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Hoop vir die Karoo
uit ’n dorp se

Bokskryt
In die Karoo, so spot hulle, moet jy kies of jy wil sukkel
of eerder wil swaarkry. Nié as dit van die Karoo-parle-

ment afhang nie. Sandra Troskie het sy eerste sitting op
die dorpie Philipstown bygewoon.

B
y sy inwoners is daar geen twy-
fel nie: Die eerste sitting van
die Karoo-parlement op húlle
dorp het Philipstown stewig te-
ruggeplaas op die Karoo-kaart.

“Phílipstown?” vra iemand oorbluf toe
ons sê ons is op pad om die Karoo-parle-
ment op dié Vrystaatse dorp by te woon.

“Maar waarom sal hulle dit dáár hou?
Daar’s níks! Pasop dat julle dit nie misry
nie, want jy is deur hom nog voordat jy
besef jy is in hom.”

Nou kyk, ek en my man beskou onsself
as deel van ’n groeiende groep vir wie die
Karoo meer is as die meedoënlose ure
tussen vertrekpunt en bestemming; ’n
groep wat hulself roem op hul “Karoo-oë”;
oë wat die skoonheid kan raaksien wat
vir ander verberg lê agter die vaal van
haar vlaktes en die melancholiese verval
van haar dorpies. Maar selfs Karoo-con-
noisseurs het hul perke.

Pleks van neerdrukkende agteruitgang
bars Philipstown – so 60 km noord van De
Aar – soos ’n ryp granaat voor die oog
oop. Voor ’n kersvars gebou wapper vlae
in die Karoo-bries en die tientalle motors
met registrasienommers van so ver soos
die Kaap en Gauteng laat ons vermoed
ons het ons eindbestemming bereik.

Maar nee, lig iemand ons is, hierdie is
die Kwilt-skuur en die geleentheid is die
Kwilt-fees.

“Maar wie het op Philipstown besluit
vir só ’n fees?” vra ek naïef. Die vrou kyk
my aan asof ek Rip van Winkel is.

“Weet julle nie ons dorp is Suid-Afrika
se kwilt-hoofstad nie? Jy sal nie eens in
Bloemfontein die lappe kry wat hier be-
skikbaar is nie!”

“Uhm, nee,” – ek dog dan hier gaan
niks aan nie! – “ek weet nie veel van Phi-
lipstown nie,” antwoord ek lamlendig.

“Weet julle van ons dorp se Draadkar
Grand Prix?”

O, ja, die laaste nommer op die pro-
gram? Daar is skielik staal in dié Philips-
towner se oë.

“Dit word dalk hierdie jaar gereël om
met die Karoo-parlement saam te val,
maar die Draadkar is ons dorp se eie,
unieke event.”

Dan versag sy teenoor die vreemdeling
in Philipstown se duidelik heilige poorte.

“Vra vir Kay Fourie om julle meer te
vertel. Julle sal haar by die Bokskryt
raakloop.”

Verhale van hoop, ander van wanhoop
Die Bokskryt, so lui die dorpslegende,
was eens ’n rêrige bokskryt. Vroeër jare
het die boere – soos met Middeleeuse
swaardgevegte – mekaar hier “beter” leer
verstaan.

Maar omdat die enigste persoon wat
oor daardie vergange dae kan getuig, vol-
gens Kay Fourie, die dorp se kunstenaar,
“al vrek oud” is, gee sy toe die storie kan
dalk wolhaar wees.

Wat ook al sy ware agtergrond – dié be-
sonderse gebou het 80 jaar lank toe ge-
staan voor ondernemende dorpenaars dit
oopgebreek en dekades se stof met grawe
weggeskoffel het. En vanaand word die
eerste sitting van die Karoo-parlement
tussen sy mure geopen.

Heeltemal gepas, want wat Philipstow-
ners met die Bokskryt gedoen het, is wat
hierdie “parlementariërs” beplan om met
die hele Karoo te doen: haar verborge
skoonheid aan die wêreld te onthul.

“Ons is hier om na die mense van die
Karoo te luister,” open prof. Doreen At-
kinson, koördineerder van die Karoo-ont-
wikkelingstigting, die sitting.

“Beleidmakers,” sluit Arthwel Kwina-
na, burgemeester van die Renosterberg-
munisipaliteit (wat Philipstown insluit),
by dié gedagte aan, “mag nie aan hulleself
dink nie. Ons moet aan die Karoo se in-
woners dink, want ons is in hulle diens.”

Ewe min, so argumenteer John Donald-
son van Richmond, moet die Karoo-inwo-
ners hande gevou sit en wag vir die muni-
sipaliteite om alles te doen. Suksesverha-
le soos dié van Richmond se Boekbedon-

nerd-fees en die verfraaiing van dorpies
soos Prins Albert, Philipstown en Philip-
polis, is dikwels die gevolg van gemeen-
skapsinisiatiewe.

Een ná die ander laat die mense van die
Karoo hul stemme hoor. Party se verhale
bring hoop, ander s’n wanhoop.

In die Karoo, so het iemand immers ge-
spot, moet jy kies of jy wil sukkel of eer-
der wil swaarkry. En sukkel en swaarkry
is veral die lot van die grootste gedeelte
van die Karoo se inwoners.

Sal ekonomiese groei hierdie werklik-
heid verander? Nie as Hanlie Snyman
van Carnarvon reg is nie. Daarvoor is die
gevolge van fetale alkoholsindroom (FAS)
– waaraan soveel Karoo-kinders ly – te
onomkeerbaar. Min beskik daarom oor
die intellektuele vermoëns om voordeel te
kan trek uit gesofistikeerde projekte soos
die SKA-radioteleskoop.

Dié sober feite werp ’n demper op Pie-
ter Snyman van die SKA se vertelling oor
wat dié projek vir die prestige van die Ka-
roo beteken. Hy eindig met ’n grafiese
voorstelling van hoe diep en helder die
mensdom met hierdie nuwe teleskoop die
heelal kan instaar.

“Kyk,” wys hy op die eerste skyfie,
“hier lê die SKA-area.” Hy zoem effe uit.
“Hier is Suid-Afrika. Die SKA is daardie
spikkel in die middel.”

Nog verder uit, en ons sien hoe ons pla-
neet self ’n spikkel raak in die sonnestel-
sel; hoe die sonnestelsel ’n spikkel raak in
die Melkweg; hoe die Melkweg ’n spikkel
raak in ’n onmeetbare heelal.

Draadkar Grand Prix álmal se trots
’n Half-moedelose stem breek uiteindelik
die doodse stilte: “Nou. . . waar lê Philips-
town op dáái kaart?”

“Tyd vir die Draadkar Grand Prix!” red
’n stem by die deur vir Pieter. “Die kin-
ders is al moedeloos gewag.”

Buite, met hul nuwe rooi T-hemde
gloeiend in die laaste lig van die dag, wag
die voornemende renjaers egter geduldig,
die kosbare draadkarre netjies voor elk-
een geparkeer. Groenstraat, sowel begin-
as eindstreep, is gepak met opgewonde
toeskouers.

“Ons probeer ’n paar goed met die
Draadkar regkry,” vertel Kay my later
per e-pos. “Een daarvan is die herwin-
ning van die blikke en drade wat die hele
dorp vol lê.

“Verder gee dit die kinders heeljaar iets
om voor te werk en na uit te sien. Maar
een van die belangrikste gevolge is dat
die Draadkar almal verenig. Boere, plaas-
werkers, plakkers, huisvroue. . . Álmal is
betrokke en álmal is trots daarop!”

Die renjaers word in ’n ordelike ry ge-
plaas en die baanbeampte laat sy arm
sak. ’n Skare ondersteuners volg in die
deelnemers se (meestal kaal) voetspore.

Op in die pad nael hulle, die karretjies
bonsend voor hulle uit. Dan verdwyn hul-
le om ’n hoek.

’n Tsoenami van histerie waarsku al-
mal egter dat die wenner besig is om die
eindstreep nader. Maar ’n muur van en-
toesiastiese bewonderaars wat aan weers-
kante saam hol, verhinder dat die beoor-

delaars kan uitmaak wie dit is.
“Is dit Wesley? Ja, dis sowaar al weer

Wesley!”
Die 13-jarige Wesley Thile, nou reeds ’n

paar jaar lank die onoorwonne kampioen
van Philipstown se Draadkar Grand Prix,
is opsigtelik die dorp se liefling.

En soos ’n hele dorp met sterblink oë in
een seuntjie se vreugde deel, sien ek pre-
sies waar Philipstown tans op daardie
kaart lê: Rég in die sentrum van die heel-
al, natuurlik.
. Sandra is ’n voormalige dosent in waarde
en beleidstudies aan die Universiteit Stellen
bosch en tans vryskutskrywer op dié dorp. Sy
het egter gereeld ’n slukkie Karoo nodig vir
sielsoorlewing.

Parlezvous Karoo?
Nee, die inwoners van die Karoo wil nie
afstig nie. Hulle wil wel praat oor hoe hulle
die Karoo ’n beter plek kan maak om in te
leef en vir besoekers om deur te reis.

Per slot van sake, sê Doreen Atkinson,
koördineerder van die Karooontwikkeling
stigting, is die woord “parlement” afgelei
van die Franse woord vir praat: parler.

Die Karooparlement is ’n uitvloeisel van
dié stigting, ’n niewinsgewende organisasie
wat ten doel het om volhoubare sosioeko
nomiese ontwikkeling in die Karoo te
bevorder. Hulle wil ook veral ’n gevoel van
trots en samehorigheid onder die streek se
inwoners bevorder; ’n trots in hulle unieke
kultuur, argitektuur en natuurlike erfenis.

Dorpe is gevra om verteenwoordigers van
gemeenskapsorganisasies, munisipaliteite
en die landbousektor te stuur. Die 20
sprekers se onderwerpe het gewissel van
toerismeinisiatiewe, volhoubare energie,
ekologiese bewaring, gemeenskapsontwik
keling en kuns.

Sommige van dié aanbiedings is aanlyn
beskikbaar by www.karoofoundation.co.za.

Bo: Die kinders van Philipstown, reg om weg te spring in die Draadkar Grand Prix.
Regs: Die kordate Michelle Olifant, ook ’n Philipstowner. Foto’s: Sandra Troskie


