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Rika 

 

Rika is ‘n statige en deftige dame in haar vyftigs (55). Haar aksent dui daarop dat sy uit ‘n goeie 

bo-dorpse familie kom. Sy sit in ‘n gemakstoel, en speel kaart.(Patience). 

 

Ek het eenmaal gelees dat Jack the Ripper, nadat hy sy slagoffer vermoor het, haar buik sou 

oopsny, haar baarmoeder sou verwyder en vasspyker teen die muur bo haar kop. (stilte) Waar 

ek dit gelees het, ontgaan my heeltemal, maar ek kon dit nog nooit vergeet nie. Ek wonder 

gereeld wat hy daarmee wou bereik. Ek meen, hy wou tog seker iets daarmee bereik… waarom 

haar baarmoeder? Waarom nie haar blindederm…of haar hart nie? Uit die aard van die saak 

was dit ‘n seksuele ding. En tog het hy nooit sy slagoffer verkrag nie. Haar bloot vermoor en die 

vrouedele geskend. (Draai ‘n kaart om. ens.) 

 

Persoonlik glo ek dit was ‘n makabere…grusame poging tot die oplossing van ‘n eeue-oue 

raaisel… ‘n raaisel so oud soos die kloof tussen man en vrou. 

 

As vrou leef ek nog altyd vergenoegd in die wete dat alles nie altyd duidelik en kristalhelder kan 

wees nie. Ek vermoed dit het iets te make met daardie akute… hoe sou mens sê?...die akute 

binne-in-heid van vrouwees… om daardie (en vergewe my my gebrek aan ‘n meer delikate 

word)…om daardie…gaping te hê. Mans daarenteen is behang met ‘n uiters tasbare bevestiging 

van hulle buite in die wêreld wees. 

 

Gedurende hul tienerjare het my twee broers ook met die raaisel geworstel. In ‘n poging om ‘n 

antwoord te vind, het hulle ‘n paar kaalmeisiefotos aan die binnekant van hulle hangkasdeure 

vasgesteek. ‘n Poging wat stilswyende goedkeuring by beide my moeder en vader ontlok het. 

Hoewel, toe Mamma dit vir die eerste keer gesien het, het sy tog so effe halfhartig geprotesteer. 

Ek vermoed my ouers het daardie weggesteekte hangkasprentjies toegeskryf aan die seuns se 

gesonde seksuele ontwaking en miskien, diep binne, besef dat ‘n prentjie vasgesteek teen ‘n 

hangkasdeur aan die begin sou verhoed dat ‘n baarmoeder later teen ‘n muur vasgespyker word. 

 

Maar vir my was die raaisel nooit iets wat ek probeer deurgrond het nie. Dit was diep binne-in my 

toegevou, soos lawa in die middel van die aardbol: jy sien dit nie, maar jy weet dis daar. En nes 

jy begin vergeet, dan beweeg dit en borrel dit uit en trek jou af tot in die donker dieptes van jou 

voorgeboortelike oorsprong. 



3 
 
 

Daar word gesê dat vroue subjektiewe wesens is…wel, dis bykans onmoontlik om objektief te 

leef as soveel dae van jou lewe spandeer word aan die bepeinsing van jou eie bloed. 

 

Nie dat ek toe woorde daarvoor geken het nie. Ek was agttien en vry, ek kon na hartelus kom en 

gaan (binne perke natuurlik, wat gewoonlik beteken het “solank as van jou vriendinne ook 

gaan”).  

 

Om te leef was wonderlik, ek het elke oomblik geniet. Veral die kollegedanse. Ek het ‘n kêrel vir 

elke geleentheid gehad. Vir danse was dit Johan, Kobus vir tennis… en Riaan vir pieknieks en 

uitstappies. En so het die lewe in perfekte ritme voortgevloei, vol vreugde en onskuld. 

 

Aan die begin van my tweede jaar op onderwyskollege was ek inderdaad sorgeloos. Somer het 

haarself nog nie heeltemal oorgegee aan herfs nie toe ons op ‘n dag besluit om die einde van die 

somer te vier met ‘n laaste piekniek op die strand. Na ‘n jaar saam het so 20 van ons ‘n hegte 

groepie gevorm. Die middag het ons rondgeplas in die hoë branders en drooggebak in die son. 

Teen sononder het ons ‘n vreugdevuur gemaak. 

 

Sedert die begin van die somer het Riaan al hoe meer op my tyd begin aanspraak maak, op 

meer as net die tyd wat ons gedeel het op pieknieks en uitstappies. So ek was hoegenaamd nie 

verras toe hy voorstel dat ons ‘n entjie langs die see gaan stap terwyl die ander sing en stories 

vertel om die vuur nie. Ek het van Riaan gehou. “Net nie te ver nie, hoor” het ek gesê. “Dis 

amper tyd om op te pak en huis toe te gaan”. En weg is ons. 

 

Dit was ‘n mooi aand. Die laaste ligstrale het stadig oor die wit sandduine teruggetrek en die 

branders was dramaties – so oorverdowend dat ons mekaar skaars kon hoor praat. Nadat ons 

so honderd,  tweehonderd meter gestap het, stel Riaan voor dat ons ‘n bietjie rus op die kruin 

van een van die sandduine langs die see. Die duin was nie baie hoog nie, maar ons het ‘n 

asemrowende uitsig oor die see gehad. Die kampvuur het soos ‘n sterretjie in die verte geflikker 

en ons kon nie ons vriende se uitbundige sang bo die gedruis van die branders hoor nie. 

 

Ek veronderstel ek het geweet dat hy my sou soen… een of ander tyd. En ek wou, ek’t al baie 

daaroor gedink sedert daardie dag, ek wou hê dat hy my soen. Maar ek het nie verwag dat hy sy 

hand op my bors sou sit nie. Ek het weggeruk en gevra wat dink hy doen hy, maar in plaas van 

skaamword as gevolg van my vermaning, soos ek verwag het, het hy sy hand op my been gesit 
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en gesê: “Kom nou, Rika, jy wil dit net so graag soos ek hê.” Ek het begin opstaan, maar hy het 

my pols vasgegryp en my hard neergetrek. 

 

Verstaan my goed, dit was nie ‘n vreemdeling wat ek net vir ‘n dag of wat geken het nie… dit 

was Riaan… ‘n man wat al male sonder tal by ons aan huis was, ons ouers het mekaar geken, 

en ons het vantevore dikwels op uitstappies gegaan en piekniek gehou. “Riaan, wat gaan aan 

met jou?” het ek geskok gevra. “Ag, hou op om hard to get te speel” het hy gelag, sy arm om my 

lyf geslaan, en my met een beweging oor die kruin van die duin getrek. 

 

Skielik was dit baie stiller, die klank van die see dof aan dié kant van die duin. Ek het my asem 

hoor ruk soos wat ek gespartel het om uit sy greep te kom. Met sy arm oor my bors het hy my 

grond toe forseer en bo-op my geklim, sy knieë tussen myne ingewerk. Ek het geskree, en ek 

onthou deur al die vrees en paniek binne my het ek amper gelag toe ek myself hoor skree… dit 

was so futiel. Niemand sou my hoor nie, selfs al het hulle net aan die anderkant van die duin 

verbygestap. 

 

Iets het geskeur. Met sy elmboë het hy my knieë tot teen my bors gedruk, sy hande soos boeie 

om my polse wat hy in die sand afdruk. Toe ek afkyk na my regterarm het dit gelyk of dit by die 

elmboog afgekap is, so diep het dit in die sand weggesink. En toe voel ek hoe hy teen my druk… 

hard en aanhoudend… ek was droog, uit die aard van die saak, wat dit vir hom moeilik gemaak 

het, maar hy het aangehou, my bietjie vir bietjie gepenetreer totdat sy eie vog dit makliker 

gemaak het. 

 

(Stop, deel ‘n kaart of twee)  

 

Natuurlik het niemand ooit uitgevind nie. In elk geval, wie sou my storie glo? Selfs vandag word 

vroue nie geglo nie, wie sou my toe geglo het, veral nadat ek uit eie vrye wil saam met hom 

gegaan het, met agttien ooggetuies om dit te bevestig? ‘n Hele ent van die vuur af het ek in die 

see ingestrompel en kniediep myself gestaan en gewas. Daar is iets diep fundamenteel aan die 

oeroue prentjie van ‘n vrou wat saad uit haar was en was met die soutwater van die see. 

Vir hulle wat vas glo dat niks toevallig in die heelal gebeur nie, dat alles volgens ‘n goddelike 

plan ontvou, sou ek antwoord dat as dit wel die geval is, daar ‘n paar kwaadwillige gode met ‘n 

baie donker sin vir humor rondswerf. Want soos die vooruitbepaalde plan dit wou hê, het sy saad 

op vrugbare grond geval. Ek was nie verbaas nie, net siek aan die gedagte dat ek sy kind sou 
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hê. ‘n Aborsie was die enigste moontlike uitweg in my dilemma. Maar waar, en deur wie? Na ‘n 

week van huiwering het ek met Emily gaan praat, ons huisbediende van voor my geboorte. 

Aanvanklik het sy daarop aangedring dat ek Mamma moes vertel, maar na ‘n dag van stryd het 

sy besef dat ek vasbeslote is. Sy het verduidelik dat sy ‘n paar dae sou neem om die nodige 

reëlings te tref. 

 

Dit was nie so bitter seer as wat ek verwag het nie. Die eerste paar dae het ek swaar gebloei, 

maar na tien dae was daar geen bloed meer nie. Dit was… inderdaad… ‘n perfekte aborsie… 

wel, bykans. 

 

‘n Paar jaar later, nadat ek my diploma ontvang het en ‘n wyle in die onderwys was, het ek my 

man ontmoet, Gerhard. Ons vier vandag ons dertigste huweliksherdenking. Ons het nie kinders 

nie. Nie as gevolg van ‘n gebrek aan probeer nie, hoor. Gerhard het selfs eenmaal vir ‘n 

spermogram gegaan, waarna hy en die dokter tot die gevolgtrekking gekom het dat ek 

onvrugbaar is… en ek het nog nooit die hart of moed gehad om hom te vertel … ek was 

vrugbaar… eens.  

 

Ons wou nie aanneem nie.  Het dus aanvaar dat dit net ons twee sou wees. Ten spyte daarvan 

is dit ‘n goeie huwelik… beter as die meeste. 

 

Maar daar is nagte, wanneer ek swymend tussen slaap en wakker dryf, dat ek skielik wakker ruk 

en die bed vasgryp, op die punt om in ‘n bodemlose put af te stort. En op daardie oomblik, 

wanneer ek my oë oopmaak, lyk dit vir my of ek vaagweg die bloederige buitelyn van my 

baarmoeder kan uitmaak…vasgespyker teen die muur bo my kop. 
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Mollie 

Mollie is ‘n middeljarige vrou. Sy sit by haar klavier waarop ‘n metronoom, ‘n doos snesies, ‘n 

hoop bladmusiek en ‘n foto (in ‘n raam) van ‘n jong man van 18 staan. Langs die foto staan ‘n 

klein, silwer trofee en tennisbal. Sy dra ‘n goedkoop nagrok, krullers en pantoffels. Downstage 

langs die klavier staan ‘n draad-snippermandjie vol opgefrommelde snesies. Niks anders nie. ‘n 

Skinkbord met tee staan op ‘n klein tafeltjie naby. As die ligte indoof, begin Mollie Chopin se 

“E minor prelude” speel, haglik. 

Nee!  

Sy stop, begin weer. 

No...no...no...no...no 

Check bladmusiek en oefen hand met tennisbal.  

Om ‘n pianis te wees is, nie maklik nie. Dis hierdie derde bar.....Ek kry hom net nie reg nie. 

Probeer weer, stop weer.  

Nee. 

TISSUE ROETINE 1:  

Sy neem ‘n tissue uit die doos, bring dit met beide hande na haar mond toe. Sy spoeg in 

die snesie. Sy gooi dit in die snippermandjie. Sy kyk op na die gehoor. 

En so aan. Dis my sinusses...die dokter sê daar‘s niks wat ek daaraan kan doen nie..die flem, jy 

weet, dis sleg vir jou, dis hoekom jou lyf dit uitstoot, no point in swallowing...so tjoeps.... in die 

tissue en in die asblikkie. Gelukkig gebeur dit darem nie te gereeld nie, net so elke nou en dan, 

so dis nie ‘n groot probleem nie. En so aan. 

Sy draai na die bladmusiek, speel een noot en draai weer terug na die gehoor. Hulle sê 

party groot kunstenaars vat ‘n leeftyd om hul kuns te bemeester. Ek kan dit glo. Ek probeer nou 

al veertien jaar om hierdie stuk te bemeester. Nou nie dat ek sê ek is konsertpianis of so iets is 

nie, mind you, ek het my little moment of glory gehad - en ‘scuse me dat ek nou soos jakkals my 

eie ore prys - maar ek het my litlle moment of glory gehad toe ek eerste gekom het in die piano 

solo, girls under 10 by die eistedfort. Niks kon my daarna stop nie. Selfs my man is impressed en 

hy dink ‘n toonleer is iets wat jy in die garage bêre.  Mind you, hy het vir my dié klavier gekoop 

na Ronnie weg is....‘n talentvolle seun met ‘n musikale oor.  
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Die klein bogger kon “Jan Pierewiet” sing toe hy maar twee-en-‘n-half was. Natuurlik sweer my 

man tot vandag toe hy het dit nie gesing nie, maar wat hy nie van musiek af weet nie is genoeg 

om die Titanica te sink! Ek het dit loud and clear gehoor....(sy sing) “Jan Pierewiet, Jan 

Pierewiet, Jan Pierewiet staan stil...” Just like that ! Sê ek vir Jimmy: “Jy hoef nou nie ‘n rocket 

scientist te wees om te raai van watter kant van die familie hy DIT kry nie.” 

“Wat kry nie?” vra meneer in-beheer-van-die-toonleer. 

“Sy musieklikheid.” 

“Tjag, dis g’n musieklikheid nie, daar sit ‘n ertjie in sy keel vas.” 

Net daar gee hy vir Ronnie ‘n klap op die rug en trues God, uit vlieg ‘n ertjie. Jy kan dink hoe 

verbaas was ek ...om te dink hy kon sing selfs met ‘n ertjie in sy keel. 

TISSUE ROETINE 2:  En so aan.  

Natuurlik was daar nie in daai dae fancy skole vir gifted children nie. Hy moes maar na die local 

skool toe gaan saam met die res van sy matertjies. Nou nie dat ek sê dit was ‘n sleg ding nie, 

maar ‘n skool vir gifted children sou die wêreld se verskil gemaak het. Hulle sê mos: “what you 

learn when you’re little is what you live when you’re big.” Ek sê ok nie hy was ‘n child progeny 

nie, maar ‘n sensitiewe ou sielietjie, selfs toe hy begin boks het. Kyk, ek het niks van daai 

boksery gelaaik nie, maar Jimmy het gesê hy sal nie toelaat dat sy laaitie klavierlesse neem 

sonder om ook iets...manliks te doen nie...you know,to balance it out . 

“Van die wêreld se beste pianiste is mans,” het ek gesê. 

“Ja, maar watse soort mans?” wou Jimmy weet, met daai kyk in sy oë wat sê hy bedoel iets 

meer as wat hy sê, maar hy kan dit nie sê nie, want die kinders is naby. Ja, kinders....twee 

meisies en een seun. Ronnie het eerste gekom, en toe Marié en Sandra. Ek’s bietjie skaam om 

dit te erken, maar Ronnie....Ek meen ek weet `n ma behoort nie favourites te hê nie - nou nie dat 

ek die meisies neglect het nie, don’t get me wrong - maar Ronnie was so `n cute ou 

dingetjie....his birth was a millstone in my life. En toe hy begin boks het - en julle weet ek het dit 

gehaat - maar ag man, jy moes hom sien, `n regte klein terror. En dan na sy boksoefening dan 

spring hy op sy ou fietsie, reguit musiekles toe. Niemand – niemand - het hom ooit oor sy musiek 

gespot nie, selfs nie toe hy ‘n teenager word nie. Jy spot nie met die local flyweight champ nie.  

Wat my wel geworry het, was dat hy sy hande sou seermaak. Al daai geslanery. Maar Jimmy het 

gesê boks is die beste manier vir seuns om van hulle...jy weet....frustrations ontslae te raak, en 

to settle any differences. To be honest, daar moes ek met hom saamstem...kinders kan soms 

sulke klein monsters wees dat al wat jy partykeer kan doen, is om hulle te los dat hulle mekaar 
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lekker opf...foeter en dan staan jy reg met die mercurochrome. Selfs my meisies het geweet hoe 

om hulle vuisies te gebruik – I’m all for that. `n Meisie moet haarself kan beskerm, veral teen 

haar broer. Maar toe dit kom dat my klein Ronnie homself teen sy sussies moes beskerm, het dit 

maar broekskeur gegaan. Meisies gebruik mos geheime wapens wat seuns nie het nie. 

 

Ag, ek onthou nog so goed toe my Ronnie – hy was so sewe of agt - my aan die hand kom vat 

het en na die tuinmuur gelei het en my ewe trots gewys hoe hy sy naam teen die muur kon skryf 

met sy ou piepietolletjie as die pen en sy piepie as die ink. “Kyk, Mammie, die meisies kan nie dit 

doen nie!” Mind you, hy het ook maar net-net genoeg gehad om R-O-N te skryf, maar ek twyfel 

nie daaraan dat toe hy groter geword het en op hoërskool was, hy genoeg kon opbou om te 

skryf: “Ronnie loves Karen”. Met `n hartjie daar om én `n pyltjie daardeur. 

 

Sy strek om die beker op die tafeltjie neer te sit. Haar gesig vertrek van die pyn, syvryf 

haar heup.  

Sjoe...sjoe...sjoe...sjoe! Ek het mos hierdie blerrie lae-heup probleem. Hulle sê Arthur 

Rubenstein het dit ook gehad, nou nie dat ek myself in daai klas sit nie, but you never know, 

hey....practice makes perfect. 

 

Sy gaan sit op die klavierstoeltjie, bene teen die klavier. Plaas haar vingers op die 

klawers, neem hulle dan weer weg. 

Dit was toe hy Karen ontmoet het...hulle was albei sweet sixteen....dat hy skielik daai ding 

ontwikkel het om nie meer klavier te speel nie. Ek kon hom net nie so ver kry om te oefen nie. 

Ag, oefen, waarvan praat ek. Ek kon hom nie eers so ver kry om les toe te gaan nie. Sê ek: 

“Ronnie”, sê ek: “ Ronnie, boks en klavier is soos jou linker- en jou regterhand. As jy die een stop 

en jy gaan net met die ander een aan dan gaan jy windskeef word. Listen up, Ronnie. Dis soos 

Beauty and the Beast”, sê ek, “Beauty is die musiek en Beast is die boks en saam maak hulle 

van jou a whole person.” Maar ag liewe genade, om op daai ouderdom iets in hul koppe te kry, is 

soos om, soos Jimmy altyd sê (en ‘scuse my language, maar dis wat Jimmy altyd sê) dis soos 

om `n eenbeenman in `n gatskopkompetisie te wees....jy score niks, maar jy bly donners besig.  

 

Tel koppie op, neem sluk.  

So jy kan dink hoe ek gevoel het, skaars twee jaar later, die dag na die matriekpunte uitgekom 

het, toe Ronnie na my toe kom met Karen aan die hand, en ewe trots aankondig dat hulle besluit 

het om verloof te raak. Kyk, dis nou nie dat ek NIE van haar gehou het nie, sy was baie sexy – ‘n 
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regte klein vlerriemuis as jy my vra – nou nie dat ek sê sy was een van daai lymphomaniacs nie - 

maar sy was die rede dat hy sy musiek opgegee het. Seker maar om haar te probeer impress, 

maar ek voel nog altyd dat as sy die regte meisie vir hom was, dan sou sy insist het dat hy 

aangaan met sy musiek. En on top of that was hulle so jonk! 

“En wanneer beplan julle om te trou?” vra ek. 

“As ons een-en-twintig is”, kom die antwoord. 

Sjoe! Ek`t ‘n sug van verligting gesluk. Drie jaar in twee jong lewens is oorgenoeg tyd vir hulle 

om uit mekaar te groei. 

“Fine”, sê ek, “that`s a bridge we`ll burn when we get there.” 

 

Klaar met skool sluit Ronnie by die polisie aan...in sy pa se voetspore. Ag, so `n handsome 

young cadet.Sy beduie na die foto op die klavier. In sy eerste jaar op polisiekollege geneem. 

I’m telling you: there’s something about a uniform that makes a man look like a man.  

 

TISSUE ROETINE 3  En so aan.  

 

Needless to say hy het die boksspan gejoin. En as hy in daai kryt was, man, dan was hy `n 

beast. Altyd `n gentleman maar `n beast. Hy en Jimmy het altyd vir my gelag as hulle boks fights  

toe gaan....sorry, maar ek kon nie kyk nie.....jy kry my nie dood, met `n wortel voor my neus, by 

een van daai fights nie. Nee, ek`t by die huis gebly en klavier gespeel....nie die een nie....daai tyd 

het ek nog my ou Steiner gehad wat ek by my ma geërf het. Die B-mol was vir jare stukkend, 

maar ek het maar so om hom gespeel. Dis glad nie moeilik om te doen as jy eers `n certain  level 

bereik het nie. Nou nie dat ek ooit lesse geneem het of enige van daai fancy exams gedoen het 

nie....nee man, ek het myself geleer! Maar ou Mercia le Grange hier af in die pad, sy neem nou 

al vir jarre lesse, sy het selfs van daai royalty exams gedoen, maar oooh die Here help ons. Nou 

nie dat ek soos `n pou my eie stertvere wil prys nie, maar as DIT is wat exams en musieklesse 

vir jou doen, dan sê ek thank God vir mense wat hulself kan leer. Na ek dié nuwe klavier gekry 

het, het dit het my `n rukkie gevat om nie heeltyd die B-mol mis te speel nie, maar na `n jaar of 

twee toe tokkel ek hom asof hy nooit weg was nie. A little bit of talent goes a long way. En dis `n 

sonde om jou talente onder die emmer in te skop. 

 

Dis presies wat ek vir Ronnie gesê het in sy laaste jaar op die polisiekollege. Sê ek: “Ronnie,” sê 

ek, “Ronnie-e-e-e, wat van daai vergelykenis in die Bybel, die een waar die baas vir elkeen van 

sy slawe `n paar talente gee en dan gaan hy weg en dan kom hy terug om te kyk wat hulle 
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daarmee gemaak het, mmmm? Ronnie, you are a gifted child en jy moenie dit onder die emmer 

inskop nie.” Nie `n woord nie. Net `n soentjie op my wang en `n smile in daai blou oë van hom, 

en weg is hy.   

 

Volgende wat ek weet, toe ek my oë uitvee, sit ek in die kerk, Ronnie voor die kansel, sy eerste 

jaar in die mag, en Karen stap met die paadjie op. En soos alle ma`s gaan ek aan die tjank en ek 

weet nie hoekom nie. Toe ek getrou het, het my ma ok so getjank en die rede vir daai tjankery 

het ek eers die aand uitgevind, die eerste aand van my honeymoon. Sy`t getjank oor al daai 

dinge wat sy my nie vertel het nie.  

 

Maar Jimmy was baie gentle met my. Baie gentle. Jy weet.....(bietjie skaam)...toe ek getroud is, 

het ek nie geweet `n man se dingetjie kan op- EN afgaan nie...Ek`t gedink hulle is maar gebore 

met enetjie wat òf OP òf AF is...en jy`t maar net gehoop en gebid jy kry een wat OP is. Ek lieg 

nie vir julle nie, dis hoe dit in my dae was. Ek was gelukkig - Jimmy het presies geweet waar om 

my erroneous zone te kry. Maar my Ronnie - en daai aanstaande vroutjie van hom – het alles 

van die birds en die bees  geweet, dit was pretty obvious. Hulle troue was een van DAAI soort... 

you know...die bal is afgeskop voor die fluitjie geblaas het. 

 

Voel heup, vat koppie. 

Ek weet nie hoekom ek gehuil het nie. Ek het maar net.  Natuurlik skinner almal oor so `n soort 

troue, maar as daai baby eers gebore is, en hy is `n sterk, gesonde boggertjie nes sy pa, then all 

is forgiven. When it comes down to it, `n gesonde baby is elke keer `n miracle, so wie mind nou 

of die ou dingetjie gemaak is voor of na die ma en pa “ja” gesê het? Ten fingers, ten toes, two 

eyes, a nose and a mouth en die res is spicing on the cake. 

 

Toe ek hom die eerste keer in die hospitaal sien, toe kyk ek na sy handjies en trues God: hy het 

my hande gekry...pianistiese hande. Hulle het hom Jimmy genoem, agter sy oupa aan, en vir `n 

week moes ek kyk hoe dié hier in die huis rondpronk soos `n hoenderhaan wat sy eerste eier 

gelê het.  

 

TISSUE ROETINE 4: En so aan. 
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Alles moes fine gewees het, just fine. Ronnie het pas sy lewe as polisieman begin: medical aid, 

housing subsidy, alles wat `n jong couple kan begeer. Alles....(haar gesig vertrek van pyn, 

begin bykans huil, maar sy hou dan die trane terug, neem `n slukkie tee.) 

 

Hulle het die Saterdagaand by ons kom braai. Ons het lekker gejoke, bietjie TV gekyk en ek het 

`n paar songs op die klavier gespeel....op die oue, sonder die B-mol. En net voor hulle huis toe 

is, toe gee Ronnie vir my die grootste surprise. Hy het skielik, out of the blue, announce dat hy 

besluit het om weer klavier te begin speel. Ek was so surprised you could knock me over witn a 

fender! Hy`t gesê iemand in die familie moet darem ordentlik klavier speel. Hy’t my altyd so 

geterg. Ek was so happy ek`t sommer my mind begin change oor Karen wat die verkeerde vrou 

vir hom is. Hy was nog steeds aan die gang met die boksery. In fact, die volgende Saterdag sou 

hy fight vir die polisietitel in sy division. 

 

Die volgende oggend maak ek tee en toast vir Jimmy - hy  hou daarvan om die  Sondagkoerante 

in die bed te lees - toe die foon lui. Dis Karen, so histeries ek kan nie `n woord uitmaak van wat 

sy sê nie. “Calm down! Calm down!” sê ek.  Dit vat haar `n rukkie, maar eindelik hoor ek haar sê: 

“Dis Ronnie...kom gou...om gou!” En toe sit sy die foon neer. Ek dink sy`t dit laat val. Toe`s ek 

die een in `n toestand van hysteria en Jimmy probeer my calm down.  

 

Toe ons daar aankom, lyk als normaal. G’n ambulanse, g’n polisiekarre, en dis altyd ‘n goeie 

teken. Karen staan by die voordeur, klein Jimmy (ses maande) in haar arms. Sy lyk okay, maar 

toe ek die trappies opklim na die huis en ek sien haar gesig....close up.... toe weet ek als is nie 

okay nie. 

“Wat`s fout? Wat het gebeur?” 

Sy kyk net na my. Klein Jimmy begin huil. 

“Waar`s Ronnie?” vra ek. 

“In die garage.” (in die garage, in die garage, in die garage....) 

As ek nou hoor hoe ek dit vertel...dan klink dit na so `n ou storie. (Sy sukkel, maar huil nie) Hy 

was in die kar. `n Stuk hose van die exhaust tot by ‘n skrefie in die agterruit. Hy`t die skrefie met 

ou koerantpapier toegestop. Julle ken die res. Karen het die kar afgesit toe sy hom kry, maar dit 

was te laat. Die dokter het gesê hy moes vir URE daarbinne gewees het voor sy hom gekry het. 

Hy`t seker vroegoggend gegaan toe sy nog lê en slaap het. Die baby het haar wakker gemaak. 

En even so het sy nog meer as `n uur gevat voor sy hom in die garage gekry het. Sy`t gedink 

hy`t vir sy oggend jog gegaan, om fiks te word vir sy fight die volgende Saterdag. 
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Die ding is net... hy`t nie `n note gelos nie. Niks gelos nie. Net besluit om dit te stop. No note. No 

explanation. “Wel Jimmy” het ek gesê, “As die boksery hom gehelp het om van sy frustrations 

ontslae te raak, het dit hom obviously nie gehelp om van die régte frustrations ontslae te raak 

nie.  

 

TISSUE ROETINE 5:  En so aan. 

 

Dis nou al 14 jaar wat Ronnie weg is. Klein Jimmy bly nou by ons. Mens sou Karen seker `n 

slegte ma kon noem omdat sy haar kind abandon het, maar ek sou dit nie rêrig abandon noem 

nie. Sy was maar net een-en-twintig, met haar hele lewe voor haar. Ons het tog almal geweet sy 

sou weer trou, ek`t net nie gedink dit sou so gou wees na Ronnie...weg is nie. Die problem was 

die nuwe man wou nie die baby daar rond hê nie. Nou nie dat hy dit openlik gesê het nie.....ek 

meen, ons het hom geken....hy was ‘n pal van Ronnie...van die boksklub af...maar ag, jy weet 

hoe dit gaan...sy`t gewoonlik naweke die ou dingetjie by ons gelos - en ek`t nie gemind nie, so `n 

cute klein terror...nes sy pa - en toe word dit Maandae ook, en soms Dinsdae...en toe het hy 

soort van hier by ons opge-eindig en heeltyd gebly. Die klein bogger is nou amper vyftien. Hy en 

sy Oupa is vanmiddag by die boksery. Hulle het gesê ek moet saamgaan, maar ek`t obviously 

refuse.   

 

Die jammer ding is, hy speel nie klavier nie, al het hy my pianistiese hande. Nooit die talent  

gehad nie. Nie soos sy pa wat al op twee-en-`n-half “Jan Pierewiet..Jan Pierewiet...” gesing het 

nie.  

 

Maybe moes ek harder probeer het om `n skool vir gifted children te kry, ag ek weet ok nie. Maar 

party dae raak ek so kwaad, want ek voel so....so insulted... so ingedoen....maar die meeste van 

die tyd werk ek maar net aan dié stuk. Ronnie het dit gespeel. Eerste gekom in `n kompetisie. 

Most Promising Pianist, under 16. 

 

En toe hy daai laaste noot speel... there wasn’t a dry seat in the house.  

 

TISSUE ROETINE 6En so aan. 

 

Sy gaan sit by die klavier, reg om te speel, maar draai weer terug na die gehoor toe. 
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Ok maar goed dié klavier het ‘n B-mol, want daar’s plenty van hulle hierin... 

 

Sy draai na die klavier en begin speel. Haak vas by die 3 de bar, begin weer. En dan begin 

`n opname van die stuk bo-oor haar note speel soos dit behoort te klink, ligte doof uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



14 
 
 

Monica en Anna 

 

Op die verhoog: `n Tafeltjie met `n blompot daarop. Twee bosse blomme lê gereed vir 

rangskikking: die een wit, die ander rooi rose. Wanneer Monica praat, rangskik sy die rooi 

rose, wanneer Anna praat rangskik sy die wit rose.  Dieselfde aktrise speel beide rolle. 

 

Anna:  Ek is op `n plaas naby Rouxville in die Vrystaat gebore. My vroegste herinnering is 

die ou skuur naby die nartjiebome. Ek het `n geheime hoekie in darie skuur gehad. In my 

verbeelding was darie hoekie die huis wat ek eendag met my man en kinders sou deel. As kind 

was ek maar tevrede met ons bediende se seuntjie Adam as man, en as ons baba die klein 

porseleinpoppie wat aan my ma behoort het, en wat vir twee-en-`n-halwe jaar in die Bethulie 

konsentrasiekamp oorleef het. Ek het dié ou poppie so liefgehad dat ek soms oortuig was ek kon 

haar hoor kerm as ek haar te lank alleen gelaat het. Party vrouens het drome om groot aktrizes 

te word of om direkteure van groot korporasies te word, maar so lank as wat ek kan onthou, wou 

ek net een ding gehad het...om `n ma te wees. En daarvoor vra ek nie om verskoning nie.  

 

Monica:  When Tony and I drove down my parents` driveway with a bunch of beer cans tied to 

the back bumper and white shoeshine hearts all over the car, it seemed absolutely inconceivable 

that our marriage would ever run into trouble. Even after ten years and two sons we still felt 

untouchable. And then, somehow, somewhere between eleven and twelve years, things 

changed. Life went on as usual, but the atmosphere between us sort of...faded away...just faded 

away...leaving nothing - not anger, or resentment, or disrespect - just a kind of ...vacuum. And 

when I discovered that Tony was seeing other women, I felt strangely indifferent. Life just went 

on. I was thirty-four. The boys were seven and five. (Pause) It`s not that divorce was out of the 

question. It`s just that we were perfectly content to carry on as we were. 

 

And then, one day when I least expected it, I became involved with another man. I met him at 

parents` day at the school. He was my age, divorced, not particularly handsome. His little 

daughter was in the year between my sons. The irony is that we met in the art room as we both 

stopped to look at a painting, done in green and red, of two stick figures holding hands, under 

which had been written the words: “Mommy - Daddy”. He made a comment about the freedom of 

a child`s imagination, and I responded....our eyes met...and a week later...on the pretext of 

attending a mothers-of-the-tuckshop meeting, I went to his house and made love to him. 
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Anna:  Na my matriekjaar het ek in Durban by my ouer suster gaan bly. In die laaste paar 

dae voor ons uit die skool uit is, het ons Engelse Meneer, sommer vir die pret, gevra dat ons ‘n 

opstel skryf: ‘n soort voorspelling van die persoon met wie ons gedink het ons eendag sou trou. 

Ek het heeltemal van darie opstel vergeet totdat my seun André dit  jare later dit op my boekrak 

ontdek het, tussen die bladsye van T.H. van der Velde se “Ideal Marriage”. André was veertien 

en op soek na iets om sy tiener nuuskierigheid mee te bevredig, en daar kry hy toe die velletjie 

papier - oud en vergeel. Ek onthou nog hoe lekker hy gelag het - nie vir wat ek geskryf het nie - 

maar vir die outydse raad oor seks en die huwelik. En om te dink dat toe ek darie boek gekry het 

dit iets was wat jy stilletjies in jou kamer gelees het en dan ver agter die ander boeke op die jou 

rak weggesteek het. 

 

Maar wat my verbaas het toe ek lees wat ek geskryf het, was hoe naby ek aan die waarheid 

gekom het. Ek het voorspel dat my toekomstige man se naam Frank sou wees - sy naam is 

Francois, maar sy vriende noem hom Frank. Dat sy gunstelingpak `n charcoal pinstripe sou 

wees - en dit is. En dat hy `n bril sou dra – en hy doen. Ek het ook voorspel dat ons drie kinders 

sou hê, en dis ook waar: André, wat vandag...vandag 32 is (hulle kom vanaand hier eet), 

Madelein, wat 30 is, en Annatjie,  ons laatlammetjie. Sy`s 24.  

 

Moederskap is al wat ek wou gehad het, so mens kan sê dat al my drome bewaarheid is. Maar 

wat ek nie voorspel het nie was dat dit ons nege jaar sou neem om ons eerste kind te kry...en ek 

sê “kry”, nie “hê” nie, want ons het André aangeneem toe hy vier wekies oud was. Ek onthou 

daardie dag soos gister. Ons het ses jaar lank probeer om ons eie kind te hê, toe drie jaar op `n 

lys gewag en toe die wonderwerk. Die suster het hom in haar arms gehad. So `n spekvet 

kleinding met `n boskasie krulhare. Die suster het ons vertel dat hulle ‘n uur na sy geboorte sy ou 

haartjies in `n sypaadjie gekam het, so dik was dit. En toe ek hom in my arms neem, het hy 

saggies gekerm, en vir die eerste keer in jare het ek gedink aan die porseleinpoppie van my 

kinderdae. 

 

Monica:  And then, after I had spent that one moment with another man (his name was Chris), it 

was as though something unlocked itself between Tony and me, as if the vacuum into which we 

had drifted, was suddenly filled with air. I never saw Chris again. Seven weeks later I discovered 

that I was pregnant. Far from being in doubt, I was absolutely sure that it was my husband`s 

child.  I waited until the boys were asleep.... 
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“Tony, we`re going to have another baby.” 

Silence. 

“How do I know it`s mine?” 

He knew about Chris.  “I only saw him once”. 

“How do I know it`s mine?” 

“I’m sure,”  

“I know, my love, but how can I be sure?” 

“You saw other women”. 

“I`m not pregnant. Anyway, that`s not the issue. We both had our little fling...I`m not pointing a 

finger at you, but if we want to stay together, which I think is what we both want...am I right?...” I 

nodded “...then there is no way that I can raise that child as my own.” 

 

I tried to reassure him, for months I tried, but he simply couldn`t accept it. Bear in mind that this 

was long before the invention of all the fancy contraceptives of today. And as for a blood 

test...well back in the late fifties things simply weren`t as sophisticated as today.  

 

We wanted to stay together...not only for the children`s sake, but for our own as well. And doubt 

is a cancer of the soul that gnaws away at trust and respect. It was a choice between my family 

and my unborn child. 

 

It is easier to let go of something that you haven`t really had, than a husband and children that 

are so much a part of your life that you cannot tell where they end and you begin. 

 

But it wasn`t easy. I only saw him for a few moments after he was born, before they whisked him 

away, and all I remember saying is: “He`s got my husband`s hair.” 

 

Anna:  Soos die Engelse sê: dis amper rule of thumb dat nadat jy `n kind aangeneem het, 

jy een van jou eie sal hê. Twee jaar na ons André aangeneem het, raak ek toe verwagtend met 

Madelein, en ses jaar later met Annatjie. Dis amper asof jy, omdat jy `n vreemde klein siel 

aangeneem het, jy die een of ander skuld afbetaal het. 

 

Vandag is André in die vermaaklikheidswêreld en baie suksesvol. Dit was van die begin af 

duidelik dat hy `n regte klein showman was. As Frank die Cine op hom gedraai het, het hy 

sommer dadelik begin perform. Ek het al gehoor van mense wat groot probleme met aangenome 
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kinders het. Dis seker `n soort lucky dip...alle kinders is seker maar so. Maar ons was gelukkig. 

André was nog altyd `n wonderlike seun vir ons. Dit sou miskien meer interessant gewees het as 

ek vreeslike stories kon vertel oor die vrot appel wat ons gekry het, maar ek kan nie.  

 

Soms, veral op sy verjaarsdag, wonder ek wat het geword van die vrou wat hom weggegee het. 

Ek het al daaraan gedink om uit te vind waar sy is...dit sou nie te moeilik wees nie...en om `n 

brief vir haar te skryf - sonder my adres - net om haar te laat weet dat haar kind in `n gelukkige 

huis grootgeword het, dat hy `n suksesvolle man is en dat hy kleintjies sy eie het. Ag maar ek sal 

dit seker nooit doen nie. Vir al wat ek weet, is sy heeltemal gelukkig met haar besluit. Die verlede 

hoort soms net daar... in die verlede. 

 

Monica:  Today he will be thirty-two...if he`s still alive. (Pause) It`s not that I think I made the 

wrong choice. I don`t. Our two boys had the benefit of growing up with  mommy and daddy in the 

same house, and they`ve turned out well. And Tony and I shared our bed until the day he died - 

heart attack, same as his father and his brother.  

 

But I can`t help wondering, especially on his birhday, what became of him, and above all, 

whether he had a happy life. (Smells a rose) This boy...this boy. And it`s strange to think that he 

will go to his grave without ever knowing that he may have rubbed shoulders with two brothers 

that he never knew he had. 

 

Anna:        Maar soms, as ek sit en ek sien hom op die TV, dan wonder ek of sy ook kyk... 

Monica:   Sometimes, while I`m sitting, watching TV, I see someone with a full head of curly .       

hair, just like Tony had... 

Anna:       en of sy ooit dink... 

Monica:    and I think to myself... 

Anna:       vir al wat ek weet... 

Monica:    that could be him. 

 

Monica draai weg van gehoor.  Dan draai sy skielik terug na die gehoor toe. 

BLACKOUT 
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Donker Afrika 

 

DONKER AFRIKA. Die naam van die plaas is Donker Afrika. Vyftien jaar na die vrouens en 

kinders in hul slaap vermoor is, waar Weenen vandag staan, het my Oupagrootjie sy stok naby 

die Tugelarivier in die grond gekap, sy treë afgetree en daar sy siel in die grond van Afrika 

geplant. “Ek noem die plaas Donker Afrika”, het hy gesê, “sodat ons nooit vergeet waar ons is 

nie. Hier sal ons lig maak”. 

 

Hy was ‘n groot man, ses-voet-vier, met oë soos ‘n arend en blou soos die hemelruim van 

Msinga. G’n Zoeloeman het ooit op sy lande gewerk nie…net die vroue, soos dit hoort. “‘n 

Zoeloe is ‘n vegter”, het hy altyd gesê, “en ‘n vegter mag nie verneder word nie”. Die klonkies het 

die beeste versorg en die vroue het op die lande gewerk. Die mans het hy saamgevat om te 

gaan jag. In daardie dae was olifante en buffels volop…leeus ok. En daar was geen moeilikheid 

met die volk nie. As daar wel twis was oor die een die ander se vrou of koei gesteel het, het hy 

die Indoena die oordeel laat vel, soos dit hoort. 

 

Teen die tyd dat my Oupa Donker Afrika geërf het, was dit een van die grootste plase in die 

distrik. Nie eens die oorlog teen die Engelse, toe die Khakies met hul modderpote deur die 

voorhuis getrap het en al die beeste geslag het, kon die plaas knak nie. Die grond het net stil 

gelê…gelê en wag terwyl Oupa en my pa en hulle Zoeloes oor die klippe van Spioenkop 

geklouter het en loopgrawe in die walle van die Tugela gegrawe het…sy aan sy…Zoeloe en 

boer. My Oupa en sy Zoeloehoofman lê nou nog iewers in daardie walle begrawe… saam, soos 

hulle geval het. En met die Here se genade het my ma en twee ouer broers die 

konsentrasiekampe oorleef.  

 

Eers na die oorlog is ek gebore, toe die Boere in hul duisende na Johannesburg en die myne 

gestroom het, toe die mense so honger was dat hulle slange en meerkaaie gevreet het, toe het 

my ma en my twee broers die plaas uit sy lang slaap gewek, die grond bewerk…die vore opnuut 

gegrawe…veertien uur op ‘n dag. Later van tyd het ons die bure se plaas bygekoop sodat my 

jonger broer ook sy lappie aarde kon hê. ‘n Man moet grond hê, anders is hy soos ‘n blaar in die 

wind.  

Ek het grootgeword, getrou, die kinders het gekom en die lewe was goed. My man het saam met 

my jonger broer geboer. Ons het net twee kinders gehad…’n seun en ‘n dogter.  
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En toe breek die 2de Wêreldoorlog uit en, wragtag, toe gaan die mans weer oorlog toe, die keer 

om teen die Nazis te loop veg. Nie een het teruggekom nie. Iewers in die sand van Noord-Afrika 

lê daar drie stukkies Donker Afrika begrawe. My seun Petrus het die twee plase geërf, en Grieta, 

my dogter, het in Durban gaan bly. Petrus het met ‘n mooi meisie van Vryheid getrou, en hulle 

het net een kind gehad…’n seun. 

 

En toe eendag hou daar ‘n kar voor die huis stil en ‘n man, ‘n Ingelsman, klim af met ‘n 

dagvaardiging. “Daar is ‘n vrou, een van die Zoeloewerkers op jou plaas, wat sê dat sy jou kind 

gebaar het.” 

 

“Petrus, my seun, is dit waar?” Hy het dit ontken, maar hy moes hof toe. Bloedtoetse is gedoen 

en hy was skuldig…vader van ‘n basterkind…en opdrag is gegee dat hy onderhoudsgelde moes 

betaal. 

 

Toe sy vrou dit hoor, het sy haar koffers gepak, haar kind gevat, en padgegee. En tot vandag toe 

het sy nog nooit weer haar voete op hierdie plaas gesit nie. 

 

‘n Paar dae later het die polisie weer vir Petrus kom haal. Weer ‘n hofsaak, maar die keer, dié 

keer was dit vir moord. 

 

En toe kom die storie uit. Die nag toe Petrus se vrou hom verlaat het, het hy stilletjies na die volk 

se kraal gesluip en die basterkind gesteel. Maar iemand…iemand…het hom gesien…’n jong 

seun… agterkleinkind van die einste Zoeloe wat langs my Oupa in die walle van die Tugela lê.  

Hy kon getuig hoe Petrus die berge ingeloop het, die basterkind se koppie met ‘n graaf ingeslaan  

het, en hom net daar begrawe het. Weer het Petrus dit ontken, maar die seun het die polisie na 

die plek van die slagting geneem en daar het hulle die klein lykie gevind. Vyftien jaar voor my 

Oupagrootjie hierdie plaas afgetree het, het die Zoeloes, nie ver hiervandaan, die kinders se 

koppe teen die wawiele te pletter geslaan, maar wat is die verskil tussen ‘n wawiel en ‘n graaf, 

hê Petrus? 

 

Daar anderkant het my Oupagrootjie destyds ‘n stapel klippe om die stok wat hy in die grond 

gekap het, gepak, en dié is tot vandag toe nog daar. Die dag toe hulle Petrus tronk toe gevat het, 

het ek na daardie stapel klippe geloop, tot op die boonste klip geklim, en tot diep in die nag daar 



20 
 
 

gesit, en ek het gedink: ses geslagte, ses geslagte het gekom en gegaan en nou is ek alleen. So 

baie dooies…so baie grafte…waarvoor was dit dan alles?  

 

Petrus het nooit weer teruggekom nie, hy kon nie. Die Zoeloes sou hom in elk geval nooit weer 

as baas aanvaar nie. 

 

Dit was seker so twee jaar na Petrus tronk toe is dat ek een nag hier op die plaas, in die nanag, 

skielik wakker geword het, asof ‘n engel my aan die skouer geklop het. Ek het regop gesit, die 

kers opgesteek, en daar staan hy… ‘n swart man wat ek glad nie ken nie. Snaaks… ek was nie 

bang nie. Ons het mekaar in die oë gekyk. Swart man en wit vrou, Afrika en Europa, wat vir 

mekaar loer oor driehonderd jaar se misverstand en verraad en verdriet. Al die eeue en die 

derduisende lyke wat daarin begrawe lê, het op ‘n enkele knop getrek en soos ‘n bebloede 

planeet tussen ons in die kamer gehang. En toe, sonder ‘n woord, draai hy om en loop die nag 

in. 

 

En nou, elke aand as ek in die bed klim, na ek my Bybel gelees en gebid het, dan wonder ek 

wanneer die laaste nag sal wees. Daardie tyd wat sekerlik sal kom…wanneer ek diep in die nag  

sal wakkerskrik met ‘n lem teen my keel, en sal weet dat die einde uiteindelik gekom het. Want 

toe ek op daardie stapel klippe gesit het, het ‘n slak oor ‘n klip geseil en ‘n silwer spoortjie 

gelaat…‘n kort nasleep wat hier begin en daar eindig, ‘n strepie silwer in die eindelose, nagtelike 

wildernis. En ek het besef: ons is net tydelik hier. Die wiele van Afrika draai stadig… stadig, maar 

so seker soos die dood. En eendag, eendag sal daar net ‘n verbrokkelde stapeltjie klippe oorbly, 

getuienis van ‘n klein strepie mensdom, verlore in die gras van Donker Afrika. 

 

 

 
 


