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ROLVERDELING  

Magrieta Johanna Hendriena de Beer :   

15  jaar oud (1900)  Magrieta is ‘n mooi meisie met ‘n lang hare wat sy in ‘n vlegsel 

dra.  Haar ouers is gesiene boere in die Vrystaat-distrik. Hul plaas se naam is 

Doornkloof.  Magrieta se verhaal speel af tydens die Anglo Boere Oorlog.   

Deel 1: Die afskeid        Deel 2 – Konsentrasiekamp in Brandfort.  

 

Avu (duif/dove):  

15  jaar oud (2009)  Avu is ‘n mooi jong Xhosa-meisie.  Sy het groot geword en skool 

gegaan in Johannesburg by haar ouers, maar het beide verloor in ‘n taxi-ongeluk.  

Na haar ouers se dood moes sy gaan woon by haar tannie/umakazi  in Lusikisiki, ‘n 

tradisionele Xhosa-stad in die Oos-Kaap.  Haar tannie verkoop haar sonder haar 

wete aan ‘n ouer man Balara (kampioen/champion) waar sy dan onder dwang met 

hom  trou.  Sy is heimlik verlief op ‘n jong Xhosa-seun Kwhezi  (ster/ star) 

*hierdie handeling van jong meisies wat “verkoop” word, staan bekend as ukuthalwa 

– taken by force, weggeneem met geweld.   

Deel 1: My nuwe huis           Deel 2: Ukuthalwa  

 

Elize:  

15  jaar oud (2012)  Elize is ‘n skaam teruggetrokke meisie. Sy het valerige bruin 

hare en dra ‘n leesbrilletjie.  Haar ma is baie konserwatief en gee haar nie veel 

vryheid nie, sy mag nog nooit na ‘n skoolsokkie toe gegaan het nie, maar vanaand is 

dit haar eerste keer. Elize is nog nooit gesoen nie.   

Bea:  

15  jaar oud (2012)  Bea is Elize se beste (en enigste) vriendin. Sy is die 

teenoorgestelde van Elize. Sy dra kort skoolrompies en haar hemp se boonste twee 

knope is altyd “perongeluk” losgeknoop. Bea is ‘n kenner op die gebied van 

boyfriends, sy het al vele gehad. Sy is mooi, dra swaar grimering, rook skelm en is 

uitlokkend.  Bea is die enigste junior meisie wat met ‘n Matriek-ou (Ben) uitgaan.  

Deel 1: Die makeover        Deel 2: Die sokkie  
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VERHOOGINKLEDING EN DEKOR 

 

Die toneelstuk vereis minimale/geen dekorgebruik, omdat dit slegs vertellings van 

verskillende karakters is.  Hierdie vertellings speel af  in verskillende eras/tydperke.  

* NB:  ‘n Projektor en ‘n wit skerm word benodig, omdat projeksies baie belangrik 

is gedurende die toneelstuk.  Die projeksies sal die millue aandui waarin die 

vertelling plaasvind.   

Die onderskeie eras waarin die toneelstuk afspeel is: 1900, 2009 en 2012.  ‘n 

Klankbaan met klankeffekte kan ook saamgestel word om die spronge tussen die 

verskillende tydperke aan te dui en dit so meer realisties oor te dra.   

Die karakters maak gebruik van rekwisiete gedurende hul monoloë.  Indien nodig 

kan spelers geplaas word op swart blokke op die verhoog. 

Elke karakter se storie is in twee “hoofstukke” verdeel – so word daar ‘n tydlyn 

geskep waar die gehoor kan sien dat alhoewel tye verander, die mens altyd na ware 

liefde sal bly soek. Die toneelstuk verloop dus nie chronologies nie, maar spring 

gedurig tussen die verskillende tydperke en karakters se lewens.  Indien so voel kan 

die “hoofstukke” se titels soos wat die vertellings ingedeel is ook op die projeksie 

verskyn om verwarring te voorkom.  

VERHOOGUITLEG 

Die skerm staan in die middel van die verhoog (center stage) en die spelers verskyn 

slegs met hul vertelling op die verhoog sodat kostuumveranderings en wisseling van 

rekwisiete kan plaasvind.   

Nota aan regisseur:  Die projeksie vorm die dekor. Die res van die verhoog is kaal.  

Laat die spelers dus interaksie hê met die projeksie op die skerm, bv. wanneer water 

uit die rivier geskep word, of wasgoed gewas word ensovoorts.  

Alle datums, plekke/dorpe waar tonele plaasvind, name en gebeurtenisse is 

deeglik nagevors en is gebasseer op die werklike gebeure.   
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Projeksie:    ‘n beeld van ‘n ou plaashuis  - 

   Welgemoed  Oranje Vrystaat 

Januarie 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Jong meisie, Magrieta, ongeveer 14 jaar oud, is besig om klere en lakens in ‘n 

wasskottel te was.  Sy het ‘n emmer en ‘n groot blok boereseep wat langs haar 

staan, wanneer sy die seperige klere klaar uitgespoel het, rol sy dit netjies op en 

gooi dit in die emmer. Sy het ‘n voortrekkerkappie op haar kop, en ‘n sisrok met ‘n 

onderrok en valle aan. Haar voorskoot is al verslete van harde plaaswerk.                                                                                    

(kostuum moet geloofwaardig en eie wees aan daardie tydperk/era).                           

Haar hare is ‘n ‘n vlegsel op haar kop vasgemaak. 

KLANKEFFEK:  Die wysie van enige FAK-liedjie of  O, Boereplaas gespeel op ‘n           
mondfluitjie 

DEEL 1: DIE AFSKEID 

Magrieta: (neurie saggies terwyl sy die wasgoed was, dan staan sy regop en vee 

haar hande aan haar voorskoot af, sy sug vererg en haal haal die kappie van haar 

kop af)    

Ek verpes hierdie verdomde kappie! Ek lyk soos ‘n Ossewa se kapseil met hierdie 

verspotte ding aan...(sing sarkasties) Aanstap Magrieta, die pad is lank en swaar, 

die mense wag al daar en die koffie is al klaar!  
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‘n Mens kan skaars iets sien wanneer jy die’ kappie op jou kop het, jy kan nie links of 

regs kyk nie, jy moet maar so vorentoe aansukkel soos ‘n bees in ‘n dipkraal.  

Ek sweer ‘n mens sal nog  vassit tussen die kosyn en die sifdeur as jy probeer 

dwarsdraai wanneer jy by ‘n voordeur instap met die gedoente op jou kop. (sy gooi 

die kappie eenkant neer) Gmf! Kyk net hoe lyk die ding, omtrent net so groot soos ‘n 

wasskottel. Ek haat die simpel ding.  Wat help dit ek spaar elke maand my sakgeld 

vir gekleurde sylinte en ‘n mens kan dit nie eers sien as ek my hare vleg nie. (sy 

speel met die lint in haar hare) Koelie Abraham het die mooiste linte op die dorp. Hy 

sê hy laat kom hulle met ‘n groot skip al die pad van Indië af.  En in Indië gebruik 

hulle sywurms, duisende sywurms, om die sagste haarlinte te spin.  Ek het hom nog 

gevra: “Maar Koelie Abraham, nou jok jy sommer! Hierdie linte is dan geel en pers 

en oranje. Wat voer hulle dan vir daardie sywurms? Piesangs, beet en wortels?”  

Koelie Abraham het net gelag en gesê: “Magrietha, in India we have all the secrets 

to make beautifull things. The end of the rainbow is in India...all the colours of the 

world is born there...”    

Ouma Ralie sê dit is sommer ‘n spul twak. Sy dink inelkgeval alles in Koelie 

Abraham se winkel is van die duiwel af.  Sy sê as ‘n mens lank genoeg in sy stoortjie 

gaan rondkrap sal jy nog die Israeliete se Goue Kalf ook daar kry. Maar sy is lekker 

skynheilig, ek het al gesien wanneer sy kerriepoeier en kaneel moet gaan koop koop 

sy net by sy winkel.  Koelie Abraham is die enigste een wat sy kruideniersware nog  

in kardoesies verpak. Hy het bruin papiersakkies vir enige iets, enige grote, van ‘n 

tiekie se loslekkers tot by ‘n kilogram suiker. Alles word netjies afgeweeg en in ‘n 

bruin papiersakkie gegooi. En ek weet, as ons pannekoek of bobotie eet, kan jy 

maar gaan kyk in die kombuis, heelonder, weggesteek onder al die uieskille en 

eierdoppe lê daar altyd een van Abraham se bruin papiersakkies.  

(buk weer om van die wasgoed uit te spoel) Dit is inelkgeval haar skuld dat ek die ou 

verpestlike kappie moet dra. (gryp een van die vadoeke uit die wasbondel en bind dit 

om haar kop soos ‘n kopdoek en maak Ouma Ralie se stem na) “Magrieta, jy is ‘n 

meisiekind, en jy is mooi.  Die son gaan jou vel stukkend vreet my kind.  Jy wil tog 

nie eendag soos ‘n rosyntjie lyk as ‘n jongetjie na jou kom vry nie...Sit op jou kappie 

my kind, die Vrystaatse son het nie genade nie...”   
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(lag lekker en gooi die lap in die water)  Net omdat sy lyk soos ‘n uitgedroogde stuk 

biltong dink sy sy kan heeldag vir my loop en preek.  (vee die hare uit haar oë)  

Dis vrek warm. Ma sal nog laat ek myself doodwerk hier in die son, maar sy sal dit 

nie eers agterkom nie. Voor sy my nog kan kry is ek al lankal uitgebraai soos ‘n stuk 

varkkaaing! Ek haat dit om wasgoed te was. Hierdie ou stink boerseep laat my 

hande bars...Van die more tot die aand, was, was,was...alles word blink gevryf en 

skoongemaak. Tot Gysbert en Ralie loop deur. Dit is ook al hoogtyd! Ek sê al lankal 

vir ma Gysbert is groot genoeg, hy is 9 jaar oud, hy huil lankal nie meer as hy op 

dorings of duwweltjies trap nie.  Nou moet hy elke dag die hoendereiers gaan uithaal 

en die groentetuin natlei.  Ralie is nog bietjie klein, sy mag net help as Liesbet of ma 

by is. Liesbet moes gister vyf hoenders slag en skoonmaak....Dankie tog ek kon 

eerder die perskes skil, ek gril my dood vir daardie knoppierige velle en vere!  

(gaan sit eenkant en haal ‘n perske uit haar kossak) Ek wonder hoekom ma alles so 

skoonmaak? Die hele huis ruik soos somer en perskes, oral staan bottels konfyt en 

gedroogte vrugte. Ma sê ons moet betyds voorsorg tref, sy wil nie omkant betrap 

word deur die Kakies nie...(kyk versigtig rond) Vandat  pappa-hulle weg is het sy 

begin skoonmaak en opruim, ons mag nie eers in die dam gaan swem of gaan 

perdry nie, Johannes moes nou die dag die traporreltjie, Ouma Ralie se silwer 

messe en vurke en die swart eikehout eetkamertafel toedraai met goingsakke en dit 

gaan wegsteek het in die bergkoppie agter die huis... Gysbert het nog gevra wat 

maak hulle, toe sê ma vir hom ons speel wegkruipertjie.  Ouma Ralie het gehuil en 

gefluister: “God slaap nie...God slaap nooit nie...”     

(staan ongeerg op en begin weer die wasgoed in die skottel gooi) Ek is inelkgeval 

nie bang nie. Nie vir enige rooinek nie! Pa sê omdat hulle so lank op die see was is 

hulle so rigtingbedinges dat hulle noord skoon onderstebo lê. En hulle wit 

hoendervelletjies is nie gewoond aan ons son nie, hulle sal nie eers ‘n maand kan 

uithou in die’ hitte nie, hulle sal sommer so lê en gis soos rosyntjies in ‘n emmer 

gemmerbier.  Pa sê die Kakies sal Welgemoed nooit kan kry nie, ons lê ver van die 

groot pad af en die koppies is toegegroei met die doringbosse.  (tel versigtig op haar 

vingers) Dit is omtrent 28 dae vandat pa-hulle weg is. (haal ‘n klein knipmessie wat 

aan ‘n goue ketting hang van haar net af)  
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Ek merk elke dag wat verby is in die ou wilgerboom se stam. 28 dae is lank.  Ek 

wonder hoe lank gaan die oorlog nog aanhou?  

Gysbert loop heeldag en stories vertel oor hoe hy vir sy 10de verjaardag wil oorlog 

toe gaan op ‘n vosrooi-hings en hoe hy dan uiteindelik ‘n regte geweer mag kry, want 

pa het gesê as hy terugkom gee hy vir Gysbert sy eerste windbuks.  Hoe wil Gysbert 

inelkgeval oorlog toe gaan met ‘n windbuks? Dink hy hy gaan vinke en tarentale 

skiet? Ag, maar ek los hom, laat hy maar dink hy kry ‘n regte geweer...Hy is seker 

nog bietjie jonk om van sulke dinge af iets te weet.  Ek wens ek kon saam gegaan 

het, ek is seker dit is baie lekkerder om heeldag rond te ry jou op perd en Kakies te 

skiet, as om hierdie vervlakste wasgoed te was.   

Pa en Oupa Gys het saam met oom Hannes-hulle en oom Andries van langsaan 

gegaan.  (gaan sit en maak begin haar vlegsel losmaak) Ek het hulle daardie aand 

afgeluister in die spens na aandete. Pa het gesê dit is nou die tyd wat die Afrikaner 

getoets gaan word vir sy geloof en sy liefde vir sy volk en vaderland.  ‘n Nuwe man, 

Generaal Christiaan de Wet, was nou in beheer van boere wat geveg het in die 

Vrystaat. Pa sê hy is ‘n slim man, ‘n vryheidsvegter wat die boere gaan lei tot die 

Kakies ons om vergifnis gaan smeek.  Generaal Christiaan de Wet het alreeds twee 

oorwinnings gehad, by Sannaspos en Reddersburg het hy die Engelse oorval totdat 

daar omtrent niks van hulle oorgebly het nie. Pa sê hulle maak die regte keuse om 

daar aan te sluit. Ouma Ralie het gesê hulle almal is verspot, te veel boere se bloed 

het al hierdie aarde gevoed...sy het gesê dit is malligeheid en President Paul Kruger 

is ‘n lamsakkige uitpeul-oog brulpadda, ‘n boepens vol wind, niks anders nie...Oupa 

Gys het so kwaad geword dat hy sy bord stukkend gegooi het, hy het haar nie eers 

gegroet toe hulle die volgende dag gery het nie. Ek het haar eintlik jammer gekry toe 

ek haar daar sien staan het op die stoep, sy het gewaai en gewaai tot lank nadat 

hulle deur die tweede driffie was. Oom Hannes se seun Albertus het heel agter gery, 

hy het eenkeer omgekyk, sy hoed hoog in die lug gehou, drie skote geskiet, toe is 

hulle weg in ‘n stofwolk.  

(glimlag en vat weer aan die knipmessie) Albertus.  Albertus het die mooiste perd 

van almal. ‘n Pikswart hings met lang gladde hare. Majoor. Dit is sy naam.  Toe die 

vrouens die laaste kossakke en waterbottels regsit en die mans vir oulaas onder die 

koelteboom gemmerbier drink en rook, het ek weggeglip na die perde toe.  
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Majoor het ‘n nuwe saal gehad en sy maanhare was netjies uitgekam. Albertus se 

voorletters was uitgebrand op die saal, A.D Le Roux ..Albertus Daniel Le Roux... 

Ek weet nou nog nie hoekom ek dit gedoen het nie, maar ek het my een lint uit my 

hare gehaal en dit versigtig in Majoor se maanhare gevleg. ‘n Wit sylint van Koelie 

Abraham se winkel.  Skielik was hy langs my.  

“En die lint? Dit gaan lyk of ek gaan skouperd ry eerder as om oorlog toe te gaan.” 

Hy het gelag. Sy oë was sagbruin soos melkkoffie.  

“Ouma Ralie sê wit beteken vrede.”  

“Ek weet...”  Hy het so sag gepraat ek kon hom amper nie hoor nie. Ek het 

ongemaklik geword en sommer net begin praat.  

“Jy is ‘n mooi een om te praat oor ‘n skouperd! Majoor is so blink gepoets en uitgevat 

dit  lyk eerder of jy oppad is om te gaan vry en kersopsteek...” Ek was dadelik spyt 

toe ek dit gesê het, ek kon my tong afbyt!  

“Wie weet....dalk het ek...” Sy gesig was naby myne. Te naby.  Ek het skielik gevoel 

of ek onderstebo afrol, soos ons elke jaar maak by die kerkkamp se damwalletjie as 

ons waatlemoenfees hou, deurmekaar, opgewonde, bang...Hy het sy hand bo-op 

myne gesit, ek was besig om die laaste knoop te maak in die lint.  

“Mooi nê?”  

“Ja, dit is mooi...” En toe voel ek hartseer, sonder dat ek weet hoekom. Albertus was 

nog altyd daar. Ons was saam in die plaasskool, ons speel kleilat en vang vinke en 

springhase vandat ons vyf jaar oud was, Albertus het my altyd gewen in alles, 

behalwe die een keer toe ek hom gewen het toe ons resies gehardloop het dam toe. 

Hy stry tot vandag toe dat hy in ‘n plaat duwweltjies getrap het en dat dit kroekens 

was. Albertus wat die meeste gedroogde perskes kan eet, wat altyd ‘n bok met een 

skoot ‘n kopskoot kan skiet, Albertus wat eenkeer amper dood gegaan het toe hy op 

‘n pofadder getrap het en net betyds weggespring het dat die tand in sy skoensool 

afgebreek het...hy het nou nog die vervlakste tand, en hy kon my vir ure daarmee 

rondjaag en terg....Albertus, wat nou moet oorlog toe gaan. Wat skielik, sommer net 

so, so groot soos pa-hulle lyk, wat nou ook sy eie pyp in sy baadjiesak dra... 
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“Magrieta...ek wil iets vra...”  Ek was bang om vir hom te kyk. “Magrieta, ek het nie 

nou die geld gehad om ‘n kysringetjie te kon koop nie...” My hart het ophou klop.  Hy 

het ongemaklik rondgetrap en versigtig iets uit sy baadjiesak gehaal. “Maar ek het vir 

jou hierdie knipmessie gebring. Ek weet dit is nou nie baie nie, maar ek wil net vra of 

jy dit vir my sal hou tot ek terugkom. En as ek terug is en jy het hom nog, en jy voel 

dieselfde, het ek gewonder of jy dan dalk my nooi sal wees...”  

Hy het die knipmessie om my nek gehang. Ek kon niks sê nie. Nie eers dankie nie. 

Daar was ‘n knop in my keel, van huil en van lag tergelyk. 

“Magrieta?”  

En toe sê ek..: “Miskien...Ons sal maar moet wag en kyk...”  

Die mans het begin nader kom, Gysbert en Ralie het aan Pa gehang soos twee 

apies, ma het probeer lag, maar haar oë was nat. Albertus het op sy perd geklim en 

my hand ‘n drukkie gegee.  

“Dankie vir die lint...Ek sal aan jou dink as ek dit sien...”   

Ek was bang ek sien hom nie weer nie.  

“Albertus. Wag. Is jy...is jy nie bang nie?”  

Hy het geglimlag en sy hoed op sy kop gedruk.  

“Wie ek? Kom nou Magrieta, lyk my jy het vergeet wie is die wegkruipertjie-kampioen 

van Welgemoed! Een-twee-drie-blok-myself! Hulle sal my nooit vang nie. Nooit 

nie...En ek weet mos nou, ek het ook iemand wat vir my wag dat ek terugkom.”   

 Hulle is daar weg, drie skote...Hy het drie skote geskiet....een-twee-drie-blok-

myself....28 dae is lank. Ek wonder hoe lank gaan die oorlog nog aanhou?  (sy begin 

stadig die emmer met die wasgoed optel. Skielik stop sy en vou die knipmessie teen 

haar bors) 
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Albertus, ek wil jou nog sê, my antwoord is nie miskien nie, dit is ja. Ek wou daardie 

dag so graag ja gesê het, ek wou regtig, maar Ouma Ralie het vir ons gestaan en 

kyk en toe skielik toe weet ek nie of ek so mag voel oor jou soos wat ek voel nie en 

of dit dan ook ‘n sonde is soos al die dinge in Koelie Abraham se winkel... en ek wou 

ja gesê het, maar die knop in my keel was van hartseer en van blywees te groot om 

iets te kon sê, en ek weet ek moes ja gesê het sodat jy met sekerheid kan weet ek 

wag vir jou.  Maak nie saak hoe lank die oorlog aanhou nie.  Ek sal wag.  

Liefde Magrieta Johanna Hendriena de Beer  

(ligte verdonker) 
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Projeksie:    ‘n beeld van ‘n watergat/rivier -  

   Lusikisiki Oos-Kaap 

Augustus 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avu is geklee in ‘n wye Afrika-romp, sy het ‘n eenvoudige hempie aan en haar hare 

is vasgevleg teen haar kop. Sy dra helder kleurige armbande en is kaalvoet.  Avu 

balanseer ‘n groot emmer op haar kop, die emmer kantel gevaarlik en sy loop 

sukkel-sukkel in ‘n reguit lyn) 

KLANKEFFEK:  Vrolike Afrika-musiek, dromme of dreunsang deur Xhosas 

DEEL 1: MY NUWE HUIS 

Avu: (konsentreer hard soos sy probeer om die emmer bo-op haar kop te hou) Kom 

nou Avu...nog net ‘n paar tree...een voet voor die ander...daarsy...nog net een klein 

treetjie....nog een...en nog een...(die emmer kantel heeltemal anderkant toe) 

Nee...nee....kom, kom...aaaaaaa.....(sy verloor haar balans en die emmer val met ‘n 

slag op die grond) Ag shit. (tel die emmer vies op en sit hom weer op haar kop)  Dit 

is nou al die vierde keer vandag. Ek gaan nooit leer om hierdie simpel ding op my 

kop rond te dra nie....Dit is anyway die stupidste ding waarvan ek nog ooit gehoor 

het.  

*Avu – duif/dove 
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Geen wonder al die Xhosas hier se koppe is so plat soos skinkborde nie....as ek 

heeldag met sakke mielies en emmers water op my kop moes rondloop sal hy ook 

heeltemal plat en skeef trek soos hulle sin. (die emmer kantel weer woes en sy sit 

hom vinnig op die grond neer) Nee wat....genoeg geoefen vir vandag.  

(gaan sit moeg op die grond en praat vererg met die emmer) Hey jy! Jy hou jou 

verniet so upperclass en fancy! Net môre, net môre loop ek met jou op my kop van 

die hut af tot hier by die rivier, al met die voetpaadjie langs oor daardie opdraand en 

weer af tot by hierdie wal...hoor jy my? Al moet ek jou self op my kop vasbind met ‘n 

stuk tou...(breek geirreteerd ‘n stukkie van ‘n tak af en krap haar kop) 

Aaaaauuuuggghhh, as ek nog een dag langer hierdie vlegsels moet dra gaan ek lyk 

soos ‘n chinees...Umakazi het die goed so styf gevleg, my oë trek skoon skeel. En 

dan praat ek nie eers van die jeuk nie!  Dit voel of daar duisende miere op my kop 

rondhardloop....Dit is vieslik. (gril en klap vererg ‘n muggie weg)  En hier is so baie 

goggas en creepy crawlies....dit is soos ‘n bad episode van Fear Factor. 

Spinnekoppe, boomslange, muggies, steekvlieë...Sis! Kyk hoe lyk my bene en arms 

opgevreet van die spul sandluise....(krap vererg haar been) ‘n Mens sal siektes kry in 

hierdie dump, en jy sal hier vrek en die res van die wêreld sal dit nie eers weet nie. 

 (sag) Ek haat dit hier. Ek wens ek kon teruggaan Joburg toe. Hoe kan mense hier 

bly? Dit voel soos Survivior.  Ons sit hier weggesteek, weg van die wêreld, weg van 

mense...Umakazi het nie eers ‘n TV nie, sy sê hulle hou konserte om die vuur as die 

aande vervelig raak. Konserte! Noem sy daardie vals gesing en voetgestamp ‘n 

konsert? ‘n Mens kan sien sy het nog nooit ‘n regte show gaan kyk in ‘n theatre 

nie...Dêdda het ons hierdie jaar nog gevat om Lion King The Musical te gaan kyk. 

Ons het tickets gekoop wat reg langs die paadjie is, en toe ons weer sien toe kom 

daar ‘n olifant verby ons gestap, sy slurp was so naby aan my wang, as ek vinniger 

omgedraai het sou hy aan my geraak het.  Dit was die mooiste show wat ek nog ooit 

in my lewe gesien het...toe ek dit sien toe dink ek....Africa must have been God’s 

favourite place te create, want die Here het die mooiste diere wat hy geskape het uit 

Afrika laat kom. Ek was verlief op Afrika, ek het posters laat maak en vir my ‘n badge 

en ‘n t-shirt gekoop wat sê: I LOVE Afrika... 

*Umakazi – tannie  
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Dit was voordat ek hierna toe moes kom.  Lusikisiki. Dit is hier waar Umakazi nog 

haar hele lewe lank woon. Dêdda het ook hier groot geword, Umakazi is sy suster. 

Ek onthou, ek was nog baie klein, toe het ons een Desember hier kom kuier. Toe 

was dit vir my ‘n adventure, dit was soveel lekker as Joburg, ek wou vir ewig hier bly.  

Ons het stywe pap en wors uit kleiborde geeet, sonder messe en vurke, sommer so 

met ons vingers die sous uit die pot gelek. Mama het amper ‘n heart attack gekry toe 

sy sien Umakazi het nie messe of vurke of lepels nie.   

Ons het kaal geswem in die rivier en die swart klei sag getrap toe wys Umakazi my 

hoe om potte te maak en hulle droog te bak in die vuur.  My pot het ek versier met 

gekleurde kraletjies en glasballetjies...Sy het vir my ‘n groen en rooi skirt laat vleg uit 

harde wol en sy het die ander meidjies gevra om vir my krale in my hare te sit.  As ek 

my kop vinnig heen en weer gedraai het, het die kraletjies kliek-kliek gemaak en 

blink in die sonlig.  En in die aande het ons buite geslaap op grasmatjies, want die 

hut was warm en benoud. En dan het ons geluister na die jakkalse en die paddas en 

Dêdda mooie slaapstories vertel van die geeste wat in die sterre woon en ons oppas 

waar ons ookal gaan.  Dit is hier waar Dêdda my vertel het dat alle Xhosas se naam 

iets beteken, want jy dra jou naam met trots, as mense jou naam ken, ken hulle jou 

binneste. En toe sê Dêdda my naam beteken duif...Avu.  Want die dag toe ek gebore 

is, het daar vrede in sy hart kom lê.  Dit was my mooiste storie. Dêdda moes dit oor 

en oor vertel.  

Toe ons vakansie verby was het ek gehuil, ek het so geskreeu Mama het my 

pakslae gegee, en ek het gehuil tot my keel seer was. Ek het vir Dêdda daardie aand 

gevra hoekom hy dan weggetrek het uit Lusikisiki...sy oë was hartseer en hy het 

gesê dat hy nie daarvan gehou het  hoe die mans die vrouens daar behandel nie. Hy 

het Joburg toe getrek toe hy ‘n groot genoeg man was. Daar het hy vir  Mama 

ontmoet by ‘n ballroom-club en hulle het getrou...Joburg is ‘n nice place. Daar is baie 

mense en karre en musiek wat uit al die winkelvensters speel, en ‘n Mc Donalds met 

crispy chips en KFC se spicy chicken wings dat jou mond en jou neus en jou oë so 

brand, maar dit is net te lekker, jy hou net aan eet en eet tot jy later so brand dat jy ‘n  

icecream moet eet.  

*Lusikisiki – ‘n Tradisionele Xhosa-stad in die Oos-Kaap 
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Ek was happy in Joburg.  (trek haar bene op teen haar ken) Ek mis my friends...Ek 

wonder wat doen Jolene en Thembi-hulle nou? Ek sou nog saam met hulle die nuwe 

Twilight-movie gaan kyk het.  Ek wens alles was nog fine...soos voor die Taxi-

ongeluk.  Toe Mister Nigel my daardie dag oor die interkom geroep het, het ek 

geweet daar was fout.  Toe ek in die kantoor kom staan was Umakazi klaar daar.  

Hulle sê die Taxi het oor ‘n rooi robot gejaag, hy het in Dêdda-hulle vasgery, kop-

aan-kop...En toe kom haal Umakazi my. Sy was my voog. Ek moes by haar gaan bly 

in Lusikisiki... 

Ek mag nie eers my friends gegroet het nie, ek het nooit weer vir Jolene of Thembi 

gesien nie.  Ek het geskop en geskreeu, maar sy het my aan my arm uit die kantoor 

gesleep en ons moes dadelik op die trein klim.  (skop die emmer om) Ek haat 

haar...(skreeu) Ek haat haar!  Sy het alles gevat. My jeans, my mooi klere en t-shirts, 

my selfoon, my beddegoed, my vriende...my hele lewe....Ek het niks hier nie. (sag) 

Ek haat haar.  Haar vet boude en groot kaal borste wat skud en skud, haar 

aangebrande pap sonder sout, haar stink huis met die beesmisvloere en kleimure, 

haar suur bokmelk wat staan en dik word in die kleipotte in die son, haar growwe 

komberse wat jou lyf stukkend skaaf  as jy onder dit gaan lê, haar vuil en grillerige 

grasdak vol spinnekoppe en muggies....en as ek vra hoekom bly haar antwoord altyd 

dieselfde: tradisie. Ek haat tradisie! Daar is ‘n lewe daar buite Umakazi, daar is ‘n 

lewe daar buite waar ‘n mens kan lewe...Hier by julle is dit ‘n tronk.   

Al wat ek heeldag moet doen is werk. Van die môre tot die aand...vloere met nat 

beesmis smeer, klei teen die mure plak, potte in die vuur bak tot dit voel of jou 

voorkop se vel stukkend brand van die heeltyd voor die warm oond staan, suurdeeg 

afknie, roosterkoeke bak totdat jy later nie eers meer die blase op jou vingers voel 

nie, water gaan haal om te was, water gaan haal om te kook, water gaan haal om 

skoon te maak, water gaan haal om haar mielies nat te gooi, water gaan haal om 

Umakazi se voete te was...altyd water gaan haal, met hierdie vervlakste emmer wat 

nie wil regop bly staan op jou kop nie.  (raak skielik skaam) Maar ek sal honderd 

keer ‘n dag loop water haal...want ek as water kom haal dan sien ek vir Khwezi. 

(glimlag sag en krap met die stokkie voor haar in die sand) Khwezi swem elke dag 

hier by die watergat.  

*Khwezi – ster  
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Hy is so bietjie ouer as ek, seker so twee jaar...ag, dit maak tog nie saak 

nie...Khwezi met die mooi diep stem, wat harder en mooier sing as al die mans en 

wat die dromme speel as hulle vuurmaak, totdat jy die dromme kan voel klop in jou 

hart in... Khwezi met die groot glimlag en spierwit tande soos rivierklippies,  Khwezi 

met die swart blink vel wat lyk soos die nat klei van die rivierwal...Khwezi, die enigste 

een wat Lusikisiki vir my weer mooi laat lyk het en wat die hartseer oor my Dêdda en 

my Mama kom beter maak het.   

(kyk op in die lug) Sy naam beteken ster. Khwezi....Hy sê sy pa het gesê hy sal 

eendag ‘n groot man word, so groot dat sy skouers tot aan die hemel sal raak en sy 

hart, sy hart sal tussen die sterre klop...Khwezi het my saamgevat vlei toe. Hy het 

die dorings uit my voete gehaal en hulle sag gesmeer met bloekomboom olie.  Ons 

het  suur vytjies en bessies geeet, en hy het ‘n tarentaalveer in my hare gedruk. Ek 

het hom van alles vertel, van Joburg, van Mama en Dêdda, van my hartseer oor my 

vriende....(sy tel die emmer op en druk dit teen haar vas) En toe het hy my hand 

vasgehou en my teen sy bors vasgedruk...Khwezi, wat ruik soos die gras van die 

veld en nat grond.... 

Hy  het gesmile en gesê hy sal maak soos my Dêdda gemaak het. Volgende jaar is 

hy ‘n groot man, dan sal hy my terugvat Joburg toe...dan kan ons trou en dans en 

KFC eet, dan koop hy vir ons ‘n groot huis met gras en koeltebome en sy eie 

motorcar en dan ry ons Sondae-middae deur die strate terwyl ons  icecreams eet en 

Cream Soda drink...Hy het my gepromise... Volgende jaar gaan ons weg.  Ek en 

hy....My Khwezi, my ster... 

 

(ligte verdonker)  
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Projeksie:    ‘n beeld van ‘n tienermeisie se kamer -  

   Enige plek 

November 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Twee meisies, Bea en Elize is besig om reg te maak vir die skoolsokkie.  Elize sit 

kruisbeen op die vloer, haar hare hang in nat toutjies oor haar gesig. Elize het ‘n 

gewone t-shirt aan, met ‘n handdoek wat om haar skouers hang. Agter haar staan 

Bea, met geel plastiek handskoene en ‘n haarborsel, sy is nog in haar skoolklere, 

haar skoolhemp is gevaarlik laag oopgeknoop. Sy het ‘n bottel suurlemoensap en ‘n 

groot blok groen Sunligth-seep in haar hand.  Bea spuit ‘n wilde spuit suurlemoensap 

oor Elize se kop uit, sy probeer die straal suurlemoensap vinning wegborsel, maar 

dit loop steeds in Elize se oë.  

KLANKEFFEK:  Enige gunsteling Afrikaanse-band van tieners (Glaskas, Karin Zoid, 
Heuwelsfantasties) of musiek van die nuutste MK-treffer 

DEEL 1: DIE MAKEOVER  

Elize: (knyp haar oë vinnig toe en rem vorentoe) Eina man! Jy trek my hare! Jislaaik 

Bea, werk net bietjie netjieser, ek is nie ‘n blêrrie PEP-barbiepop nie...(vryf haar oog) 

Eina dêmmit! (voel rond vir die punt van die handdoek) Waar is die handoek? Daar 

loop suurlemoensap in my oë!  Asof dit nie alklaar erg genoeg is dat ek ‘n hierdie 

flippen leesbril moet dra van Sub A af nie, gaan jy my nog blind maak voor ek in 

Matriek is. Can you imagine: Biologie Hoërgraad in Braille!  Haai, Bea het jy al 

gedink, ek wonder hoe doen blinde mense biologie sketse?  
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Bea: (toon nie veel belangstelling nie) Ag man ek weet nie. Miskien doen hulle net 

die hoofstuk oor voorplanting en seks. Jy weet...Let your fingers do the walking 

through the yellow pages...hulle sal seker darem weet waar sit hulle 

voorplantingssisteme.  

Elize: Sies Bea!  (Bea gee Elize se hare weer ‘n harde pluk en snork vererg) EINA! 

Bliksem Bea...ek het gesê werk net bietjie netjieser, ek is nie... 

Bea: (vererg) Ag shurrap Elize! Hoe de hel wil jy hê moet ek hierdie vaal muisdrolle 

van jou highlights gee as jy nie stil sit nie? Pain is beauty remember... 

Elize: (brom onderlangs) Met die hoeveelheid pyn waardeer jy my sit is ek teen 

vanaand  Mej. Suid-Afrika.... 

Bea: Luister, dit is nie my skuld dat jou koekerige ma nie glo in ‘n Salon Highlight Kit 

nie.  Waar sy gehoor het dat dit jou hare laat uitval weet die fok alleen....Plaas jy 

peroxide eerder net die damn goed dan hoef ek nie nou hier te staan en jou hare op 

te klits met sunligth liquid en suurlemoene nie...jy ruik soos ‘n blêrrie Lemon 

Meringue!  

Elize: (vir die gehoor, as verteller) Ek ruk my kop weg en gluur vir Bea aan soos 

Sammy in Days of our Lives.   (vir Bea) ‘n Lemon Meringue?  ‘n.....Flippen Lemon 

Meringue? Nou wat die hel moes ek anders doen huh?  

Bea: (staan met die haarborsel en die bottel suurlemoensap in haar hand en begin 

lag)  Moenie my bitch nie, ek sê maar net. Jis, jy lyk af...(kyk na die goed in haar 

hand) Suurlemoensap en sunlight liquid – praat van outyds! Jy kan bly wees ons 

moes nie geslagte katvelle of vlermuispie ook in jou kroese gesmeer het nie... 

Elize: (dikmond) Jy is glad nie snaaks nie hoor... 

Bea: (kom staan voor haar met haar hande in haar sye) Hey..hey...Elize...ek joke 

net. Kyk. (trek ‘n handspeëltjie nader) Jou kuif is alklaar ligter.... 

Elize: (kyk aandagtig in die spieël na haarself) Dink jy regtig so? Kan jy dan al iets 

sien?  

Bea: (staan en grin) Ja, for shure....al wat jy nou nog kort is drie styfgeklitste 

eierwitte, dan is jy good to go!  
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Elize: (spring regop) Luister...los dit! Ek loop liewer.  

Bea: (druk haar skouers met mening en Elize sak weer neer op die vloer) Sit op jou 

gat en sharrap! Hou op om so prima donna te wees! Ek is amper klaar...dis nog net 

jou agterkop, dan is jy ready for action.... 

Elize: (vryf haar skouers waar Bea haar gedruk het. Bea gaan aan om haar hare te 

kleur en te kam. Elize word weer die verteller.)  Bea was nog altyd sterker as ek so 

ek sit liewer en sharrap.  Sy is my beste vriendin al vandat ons in die laerskool was. 

Ek is anyway nie lus vir baklei nie.  Ek het baie ander dinge waaroor ek worry. Ek 

stres my in ‘n sweetkol in oor vanaand se sokkie, maar ek wil dit nie vir Bea wys nie.  

Vanaand is my eerste keer dat ek uiteindelik oud genoeg is vir ‘n behoorlike 

sedelose skoolsokkie!  En net so between me and you, dit is vandag my verjaardag, 

ja, what the hell, my ma bring vanoggend vir my ‘n Mareetha Maartens boek – Wat 

elke dogter moet weet. So ‘n pers boekie, toegebind met ‘n pienk strik en my ma se 

mooiste predikantsstemmetjie: “veels geluk moeksie se oudste. Hoop jy leer nog 

vele lewenslesse uit hierdie boekie. Mag dit jou kompas en jou padkaart wees vir die 

lewe vorentoe...” Sy moes seker gesien het ek lyk nie baie impressed met pers 

blommetjies boek nie, ek dink sy het sleg gevoel, ek weet ook nie altyd met my ma 

nie...wat weet sy anyway van true love en kisses. Bea sê sy dink my ma het nie ‘n 

baarmoeder nie, sy moes ons verseker uitgebroei het!  Partydae stem ek nogal 

saam met haar.  Net voordat sy by die deur uit is het sy net so half oor haar skouer 

geloer en met ‘n Laserus-gaan-te-ruste stem gemompel: “Jy mag maar vanaand na 

die sokkie toe gaan. Jy is mos nou oud genoeg...” En toe het sy daar uitgestorm en 

in die tuin gaan huil.  Oud genoeg? Regtig? Bea sokkie al vandat sy in St.3 is en sy 

is al agt keer gesoen – drie daarvan was French Kisses.  Wat as niemand my 

vanaand soen nie? Shit. Wat as iemand my wel soen? Wat doen mens dan?  

(Bea gee weer ‘n harde pluk aan Elize se hare en Elize kyk vererg om) 

Elize: EINA!  (vryf haar kop en fluister) Fokkit.  

Bea: (begin weer woes te kam) Luister, as jy nie nou ophou nie, dan los ek jou net 

so dat jy lyk soos ‘n tarentaal...okay?  

Elize: Ja...okay. (‘n Stilte volg. Dan as verteller) Ek moet haar vra.  (vra versigtig vir 

Bea) Bea.... 
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Bea:  (besig om te konsentreer om Elize se hare deur te kam) Mmmmm.... 

Elize: Kan ek jou iets vra?  

Bea: (kyk vies op) As jy my nog eenkeer  gaan vra hoe ver is ek gaan ek wraggies 

my moer strip en sommer jou hare ook...Remeber...PAIN IS BEAUTY! So butch up 

dammit en SIT STIL!  

Elize: Nee man, dit is nie dit nie...dit is net....ek het sommer gewonder... 

Bea: Wat? 

Elize: (sag) Hoe voel dit as ‘n ou jou soen? 

Bea: (gee ‘n gilletjie van verbasing) Elize! You must be shitting me! Jy wil tog nie vir 

my sê jy het ‘n crush op Bakkies Botterhande nie!   

Elize: (keer vinnig) Ag Bea, moenie stupid wees nie. Jy weet ek kan nie nee sê 

nie...en inelkgeval, ek het hom jammer gekry.  

Bea: Wel, eerder jy as ek.  Daai ding beginne sweet as hy skaars ‘n mens se 

parfuum ruik!  Jy gaan so nie vanaand gesoen word nie, veral nie deur Bakkies 

nie...Groas!  

Elize: (vererg) Ag man, ek praat nie van Bakkies nie....ek praat...oor die algemeen... 

Bea: (pruil haar lippe) Bea...jou klein flêrrie merrie!  

Elize: (skaam) Man, jy weet wat ek bedoel.... 

Bea: Okay, okay...ek joke net...moet jou nou nie weer wip nie.  (dink lank asof sy 

haar verskillende ondervindings opweeg) Mmmmmmm....dit hang af wie jou soen.  

Elize: Huh? Wat de hel beteken dit nou?  

Bea:  Ag jy weet....party ouens proe soos hamburgers en peppermints, en party 

ouens soen jou asof hulle ‘n poedingbak uitlek en ander weer asof hulle bang is jy 

word pregnant as julle spoeg meng...Ek weet nie....dit hang af okay.  
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Elize: (versigtig) En Ben? Hoe soen Ben?  (as verteller) Ben is Bea se nuutste 

boyfriend, al die girls in die skool word soos Durban July resiesperde as hulle vir Ben 

sien.  Hulle proes en giggle, trap rond, flair hulle neusgate...die hele works. Dit is 

disgusting.  

Bea: (sug verlief en gaan sit plat langs Elize op die vloer) Ben....(sug dramaties) Ben 

soen soos ‘n moviestar...jy weet, sagte lippie, koel, asof hy ‘n icelollie gesuig het, 

stadig, diep en romanties en uuuuuuurrrggghhh...dit is weird, sodra hy my soen gaan 

staan alles stil, maar terselfdetyd voel dit asof ek op ‘n merry-go-round is...om-en-

om-en-om-en-om...en sy hande...oeeeeee, sy hande is so groot hy kan my twee 

keer om my lyf vat... 

Elize: (brom onderlangs) Klink vir my meer of hy jou ‘n mouthwash gee.... 

Bea: (trek haar neus vies op ‘n plooi en staan vererg op) Ag Elize, wat weet jy? Jy 

sal nie verstaan nie. Jy is nog in jou babygrows...ek is al ‘n vrou. Besides, jy moet vir 

Ben uitlos, ek gee nie om of jy my beste vriendin is nie, hy is off-limits! Hoor hier, wat 

gaan jy aantrek vanaand? Asseblief net nie daai Sannie-gaan-weeshuis-toe T-shirts 

en skirts nie!  

Elize: (as verteller) Bea kan my so irreteer as sy so bossy is.  (ongerg, vir Bea) Ag 

man, ek weet nie, ek worry anyway nie.  

Bea: (gaan staan beslis voor haar, hande op haar heupe) O nee girlie, ons gaan jou 

‘n makeover gee! Ou Bakkies Botterhande sal in karingmelk verander as jy jou 

vanaand sien.   

Elize: (keer vinnig) Bea, wag, asseblief, dit is regtig nie nodig nie... 

Bea: (druk haar vingers in haar ore en sing) Lalalalalalalalala, ek kan jou nie hoor 

nie....lalalalalalallalaaaaaaaaa! 

Elize: Bea! Bea! Ag okay fine...hey, ek sê dit is fine. Asseblief hou net op met sing, 

jy is valser as ‘n gekrapte Kurt Kerm cd.  

Bea: (stop en kyk haar vies op en af) Hey, ek probeer net help.  Jy kan bly wees ek 

deel my top confidential secrets met jou....wil jy weet wat is die geheim om verseker 

gesoen te word?  
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Elize: Ek weet nie...sê maar.  

Bea: Flavoured lipgloss!  ‘n Ou wil ietsie hê om te proe as hy vanaand huis toe gaan. 

(haal ‘n botteltjie voor by haar bra uit) Check net wat het my sussie uit Joburg vir my 

gegee die naweek...Strawberry cream Lipgloss....Dit is die enigste flavour op die 

dorp! So al wat jy hoef te doen is pout, pounce en Strawberry punch is for lunch!  

Elize: (huiwerig) Ek weet nie so mooi nie....Jy het gesien hoe lyk van die girls wat 

daardie Grape Lipgloss aangehad het, dit kleur jou lippe pers! Ek wil nie lyk soos ‘n 

Avatar by vanaand se sokkie nie... 

Bea:  Elize, is jy stupid of iets? Strawberries is pienk!  So jy kry sommer ‘n natural 

colour tint as well....Trust me, hierdie lipgloss is to die for!  As Bakkies eers hierdie 

flavour geproe het sal hy beg for more...Toe,moenie net hier sit nie, ons moet jou 

hare gaan droogblaas en hierdie suurlemoenshit uitspoel....Elize, as ek vanaand met 

jou klaar is gaan jy moet keer vir jou wickets.  

(ligte verdonker) 
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Projeksie:    ‘n beeld van tente in ‘n konsentrasiekamp - 

   Konsentrasiekamp Dwyersdorp (Brandfort) 

Swart Oktober 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Magrieta sit voor die skerm, haar hare is steeds gevleg, maar dit is vuil en 

deurmekaar.  Sy het ‘n verslete tjalie vol gate wat om haar skouers hang.  Haar 

wange is rooi gebrand en haar lippe is droog en gebars.  Voor haar het sy ‘n ou 

geroeste emmer met water in, sy is besig om vuil lappe daarin uit te spoel, net soos 

in die eerste toneel. Indien moontlik kan byklanke van wind en kinders wat huil 

saggies in die agtergrond gespeel word.) 

KLANKEFFEK:  Wind wat mistroostig waai en fluit en kindertjies wat huil. 

DEEL 2:  KONSENTRASIEKAMP IN BRANDFORT 

Magrieta:  (spoel die vuil lap uit en probeer dit in ‘n bondeltjie saampers om die 

water uit te druk, maar haar hande is te swak, sy sit dit langs haar op die vloer neer) 

Hierdie wind....hierdie alewige wind wat net aanhou waai en waai....die stof lê al van 

vroegoggend af soos ‘n kombers oor die tente gegooi.  Ek haat hierdie wind.  Dit 

maak my bang. In die aande klink dit soos kindertjies wat huil.  ‘n Mens weet ook nie 

meer nie...dalk is dit die kampkinders wat huil, alles klink dieselfde...Ek wens vandag 

ek het my kappie gehad.  Ek wonder wat sou Ouma Ralie gesê het as sy dit moes 

hoor!  (lag hardop) Magrieta wil vir die eerste keer in haar lewe haar kappie uit haar 

eie dra...(die lag verdwyn en sy vee saggies oor haar gesig) Die son en wind vreet 

gate in my wange en my lippe brand gedurig...dooiemens lippe, stukkend en vol 

koorsblare.... 
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Daar was nou die dag ‘n meisie, (dink ‘n oomblik na) ek dink haar naam was 

Dorethea... wie se mondhoeke so diep ingeskeur het dat die bloed oor haar ken 

begin drup het. Ma sê dit is omdat die kinders so sleg eet hier in die kamp. Hier is 

nie groente of vrugte of skoon water nie....(glimlag) Ouma Ralie sou seker gesê het 

dit is omdat die kinders nie kappies dra nie... wat het sy altyd gesê....? (probeer 

halfhartig Ouma Ralie se stem namaak)...“Magrieta, jy is ‘n meisiekind, en jy is mooi.  

Die son gaan jou vel stukkend vreet my kind.  Jy wil tog nie eendag soos ‘n rosyntjie 

lyk as ‘n jongetjie na jou kom vry nie...Sit op jou kappie my kind, die Vrystaatse son 

het nie genade nie...” Sy was reg....hier is nie koeltebome of gras nie....net die 

alewige rooi stof en stink rook van die asgate waar hulle die dooie perde en skape 

verbrand.   

Alles ruik soos die dood. Die siek pappery van maagkoors wat lê en gis in die slote 

wat ons moet gebruik vir toilette, die vlieë en brommers wat plak aan kinders se 

monde en sere op hul lywe, die swart stink rook wat elke oggend vroeg in  die lug 

opborrel, die sweetlywe van teveel kinders en vrouens in oorvol tente, die reuk van 

siek kinders, die stukke smetterige vleis wat in die son lê en wat dan later bleek 

gekook word vir aandete....en dan kom hierdie vervloekte wind en waai al hierdie 

doodsreuke in jou hare en klere in, dit sit vas aan jou lyf al probeer jy dit afskrop met 

slymerige skottelgoedwater...Ek haat dit hier. Ouma Ralie het gejok. Sy het gesê 

God slaap nie. God slaap nooit nie.  Sy het gejok. In hierdie kamp is daar geen God 

nie. Hulle het gesê daar kom ‘n vrou van Engeland na Bloemfontein... Emily 

Hobhouse...Sy help die siekes en veg vir die boere, hulle noem haar die Britse 

engel.... (bitter) Ek vrek liewer as om iets wat uit haar hande kom te eet of te drink..... 

(dink terug, deurmekaar)  Ek mis skoon gewaste klere, wat ruik soos son en 

perskes, ek mis die plaasdam se koel water wat na die winter se eerste swem so 

koud is dat jou kop seer raak as jy induik en dit voel of al die lug uit jou longe gedruk 

word, ek mis my bed met sy verekussings en Ouma Ralie se lappieskombers wat jou 

ken krap as jy onder hom inkruip, ek mis die kaggelvuur en ma se boontjiebrede en 

vasgebakte plaasbrood met vyekonfyt en groot stukke botter...ek mis dit om te lag en 

om kaalvoet deur die reënpoeletjies op die grondpad te stap...Ek mis jou Albertus.  

Ek weet nie meer hoe lank is ons al hier nie.   
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Dit was ‘n  49 dae nadat julle weg is oorlog toe, toe die Kakies ons huis kom afbrand 

het.  (sy raak deurmekaar, kan nie meer onderskei tussen die hede en die verlede 

nie) Ek weet dit was presies 49 dae, want ek het nog daardie oggend ‘n strepie met 

die knipmessie in die Wilgerboom gaan maak toe ek die rye en rye rooimiere sien 

aankom het.  Van ver af al het ek hulle sien kom.  Ons kon nie wegkom nie, daar 

was te veel van hulle... Van daardie dag af het ek elke dag ‘n strepie gemaak in die 

tent se hoekpaal langs my matras. Toe ek laas ophou tel het was dit 250 dae...Ek 

het ophou tel toe Gysbert dood is, want toe maak niks meer saak nie.  Albertus, hy 

het toe nooit 10jaar oud geword nie, hy is twee dae voor sy verjaardag dood aan 

masels. Jy kan vir my pa sê hy kan maar die windbuks hou, dit maak nie meer saak 

nie.  Ons kon hom nie eers in ‘n kis begrawe nie, want hier is nie meer kiste oor nie.   

Ma het van haar ou rokke en ‘n paar goingsakke aanmekaar vas probeer werk en 

hom daarmee toegedraai.  (kwaad, verbitterd) Soos ‘n godverdomme dier! Soos die 

keer toe Lappies onder die wiel van die wa beland het en pa hom moes skiet. Hy het 

vir Lappies ook so toegedraai in ‘n stuk goingsak en gaan begrawe agter die skuur.  

 (haar gedagtes spring weer terug na Albertus) Waar is julle Albertus? Waar kruip 

julle weg? Die nuus het by die kamp uitgekom dat Generaal Christiaan de Wet 

verslaan is op Bothaville by Doornkraal...Baie boere is doodgeskiet en beseer...hulle 

sê van die mans is gevangene geneem en verban na ‘n eiland Saint Helena, in 

ballingskap geplaas...Ek weet nie wat beteken hierdie woorde nie Albertus, hier is 

nie boeke of ‘n skool nie. Ek wens ek het geweet.  

(stilte) Hulle het  nou die dag kom fotos neem van die gesinne wat nog oor is hier in 

die kamp. Die Kakies het ‘n tent opgestel, drie keer groter as die waarin ons slaap, 

met komberse en blikke suiker en kondensmelk daarin uitgepak. Daar was twee 

porseleinpoppe en ‘n houtperdjie wat seker nog uit een van die boerehuise gekom 

het....Ons almal moes voor daardie tent ‘n foto gaan neem, sodat hulle verder kan 

lieg en bedrieg en vir ons families en die Konining wys hoe goed hulle ons 

versorg...(skreeu) Lae bliksems! Varke! Vuilgoed...(begin snik) 

Vuilgoed...vuilgoed...oral waar jy kyk...vuil kinders, vuil klere, vuil koppies en 

blikborde, vuil tente, vuil van siektes en vlieë...(kyk skielik op en vee haar trane af)  
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As ek vir jou ‘n brief kon skryf Albertus, dan sou ek gesê het, dit gaan goed met my, 

ek sou selfs vir jou ‘n foto kon saamgee dat jy dit skelm onder Majoor se saal kon 

bêre vir bietjie geluk....Maar ek kan nie, want ek weet nie waar jy is nie... Ek weet nie 

eers of jy nog hier is nie...(glimlag dan)  Maar ek weet jy is hier iewers...jy is mos 

Welgemoed se wegkruipertjie-kampioen.......(sag) Ek weet ek het vir jou gesê ek sal 

wag Albertus...(haal die knipmessie uit en sny ‘n stukkie van haar hare af, sy bind 

die stukkie hare vas met een van haar linte en draai dit om die knipmessie)   

Ek het net nie geweet ‘n oorlog hou so lank aan nie. Ek het ook nie geweet dat 

verlange die hart kan doodmaak nie...Maar ek sal steeds vir jou wag...Ek sal vir jou 

wag...iewers anders...nie hier nie...wie weet, dalk sien ons mekaar nog gouer as wat 

jy dink...Ek moes vir jou ja gesê het daardie dag Albertus. Ek moes ‘n duisend keer 

ja gesê het....Ek het gevra hulle moet die volgende op my steen laat sit:  

Magrieta Johanna Hendriena Le Roux 

-   sodat die hele wêreld eendag kan sien ek was jou nooi. 

(ligte verdonker) 
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Projeksie:    ‘n beeld van Xhosa-hutte -  

   Lusikisiki Oos-Kaap 

Desember  2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Avu het ‘n vaal doek wat om haar kop gebind is, sy het ‘n vuil geskeurde romp aan 

en haar een oog is blou en opgeswel. Sy het ‘n grasbesem in die een hand en staan 

gebukkend, besig om die vloer te vee.  Sy staan moeilik op en vee haar voorkop af 

met haar romp. Sy ruk skielik wanneer sy te hard oor haar seer oog vryf.  Langs haar 

is ‘n vlak wasskottel met water in.  Sy buk stadig en skep ‘n bakhand vol water wat 

sy oor haar gesig laat loop. Sy vee haar gesig versigtig droog) 

KLANKEFFEK:  Geluide van beeste wat bulk en hoenders wat kloek. 

DEEL 2:  UKUTHWALWA 

Avu: (hou haar hand oor haar oë en kyk na waar die son sit, haar stem is sag, sy is 

bang) Die son sit al in die middel...dit is amper 12h.  Ek sal moet gou maak as ek 

betyds wil klaarkry....Ek moet klaarkry voor hy  huis toe kom....(sy tel die besem op 

en begin vinnig vee, sy is senuweeagtig) Ek vee en vee en vee....maar elke aand as 

hy by die huis instap raas hy.  
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Hy skel en skree en vloek my, hy sê ek is ‘n slegte, lui vrou, dan gooi hy die warm 

pap en sous uit op die vloer....”As jy hou van ‘n vuil huis, dan sal ek hom vir vuil 

los...”  Ek raak bang. Ek raak so bang dat my asem wegraak in my bors. (kyk op, 

pleitend) Dêdda...kan jy my hoor? (sag) Dêdda, hy gaan my nog vrek maak. Hy het 

gesê hy sal...(vat aan haar oog) Ek weet hy sal Dêdda, ek weet. (sy kyk weer vinnig 

op na die son) Ek het so baie werk.  Ek moet vandag hoenders slag, drie hoenders, 

wat geslag en skoongemaak moet word. (skrik) Daar is nie genoeg broodmeel oor 

nie, ek sal nie kan roosterkoeke bak vir vanaand nie.  Miskien kan ek stywe pap 

maak met vleissous en bone...Ek kan nie...hy het gisteraand pap geeet. “Jy dink ek 

is ‘n hond wat net pap vreet...jy beter iets ordentliks kook vir vanaand of daar is 

moeilikheid...”  Here...wat gaan ek vir hom maak om te eet. Ek moet die bokke melk 

en sy klere droogkry voor vanaand, net nie weer dit droog laat word voor die vuur 

nie...dit laat sy klere stink na rook en gebrande gras...(asof sy vergeet dat sy dit 

reeds gesê het) Daar is nie genoeg broodmeel oor nie, ek sal nie kan roosterkoeke 

bak vir vanaand nie. Miskien kan ek stywe pap maak met vleissous en bone...Ek kan 

nie... 

(stop skielik) Ek kan nie...die Here weet Dêdda ek kan nie meer nie.  My hande is 

seer, my voete loop krom, my gesig slaan hy stukkend, ek slaap nooit meer in die 

nag nie, want my lyf is syne....Waarom het hulle my nie gehelp nie Dêdda?  Waar 

was die geeste wat in die sterre woon wat ons oppas waar ons ookal gaan?  Hulle 

was daardie nag nêrens nie...Jy het gelieg Dêdda, daar is nie geeste wat woon in die 

sterre nie.  Daar is niemand nie, net die stiknag donkerte wat vir jou wag en jou 

stadig doodmaak. Daardie nag was daar niemand nie....(dink terug, vertel die 

gebeurtenis amper sonder emosie) Ek was alleen af rivier toe om water te gaan 

haal.  Khwezi het vir my gewag, soos elke aand.  Ons het klippies in die water 

gegooi en na die sterre gekyk terwyl ons geluister het na die paddas onder by die 

kuil.  Dit was die eerste keer dat Khwezi my gesoen het Dêdda...die heel eerste 

keer.  Hy het my gesoen daar op die gras en vir my gesê Dêdda het my naam mooi 

gekies, want as hy my naam sê voel dit lig op sy tong, en wanneer hy in my oë kyk 

raak sy hart rustig....vol vrede. Ek wou nie huis toe gaan nie, maar dit was al laat en 

Umakazi raak kwaad as ek lank vat met die skottelgoedwater.  
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Ek het vir Khwezi nag gesê, hy het ‘n blom in my hare gedruk en ‘n swart rivierklippie 

vir my gegee...om die nagmerries weg te hou, het hy nog gesê. Die emmer was 

swaar, ek moes hom met twee hande dra.  Voor in die pad het ek hulle sien staan. 

Twee skaduwees...ek was eers bang en wou omdraai en terughardloop na Khwezi 

toe, maar toe ek nader kom sien ek dit is Umakazi.  Ek het gedink sy is kwaad oor ek 

so lank loop met die water.  Toe ek by hulle kom sien ek die ander skaduwee is ‘n 

ouer man.  Ek het nie gehou van sy oë nie, hulle was geel soos ‘n jakkals sin en sy 

vel was lelik, met stukkend krapmerke en seertjies...Ek het gegroet en toe ek vir 

Umakazi vra wie is die man het sy net gesê: “Avu, hierdie is jou nuwe man. Balara. 

Hy het jou uitgekies. Jy bly nou by hom.”  Toe draai sy om en verdwyn in die donker 

in.  Ek het eers gedink sy maak ‘n grap, maar sy het nie terug gekom nie.  Ek het vir 

haar geskreeu om terug te kom, maar Balara het sy vuil taai hande om my lyf en om 

my mond gevou en hy het my so hard geslaan teen die kant van my kop dat ek wou 

naar word.  

Ons het ver geloop en min gepraat. Ek het nie geweet waarheen ons loop nie, dit 

was donker en die nag was nog vroeg.  Ons het teen die middagson by sy huis 

aangekom.  My voete was vol dorings en blase, my rug was seer en my hart het 

gebrand van die huil wat daarin sit.  Hy het my net daar gevat. Hy het nie eers 

gewag dat ons trou nie. Met sy vuil sweet lyf het my vasgedruk tot laat daardie nag.  

Ek moes op die vloer slaap, want hy wou nie sy bed deel met my nie. Balara beteken 

Kampioen...Dit was goed so, hy het vir hom die beste prys gevat, hy het my 

uitgekies, vir hom alleen.  Toe hy my weer wou vat het ek hom gebyt, ek het ‘n stuk 

van sy wang stukkend gebyt toe die bliksemse rubish my wou soen...Hy het my bo-

lip stukkend geslaan met sy vuis...”Jou sleg hoer....Môre gaan ek my een bees terug 

vra. Jou Umakazi  het seker gedink ek is te vrot sleg en te dom om te weet jy is nie 

drie beeste werd nie.”   

Drie beeste...Umakazi het my verkoop vir drie beeste...Ukuthwalwa...hy het my 

geukuthwalwa, taken by force....weggeruk en vir hom gevat....vir drie bliksemse 

beeste.  Ek kon nêrens heen gaan nie. Ek het nie geweet hoe ver is ons van 

Lusikisiki af weg nie.   

*Balara - Kampioen 
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Ek het gehoor die mense praat. As jy wegloop van die man wat jou geukuthwalwa 

het, word jy ‘n idikazi....’n tweede handse hoer, wat niemand wil hê nie.  Ek was 

bang vir hom. Ek was bang hy maak my vrek.  

Elke aand wat ek vir hom moes gaan lê het ek gekyk na die sterre wat deur die gat 

in die muur skyn...en dan het ek gedroom van Khwezi....my ster wat my sal kom weg 

vat van hier.   

Ek het gewag, vir ‘n paar maande gewag, sodat ek skelm deur die dag kon kyk of ek 

my pad terug kon kry Lusikisiki toe...maar in daardie paar maande het ek gevoel my 

maag raak groter, my rug dra swaar en my blaas sak laer....Ek het geweet dit is 

Balara se kind. Hy was my eerste keer gewees.  (sy druk haar hande voor teen haar 

maag vas en sak op die grond neer) Ek wil nie ding hê nie! (skreeu) Ek wil nie ding 

hê nie....Ek wil nie...(sag) Ek weet nie wat ek gaan doen nie Dêdda...Ek is bang. Hier 

is nie dokters of ‘n hospitaal hier naby nie...Ek het al gesien hoe ‘n jong meisie ‘n 

baba gekry het in die veld, sy het lelik geskeur en hulle het haar daar gelos dat sy 

doodbloei...Ek wil nie die ding hê nie, want dit is syne.  

Dêdda, ek wens ek kon wegvlieg soos ‘n duif.  Wat help my naam my dan tog as 

daar geen vrede meer oor is in my hart nie? Ek haat hom. (vat aan haar maag, 

fluisterend) Ek haat hom.  

(kyk op na die lug) Khwezi.....waar was jy daardie nag? Jy en die geeste in al die 

sterre het daardie nag uitgebrand en my in die donker laat staan....(skreeu amper 

dierlik) Khwezi!  (fluisterend) Khwezi, waar was jy daardie nag?   

(sy staan op en vou haar hande oor haar maag) Hierdie kindjie se naam sal 

Zanemvula wees....wat beteken bring die reën...., want hierdie kind is gemaak uit 

trane en gebore uit trane...solank hierdie kind lewe sal dit reën binne my... 

(ligte doof uit)  

* ukuthwalwa – taken away by force, wanneer jong meisies (gewoontlik 

weeskinders)  “verkoop” word aan ‘n ouer man.  

* idikazi – tweedehands 

*Zanemvula -  bring die reën 
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Projeksie:    ‘n beeld van ‘n partytjie-toneel en klomp tieners wat dans -  

   ‘n Skoolsaal 

November 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elize is alleen op die verhoog, sy het ‘n kort mini-rompie en ‘n toppie aan wat 

heeltemal te klein is vir haar.  Haar hare is hoog op haar kop vasgesteek, met hier 

en daar blonde extensions wat in haar oë hang. Haar lippe is helder pienk en sy is 

swaar gegrimeer. Sy sukkel om regop te bly, want die skoene is hopeloos te hoog 

om mee te loop. Wanneer Elize loop word daar gemimiek dat daar mense is wat 

teen haar stamp of dans. Sy probeer uit die malende masse kom. Musiek word 

sagter wanneer sy begin praat, maar speel steeds hoorbaar in die agtergrond. In 

hierdie toneel is Elize die verteller.) 

KLANKEFFEK:  oorverdowende sokkiemusiek speel, flitsende ligte of ‘n 

stroboskoop kan ook hier gebruik word om ‘n club-scene voor te stel 

DEEL 2:  DIE SOKKIE  

Elize: (vererg) Ek moes dit geweet het.  Waar Bea is, is daar altyd moeilikheid, 

moeiliheid met ‘n hoofletter M!  (vat versigtig aan haar hare en probeer die slierte 

agter haar ore indruk) My hare lyk terrible! Dit lyk of ek Tannie Tredoux se dooie 

poedel opgestop het en op my kop balanseer.   
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Bea se klere is drie sizes te klein, ek kan nie buk of sit nie, anders strip die zip, ek wil 

die heeltyd badkamer toe gaan, maar ek kry nie die blêrrie rompie uitgetrek nie, ek 

knyp nou al vir ‘n halfuur lank...(vee oor haar mond)  

En my lippe is so besmeer met Bea se Strawberry Lipgloss, dit lyk of ek nounet een 

van ma se vetterige Sondag-skaaptjops verslind het...(sarkasties) Moerse sexy nê? 

Strawberry Lipgloss my gat....Dankie Bea.  In kort – ek lyk soos ‘n goedkoop tert! 

Bea is alweer missing...seker iewers saam met Ben. Die twee lyk soos ‘n Panarottis 

Eat-as-much-as-you-can special vanaand....ek sweer hulle gaan mekaar nog heel 

insluk.  Groas! (vee haar hande geirreteerd aan haar rompie af) Ek gril my 

morsdood. Bakkies se hande is so natgesweet dit voel of hy enige oomblik gaan 

begin smelt en in ‘n geel botterplas op die saal se vloer beland.  Sokkies is so 

overrated!  

(soek rond tussen die dansende massa) Waar de hel is Bea? Ek soek my 

beursie...En as ek nog een Lovesong moet deurstruggle met Bakkies wat in my bra 

afloer gaan ek crack! Hy wou my soen in een van Karin Zoid se sad songs, maar 

voordat ons nog by die refrein kon kom het sy onderlip so gebewe dat hy gelyk het of 

hy aan een van Mnr. Buys se Skeinat-eksperimente gevat het.  Flippen loser...Shit, 

ek moet by die badkamer uitkom.  Punt 1 – ek moet pie, punt 2 – ek wil hierdie 

lipgloss afwas, die goed droog my lippe uit soos ‘n blêrrie wynprop.  (voel skielik aan 

haar bra) Wait a minute...Tissues! (ruk ‘n paar voor by haar toppie uit en vee haar 

mond af) Dankie Bea....Mmmm, nog een van Bea se slim idees. Dit is ook net sy wat 

‘n padded push-up bra nog verder sal opstop vir daardie extra soft touch – soos sy 

sê. So ja...dis beter... 

(vee die laaste lipgloss af) Nou kan ek vir ‘n slag weer my mond oop en toe maak 

sonder dat dit aan mekaar vasplak...Waar die bliksem is Bea dan? (sy draai om en 

vries, haar rug na die gehoor. ‘n Stilte volg en musiek doof uit.) Skielik staan hy voor 

my.  Hy gryp my arms en druk my in ‘n donker hoek teen die saal se muur vas. Die 

geraamde fotos van oud-leerlinge en presteerders druk met ‘n skerp steekpyn in my 

rug. Sy asem is warm en ruik suur....sy nek en hare is natgesweet....Ben? Maar 

Bea....wat van...? Skielik gaan staan alles stil...My kop draai om en om en om en 

om....Maar Bea het gesê....sy het dan gesê.....Sy hande is agter my rug, onder my 

hemp... 
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(stilte volg. Sy draai stadig om) Bea het gelieg! Bea het geflippen lieg...’n Eerste 

soen proe nie soos peperminte nie, sy lippe is nie sag en koel asof hy ‘n icelollie 

gesuig het nie...Bea het gelieg. ‘n Eerste soen proe soos ou bier, ‘n skurwe 

raspertong, Bea se vetterige strawberry lipgloss....En sy hande, sy hande vat 

heeltemal te hard.   

(ligte doof uit)  

 

Die volgende statistieke verskyn op skerm, tesame met al drie karakters. Die 

karakters Magrieta en Avu  is weer geklee in hul oorspronklike kostuums wat hul 

aangehad het met hul eerste tonele bv. Magrieta se kappie en voorskoot, Avu se 

romp. Slegs Elize se kostuum verander nie in hierdie toneel nie.  

(ligte gaan aan/indien so voel kan ‘n soeklig/spotlight gebruik word om karakters 

individueel te belig) 

Klankbaan:    Vangelis – Missing  

PROJEKSIE 

Anglo-Boereoorlog  (1899 – 1902) 

15 550 vroue en kinders sterf in die konsentrasiekamp Dwyersdorp geleë buite 
Brandfort 

Magrieta: Ek is Magrieta Johanna Hendriena Le Roux. Ek sou 15 jaar oud geword het.  

PROJEKSIE 

Ukuthwalwa  

‘n Xhosa-tradisie waar jong meisies/weeskinders verkoop word aan ‘n ouer 
man.   

Ouderdom van die meisie – (11-14 jaar) 

Ouderdom van die man – (45-70 jaar)  

Meeste van hierdie jong meisies sterf aan vigs, mishandeling of die gebrek aan 
mediese hulp wanneer hul geboorte skenk 

Avu: Ek is Avu Jongizulu.  Ek was 15 jaar oud.  
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PROJEKSIE 

Tienerswangerskappe  (Julie 2009 – Julie 2010) 

+ 89 000 Suid-Afrikaanse skooldogters  

Slegs in Johannesburg (2012) 

+ 5000 skooldogters  

 

Elize: Ek is Elize Greeff. Ek is 15 jaar oud.  

 

 

(ligte verdoof)  

 

--------------------------------------------- 

DIE EINDE 

 

 

 

 

 

 


