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) Beste tyd om die Amerikaanse woestyne te besoek: Net
nie die somer nie. Elke seisoen is ’n heerlikheid op sigself.
) Soek jy na ’n toerleier? |
Besoek Matt Blaisdell se webtuiste by
www.MBlaisdellPhoto.com.
) Vir verdere reisplan-inligting: www.utah.travel.
) Vir vrae oor die nasionale parke op die Colorado-plato
waar die Amerikaners hul natuurlike bronne en natuur-
skoon beskerm, besoek die webtuiste:
www.OhRanger.com.

Sou jy wou gaan

Behoefte aan ongunstige
weers- en ander
omstandighede
Deur T.T. Cloete

Die land het ’n teveel/
aan ryk boere met Ford
en Fordson te veel halfgeleerde
sportiewe studente/
studeer aan te veel universiteite
met te veel sosiale personeel/
te veel is die somerdae en te
kort/
is die winters dun is die herfs vals
die lente.//
Die land het te veel binneland te
veel olifant en leeu/
en te min watervoëls te min mere
en koue poel/
met swane niks steur/
die voetbalson nie as hulle vleis
braai sneeu/
dit nooit geen mis spoel/
soos melk teen die ruite nie geen
sprokies gebeur//
in woude nie. Daar is te veel
koerante/
en koerantsterre soos hoere en
moordenaars/
te veel onmonargale koninginne
en trompoppies/
te veel annalante joollieste te veel
sonnante/
mercedese te veel minnaars/
en ministers met hul adjunkte en
ander snoppies.//
Daar is te min skilderye en
boeke/
en te min koue en kaggelvure
maande aanmekaar/
skyn die son daar is geen
verbeeldingryke ommekeer/
van seisoene en menings nie
geen donker hoeke/
teen storms nie te min storms te
ver uitmekaar/
lê hemel en aarde met tussenin
te veel mooi weer.

Gedig

‘B
ehoefte aan ongunstige

weers- en ander omstan-

dighede,” onthou ek T.T.

Cloete se gedig. Daardie bytende

klag teen ons land se “te veel son-

skyn” (en ander dinge). Daardie

versugting na iets wat die verbeel-

ding kan laat fiksheidsoefening

doen. Iets soos sneeu.

Die einste yswit kristalle wat

my op ’n besoek aan Amerika se

suidwestelike woestyngebied die

idee “woestyn” opnuut laat be-

dinkhet.Smelthitte is immerswat

my laerskooljare se lees van die

Franse Vreemde Legioen-boeke,

wat in die Sahara afspeel, by my

oor woestyne tuisgemaak het.

Normaalweg hou ook die Ameri-

kaners by dié reël: woestyne is

warm.Al spoghulle s’nmet soveel

plantedatdieGrootVier-woestyn-

groepe onderskei word aan hul

bosse en bome.

Maar dit tersyde. Wintertyd

gaan dit oor ander dinge. Dit gaan

oor sneeu. Nie sommer net ’n re-

flekswoord vir enigiets groots en

goeds nie, maar ’n woord vir iets

bonatuurliks, onwerkliks, ’n

droombeeld. ’nWoordwatalklaar

pas by die fatsoene van die ver-

weerde sandsteenberge.

Die gleuwe en klowe wat deur

die kragte van aardvorming – ver-

skuiwings, vulkaniese werking,

rivier- en meervorming, erosie –

uitgekap en geskuur is in die

grootse natuurbeeldhouwerke.

Fatsoene wat die menslike brein

laat bollemakiesie slaan met asso-

siasies. Sodat jydie vreemdstewe-

sens begin sien: mens-dier-figure,

anderwêreldse argitektuur, kerk-

torings, massiewe kastele en Go-

tiese katedraaltorings.

Matt Blaisdell se donkerblou

4x4 is tot die dak toe volgepak met

tente en bagasie, agterop ons kos-

kis en binne-in ek en Kathy Bos-

well enonskameras, rekenaarsen

driepote.Onsplanwasomnetvin-

nig by Sunset Point die beroemde

sonsondergang oor Bryce Canyon

se rand te gaan kiek en dan aan te

stoot vir oornag by Zion Canyon.

Maar soos ons nader kom, ná ’n

lang dag se ry van Monument Val-

ley af, trek ’n grysheid die lug al

digter toe.

Ons wonder of ons selfs moet

stilhou? Dalk deursteek Zion toe?

Toe ’n plof en nog ’n plof en digte

vlekkewatdieruitveërstramweg-

vee. Dan hoor ek my stem eerste:

“Is dit nie sneeu nie!?” Ons oë ont-

moet.Motordeurewaai oopenons

dans.Disdieseisoenseeerste.Ons

veekamerasaf,holvaneendenne-

boom na die volgende vir effense

skuiling terwyl ons kameraver-

stellings verander.

Die volgende oggend vroeg (ons

het bespreek vir twee nagte) blits

yskristalle in die sneeu. Spesiaal

vir ons: die son. My hart wil oop-

bars. Wit spons het oornag ’n slui-

er geword oor die sandsteenland-

skap wat gister nog rooi en warm

was. Net genoeg van hierdie stuk-

ke bruinrooi aarde loer onder die

skuim uit. Dis of my reis nou eers

begin, al is ons al twee weke op

pad. Van een nasionale park na ’n

ander, elkmet ’n eie, uniekegeolo-

gie, landskap en tekstuur.

Maar wat nou hier so in wit om-

getoor is. Wie kan genoeg kry van

hierdie gedaantes wat soos gode

engeesteuit ’nprimordiale tyduit

die aarde rys? Skaduwees en tek-

sture nog sterker afgeëts deur die

afwesigheid van kleur. My kop en

lyf tril.

Voormyis ’n inligtingsbordmet

’n beskrywing uit 1876 deur die

landmeter T.C.Bailey toe hy hier-

die landskapvirdieeerstekeerge-

sien het: “There are deep caverns

androomsresemblingruinsofpri-

sons, castles, churches with their

guardedwalls,battlements, spires

and steeples, niches and recesses,

presenting the wildest and most

wonderful scene that the eye of

man ever beheld, in fact, it is one

of thewondersof theworld.”Ditto.

Sela. Netso. Of liewer: stilte.

Sneeu het glo ’n praktiese funk-

sie ook, bykomend daartoe om

Suid-Afrikaners se “behoefte aan

ongunstige weersomstandig-

hede” te bevredig en hulle in be-

swyming te voer.

In Bryce Canyon, die hoogste

van die aardskeure in hierdie ge-

weste, het sneeu en ys baie te doen

met die vorm van hierdie unieke

rotsformasies. Hierdie sandsteen

vriesmeer as 200 daeper jaar.Dan

ontdooi die ys weer.

Die aanhoudende vries-en-

smelt-ritme skeur krake dieper en

breër in die klowe en laat spoel

klippies en plantgoed wat soos ’n

allemintige rasperwerk, of soos ’n

allemintige beeldhouer-beitel. So

word die hoë torings (pinnacles)

uit dun hoë rotsvinne geslyp. Die

verweringsprosesse het glo sowat

10miljoen jaargeledebegin,nadat

die grondverskuiwings, aardbe-

wings en vulkaniese werking 65

miljoen jaargeledealhierdiesuid-

westelike gedeelte van die vaste-

landbodieresvandie landopgelig

het. Sagter en harder sedimentlae

van verskillende millennia oud

het langs mekaar ingeskuif.

Die sagter dele is onder die har-

der boonstes weggevreet deur wa-

ter en wind. Geleidelik het die so-

genaamdereuse- versteende sand-

pilare ontstaan. Hulle is deur

vroeë Pueblo-indiane “hoodoos”

genoem. Die nuutgeskepte, onver-

taalbare woord is afgelei van voo-

doo, iets geheimsinnigs, fantas-

ties, onheilspellend.

Assosiasies met die bonatuur-

like is nie onbegryplik nie. Nie

eens vir vandag se mens nie, wat

met ewe veel verwondering as die

vroeë Indiane vervul word.

Op een van die Navajo-Indiane

se voetpaaie probeer ek later Matt

en Kathy afwaarts volg. Maar my

stewels gly so op die veryste sneeu

dat ek tou opgooi en gly-gly, met

my driepoot as kierie, terugskui-

fel boontoe. ’n Ski-avontuur hier

teen die steil helling af met net my

kamera-goed om aan te klou, lok

my nie, liefs maar hier bo op die

randvandie“amfiteater”fokusop

die wortels van die statige Pondo-

rosa-denneboom. En dooie stam-

me van ander omgevalle helde.

Soos magtige oer-slanggediertes

krul die sneeu-bedekte wortels en

stamme oor die rand van die af-

grond. Ek is dankbaar dat ons be-

sluit het om af te sien van ons plan

om te kampeer. Eintlik het die

weer en gesluit-tekens by kam-

peerplekke ons gehelp om tot dié

besluit te kom.

Noord-Amerika het tydens my

besoek in November en Desember

2009 van die koudste winters in 50

’n Wit sneeu-feetjieman-
tel wat Amerika se woes-
tyne en sandsteenforma-
sies bedek het, het haar
opnuut oor die woord
“woestyn” laat dink,
skryf BETTIE LAMBRECHT.

’n Sneeupad lei na ’n toringstad van sandkastele. FOTO’S: BETTIE LAMBRECHT

’n Omgeval-
le held
begroet
ons op die
Navajo-
roete.

Sprokies gebeur

jaar beleef. Selfs voor my vertrek

uit Suid-Afrika het ’n vriendin uit

die warmer Suide laat weet ek

moet my kop laat lees as ek beplan

om te kampeer. “Die sneeu lê al ’n

voet dik in Nashville, Tennessee.”

En uit Denver laat Matt se broer

weet hulle grou hul motors uit die

diepste sneeu, dieper as wat hulle

kan onthou. Gelukkig, of ongeluk-

kig, het die ekonomiese krisis in

Amerika die toeristevloei só ge-

kniehalter dat motelle se kamer-

pryse net so erg soos die kwik ge-

val het. Ons drie musketiers deel

op elke dorp ’n dubbelkamer, met

twee dubbelbeddens, eie badka-

mer,stoepieendiegebruikvandie

openbare warm borrelbad inge-

sluit, plus brekfis teen van $35 tot

$40 per kamer per nag.

Terwyl ek deur my kameralens,

soos deur ’n ekstra sintuig, na die

sneeu-plesier staar, en later nadat

ek myself met my makro-lens in ’n

veryste poel se vorms verloor,

kom fluister T.T. Cloete se gedig

weer inmyoor.Ekwildat sygedig

diesneeu“soosmelk teendieruite

(sien) spoel”, sodat “sprokies ge-

beur” …


