
UIT MIESIES VINTER 
Deur 
SITA 

 

"Daar het weer drie nuwe kinders in die skool gekom," sê my man dié middag 

na skool. 

"So?" vra ek belangstellend.  [Dis altyd nuus as daar nuwe kinders kom] 

"Waar woon hulle?" 

"In ou tant Betta-hulle se huisie agter die populierbos.  Hulle ma het hulle 

vanoggend skool toe gebring.  Daar is glo nog vier by die huis," sê hy met 'n 

sug. 

"O," sê ek, want toe weet ek. 

"Ja, sy't gesê sy sal nog by jou kom "call".  Ek moet solank vir jou haar 

kompliminte oordra," sê hy… en ons vang mekaar se blik. 

'Tok-tok-tok' so skuins oor agt die volgende oggend. 

Met Kleinman op my arms gaan maak ek die deur oop. 

Daar staan sy - die tandelose mond in 'n glimlag wat van oor tot oor strek. 

"Ek is die nuwe kinners wat gister skool toe gekom het, se ma.  Ek is miesies 

Vinter.  En dis my meisiekinders die…  Dis Dêfnie en dis Bywie, dis Joedik en 

dis Jorjiena.  Toe kinners, groet nou mooi vir die antie…" 

Een na die ander koue, slap handjie word plegtig na my uitgehou.  Toe die 

groetery oor is, rangskik die ma hulle van die oudste na die jongste in 'n ry op 

die rusbank. 

"En nou sit julle daar!  As julle roer, weet julle wat gaan kom!" 

Onbeweeglik, soos houtpoppe bly die vier stuks sit.  Die maer, bleek gesiggies 

is blinkskoon gewas en die haartjies weerskante van die gesiggies is in stywe 

vlegseltjies.  Die groot oë draai langsaam in die koppe rond soos hulle van 

een voorwerp na die ander kyk. 

Kleinman is baie in sy skik met die besoekers.  Hy vroetel van my skoot af, 

kruip tot by die rusbank en begroet die besoekers met 'n kwyelende laggie.  

Een van die viertjies proeslag giggelend, maar 'n kwaai kyk van haar ma en 

sy sit weer asof versteen.  Ek dra die luid protesterende Kleinman kombuis 
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toe en plaas hom in sy speelhok met bevele aan Sabi om haar oë op hom te 

hou. 

Binne sit moeder en dogters nog roerloos. 

"Jou kind is stout Mies Kôôk!  Nie een van my kinners sal dit waag om te 

skree en te skop as ek hom wegdra nie!  Maar nou-ja, party mense weet ook 

nie hoe om kinners groot te maak nie.  Ek weet!  Kyk, daar sit hulle!!" 

"Ek sien ja, mevrou Venter.  Hoe kry jy dit reg?" vra ek. 

"Maatlik!  Baie maatlik!  Ek foeter hulle reg.  Net een keer sal 'n kind van my 

sy streke probeer uithaal, dan foeter ek vir hom op die plek reg en dis die 

laaste!  Ja-nee.  Maar ek sê toe vir my ou man dis daam my heilige Christelike 

plig om vandag bietjie op die meester se vrou te kom kôôl.  My drie jongetjies 

is aldrie al in die skool… dis nou Tjalie en Pêt en Jiemsie.  Ek het mos eers die 

drie jongetjies so op 'n streep en toe kom die meisies soos die mies Kôôk kan 

sien, daar sit hulle ôk so op 'n streep.  Dêfnie, moenie so snuit nie, gebruik 

jou rok se soom kind!!! 

"Maar miesies kan vir my glo, my kinners is vir my g'n stuk moeite nie, niks.  

As miesies en die meester altemits bietjie vir 'n holiday wil weggaan, laat 

staan maar jou kind by my!  Ek sal hom opfieks en regsien en as jy hom weer 

terugkry, sal jy nie eens weet hy het 'n kind in die huis nie!" 

My mond word kurkdroog en ek kry 'n nare swart kol op die krop van my 

maag.  In my verbeelding sien ek Kleinman daar so roerloos sit met net 'n 

paar groot oë wat in 'n vervalle gesiggie draai, en ek word duiselig.  Maar sy 

het my reaksie waarskynlik nooit raakgesien nie, want sy praat een strook 

deur sonder om asem te haal. 

"Ja miesies sien, ek kom van 'n baie hooge familje.  My mense het almal aan 

die Haai Tjurts gebewoort, dis dié wat ek my kinners ook almal sulke smaart 

Ingelse name gegee het: Dis nou Pêt, hy is gedoop Saint Pêttriek en dan is 

daar Tjalie, hy is gedoop Tjaals Jon Hoffman Diek en dan is daar Jiemsie, hy 

is gedoop Sir Leander Star Jameson…" 

Ek snak na my asem en vra flou: "Waar kom jy aan al die name Mevrou?" 
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"Yt boeke!  Ek is ook darem 'n vrou wat geleerentheid het!  Ek hou my nie op 

met al die ou kommin Boerename wat mense vir hulle kinners gee nie!  Wat is 

die miesies se jongetjie se naam?" vra sy en ek voel skuldig en verleë. 

"Ons noem hom sommer Kleinman," sê ek. 

"Nee, ek meen wat is sy gedoopte naam?" 

"Hy is gedoop Jan Petrus… sy oupa aan vaderskant se naam," sê ek 

verskonend. 

"Gonna, maar dis kommin!!  Mies Kôôk moes laat ek vir hom 'n naam in my 

boek opgesoek het.  As Miesies weer enetjie het, sal ek vir hom 'n naam soek.  

Maar ek het nie eintlik baie tyd vanmôre nie, ek het sommer net so 'n heen-

en-weertjie kom kôôl want dis tog mens se heilige, Kristelike plig om op jou 

meester se vrou te kôôl." 

Sy spring op.  "Kom nou kinners.  Moenie daar sit of julle petaal word nie, 

daar's baie werk by die huis.  Groet nou vir die antie lat ons kan wegkom." 

Formeel word daar dan afskeid geneem, met die hand gegroet en toe stap 

hulle, met die moeder soos 'n sam'joor in die agterhoede, soos 'n ry 

soldaatjies by die deur uit.  Ek kyk hulle 'n rukkie agterna en gaan dan 

kombuis toe.  Kleinman uiter 'n kraaigeluidjie en hou sy armpies op sodat ek 

hom moet optel.  Ek tel hom op en hou hom styf vas.  Ek buk en sit hom neer 

en kniel voor hom: 

"Jy is 'n stoute seuntjie Jan Petrus, en jy het 'n kommin naam en jy is 

onopgevoed… maar vir my is jy die dierbaarste Jan Petrus in die hele wêreld!" 

 

---ooOoo--- 


