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I. Tuiskoms 

 

 

[Die verteller is ‘n vyf-en-sewentigjarige weduwee. Sy praat met ‘n sterk 

streeksaksent. Sy dra ‘n fyntjies beblomde rok. Die toneel speel in haar karige 

klein sitkamertjie op die platteland af. Aanvanklik is daar ‘n troebelheid 

omtrent haar gemoed, laggies en vermakerigheid ten spyt, maar soos die  

toneel teen die einde ontknoop, raak sy op ‘n manier uitgelate, met ‘n suggestie 

van ekstase êrens in haar stem en liggaam. Baie van die herinneringe wat sy 

oproep en herleef het byna iets van ‘n ritueel omtrent hulle.] 

 

Dis die aand voor die groot dag. 

 

Die dag het eintlik nou klaar gebreek. Nou wel byna heeltemal in donkerte, 

maar toe my dogter op die vliegtuig klim – daar doer in die verte – toe begin 

die dag van weersiens vir my. Ons dag (aarsel, sterk noot van onsekerheid) van 

weersiens. 

 

(Verligting van toon.) Toe gaan die son hier in die sitkamer vir my op. (Trek 

koord van staanlamp langs haar stoel. Effens vermakerig.) Já, dis nou wel 

maar net ‘n 60-Watt sonnetjie, maar nogtans skýn dit. Die lig is sag. (Laggie.) 

So sag soos lemoen, soos Mammie sou gesê het. 

 

En dit val op die tapesserie wat ek vir Sussie gemaak het. 

 

(Kort pouse. Stap dalk na tapesserie.) 

 

Dís nou dié mooi ene waar (effense aarselinkie, onthou dan) Ophelia so rustig 

in die water lê. Tussen al die groenigheid drywe sy knus en veilig. Tussen al 

die daisietjies en viooltjies. So asof sy al die sorge van dié wêreld vergeet het. 

So mooi. 

 

Ek onthou nog goed. Dít het ek vir haar beginne uitwerk toe Sussie op – ek 

dink – tien jaar by die skool met naaldwerk begin het. Ek het toe maar aan 

Ophelia beginne om haar geselskap te hou. 

 

(Dink terug; sien beeld van hulle twee voor haar geestesoog.) Ek sit aan die 

hoof van die kombuistafel – met my rug so byna-byna téénaan die ou Aga-stoof 

– en (beduie) Sussie sit hier aan my regterhand, (aarsel soos sy terugdink en 

die beeld probeer vasvang) met haar tong uit, vasgebyt, die ene konsentrasie, 

soos sy hekel, of in en uit met die naald. 

 

Aanvanklik sulke ou lompe stekies. (Lag saggies.) Spinnekopbeentjies wat die 

lap vól loop. 

 



Ek neem toe mos by die dorpsbiblioteek ‘n (sukkel ‘n bietjie om die regte 

woord te kry) eksemplaar van ou Shakespeare se Hamlet, in pragtige Afrikaans 

oorgeskrywe, uit en vertel vir Sussie die verhaal van die arme, beeldskone 

Ophelia. Hoe lief sy vir Hamlet was. Hoe iets hier bo (wys) by haar nie 

heeltemal lekker was nie. 

 

(Kort pouse. Staanhorlosie slaan agt slae. Sy tel die slae stilletjies.) 

 

Agtuur. (Dink; bereken in haar kop.) Sesuur daar in die vreemde. (Sy gaan sit 

in leunstoel.) 

 

(Dringend.) Nóú styg die vliegtuig op. Die brief het so gesê. 

 

(Minder dringend; weer verhalend.) Sussie sit seker nou met haar hande stýf 

oor die armleunings geslaan. 

 

(Lag saggies; nadenkend.) Toe ons die eerste maal – sy was maar twaalf, as ek 

dit nie mis het nie – Durban toe vlieg met vakansie, was sy só verskrik. 

 

Die hele vlug, so wit soos iemand wat ‘n spook gesien het, hier langes my. Nie 

‘n woord gesê nie; net hier gesit, soos ‘n dooie. (Lag saggies soos sy die 

herinnering terugroep.) 

 

Toe ons by die see uitkom, tóé eers was sy weer haar ou self. Býna haar ou self. 

(Lag weer.) Die ou geel baaibroekie met die blommetjies – sulke wit daisietjies 

– op. En die uitstaanmagie. 

 

(Pouse; donkerder toon.) Daar jaag sy die water in. Die groen branders wil-wil 

haar diepsee toe neem. Die branders gryp haar, en gooi haar dan weer vinnig 

terug. 

 

(Kort pouse; haar gedagtes verskuif na die hede; sy visualiseer weer wat op die 

vlug gebeur.) 

 

Nou staan die lawwe koffiemoffietjies seker voor in die kajuit en wys hoe om 

te maak as die vliegtuig in die see stort. (Nabootsend, vermakerig, 

onderliggende paniek.) “Trek julle hoëhakke uit en gly by die plestiek-wurm 

af. Tot heel onder.” 

 

(Die volgende gedeelte begin lig, maar verhoog dan in intensiteit; aan die 

einde daarvan besef sy wat sy so pas gesê het, en raak dan ongemaklik.) 

 

Maar hulle vergeet altyd om vir die horde voor hulle te sê: “Sê dan tog ook ‘n 

gebedjie op. Al is dit maar net ‘n ou kleintjie. Roep jou god en smeek hom om 

genade. Vir jouself en vir die vreemdeling wat hier styf teenaan jou sit. Langes 

wie jy oor ‘n paar minute in ‘n graf gaan lê.” 



 

(Besef sy het meegevoer geraak; verander die toon na iets meer saakliks, en 

skud haar kop.) Nee, dít sê hulle nooit nie. 

 

(Sy gaan skink vir haar ‘n koppie tee in, gaan sit weer. Adem die reuk diep in.) 

Mmm. Rooibos. (Sy neem ‘n slukkie en bring koppie dan weer skoot toe. Praat 

dan byna vertroulik met gehoor.) Een van my beste porseleinkoppies. Vir 

spesiale geleenthede. (Lag liggies.) Vir as daar gedoop word, getrou word – of 

begrawe word. 

 

(Glimlag.) En vir die dag as my dogter ná jare uit die vreemde uit terugkeer. 

 

(Sit koppie neer. Kyk deur venster.) Dis al nagdonker buite. 

 

(Kort pouse.) 

 

Sy wou altyd oorsee. Vandat sy as kind knaend beginne lees het. Als van Enid 

Blyton tot selfs die einste ou Shakespeare. Sy wou die wêreld sien: die plekke 

wat hierdie wonderlike boeke opgelewer het, het sy altyd gesê. 

 

Het sy dan nie die een aand voor die sink in die kombuis gestaan – sy kon nie 

‘n dag ouer as sestien gewees het nie – gestaan en skrop aan ‘n kol grond en 

gras op haar bloesie nie? So staan en skrop sy, en sê saggies vir haarself: “Out 

damned spot. Out damned spot.” (Lag saggies.) Tot sy my in die deur sien 

staan. (Lag weer saggies.) 

 

Sy wou die lande sien wat hierdie boeke opgelewer het. Die lappie vrugbare 

grond, byvoorbeeld, waar Hamlet en Ophelia liefgehad het. 

 

Toe sy ná skool op ‘n uitruilskema Duitsland toe is, toe sê ek so by myselwers, 

so in die wind: “Babaai, my kind. Jy gaan nie weer terugkom nie. Nie om te bly 

nie. Babaai, Sussie.” 

 

(Verbaas.) Maar ná die jaar weg, was sy tóg terug. Terug na die stof, soos sy 

spot-spot gesê het: “Terug na die donker stof wat hier dik lê. (Nadruk.) Die 

bruin sout waarmee ons land besaai is.” 

 

Ná universiteit en ‘n jaar by ‘n maatskappy in Johannesburg, besluit Sussie om 

weer die vreemde in te vaar. Die lewe in dié stad was nie vir haar nie. Nog 

minder só ‘n job. Verbaas was ek glad nie. Om die eerlike waarheid te sê, ek 

het dit veel vroeër verwag. 

 

(Stil.) Die brief het verlede week hier aangekom. Die posstempel sê: London. 

So dís waar Sussie is. 

 



Die vorige brief van haar het al byna ‘n jaar gelede hier aangekom. Daai een’s 

in Rome gepos. Sy’t daarin geskrywe sy wil nou weer haar wortels optrek. 

 

“Ek het weer in ‘n stad vasgekluister geraak. Versmoor. Ek wil die wêreld sien. 

Ek gaan toer.” 

 

(Stil.) Toe nie weer van haar gehoor nie. 

 

Tot die brief verlede week met die spoedpos hier aankom. 

 

( Skeur brief oop. Lees. Pouse. Met glimlag. Van hier af ‘n opbou na ‘n sterk 

maar tog ingetoë klimaks. ‘n Ondertoon van ekstase wat teen haar droefheid 

inspeel.) 

 

Hulle sê die vliegtuig waarop sy sal wees, sal om sesuur in Londen opstyg. 

Agtuur ons tyd, het ek uitgewerk. (Sy lig die brief op en lees baie moeilik en 

stadig.) “The body arrives at OR Tambo International Airport at seven o’clock 

the following morning.” 

 

Ek kan haar nie onmiddelik sien nie. Ek sal moet wag. Die brief sê dít 

uitdruklik. 

 

Ek het altyd geweet Sussie moes van ons af weggaan. Ver, ver weg. Daaraan 

kon ons niks doen nie. (Pouse.) 

 

(Sy stap na die tapesserie, sak  stadig op haar knieë neer en bring haar hande, 

soos Ophelia s’n, in ‘n amper biddende posisie voor haar saam.) Kyk net, 

Sussie, hoe salig lê Ophelia in die groen water. 



 

II. Troukoors 

 

[Die verteller is in die eerste deel ‘n snip en ‘n rissiepit. Sy’s ‘n tomboy wat 

niks van haar suster se troue, van die konvensionele lewe op die platteland, wil 

weet nie. Sy lees boeke en verse en hou baie van woorde. Haar hare steek in 

elke rigting uit. Haar stem in die eerste deel is meesal skril en haar aflewering 

daar is  soms hortend (let op pouses), en kontrasteer sterk met haar latere, 

rookverdonkerede, fluwelige stem. Dalk steek sy in die tweede deel ‘n sigaret 

op. (Dalk is sy ‘n lesbiër. Wie weet?)] 

 

 

I. 

 

(In die eerste deel beweeg die verteller baie rond; sy verbeeld dit wat sy vertel, 

meesal op lompe, effe komiese wyse.) 

 

Sewentien. (Effense pouse.) Sewe dae – (asof die berekening ‘n prestasie is) ‘n 

week – gelede het ek sewentien geword. 

 

“Vir die eerste én die laaste keer,” het Pa gesê. (Snou hom toe.) Joker. “Die dae 

verdwyn soos kwartels in lang gras,” kap ek terug. (Beduie.) Bo Pa se 

brilcreem-kop verby, my witty repartée. 

 

Dis Desember. 

 

Marianne trou oor drie dae: Marianne, wat ek verpes, háát, verafsku. 

 

En wat ek soms, onder protes – onder lúide protes – liefhet. 

 

My suster. 

 

Dis Desember. Die bruin grond gloei in die hitte. Soos ‘n brood in die oond, 

(gemaak-formeel) merk ek gister op. Marianne (aarselinkie) deurspies my met 

haar swart oë. 

 

Ek kan sien wat sy na my kant toe dink: Ek’t ‘n man. Dis meer as wat jy kan 

sê. Dis al. (Lag wederstrewig.) 

 

Ek sukkel al dae – nee – weke, om my uit die troue uit te wurm. Ek sal dit 

bywoon. Natúúrlik sal ek dit bywoon, (gemaak-gebelg) al is ek só op die 

nippertjie genooi. Maar, asseblief – mooi, groot asseblief – ek wil tog nie deel 

(ingehoue sug) van die gevolg wees nie. 

 

Is dit nie genoeg dat ek by die huis jou suster is nie? (Opsetlik ironies.) Dat ek 

hiér (nadruk) soos ‘n suster met jou baklei nie? 



 

(Pouse.) 

 

Nee, maar dis mos weer showtime op die dorp. 

 

(Bitter, kwaad.) Ek wil nie in ‘n groot hoop wit (aarsel; dan wederstrewig) kak 

soos ‘n opgeswelde skaap agter Marianne aansukkel kansel toe nie. Met die 

hele dorp – selfs tant Tollie met die kanker – wat neklankmaak: “Ons wonder 

tog wanneer háár dag kom.” 

 

Maar nee. (Gemaak-formeel.) My versoeke en gebede val op onvrugbare 

grond. 

 

Ek gaan voor die kansel van die hitte ómkap. Soos ‘n soutpilaar versteen. Trou 

is teen my (aarsel) beginsels. (Pouse. Verander van toon.) Ek’s siek. Ek ly aan 

depressie en maagwerkens en papalellekoors. 

 

(Pouse.) Níks wil werk nie. 

 

(Maak haar Ma se stem effe karikatuuragtig na.) “My kind, jou neus gaan soos 

Pinocchio s’n groei. Jy’s Marianne se enigste suster. Hoe sal dit lyk as jy nie 

een van haar strooimeisies is nie?” 

 

Suster? Strooi. (Lag vir haar eie grap.) 

 

(Verandering in toon; raak stil, ernstig.) 

 

En dan: “Doen dit vir Ma. Doen dit vir my, my kind.” 

 

(Pouse.) 

 

Dis Desember. Vir weke lank al is dit die een fitting na die ander. Die plek bak, 

maar ek moet soos die ballerina in ‘n juweelboks úit die een en ín die ander 

(aarsel effens) nommertjie spring. Soos ‘n marionet word ek rondge … (aarsel) 

dinges. 

 

“Toe, smaail.” 

 

“Hou jou handjies mooi bymekaar.” 

 

“Bene toe.” 

 

As Marianne dít maar … Ek word stilgemaak deur (nadruk) almal. 

 

Die dag van die troue. Die oggend is blou. (Opsetlik poëties-duister.) So blou 

soos ‘n lemoen. (Giggel.) 



 

Ek’s vroeg op en steek my met ‘n boek in die tuin weg. Virginia Woolf. Léés. 

Maak my ore bot vir die geroep. 

 

(Sy reageer dan fisies op haar Pa wat haar kom kry en met ‘n besemstok 

probeer aanjaag.) 

 

Ek’s ‘n strooimeisie, Pa. Nie Liewe Heksie nie. Mens mag nie ‘n strooimeisie 

met ‘n besemstok rondjaag nie. 

 

Die rok sit styf om my maag. Ongemaklik. Dit krap onder my arms, Ma. Daar’s 

blomme in my hare. (Gevat.) En, ja, meer as net bye wat pla. 

 

(Effense pouse. In ma se stem.) 

 

“Doen dit vir jou ma. Doen dit vir my, my kind.” 

 

(Effense pouse.) 

 

Die dorp lag soos ek agter Marianne en Tillie en Susan die kerk intrap. Soos ‘n 

engelekoor lag hulle op maat van Mendelssohn se mars. Lag in hul frilletjie-

moue. Daarvan is ek seker. 

 

“Kyk! Kyk hoe opgetof is sy! Kyk!” 

 

“Kyk. Daar’s Mabalêl! Kyk.” 

 

Dán die (rek woord uit) aanhoudende gefotonemery in die kerkhof. Eers net 

Marianne en Danie. ‘n Prentjie van (aarsel; soek woord; ironiese klank) 

geluksaligheid. (Crescendo.) Sodra die aftellery begin – een, twee, drie – 

omhels hulle mekaar; kyk hulle in mekaar se oë; hou handjies vas; omhels; 

soen …  

 

Dán Pa en Ma, én Danie se Ma-hulle wat bystaan. Dan ook Ouma Plaas en 

Danie se Oupa Wiele, wat in ‘n rolstoel sit. Dán die hele ou gespuis. Eers dié 

een daar. Dan daai een híer. Elke moontlike kombinasie. 

 

Hoekom moet al dié foto’s geneem word? Ons kan mos self onthou wat gebeur 

het. (Filosofies.) En as ons vergeet, dan moes ons mos maar seker vergeet? 

 

Maar nee. Ook The Advertiser se fotograaf is daar. Neem ‘n kiekie van die hele 

groep: die bruidspaar, ouers, strooijonkers, en natúúrlik, die drie (ironies) fraaie 

strooimeisies. 

 

(Sy poseer asof deel van groep. Groot lig flits om foto wat geneem word te 

suggereer.) 



 

Volgende week lê ons die hele dorp vol. Die wonderlike Human-familie. En 

die week daarna, (aarsel) word daar met ons vleis gebraai. Al ons gesigte in die 

dorp se vuurmaakplekke besmeer met bloed en sout en grond. 

 

 

II. 

 

[Twintig jaar later; afgemete, nadenkende  toon.] 

 

Die foto het als laat terugstroom. Al die ou vooroordele en vrese. (Nadenkend.)  

 

Ek was seker ek het dit weggegooi. Een aand (groot nadruk) per ongeluk dit in 

die kaggel laat beland. Saam met die drie of vier Trivial Pursuit-kaartjies wat 

ek onder die mat ingedruk het. Die klompie met die rêrig nare vrae op. 

 

(Nadenkend.) Nie om myself te beskerm teen (gemaak-ernstig) gewisse 

nederlaag nie. (Lag saggies.) Nee, om myself die pyn van oorwinning te spaar. 

 

Maar tog is dit hier. Tussen bladsy 120 en bladsy 121 van die Kook en Geniet 

wat ek by Ma geërf het. (Pouse.) En wat ek nooit oopmaak nie. Tussen 120 en 

121, die troufoto uit The Advertiser, met ‘n geel vetkol soos ‘n son bo Ma se 

gesig. (Maak asof sy na kookboek kyk.) Een ui in skywe gesny. ‘n Knypie 

peper. (Kyk met wrang glimlag die gehoor in.) Sewe sakke sout. 

 

(Kyk na kiekie.) Ek kan sweer ek het jare laas aan daardie dag gedink. Hier 

staan ek links van Tillie. Ek glimlag besimpeld. Met my stralekrans blomme, 

en my rok soos ‘n hoela-hoep om my. 

 

Dit lyk asof ek (effense talming) in my element is. Asof dit als om mý gaan. 

Asof ek die bruid is. Kyk reguit in die kamera in. Hier’s ek. Kyk na my. 

Onthou my. 

 

(Effense pouse. Kyk op.) 

 

Ek wens jy’t vroeër gepraat, Ma. Vroeër gesê jy wil ook iets uit dié lewe uit hê. 



 

III. Gesondheid! 

 

[Die verteller is vroeg in haar veertigerjare. Sy’s elegant, duidelik op haar 

voorkoms gesteld. Sy is sexy en hou van mans, waarskynlik nie net haar eie nie. 

Haar natuurlike toon is ironies. Nader aan die einde van die monoloog begin 

die krakies in dié ironie-masker te wys.]  

 

Die dag toe ek vir die eerste keer daar aankom – my groot dag – sit drie vroue 

en (opheldering in stem) ‘n jong man klaar daar. 

 

Elkeen sit op ‘n gemaklike lazy boy. Daai stoel wat jy uitskop. Jy lê terug en 

laat jou voete lekker in die lug hang. En verbeel jouself jy’s op ‘n vliegtuig 

êrens heen. Eersteklas, met sjampanje in die hand – tjeers! – oppad iewers 

heen. Êrens eksoties en sonnig. Met strande vol mans met donker velle en groot 

(effense pouse; koketterig) oë. 

 

Alvier – dis nou die mooi jong man en die drie vroue, wat almal aan die 

(aarsel) beleë kant van veertig is; die een raak-raak sekerlik aan sestig – alvier 

sit soos moeë tjokkers aan die einde van ‘n kindergarten-verjaardagparty 

[‘party’ word soos op Engels uitgespreek], elk met ‘n ballon in die hand. 

 

Die ballonne hang papperig bo hulle koppe. Die vroue s’n is bloedrooi; die 

mannetjie s’n, geelwitterig. 

 

(Pouse; afgemete.) Dit was die dag ná ek gehoor het ek is siek. 

 

Ja, Aletta, so terloops, op die wind, by ‘n skinderbek (nadruk) gehoor ek het 

kanker. 

 

(Vir gehoor.) Aletta die Presiese, wat nooit (nadruk, dubbele negatief opsetlik 

en met komiese opset) niks vergeet nie, my goeie vriendin, begin onmiddellik 

skel. Nou nie skel in sy suiwerste vorm nie, want sy’s baie sag met my. 

 

“Jy hoor van iemand anders se egskeiding, of dat iemand wat jy skrams ken, 

bevorder is. Maar (nadruk) jy word met kanker gediagnoseer. Moenie jou eie 

gevoelens kleinmaak nie. Dis jý wat siek is. Dis jóú lewe. Jy hoor nie maar 

terloops sulke nuus nie.” 

 

Dit was die dag ná ek (nadruk) met kanker gediagnoseer is. Ek onthou dit baie 

goed. 

 

Na die eerste doktersbesoek – my kortstondige, abortiewe voëlvryverklaring – 

koop ons ‘n bottel sjampanje: regte sjampanje van Frankryk af, nie dié 

plaaslike (aarsel effens) “vin de vonkel” nie. En ons vier my noue ontkoming. 

 



(Asof in gesprek met dokter.) Nee, dokter, ek kom sien u nou maar net om 

behoorlik gerus te kan voel. Ek het klaar ‘n dokter gesien. Hy sê daar’s g’n 

rede om bekommerd te wees nie. Dis nie kwaadaardig nie, dié verhardinkie. 

(Pouse.) Maar, dokter, wat is dit dan? Wat is dié knoppie dan, dokter? Wat? 

 

Later daardie dag het dokter Nommer Twee die toetsuitslae in die hand. Soos 

‘n laerskoolkind wat kwaad aangevang het, volg ek hom kantoor in. O, jy’s 

Johan van Zyl se vrou? Ja. Ons speel soms gholf saam. (Pouse.) En dan, so 

terloops – (kwaad) asof hy my sê daar’s nie meer tyd op hierdie parkeermeter 

nie – so terloops: Dis slegte nuus; jy’t kanker. 

 

Die dag na dié blye tyding, besoek ek vir die eerste keer, (wrang) ter 

ontmoeting, ter inleiding en ter stigting die onkologie-eenheid, waar ek 

behandel sou word. 

 

Daar sit die viertal toe. Met hul sakkies chemikalieë soos dobberende ballonne 

bo hul koppe. Die sakkies gif wat hulle gesond gaan maak. (Pouse.) As hulle 

gelukkig is. 

 

Die proses wat op my wag, word in detail aan my verduidelik. Eers word ek 

aan die chirurg se genade oorgelaat. Dan – baie kort daarna – begin ek met 

chemoterapie. 

 

 

* 

 

Bene in die lug. (Gemaak-teleurgesteld.) In die hospitaal. 

 

Aletta bring vir my ‘n pak papiere. Sy het dié van die internet afgelaai. Oor die 

effek wat chemoterapie op jou lyf het. Die newe-effekte. Ek gooi my oog oor 

die boonste vel papier. 

 

(Die volgende paragraaf is direk aan Aletta gerig.) 

 

(Melodramaties.) Dis beslis ‘n straf, Aletta. Dis God se manier om vir my te sê 

ek moes teen dié ouderdom lankal al kinders gehad het. Sý’s vies vir my, daar 

bo waar (aarsel; dan met beslistheid) sy op haar troon sit. Nou gaan ek in elk 

geval elke oggend, soos ‘n verwagtende ma, my longe uit kots. Van die gif. 

 

(Die volgende paragraaf is aan haarself gerig.) 

 

En ek sal nooit kinders kan hê nie. Nooit. Ten minste kan Johan my nie langer 

verwyt nie. Hy wou nog altyd hê daar moes klein pienkvoetjies wees wat die 

huis vol trippel. Klein mensies. Wat kan grootword, en deur dieselfde pyn gaan 

as ons. 

 



(Weer aan Aletta gerig.) 

 

Aletta, vanmiddag was daar die (nadruk) mooiste jong dominee hier. Hy moet 

pas van die conveyor belt af wees. Donkerblonde hare; groot, effens uitstaan-

ore – jy wéét wat ek van sulke ore sê (wellustigerige sug); vol lippe – veral die 

onderste een – en boudjies … Ja, oukei, Aletta, oukei. (Pouse.) Frida Kahlo het 

deur al haar siektes aangehou met haar kuns. Hoekom kan ek nie ook nie? Ék is 

‘n beeldhouer. Ek hóú van beeldskone mans. 

 

(Vies.) Maar, Aletta, waar kry die jong ventjie die cheek vandaan om net hier 

by my bed op te daag – ek het nie eers make-up opgehad nie – en om vir my te 

vra of hy vir my kan bid. Bid? Hy ken my nie eers nie. Ek’s oud genoeg om sy 

ma se jonger suster te wees. 

 

Ek sê toe ek’s ‘n agnostikus. Toe hy so skielik van agter die gordyn op my 

spring, kon ek nie eers die maand onthou nie. Toe sê ek maar ek is agnosties. 

Maar jy weet Januariemaand is ek mos ateïsties. Ag, toemaar. (Lag.)  

 

Aletta, ál waarvoor ek vra is dat dié (aarsel; dan met klem) ding (aarsel) … dié 

siekte nie my oordeelsvermoë, my gesonde verstand, wegvat nie. My laat gryp 

na grashalms nie. Na die eerste die beste geloof wat vir my sê als gaan orraait 

wees nie. Wat sê daar’s ‘n rede waarom dit met iemand gebeur. Net om my in 

hulle kraal te kry. Nog een gewerf teen die vyand. 

 

 

* 

 

Die dag toe ek skoon verklaar is, het ek leeg gevoel. Heeltemal leeg. Ja, ek was 

bly, verheug, gelukkig. Watter woord kan mens gebruik vir dié gevoel? Jy’t so 

gewoond geraak aan die siekte wat jy hier binne jou ronddra. Die fetus wat teen 

wil en dank groei. Wat jy teen jou buik voel skop. Voel, hier, Johan, ons 

(aarsel) mý kleintjie skop. 

 

Ek stap by die hospitaalgang af. Kar toe. Hier uit. Vir ewig. 

 

Daar’s ‘n bed op wiele. ‘n Klein babatjie lê daarop. Iets maak my afbuk en na 

die baba kyk. (Sy steek haar regterhand uit en voel en denkbeeldige baba se 

kop. Sê saggies.) Sy kaal koppie. Yskoud. Sy beentjies koud en droog soos 

wingerdstompies. 

 

En ek huil – vir die heel eerste keer sedert my diagnose. 

 

Van êrens af spoel die trane oor my. Vir dié kindjie wie se lewe so kort was. 

Vir die groen lootjie wat na ‘n dag of twee se soek na lig en son afgeskeur en 

vermorsel is. 

 



En ek huil vir sy ma, wat êrens hier naby kinderloos lê. 

 

(Vou haar arms stadig om haarself.) 

 

En, ja, Aletta, uiteindelik huil ek ook vir myself. 



 

IV. Oom Giel 

 

[Hierdie is ‘n raamvertelling. In die eerste en laaste klompie paragrawe is dit 

die verteller as volwassene wat op haar jeug terugkyk. In die leeuedeel van die 

teks is dit haar kinderstem (10 of so jaar oud). In laasgenoemde deel is haar 

stem merkbaar kinderlik, en is haar toon heeltemal onskuldig.] 

 

Oom Giel was maar altyd net daar. (Nadenkend.) Of so voel dit vandag vir my. 

 

Tog. Hy’t nie by ons gewoon nie, net elke nou en dan kom kuier. Soms kort na 

sy vorige besoek; soms het meer as ‘n jaar verbygegaan voordat Ma weer – 

amper (effense nadruk) paniekerig – vir niemand, en vir almal, skree: “Giel is 

weer hier.” 

 

(Trek haarband aan of doen iets anders om verjonging aan te dui. Volgende 

deel van teks in jong kinderstem.) 

 

Pa is dan altyd vir ‘n dag of twee op sy perdjie. Totdat hy weer aan Oom Giel 

en sy streke gewoond is. Aan sy gespot, sy gelag en aan sy heerlike 

gevertellery oor al sy reise; oor die ver plekke waar hy was. 

 

Dan moet ek, wat die jongste van ons vier sussies is, my bed leegmaak. (Pouse; 

nadruk.) Oom Giel en Sarie is altyd kamermaats. 

 

Dan vat ek my Bybel – die klein swartetjie met die geriffelde leer buite-om; 

met die mooi geronde hoekies – saam na Ma-hulle se kamer toe. Die een wat 

Dominee Spies een Sondagaand by jeugkerk uit my hande uit gevat het en in 

die lug rondgeswaai het. Hy’t hard gesê: “Só, soos hierdie ronde hoekies, lyk ‘n 

gewete wat afgestomp is deur die sonde.” 

 

Maar, ek los my klere en my boeke en my poppe – behalwe vir Kittie, 

(bewustelik sentimenteel) haar mamma se liefling (lag effens) – in Sarie en my 

pragtige pienk kamer onder die trap. (Effense aarseling.) Wat sý en Oom Giel 

nou deel. 

 

Soggens as Oom Giel klaar geskeer en gestort is, en aan die brekfistafel sit, 

sluip ek hulle kamer in, en trek my aan. Sarie sit dan klaar langs Oom Giel in 

die kombuis. Sy hou hom altyd met haar mooi groot oë dop, (onskuldig) amper 

asof sy bang is. 

 

Die slaapkamer is dan leeg. Maar Oom Giel se reuk – sy lekker aftershave – is 

die kamer vol. Asof hy agter die deur of in die kas wegkruip. Asof hy wil sê: 

(spelerig) Al is ek nie hier nie, is ek hier. 

 



Hoe gelukkig is Sarie nie! Om allen hier Oom Giel se grappies te hoor. Om 

eerste na sy stories te luister. Om te sien hoe hy saans met sy vingers diere teen 

die muur maak. Wanneer al die ligte af is. Behalwe die een langs sy bed. 

 

Sarie is (dink ‘n bietjie) minder as ‘n jaar ouer as ek, (effense pouse) maar sy 

kry altyd die mooiste presente van Oom Giel. 

 

Hy’t vir haar die pragtige meermin gebring, wat so skuins op die klip sit: Haar 

ponytail, wat losgemaak is, hang mos oor haar een skouer. Nes Sarie s’n as sy 

smiddae van die skool af terugkom. (Effense aarseling; kyk na denkbeeldige 

standbeeldjie.) Jy kan nie lekker op haar gesig sien of sy gelukkig of 

(aarseling) treurig is nie. 

 

Sarie hou dit op haar bedkassie, langs haar Bybel. Vat dit ook altyd saam as 

ons op vakansie gaan. 

 

Dis nie dat Oom Giel nie van my en Rykie en Marié hou nie. Maar Sarie is sy 

favourite. (Effense pouse; nadenkend) Seker maar oor die kamerdelery. 

 

Hy vat haar ook soms vir ‘n naweek saam met hom weg. Om by vriende van 

hom te kuier. (Nadenkend.) Nou die Sondagaand bring iemand vir Oom Giel en 

Sarie van Gansbaai af terug. 

 

Pa en Ma was die hele naweek haaks. Teen die tyd dat hulle terugkom, is Ma se 

oë rooi gehuil. Sy sien Sarie, en haar trane begin weer loop. Die volgende 

oggend sit ek by die brekfistafel; Ma kyk vir Oom Giel. Haar oë is geswel en 

treurig. Pa is nêrens. 

 

(Terug na ouer stem.) 

 

Oom Giel was Pa se broer. Of so het ons gedink. Eers by sy begrafnis, toe die 

dominee sy naam swaar bo ons koppe laat hang het, het ons besef hy het dan ‘n 

ander van as ons. 

 

Hy was ‘n optelkind, het Pa verduidelik, toe ons vra. Oupa-hulle het hulle 

ontferm oor die sewejarige wat saam met Pa skool begin het. Wie se ouers die 

vorige jaar in ‘n motor verongeluk het. (Aarseling; nadenkend.) Is daar ‘n mes 

in Pa se stem? 

 

Oupa en Ouma het hom nie aangeneem nie, maar elke vakansie as Pa van die 

koshuis huistoe gaan, is Oom Giel saam. Totdat hy, so met die tyd saam, deel 

van die familie geword het. 

 

Na skool is Pa onderwyskollege toe. Oom Giel het die wêreld gaan verken. 

(Nadenkend.) Vir lank op skepe gewerk. “Maar,” soos Pa baiekeer gesê het, “sy 

anker nooit lank laat lê nie, voor hy dit weer optrek en weggaan.” 



 

Na daardie Sondag toe hy en Sarie van Gansbaai af terugkom, was Oom Giel 

net eenkeer weer by ons. ‘n Week of wat daarna. Hy’t nie oorgebly nie. Ma’t 

gesê Pa – sy en Pa – wil nie meer hê dat Oom Giel hier by ons oorbly nie. Dat 

hy en Sarie weer ‘n kamer deel nie. 

 

Hy’t net vir ‘n halfuur in die sitkamer gesit. Vir ons almal dag gesê, en toe met 

Sarie sit en gesels. Stilletjies. Maar daar was geen grappies of gelag nie. Oom 

Giel was gespanne en stroef. Sarie het nes haar meerminnetjie gelyk, met haar 

lang hare oor haar een skouer, en haar gesig uitdrukkingloos. 

 

Dit was kort daarna dat ons die nuus kry. (Pouse.) Oom Giel is dood. (Pouse.) 

Pa’t gesê Oom Giel het skielik siek geraak. Hy’t nie dokter toe gegaan nie, en 

hy’s rustig in sy slaap weg. 

 

Dis eers baie jare later – net na Ma se dood – dat ek afgekom het op die 

koerantberiggie wat in die omslag van haar Bybel ingedruk is. 

 

Dit was maar vyf reëls lank. “Ene Giel van Zyl, van geen vaste adres, is op 22 

Februarie 1973 in die Gansbaai-hotel dood aangetref.” 

 

En dan die sinnetjie: “Geen misdaad word vermoed nie.” 

 

(Stil, stadig.) En agterop staan daar in Ma se op-en-af handskrif: “My liefste.” 

 

Saam met die beriggie is ‘n foto van Oom Giel toe hy maar agtien of neëntien 

jaar oud was. (Sy kyk lank daarna.) 

 

Toe, vir die heel eerste keer tref dit my: Dis dan Sarie se oë wat uit die foto na 

my kyk. 



 

V. Grootword 

 

[Die verteller is ‘n twee-en-dertigjarige bruinvrou.  Sy besoek die dokter om 

raad te vra, om uit te werk hoe om haar seuntjie, wat pas sy meneertjie aan’t 

ontdek is, te hanteer. Sy is dodelik ernstig en aanvanklik paniekerig oor die 

saak. Deur die loop van die doktersbesoek raak sy meer redelik en minder 

opgeklits. Later poog sy nie alleen om haar storie vertel te kry nie, maar sy 

begin waarlik na ‘n oplossing te soek. Haar aanvanklike omskrywende, om-die-

saak-pratende taal word by implikasie deur die dokter as verkeerd uitgewys. 

Hy vertel haar die beste geweer is om die saak te sê soos hy is. Haar spraak 

wissel tussen ‘n formele register wat sy vir die spreekkamer gepas vind, en 

haar meer natuurlike register. Sy’s op haar voorkom gesteld.] 

 

Dokter, help my. Asseblief. Ek’s moederloos, dokter. (Die verspreking 

‘moederloos’ mag dalk snaaks wees. Ek weet nie.) 

 

(Die dokter nooi haar uit om haar probleem te vertel. Sy knik, en begin dan.) 

 

Die storie loop so: (Dramatiese pouse.) Hy’t in sy kop plek vir net een ding. 

Een ding, dokter. (Skud kop; aarsel; selfbewus.) En dis nié die gat in die 

osoonlaag nie. 

 

Smôrens – (bewus van formaliteit van uitdrukking wat kom; word met nadruk 

geuiter) douvoordag – as hy uit sy pajamabroek uit spring, dat die rek so skiet, 

kan ek dit al sien. In sy (aarsel) oë, dokter. 

 

Soos hy sit en speel met sy (effense aarselinkie) brekfis, dokter, sien ek mos sy 

kop is vol van ‘n ander ding. En dis nié versies uit die Bybel uit nie. 

 

Wanneer ons lunchtyd by die kombuistafel sit en eet, dokter, dink hy aan 

(aarsel) ander (baie bewus van formaliteit van taal wat kom; aspris) spys en 

drank. Hy pos sy glas lemoensap onetime. (Pouse.) Maar hy dink aan ander, 

soeter nektar. 

 

En die laaste gedagte in sy (effens minagtend) klein koppie voor hy gaan slaap, 

dokter, is ook dít. (Effense pouse.) 

 

So kan dit wragtig nie aangaan nie, dokter. Ek kan dit nie langer uithou nie. 

 

En, dokter, hy’s nog nie eers vyf jaar oud nie! Dié seuntjie van my. 

 

Jissie, nee, ‘n ma se worries hettie ent nie. 

 

(Pouse terwyl sy na dokter luister. Sy praat hierna effe rustiger.) 

 



Die eerste keer dat ek – sal ek maar sê – agter die kap van die byl gekom het 

was toe ek hom in die tuin sien staan het. Een middag. In die hoek waar die 

bosse soos ‘n groen jungle groei. 

 

Waar sy pa altyd – soos hy sê – (aarsel effens; lag ‘n bietjie) die dou van sy 

supersonic lelie afskud. (Onbegrypend.) Al het ons twee toilette in die huis, 

dokter. (Pouse; trots.) Die enigste in ons straat met twee. 

 

Daar staan hy, (skud haar kop effens) my kleine Pietertjie. (Lag effens.) Of 

moet ek rather sê – my grote Pietertjie? Ek sien hom van die kombuisstoep af: 

Hy lyk soos daai (klem) Mannetjie Pis. Maar toe ek nader stap, dokter, sien ek: 

Hy’s g’n aan’t (aarsel; ongemaklik om woord te gebruik) pis nie. (Pouse.) 

Dokter, ons het régtig nie nog geld vir ‘n bril vir die kind nie. 

 

(Pouse. Reaksie op gesig van karakter wys dat dokter nou praat; sy luister en 

reageer dan. Die idee dat daar dalk wel ‘n oplossing bestaan begin haar meer 

redelik en minder ontstig laat voorkom.) 

 

Nee, maar dokter, ek voel ongemaklik om saam met die seun te praat. Sommer 

so. Ek’s bang ek doen meer skade as goed: As ek hom nou gaan uitskel, sal dit 

darem maar sout en peper in onse wonde wees as hy eendag because ek nou 

gefuss het, (aarsel; nadruk) ánders uitdraai. 

 

Maar, (skud kop) as ek na Shirley luister, is daar maar mín possibility daarvan, 

dokter. (Glimlag.) Dít is darem een blessing. 

 

Shirley is my beste vriendinnetjie, dokter. Sy’t self ‘n ou kleintjie; ‘n pragtige 

ou dingetjie, Cherie. Sy’t ‘n hele uur en ‘n half voor Pietertjie (bewus van 

formaliteit) die lig gesien. 

 

‘Strue, dokter, ons het saam in die kraamsaal gelê en saam (nadruk, selfbewus) 

moeders geword. (Nadenkend.) Langes mekaar. Só het onse vriendskap begin. 

As jy vriende word terwyl jy so oes lyk, is dit rêrig lifelong friendship. 

 

En so om die ou hospitaalbedjie, tussen al die bosse proteas en (nadruk) 

stinkafrikanertjies, het ons twee ou gesinnetjies firm friends geword. Oor en 

weer kuier ons. Hou saam vakansie, dokter, een jaar in die karavaanpark by 

Tietiesbaai; dan weer by (nadruk) Hartenbos. Noudat dit vir (groot nadruk) alle 

Afrikaners oopgegooi is. 

 

Vriende, ja, dokter. Maar, ek wil ook nie hê ons moet met ‘n gun teen onse 

koppe – teen onse ou Pietertjie se koppe – ook (groot nadruk) skoonfamilie 

word nie. 

 

(Die dokter vra verduideliking van wat sy met die laaste stelling bedoel het.) 

 



Nee, dokter, laat ek verduidelik. Shirley sê, laaskeer toe Pietertjie daar by hulle 

kuier, kry sy vir hom en vir klein Cherietjie onder die dubbelbed in die 

(nadruk) hoofslaapkamer. (Effense pouse; dramaties.) Albei so kaal soos die 

dag toe hulle gebore is, toe hulle so saam-saam soos kewpie dolls in my en 

Shirley se arms gesit is. 

 

Onder die dubbelbed in die hoofslaapkamer, sê ek, dokter. 

 

My man – (nadruk) Trevor – spot toe mos, en sê, so agter Pietertjie se rug: 

Pietertjie, as jy Cherietjie se cherrie móét vat, moenie so stupid wees om dit 

onder haar pa se bed te try nie! En remember: sy’s ‘n ouer vrou! (Lag.) 

 

Maar, gelukkig het hulle darem nie so ver gegaan nie, dokter. (Lag saggies.) 

 

Hoe nou gemaak, dokter? Ons kan die affêre nie net daar los nie. Sê nou maar 

daar kom volgende jaar moeilikheid as Pietertjie skool toe gaan. Hoe gaan hy 

sy aandag by sy werk hou, met al die (aarsel) vrouens om hom? 

 

Ek en my ou man sit met ons (aarsel effens) hanne in ons hare. 

 

Ons sit en bespreek dit nou die aand, stilletjies, ná Pietertjie bed toe is. Ek sê 

toe mos ons kan maak soos my ma-hulle met my gemaak het. (Effense pouse.) 

Vir Pietertjie ‘n boek gee. Wat vir hom wys hoe die (aarsel effens; stout 

glimlag) hef in die hand steek. 

 

Dit sommer – een nag as hy slaap – langs sy bed los. Sonder verduideliking of 

‘n groot gepraat. (Glimlag.) Hy sal dink Vader Krismis het dit daar gelos. Of 

die tannemuis. En dan sal hy mos besef dié besigheid is ‘n geskenk van êrens 

af. (Glimlag.) En ‘n geskenk breek ‘n mens mos nie. 

 

(Teleurgesteld.) Maar natuurlik kan Pietertjie nog nie lees nie. ‘n Boek met 

prentjies sou darem ook nie ‘n goeie ding wees nie. Hy sal later oorgenoeg 

dáárvan kry. 

 

My ou man stel toe voor dat ons eerder sý pa-hulle se voorbeeld volg. Toe hy 

maar nog net ‘n kleintjie was, het sy pa hom dikwels op die plaas laat kyk hoe 

die diere maak. In paartyd. En só, sê hy, het hy al die fynere kunsies van die 

(effense aarselinkie) liefde te wete gekom. (Pouse; dink.) Dís seker hoekom my 

ou man by die een posisie vassteek. 

 

Maar, ons het net twee reunhonde, dokter. Dít sal mos ook nie werk nie. Hulle 

wys nou wel soms (aarsel) broederlike liefde teenoor mekaar. Maar ons het 

nog altyd vir Pietertjie gesê dis maar hulle manier van (aarsel) baklei. Omdat 

hulle nie vuiste kan maak nie, dokter. 

 



Ag, dokter, ek is so amper-amper by Hanneindieliggooifontein, dokter. As dit 

dan so maklik vir die daisies en die bytjies is om dit alles self uit te figure, 

hoekom sukkel ons so daarmee? 

 

(Sy luister na die dokter. Aanvanklik frons sy ongelowig, maar sy knik 

gaandeweg sterker, terwyl haar gesig verhelder.) 

 

Oukei, dokter, nee, ek dink ek verstaan. Ek dink ek verstaan. So ek moenie van 

die ooievaar en die tannefairy met Pietertjie praat nie. Ek moet plein sê: 

Pietertjie, dis nou jou (aarsel lank; lyk skaam; stotter oor die p) penis en 

eendag op ‘n reëndag gaan jy hom gebruik om kindertjies mee te maak. 

 

Haai, dokter, net so? Rêrig? 

 

(Oefen dit, trots, gelate, voor dokter.) 

 

Pietertjie, dis nou jou (aarsel) penis. (Glimlag.) Nee, ek het dit, dokter. (Lag 

liggies maar met aanvaarding.) Ek sou dit nou nooit self uitgedink het nie. 

Maar ‘n ma se job is darem maar moeilik. 

 

Pietertjie, dis nou jou penis en eendag gaan jy hom nodig kry. (Glimlag breed.) 

 

(Effense aarseling. Vryf effens oor haar maag.) 

 

En, dokter, hoe sê ek vir Pietertjie die ooievaar het weer ‘n draai by my 

gemaak? 



 

VI. In haar liefde verlaat 

 

[Die verteller is in haar vroeë veertigerjare. Sy’s kunssinnig, dramaties wat 

toon en verteltrant betref, en sy’s intelligent. Haar hare is waarskynlik in ‘n 

doek toegedraai en sy dra mooi, groot stukke juweliersware. Sy gesels graag, 

ook met haar oë. Daar’s ‘n sweem anderwêreldsheid omtrent haar.] 

 

“Maar’s hy nie ‘n moffie nie?” het Sonja een aand in ons eerstejaar op 

Stellenbosch vir my gefluister. Buite De Akker was die reën aan’t neersous. 

Matieland was groen en bruin en goud. Met rook en oker het ons tweetjies in ‘n 

hoek gedruk gesit terwyl André tussen twee toiinghaar-reuse – waarskynlik 

nagraadse Polwet-studente – verdwyn het oppad toilet toe. 

 

“Nee,” het ek vinnig teruggesis. 

 

Maar dit was nie die laaste keer dat iemand op die een of ander manier laat val 

het dat hulle verbaas is André gaan met ‘n vrou uit nie. 

 

“Wie? André du Preez?” 

 

“Ja, André du Preez,” het ek telkens  – gemaak-onskuldig – geantwoord. 

 

André du Preez, wat by die Conserve ‘n graad in klavierspeel loop. André met 

die pragtige sagte stem wat jou sonder waarskuwing op vlerke êrens anders 

heen meevoer. André, wat so mooi aantrek. André, wat drie keer per week gym 

toe gaan. André met die gespierde, fyn afgewerkte Michelangelo-lyf. André du 

Preez op wie al die gays in die Conserve en al die ou tannies wat sy konserte 

bywoon verlief is. André die Verfynde. André die Saggeaarde. 

 

(Uitdagend.) Ja, André die Sogenaamde Fokken Moffie! 

 

Maar in 1988 op Stellenbosch was enige man sonder blomkoolore en ‘n kam in 

sy rugbysokkies ‘n moffie. 

 

“En hy’s die wonderlikste lover,” het ek daai donker aand – ek onthou haar 

gesigsuitdrukking nog so goed – vir Sonja gefluister. Met al die wysheid van 

Cleopatra in pag. 

 

“Niks van daai pale-toe-mentaliteit van so te sê elke Afrikaanse man nie. Niks 

van daai brute gevuurstook nie. 

 

“Ons soen vir ure. Hy steek kerse op. Lees vir my gedigte. Streel my borste.” 

 

My ma se gebod kon ek nie verbreek nie. “Vry,” het sy knaend gesê. “Vry 

maar. Maar vry nét met die bolyf.” 



 

(Nadenkend.) My eie protestasies ten spyt, het ek tog self altyd oor André 

gewonder. Om die een of ander onverklaarbare rede was daar ‘n onoorbrugbare 

afstand tussen ons. 

 

Ons troue in 1995 op Paternoster was iets besonders. Ek’t in ‘n poeierpers rok 

wat soos ‘n wolk rook om my gehang het, kaalvoet die paadjie strand toe gevat. 

Aan my makolieke ou pa se arm. 

 

Toe hy my die vorige aand in Kommerniet se kombuisie sitgemaak het, en 

gevra het of ek seker is ek maak die regte besluit, het ek presies geweet wat hy 

bedoel. Ek kon die vrees soos vlak trane in sy oë sien. 

 

“Sal André ooit volkome joune wees?” het hy sy vraag saggies met 

toedraaipapier verdoesel. 

 

“Pa,” het ek doodeerlik gesê, “Pa, ek weet nie.” 

 

Maar, om die waarheid te sê, het ek nie veel omgegee nie. Hy was my beste 

vriend. Ek weet dit klink soos ‘n ou cliché, maar afstand of nie, ons was 

sielsgenote. En seks was nooit vir my die alfa en die omega nie. En dis nie dat 

ons nie seks gehad het nie. Ons het. Maar gou was dit net nie so ‘n groot deel 

van ons verhouding nie. 

 

Daar op die strand by Paternoster het ons op ‘n kol van ons vyftig gaste 

weggeglip en op ‘n plat klip naby die branders gaan sit. 

 

Ek’t hom lank in my arms vasgehou – amper soos Maria met die dooie Jesus 

gemaak het. Sy hart het hier teen myne geklop. Tog kon ek nie die lig in sy oë, 

wat soos myne na die gitswart see gedraai was, sien nie. 

 

Ons het toe opgestaan, liggies gesoen en ons weer by ons dansende gaste gaan 

aansluit. 

 

Maar iets het kort voor my veertigste verjaarsdag verander. Hy moes 

Johannesburg toe vir ‘n konsert. ‘n Private konsert, het hy gesê toe ek vra waar 

die optrede is. En bygevoeg: Ons het die ekstra inkomste nodig. 

 

Dis toe dat ek die eerste keer onrustig begin raak het. Hy was oor die jare 

hoeveel naweke, weke, selfs maande weg. Johannesburg toe, oorsee, die wêreld 

vol. Maar nooit op my verjaarsdag nie. Wat nog te sê my veertigste. 

 

Ek’t saam met Sonja en haar lover, Robert, gaan uiteet. Ons het te veel gedrink, 

soos mens moet as jy op jou veertigste verjaarsdag in jou liefde verlaat word. 

Toe ek en sy later by hulle plek – Robert was al bed toe – ‘n zol rook, kom ek 

met die hele sak gebakte pere vorendag. 



 

(Volgende vyf paragrawe direk aan Sonja.) 

 

Onthou jy toe jy hoeveel jare terug vir my in De Akker gevra het of André gay 

is. 

 

Wel, ek dink ek’t vir jou gelieg. Vir myself gelieg. 

 

Ek dink André het uiteindelik ‘n man gekry vir wie hy my sal prysgee. Al die 

jare het hy seker al one-night-stands met rentboys en groupies. (Lag half-

sinies.) Met mans wat hy in Bronx en op Sandybaai opgetel het. Met 

vetgedrukte name in die singles columns. 

 

Ons het ‘n onuitgesproke verstandhouding gehad. Ek vra nie daarna uit nie. 

Soos Maria neem ek hom maar elke keer disnis gekneus in my moederlike 

arms op. 

 

Maar dié keer is dit anders. Dié keer (pouse) wil hy wegkom, vir goed.  

 

(Weer aan haarself.) 

 

Ek’t vir haar van die klein veranderinkies in sy gedrag vertel. Skielik lees hy 

ander boeke, praat hy anders, kyk hy my anders aan. 

 

(Lang pouse. Lag, oënskynlik uitgelate.) 

 

Maar soos altyd was ek verkeerd. André het my nie ses maande later vir ‘n 

ander man verlaat nie. O nee. 

 

Dié betrokke groupie, wat reggekry het wat ek nooit kon nie, was (kort pouse) 

‘n vrou. 

 

Ek was toe al die tyd reg, Sonja. André die Saggeaarde is so straight soos al 

daai blomkoolore. En ek, sy ma. 

 

Maar, weet jy, Sonja, ek moes dit al die lange jare geweet het. 

 

Vir ‘n oomblik was ek geskok. Yskoud. Die groen het uit die blare getap en die 

bruin uit die grond. Die lug, die berg, die krysende aasvoëls was skielik 

spierspierwit. So wit soos die dood. Maar toe, oombliklik, is als weer 

kristalhelder. Elke kleur helderder as tevore. 

 

Natuurlik het ek dit hier in my binneste geweet. Ek is vir André ‘n ma. 

 

En ma’s moet eendag op ‘n reëndag hul seun se kamerdeur oopskreef om te 

sien dat hy weg is. Dat hy die grote wêreld in is. 



 

En so is dit ook nou met André. 

 

Ek koester net soveel nyd teenoor hom as elke ander ma wie se lewe deur haar 

seun se weggaan beëindig is. 

 

Vaarwel, André. 



 

VII. Huisbesoek 

 

[Die verteller is sewentig jaar oud. Sy is vooroorgeboë en beweeg moeilik. Sy 

praat in ‘n Namakwalandse aksent.] 

 

(Die klank van ‘n hek wat skree. Die verteller ruk van die skrik. Dan volg die 

klank van duiwe se getjirp.) 

 

My ou duiwe. (Glimlag. Konsentreer.) Hoor ek dan ook die stem van ‘n 

swaeltjie of twee? (Nadenkend.) Kan seker nie wees nie. 

 

(Hek tjir weer. Sy skrik weer.) 

 

Die heining om die werf is nuut. En dié hek. 

 

(Pouse terwyl sy stilte besluister.) 

 

Na Oupa se oorlye het ek dorp toe getrek. Die kinders het verseg dat ek alleen 

op die plaas agterbly. Skaf toe vir my dié plekkie aan, ‘n klipgooi van die kerk, 

vlak ná die ingang van die dorp. 

 

“Keurfontein verwelkom u hartlik. Keurfontein cordially welcomes you.” En 

neffens dié bord – wat al lelik aan’t afskilfer was (hoe kan ‘n mens besoekers 

só halfhartig welkom sê?) – (hervat) en neffens dié bord, my eie splinternuwe 

bord, met (trots) – in helder rooi letters – die naam Goederus. 

 

Die kinders het gedink dít sou ‘n goeie idee wees: om my nuwe ou huisie so 

ampertjies dieselfde naam as die plaas te gee. Goedemoed word toe Goederus. 

 

Maar rus sou ek wrintiewaar nog nie. Die naam ten spyt, is Goederus darem 

ook nou nie ‘n ouetehuis nie. 

 

Ook nie ‘n tronk nie! 

 

Ek’t hulle toegelaat om ‘n heining om die erf op te sit, én om ‘n veiligheidshek 

voor die voordeur en die kombuisdeur te laat aanbring. (Effense pouse.) Maar 

vir alarms en nóg slotte het ek nee gesê. 

 

Néé, Boeta, het ek gesê. 

 

Aan die hek voor die werf moet daar g’n slot kom nie. Daar het ek my voet 

neergesit. Hoe moet mense wat my besoek, binnekom? My jaart is my jaart; nie 

‘n begraafplaas nie. As ek myself soos ‘n kluisenaar gaan binnegrendel, gaan 

ek ‘n kluisenaar wórd. 

 



Elke keer as die hek sy tjir maak, en dan stil word en dan weer toetjir, spits ek 

my ore. Want dán’s daar iemand op my werf. Iemand wat vir my kom dagsê. 

Soms ook ‘n ietsie saambring. Soms ‘n flessie tuisgemaakte konfyt of 

ingelegde vrugte. Of biltong. Of ‘n paar vingers droëwors. 

 

Of pleinweg net ‘n bietjie (effense pouse, glimlag) samesyn kom skep. 

 

Maar vandag is dit anders as gewoonlik. 

 

Na die hek se tweede tjir is als stil; (kyk op; glimlag) dis nou behalwe vir die 

duiwe. En die swaeltjies. (Nadenkend; glimlag.) Ja, ek dink tóg ek’t ‘n 

swaeltjie of twee gehoor. 

 

Maar verder, net stilte. 

 

Ek luister, maar hoor g’n voet op die gruis op die werf nie. Ook nie op die 

trappies by die voorstoep nie. Ook is die voordeurklokkie stil. 

 

Jy sou ‘n spook moes wees om nie selfs ‘n kleine ou bietjie op die gruis te 

kjirts nie. Kjirts-kjirts kom my besoekers altyd, hoorbaar, aan. Kjirts-kjirts. En 

dan doef-pladoef, soos hulle die trappies stoep toe klim. 

 

Maar by die voordeur is daar niemand. Ek kan reguit hier van die voordeur na 

die straathek toe sien. Die paadjie is dolleeg. Niemand. 

 

Ek kon my tog nie verbeel het nie. Die hek hét getjir. Tweemaal. Daarvan is ek 

seker. 

 

(Sy skrik en rig dan dié vraag aan haarself.) Het ek onthou om die kombuishek 

te sluit? Toe ek vroeër uit is om die vadoeke wat Anna vanmôre uitgespoel het, 

in die son neer te sit, het ek toe die hek weer toegesluit? 

 

(Versnelde tempo. Sy sê hardop wat sy doen terwyl sy dit doen byna om 

haarself gerus te stel.) Vinnig kombuis toe. Met ‘n koudte wat soos ‘n 

sooibrand deur my sny, stamp ek die eetkamerdeur oop. Ek’s in die kombuis. 

By die kombuisdeur. (Pouse.) Die hek is toe. (Sug van verligting.) 

 

(Loer.) Daar’s niemand op die agterstoep nie. Die stukkies wasgoed van vroeër 

hang oor die klipopwasbak. 

 

(Sy draai om. Steek dan vas. Pouse. Kil-bang.) Is dit twee oë wat daar wit teen 

die donkerte staan? 

 

(Dowwe klank van buite.) 

 



‘n Stem? (Luister.) Dis ‘n swarte. (Breek verhaalgang; sug van verligting.) Die 

hek is gesluit; ek’s veilig hierbinne. 

 

(Sy kyk na hek.) 

 

(Amper prewelend.) Hy stap nader met sy hande voor hom uitgestrek. Hy’s oud 

en vooroorgebuig. Hy kom staan hier teen die hek. Prewel, (luister) ek weet nie 

wat nie. 

 

(Sy besef dan wat hy sê.) Brood, sê hy. Dringend. Bróód. (Pouse.) Hy wil brood 

hê. 

 

(Sy gee byna binnensmonds opdrag aan haarself.) Gaan kyk in die broodblik. 

Daar’s ‘n halwe brood wat Anna vanmôre van die kafee af gebring het. (Maak 

blik oop.) En die twee korsies van die vorige brood, opmekaar soos twee 

biddende hande. 

 

Ek neem dié, en sit ‘n bietjie botter op. (Sy stap hek toe en gee dit aan.) Hierso 

oudste. (Sy swaai dan haar hand om te wys hy moet gaan.) Jy moet nou maar 

geepad van my jaart af. Mét jou brood. 

 

(Sy kyk hom agterna.) Hy sloef van die agterstoep af. (Sy stap dan voordeur 

toe.) Moet tog seker maak hy maak hom uit die voete. 

 

(Sy wag. Haar vingers is stýf om die traliehek.) 

 

(Vir haarself.) Maar al wat dan kom is hy. 

 

Laat ek weer kombuis toe. (As sy daar kom, ‘n geskokte pouse.) Op die 

agterstoep sít hy. 

 

Kiertsregop. 

 

Op die ou riempiestoel langs die deur. (Verklarend.) Die een waarop Oupa 

altyd sit en skoene uittrek het, voor hy die plaashuis binnegekom het, as hy 

saans van die lande af terugkom. (Trots.) Hier in die dorp het ek dit op 

dieselfde plekkie op die agterstoep staangemaak. 

 

(Verandering van toon en fokus.) Ek voel ‘n woede in my groei. Ek hét dan vir 

hom brood gegee. (Pouse.) Uit die goedheid van my hart. En gevra dat hy loop. 

Nou sít hy daar, (pouse) op Oupa se stoel. Op my ou man se stoel. (Pouse; dan 

woedend.) Hoe durf hy? 

 

(Teenoor haarself.) Ek weet nie wat om te doen nie. Dreig ek hom met die 

polisie? Gaan haal ek die ou haelgeweer wat jarre laas iets beteken het? Gaan 

ek onbedaarlik aan die huil? 



 

(Huil; woede, hartseer deurmekaar; kom tot bedaring.) 

 

Ek huil nie omdat ek ‘n hulpelose ou vroutjie is nie. My trane is woede, omdat 

hý weg is. Omdat hy my alleen hier gelos het. Alleen. 

 

(Sy kyk op. Met ingetoë, stil stem.) 

 

Hy staan teenaan die hek. Sy een hand is deur die traliewerk gesteek. Met die 

palm na bo. Sy vingers effens uitmekaar. Sy hand. Ek soek in sy oë vir die 

betekenis van dié hand. 

 

(Lang pouse; sy stap nader aan die hek; dan in heel ander stemtoon as 

voorheen.) Ek weet nie wat my besiel nie, maar stadig, versigtig, bring ek mý 

hand nader aan syne. Náder. Ek raak aan sy vingerpunte. Skuif my hand in 

syne in. Dis skurf en verinneweer. 

 

Hy kyk na my. Daar’s iets in sy oë. (Pouse.) Iets wat ek van êrens onthou. 

 

(Lang pouse. Nou terugskouend.) 

 

Daardie aand is daar weer – vir die eerste keer in hoe lank? – by die ou 

eetkamertafel aangesit. My goeie eetservies. Ons twee fier en regop soos in die 

ou dae. (Pouse.) Brood, liggies gerooster. Kaas. ‘n Hardgekookte eier elk, met 

‘n sprinkeltjie sout daarop. So vir die smaak. 

 

Die volgende oggend was hy weer weg. Weer. 

 

(Pouse.) 

 

Soos ek die vorige aand se eetgerei in die opwasbak gesit het – versigtig stuk 

vir stuk – kon ek sweer ek hoor ‘n klompie swaeltjies bo die huis se dak. 


