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Agterna skryf ek vir hom. Ek sê, 
“Robert, dit was nie ek nie. Dit was jou 
seun. En die Karoo. Die woestyn het vir 
hom die ster gewys, maar hy het self 
besluit om dit te volg.”

Geseënde Kersfees.

Karoo-Kersfees

Ons gaan haal hulle op die 
lughawe – twee bleek Franse 

seuns met hul smal skouers en 
verwilderde gesigte. Hulle het moles 
gemaak op universiteit, hulle is geskors 
vir die akademiese jaar. Een is die seun 
van my Franse uitgewer. Robert het 
benoud uit Parys uit gebel. “Hoe maak 
ek nou met die kind?” het hy gevra.

Ek het gesê: “Stuur hulle Afrika toe. Ek 
sal werk reël op Jakhalsdans.”

Ons vat hulle Karoo toe. Hulle is 
stadsjapies, hulle raak stil oor die wye 
horisonne en die reuse-afstande. Dit is 
honderd-en-tien kilometer van grondpad 
tussen Beaufort-Wes en Loxton, klowe 
en bergpasse, vlaktes, skape en 
springbokke en koedoes. Ek hoor die 
bang in hul benoude vrae.

Wanneer ons die Sondag vertrek, 
sien ek in die truspieël hoe verwese 
hulle ons agterna kyk – die enigste 
mense wat hulle op die donker 
kontinent ken, ry nou weg, los hulle by 
wild- en skaapboer Nicola en die twee 
bruin vroue wat destyds vir hom huis 
gehou het, Betjie en Jeanette.

Ek bel elke paar dae om te hoor 
hoe dit gaan met die twee Franse. Dan 
sê Betjie, “meneer, dit sukkel maar. 
Hulle kom nie op in die oggend nie.” 
Of, “meneer, hulle kan nie eens ’n 
toebroodjie maak nie.” Of: “meneer, 
hulle sit saans so onder die sterre met 

die kitaartjie, en dan sing hulle baie sad 
songs.”

“Is daar hoop, Betjie?”
“Die Karoo kan jou net die ster wys,” 

sê sy. “Jy moet self opstaan om hom te 
volg.”

Dan bel ek Parys toe en ek lieg vir 
Robert. Ek sê, “nee, wat, dit gaan goed, 
hulle geniet dit.” Maar ek bekommer 
heimlik, was dit nie ’n  fout nie?

Algaande raak die nuus beter. Hulle 
kan al met ’n tang werk. Hulle het help 
skaap laai. Hulle het help wild vang. 
Hulle kan nou die trekker ry. Hulle is 
soggens sesuur op. Die son brand hulle 
nie meer so seer nie. Die liedjies onder 
die sterre raak vrolik.

Vir vyf maande sien ek hulle nie, want 
dis boektoere en reis.

En wanneer hulle in laat Desember 
op eie stoom in die Kaap aankom, 
herken ek hulle nie. Die twee kêrels wat 
voor die deur staan, is lank en fors en 
breed van skouer, diep bruin gebrand. 
Daar is nuwe kennis in hul oë.

Hulle vlieg terug huis toe.
Kersoggend lui die telefoon. Dit is 

Robert uit Parys. Hy is bewoë. Hy sê, 
hy het die wonderlikste Kersgeskenk 
van sy lewe gekry. Sy seun het ’n  man 
geword in Afrika. ’n Man wat weet wat 
hy met sy lewe wil doen, ’n man met ’n  
vasberade kyk en ’n vaste tred. Hy wil 
net dankie sê.
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Uittreksel uit Karoo-Suite, deur Deon 
Meyer en Coenie de Villiers. Coenie 
de Villiers en Deon Meyer se unieke 
vertoning Karoo-Suite, ’n liefdeslied 
aan die Karoo, het reeds diep spore 
in baie Afrikaanse harte getrap. Toe 
die idee gebore is om ’n gedenk-
koffietafelboek saam te stel wat hierdie 
onvergeetlike werk kan laat voortleef 
in tasbare vorm, het Atterbury Trust 
onmiddellik ingestem om die boek se 
koste te dra. Coenie en Deon het al die 
materiaal gratis beskikbaar gestel sodat 
die totale opbrengs na die Atterbury 
Trust-beursfonds kan gaan, spesifiek 
om Karookinders te help studeer. Daar 
is ’n beperkte oplaag van net 1 000 
boeke gedruk; elkeen is genommer en 
is geteken deur Coenie en Deon – dit 
is ’n wonderlike versamelaarsitem, 
en ’n ideale Kersgeskenk. (Sluit CD 
in.) Die boek is te koop by https://
atterburytrust.org/karoo-suite-boek-
bestelvorm teen R750
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