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TONEEL 1 

IN DIE MIDDEL VAN DIE VERHOOG STAAN ‘N EENVOUDIGE KLEIN 

PLAASHUISIE.  SLEGS DIE STOEP EN SIFDEUR, WAT DIE 

AGTERDEUR IS, IS VIR DIE GEHOOR SIGBAAR. DIE WERF IS KAAL 

BEHALWE VIR ‘N GEHAWENDE WASGOEDLYN AAN OP-SIDE. AAN 

PROMPT-SIDE IS ‘N KLEIN SLAGPALE OPGERIG BV. ‘N WASKOM, 

KLIPTAFEL EN MESSE ASOOK ANDER PLAASIMPLEMENTE. DIE 

VERHOOG IS DONKER EN WIND WAT WAAI IS SAGGIES HOORBAAR.  

‘N KLEIN RADIO STAAN OP ‘N TAFELTJIE OP DIE STOEP. DIE 

WIND WORD STIL EN DIE LIGTE GAAN AAN. ‘N GROOT LAWAAI IS 

HOORBAAR VAN PROMPT-SIDE AF. BRAAM EN KLEIN RAMPIE KOM 

INGEHARDLOOP. RAMPIE SKREEU SO VER AS WAT HY HARDLOOP EN 

BRAAM KOM AGTERNA MET SY BELT IN SY HAND.    

 

BRAAM: Rampie! Rampie! Kom hier! Staan stil magtag!  

 

RAMPIE:(HOU SY BOUDE TOE MET SY HANDE) Eina! Eina! Eina! 

Eina! Ek gaat my mammie sê jy slaan my! Eina! Seblief 

Baas Braam! Eina!  

 

BRAAM: Hou op skreeu man! Ek het jou skaars nog in die 

hande gekry! Rampie! Staan stil!  Mannetjie, as ek jou 

vandag kry slaat ek jou gat aan die brand! Rampie!  

 

RAMPIE:(LAG) Jy is ook maar lekker stadig Baas Braam! 

Julle boere ken mos net van motorcar ry – ons hotnots 

hardloop waar ons wil wees. (BRAAM SLAAT HOM RAAK OP SY 

EEN HAND) Eina! Seblief Baas Braam! Ek sal nie weer nie!  

 

BRAAM:(UITASEM)Rampie! Staan stil of ek sê wragtag vir 

jou pa van die duiwe! Rampie, hoekom het jy Baas Retief 

se vliegduiwe gaan skiet?  
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RAMPIE: Ek het nie geweet dit is vliegduiwe nie Baas 

Braam. Ek wou net die mooi wit stertvere hê, dit is al. 

Ek het nie geweet nie... 

 

BRAAM: Stront! Jy weet wat is die verskil tussen ‘n 

vliegduif en ‘n bosduif. Hoekom Baas Retief se duiwe? 

Rampie! Staan stil! Ek gaan vir jou neuk! 

 

RAMPIE: Stil staan! Dat jy my gat makliker kan warm maak! 

No ways!(LAG) Jy is ook maar lekker useless Baas Braam! 

So stadig soos ‘n skilpad op ‘n gravelroad... 

 

BRAAM: So stadig soos ‘n wat? (HY SLAAN NOG ‘N KEER RAAK) 

 

RAMPIE: Eina! Asseblief Baas Braam! Asseblief dit was nie 

on purpose nie....Ek wou regtig net die vere hê... 

 

BRAAM: As jy net wil stil staan! Rampie! (HY MIK NOG ‘N 

HOU EN SLAAN SY EIE BEEN RAAK) Eina moer! Rampie!  

 

RAMPIE:(LAG NOU NOG MEER) Lekker Baas Braam! Slaat die 

donkie dat hy luister!  

 

BRAAM: Maar my magtag...(BRAAM EN RAMPIE JAAG MEKAAR OM 

DIE TAFEL. NET AS BRAAM SY HAND LIG OM RAMPIE RAAK TE 

SLAAN VAL SY BROEK AF.) Wat de duiwel...!  

 

RAMPIE: My ouma sê die Jirre het julle met JIK gewas, 

maar vir iemand wat met JIK gewas is, is jou gat ook maar 

lekker bruin! (LAG)  

 

BRAAM:(TREK SY BROEK VERERG OP) Rampie! Rampie! (BEGIN 

SAAM LAG) Ja Rampie, vir iemand wat met JIK gewas is, is 

my gat lekker vuil. Rampie. Kom sit. 
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(BRAAM MAAK SY BELT VAS EN RAMPIE KOM SIT OP DIE STOEP SE 

TRAPPIE. BRAAM KYK LANK NA DIE KLEURLINGSEUN EN GAAN 

STAAN LANGS HOM.)  

 

BRAAM:  Hoekom Baas Retief se vliegduiwe? Jy weet jy kan 

nie vir my lieg nie. Jy het geweet dit is vliegduiwe, ek 

het dan self sulke duiwe gehad. Hoekom Baas Retief se 

vliegduiwe?  

 

RAMPIE KRAP NET MET SY VINGER IN DIE SAND. 

 

BRAAM:(GAAN SIT MOEG LANGS DIE KLEURLINGSEUN OP DIE TRAP) 

Rampie?   

 

RAMPIE: Baas Braam, glo jy dat daar ‘n jimmel is?   

 

BRAAM: Ja Rampie.  

 

RAMPIE: Maar hoekom gaan jy en mies Hanna dan nooit kerk 

toe nie. Jy gaan nie eers met hidays en holidays nie. Nie 

nagmaal nie, nie krismis nie, nie dooptyd nie. Nooit nie.  

 

BRAAM:(LANG POUSE) Mense dink as hulle kerk toe gaan 

staan hulle voor in die ry wanneer die tickets uitgedeel 

word om in die hemel te kom. Hulle dink ‘n grand kerkpak 

en R100 in die kollekte bord maak van hulle beter mense.  

 

RAMPIE: Maar jy moet tog iewers jou kerkpak aantrek en 

jou R100 vir die Jirre gee Baas Braam. Andersins hoekom 

het jy dit dan?   

 

BRAAM:(SUG) Ek trek my kerkpak aan as Mies Hanna verjaar. 

Ek koop twak en skoene met die R100 vir jou pa. Sien, dit 

word tog gebruik, net nie in die kerk nie. 



 5 

RAMPIE: Maar dan is dit mos nie kerkgeld nie.  

 

BRAAM: Ek weet. Maar wanneer daardie geld gebruik word 

vir Dominee se nuwe kar, is dit ook nie meer kerkgeld 

nie. Verstaan jy Rampie?   

 

RAMPIE: Baas Braam, gaan die swart mense en kleurlinge 

ook jimmel toe?   

 

BRAAM: Natuurlik Rampie. Hoe vra jy dan nou so vraag?  

 

RAMPIE: Jamie sê die wittes se jimmel is ‘n 5star hotel 

en ons gaan bly in die lokasie.  

 

BRAAM: Jamie praat stront. Daar is net een hemel. Finish 

en klaar. Waar het jy nou al gehoor van ‘n lokasie in die 

lug?  

 

RAMPIE: Dink Baas Braam daar is fish en chips in die 

jimmel?   

 

BRAAM: Miskien Rampie. Miskien.  

 

RAMPIE: Dink Baas Braam Vader Krismis is wit of swart?  

 

BRAAM: Nee magtag Rampie! Ek weet nie.  

 

RAMPIE: Jamie sê as Vader Krismis swart was het hy ons 

presents gesteel in plaas daarvan om vir ons presents te 

bring!  

 

BRAAM:(LAG) Jamie weet te veel. Al wat ek weet is dat jy 

niks gaan kry nie al is Vader Krismis wit of swart! 
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RAMPIE:(LAG) Ek glo annyway nie meer daai goed nie. Ek is 

al amper dertien. Vader Krismis is vir babies! (POUSE) En 

Adam en Eve?  

 

BRAAM: Wat van hulle?  

 

RAMPIE: Was hulle wit of swart?  

 

BRAAM: Rampie! Wat gaan dan nou vandag aan?  Dit maak mos 

nie saak of hulle wit of swart was nie. Hoekom vra jy 

dit? Het iemand iets gesê?  

 

RAMPIE: Nee, ek sou net gelaaik het om te weet of hulle 

swart of wit was, want hulle was dan die eerste mense op 

aarde.  

 

BRAAM: Wat pla jou Rampie?  

 

RAMPIE:(SKAAM) Dit is net...ek...Ek wil net weet waar pas 

ek in...  

 

BRAAM:(VAT DIE SEUN AAN SY SKOUER)Rampie. Jy hoort hier.  

Jy gaan eendag hemel toe gaan. Daar het jy nie ‘n pass 

nodig nie. Daar is nie wit boere met gewere wat jou nie 

gaan laat in gaan nie. Jy moet net hier reg wees. (DRUK 

OP SY BORS) Dit is al wat gaan saak maak.  

 

‘N LANG STILTE VOLG EN RAMPIE STAAN ONGEMAKLIK OP EN STOF 

SY BROEK AF.  

 

BRAAM: Rampie. Wil jy my maar nie sê hoekom jy Baas 

Retief se vliegduiwe geskiet het nie?   
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RAMPIE: Ek moet gaan. My pa wag vir my by die ooie in die 

bo-kamp. (HY DRAAI OM EN DRAF WAG, MAAR STOP SKIELIK.) 

Baas Braam. (BRAAM KYK OP) 

 

BRAAM: Ja.  

 

DAAR VOLG ‘N STILTE.  

 

BRAAM: Rampie? 

 

RAMPIE: Ek wou net sê...ek wou net kom sê... 

 

BRAAM: Wat? Jy weet jy kan maar met my praat Rampie. Ek 

luister.  

 

RAMPIE: Dit is nogal serious bussiness...Ek wou net sê 

dat...daar ‘n gat in Baas se onderbroek is! (RAMPIE LAG 

EN HARDLOOP AF)   

 

BRAAM: Rampie! (SKUD SY KOP EN LAG. HY STAP NA DIE RADIO 

TOE EN SKAKEL DIT AAN.) 

 

RADIO-OMROEPER: En nou vir die nuus om 9:00. ‘n Jong seun 

word in hegtenis geneem na ‘n skietvoorval by ‘n gewilde 

supermark. Die 13jarige seun was ook by vorige sake van 

diefstal en vandalisme betrokke. Boere sit met hul hande 

in hul hare oor die naderende droogte. Die droogte begin 

groot afmetings aanneem en steeds word geen reën voorspel 

nie. Boere in die distrik vrees hewige vee-verliese.  Die 

mielieprys verlaag drasties en die rand verhandel teen 

slegs...  (BRAAM SKAKEL RADIO AF EN STAAR MOEDELOOS VOOR 

HOM UIT. HANNA VERSKYN IN DIE DEUR MET ‘N BONDEL WASGOED 

EN ‘N BEKER KOFFIE.)       
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HANNA: Nogsteeds niks nie? 

   

BRAAM: Nee. 

 

HANNA: Wat sê hulle?  

 

BRAAM: Wat hulle altyd sê. (POUSE) Jy moet minder wasgoed 

was. Dra die klere drie keer as dit moet.   

 

HANNA: Jammer. Ek het gedink dat jy skoon klere sal wil 

hê nadat jy gister met die ooie gewerk het... 

 

BRAAM: Dit maak nie meer saak nie.  

  

HANNA: Ek het vir jou swart koffie gebring. Die melk is 

op.  

 

BRAAM: Dankie. (VAT DIE KOFFIE EN DRINK SWAAR.)  

 

HANNA: Die suiker ook.  

 

BRAAM: Ja.  

 

HANNA: Moet ek dorp toe gaan en vir ons melk en suiker 

gaan koop.  

 

BRAAM: Nee. Ek moet voer gaan koop met die spaargeld. 

Dalk as daar oor is.  

 

HANNA: Miskien draai die weer na die naweek. Martha het 

gesê dat die wind opgesteek het daar by hulle. Dalk draai 

die weer?  

 

BRAAM: Nee. 
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HANNA:(HOOPVOL) Het jy al gaan kyk na die berg se 

gronddam? Daar was laaskeer genoeg water vir die.... 

 

BRAAM: Ek het gaan kyk.  Daar is niks. ‘n Bietjie water 

so groot soos ‘n drie-jarige se piskol.  Dit is al wat ek 

oor het. ‘n Piskol.   

 

HANNA:(SIT WASGOED NEER EN HURK BY BRAAM) Braam. Braam, 

luister na my. Die reën sal kom.  Die wind sal draai...en 

dan sal dinge verander. Die wind moet net... 

 

BRAAM:(SPRING REGOP) Nee Hanna, die wind gaan nie draai 

nie. Jy het mos nou net gehoor wat sê die laaitie op die 

draadloos. Hier gaan nie reën kom nie! Hy sit daar in sy 

Sondag suit in Jo-burg en drink hom dik aan water uit 

Pick & Pay plastiek-botteltjies en dan kom en vertel hy 

vir almal daar is nie water nie!  

 

HANNA: Braam, maar Martha het gesê dat as die wind 

draai... 

 

BRAAM:(SPOTTEND) Kom die reën!  Sy kan net so wel haar 

gat wind-op draai, hier gaan nie reën kom nie! Ek het 

sestig lammers, my ooie is brandsiek, ek het honderd en 

vyftig ooie in die bo-kamp wat nog moet lam en my lusern 

is droog gebrand. Al draai die wind, gaan daar nie genoeg 

water kom om dit reg te maak nie!   

 

HANNA:(POUSE) Die ooie wat nog moet lam....Braam, ek het 

nie geweet nie. Braam? Wat gaan jy doen?  
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BRAAM:(SAK OP DIE GROND NEER) Ek...ek weet nie.(BEGIN 

HUIL VAN FRUSTRASIE) Here, ek weet nie meer nie...Alles 

vrek. Ek en Jonas het gister ‘n bakkie-vrag dooie lammers 

weg gery.  Die ooie se spene is rooi en gebars.  Weet jy 

hoe lyk dit as daardie lam suig tot daar bloed uit die 

speen syfer? Hy bly hongerig sluk en sluk aan niks.  

 

HANNA: Braam.(VAT SY GESIG IN HAAR HANDE) Braam jy moet 

aanhou. Hierdie is jou plaas, jou veld, jou lewe. Jy moet 

net. Die reën sal kom. Ek weet dit sal Braam, jy moet dit 

glo.  Die reën sal kom. 

 

BRAAM: Ek onthou toe ek vyf was het my pa my gevat om na 

Oupa Hannes te kyk in die kis. “Ons moet hom gaan groet 

voor hy hemel toe gaan”: het my pa gesê. Ek moes op my 

tone staan om in die kis te kon kyk. Al wat ek onthou was 

sy gesig. Vaal, droog en gebars van die ouderdom en dood. 

Ek was bang. Ek was so bang vir die dood. En nou as ek na 

my grond,my lande kyk sien ek dit is vaal, droog en 

gebars net soos Oupa Hannes se gesig. Ek ruik die dood.   

 

HANNA: Braam.  

 

BRAAM:(KYK OP NA HANNA) Ja, die reën sal kom.(STILTE) Ek 

sal moet gaan kyk hoeveel vra Retief vir ‘n sak voer. Hy 

is ook so ‘n suinige ou vrek. Kamtig hoof diaken, maar as 

dit kom by naaste liefde pak hy vinnig sy kerkpak weg. 

Dalk is die voer goedkoper omdat dit laas winter se oes 

is. Hawer raak maklik nat.  

   

HANNA: En as jy dalk die lammers melk gee? Ek bedoel hans 

groot maak?   
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BRAAM: Dan kan jy net so wel met een brood gaan probeer 

om straatkinders kos te gee. Daar is te veel. Ons het 

skaars water, waar gaan die melk vandaan kom?  

 

HANNA: Braam. Ek moet...daar is iets wat ek jou wil 

vertel.  

 

BRAAM: (KYK OP) Ja.  

 

HANNA: Ek...ek is...(GLIMLAG) ons gaan ‘n baba kry.  

 

BRAAM TOON GEEN REAKSIE NIE.  

 

HANNA:  Hoor jy Braam? Ek en jy....ons gaan ‘n kind hê. 

 

BRAAM: Gaan haal my spaargeld in die spens. Gaan dan na 

Martha toe en vra vir vyf liter melk en ‘n sakkie suiker.  

 

HANNA: Braam?  

 

BRAAM: As die ooi droog is sal die kleintjie nie lewe 

nie.      

 

HANNA: Maar Braam, wat van die voer wat jy wil koop?  

 

BRAAM:(GLIMLAG EN HOU SY HAND UIT NA HANNA) Jy het mos 

gesê die reën sal kom. Ons moet net wag. Die reën sal 

kom.    

 

HANNA EN BRAAM LAG EN OMHELS MEKAAR. DIE OOMBLIK IS VAN 

KORTE DUUR, WANT SKIELIK SKREEU JONAS VAN BACKSTAGE AF.  

 

JONAS:(OFF STAGE) Baas Braam! Baas Braam! Jy moet kom kyk 

Baas Braam! Baas! (ENTER OP-SIDE) Baas Braam!  
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BRAAM: Jonas! Bedaar. Jonas! Wat is fout?   

 

JONAS: Baas Braam, jy moet kom help asseblief Baas. Dit 

is een van die jong ooie Baas Braam. Sy moes in die ram-

kamp ingekom het, toe ons nie gekyk het nie.  Sy is besig 

om te lam, maar die kleintjie hy het gedraai, sy kry hom 

nie uit nie. Baas, sy is geskeur. Rampie wag by haar... 

Ek kry nie die lam alleen uit nie... 

 

BRAAM: Waar lê sy?  

 

JONAS: Hier annerkant, in die fynbos, langs die grondpad. 

 

BRAAM: Is daar nog jong ooie wat deurgebreek het in die 

ram-kamp?  

 

JONAS: Ek weet nie Baas Braam. Ek het nie nog gesien nie. 

Dit is net al die ou ooie wat swaar dra. Die ander jonges 

lyk nie dragtig nie... 

 

BRAAM: Kry vir jou ‘n knipmes en bring vir my die groot 

mes vir keel afsny. Sy gaan dit nie maak nie.  

 

JONAS HARDLOOP NA DIE PROMPT-SIDE EN KRY ‘N KNIPMES EN ‘N 

ANDER LANGER MES. 

 

JONAS: Ek wys vir Baas Braam die pad... 

 

BRAAM: Maak gou, ek wil nie die lam verloor nie... 

 

(BRAAM EN JONAS EXIT OP-SIDE.) 
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HANNA:(KYK OP) Liewe Heer, asseblief laat die wind 

draai.(SIT HAAR HAND OP HAAR MAAG) Die ooie dra swaar 

Heer.  Ek wil nie my lam verloor nie. Asseblief... 

 

HANNA BUK EN TEL DIE WASGOEDBALIE OP. SY BEGIN DIE KLERE 

STUK-STUK OPHANG. OUBAAS DAWID KOM INGESTAP VAN PROMPT-

SIDE AF. HY IS NETJIES GEKLEE IN ‘N KERKPAK EN HET ‘N 

HOED OP SY KOP. HY KYK ROND EN SIEN DAN VIR HANNA RAAK. 

  

OUBAAS: Môre. 

 

HANNA:(KOM AGTER DIE WASGOED UIT EN GROET ONGEMAKLIK) Pa? 

Môre pa. Ek het nie gesien pa is hier nie.  

 

OUBAAS: Ja.  

 

HANNA: Pa is omtrent uitgevat. ‘n Mens sou sweer pa kom 

van die.... 

 

OUBAAS: Kerk af. Ja, ek was by die kerk.  

 

HANNA: In die middel van week? Was dit ‘n begrafnis?  

 

OUBAAS: Die boere van die omgewing het kom bid vir reën.  

 

HANNA: Ek sien.  

 

OUBAAS: Ja.  

 

HANNA: (ONGEMAKLIK)Ek dink nie Braam het geweet van die 

diens nie.  

 

OUBAAS: Nee, hy sou nie. Dit was laas afgekondig in die 

kerk. Hy kom mos nie meer nie.  
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HANNA: Dis lamtyd. Hy werk hard. Slaap is min.   

 

OUBAAS: God slaap ook nie.   

 

HANNA: Ja pa. (ONGEMAKLIKE STILTE VOLG)  

 

OUBAAS: Het jy bediendes wat jou help met die huiswerk?  

 

HANNA: Nee pa. Die huis is klein genoeg en die wasgoed is 

min.  

 

OUBAAS: Ja dit is beter so. ‘n Vrou moet haar plek ken. 

Dit is net die stadsvrouens wat meide het wat vir hulle 

werk omdat hulle te lui is. En meide kos geld. Het mos 

gedurig begrafnisse of geboortes. Ja, hulle kos net geld. 

 

HANNA: Soek pa vir Braam?  

 

OUBAAS: Ja. Waar is hy?  

 

HANNA: Hy en Jonas het gou ‘n ooi gaan help om te lam. 

Dit was een van die jong ooie wat deur gebreek het in die 

ram-kamp en nou sukkel sy om die kleintjie uit te kry.  

 

OUBAAS: As die jong ooi ‘n ram wil hê moet sy die gevolge 

dra. Hulle moet haar maar keel-af sny, sy sal nie weer 

lam nie. Eenkeer sleg, altyd sleg.  

 

HANNA: Pa, sy het deurgebreek. Daar is maar in enige kamp 

‘n swak plek. 

 

OUBAAS: Nie in my kamp nie. (STILTE VOLG) Kry ‘n mens nie 

tee hier rond nie?  
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HANNA: Natuurlik. Jammer. Sit pa, ek bring die tee. Braam 

sal nou terug wees. (HANNA GAAN BY DIE AGTERDEUR IN)  

 

OUBAAS: Dan wag ek maar.  

 

OUBAAS DAWID STAAN ONGEMAKLIK ROND EN BEKYK DIE WERF. 

RAMPIE KOM INGEHARDLOOP VANAF OP-SIDE. 

 

RAMPIE: Mies Hanna! Mies Hanna! (HY SIEN VIR OUBAAS DAWID 

EN STOP DAN OM HOM TE GROET) Middag oubaas. Oubaas, is 

Mies Hanna hier?  

 

OUBAAS DAWID TOON GEEN REAKSIE NIE.  

 

RAMPIE: Oubaas? 

 

HANNA KOM UIT MET DIE SKINKBORD.  

 

HANNA: Ja Rampie? Wat is dit?  

 

RAMPIE: Mies Hanna, Baas Braam sê jy kan maar die kettle 

aansit. Hy en my pa het die lam en die ooi deur gehaal! 

Hy sê dit was ‘n miracle.  So sit maar die kettle aan 

Mies Hanna.   

 

HANNA: Dankie Rampie. Hier is vir jou beskuit.  

 

RAMPIE: Dankie mies Hanna. Mooi bly. Totsiens oubaas. 

(RAMPIE EXIT PROMPT-SIDE) 

 

HANNA: Jammer vir die swart tee. Die melk en suiker is 

op. Die beskuit is darem lekker soet.  
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OUBAAS:(KUG ONGEMAKLIK) Eet hulle altyd so van julle bord 

af?  

 

HANNA: Wie Pa? 

  

OUBAAS:(SAG MET ONDERDRUKTE WOEDE) Die swart kraaie. 

 

HANNA: Pa? (HOU DIE BESKUIT VIR HOM) 

  

OUBAAS: Nee, die tee is genoeg. Dankie.  

 

HANNA: Goed.  

 

BRAAM EN JONAS KOM INGEHARDLOOP. ALBEI SE HANDE IS VOL 

BLOED. HULLE LAG EN STAP NA DIE WASKOM TOE WAT STAAN AAN 

PROMPT-SIDE EN BEGIN HULLE HANDE EN DIE MESSE TE WAS.  

 

BRAAM: Ek het wragtag gedink dis verby met haar! Dit is 

‘n stewige lam. ‘n Mens kan sien sy was by ‘n goeie ram.  

 

JONAS: Ja, dit is nou net jammer ons sal haar nie weer 

kan gebruik nie. Sy het ‘n goeie lyf. Mooi agterlyf en 

sterk bene. 

 

BRAAM: Ja. Dit is nou ‘n verlies, maar tenminste maak die 

lam daarvoor op. Dalk kan ons vorentoe met haar teel.  

 

HANNA STAAN OP EN LOOP NA DIE STOEP TRAP.  

 

HANNA: Braam.  
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BRAAM: (KYK OM)Hanna! Albei leef! Ek en Jonas het hulle 

deurgehaal. Ek hoop die ketel kook al. Maak sommer vir 

Jonas ook tee, en bring die laaste paar stukke beskuit 

wat oor is, ons sal weer kry... 

 

HANNA: Braam. Jou pa is hier.  

 

BRAAM: (SKRIK)Pa? (POUSE) Nou maar dan maak ons die tee 

‘n ander keer Jonas. Hier is nog bietjie twak. Dankie 

Jonas. Goeie werk. (BRAAM GEE ‘N ROLLETJIE TWAK VIR 

JONAS)  

 

JONAS: Dankie Baas Braam. Jy het vandag met jou hart 

gedink. Dis mooi. Ek sal die bo-kampe check Baas Braam.  

 

BRAAM: Dankie Jonas.  

 

JONAS EXIT AAN PROMPT-SIDE EN BRAAM VEE SY HANDE AAN SY 

BROEK AF. HY IS DUIDELIK SENUWEEAGTIG EN SIEN SY PA OP 

DIE STOEP BY DIE TAFEL SIT. 

 

HANNA: Ek het iets op die stoof. Bly pa vir ete?  

 

OUBAAS: Nee.  

 

HANNA: Dit was goed om pa te sien. Mooi bly. (HANNA EXIT 

BY DIE AGTERDEUR IN.  BRAAM STAAN ONGEMAKLIK NADER) 

 

BRAAM: Dag pa.  

 

OUBAAS: Dag. 

 

BRAAM: Hoe gaan dit?  
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OUBAAS: Goed.  

 

BRAAM: En met ma?  

 

OUBAAS: Ook goed.  

 

BRAAM: Ek is bly om dit te hoor. Wat maak pa so vroeg in 

die week in pa se kerkpak?  Is iemand dood?  

 

OUBAAS: Die boere van die distrik het vandag kom bid vir 

reën. Almal was daar.  

 

BRAAM: Ek sien.  

 

OUBAAS: Almal behalwe.... 

 

BRAAM: Ek.  

 

OUBAAS: Ja. (STILTE) 

 

OUBAAS: Braam, hoekom was jy nie Sondag in die kerk nie?  

 

BRAAM: Ek het gewerk pa.  

 

OUBAAS: Maar die woord sê tog, jy moet die Sabatdag 

heilig hou...ses dae moet jy werk, maar die sewende 

dag... 

 

BRAAM: Pa, dit is lamtyd. Pa weet tog ek is besig met die 

ooie. Dit is ‘n moeilike jaar pa en met die droogte moet 

ek help waar ek kan.  

 

OUBAAS: Ek het geen ander boer gesien wat sy ooie moet 

help druk nie. Net my seun speel vroedvrou. 



 19 

 

BRAAM: Pa, dit is my plig.  

 

OUBAAS:(SPRING VERERG REGOP) Magtag Braam! Weet jy wat is 

my plig? Ek is Hoof Ouderling by die kerk! Ek moet vir 

die sondaars bid.Dit is my plig! Weet jy hoe voel dit as 

jou eie seun nie eers in die huis van die Here kom nie? 

Weet jy hoe voel dit as die Dominee bid vir die sondaars 

wat nie na hom toe wil kom nie, en jy weet jou seun is 

een van hulle! 

 

BRAAM: Hoekom is pa hier? Om vir my te preek oor ek nie 

kerk toe gaan nie? Omdat pa skaam is oor wat die dorp sal 

sê as die Hoof Ouderling se seun nie kerk toe gaan nie? 

Hoekom?  

 

OUBAAS: Jy is besig om God te tart Braam. Jy is besig om 

Hom te tart. Die kerk is die huis van die Here. 

 

BRAAM: Die kerk gaan nie vir my reën gee nie pa. Daar het 

julle almal vandag vir ure gebid om reën en niks het 

geval nie. As die sataliete wys daar kom geen reën nie, 

wie is julle om te maak of julle die krane van die hemel 

kan oop draai? Die kerk is nie God nie pa!  Ek maak my 

nie deel van ‘n groep samesweerders nie. (DRAAI OM OM TE 

LOOP)  

 

OUBAAS: Ek hoor Retief het reën gekry.  

 

BRAAM STOP IN SY SPORE EN DRAAI OM. HY KYK SY PA VOL IN 

DIE OË) 

 

BRAAM: Dit lieg jy.  
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OUBAAS: Ek hoor hy sê dit was omtrent by die 15duim.  

 

BRAAM: Retief is maar nog altyd ‘n groot bek.  

 

OUBAAS: Dit is nou net vir my snaaks dat Retief reën 

gekry het en jy nie.  

 

BRAAM: Dit is niks ongewoons nie. Dit het al voorheen 

gebeur.  

 

OUBAAS: Maar julle plase lê dan net 10kilometer uit 

mekaar en Retief het gesê die reën het van die suidekant 

af gekom. Dit is tog onmoontlik dat die reën jou plaas 

kon mis.  

 

BRAAM: Dit lieg hy!  

 

OUBAAS: Braam. (SIT SY HAND OP SY SKOUER) Dit is ‘n 

teken. Jou lewe is nie reg nie. Die fout lê by jou.  

 

BRAAM: Pa, ek en Hanna bid elke aand. Ons hou 

huisgodsdiens en dien die Here soos enige ander. Al 

verskil is dat ek nie met my nuwe motor voor die kerk 

parkeer en kyk of ek vandag meer as my buurman in die 

kollektebordjie gooi nie. Ek eer Hom opreg.  

 

OUBAAS: Dit gaan nie daaroor nie Braam. (KUG ONGEMAKLIK) 

Jy maak ‘n woning vir die heidene.  

 

BRAAM: Heidene?  

 

OUBAAS: Julle eet saam, was hande saam in een skottel. 

God het dit nie so geskape nie. Jy kan nie God en Mamon 

dien nie Braam!  
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BRAAM: Waarvan praat pa?  

 

OUBAAS: Ek praat van die hotnots wat saam met julle bly, 

eet, drink en bad! Dit is verkeerd Braam. Hulle teel aan, 

hulle teer op jou soos pes.  Braam, verstaan tog nou. Jy 

kan nie saam met die bruin velle leef nie. Dit is nie reg 

nie!  

 

BRAAM: (GAAN SIT VERBAAS OP DIE STOEP TRAP)Bruin velle?  

 

OUBAAS: Braam. Die Here het ons Afrikaner-volk geskape. 

Hy het ons gelei uit Egipte. Ons is sy volk. Sy kinders. 

Kyk nou maar net na Retief. Hy het nie een bruin vel 

onder sy dak nie. Sy volk bly in die veld – soos dit 

hoort. Sy volk eet uit kleipotte – soos dit hoort. Sy 

volk respekteer hom en werk vir hom – soos dit hoort.  

 

BRAAM: Sy volk is onderdanig aan hom, want hy is ‘n God.  

 

OUBAAS: As jy dit so sien Braam. Dit is hoekom ek gekom 

het Braam. Dit is my plig as vader om na jou belange om 

te sien. (ONGEMAKLIK) Jy sal vir Jonas en sy hele 

gebroedsel hier moet weg jaag. Dit is omdat jy so saam 

met die bruin velle heul dat God jou verwerp. Ek weet dit 

is harde woorde seun, maar dit is hoe dit is. Doen dit 

sommer môre nog. Hulle moet hier weg Braam, anders kan 

dit jou ondergang beteken.  

 

BRAAM: (STAAN OP, ROU VAN EMOSIE) Bruin velle? Bruin 

velle? Is dit hoe pa hulle sien. Volk. Werker van die wit 

man.  
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OUBAAS: Dit is hoe dit hoort Braam. Kyk net na die 

natuur. Die dorper en die merino loop nie in dieselfde 

kraal nie. Elkeen hou by sy eie natuur. Wit en swart 

hoort nie in een kraal nie Braam, God het dit so beskik.  

BRAAM: Here pa, ons is nie diere nie. Ons is mense. Wat 

van die naaste liefde waarvan pa so gedurig preek?  Ons 

moet mekaar help. Ons is almal tog net mense! 

 

OUBAAS: (WOEDEND) Maar die bruinvelle is nie!  

 

BRAAM: (KOUD) Jonas is my broer pa. Jonas het my groot 

gemaak omdat pa te besig was vir pa se eie seun! 

 

OUBAAS: Braam, asseblief.... 

 

BRAAM: (VERWYTEND)Hoeveelkeer het Jonas my in die veld 

ingevat en my daar laat bly vir ure? Boomhuis gebou, 

draadkarre gemaak enige iets net om van die werf af te 

bly. Onthou pa? Ek mag nooit op die werf gespeel het nie. 

Ek kon dit nooit verstaan nie, maar eendag het ek gesien 

hoekom mag klein Braam nooit op die werf gewees het nie. 

Ek het gesien hoe pa in die stroois in gaan. Ek het 

gehoor. Ek was groot genoeg om te weet wat gaan in 

daardie sinkhuisie aan! Jonas het my ore toe gedruk en my 

opgetel en weg gedra.  

 

OUBAAS: Ek weet nie waarvan jy praat nie Braam.  
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BRAAM: (BUITE HOMSELF VAN WOEDE) Nee, jy sal nie weet nie 

pa! Ek en Jonas het nege maande later ‘n babatjie in die 

rivier opgetel. Sy hare was gekrul, maar sy vel was wit. 

Dit was pa se kind. Dit was pa se strooiskind! Siena het 

die kind weg kom gooi,want wat sal die Dominee sê as hy 

weet Broer Dawid de Wet slaap met die bruinvelle! Baas 

Dawid de Wet was lief vir ‘n bruinvel!  

 

OUBAAS: Braam.  

 

BRAAM: Weet pa hoekom is Jonas my broer? Omdat my eie pa 

my broer dood gemaak het. Onthou pa nog vir Freek?  

 

OUBAAS: Braam.  

 

BRAAM: (LAG) Pa het mos eendag oor Freek se kop gery het 

met die trekker. My pa het perongeluk oor my broer se kop 

gery met ‘n trekker en was te bang om polisie toe te 

gaan! Want wat sou die Dominee sê as hy geweet het Broer 

Dawid de Wet het sy eie seun se dood veroorsaak! Ek en 

Jonas moes Freek gaan toe pak met klippe in die koppie. 

Weet pa dat die graf nou nog daar lê?  

 

OUBAAS: (HARDER) Braam!  

 

BRAAM: En ma? Sy dink seker nou nog dat Freek verongeluk 

het met die motorfiets. Hoeveel jare het sy gesoek vir 

die ligaam onder in die klowe? Hoeveel dae het sy gewag 

vir Freek om terug te kom? Net omdat haar man te bang 

was, te skaam was vir die waarheid, want hy is ‘n 

kerkmens!  

 

OUBAAS: Braam, luister na my.... 
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BRAAM: (UITASEM)Nou wil jy hê ek moet my bruin broer weg 

jaag, want wat sal die kerk sê? Broer Dawid de Wet se 

seun bly saam met die bruinvelle! Die kerk is nie God 

nie! Jy is nie God nie!    

 

OUBAAS: (SKREEU)Braam! Braam. Jy luister nou na jou 

vader! Jy is besig om my en God te verneder! Sê die woord 

nie: “ Eer jou vader en jou moeder” nie? Jy sal my eer al 

is dit tot die dag wat jy doodgaan.  

Môre is Jonas-hulle van hierdie plaas af of ek kom skiet 

hulle vrek. Hoor jy my Braam. Ek sal elkeen van hierdie 

heidene vrek kom skiet.  

 

BRAAM: (GAAN SIT OP DIE GROND. PLEITEND) Pa, asseblief. 

Net hierdie een keer. Doen net eenkeer iets sonder om te 

dink wat gaan die kerk sê. 

 

OUBAAS: (TEL SY HOED OP) Nee Braam. Dit is my plig. 

 

BRAAM: Pa.... 

 

OUBAAS: Dit was goed om jou te sien. Stuur groete vir 

Hanna. Totsiens seun. (DRAAI OM EN LOOP OP-SIDE TOE)  

 

BRAAM: Pa... 

 

OUBAAS DAWID DRAAI TERUG NA BRAAM.  

 

BRAAM: Ons gaan ‘n kind hê. 

 

OUBAAS: Mooi. Familiename?  

 

BRAAM: Freek.  
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OUBAAS:(EMOSIELOOS) Mooi so. (DRAAI OM EN LOOP WEG) 

 

BRAAM: (ROEP AGTERNA) Pa! Asseblief....pa (BEGIN HUIL) 

 

JONAS KOM INGELOOP MET SY HOED IN SY HAND VANAF PROMPT-

SIDE. HY GAAN STAAN AGTER BRAAM EN VAT AAN SY SKOUER.  

 

JONAS: Baas Braam. (BRAAM HOOR HOM NIE) Baas Braam. Baas.  

 

BRAAM: (KYK OP) Jonas?  

 

JONAS: Die ooi het gegaan Baas Braam. 

  

BRAAM: Maar sy was dan nog vanoggend... 

 

JONAS: Sy het aan die binnekant seer gekry Baas Braam. 

Ons kon nie help nie. As jy aan die binnekant seer gekry 

het kan medisyne van buite nie die seer weg vat nie.  

 

BRAAM SIT MET SY KOP OP SY KNIEE EN JONAS GAAN SIT LANGS 

HOM. HY HAAL SY TWAK UIT EN ROL VIR HOM ‘N SIGGARET.  

 

JONAS: (LAG) Onthou jy toe ek jou gevang skelm rook het? 

Jy het so groot geskrik, jy het amper daai stompie heel 

ingesluk... 

 

BRAAM: (GLIMLAG) Jy het my nie eers pak gegee nie.  

 

JONAS: Ek glo nie aan slaan nie. Dalk is dit die dat 

Rampie so wild is. 

 

BRAAM: Jy het vir my ‘n Boxer-zol gerol en vir my 

aangesteek.  
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JONAS: Ek onthou.  

 

BRAAM EN JONAS: As jy wil soos ‘n groot man wil rook, dan 

rook jy die groot man se twak. 

 

JONAS: (LAG LEKKER) Jou oë het so getraan, dit het 

kompliet gelyk soos die Niagra-falls! En jy het gehoes, 

ek het my gat lam geskrik. Gedink ek het die witkind nou 

vandag vrek gemaak!   

 

BRAAM: Dit was my laaste sigaret.   

 

JONAS: Ek weet. Ek het jou so goed skrik gemaak jy sou 

nie weer wou rook nie.  

  

BRAAM: (LAG) Onthou jy die dag van die slang... 

 

JONAS: (LAG) Jy was ‘n regte klein bliksem.... 

 

BRAAM: Ek onthou dit nog so goed. Ek het vir my ‘n rubber 

slang op die dorp se basaar gekoop. Omtrent my hele maand 

se sakgeld daarop gespandeer. En ek wou nog vir jou skrik 

maak. Ek het die slang mooi op gerol en voor julle 

agterdeur gesit en agter die bossies gaan lê.  Siena het 

uitgekom en op die slang getrap.... 

 

JONAS: Toe skreeu sy soos ‘n maer vark: “Jirre Jonas hier 

is ‘n koggelmanner!” Ek kom nog ewe uit om te kyk wat 

sien die vroumens en trap wragtag met my kaal voete op 

daai rubberslang.... 
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BRAAM: (LAG) Ek weet nie wie het die hardste geskreeu 

nie! Jy of Siena? Net toe ek opstaan om vir julle te sê 

dit is ‘n rubberslang gryp Siena die geweer en skiet my 

slang in sy moer in!  

 

JONAS: En kyk toe is sy goed warm!  

 

BRAAM: (LAG) Sy het vir my daai dag geneuk met ‘n lat dat 

ek weet ek is geneuk. 

 

JONAS: Jy is nie al een wat slae gekry het nie... 

 

BRAAM: Hoekom het sy jou ook gevoeter?  

 

JONAS: Omdat ek in my broek geskyt het van die skrik.  

 

BRAAM EN JONAS LAG. 

  

JONAS: Jy het mooi groot geword Baas Braam. Ek het jou 

gesien groot word. 

  

BRAAM: Ek wens jy wil ophou vir my Baas sê. 

 

JONAS: Dit is my plig Baas Braam. 

 

BRAAM: Jonas. Daar is iets wat ek vir jou moet vra.  

 

JONAS: Sê maar Baas Braam. 

 

BRAAM: (STAAN OP EN LOOP WEG VAN JONAS) Ek wil hê jy moet 

jou goed vat en loop.  

 

JONAS: Baas Braam?  
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BRAAM: Jy het gehoor wat ek gesê het Jonas. Ek wil hê jy,  

Rampie en Siena moet loop. Vandag nog.  

 

JONAS: (STAAN OP) Hoekom Baas Braam?  

 

BRAAM: Hier is nie meer kos nie Jonas. Ek kan nie meer 

vir julle sorg nie.  

 

JONAS: Baas Braam, ek is nie ‘n charity case nie. Ek kan 

vir my eie mense sorg. Ek soek nie Baas Braam se kos of 

geld verniet nie. Ek werk daarvoor.  

 

BRAAM: Jonas. Asseblief. Julle moet gaan.  

 

JONAS: (HARDEKWAS) Hoekom Baas Braam?  

 

BRAAM: (SKREEU) Want ek het jou nie meer nodig nie! 

 

JONAS: (SEERGEMAAK) Nie meer nodig nie? Na twintig jaar 

het jy my nie meer nodig nie? Laat ek vir jou sê Baas 

Braam, jy het my nodig. Jy het my nog altyd nodig gehad.  

 

BRAAM: (MOEDELOOS) Ek het jou nie meer nodig nie Jonas.  

 

NIE EEN VAN DIE TWEE MANS SIEN KLEIN RAMPIE INKOM NIE. HY 

STAAN WEGGESTEEK LANGS DIE HUIS.  
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JONAS: Baas Braam. Baas Braam kyk vir my. Baas Braam. 

(RUK SY HEMP UIT. SY RUG IS VOL LETSELS) Kyk hier. Sien 

jy hierdie merk? Dit was die dag toe jy die voorruit 

uitgegooi het. Ek het vir Oubaas Dawid gesê dit was ek. 

En hierdie een was die dag toe jy nie die honde toegemaak 

het nie en hulle jou pa se hoenders opgevreet het...en 

hierdie een was toe jy jou pa se kar gekrap het teen die 

hakkiesdraad....Al hierdie ander merke was as jy my nodig 

gehad het. Ek het vir jou uitgekyk Baas Braam. Jy het vir 

Jonas nodig gehad om die punch te vat. So moenie vir my 

kom sê jy het my nie nodig nie! 

 

BRAAM: (SY GESIG IS UITDRUKKINGLOOS, MAAR TRANE LOOP OOR 

SY GESIG.) As jy nie môre weg is nie sal ek julle van die 

plaas af jaag met my geweer.     

 

JONAS: (VERBITTERD) Ek het altyd gedink jou witmanshart 

klop vir die bruin mense ook, maar vandag sien ek dit is 

jou pa se hart wat in jou bors klop.  

 

BRAAM: As julle nie môre weg is nie sal ek julle van die 

plaas af jaag met my geweer.     

 

JONAS: Dan sal ek my goed vanaand pak Baas Braam.  

 

BRAAM: (VAT JONAS SE GESIG IN SY HANDE) Jonas. Mooi loop, 

my broer. 

 

JONAS: Dankie. Braam.  

 

JONAS DRAAI OM EN LOOP PROMPT-SIDE AF. BRAAM STAAN ALLEEN 

AGTER EN HOU SY HANDE VOOR SY GESIG. KLEIN RAMPIE KOM 

NADER EN GAAN STAAN LANGS BRAAM.  
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RAMPIE: Baas Braam.  

 

BRAAM: (VEE OOR SY OË) Rampie?  

 

RAMPIE: Ek het kom sê oor Baas Retief se vliegduiwe.  

 

BRAAM: Ja Rampie.  

 

RAMPIE: Ek het hulle geskiet, want Baas Retief het vir my 

gesê die kongingkryk van die Jirre is net vir die wit 

man. Diere en hotnots gaan nie jimmel toe nie. Ek was so 

kwaad gewees dat ek sy vliegduiwe gaan skiet het. Hulle 

gaan mos anyway nie jimmel toe nie.  

 

BRAAM: Rampie, ek is jammer... (BUK OM HOM VAS TE HOU) 

 

RAMPIE: (RUK LOS) En as ek kon het ek vanaand al jou 

lammers gaan keel afsny(POUSE), maar ek kan nie.   

 

BRAAM: Hoekom nie?  

 

RAMPIE: Want ek sal nie een van my mense so kan seer maak 

nie. (DRAAI OM EN LOOP AAN PROMPT-SIDE AF EN BRAAM BLY 

ALLEEN AGTER STAAN.  

 

BRAAM: (SKREEU AGTERNA) Jonas! Jonas! Ek het ook aan die 

binnekant seer gekry. (SAGTER) Dit is soos jy gesê het 

Jonas, medisyne van buite kan nie die seer weg vat nie. 

Bring die mes vir keel-afsny Jonas. Bring die mes.  

 

DIE LIGTE DOOF UIT.)   
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TONEEL 2 

DAAR VOLG ‘N KORT STILTE EN DIE STILTE WORD GEBREEK MET 

DIE WIND WAT WAAI. DIE RADIO BEGIN SPEEL EN DIE DIE NUUS 

WORD UITGESAAI. DIE LIGTE GAAN AAN EN BRAAM STAAN LANGS 

DIE TAFEL OP DIE STOEP. HY LYK MEER GEHAWEND EN SY HEMP 

IS GESKEUR EN VUIL. IN HIERDIE TONEEL IS BRAAM REEDS 

BESIG OM TEKENS VAN GEESTELIKE VERSTEURDHEID TE TOON.  

 

RADIO-OMROEPER: Goeiedag, en hier volg die nuus. Die 

naderende droogte het boere van die distrik in nood. Dit 

blyk of die knellende droogte en uitmergelende hitte 

steeds voort duur. Geen reën word steeds voorspel nie en 

temprature bly dieselfde. Die Springbokke meet hul kragte 

teen Ierland hierdie naweek in Johannesburg. As gevolg 

van onverwagte beserings  tydens verlede naweek se 

wedstryd sal.... (BRAAM SKAKEL DIE RADIO AF EN HANNA 

STAAN IN DIE DEUR. HAAR HARE IS DEURMEKAAR EN HAAR ROK IS 

VUIL)  

 

HANNA: Braam?  

 

BRAAM SKUD SY KOP SONDER OM OP TE KYK.  

 

HANNA: Het hulle niks gesê nie?  

 

BRAAM: Nee.  

 

HANNA: Braam.  

 

BRAAM: (KYK OP NA HANNA) Dit is elke dag dieselfde. Niks 

gaan verander nie.  

 

HANNA: (POUSE) Braam, sal jy met my dans? 
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BRAAM: (VERBAAS) Dans?  

 

HANNA: Soos op ons troue. 

 

BRAAM: (VERBITTERD) Dans? Hanna,ons is besig om te vrek 

van die honger en jy wil dans?   

 

HANNA: Net een keer Braam. Ek wil net weer onthou.  

 

BRAAM: Wat wil jy onthou?  

 

HANNA: Geluk.  

 

BRAAM STAP NA DIE RADIO. HY STAAN LANK DAARNA EN KYK.  

 

HANNA: Braam?  

 

BRAAM: Elke oggend as ek hier kom staan wag ek. Hoop ek 

dat dit vandag dalk kan verander. Ek het so afhanklik 

geword van hierdie stuk stront. Ek is elke keer te bang 

om dit aan te sit...en elke keer wag ek vir my 

doodsvonnis.   

 

HANNA LOOP NA DIE RADIO EN SOEK ‘N STASIE MET MUSIEK OP. 

VROLIKE BOEREMUSIEK BEGIN SPEEL.  

 

HANNA: (HOU HAAR HAND UIT) Braam?  

 

BRAAM NEEM HAAR HAND EN HULLE BEGIN STADIG DANS OP DIE 

WERF.  

 

BRAAM: (GLIMLAG) Onthou jy hoe mooi was ons troue?  As ek 

terug dink kan ek nog ruik hoe ruik jou hare. 

Lemoenbloeisels. Dit het geruik soos lemoenbloeisels.  
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HANNA: (GLIMLAG) Ek weet. Jy het ‘n das aangehad en ‘n 

smart suit.  

 

BRAAM: Ma het die koek gebak. Geel koek. En Jonas, onthou 

jy hoe smart het Jonas gelyk in sy kerkpak.  

 

HANNA: Kom ons maak of ons trou Braam.  

 

BRAAM: Hoe nou?  

 

HANNA: Asseblief Braam. Ons trou weer. Sommer net vir die 

lekkerte.  

 

BRAAM: Hanna. Dit gaan nie dieselfde wees nie. Dit is 

verby. 

 

HANNA: Ag toe Braam. Gaan trek vir jou ‘n das aan. Ek sal 

veldblomme in my hare sit en dan dans ons, eet brood met 

suiker op...asseblief Braam.  

 

BRAAM: Ek wag vir jou. (GLIMLAG) Watter das moet ek 

aansit?  

 

HANNA: Die rooie. Ek bring vir jou die rooie. (LAG EN 

HARDLOOP BY DIE AGTERDEUR IN)  

 

BRAAM LOOP NA PROMPTSIDE. HY WAS SY GESIG EN HANDE IN DIE 

IN DIE WASKOM EN VEE SY HARE AGTEROOR TERWYL DIE RADIO 

STEEDS MUSIEK SPEEL. HANNA KOM UIT, DAAR IS DROË 

VELDBLOMME IN HAAR HARE. SY GLIMLAG.  

 

HANNA: Braam.  
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BRAAM: (DRAAI OM EN FLUIT) Aitsa! Kyk net hoe mooi lyk 

jou hare nou! (KOM NADER EN SIT DIE DAS AAN) Hoe lyk ek 

vir jou? Handsome genoeg vir ‘n troue?  

 

DIE DREUNING VAN ‘N KAR WORD HOORBAAR. BRAAM LUISTER 

SKAARS EN KONSENTREER OP DIE KAR WAT AANKOM.  

 

HANNA: Braam, ek het nuus gekry.  

 

BRAAM: Ja. 

 

HANNA: Braam luister jy?  

 

BRAAM: Ja.  

 

HANNA: Martha het gebel, nou net...Dit gaan...  

 

BRAAM: Hier kom ‘n kar aan.   

 

HANNA: Ja ek sien. Braam.... 

 

BRAAM: Maar wie sal die tyd van die dag kom kuier? Is jy 

seker dit is ‘n kar?  

 

HANNA: Ja.  

 

BRAAM: (LAG HARD) Maar dit is wonderlik! Dan het ons  

sommer gaste ook op ons troudag!  

 

HANNA: Braam, dit was ‘n simpel idee. Los nou die 

trouery. Martha sê... 
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BRAAM: Nonsens Hanna! Dit is vandag ons troudag. Kyk, ek 

het tot ‘n das aan! Ek dink ek het laas toe ek voorgestel 

is in standerd 9 ‘n das aangehad. Dit is wragtag ‘n 

special occation!  

 

HANNA: Braam. 

 

‘N VET MAN IN ‘N KERKPAK KOM VANAF OP-SIDE INGESTAP. HY 

IS DUIDELIK ‘N DOMINEE EN HET ‘N BYBEL ONDER SY ARM. HY 

KRY BAIE WARM EN VEE KORT-KORT SY GESIG MET ‘N SAKDOEK 

AF.  

 

BRAAM: (GALANT) My fok! Is dit nou nie toevallig dat 

Dominee nou hier aan kom nie! Jy kon nie ‘n beter tyd 

gekies het nie! Kom in! Kom sit!  

 

DOMINEE: (ONGEMAKLIK) Middag Broer. Hanna.  

 

BRAAM: (OORDREWE)Hanna, bring tog vir Dominee ‘n bietjie 

tee. Ek is seker die rit was baie vermoeiend. 

 

HANNA: Maar Braam ek.... 

 

BRAAM: Toe nou Hanna, ons kan later praat. Ons het ‘n 

gas! 

 

DOMINEE: Dankie, dit sal lekker wees.  

 

HANNA GAAN BY DIE AGTERDEUR IN.  

 

BRAAM: My aarde Dominee, wanneer was jy laas hier op die 

plaas gewees? O ja, ek onthou. Met Freek se begrafnis. 

Ja, dit is ‘n lang tyd terug, snaaks dat jy of jou 

disipels nooit weer hier was nie.  
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DOMINEE: Ek weet Broer Braam, dit is net dat die plaas so 

vêr is buitekant die dorp. Die grondpad is maar onveilig 

hierna toe.  

 

BRAAM: Werklik? Ek dog dan ek het Dominee se kar verlede 

naweek daar by Retief sien staan. Martha kan mos so 

lekker skaapafval maak! Ja, Retief is ‘n goeie man, baie 

trots.  

 

DOMINEE: Ja, hy is ‘n goeie man.  

 

BRAAM: Jy het seker gehoor die bruinvelle is van my plaas 

af weg. Ek het hulle weg gejaag.  

 

DOMINEE: Ek het gehoor ja.  

 

BRAAM: Maar is dit nie wonderlik nie! Nou kan almal weer 

met ons lewens voortgaan en die Here dien en prys,want 

die heidene is weg! Ek moes dit al lankal gedoen het, dit 

is waarlik ‘n voorreg om Dominee hier te hê! 

 

ONGEMAKLIKE STILTE VOLG. DOMINEE KUG EN VEE SY GESIG MET 

DIE SAKDOEK AF.  

 

DOMINEE: Broer.... 

 

BRAAM: Luister, kom ek maak dit vir ons altwee baie 

maklik en kom ons staak nou maar die stront. As jy hier 

is omdat my pa jou gestuur het kan jy maar weer met jou 

vet gat in die kar in klim en ry. Ek stel nie belang nie.  

 

DOMINEE: Dit is nie jou pa wat my gestuur het nie. Ek het 

self gekom.  
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BRAAM: En hoekom nou na al die jare besluit jy om 

huisbesoek by my te kom doen?  

 

DOMINEE: Want ek wil met jou praat oor jou tiende. 

 

BRAAM: My tiende?  

 

DOMINEE: Broer Braam, die woord vereis tog van ons ons 

tiende. Jy het tog ‘n goeie inkomste, jy is ‘n veeboer. 

In die woord is dit tog duidelik dat ‘n offergawe gebring 

moet word, ‘n tiende van dit wat jy het.... 

 

BRAAM: ‘n Offergawe?  

 

DOMINEE: Ja Broer. ‘n Tiende van dit wat jy het.  

 

BRAAM: (BEGIN LAG) Dink jy regtig ek gaan my tiende vir 

die kerk gee? Jy maak ‘n moerse fout Dominee, ek het my 

tiende, selfs meer gegee. Ek het vir Jonas-hulle gesorg 

soos vir familie. Dit was my tiende!  

 

DOMINEE: Maar Broer Braam, dit is juis die geval. Hulle 

is weg. Jy hoef nie meer vir hulle te sorg nie, daarom 

kom vra ek jou tiende vir die kerk.  

 

BRAAM: (KOUD) Ek vrek eerder voordat ek iets vir die kerk 

moet gee. Wat gaan jy met my tiende doen? Jou kar vol 

maak?  

 

DOMINEE: Asseblief Broer. Ek vra nie veel nie, net ‘n 

tiende van dit wat jy het. Jy draai teen God deur jou 

daarin te verset.  
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BRAAM: (SPRING OP) Ek het nie teen God gedraai nie. Hy 

het teen my gedraai! Ek het nie ‘n tiende nie! Verstaan 

jy dan nie? (LAG)Nee, jy sal nie verstaan nie, want die 

hele gemeente dra gedurig koek en terte aan by die 

pastorie. Dit is mos ‘n jaarlikste kompetisie om te kyk 

wie gaan die meeste bokke skiet vir die Dominee! Het jy 

al jou tiende gegee? Het jy? Of doen die gemeente dit ook 

vir jou?  

 

DOMINEE: Asseblief Broer bedaar. Dit hoef nie geld te 

wees nie. Die woord sê tog: “‘n Tiende van jou 

besittings”. 

 

BRAAM: (WOEDEND) Nou wat de fok stel jy voor doen ek? 

Gaan offer my fokken skape op ‘n altaar? Daar lê my 

tiende! Vyftig ooie is vrek en lê en vrot in die veld. 

Dit is my tiende. Dit is al wat ek het. Vyftig vrot ooie.  

 

POUSE VOLG. BRAAM IS SPRAKELOOS EN GAAN SIT OP DIE 

STOEPTRAP. DOMINEE STAAN ONGEMAKLIK NADER EN VAT AAN SY 

SKOUER.  

 

DOMINEE: Braam. Dit is nie goed genoeg nie. Ek weet jy 

kry swaar, maar het jy nie al gedink daaraan dat dit jy 

is wat teen God gedraai het nie? Hoe kan jy vergifnis en 

vervulling kry met soveel haat teenoor Hom?  

BRAAM: Want Hy hou die reën terug.  

 

DOMINEE: Broer, dit is Sy wil. Dit is omdat jy nie 

volgens die woord leef nie. Jou tiende ontbreek by God. 

Hy wag vir jou.  

 

BRAAM: Ek het niks meer oor om te gee nie.  
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DOMINEE: Ja jy het.  

 

BRAAM: (KYK VERBAAS OP) Wat? 

  

DOMINEE: Jy sien Broer, as jy vandag jou offer aan God 

gee dan kan dinge verander. Ek sal vir jou bid Broer. Dit 

is tog my plig om die verlore skape na die Herder toe te 

lei. Ek vra net jou offergawe.  

 

BRAAM: Daar is vyftien sterk ooie oor. Dit is al wat ek 

oor het. Ek sal jou kamp toe vat en dan kan jy vir jou ‘n 

ooi uit soek en dit vat.  

 

HANNA KOM UIT MET DIE TEE. SY SIT DIE TEEKOPPIES OP DIE 

TAFEL NEER. DOMINEE GLIMLAG EN STAAR NA HAAR. HANNA IS 

ONBEWUS DAARVAN EN GAAN WEER IN DIE HUIS IN.   

 

DOMINEE: Ek het klaar my ooi uit gekies. 

 

BRAAM: (KOUD) Nee. 

 

DOMINEE: Dit is jou offergawe Braam. Jou vrou. Dit is tog 

wat vir jou saak maak. Jy kan nie ‘n afgod van jou vrou 

maak nie. Jy moet God dien. Gee haar vir my en ek sal vir 

jou om vergifnis vra.  

 

BRAAM: Asseblief. Jy kan nie dit van my vra nie.  

 

DOMINEE: Braam dit is jou offergawe. Deur dit te doen sal 

God sien jy gee alles vir Hom. Dit is tog die regte 

besluit.  
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BRAAM: (PLEITEND)Ek gee aan jou enige ooi. Jy kan selfs 

twee neem as jy sou wou. Dominee, asseblief. Ek kan nie 

dit doen nie.  

 

DOMINEE: Jy moet sterk wees Braam.  

 

BRAAM: Asseblief.  

 

DOMINEE: Broer, dit is die wil van die Heer.  

 

HANNA KOM UIT MET ‘N PAAR STUKKE BESKUIT. SY KYK NA DIE 

TWEE MANS.  

 

HANNA: Braam, die tee is klaar. Dominee, kom sit. Kry vir 

jou. Jammer die melk en suiker is op, maar die beskuit is 

darem lekker soet.  

 

DOMINEE STAAN OP EN VAT DIE BESKUIT BY HANNA.  

 

DOMINEE: (GLIMLAG)Ek kan dink dat dit lekker soet is. 

  

BRAAM: (KYK VOOR HOM UIT)Hanna, gaan in die huis in.  

 

HANNA: Braam?  

 

BRAAM: Hanna. Gaan in die huis in.  

 

HANNA: Maar Braam.... 

 

BRAAM: (STAAR VOOR HOM UIT EN TRANE LOOP OOR SY GESIG) 

Dit is mos vandag ons troudag. Dominee het gekom om ons 

in die eg te verbind.  
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HANNA: Ek het mos nou gesê dit was net ‘n speletjie 

Braam, asseblief... 

 

BRAAM: Dominee het vêr gery. Dit is ‘n spesiale dag. Gaan 

wag in die kamer. Dominee wil graag aan jou verduidelik 

wat die pligte van ‘n vrou is. Gaan nou. 

 

HANNA EN DOMINEE GAAN BY DIE DEUR IN. BRAAM STAAN OP EN 

GAAN STAAN BY DIE SLAGPALE. HY HAAL MESSE AF EN BEGIN DIE 

DIT TE SLYP. SY OË IS WILD. DIE RITME VAN DIE MESSE WAT 

TEEN MEKAAR SLYP WORD DIE RITME VAN DIE VERKRAGTINGS 

TONEEL.  

 

BRAAM: (FLUISTER) Loof Hom met die tromme. Loof Hom met 

die harp. Loof Hom met die klinkende sambale. (KAP MESSE 

TEEN MEKAAR) Alles wat asemhaal loof, loof die Heer. 

Alles wat asemhaal loof, loof die Heer.    

 

BRAAM HOU OP OM DIE MESSE TE SLYP.DOMINEE KOM UIT BY DIE 

DEUR. SY HEMP HANG UIT EN SY HARE IS NAT. HY VEE SY GESIG 

AF MET DIE SAKDOEK EN STEEK SY HEMP IN. HY LOOP NA BRAAM.   

 

DOMINEE: Broer. Jy het die regte besluit geneem. Jy het 

jou tiende gegee. Dankie Broer. Dit was die regte 

besluit.  

 

BRAAM: Ek het gesondig.  

 

DOMINEE: Ek sal vir jou bid Broer. Ek sal vir jou om 

vergifnis vra. Totsiens Broer. Alle sterkte, en bly glo. 

Geloof is die hande wat ons deur moeilike tye dra.  

 



 42 

BRAAM STAAN STEEDS MET DIE MESSE IN SY HANDE. DOMINEE 

DRAAI OM EN LOOP AF. HANNA VERSKYN IN DIE DEUR. SY LYK 

VERWAARLOOS. 

 

HANNA: Braam. Is hy weg?   

 

BRAAM: Dominee het gesê hy sal vir ons bid.  

 

HANNA: (SMEKEND) Braam. Asseblief, luister.  

 

BRAAM: Bid? Gebed is nie genoeg nie Hanna. Gebed en 

geloof is nie genoeg nie. Die offergawe is te klein. Die 

tiende is te min.  

 

HANNA: Jy het reeds genoeg gegee Braam. Ek het genoeg 

gegee. Ek het nuus gekry van Martha.... 

 

BRAAM: (DEURMEKAAR) Het jy geweet Martha kan sulke lekker 

skaapafval maak?  

 

HANNA: Luister jy Braam?  

 

BRAAM: (DRAAI NA HANNA) Hanna. Die offergawe is te klein. 

Ons moet meer gee.  

 

HANNA: (MOEDELOOS) Wat meer wil jy gee Braam? Wat? 

  

BRAAM: ‘n Offerlam.  

 

HANNA: Braam?  

 

BRAAM: Ons moet ‘n offerlam gee. (LOOP NA HANNA TOE)  

 



 43 

HANNA: Braam, ek sal saam met jou kom om die lam uit te 

kies. Hoe moet die lam lyk?  

 

BRAAM: Dit moet die heel beste een wees wat ek het.  

(LOOP NA DIE SLAGPALE TOE EN HAAL ‘N KAPMES AF. BRAAM 

KNOOP SY DAS LOS EN TREK SY HEMP UIT. HY HET ‘N WILDE 

UITDRUKKING IN SY OË) 

 

HANNA: Braam? 

 

BRAAM: Ons moet ‘n offerlam gee Hanna.  

 

HANNA: (LOOP NA BRAAM) Maar waar is die lam wat ons gaan 

offer?  

 

BRAAM: God sal sy eie lam voorsien.  

 

DIE LIGTE VERDOOF EN VORM MAKABERE SKADUWEES. BRAAM 

VERANDER IN ‘N WILDE DIER. HY GRYP NA HANNA EN STEEK HAAR 

MET DIE KAPMES. BRAAM BIND HAAR MOND TOE MET SY DAS EN 

PLAAS HAAR BO-OP DIE KLIPALTAAR. DIE TONEEL IS GROTESK, 

BRAAM SE GESIG EN HANDE IS VOL BLOED. HY STEEK HANNA 

HERHAALDELIK MET DIE KAPMES. 

 

BRAAM: (KYK OP NA DIE HEMEL EN SKREEU) Ek het my alles 

gegee! Hier is my offer! Waar is Jy? Kan Jy nou sien? Ek 

het ook my enigste gegee! Ek het my enigste gekruisig vir 

Jou... (BRAAM HUIL) 
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‘N ENKELE LIGSTRAAL VAL OP HANNA. BRAAM LÊ BESKERMEND BO-

OOR HAAR. DAN SKIELIK IS DONDERWEER HOORBAAR EN AS BRAAM 

OP KYK BEGIN DIT TE REËN. INDIEN MOONTLIK VEREIS DIT 

REGTE WATER/ “REËN” OP DIE VERHOOG. DIT VEROORSAAK DAT 

DIE BLOED BLOEDBESMEERDE LYF EN GESIG VAN BRAAM SKOON 

GEWAS WORD.  

 

HANNA: (BAIE VERMOEIEND) Braam....ek het nuus gekry.... 

 

BRAAM: (DRUK SY ORE TOE) Nee Hanna. Hou op! Hou net op! 

Asseblief. 

 

HANNA: Braam luister.... 

 

BRAAM: (KYK NA HAAR) Hanna?  

 

HANNA: Ek het nuus gekry....Martha het gebel....sy het 

gesê die wind draai.... 

 

BRAAM: Hanna?  

 

HANNA: Dit gaan reën Braam. Sy het gesê dit gaan reën... 

 

BRAAM: (VERWYTEND)Nee...Nee...(SKREEU) HANNA!  

 

HANNA: (FLUISTER) ABRAHAM.... 

 

BLACK OUT 

 

 

 

 

 

 


