
Liewe Japie

Hoe gaan dit nog daar op Beaufort-Wes?  Jy moet tog nie so bekom-
merd wees oor my nie.  Dit gaan goed met my hier in Kaapstad.  Hier 
is net so ’n paar goed waaraan ek nog gewoond moet raak, maar 

eintlik is alles maar net soos op ons ou dorpie.  Wel, amper net so.
Ek weet jy was nog nooit in Kaapstad nie, daarom sal ek maar vir jou 

probeer verduidelik hoe dit is.  Dink aan hoe Beaufort-Wes lyk as jy daar op 
die damkoppie staan.  Kaapstad lyk net so.  Behalwe dat jy nou daai prentjie 
van die dorp moet vat en nog net so een langs hom plak in jou verbeelding.  
En nog een en nog een.  Hou nou so aan tot jy by Leeu-Gamka kom.  Sien jy 
nou.  Kaapstad lyk net soos Beaufort-Wes, net ’n bietjie groter. 

O, ja, daar is nog ’n verskil.  Op ons dorp word goed ten minste klaarge-
maak.  Hier in Kaapstad, lyk dit my, is dit ’n gewoonte om goed net halfpad te 
doen.  Hier is ’n paar brûe wat net so halfgebou staan.  Maar, Japie, ek is mos 
maar nog nuut hier, dalk weet ek nie alles nie.  Dalk is dit goeie toekomsbe-
planning vir as daar eendag vlieënde motors is.  Dan kan hulle dit gebruik as 
lanseerbane.

Die ander halfgeboude ding sal ek nou mooi moet probeer verduidelik.  
Japie, dink nou aan Beaufort-Wes se dorpsdam.  Dis mos sommer ’n gróót 
dam, nê?  Baie groter as die sementdamme wat ’n mens op ’n Karooplaas 
sien, dié wat altyd so by ’n windpomp staan.  Nou goed.  Hier in Kaapstad 
wou hulle nou seker beter wees as Beaufort-Wes, toe grawe hulle hier ’n 
baie groot dam.  Die dam is net soveel groter as ons dorpsdam, as wat hy 
weer groter is as ’n windpompdam.  Kry jy die prentjie in jou kop, Japie?  As 
jy so oor die dam kyk, dan sien jy nie eers die ander kant nie.  Ek moet sê, 
hulle moes nogal ’n hele paar bulldozers gehad het om die dam uit te grawe.  
Op die dam is daar sulke groot goed wat lyk soos geboue, amper soos die 
skoolkoshuis of soos groot plaasskure.  Maar hierdie geboue beweeg rond 
op die dam.  Die mense hier sê dis skepe.  Dis nou soos daai bootjies wat 
partykeer op die dorpsdam ry.  Net baie groter.  O ja, hulle praat ook nie 
hier van die dam nie, hulle noem dit die see.  Ek het ’n slag daai seedam se 
water gaan proe, maar dis brak verby.  Baie erger as die Karoo se brak water.  
Maar ek moet sê, die munisipaliteit hier doen beter werk as ons dorp s’n.  
Die water in die krane hier is glad nie brak nie.

Nou, dit moes ek eers alles verduidelik om by die halfgeboude ding uit 
te kom.  Dit lyk vir my of hulle ook maar lekker lui was toe hulle die dam 
gegrawe het, want hulle het al die grond wat hulle daar uitgegrawe het, som-
mer hier in die stad op ’n groot hoop gegooi.  Kan jy dit glo, in die middel 
van die stad gaan staan en bou hulle toe hierdie berg.  So ’n lang een, met 
twee kleiner hope weerskante.  Die twee kleineres het hulle darem mooi 
klaargemaak, dat dit lyk soos regte berge, maar die lang een het hulle net 
halfpad klaargemaak.  Nou staan die ding daar met sy plat bokant en lyk 
of hy nog baie hoër moes opgaan.  Daar is ook so ’n foefi eslaaidaffêre tot 
bo-op die halwe berg.  Heeldag lank is daar ’n spul mense wat daar op en 
af gaan met die slaaid.  Ek is seker dis ’n spul staatsamptenare.  Tipies.  Gaan 
net heeltyd kyk wat gedoen moet word om dan vergaderings daaroor te kan 
hou, maar doen nooit iets nie.  Want ek het nou al mooi gekyk.  Daar word 
wraggies niks verder gebou aan die halwe berg nie.

Soos dit vir my lyk, het hulle natuurlik ook te laat besef dat hierdie 
enorme berg grond die helfte van die stad se huise begrawe het.  En met 
die dam aan die een kant en die halwe berg aan die ander kant, is daar nou 
ook nie meer plek om nuwe huise te bou nie.  Toe gaan staan en bou hulle 
’n klomp hoë geboue in die stad om vir almal plek te maak.  Nou, Japie, as 
ek sê hoog, dan bedoel ek dêm hoog.  As jy nou dink die kerktoring daar in 

ons dorp se hoofstraat is hoog, dan weet jy nie wat hoog is nie.  Ek wil nou 
nie lieg nie, maar ek is seker party van die geboue is dubbeld so hoog soos 
ons kerktoring.  As jy my nie wil glo nie, moet jy maar self kom kyk.

Voor jy Kaap toe kom om te kom kyk, Japie, moet ek jou eers ‘n paar 
dinge leer.  As ons gaan jag op die plaas, moet ons die bokke mos versigtig 
benader dat hulle nie snuf in die neus kry nie.  As ’n mens hier in die Kaap 
op straat loop, moet jy so oplettend soos ‘n jagbok wees, want hier is 
sommer ‘n paar soorte jagters.  Dis die verkeer, die skelms, die taxi’s en, 
saans, die vriendelike meisies.  Voetgangers in die verkeer werk so: Net 
buitelandse toeriste staan op hoeke en wag vir die groen mannetjies om 
te skyn voor hulle oor ’n kruising loop.  En dan loop hulle sowaar op daai 
groen mannetjie sonder om na die verkeer te kyk.  Gewoonlik word daar 
een doodgery deur die karre wat om die hoek jaag.  Die volgende dag 
staan en wik en weeg die res nog altyd daar by dieselfde hoek.  Die regte 
Kapenaars loop op enige plek oor enige straat of kruising sodra daar ‘n tien 
sekonde-gaping in die verkeer is, rooi of groen ligte oftenot.  Dan is daar 
die plaasjapies wat glads verboureerd raak met al die karre en sommer 
blindelings voor die verkeer instorm, nes die koedoes op die grootpad daar 
in die Karoo. 

Oor die skelms en die vriendelike meisies sal ek jou ‘n ander keer vertel, 
want ek moet jou eers waarsku oor die taxi’s.  As iemand vir jou daar in 
Beaufort toet, dan weet jy mos dis ou Koos of Jan wat jou groet.  So, toe 
ek een dag in die stad loop en ‘n vrolike toeter hoor, toe waai ek mos nou 
vanself soos ek altyd vir Koos gewaai het.  Die volgende oomblik stop daar 
toe een van daai oorvol minibustaxi’s by my en voor ek weet wat aangaan 
het hulle my sitgemaak en weer weggejaag.  Ons sit toe so styf dat ek nie 
kan roer nie en die musiek is so hard dat niemand my hoor skree nie.  Ek 
het eers geskree dat ek nie wou opklim nie.  Toe het ek geskree dat ek wil 
afklim.  Daarna het ek sommer net aanhou skree van banggeit, want daai 
ou ry erger as wat jou pa die slag sonder sy bril hospitaal toe gejaag het 
met jou ma toe jou kleinsussie moes aankom.  En jy weet die hele dorp 
praat nou nog van daai keer.  Toe my nuwe pêlle my nou die dag na die 
Ratanga Junction toe vat en ons ry daai Cobra slangetjietreinding, toe vra 
hulle my na die tyd hoe ek dan so doodkalm dwarsdeur bly sit het.  Ek sê 
toe vir hulle dis niks dié nie.  Ek het al taxi gery. 

O, ja, daar is nog ’n paar goed wat bietjie anders is hier in Kaapstad.  As 
jy daar in Beaufort-Wes wil radio luister, hoef jy net te kies tussen drie of 
vier stasies.  Hier is seker ten minste twintig stasies op die radio.  Ek dink 
as ek ’n groter radio gehad het, sou daar plek gewees het vir nog twintig.  
Nou lyk dit vir my of die meeste mense hier besef hulle het baie meer 
tyd as ons plattelanders nodig om al die stasies te probeer klaar luister.  
Daarom klim hulle al sommer vroegmiddag in hulle motors om radio te 
luister terwyl hulle huis toe te ry.  Maar dan ry hulle vrek stadig huis toe.  
Ek bedoel stádig, Japie, soos in ’n begrafnisstoet.  Op die manier kry hulle 
darem so ’n uur of meer se radioluister in elke middag.  Ek mag dalk ver-
keerd wees, natuurlik.  Dalk is die meeste mense hier maar net ongelukkig 
getroud, dié dat hulle so stadig as moontlik huis toe ry na werk.  Maar dit 
beteken ook dat die meeste mense hulle werk haat, dié dat hulle soggens 
ook so stadig moontlik werk toe ry.  Ja, dit moet so wees, want eers jaag 
hulle so vinnig as moontlik om weg te kom van hulle huise, maar hoe nader 
hulle aan hulle werkplekke kom, hoe stadiger ry hulle.  As ’n mens daar 
naby die groot dam en die hoër-as-die-kerktoring-geboue kom, gaan staan 
die verkeer sommer stil, so stadig gaan dit.

Maar ná ek dit alles geskryf het, Japie, verstaan ek toe gistermiddag 
op pad huis toe eers hoekom die Kapenaars so stadig ry.  Ek weet jy sal 
dit moeilik glo, want almal in Beaufort dink mos die Kaap is Sodom en 
Gomorra, maar hier is die bewys dat almal verkeerd is.  Laat ek verduidelik.  
Net so ‘n entjie weg van die baie hoë geboue raak die pad so breed soos 
daai sanderige stuk op oom Klaas se plaas waar almal altyd ‘n nuwe pad 
langs die vorige vasvalgate oopry.  Nou net daar staan ‘n Engelse bordjie 
langs die pad.  Jy weet mos ek verstaan nie daai taal nie, so ek het nooit 
geweet wat dit sê nie.  Maar gister ry ‘n pêl van my werk saam huis toe en 
hy verduidelik wat dit beteken.  Toe verstaan ek ook hoekom ek altyd net 
mooi by daai bordjie moet afgear van tweede na eerste rat.  Sien, Japie, oor 
die Kapenaars so wetsgehoorsaam is, doen almal wat die bordjie sê hulle 
moet doen. Hulle SLOW DOWN.  

Kaapse groete,
Pieter.
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