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Die donkie

“Het veulen eener ezelin.” – Mat-
theus 21:5

Ruig van haar en lank van ore,
Skor van stem en sonder sier,
Misontvange, wangebore,
Spotprent van ’n eed’ler dier.
Trots verbrys’ling menigvuldig,
Met my stoere kromme wil
Stadig stap ek en geduldig,
Swoeg ek, swerf ek,
Swyg ek stil.
En my naam, die spotbenaming
Van elk’ domme kreatuur.
Tog – die trotse tot beskaming –
Eenmaal had ek ook my uur.
Toe hoesannas bly geklink het
Triomfant’lik aan ’n Vors,
En ’n pronktuig skoon geblink 
het
Op my rykversierde bors.
Ek . . . tot eed’ler diens verkore
Dan die edelste mag vra:
Want my was die eer beskore
Om die Hoogste Las te dra!
– A.G. Visser

Snags tart hulle die honde 
van suburbia deur Tecoma-
ria-heinings. Bedags betrag 

hulle jou koponderstebo en ver-
ontwaardig vanuit die binnegoed 
van vullissakke. Smiddae skuur 
hul stowwerige skowwe teen die 
sandsteen-bouklip van historiese 
katedrale.

Dit is Grahamstad se donkies 
– soos die betreurde waterkwali-
teit, straatbrakke en slaggate 
ook ’n kenmerkende instelling 
van hierdie Oos-Kaapse dorp.

Vroeër jare was die dorp ge-
kenmerk deur bekroonde kate-
drale, opvoedingsinstellings, die 
1820 Setlaarsmonument, die Na-
sionale Kunstefees en die bottel-
nek-bron van alle Suid-Afrikaan-
se toegang tot die wêreldwye 
web.

Vandag sal selfs die verbeel-
dingrykste eiendomsagent suk-
kel om sy gewete te oortuig om 
dit as die “versteekte juweel van 
die Oos-Kaap” te bestempel.

Soos die cliché dit het, slinger 
die heelal soms suurlemoene in 
jou rigting. Daar is dié wat dro-
mend spekuleer oor hoe anders 
dinge sou kon wees as ons net 
oor beter boumateriaal kon be-
skik. Dan is daar diegene wat op 
stoepe sit en mor oor die betreu-
renswaardige toestand van 
verval . . . En dan is daar die An-
nerie Wolmaranse van hierdie 
wêreld wat hul moue oprol, 
asem skep en begin optel aan 
hierdie manna-val van suurle-
moene, oftewel, donkies.

Eenmaal had ek ook my uur
Dit is 7:30, Saterdagoggend. Ek 
bevind myself op die wortel-
knoets van ’n boom by die amfi-
teater van Fingo Village aan die 
buiterand van Grahamstad, ofte-
wel Makhanda – op die hoek van 
Albertstraat en Raglan-, oftewel 

Die optog deur Grahamstad se strate.
Foto’s: J.P. DU TOIT

om die dertig stuks donkiekarre 
wat nou behoorlik opgewonde 
staan en luier, gade te slaan.

Dan daag Annerie op in haar 

die samehorigheid mis te kyk.
’n Uur of wat later maak ek en 

Wilfred Appolis, ’n veteraanfoto-
graaf met ’n kamera, die rondtes 

Perdetandarts Donovan Lammerton sit letterlik hand by.

Isuzu-bakkie met die nommer-
plaat Wollies. Sy groet eers die 
deelnemers en die vrywilligers 
met hul “For the love of don-
keys”-T-hempde. Dan knik sy in-
genome en oorhandig ’n banier 
en naamborde van die borge aan 
die drywers van die karretjies. 
Uit die onwaarskynlike uiteenlo-
pendheid van die borge is dit 
duidelik dat sigbare reklame en 
winsbejag nie vandag die eerste 
prioriteit is nie. ’n Losloper-kar-
retjie spoed onverwags verby. 
Die drywer kyk oor sy skouer, 
skaterlag en skud sy kop – hy’s 
nie deel van die karnaval van-
dag nie: Daar’s werk en hy is die 
enkele aanbod op die aanvraag.

Sonder trompetgeskal begin 
die hele spulletjie beweeg – 
straataf en soos Koos Kombuis 
sê “na waar die spiedkops wag”. 
(Ons sou later verneem dat die 
verkeersdepartement as gevolg 
van ’n krisis nie kon help met 
verkeersaanwysings nie.)

Met die beweeg groei die uit-
bundigheid: Fluite van aanmoe-
diging en algemene vrolikheid 
vul die lug. Mense kom uit hul 
huise in slaapklere of hang by 
taxi-vensters uit om die spekta-
kel op selfoonskerms vas te 
vang. Honde blaf stertswaaiend 
en kaalvoetkindertjies draf ente 
saam. En dan, so eensklaps as 
wat dinge begin het, kom dit tot 
stilstand. Die oorgrote meerder-
heid karretjies wag aan die kant 
van die straat, terwyl twee hulle 
plek inneem agter minibustaxi’s 
en SUV’s met getinte ruite by die 
Engen. Die wiele kort lug.

Jacob Zuma-rylaan. Rondom my 
lê daar hoenderbene en verslane 
Old Brown Sherry- en Old Buck-
bottels. Broodlorries en toetende 
taxi’s met slagspreuke soos “Ne-
ver Give Up” jaag rond. Die am-
fiteater is verlate en die ver-
keerslig is dood. ’n SAB-trok 
rammel verby met “Regret 
Nothing”. Dit verg ’n half-vol-
glas-mens om die verval mis te 
kyk. Ek glimlag verleë wanneer 
ek besef ek sit hier en dink waar 
die muishond stink . . .

’n Man met ’n rooi hemp en 
verslete swart broek trap-trap 
agter ’n supermarktrollie voor-
dat hy daarop wip. Sy glimlag 
verbreed namate die trollie se 
momentum groei. In die verby-
loop groet voetgangers mekaar 
op die voornaam. Almal maak 
oogkontak. ’n Pa pluk sy dogter 
fluks in die lug om haar oor ’n 
versperring te help; sy kraai van 
die lag. Weldra verander die la-
waai van die taxi’s se toeters na 
’n uitnodiging, ’n groet, of selfs 
bloot ’n erkenning van die oom-
blik. Dit alles speel terloops af 
hier voor my, soos ’n tipiese Sa-
terdagoggend op hierdie 
straathoek . . . 

Dan daag die eerste donkiekar-
retjie, met Xolisane Mantlinkosi, 
sy twee seuns Sifiso en Sibusiso 
en ’n uitbundige hondjie ge-
naamd Meisie, op en kom tot 
stilstand. Daar is eensklaps ’n 
gevoel van afwagting.

Vandag is nie ’n tipiese Sater-
dagoggend hier nie – vandag is 
die dag van die karnaval. Dit 
verg ’n half-leeg-glas-mens om 

Die donkie-karnaval 
is ’n wonderlike ding

Die DBV se algemene bestuurder, Mark Thomas, help om een van die kar-
retjies te versien.

Dit is baie 
maklik om die 
verval in 
Grahamstad 
(Makhanda) raak te 
sien, maar jy moet jou 
nie blindstaar 
daarteen nie. Daar is 
nog versteekte juwele, 
sê J.P. du Toit
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En dan is ons weer oppad, ver-
by die polisiestasie en besighede, 
dan skerp regs en verby ’n man 
met dreadlocks (ruig van haar) 
en ’n houtkruis. Ons volg die 
karnaval deur van die stiller 
strate in die nywerheidsgebied 
en dan deur woonbuurte waar 
gesinne met hul honde stap en, 
eers verbaas, dan vermaak, die 
warboel betrag. Weldra bereik 
ons ’n stofpad wat lei na die Al-
bany Club se sportgronde waar 
daar uitgespan word.

Ná sowat ’n halfuur se worstel 
vir elke karretjie en eienaar om 
tot bedaring te kom, word ek 
skielik bewus van die absolute 
ommekeer van die hele atmos-
feer. Donkies kou rustig en 
saam-saam aan lusernbale en 
geelwortels, drywers beskou me-
kaar se tuie en kinders sit-sit in 
die koelte en drink koeldrank of 
kou aan lekkergoed. Benewens 
’n agtergrond-geskerts hoor ’n 
mens die borrelende geroep van 
’n oranjeborsboslaksman, die ge-
piep van swaeltjies en suiker-
bekkies en die ritmiese gekou 
van die donkies.

Ek maak gebruik van die ge-
leentheid om meer uit te vind 
oor hierdie karnaval.

‘Sheriff Wolmarans’
Annerie Wolmarans was vir 
meer as vier dekades die balju 
van die hooggeregshof op Gra-
hamstad. Sy was altyd nog lief 
vir diere, maar het ’n sagte plek-
kie vir die donkies van die Oos-
Kaap ontwikkel. Annerie is oop-
kop. Sy besef die donkies is 
steeds lasdiere en dat hulle 
wérk. Sy is ook eerlik oor al die 
uitdagings wat dit behels vir hul 
welstand, maar bowenal tref sy 
jou as ’n pragmatiese mens.

Ongeveer met die draai van 
die millennium besluit Sheriff 
Wolmarans (soos party haar 
noem) om die Makana Donkey 
Association te stig. Toe ek vir 
haar vra om uit te brei, kyk sy 
my vir ’n oomblik onseker aan 
en antwoord bloot: “Wel, ek 
moes dit ’n naam gee”.

Ek vra wat dit is. Sy lyk weer 
ietwat uit die veld geslaan. Dan 
verduidelik sy (grotendeels met 
’n enkele handgebaar) dat sy 
bloot gevoel het dat sy sou kyk 
dat die donkies se swoeg, swerf 
en swyg binne redelike perke 
bly. Die uitvoering van haar roe-
ping blyk eenvoudig: 1) Reël ’n 
kompetisie waarheen donkie-ge-
bruikers met ’n spreekwoordeli-
ke wortel gelok word. 2) As al-
mal bymekaar is (en nadat die 
plaaslike inwoners weer bewus 
gemaak is deur die straatkarna-
val), versorg die diere so goed 

Xolisane Mantlinkosi daag eerste op vir die optog deur Grahamstad se 
strate. Sy hond, Meisie, is ‘vandag ook ’n passasier’.

tinge word pryse uitgedeel. Die 
besversorgde diere en bes-onder-
houde karretjies kry ’n ietwat 
groter kontantprys, maar almal 
word vergoed. Daarbenewens 
kry elke deelnemer ’n mandjie 
met klere, tandeborsels, komber-
se en vars eetgoed.

Een vir een verlaat die karre-
tjies die terrein met drywers en 
kinders wat oor hul skouers 
wuif. Soos wat ek die rondtes 
doen om vir almal tot siens te sê 
en te bedank vir die voorreg om 
deel te kon wees, antwoord die 
meeste: “Sien jou volgende jaar.”

Ek stap straatop en besef daar-
die woorde voel meer soos ’n 
stelling as ’n vraag. Die eenvoud 
en sukses bly so terloops soos 
die onwaarskynlikheid van die 
hele gedoente.

Daar is dié wat die glas as 
halfvol beskou . . . Dan is daar 
diegene wat dit halfleeg sien. 

En dan is daar die Annerie 
Wolmaranse van hierdie wêreld 
wat, terwyl die res van ons die 
ewigdurende argument met pit-
tighede voortvoer, stil-stil biet-
jies in die agtergrond bly skink.

En sy is nie alleen nie. Skyn-
baar oornag verskyn daar aalwy-
ne op verkeerseilande reg deur 
die dorp. ’n Nuwe eetplek in die 
hoofstraat heet The Pothole and 
Donkey. Daar is voorwaar ver-
steekte juwele in hierdie Oos-
Kaap.

(Met dank aan A.G. Visser en 
Oom Chris Blignaut)

’n Mens wil darem nie langs 
die pad gaan staan met ’n 
pap wiel nie! 

moontlik met watter kundiges sy 
kan werf. 3) Versterk bewust-
heid en opvoeding van donkies 
onder hul onvermydelike gebrui-
kers; en 4) Vergoed verantwoor-
delike eienaars, gebruikers en 
karnavaldeelnemers met bruik-
bare items bekom met die hulp 
van borge. Eenvoudig.

Die strate van Grahamstad het 
die karnaval al bykans twintig 
keer beleef.

Vandag het Annerie ’n uiteen-
lopende spannetjie saamgestel 
om die plan toe te pas. Vriende, 
liefhebbers van alles te doen met 
perde en donkies, en ander vry-
willigers versorg die diere en 
verskaf versnaperings. Wilfred 
Appolis, ’n lewenslange vriend 
en fotograaf, dokumenteer ver-
wikkelinge op film (letterlik – el-
ke film word ontwikkel in Jo-
hannesburg, glo teen R301 per 
spoel). Mark Thomas, algemene 
bestuurder van die plaaslike 
DBV, is een van die beoorde-
laars wat die donkies en karre-
tjies takseer volgens algemene 
welstand en onderhoud. Daarbe-
newens betrek hy Jon Peters, 
grofsmit en een van die veeartse, 
om al die karretjies te diens, 
raad te gee en aste te ghries. An-
nie Mears, ook ’n veearts, en Do-
novan Lamerton, perdetandarts, 
beoordeel die gesondheid van die 
donkies en ondersoek elke dier 
van tande tot en met die aftrek 
van bosluise onder die stert – 
waar dit saak maak. Jon knip 
hoewe, hersien en voorsien tome 
en help vashou waar nodig. An-
nie werk by ’n nabygeleë privaat 
wildreservaat en daag op met 
vier assistente. Hulle skarrel 
met stetoskope, spuite, doepa, 
termometers en dies meer. Alles 

pe gemaak uit weggooi-artikels 
(hy’s die boetie van ’n muil . . . 
sien die een die ander, begin hy 
sommer huil . . .).

Die atmosfeer is gemoedelik 
en almal het duidelik groot 
waardering vir Annerie en haar 
volgehoue hulp. 

Party is duidelik trots op hul 
karretjie en donkies. Die oorgro-
te meerderheid gebruik hul kar-
retjie vir die vervoer van hout – 
meestal vir boumateriaal, maar 
ook vir brandstof. Een of twee 
blyk meer veelsydig te wees – 
hulle verwyder tuinafval en ver-
voer soms “kooie en yskaste” vir 
mense wat trek.

Teen die einde van die verrig-

van wonde skoonmaak, dragtig-
heidbepalings, bosluise afpluk 
en die toediening van ontwur-
mingsmiddels, antibiotikas, 
wondmiddels en rooiwatermedi-
kasie. 

Die tandarts, met sy seun en 
dogter as assistente, vyl, slyp en 
trek tande met ’n indrukwekken-
de koplamp en ysters wat lyk 
soos Middeleeuse folter-instru-
mente. Elkeen hier vrywillig en 
sonder vergoeding – “For the 
love of donkeys”.

Op my rykversierde bors
Ek staan en gesels met die dry-
wers terwyl ek vashou aan die 
tuisgemaakte tome met oogklap-

‘Ruig van haar en lank van ore’ - A.G. Visser sou nog baie meer hê om 
oor te dig as hy dié donkie-karnaval sou kon bywoon.

Annie Mears, ’n veearts, doenig met doepa en ’n naald. Sy en vier vrywil-
ligers het vanjaar hul dienste aan die jaarlikse donkie-karnaval gebied.

Annerie Wolmarans saam met die algehele wenner, Yolisani Mattlinson, 
by sy karretjie – met trots geborg deur Kingsley, Port Alfred.


