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 ANSELA VAN DE CAAB 
 
Die toneelstuk word tweeledig vertel: deur Ou Ansela soos sy die herinneringe oproep en deur die herinneringe wat eerstehands 
afspeel. Ou Ansela is bewus van die ‘spoke’ van die verlede, maar laasgenoemde is onbewus van Ou Ansela. Wanneer sy op haar 
eie is, praat sy die meeste van die tyd direk met die gehoor en soms met Laurens se beeldjie. 

 
Die verhoog se hele landskap is toegegooi onder effekleurige, growwe gordynmateriaal. In die agtergrond is 
'n groot driehoekige wit doek wat aan 'n skip se seil herinner. Die skaduspel sal hier agter die doek plaasvind 
en projeksies word hierop gegooi. Taamlik terug, links van die middel van die verhoog, is 'n stellasie met 'n 
trap aan die agterkant. Die stellasie se platform aan bokant herinner aan Tafelberg. Die binnekant van die 
stellasie sal die slawelosie word en die edelui gaan by tye bo-op die platform verskyn. Aan die regterkant van 
die verhoog is Ansela se kamer. Kratte en hessian sakke staan rond, 'n bankie staan op sy sy. 'n Rostrum met 
krat op is toegegooi onder die lap en huisware, lappe en breekgoed le bo-op. Links van dit staan 'n groot 
weelderige kis van donker duursame hout met koperhandvatsels. Heel regs is 'n stoel met 'n 
borduurwerk-raam waaraan die punt van die doek wat die verhoog oortrek aan vasgemaak is.  
 

Toneel 1 

 
Pre toneel: die akteurs neem in die donker hul plekke. Die projektor flits ou beelde van De Driesprong en Kaapstad  ‘n paar keer. Dit 
word onderstreep deur musiek.  Een vir een word die karakters belig. Diemer op haar platform aan linkerkant, Laurens en Cornelis 
by die bankie in die middel,  jong Ansela in die losie en Jacoba langs haar ma se bed. Die lig verdonker en die akteurs verlaat die 
verhoog. Die lig gaan stadig op op Ou Ansela. Sy is 'n vrou van ongeveer 65 jaar.  
 
Sy is in haar kamer op De Driesprong. Maar al wat oorgebly het is ‘n paar bokse en ‘n kis wat rondstaan. Die huis is opgepak, want 
hulle is op die punt om uit te trek. (Deur die loop van die stuk sal sy borduurwerk doen en pak sy alles wat nog rondstaan weg en sit 
dit in die kis.) Sy kyk na die waar die spoke pas was en gaan dan voort om die kis te pak. Sy haal ‘n gesnede beeldjie wat Laurens 
gemaak het. Lag daarvoor. 

 

Ou Ansela: My lief, my Laurens. (onthou weer die spoke) Die spoke begin my nou weer jaag. 

(kyk rond asof iemand haar kan hoor en fluister vir die beeldjie) Ek wil nie weggaan nie. (dan speels met groot oë) 
Maar Cornelis is ‘n ou hardekop! Waar het hy uitgeval, hê? Nie by sy ma nie (kyk dan onder die 

beeldjie) …en ook nie by sy pa nie.  
 
‘n Hoesbui word gehoor. Ansela kyk om na die deur en dan enter Cornelis 
 

Cornelis: Ma.  

 
Ansela lyk vir ‘n oomblik soos ‘n kind wat uitgevang is… 
 

Cornelis: (gaaf) Hoe gaan dit hier?  

 

 Ou Ansela: Dit kom aan. 

 

Cornelis: Is die kist klaar gepak? Kan ek hom maar laai? 

 

Ou Ansela: Nee! Los my goed.  
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Cornelis gaan sit langs sy ma op die bed.  
 

Cornelis: Ek weet dis moeilik, ma, maar ons het nie meer ‘n keuse nie. 

 

Ou Ansela: (kry dit van haar hart af) Cornelis, hierdie plaas het jou pa met sy eie twee hande 

van niks af opgebou. 
 

Cornelis: Ma. Ons het net nie die geld om die plaas te onderhou nie. 

  

Ou Ansela: Julle het hier groot geraak. 

 

Cornelis: Ek boer sonder ‘n enkele os. Al vir ‘n jaar lank. 

 

Ou Ansela: Jou Pa het hier te sterwe gekom. Ek verstaan nie hoe jy als net kan oppak 

en trek nie. . 
 

 Cornelis: Ek het 1000 wingerdstokke geplant.  2 mud koring gesaai.  Die owerheid vat 

nog ‘n tiende van die graan. Mens kan nie wen nie.  
 

Ou Ansela: (aspris) Wat van jou perd, jou snaphaan, jou degen, jou pistole. Waarom 

verkoop jy nie dit nie? Dan plant ons nog stokke. Dan probeer ons nog net een jaar 
uithou.  
 

Cornelis:  (hy gaan sit moedeloos op die bankie in die middel) Ma, dis al vyf jaar. Vyf jaar sedert vader 

se dood. Elke jaar probeer ons, nog net een jaar. Dit gaan nie beter gaan nie. 
 

Ou Ansela: De Driesprong was nog altyd net goed vir ons. 

 

Cornelis: 2500 Kaapse gulden. Dis wat Samuel Rudeman ma aanbied. 2500. In 

kontant. 
 

Ou Ansela: Die geld traak my nie 

 

Cornelis: Dis meer as wat ‘n matroos of ‘n soldaat in 23 jaar kan verdien. 2500 Kaapse 

gulden. …Ma is ‘n ryk vrou. 
 

Ou Ansela:. Hierdie is my plek.  

 

Cornelis: (beweeg oor na haar toe)  Ma, jy kom bly mos by my en Dorothea. Ma sal altyd ma se 

mense rondom ma hê. 
 

Ou Ansela: (streel liefderik oor Laurens se beeldjie) My se mense. 
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Cornelis: Ons het probeer, ma. Maar ek kan nie meer nie. (hoesbui laat hom by haar borduurstoel 

gaan sit) En wat as iets met my gebeur. Ek kon klaar nie verlede jaar saam met die militêr die 
dril op die Braak bywoon nie.  
 

Ou Ansela: (kyk skielik op) Moenie so praat nie. 

 

Cornelis: (terwyl hy opstaan) Ma, die lewe het sy loop. (sit sy hand op haar skouer) Ons sal hier deur. 
(druk haar skouer liefderik en exit) 

 

Ou Ansela: Ons kom altyd daar deur. (sy staan op en sit die beeldjie op die tafel en sê dan  vir die beeldjie): 

Ek weet, ek weet, Laurens. Hy dink met sy kop en ek dink met my hart. Maar wat dink jy? 
(sy kyk lank en intens na die beeldjie asof sy ‘n antwoord probeer kry. Cornelis se gehoes word weer of-stage gehoor. Ansela kyk 

om na vanwaar dit kom, sê dan met ‘n sug:) Wat kan nouer vaster trek en wat is sterker as die windsel 
wat 'n moeder bind aan haar kind....  
 
Saggies begin 'n vrouestem 'n Afrika lullaby in die agtergrond neurie. Op die doek verskyn 'n projeksie van 'n Afrika-vrou en haar 
baba en 'n soldaat wat agter hulle staan. 
 

 Ou Ansela: (fluister): Mesties.  

 
Sy skud haar kop asof sy die beeld so wil wegjaag en tel haar naaldwerkmandjie op terwyl die beeld stadig verdwyn. Ansela 
beweeg oor na die stoel langs haar bed en begin die borduurwerk-garing uithaal. Sy draai die twee drade van die swart en gare om 
mekaar om daarmee te borduur.  

 
Swart en witte gare, saamgevleg in een prentjie. Mesties. So geborduur en so gelaat 
staan en so het jy my liefgekry, hê Laurens. Jou ou witte witte bol. As ek dan ‘n gryse is (sit 

die wit en swart wol langs mekaar) dan is onse Cornelis, Agnetie en Jacoba ‘n vale spul. (lag vir haarself) 
Soos daai bollings wolke wat net bietjies-bietjies lek. Dan trek jy daai oë so op ‘n knop en 
jy draai daai baardjie om en om asof jy die reën uit die wolke uit wil kyk. (Sy lag soos sy onthou) 

 
Projeksie van Muratie begin 1700's. Enter ‘n ouer Lourens Campher. Hy kyk met ‘n frons en skrefies-oë op na die wolke en draai sy 
baardjie om en om… 
 

Ou Ansela: (sy borduur  terwyl sy vertel) In die winter het die noordwes-reën riviere hier van die 

berg af laat loop. Dan is ons skoon afgesny van alles en almal. Simonsberg, het sulke tyd 
soms soos een groot waterval gelyk.  
 
 ‘n Volwasse Cornelis enter. Dit is buite op De Driesprong. Daar is duidelik ‘n affiniteit tussen die twee mans. 
 

Cornelis: Is dit die berg wat pa so staan en beloer? 

 
Laurens glimlag vir sy seun. Cornelis kom staan langs hom en kyk ook op.  
 

Cornelis: As dit van die goewerneur afhang, sal hy nog die wolke ook na homself 

vernoem.  
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Laurens: (Laurens kyk speels waarskuwend na Cornelis. Verander dan die onderwerp). Ons het nou altesaam 

7000 wingerdstokke aangeplant. Behoort ongeveer een leêr wyn daaruit te produseer... 
 

Cornelis:  As die wind uit die  Suide nie die wingerd kom vernietig nie.   

 

Laurens: Ja, die ou wind, né. Haal sommer stokke uit die grond uit en waai dit doer weg. 

Voel jy hom? Daar is ‘n seeluggie wat van die kus af opkom. Dis goed vir die druiwe..  

 

Cornelis: Pa, hulle sê in die dorp van die ryk boere het 70 000 stokke geplant. 

 

 Laurens: Mmh. 

 

Cornelis: As ons nie die gewas ook moes plant nie, kon ons nog meer stokke in die 

grond gesit het. 
 

Laurens: Ja, toe nou. 

 

Cornelis: Waarom daar voorgeskryf word oor wat ons in ons aarde moet plant, weet die 

Vader alleen. 
 

Laurens: Die Boek sê: gee vir die keiser wat die keiser toekom. 

 

Cornelis: Nadat ons dan vir ‘die keiser’ sy deel gegee het, kan ons dalk met die res van 

die inkomste nog skape aanskaf, vader. Die vraag na vleis is veel groter as die vraag na 
wyn. Antonie van Angola het vir hom beeste aangeskaf daar langs die Eersterivier. Hulle 
sê die weiding is goed. 
 

Laurens: Ja, Antonie die Kaffer boer vooruit. Dis nie altemit nie.  

 

Cornelis: Hulle sê hy het daai Leef op Hoop by Louis van Bengale oorgevat sommer so 

houvrou en al. 
 

Laurens: Wie's die 'hulle' wat so baie weet? 

 
Cornelis glimlag vir hom.  
 

Cornelis: So wat sê pa van skaap aanskaf? Of dalk weer 'n vark of drie?  

 

Laurens: Schaf, miskien. Schwein, nein.  
 
Hulle glimlag gemoedelik met mekaar en verlaat die verhoog. Projeksie van  plaas vervaag.   
 

Ou Ansela: Daar was die keer wat ons varke aangehou het. 'n Volle trop van ag. 
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[Die aangename herinnering word onderbreed deur die onaardse gesnork van varke. Dis duidelik een van die terugflitse wat by 
haar kom spook. Die beelde (op projektor wat net vinnig bo-oor Ansela spoel) is van slawe in die slawelosie wat soos honger diere 
die kos in die vierkant rou eet. Ook in die vierkant is daar 'n magdom varke.] 
 
Die vertelling keer terug na 'n duidelik onstelde Ansela. Sy kry beheer oor haar emosies. 
 

Ou Ansela: Slawe het ons nooit aangehou nie. Tussen jou en my en die kinders het ons 

al die werk op die plaas self gedoen. (glimlag) Harde werk. Gmf. Ons bang dit nie!  Die geld 
was min, maar ag, almal het gesukkel en almal het geld aan die kompanjie geskuld. (pouse) 
Die verskil was, waar ander boere hieroor gemor het, was hierdie plaas jou en my 
feëverhaal... 
  

Toneel 2 

 
Die herinneringe speel helder in haar kop af en soos sy dit oproep, gebeur dit fisies op die verhoog: Laurens kom in met 'n jong 
Ansela.Hulle is duidelik moeg na 'n lang tog.  Ons hoor die uitbundige gelag van kinders. 
 

Jong Ansela: Cornelis, Agnetie! Versigtig wees. Gaan kyk vir Mamma of Jacobatjie 

nog slapies en gaan hou ‘n ogie daar toe.  
 

Laurens: Welkom by jou nuwe huis. (asof hy haar aan die plaas voorstel) Ansela, De Driesprong. 

(dan roep hy hard terwyl hy haar optel en in die rondte draai) De Driesprong, Ansela!!!  
 

Jong Ansela: De Driesprong? 

 

Laurens: De plek waar drie paaie bymekaar uitkom. (glimlag vir haar betekenisvol) 

 

Jong Ansela: Sowaar. 
 

Laurens:  (vertel opgewonde voort) Alexander Blank se plaas, Groenhof lê na Westen, 

Simonsberg na Osten en in den Norden is die style hoogtes na Stellenbosch. 
 

Jong Ansela: Sjoe! Dis baie groot! 

 

Laurens:  Die plaas bestaan uit twee bene. Ek wou nicht die "middelste strook" hê.  

 
Jong Ansela giggel en Laurens vang ook die grap. 

 

Laurens: Ek kan die grond “bezaayen, beplanten, bepoten en betimmeren”, verhuur of 

verkaufen. Ek moet toch toelaat dat 'een gemene wagenweg' oor mein grond gebau word 
waarvoor ek geen vergoeding bekommen nie. Die afgekapte baume moet regelmtig met 
jong eikebome of andere houtgewas vervang word en 'n tiende van die graanopbrengs 
moet aan die owerheid oorgedra word.  
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Ou Ansela: En as hy nie maak soos die keiser smaak nie, dan vat die keiser die plaas 

terug.  
 

Laurens: (gaan opgewonde voort) Al die andere plase in Stellenbosch is op plat riviergrond 

geleë. Maar ons s'n is 'n bergplaas: Kyk, Ansela, die hause is op 'n hoogtetjie naby die 
bergstroom. Dis buite die bereik van flutwasser, maar na genoeg om water te gaan haal. 
Daar is 'n driffie en skepplek net hier unter. (hy draai om, sien dat Ansela moeg is) Kom sit. Ek kry vir 
jou water.  
 
(Hy hardloop af en skep water uit die voor terwyl Ansela sit en kyk) 
 

Laurens: (terug met die water, gaan sit langs haar) Dit was ‘n lang pad, maar nou is ons hier. By die 

huis.  
 
(Ansela sit die koppie neer, vat Laurens se gesig tussen haar twee hande en soen hom innig) 
 

 Laurens: (grinnik soos ‘n skoolseun en dan ‘n nuwe gedagte:) Sie doch! Ons kan Tafelberg van hier 

sien. 
 

Ou Ansela: Ai Here, en daar kyk ek vas in die verlede. ‘n Volle dag se loop en daar lê 

die tafel steeds so blou.  
 
Vir ‘n oomblik flits ‘n strak beeld van Kaapstad oor hulle. Laurens sien jong Ansela se vrees en neem haar binne die huis. 

 

Laurens: Kom ons gaan in. (hy sit sy arm om haar) Ons het drie kamers. Elk met sy eie 

buitedeur. Hierdie een is ons s'n. Ek het vir jou 'n vuurherd gebou. (sy kyk met absolute liefde en 

waardering na hom. Hy druk haar styf teen hom vas) Nou vir die kuche. (hulle beweeg)  
 

Jong Ansela: (in vervoering) My eie kombuis!? 

 

Laurens: Sie, hy lach die naaste by die stroom. Dit heb 'n deur aan die nordenkant wat 

jou 'n goeie uitsicht op die akkers aan die oewers bied.  
 

Ou Ansela: (onthou) Die son het hier ingeskyn en die kamer in die geselligste vertrek 

omskep.   
 
Baba huil in die agtergrond. Die herinneringe vloei nou die een in die ander. Jong Ansela kyk bekommerd om na waar die klank 
kom.  
 

Ou Ansela: Soveel sonlig. Soveel spasie. Soveel vryheid… 

 
Die baba huil harder. Die lig raak skerper. 

 

Toneel 3 
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Die lig raak al skerper in jong Ansela se oë, dat sy dit op skrefies moet trek, onherkenbare klanke van 'n geween en gekla en 
kinders wat huil begin opbou. Skielik is dit pikdonker. Die klanke raak naby en is nou uitkenbaar as mense wat kla en kinders wat 
huil. Kenmerklik ook ‘n baba wat huil. Dis die binnekant van die slawelosie wat hulle deel met bandiete en kranksinniges. 'n Lantern 
beweeg oor die verhoog. Die ligte kom dofweg op en bly skemer deur die volgende toneel. 
 
Ons sien slawe op die grond lê en slaap, 'n ma (Ansela) wat regop sit en haar baba voed en 'n kranksinnige wat ronddrentel en met 
homself praat en lag. Die slaweklok lui.     
 

Jong Ansela: (sus haar baba. Die baba huil) Sh-sh-sh-sh.  

 

Soldaat: Staan op! Snel! (hy gaan staan voor Ansela wat nog op die grond sit) 

 

Jong Ansela: Mijn heer, my baba is siek. Ek kan nie hom uitvat in die reën nie.  

 

Soldaat: Laat hom dan maar hier. 

 

Jong Ansela: Maar hy’s ‘n baba. 

 

Soldaat: Vra heem dan om ‘n oogje te houden. (Verwys na die kranksinnige) 

 

Kranke: Hallo babba. 

 

Soldaat: Vat die kind. 

 

Kranke: Voetsek! Tajoli!  

 
Die soldaat slaan die kranke met die vuis en skop hom op die vloer.  
 

Soldaat: Wie’s jou kak, jou drek. Hy gryp die kranke aan sy nek. Nou gaat wij vir iedereen wyse 

hoe lykt ‘n dom-kop op ‘n paal. (aan Ansela) Kom! 
 

Jong Ansela: Mijn heer, kanala, mag ek net vandag by hom bly.  

 

Soldaat: (gooi die kranke eenkant, uitasem. suggestief) Hoe wil jy dan jou onderhoud verdien? 

Mmmh? (pouse) Jy moet maar kiessen, Mammie. (hy begin sy broek losmaak) 
 
Ansela begin sukkelend opstaan met die huilende baba. Haar rok val oop en die soldaat kyk listig na haar ontblote bors. Sy maak 
dit haastig toe. Bind die baba op haar rug vas en beweeg onder die soldaat se oë uit. Hy kyk haar agterna.  
 

Soldaat: (roep agterna) Ja, vat jou maifoedie, jou halfslag meit! Moet nie kom make asof jy 

nog nooit jou klere uitgetrekke het! (Hy draai stadig terug na die kranke. Maak sy broek los en buk by hom) 

 
Lig doof uit op die toneel en verhelder op Ou Ansela. 
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Toneel 4 

 

Ou Ansela: Harde werk. Ek bang dit nie. Met hierdie twee hande het ek in die tuin 

geskoffel, dag na dag. Sonskyn of reën. En in die winter … meestal reën. Soos ons hom 
hier in die Kaap kry. Van links na regs, van regs na links, net soos die wind hom waai. En 
as die stormwind kom, moet jy jou staan ken of hy blaas jou sommer van jou voete af dat 
jy plat op jou bas gaan sit. In die somer brand die son weer die klere van jou lyf af. Dan 
kan jy nie glo hoe jy net nou-die-bietjie-dag gestaan en bibber het met sulke blou vingers 
wat nie hul vat wil kry nie. Waar in die wêreld is daar nog ‘n plek waar die vier seisoene so 
duidelik is. Lente is my gunsteling seisoen. Somer is te warm en Winter te koud en in die 
Herfs gooi die bome elke dag vragte vol blare af. Jy kan maar optel soos jy wil, môre lê die 
wêreld weer vol roesbruin en rooi en geel. Van vroegdag af staan jy daar en hark en 
skoffel en werskaf tot.. (enter Jacoba met ‘n skinkbord met ‘n teepot en ‘n koppie en piering) 
 

Jacoba: Teetyd. 

 

Ou Ansela:  Ag te lekker. Kyk hoe word ek bederf. Hoe het jy dit gemaak? Ek dog die 

kombuis is al opgepak. 
 

Jacoba: (terwyl sy tee skink) Dorothea het dit vir ons uitgehou. Die res van die huis is nou 

opgepak. Cornelis is besig om die ossewa te laai. Dit gaan nog ‘n tydjie vat.  
 

Ou Ansela: Maar moeilik om ‘n leeftyd op ‘n wa te laai…  

 
(Agneta gee haar ma se tee) 
 

Ou Ansela: Dankie.  (sug) Ja. Dis die einde van ‘n era, hê Laurens. 

 

Jacoba: Ek hoor ma praat weer vandag met vader.  

 

Ou Ansela: Ja, die ou spoke ry my. 

 

Jacoba: (tel ‘n konfoortjie op van Rangton) Dis mooi. 

 

Ou Ansela: Rangton het dit gemaak. Hy was die beste timmerman. Yster, hout, hy kon 

met alles werk. Die goewerneur het vir hom baie werk gegee. ‘n Alleenman. Van Bali. Hy 
het hier anderkant op Elsenburg gebly by Simon Elzerivier. Ai, al die vrouens het na hom 
gekyk.  
 

Jacoba: (giggel) Ma! En dié een? (Tel Laurens se beeldjie op)  

 

Ou Ansela: Jou pa het dit vir my gemaak toe ek nog… daar in die Kaap was. 
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Jacoba: ( versigtig) Vertel weer van hoe dit daar was voor ek gebore is. 

 

Ou Ansela: Wel, daar was beslis nie teetyd nie. (glimlag, sug en begin dan vertel. Dis duidelik dat sy die 

verhaal al ‘n paar keer vir Jacoba vertel het, want Jacoba ken al dele van die verhaal)  
 

Ou Ansela: Van vroemôre tot laataand het ons gewerk. Saans was ons te moeg vir 

kosmaak. Daar was soms balies met vis en rys wat die kompanjie vir ons gegee het en dit 
het ons saans in die vierkant gaargemaak. Daar was aande wat ons te moeg was vir 
kosmaak en dan het ons dit rou geëet. 
 

Jacoba: Rou?! 

 

Ou Ansela: Jy moes eet anders het jy nie krag vir die dag se werk nie.  

 

Jacoba: En van die varke… 

 

Ou Ansela: Van die slawe het varke in die vierkant aangehou om dit later aan die 

setlaars te verkoop. Die het so tussen die etery daar rondgestaan.  
 

Jacoba: (trek haar neus op). En dan lui die klok… 

 

Ou Ansela: Dan het die klok gelui en moes ons aantree vir die lees van die slawerol. 

 

Soldaat: ‘n Soldaat staan en lees name uit vanaf die slawerol onder Ansela se volgende spraak: Scipio. Dikbeen. 

January. Wellekom. Moses*. Fortuijn**. Hanniball***. Valentine****. September*****. 
Cupido******. 
 

Ou Ansela: As jou naam gelees is en jy is nie daar nie*, is jy tien teen een dood** of lê 

jy erens siek.***  
 

Jacoba: Wat as jy dalk ontsnap het?****  

 

Ou Ansela: Slawe het nie sommer ontsnap nie.***** Die losie was gebou om jou in te 

hou.****** So ‘n lang, donker blokkie.  
 

Soldaat: Cupido. 

 

Ou Ansela: Maar nog steeds het hulle probeer.  

 

Soldaat: Cupido. 

 

Ou Ansela: Cupido het gedros uit die slawelosie. Hulle het hom gevang. (onder die volgende 

sprake, word die beelde agter die skadudoek gesien.) Gekwartier. Sy kop op ‘n paal gesit. Vir Julius het 
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hulle voor ons geradbraak. 
 

Jacoba: Wat is dit? 

 

Ou Ansela: Hulle het hom oor ‘n wiel gespan, my kind, sy voete vas op die grond en dan 

draai hulle stadig die wiel tot sy leef breek. Vir Catharina het hulle voor haar kindjie in 
kettings gesit. Haar hande afgekap. Sy het nog vir vyf dae geleef voor sy dood is.  
 
Agter die skaudoek, hou ‘n soldaat ‘n kind se kop vas dat sy dit nie kan wegdraai nie 

 

Soldaat: Julle moet kyk! Julle moet leer! 

 

Jacoba: En sê nou jy kom weg..  

 

Ou Ansela: Waarheen gaan jy? Ons het niks anders geken nie. Van ons is in die 

slawelosie gebore en ander het daar aangekom van verre lande af met die skepe. Soos 
my ma. Sy was van Wes-Afrika. Volkleur.  
 

Jacoba: En haar ma? 

 

Ou Ansela: Haar familie is dood op die skip. Siek mense, ou mense, baie is net dood. 

  

Jacoba: Ek het hulle eenkeer gesien…die mense van die skip. Toe ek en Cornelis 

markdag met die perd in is dorp toe. (weer is daar beelde op die skadudoek:van ‘n familie wat opgebreek word) 
Hulle het daar op die Braak gestaan. Die mense was in kettings, Ma. Met die een familie 
het hulle die ma vir een man verkoop en die pa vir ‘n ander. Die kindertjies is saam met ‘n 
derde man. Hulle het gebaklei en gesoebat. Ek het nagte lank nagmerries gehad van die 
kindertjies se geskreeu.  
 
Ansela sit haar arm om Jacoba wat merkbaar ontsteld is. 
 

Ou Ansela: Hulle vergeet dat hulle mense is.  

 

Jacoba: Maar die vryburgers, ma. Hulle doen dit dan ook. Van die vryswartes het selfs 

slawe. 
 

Ou Ansela: Die vryburgers dink dis nie sy skuld dat die slawe daar is nie, my kind. ‘n 

Slaaf kos minder om aan te hou as ‘n vark of ‘n skaap en dan kan hy nog dink en doen 
soos sy baas ook. So jy sien, almal wil maar sy geldjie maak al beteken dit hy moet sy kop 
wegdraai terwyl hy dit doen. 
 

Jacoba: Ek is bly ons was eerder arm…. Dat ons De Driesprong as ‘n familie op ons eie 

beplant het. 
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Ou Ansela: Slawe is weggooigoed. Hulle is nie deel nie. Hulle praat nie die taal nie, glo 

nie in die God nie. Maar weet jy, Jacobatjie, dis juis hoekom vir slawe, soos wat ek en jy 
was, familie belangriker is as enigiets anders. Want nou hoort ons. (nou word die familie wat 

opgebreek is, weer saam ‘n gesin agter op skadudoek) Nou is ons deel. Ons is die Camphers van De 
Driesprong.  
   

Jacoba: (glimlag en dan sag) In die slawelosie…is baie mense dood, ma? 

 

Ou Ansela: Dit is nie ‘n gesonde plek nie. Daar is nie een venster nie. En dis donker. 

Die dak is laag, as ek my hand uitsteek, kan ek daaraan vat.  
 

Jacoba: Het ma ‘n kamer gehad? 

 

Ou Ansela: (wrang glimlag) Nee. Daar was nie kamers nie. Nie badkamers nie. Ook nie 

beddens nie.  .   
 

Jacoba: Waar het julle dan geslaap? 

 

Ou Ansela: Op die vloer. In die wintermaande wanneer dit gereent het, is die vloer en 

ons beddegoed nat. En daar is nie son om dit uit te hang nie, so snags slaap jy weer op 
die muf, stink goed. Bedags voel jy soos ‘n lyf waarvan die siel lankal uit is. 

 

Jacoba: Dit moet aaklig wees.  

 

Ou Ansela: Dis beter so. (Jacoba kyk haar verbaas aan) Dat die siel nie in die lyf is nie. Niemand 

kan daaraan vat nie.  
 

Jacoba: Waar het ma dan vir pa ontmoet? 

 

Ou Ansela: (Kyk vinnig op en dan omseil sy slim die vraag) Jou pa het mos in die begin in die 

kompanjie se tuin gewerk, my kind, en ek ook. 
 

Jacoba: (glimlag) Dis reg, ja.  

 

Cornelis: (Word off-stage gehoor) Jacoba! 

 

Jacoba: Ek ken darem die storie se gelukkige einde. (sy staan op, vou ‘n kombersie oor haar ma se 

knieë en gee haar ‘n drukkie)  
 

Cornelis: (Word off-stage gehoor) Jacoba! 

 

Jacoba: Kan ek maar die konfoor en van die goed gaan laai, ma? 
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Ou Ansela: Vat hom maar.  

 

Jacoba: En die ander goed? 

 

Ou Ansela: Ek is nog nie klaar hier nie. 

 

Jacoba: Roep as ma hulp nodig het. (sy verwys na die inpak. Exit) 

 

 Ou Ansela: Ek sal, ja.  

 
Ou Ansela beweeg stadig oor na die losie. 

 

Toneel 5 
 

Ou Ansela: Agtuur lui die klok vir die lees van die slawerol.  

 
(klank van ‘n slaweklok wat lui. Die rooi lig in losie kom stadig op en Ansela-kamerlig taan) 

 

Ou Ansela:  En nege-uur sluit hulle ons toe vir die nag.  

 
(klank van swaar deur wat toeklap) 

 

Ou Ansela:  En tussen agt en nege het ek jou pa ontmoet.  

 
Weer die klank van ‘n slaweklok wat lui. Die ligte belig ‘n jong Ansela en Laurens in die slawelosie. Ou Ansela sien dit en beweeg 
tot reg langs die losie. Sy gaan sit regs van dit. Jong Ansela is hier ongeveer 14 jaar oud. En Laurens is in sy laat 20’s. ‘n Soldaat. 
Sy sit op die grond en trek haar rok reg, hy staan op en maak sy broek vas. Dis duidelik net na hulle seks gehad het. Die geluide wat 
rondom hulle aangaan word in die agtergrond gehoor. 
 

Laurens: (glimlag skaam vir Ansela. Herken haar dan en kyk weer met skrefies-oë in die donker na haar) Maar ek ken 

jou mos. Jy werk bedags in die tuin, nicht waar?  
 

Jong Ansela: Ja. Die meeste van ons werk mos maar daar. 

 

Laurens: Ek het jou al daar gesien.  

 

Jong Ansela: (sy kyk af, skielik skaam) Het jy daar wag gehou? 

 

Laurens: Nein, ek het ook in die tuin gewerk.  

 

Jong Ansela: (skepties en effens bitter. Sy trek haar tjalie stywer om haar lyf.) Soldate werk nie in die tuin 

nie. Hulle kyk dat die slawe nie ontsnap nie. 
 

Laurens: Ek was nicht altyd ein soldaat.   
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Jong Ansela: Van waar af kom jy? Jy praat snaaks. 

 

Laurens: Ek is van Deutschland. Van Pommere. Ek het in 1676 hier aan die Kaap 

geland. Dit is nou al bykans 10 jaar gelede.  
 

Jong Ansela: Toe was ek 4. 

 

Laurens: (Voel skuldig) Kyk, ek is (soek vir die woord) jammer as ek…. 

 

Jong Ansela: (val hom in die rede) Mis jy nie jou land nie? 

 

Laurens: Nein.  

 

Jong Ansela: Wat soek jy hier?  

 

Laurens: (ongemaklik) Ek… veronderstel ek soek.. om ein lewe te maak. (besef die 

dubbelsinnigheid van sy antwoord) Ek bedoel hier in De Kaap.  
 
Jong Ansela geniet sy ongemak.   

 

Laurens: Daar is nou oorlog waar ich van kom und geen vooruitzichting vir mense soos 

ek.  
 

Jong Ansela: Vir soldate?  

 

Laurens: Vir arm, ongeschulde mense. 

 

Jong Ansela: (sy begin hou van die saggeaarde man) Wat van jou vrou? 

 

Laurens: Ich is nicht getroud.  

 

Jong Ansela: O. 

 

Laurens: En jy? 

 

Jong Ansela: Ek is ook nie getroud nie. 

 
Laurens lag. Ansela glimlag vir haar eie grap.  
 

Laurens: Waar kom jy vandaan? 

 

Jong Ansela: Van hier. My ma was van Angola en my pa was … ‘n soldaat. Sy is nou 
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dood.  
 

Laurens: Und dein vater? 

 

Jong Ansela: (kyk vir hom asof hy mal is) Ek weet nie. 

 
Hy gaan sit langs haar.  
 

Laurens: Dan is ons tog nicht zo verschillent. My ouer is ook albei reeds gestorben. 

 

Jong Ansela: Hou jy daarvan om ‘n soldaat te wees?  

  

Laurens: Ich weis nicht. Dis maar ein posten. 

 

Jong Ansela: (bekyk hom) Jy is anders as die ander soldate.  

 

Laurens: (lag ongemaklik onder haar fel blik) Hoe so? 

 

Jong Ansela: Ek weet nie. 

 

Laurens: Het jy al viele andere soldate…ontmoet? 

 

Jong Ansela: Nee. Nog net vir jou. 

 

Laurens: (verlig) Hoe sal jy dan weet, huh?  

 
Die slaweklok lui. Laurens staan op. Hy praat moeilik - beduidend dat hy van Duits na Nederlands probeer vertaal. 
 

Laurens:  Ek sou fur jou eine brief wou skryf, maar ek kan nicht skryf…  

 

Jong Ansela: Ek kan nie lees nie. 

 
Hulle glimlag vir mekaar.  
 

Soldaat: Uit!  

 
Exit Laurens. Jong Ansela glimlag. Die deur slaan toe en word gegrendel. Slawelosie-klank bou klank van kinders wat huil en 
kranksinnige wat lag ens.  Lig sagter op Jong Ansela en sterker op Ou Ansela. Ansela het die identiese glimlag op haar gesig as 
Jong Ansela. 

 

Ou Ansela:  Nege-uur sluit hulle die deure ('n Deur klap hard toe. Slawelosie klanke raak harder. Ou Ansela 

voel weer terug in die losie. Terwyl sy praat kyk sy na haar jonger self.) Dan is jy aan jou lot oorgelaat. Almal 
deurmekaar: mans, vrouens, kinders, bandiete, malletjies. 
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Jong Ansela: (skree aan die kranksinnige) Voetsek! (Sy spring op en exit) 

 

Ou Ansela: (geraas bou op tot by die laaste lyn van die spraak) Na ek jou ontmoet het, Laurens, wou ek 

net hê almal moet verdwyn. Ek het bewus geraak… van myself…my lyf. Die enigste plek 
waar ek alleen was, was in my drome. Maar selfs daar het ek gesukkel om die geraas uit 
te hou. (Ansela skree asof sy jong Ansela wil gerusstel en ook dat die geraas moet ophou:) Toe het hulle dit beter 
gemaak!! (Lig uit op losie en algemene kamerlig weer aan. Ansela beweeg ontsteld oor na haar bed en gaan sit met 'n 

kombers op haar skoot) Kommissaris Hendrik Adriaan Van Reede tot Drakenstein het dit beter 
gemaak.  
 

Van Reede: (Van Reede is 'n skadubeeld en sy stem is oorgeklank. Woedend) Ek ben geskokt! De toestand 

waarin die mense moet woune is haglik. Zij zijn in vodde gekleed en woune als diere 
saam in 'n hok. Deze zituasie is totaal onaanvaarbaar. Met mijn terugkeer na Nederland 
sal ek rapportere dat hier dringende veranderinge aangebracht moet worde om die slawe 
hun menswaardigheid terug te gijwe. (Hy sit sy bril op en lees van sy rapport af:) Die slawelousie sal 
onderverdeel moeten worden zodat de mensen darem ‘n mate van privaatheid kunnen 
hebbe; 'n deel vir getroude pare, 'n deel vir dogters en ongetroude vroue en 'n deel vir 
jonges en ongetroude manne. Kyk hoe de mense lyke. Dit is byna winter en zij hebbe 
alleen stukke lap die op ze hang. As dit ons, die VOC, se eiendom is, dan beter wij beter 
na ons eiendom kyke voor dit alles tot nieks gaat. (lees weer:) Elke winter zulle de manne 
[twei] broeke en [twei] jassen kryge en die vrouens twee jassen, ‘n jurk van ongevoerde 
wolstof en  [twei] truie om hulle die jaar te hou. (Haal sy bril af en slaan sy leêr toe)  Dit blywe nog 
steeds mense, verdomme!  
  
 

Toneel 6     

 

Ou Ansela: (roep uit) Cornelis! (besef dan waar sy is, kyk na die kombersie op haar skoot en vou dit dan om haar 

skouers) ‘n Baadjie, ‘n rok en ‘n splinternuwe tjalie. Vir my eerste babatjie se doop.  
 
Skaduspel: Jong Ansela staan voor die doopbak met haar baba. Langs haar staan haar vriendin, Maria. Die dominee staan voor 
hulle. Sy stem is oorgeklank. Agter hulle in die ry staan nog 'n slavin. Op die platform bo-op die losie staan Christina Diemer. 

 

Dominee: Wie is jou getuie, moeder? 

 

Maria: Dis ek. Maria. 

 

Dominee: Cornelis, ek doupe jou in de naam van De Vader en De Zoon en De Heilige 

Geest.  
 

Ou Ansela: Sy naam is ook so in die doopregister aangeteken. Cornelis, de moeder een 

slavin van de Compagne. Ek was nie 'n Christen nie, maar die Kompanjie het al sy 
slawekinders gedoop of die ouers nou bekeer was of nie. Cornelis se doop was in die 
kerkie in die Kasteel daar tussen Leerdam en Oranje. 
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Maria en Ansela verskyn onder in die losie. Die ander slavin agter skadudoek staan nou by die doopbak. Diemer se fokus is na haar 
kant toe. 

 

Dominee: Wie is jou getuie, moeder? 

 

Christina Diemer: Christina Diemer 

 
Doen doop seremonie in die agtergrond terwyl Ansela en Maria praat. Na doopsekwens vaag skadulig. 
 

Jong Ansela: (vertel opgewonde vir Maria) Christina Diemer. Laurens het my al van haar vertel! 

 

Maria: Sy is een van die belangrikste wynboere aan die Kaap. Hulle woon daar langs die 

fort. Daar langs die graankamers. Of hulle het daar gewoon. Haar man is laasjaar 
oorlede.  
 

Jong Ansela: Ek is daar gebore. 

 

Maria: Waar? In hulle huis? 

 

Jong Ansela: Klink net haar tong. 

 

Maria: (glimlag vir haar grappie) Hy was ‘n belangrike man as jy kyk na al die mense wat daai 

laaste dae om sy bed saamgedrom het.  
 

Jong Ansela: Martha is een van haar slavinne. 

 

Maria: En dis einste een van daai vriende wie se baba sy nou laat doop het. 

 

Jong Ansela: Sy lyk na ‘n gawe vrou. 

 

Maria: Sy bly nog steeds die baas van ‘n slaaf.  

 
Die herkenbare figuur van Simon van der Stel verskyn agter skadudoek. Hy gee 'n galante kniebuiging na Diemer se kant toe.  

 

 Jong Ansela: (Ansela sien vir Van der Stel) Wie is dít, Maria? 

 

Maria: Ansela! Dis ons goewerneur, Simon Van Der Stel. Hy is die doopgetuie vir die 

kaptein van die garnisoen. 
 

Jong Ansela: Jy weet ook alles.  
 

Maria: Dis hoekom mens in die hospitaal moet werk en nie in die tuin nie.  

 
Diemer draai vorentoe. In die dialoog wat volg, praat hulle reguit vorentoe na die gehoor toe, maar steeds asof hulle na mekaar toe 
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kyk. Diemer staan dus reg bokant Ansela en Maria. 

 

Diemer: (praat met Ansela) Wat 'n mooie beebie. Cornelis. Hy gaat 'n sterke man worde. 

 
Ansela glimlag skaam 

 

Diemer: (neem die baba se handjie) Aangename kennis, Cornelis. Is Cornelis se vader ook hier?  

 

Ansela: Nee.  

 

Diemer: Waarom dan niet?  

 

Ansela: Hy is... ons is nie....  

 

Diemer: (kyk weer na die baba, praat dan sagter asof sy 'n geheim deel): Van Reede mag dink daar is ‘n wet 

teen seksuele omgang tussen blanke manne en slawevroue, maar ek en jy wete dat dit zo 
algemeen is (sy  verwys na Martha) dat dit eiglik wettig is. (knipoog vir Ansela) Die kindje is in iedere 
geval ‘n ekonomiese bate vir de kompanjie, so wie gaat ‘n wenkbrou ligten? Wat is 
Cornelis se vader ze naam? 
 

Ansela: (effens uit die veld geslaan): Laurens Campher 

 

Diemer: (glimlag) Die Duitser. Ja, dit is veral die Duitsers die met ‘n slavinnen trou.  

 
Die slavinne kyk ongemaklik vir mekaar. 

 

Diemer: Hy was een van my man se zoldate. Albert heeft verlede jaar te sterwe 

gekom.(vir 'n oomblik is haar oë hartseer, dan sê sy vriendelik:) Laat dit met jou goed gaan, Ansela. 
Totsiens en welkom, liewe Cornelis. 
 
Ansela staan haar verwonderend agterna en kyk soos Diemer wegbeweeg. Diemer beweeg af met trappe. Lig doof op losie en 
platform. 

 

Ou Ansela: Sy het met my gepraat asof ek 'n ... mens was. Sy was 'n mooi vrou, maar ‘n 

vrou wat daar doer staan en van die hoogte af inkyk en nie weet nie. Sy weet nie dat ek 
nooit met jou sou kon trou nie, Laurens. Dat al is ek hoe lief vir jou, gaan ek altyd aan dié 
kant sit en jy aan daai kant en tussen 8 en 9 sit ons saam. Ons het nooit gepraat oor trou 
nie, onthou jy, Laurens. Wanneer jy by my kom kuier het, het ons maar so gesit en praat 
oor Cornelissie en soms het jy my vasgehou en dan het ons net so gesit in die donker en 
geluister na die ander geluide rondom ons. Ek het gelewe vir daai uur se kuier. Om te 
behoort, om veilig te voel…  
 

Toneel 7 

   
Lig op In die slawelosie. Laataand. Laurens, Ansela en baba sit styf langs mekaar. Hulle kyk na die baba wat Laurens in sy arms 
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hou.  

 

Laurens: (trane in sy oë) Ek wens ek kan meer doen, Ansela. Ek wil vir jou en Cornelis hier 

wegneem en vir julle sorg.  
 
Pouse.Laurens staan op. Voel die engte van die losie. 

 

Laurens: Ek wil gaan boer, Ansela. Ek verdien nie genoeg geld hier. Toe ek in 

Deutschland by die VOC in diens getree het, moes ek geld by hulle leen wat ek nog 
steeds nie kun terugbetaal. 
 

Ansela: Maar hoe gaan jy sonder ‘n sent boer? 

 

Laurens: Die kompanjie sal plaasgereedskap en materiaal aan my borg. 

 

Ansela: Nog skuld. 

 

Laurens: Maar dit sal ek kan terugbetaal as ek begin boer. Daar is ‘n plaas in 

Stellenbosch… 
 

Ansela: Stellenbosch? Jy wil van my af weggaan? 

 

Laurens: Ansela, dis nie so ver en ek beloof ek sal kom kuier. 

 

Jong Ansela: Maar hoe? Jy het nie eers 'n perd nie. 

 

Laurens: Ich sal laufen! En einmal per jaar sal ek saam met die Stellenbosse 

burgermag kom wanneer ons hier in Tafelvallei kom oefen. En eendag sal ek jou kom 
haal. Vir jou en Cornelis en julle sal saam met my in Stellenbosch kom bly. En ek wil met 
jou trou en jou immer bý my, neben my sy hê en jy moet myne wees…slegs myne. 
 

Jong Ansela: Hoe kan ek aan jou behoort as ek nie eers aan myself behoort nie? (Sy gryp 

Cornelis van Laurens af weg) 

 

Laurens: Ansela! (hy probeer haar vasdruk, sy ruk los) 

 

Jong Ansela: Nee! Moenie ons hier los nie.  

 

Laurens: Beruhigen sie sich. (kalmeer!) Nicht mehr. 

 
Ansela raak stil. 

 

Laurens: Ek gee jou my woord. Ek sal vir ons 'n plekkie gaan vorberei waar ons saam 

kan gaan woon. 
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Jong Ansela: (sy druk haar ore toe) Hou op. 

 

Laurens: Ek beloof: ek sal nicht van jou vergessen. 

 
(Slaweklok lui) 
 

Laurens: (geirriteerd) Ek haat daai klok! 

 

Jong Ansela: (gebroke) Dis maar hoe dit is. 
 

Soldaat: Uit! 

 

Laurens: Ansela.  

 

Jong Ansela: (koud) Gaan weg.   

 

Laurens: (Hy staan op en beweeg agtertoe, draai dan om)Auf wedersehn, Ansela van de Caab.  

 
Jong Ansela begin onbedaarlik snik. 

 

Ou Ansela: En toe is jy weg.. 
(Onder haar volgende spraak word dalk beelde op projektor gesien van wat in slawelosie gebeur het met gepaardgaande klanke)  

 

Ou Ansela: Ek was nie kwaad nie, Laurens. Ek was bang… 

Slawe ken niks anders as die donker gat van 'n lewe nie. Maar jy, jy het my uitgelig en laat 
rondkyk en nou wou jy my teruggooi. En jy wil hê ek moet hoop. Slawe wat hoop op iets 
beter lewe nie lank nie, soos Cupido en Catharina. Laurens, jy het tog geweet, elke aand 
8uur, is die matrose en soldate saam met ons toegesluit vir 'n uur. Het jy daaraan gedink 
waar jy in Stellenbosch ‘n nuwe lewe sonder my begin het? Baie van daai mans het 
vrouens in hul eie lande. Dit het hulle min getraak. Die slavinne was hier. Hulle het dit as 
‘n uitkoms gesien. (pouse, sê dit met moeite) Daar was aande wat ek gewonder het, Laurens, of 
ék nie maar net met een van die mans moet gaan nie. (lang pouse) Maar dan kyk ek so na 
klein Cornelis en dis my Laurens se oë wat na my toe terugkyk en … dan kon ek dit nie 
oor my hart kry nie.  
 

Toneel 8 
 
In slawelosie: 

Maria: Ansela! Kom luister. Hulle lees die slawekode. 

 
 Jong en Ou Ansela gee aandag. 

 

Ou Ansela: Die kompanjie-slavinne soos ek het in die tuin of in die hospitaal gewerk en 
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kon nêrens anders heen beweeg nie, maar saans is die slawekode van die Dorps Huis se 
balkon af gelees en kon ons hoor wat die ander slawe in die stad mag en nie mag nie:  
 
(Jong Ansela en ‘n paar ander slawe staan nader om na die afvaardigings te luister en maak die ander stil om beter te kan hoor. Die 
Sekretaris is 'n skadubeeld en sy stem is oorgeklank) 
 

Sekretaris: Slawe moeten te alle tye bloute voete loupe en hun pas mei drage. 

 Enige slaaf die in die straat stop om met ‘n ander slaaf te prate, zal gestraft 
worden. 

 Geen ontmoetings in bierhuise, geen koup van alkohol en geen groeperings op 
vakansiedae. 

 Geen groepering naby kerkdeure tydens het diens. 
 Enige slaaf moet na donker ‘n lantern dragen. 
 Slawe moet na 22:00 binneshuis weize. 
 Geen gesing, gefluit of lawaai in de avonde. 
 Geen slaaf mag ‘n geweer bezitten of op sy perzoun dragen. 
 Slawe wat valse aantyginge make en belediginge tegen over enige vryburger 

make, zullen gekettingt en geslagen worde.  
 Enige slaaf die du hand ligt tegen zy eienaar, sal gedood worde. 
 ‘n Vrygestelde slavin mag steeds niet skoene dragen en ouk niet klerasie van fyne 

stowwe soos kant en zatyn.  
 

Maria: (staan naby jong Ansela) Hulle is lekker bang. (Ansela kyk verbaas om na haar) Bang ons lyk 

mooier as die burgeresse. Dit gaan meer as skoene kos om daai mans by die huis te hou. 
 

Ou Ansela: (glimlag soos sy dit onthou) Ons daar binne was maar net jaloers op hulle daar buite 

se reëls. Waar daar nie hoop is nie, en ook nie gebed nie, kan jy maar net lag.  
 
'n Muslim-gebed word gehoor. ‘n Imam enter die losie..  
 

Imam: Salam waleikom. Met die liefde van Allah nooi ons julle uit om saam met die 

vroue vanaand te kom bid. (Imam exit en beweeg agter skadudoek. Hy doen Muslim gebed op sy kniee).  
 

Ou Ansela: Daar was baie Muslims in die losie. Die Mardyckers van Amboyna in 

Moluccas was al daar van 1685 af. En omdat die slawe nie ‘n groep het aan wie hulle 
behoort nie, het baie van die slawe lewe gevind in Islam.  
 

Maria: Kom, Ansela. Kom ons gaan bid saam met hulle.  

 

Jong Ansela: Gaan jy maar.  

 

Maria: Vir wat is jy bang? Hierdie mense baklei met niemand nie. Hulle is altyd vriendelik 

met ons.  
 

Jong Ansela: Maar wat van Laurens? 
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Maria: Wat van hom? Is hy miskien hier? 

 

Jong Ansela: Nee, maar hy is ‘n Christen en wat as hy kom om my te kom haal. Dan 

moet ek tog glo wat hy glo. 
 

Maria: Ja, ‘n Christen, net soos al die ander base wat ons hier toegesluit hou. Wie is 

hulle god wat hulle die reg gee om dit aan ander mense te doen?  
 

Jong Ansela: Maria! 

 

Maria: Maak oop jou oë, Ansela. Laurens is weg. Hy het uit die Kaap uitgetrek en vir 

hom ‘n nuwe lewe in Stellenbosch begin. Hy sit om die tafel met vrouens wat vry is. 
Hoekom sal hy al die pad hierheen terugkom agter ‘n slavin aan. 
 

Jong Ansela: Want hy is lief vir my. 

 

Maria: Asseblief! Wat se lewe is dit? Hy moet vir ‘n dag lank oor die sandvlaktes loop om 

vir ‘n uur saam met jou te kan wees. En more stap hy weer terug. As jy dan so graag ‘n 
man wil hê, vat vir jou een van hierdie jonges. Jy sien hoe kyk hulle vir jou. Hou jou by jou 
soort.   
 

 Jong Ansela: Hy het belowe hy gaan my kom haal. 

 

Maria: (sy skud haar kop en praat dan stadig asof sy met ‘n dom kind praat) Jy behoort aan die VOC. Kry dit in 

jou kop en hou op droom.  
 
(Maria draai woedend om en loop na die Imam toe. Jong Ansela sit met haar kop in haar hande. Lig sterker op Ou Ansela. 
Volgende spraak speel soos ‘n duet tussen jong en ou Ansela) 

 

Ou Ansela: Dit het my net so kwaad gemaak soos vir Maria…om so aan te hou glo en 

hoop.  
 

Jong Ansela: Wat as jy nie kom nie?  

 

Ou Ansela: Elke liewe dag. 

 

Jong Ansela: Hoe lank voor ek moed opgee? 

 

Ou Ansela: Dae. Maande. ‘n Jaar.   

 

Jong Ansela: Sal ek nog op my oudag hier sit en kyk as die deur oopgaan.. 
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Ou Ansela:. Weet jy hoe lank is ‘n jaar in ‘n tronk? (afgemete) 365 dae .. waarvan jy .. elke 

.. sekonde .. soos ‘n dowwe hou .. aan jou lyf .. voel.  
 
Die slaweklok lui hard. 

 

Toneel 9 

 
In die slawelosie. Laurens enter en gaan staan skuins agter Jong Ansela 

 

Laurens: Ansela. 

 

Ou Ansela: Maar hy het sy woord gehou (glimlag) en hy het gekom. ‘n Jaar later het hy 

saam met die burgermag ingekom.  
 
Ou Ansela gaan sit weer regs van die losie.  
 

Laurens: Ansela.  

 
Sy kyk hom net aan en sê niks. Hy beweeg stadig nader. Sit sy arms om haar. Sy bly popstil staan vir lank voor sy ontspan.  

 

Ou Ansela: Hy het nooit ophou droom nie. 

 
Hulle sit en gesels op hul ou pekkie. Laurens hou weer vir Cornelis vas. 
 

Laurens: Jy gaan van Stellenbosch hou, Ansela. Daar is 'n landdros en 'n kerk met die 

fraaiste glockentorinkie. En hulle praat van ‘n skool. (praat opgewonde voort) 
En ek het die gouverneur en sy bruder in die dorp sien inry in prag en praal met hul perde 
en honderde slawe… 
 
Ansela kyk vinnig op. 
 

Ou Ansela: Hy het so opgewonde getjommel, hy het nie gedink wat hy sê nie… 

 

Lourens: (skuif nader en praat sagter) Ek het gehoor van slawe wat vrygestel is, Ansela, wat nou 

deel is van die mense daar in Stellenbosch. Hulle is nou Vryburgers, nes ek. Daar is 
vryswartes wat plase in Jonkershoek besit, Ansela. Daar is dus 'n weg om dit te doen. Ek 
gaan met Christina Diemer sprechen. Sy sal wissen wat ons te doen staan. 
 

Ou Ansela: Dit was lanklaas sedert ek die Diemer-vrou se naam gehoor het en net soos 

die dag met Cornelis se doop, was daar weer 'n vlammetjie van hoop.  
 
Laurens wil haar soen, maar jong Ansela draai haar gesig weg. 
 
 

Toneel 10 
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Ou Ansela: (Sy beweeg terug na haar naaldwerk-stoel) Dit het maar tyd gevat voor ek hom weer by 

my toegelaat het. … Vier jaar na jy die Kaap verlaat het, is onse Agnetitjie gebore. 
 
Doop-sekwens agter die skadudoek. Diemer verskyn weer op die boonste platform bo-op losie-stellasie. 

 

Dominee: Agnetie, ek doop jou in de naam van De Vader en De Zoon en De Heilige 

Geest. 
 
Jong Ansela en haar baba enter onder in losie-stellasie  
 

Ou Ansela: Nog een aangeteken vir die Kompanjie. My vriendin Martha het ook weer 

laat doop en haar eienares, Christina Diemer was ook weer daar. 
 

Diemer: Ansela. Geluk met jou nuweling.  

 

Jong Ansela: Dankie. 

 

Diemer: Wat is haar naam? 

 

Jong Ansela: Agnetie 

 

Diemer: Dit is ‘n mooi naam. Hoe gaat dit met Laurens? 

 

Jong Ansela: Hy is in Stellenbosch. Ek sien hom nie baie nie. 

 

 Diemer: Hy het met my kom praat toe hy laas hier in die Kaap was. (praat sagter en indringend 

dat die ander mense nie hoor nie)  
 

Jong Ansela: Wat? Waarom? 

 

Diemer: Om jou vry te kry. 

 

Jong Ansela: Wat? 

 

Diemer: Luister fyn, Ansela.Om met 'n slavin te trou… 

 

Jong Ansela: Te trou?! 

 

Diemer: Ssh.  

 

Diemer: Om met 'n slavin te trou moet de man eerbaar wees. 

 

Jong Ansela: (opgewonde) Laurens is! 
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Diemer: Hy moet ook in staat wees om sy vrou te onderhou.  

 

Jong Ansela: Hy werk daaraan. Dis hoekom hy Stellenbosch toe gegaan het. 

 

Diemer: Ek weet. Ek weet. Maar luister nou, jonge Ansela: de vrou, aan die andere kant, 

moet vrygestelt wees. (pouse)  En dit is jy niet.  
 

Jong Ansela: (desperaat) Dan moet hulle my vrylaat! 

 

Diemer: (bly kalm) De kompanjie stet nie hul slawe vry.  

 

Jong Ansela: Maar waarom dan nie. As hy my kan onderhou! 

 

Diemer: Dit is vir hul soos geld in die water gooi. (pouse en dan opreg) Ek is jammer, Ansela. 
(exit met trappe af) 
 

Ou Ansela: Dit het gevoel of my hart in tienduisend stukke breek en op die grond voor 

my voete neerval. "Die kompanjie stel nie hul slawe vry nie....." Jy was besig om 
tevergeefs vir ons 'n tuiste te bou. Ons sou nooit kon saamwees as 'n gesin nie. Ek sou vir 
altyd aan die kompanjie behoort. En hierdie pappe babatjie wat in my arms lê en slaap 
sou nooit weet wat vryheid is nie… 
Wat 'n monster van 'n mens is ek wat dit aan 'n ander lewe doen.  
 

Toneel 11 

 
Wiegeliedjie word mistroostig in die agtergrond gehoor. Die ligte verdoof. Dis weer donker in die slawelosie. 'n Deur gaan oop. 
Sagte lig val op slapende mense. 'n Soldaat roep: 

 

Soldaat: Ansela van de Caab 

 
Ansela sit verskrik regop. Die soldaat stap oor na haar toe en ruk haar hardhandig op.  

 

Soldaat: Kom. Kry jou spulle. (verwysend na die kinders) 

 
Ansela raap haar kinders in haar arms op en stap agter die soldaat aan. Die ligte in die slawelosie verdoof en 'n lig gaan op op die 
linker voorkant van die verhoog, die Diemer-woning. 

 

Soldaat: Een slavin van die compagne, Ansela van de Caab met twee kinders, Cornelis 

en Agnetie. Verkope aan Christina Does.  
 
Diemer, jong Ansela en Martha enter. Diemer gaan sit op stoel op platform voor links. Martha trek vir Ansela 'n voorskoot aan. 

 

Ou Ansela: Die kompanjie stel nie hul slawe vry nie... dis soos geld in die water gooi. 

Maar af en toe sal hulle wel hul slawe verkoop wanneer daar 'n surplus is. Ek, Cornelis en 
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Agnetie was surplus en Christina Diemer het vriende in hoë plekke geken. . Ek was nou 
Ansela van de Caab, een slavin van Christina Diemer. Die vlam van hoop was nou 'n 
bosbrand buite beheer.  
 

Diemer: Ansela, die voorwaardes is... 

 

Ou Ansela: Nog voorwaardes. 

 

Diemer: Om vrygestel te word, moet di8e slavin vlot Nederlands kan praat. Sy moet 

onderrig kry in die Christelike geloof sodat sy gedoop kan word, want die regels zeg sy 
moet die Christelike geloof bely en 'n lidmaat van die kerk wees.  
 

Jong Ansela: Dit is al?  

 

Diemer: Dit is niet AL. Dit is harde werk.  

 

Jong Ansela: Harde werk. Ek bang dit nie.   

 

Diemer: Goed zou.  

 

Jong Ansela: Waarom mag die slawe nie weet van hierdie reëls nie? 

 

Diemer: Dink jy de VOC gaan dit van de balkon af verkondig? 

 

Jong Ansela: Nee. 

 

Diemer: Presies. Nou kom aan de slag. Bring my de Bybel en trek ‘n stoel nader. 

 
Jong Ansela trek 'n krat tot teenaan Diemer se platform en sit aan haar voete en leer. Sy het 'n lei waarop sy skryf. 

 

Ou Ansela: En daar sit ek aan tafel saam met die edele burgeres, Christina Diemer, en 

leer alles van die Bybel en die taal en van lees en skryf.  
 

Diemer: (spel stadig sodat jong Ansela dit kan neerskryf) L. A. U. R. E. N. S. 

 

Jong Ansela: (lees wat sy geskryf het) Lau re ns. Laurens! Ek kan nie wag om vir Laurens te 

leer nie. Hy teken nog steeds sy naam met ‘n kruisie. (kyk weer na die bladsy) Dis soveel mooier. 
Laurens. 
 

Ou Ansela: ) Sy het vir my stories geleer wat my laat herinner het aan die slawelosie, 

soos die storie van Babel wat niemand mekaar se taal verstaan nie. En sy het my vertel 
van ‘n man wat swaar gepraat het wat die kinders van Israel uit slawerny uit gelei het…  
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Diemer: De Here hebbe gezegt: Ek het de ellende van my volk in Egipte duidelik gesien 

en hul noodkrete over de slawedrijwers gehoor. Daarom het ek afgekom om hul uit de 
magt van Egipte te bevrij.  En Moses het na de Farao toe gegaan en gezegt: laat my volk 
gaan. 
 

Jong Ansela: En toe laat die farao hulle vry? 

 

Diemer: Nee. De farao het de slawedrijwers de mensen nog harder laat werk en 

geslaan. 
 

Jong Ansela: Maar dit was dan God wat gepraat het! 

 

Diemer: En deur wat de Here toe gedoen het, het hy die farao lat verstaan dat hy de 

Here zijn. 
 

Jong Ansela: Wat het hy gedoen?  

 

Diemer: Hy het 10 plage oor de Egiptenare laat kom soveel zo dat hul de Israeliete laat 

gaan het. 
 

Jong Ansela: En die Here kan dit doen?  

 

Diemer: Hy is ‘n almagtige God. 

 

Jong Ansela: En ek moet net hard genoeg bid? 

 

Diemer: Wat wil jy? Dat daar plage oor ons kom?  

 

Jong Ansela: Dat die VOC al die slawe vrylaat. 

 

Diemer: Jy kan dit niet met vandag vergelyke. Dit het gebeur in de Bybelse tyd. 

 

Jong Ansela: Maar hoekom kan dit nou ook werk nie? 

 

Diemer: Want. (soek die woorde) Dit is anders nou.  

 

Jong Ansela: Die mense is nog steeds nie vry nie. Ek dink elke slaaf moet die storie 

van Moses ken. Hulle moet weet dat dit nie reg is dat hulle aangehou word nie.  
 
Die debat raak hetig totdat hulle volwaardig aan die stry is. Diemer verdedig ook haarself binne die sisteem. 
 

Diemer: Dit is ‘n sisteem wat deur de owerheid ingestel is.  
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Jong Ansela: Soos Farao. En die Egiptenare het almal maar net lekker saamgeval met 

sy plan en gemaak nes hulle wil met die Israeliete.  
 

Diemer: Want dit was de farao se regels. En de mense van die land moes daarby inpas.  

 

Jong Ansela: Maar dit was verkeerd van hulle. 

  

Diemer: Hoe kan jy so sê ?  

 

Jong Ansela: Want God sê so. 

 

Diemer: Ansela… (pouse. Diemer is in ‘n hoek.) De Here zegt: vraagt en daar zal gegeeft 

worden, klopt en daar zullen opgemaken worden. Doe dit dan.  
 

Ou Ansela: En ek het geleer bely dat ek glo…  

 

Jong Ansela: Ek geloven in God de Vader, de almachtige schiepper van de hemel en 

de Aarde en Zijn Zoon… 
 

Diemer: Zijn eniggeboren Zoon… 

 

Jong Ansela: Zijn eniggeboren zoon… Jezus Christus, onse Here, die ter helle 

neergedaal het, opgestaan het uit de dode, opgevaar het na de hemel en zitte aan de 
regterkant… 
 

Diemer: Hand 

 

Jong Ansela: Regterhand van God van waar hy zullen kom om te oordeel…. (sy hou op) 

 

Diemer: Die dan nog leven.. 

 

Jong Ansela: Van waar hy zullen kom om te oordeel die dan nog leven en die … (sy stop 

weer) 
 

Diemer: Dan gestorven zullen wesen. (Ansela bly lank stil en kyk af) Ansela? 

 

Jong Ansela: Vir wie sal Hy kom oordeel? 

 

Diemer: Die dan nog leven en die dan gestorven zullen wesen. 

 

Jong Ansela: En as ek dit glo en bely dan sal God my ook oordeel? 
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Diemer: Ja, iedere mensen zullen rekenschap geven van elk ijdel woord dat zij 

gesproken zullen hebben. 
 

Jong Ansela: As dit so is… waarom… doen hulle dan wat hulle doen? Dink jy dit is 

omdat ons slawe nie weet van hierdie reëls nie en dan tel dit nie teen hulle wat dit aan ons 
doen nie?  
 

Diemer: (effe uit die veld geslaan, bly sy ‘n rukkie stil voor sy sê) Ek dink.. jy begrypt dit beter as ek.  

 

Ou Ansela: Christina het my geleer van die Bybel en van God en van Jesus Christus en 

die Heilige Gees. En ‘n maand en ‘n bietjie later was dit my beurt om gedoop te word. 
Maar ek moes eers my geloof bely…. 
 
 

Toneel 12  

 
Jong Ansela staan nou bo-op die krat waar sy voorheen gesit het. Diemer het ook opgestaan en staan langs haar op die platform. 
Diemer volg elke woord wat sy sê en glimlag by die plekke waar sy voorheen vasgehaak het.  
 

Jong Ansela: Ek geloven in God de Vader, de almachtige schiepper van de hemel en 

de Aarde en Zijn eniggeboren zoon… Jezus Christus, onse Here, die ter helle neergedaal 
het, opgestaan het uit de dode, opgevaar het na de hemel en zitte aan de regterhand van 
God van waar hy zullen kom om te oordeel die dan nog leven en die dan gestorven zullen 
wesen. (die laaste deel sê sy hard en met baie selfvertroue) 
  

Ou Ansela: Ek het seker gemaak dat hulle weet dat ek die reëls nou ken.  En soos met 

Cornelis, Agnetie en Jacobatjie net nou-die-dag, het die dominee my voor die silwer bak 
laat staan en die doopdruppeltjies op my voorkop gedruk in die naam van die Vader, die 
Seun en die Heilige Gees. 
 
Doop-sekwens: Dominee is 'n skadu. Ansela staan voor op die verhoog. 

 

Dominee:  Ansela van de Caab, ek doop jou in die naam van de Vader en De Zoon en 

de Heilige Geest. 
 

Ou Ansela: Met die formaliteite agter die rug was die begin in sig. Christina het jou laat 

weet jy moet kom om my te kom haal, Laurens. Dat ek en die kinders binne die volgende 
week vry sal wees. My kop het gedraai. Ek was naar van blywees … en van bangwees. 
(Sy sit die laaste items in die kis) 
 

Jong Ansela: (kniel langs die kis) Boervrou. Ek gaan ‘n boer se vrou wees. Hoe maak ‘n 

boervrou? (Sy speel grand) Goeiemôre my man. Daar is koffie in die kan. (lag)  
 
Diemer staan agter haar. Glimlag vir haar uitbundigheid. 
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Diemer: Jy gaan ‘n wonderlike boervrou wees, Ansela.  

 

Jong Ansela: Ek weet nie veel van druiwe nie, maar amandels die ken ek…en groente: 

spinasie, bone, pampoen…  
 

Diemer: Wees ‘n vrou vir jou man en ‘n moeder vir jou kinderen, die res zal vanself 

kommen. Hier, ek het ietsie vir jou. (Sy skuif die kis wat ou Ansela ingepak het oor na haar toe. Jong Ansela gaan 

staan langs die kis en lig van die huisware uit om daarna te kyk) 
 

Jong Ansela: (oorweldig) Dis klere. (krap verder in trommel) En huisware. (sy gee haar oorstelp ‘n druk, huil). 

Terima Kahsi. 
 

Diemer: Nie te danke. Kom vee af jou trane en trek ‘n nuwe jurk aan. Ons het ‘n 

afspraak met die goewerneur. 
 
 

Toneel 13  

 

Ou Ansela: Op 28 Junie 1695 het Christina Diemer of Christina Does, weduwee van 

Elbert Diemer, soos sy formeel bekend gestaan het, voor die sekretaris van die Edele 
Heer Goewerneur verskyn 
 
(Diemer en jong Ansela neem plaas op die bankie in die middel van die verhoog. Hulle kyk reguit vorentoe na die gehoor. Die 
Goewerneur verskyn bo-op die stellasie.) 

 

Sekretaris: Wat is u verzoek? 

 

Diemer: Ek wil aansoek doen om my Comparantte Slavinnen uit slaafse diensbaarheid 

te ontslaan. 
 

Sekretaris: (kyk fronsend op) Haar naam 

 

Diemer: Anzela geboortig van deese Caap de goede hoop 

 

Sekretaris: Verstrek die rede vir u verzoek. 

 

Diemer: Uit dankbaarheid vir getroue gedane diensten, aan myself en my huijshoudinge 

beweesen. 
 

Sekretaris: (hy kyk Ansela op en af) Is die slavin die Nederlandse taal magtig? 

 

Diemer: Vlot, mijn heer. 
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Sekretaris: (aan Ansela) Ben jij Nederlands magtig? 

 

Ansela: Ek ben, mijn heer.   

 

Sekretaris: (terwyl hy steeds afkeurig na Ansela kyk) En heeft sy haar geloof in God en Zijn kerk 

bely? 
 

Diemer: Sy het haar geloof bely en is gedoop, mjin heer. 

 

Sekretaris: (Kortaf:) Heb u kinderen?  

 

Ansela: Ek heb, mijn heer.  

 

Sekretaris: Hoeveel? 

 

Ansela: Drie, mijn heer. Cornelis, Agnetie en Jacoba.  

 

Sekretaris: (Hy lig sy wenkbroue, hy kyk op sy papiere en se na 'n rukkie) Mevrou Does, de kompanjie is 

niet ten gunste van de vrystelling van deze slawe.  
 

Diemer: Met permissie mijn heer, sy is 'n harde werker.  

 

Sekretaris: Dit geeft niet. Ons kan niet iemand vrystel wat nie haarself kan onderhou. 

Sy het bowen op nog drie kinderen. Hulle gaat net 'n finansiële meulsteen vir die 
kompanjie worden.  
 

Diemer: (met selfvertroue) Mijn heer, ek ken die slavin al vele jare en sy is vir langer as 'n 

dekade al in 'n verhouding met die vryburger, Laurens Campher van Stellenbosch. 
Campher, soos u self kan opkyk, heeft onlangs sy lening by die kompanjie aangegaan om 
sy boerdery op de plaas De Driesprong die in de Simonsberg-vallei aan hom toegekent 
is, te beginne.  
 

Sekretaris: Zo de Duitser is reeds in de skuld. Hoe gaat hy nog drie mense 

onderhouden? Onmogentlik. Aanzoek is verwerpen. (klap sy boek toe) 

 

Diemer: (spring op) Mijn heer! Campher is 'n eerbare man, mijn heer, daarvan kan ek 

getuig. Hy was 'n zoldaat in my oorlede man, Albert Diemer se vloot. (sekretaris neem notisie van 

die naam) Hy is die vader van al drie haar kinderen en sy hele bestaan word daaraan gewy 
om 'n tuiste en 'n lewe vir sy gesin te schep. Hy sal vir Ansela en haar drie kinderen 
kunnen zorgen. Zij zulle beslist niet 'n finansiële juk om de nek van die kompanjie weisen. 
 

Sekretaris: (kyk na Diemer en dan na Ansela en maak dan weer sy boek stadig oop. Skryf dan iets neer. Diemer gaan sit 

moedeloos langs Ansela) Die Comparantte Slavinnen genaemt Anzela geboortig van dese Caap 
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de Goede Hoop tesame met haar kinderen, Cornelis, Jacoba en Agnetie word uit den 
slaafse dienstbaarin ontslaan en in volkome vryheid gestellen. 
 

Ou Ansela: Volkome vryheid. Alhoewel ek die taal geken het, was hierdie twee woorde 

aan my onbekend.  
 

Jong Ansela: (aan Diemer) Wat beteken dit? Wat het hy gesê?  

 

Diemer: Jy is vry, Ansela. Jy behoort nou … net aan jouself. (Diemer staan op en gaan bedank die 

Sekretaris) 
 

Ou Ansela: En toe het hy die papiere getjap. Toe ons by daai gebou uitstap was dit asof 

die son vir die eerste keer in my oë skyn. Alles was nuut. Die bome, die berg, die hele 
Tafelvallei het anders gelyk.  
 
Jong Ansela staan buite in die son met toe oë. Kop na die son gelig. Laurens kom stadig nader gestap vanaf die linker voorverhoog 

 

Laurens: Ansela 

 

Jong Ansela: Laurens 

 
Hulle staan lank net so na mekaar en kyk.  

 

Laurens: Ek het jou  my woord gegee.... Und so?  …Hierheen!. (Hy maak sy arms wyd oop) 

 
Jong Ansela harldoop na Laurens toe. Laurens gee onder die volgende spraak ook vir Christina ‘n innige handdruk. Diemer gee v ir 
Ansela ‘n drukkie. Ou Ansela stap tot reg by hulle.  

 

Ou Ansela: My man. My lief, my Laurens. (Trane stroom oor haar wange) Jy het jou woord 

gehou.10 jaar lank het ons gehoop en gedroom. En al ons drome het waar geword. Ons 
het gehoort. Hier op De Driesprong. Die Camphers.  
 
Jong Ansela en Laurens exit links voor. Diemer begin ook wegstap. Draai dan om en kyk reguit na Ou Ansela. Glimalg vir haar, 
draai om en exit. Ansela soek haar. Ligte verdoof op die linkerkant en verhelder in Ansela se kamer. Cornelis enter die kamer. Hy 
kyk bekommerd na sy ma wat buite in die donker ronddwaal. 
 

Toneel 14  

 

Cornelis: (bekommerd) Moeder? Dis tyd. 

 

Ou Ansela: (probeer haar verwarring wegsteek) Waar is my voetebank? 

 

Cornelis: Dis op die wa, ma. 

 
Hy dra in die volgende sprake die res van die goed wat nog los op die verhoog staan af.  
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Ou Ansela: En Christina se messe met die ivoorheffies? 

 

Cornelis: In saam met die borde en lepels. 

 

Ou Ansela: Het jy my ronde spieëltjies ingelaai? 

 

Cornelis: Ek het, ma.  

 

Ou Ansela: Maar het jy dit toegedraai? Dit mag nie breek nie. 

 

Cornelis: Ja, ma. 

 

Ou Ansela: My teeketel, waar is dit? 

 

Cornelis: Dis als op die wa, ma. Als is gepak. Ons wag net vir ma se laaste goed. 

 

Ansela gaan staan by die kis.  

 

Ou Ansela: Linne. Lakens. 1 Wol damast. 1 Wit gordyn. 3 neusdoeke. 1 Koper 

kandelaar. 9 stene seep. 1 snuifdosie.  

 

Ou Ansela: Nie sleg vir ‘n slaaf nie, of hoe. 

 

Cornelis: Ek is jammer, Mamma.                   

 

Ou Ansela: Die vuurherd. Laurens slaap al dan brand daar nog ‘n kooltjie. Dit maak ‘n 

dowwe lig in die kamer. In die oggend skyn die son teen daardie muur. Mens kan die blare 
teen die muur sien. Die son skyn die blare teen die muur. En dan is daar ‘n skaduwee en 
as ek omdraai, staan Laurens voor die venster na die son en kyk. Doodstil staan hy. 
Miskien bid hy. Sê dankie vir die dag. Vir sy plaas. Ek moet onthou hoe daai venster lyk 
sodat ek kan onthou hoe hy gestaan het. 
  

Cornelis: (Hy kom staan by haar) Ek is jammer, Mamma. 

 

Ou Ansela: Maak nie saak waarnatoe die pad ons nou vat nie, dít sal ek altyd hier (wys na 

haar hart) met my saam dra.  
 

Cornelis: Ma gaan baie hou van ma se nuwe kamer, ma sal sien. En daar is genoeg 

plek vir Agnetie en Jochem en al haar kinders om te kom kuier en Jacoba en Rudolph. 
(enter Jacoba) Die huis gaan uit sy nate bars van al ma se mense. 
 

Ou Ansela: (sy sit  haar hand teen sy wang en druk Jacoba se hand) My se mense… 
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Ou Ansela:  Nou toe kom, laat ons aanbeweeg. De style hoogtes naar Stellenbosch 

roep.  
 
(Ansela maak sorgsaam haar kis toe. Streel oor die deksel. Die kinders wag eerbiedig. Wanneer sy klaar is, staan sy terug dat hulle 
die kis kan wegvat. Cornelis en Jacoba tel die kis op en begin dit uit te dra. Cornelis stop in sy spore, draai om na sy ma) 
 

Cornelis: Ek dink die mense sal eendag van ons weet. Die verhaal van Ansela van de 

Caab ken.  
 

Ou Ansela: Ek twyfel of hulle ‘n slaaf sal onthou. Dalk jou pa. Laurens Campher het vir 

hom ‘n lewe tussen hierdie berge kom bewerk. Dalk onthou hulle hom.  
 
Ansela glimlag vir hom. Cornelis en Jacoba exit. 

 

Ou Ansela: (aan Laurens se beeldjie) Kom jy saam?   
 
Lullaby-musiek in. Sy tel die beeldjie op en  sit dit in haar naaldwerkmandjie. Dan neem sy die punt van die doek wat sy geborduur 
het, skud dit uit oor die verhoog en die stoel. Stap oor na die middel van die verhoog en gooi dieselfde lap oor die laaste kratte. Die 
hele verhoog is nou toe onder die lap. Sy kyk met liefde na haar plek. 
 

Ou Ansela: Totsiens Driesprong. Mag al die kinders wat in jou gange hardloop vry 

wees… Terima Kahsi.  
 
Die lig doof stadig tot heeltemal uit. Musiek op. 
 
Einde. 
  
 
 


