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toevertrou is, is ondergeskik 
aan wat jy daarmee doen. 

In die landbou bestaan, uit ’n
politieke, ekonomiese en kli-
maatsperspektief, ’n legio redes 
om niks te doen nie, en 2016 
gaan ons van al hoe meer gerief-
like verskonings voorsien: 
“T.I.A. – This is Africa. Dis nou 
maar wors.” Is jy daardie ou? 

Of is jy iemand soos Piet Kar-
sten? Of soos Rico  Basson, hoof 
van VinPro, wat te midde van 
groot uitdagings vir die wynbe-
dryf ’n bedryfstrategie laat skryf 
het en sogenaamde vloekwoorde 
(grondhervorming, plaaslike 
mark en transformasie) sommer 
prominente fokus gegee het? 
Klippe in die pad word stepping 
stones wat geklim moet word, of 
dit word ’n eksistensiële krisis.

Die verantwoordelikheid om 
van jou lewe en land iets te 
maak, is binne ’n gemeenskap 
steeds joune. Maar dis ’n keuse 
om te doen en nie net te droom 
(of te kla) nie. “A bias toward 
action,” noem prof. Roth dit.

Ek haal hom buite konteks 
aan, maar Breyten  Breytenbach 
se woorde Dinsdag op Stellen-
bosch is tog hier gepas: “Gegee 
ons omstandighede en waar ons 
gewortel is – ’n kontinent waar 
oor alles baklei word, van die 
eengodkonstruk tot water tot self-
beskikking tot net oorlewing – 
impliseer ons deelname aan die 
openbare denke en diskoerse oor 
leefbaarheid ook die bewuste na-
strewe van ’n Afrika-modernis-
me. Wat weer beteken dat ons, as 
minderheid wat omvorming en 
hibridisering in ons gene het, as 
draers van die toegevoegde waar-
de van die diverse, ’n besonderse 
bydrae het om te maak tot die 
onderlinge aanvaarding van ver-
antwoordelikheid wat met nuwe 
vaardighede moet groei uit die 
konflikte van ons verlede en die 
ellende van die hede.”

moet skryf, waar ek in my siel 
weet ek ’n bydrae kan lewer, 
maar om ’n legio “goeie redes” 
dit nog nie gedoen het nie. 

Geïnspireer bel ek my vrou 
agterna en sê “dis tyd dat ons 
begin doen en nie net droom 
nie”. Soos Piet gemaak het. Hy’t 
op Kanoneiland in die Noord-
Kaap op 6 ha begin boer. Van-
dag verskaf hy wêreldwyd werk 
aan nagenoeg 6 000  mense.

Jy sien, die verskil tussen die
ou wat op 6 ha bly boer en die 
ou vir wie mettertyd 6 000 men-
se werk, is die verskil tussen 
die ou wat sê “ek gaan” en die 
ou wat sê “ek het”. Dis soos die 
gelykenis van die goue munt-
stukke – wat in die lewe aan jou 

jý inspring en iets doen.
Hierdie is my laaste uitgawe

as redakteur van die Landbou-
Burger. Maandag waag ek my 
eerste treë aan die sakekant van 
my bedryf; ’n droom wat ek al 
lank koester, maar een wat tot 
baie onlangs nog net ’n plan 
was – totdat ek op 27 November 
45 minute deurgebring het in die 
teenwoordigheid van die Suid-
Afrikaanse Boer van die Jaar 
vir 2015, Piet  Karsten.

Daar sit ek toe en luister na 
’n interessante boer, mens en – 
in sy woorde – iemand wat “nie 
afgetrek wil wees” deur negati-
witeite nie. En ek wens ek was 
aan sy kant van die tafel – daar 
waar die aksie is waaroor ek toe 

stap. Maar wanneer leiers – 
selfs diegene met planne – om-
standighede gebruik om ’n ge-
brek aan uitvoering en vooruit-
gang te verklaar, ly ganse ge-
meenskappe daaronder. Tensy 

Selfs merkwaardige mense
doen soms niks noemens-
waardigs nie. Mense met

edele motiewe, planne in die 
kop en oplossings in die gatsak. 
Dan doen hulle daarmee niks.

Ek dink ’n plan van aksie wat
nooit tot aksie oorgaan nie, is 
die bron van menige eksistensi-
ele krisis by mense; soos ’n mid-
life crisis. Want eindelik is ’n 
plan wat nooit uitgevoer word 
nie tog maar net potensiaal wat 
nie verwesenlik is nie. En as jy 
met verloop van tyd bewus 
word van die verspeelde kanse 
en/of ideale wat jy opgegaar het, 
reflekteer dit sleg op jou wese. 
Op wie jy is, wie jy dink jy is of 
wie jy graag sou wou wees.

Dán raak dinge lelik, want 
heel menslik soek jy antwoorde 
in die vorm van verontskuldi-
gings – redes waarom jy so min 
tasbaarhede het om vir jou po-
tensiaal te wys. Dis daardie ou 
se skuld, dis die ekonomie se 
skuld, ’n gebrek aan geld, steun, 
of oorkoepelend en toenemend 
sommer Zuma se skuld.

Prof. Bernie Roth van die 
Stanford-universiteit skryf in sy 
boek The Achievement Habit:

“It turns out that we love to 
hang on to some of our issues. 
We use them to identify who we 
are, and to relate through them 
to our friends. For instance, some 
of us like to be seen as victims 
because people will show us sym-
pathy.”

Wanneer ’n individu hom hier
bevind, kan jy hom help of sy-
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‘‘Dis soos die gelykenis 
van die goue muntstuk
ke – wat  in die  lewe 
aan  jou  toevertrou  is, 
is ondergeskik aan wat 
jy daarmee doen.

Piet  Karsten  se  drome  en  dade  is  ewe  groot.  Daarom  is  hy  die  SA  Boer  van  die  Jaar. Foto:  MARIA  BOTHA
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