonlike ontdekkingsreis het hom
geïnspireer om akkurate replikas van oorspronklike San-musiekinstrumente te
vervaardig. Hier speel Erasmus sy tuisgemaakte musiek as viering van sy eie
San herkoms. Dit is ‘n voorbeeld van hoe die besprekingspunte en aktiwiteite
op die DVD ‘n wye spektrum kunstenaars die geleentheid bied om die
volksverhale in hul medium te gebruik.
As ‘n mens fyn luister, is daar menige verhale met verskillende weergawe wat
op die wind waai. Die Instituut reik hierdie boek en DVD uit in die hoop dat dit
diegene wat steeds in noue kontak met hierdie verhale is, sal inspireer om dit
met ander te deel. Op hierdie manier kan ons begin om ons wonde te genees
– wonde van ‘n onlangse verlede waarin hierdie soort verhale uit die NoordKaap nie ‘n gehoor gehad het nie.
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Erkenning
Ons opregte dank aan die bydrae van die volgende persone en instansies wat
die vervaardiging van die bloemlesing moontlik gemaak het:
1. Programbestuurder: Dr. Fanie Du Toit, Instituut vir Geregtigheid
en Versoening.
2. Projekleier: Me. Valdi van Reenen-Le Roux, Instituut vir Geregtigheid
en Versoening.
3. Navorsingsassistent: Mnr. Cecyl Esau, Instituut vir Geregtigheid
en Versoening.
4. Administratiewe assistent: Me. Felicia Thomas, Instituut vir Geregtigheid
en Versoening.
5. Intern: Peter-John Grove, Instituut vir Geregtigheid en Versoening.
6. Departement van Sport, Kuns en Kultuur, distrikskantoor Siyanda.
7. Departement van Opvoeding, distrikskantoor Siyanda.
8. Departement van Opvoeding, distrikskantoor Namakwaland
9. Grace Humphries, Suid-Afrikaanse San-instituut (SASI), Upington.
10. Meryl Wildschutt-Scheepers, SASI, Kimberley.
11. Gerhardus Damarah, Nama-Ontwikkelingsinstituut van Suid-Afrika
(Nadisa).

Anthology book.indb 155

11/2/07 3:42:08 PM

Stories op die wind

12. Willem Damarah, Khoekhoegowab taalversorger
13. Niklaas Fredericks, Khoekhoegowab taalversorger
14. Marlene Winberg, redakteur, en skryfmentors Ella Snyders, Clara Freeman,
Zolile Prusente, Willem Damarah, Salome van Schalkwyk, Lizette Martin,
Jacques Saal, Gareth Van Wyk, Adriane Cloete, Ronald van Schalkwyk,
Cothy Ukena, Marlon Haskit, Gert van Niekerk, Georgina Cloete en
Edwaleen Drage.
15. Garth Erasmus, hoofkunstenaar en musikant.
16. Studio Tshepang en kunstenaars: Andries Morkel, Bruce Muller, Vuyo
Maneli, Penny Nqila, Bernard Sass, Boet Arnold Steenkamp, Johan Silwer
en Michael Mackay
17. Francois Smith, taalversorger.

156
Anthology book.indb 156

11/2/07 3:42:09 PM

