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Toneel 1 (1976) 

HOSPITAALGELUIDE WORD VIR DIE DUUR VAN TONEEL 1 DOFWEG IN DIE 

AGTERGROND GEHOOR. DIE SKUIFELENDE VOETSTAPPE VAN TWEE 

BEJAARDE VROUE BEWEEG GELEIDELIK NADER EN KOM UITEINDELIK TOT 

STILSTAND. DAAR WORD LIGGIES AAN ‘N DEUR GEKLOP 

1 Johanna: Helen? Helen, is jy wakker? 

2 Gertie:  Ek hoor niks. Miskien is sy te swak om te antwoord. 

3 Johanna: Helen? Nee, dis soos die graf daarbinne. 

4 Gertie: 'n Mens vra in elk geval nie vir 'n sieke of jy kan inkom nie. 'n Sieke is 

soos 'n kind, jy sê vir hom. 

5 Johanna: Dis nie sommer 'n gewone sieke nie, Gertie, dis Helen wat daar lê. Sy was 

'n privaat mens in haar huis, sy sal seker privaatheid wil hê hier in die 

hospitaal. Ek is nou nie die soort mens wat gaan inbars net omdat sy daar 

hulpeloos lê nie ... 

6 Gertie: Miskien wil sy ons daar hê, maar kan sy nie 'n woord uitkry nie. Haar keel 

is seker erg aangetas. Wat dink jy doen bytsoda aan 'n verhemelte? 

7 Johanna: Bly tog stil, Gertie! 'n Mens praat nie van sulke dinge by 'n siekbed nie. 

DIE DEUR WORD MET ‘N BYNA SPOOKAGTIGE PIEPGELUID OOPGESTOOT  

8 Johanna: Helen? Dis Johanna en Gertie. Kan ons maar so 'n bietjie inkom? Ons sal 

nie lank bly nie. Ons weet jy het baie pyn en dat jy jou kragte moet spaar. 

‘N KORT STILTE. DIE SLEPENDE VOETSTAPPE BEWEEG NADER AAN DIE 

BED 

1 Gertie: Ek sien iemand het vir jou vrugte gebring om aan te peusel ... vir wanneer 

jy sterker voel. Ek en Johanna het gedink jy sal van blomme hou. In 

Augustusmaand is daar natuurlik nie eintlik veel om van te kies nie, maar 

...  

2 Johanna: VAL HAAR IN DIE REDE Hoe voel jy, Helen? Het jy baie pyn? Knik 

met jou kop as jy kan, of druk my hand as jy my kan hoor.  

DIE GELUID VAN ‘N BANKIE WAT ONDER DIE BED UITGETREK WORD, 

WORD GEHOOR 
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3 Gertie: SUG DIEP Dit lyk my dit gaan 'n lang kuier wees. Daar's nog 'n bankie aan die 

ander kant, Johanna.  

DIE GELUID VAN VOETSTAPPE EN ‘N SLEEPGELUID WORD GEHOOR 

4 Johanna: Helen? Ou Helen? Daar's nog lewe in hierdie lyf, ek voel mos hoe warm is 

jou hand. Knik vir my, Helen, of glimlag 'n bietjie ... jy lewe nog, Helen, 

daar is nog hoop! 

DIE HOSPITAALGELUIDE WORD MOMENTEEL HARDER 

1 Gertie: Helen het mos altyd in 'n ander wêreld as ons gelewe. So miskien is dit 

gepas dat sy in 'n ander wêreld sterwe? Moet my nou nie weer stilmaak 

nie, Johanna, jy sien mos sy is al klaar nie meer met ons nie. Sy lyk so 

vreedsaam, asof sy glad nie omgee om dood te gaan nie, asof sy glad nie 

wil probeer om terug te kom nie. Kyk haar hande: dis ons wat aan haar 

vashou, nie sy aan ons nie. En haar oë soek nie rond nie, sy kyk net op een 

plek, vorentoe, asof sy presies weet waarheen sy gaan. Wie sou dit nou 

kon dink? Nooit haar voet in die kerk gesit nie, haarself omring met 

beelde, party halfnakend, party van die Mohammedaanse geloof, sy besluit 

self wanneer sy die lewe beëindig wat die hemelse Vader haar gegee het, 

en hier lê sy nou kalm en wag op die einde. Ek sê jou, Johanna, ek 

verstaan niks meer nie. Waar is die beloning vir dié wat die goeie stryd 

gestry het? Waar is die straf vir dié wat nie Sy koninkryk uitgebrei het nie?  

1 Johanna: Helen? Dis Johanna. Helen, as jy my kan hoor, wil ek net sê ek is jammer. 

Ek is jammer dat ek nie geweet het jy wil 'n einde maak aan alles nie, dat 

ek dit nie vir jou die moeite werd gemaak het om langer te bly nie. Ek is 

jammer dat ek nie verstaan het waaroor die beelde gaan nie. Ek verstaan 

steeds nie. Maar jy het nie verdien om so te gaan nie. Vergewe my, Helen. 

2 Gertie: Johanna, jy klink nou nes die tweede rower aan die kruis. Moet sy nou aan 

jou dink wanneer sy in die koninkryk kom? Maar dis Helen wat hier lê, 

Helen wat die bruinmense vir haar laat werk het vir meer geld as wat 'n 

witmens in 'n winkel kon verdien, Helen wat bier gebrou het vir die 

swartmense op 'n dorp waar die verkoop van drank verbode is, Helen wat 
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vir een en twintig jaar lank 'n verhouding gehad het met 'n getroude man, 

‘n pa van kinders, dieselfde Helen wat 'n einde gemaak het aan haar eie 

kinders se lewe voordat hulle nog die daglig kon aanskou, dieselfde Helen 

wat na haar ma se dood nie met 'n tang aan haar eie Pa wou vat nie, sodat 

die kerkvrouens hom en sy klere moes kom was ... 

1 Johanna: Gertie, sit 'n wag voor jou mond. 'n Ander man se boeke is duister om te 

lees. Dis nie nou die tyd om die eerste klip op te tel nie. Dis amper verby. 

Vir haar èn vir die mense van Nieu-Bethesda. Helen, ou Helen ... as jy wil 

gaan, as jy moet gaan, gaan in vrede. Ons sal jou mis. Ek sal jou mis. 

2 Gertie: Miskien is daar niks daar waar jy heengaan nie. Is dit wat dit is, Helen? Is 

dit wat jy vir ons wil sê? Is dit die teken? 

‘N OOMBLIK STILTE OM DIE BREUK TUSSEN TONELE AAN TE DUI 

Toneel 2 (1920) 

‘N HAAN KRAAI, HOENDERS KEKKEL; DIE GELUID VAN ‘N DONKIEKAR 

WAT VERBYSKOMMEL WORD GEHOOR 

3 Anonieme stem: (ALTYD OP DIESELFDE FORMELE, KUNSMATIGE TOON 

MET ‘N EFFENSE EGGO OM DIE INDRUK TE SKEP VAN ‘N 

MISPLAASTE KARAKTER UIT ‘N GRIEKSE DRAMA, IN 

TEENSTELLING MET DIE NATUURLKHEID VAN DIE ANDER 

STEMME) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

4 Mev. Martins: (VANUIT ‘N ANDER KAMER IN DIE HUIS) Helen! Helen! Kyk 

waar sit die son al! Hoor jy nie as ek jou roep nie? 

1 Helen: (SLAPERIG, BYNA IN ‘N SKREESTEM) Ja, Ma! Ek kom, Ma. Ek sê ek 

kom, Ma! (SAGTER, GAAP) Dis die laaste keer in my lewe dat ek in 

hierdie bed in hierdie huis slaap, en ek kan nie eens slaap so lank as wat ek 

wil nie. Nie eens vandag nie. (SUG. DIE BED KRAAK SOOS SY 

OPSTAAN; LAAIE WORD OOPGETREK, HAAR HARE WORD 

ENERGIEK GEBORSEL TERWYL SY PRAAT) Maar in my huis sal dit 

anders wees, ek sal doen net wat ek wil, net die dinge wat vir my lekker is. 

Lees en klere maak en voordra ... Johannes sal natuurlik ook daar wees, 
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maar hy aard na my. Hy hou ook van toneelspeel, en hy skryf toneelstukke. 

Meesal oor Bybelse onderwerpe. En daar is altyd 'n rol vir my. Miskien 

speel ons eendag op 'n regte verhoog voor 'n regte gehoor, en miskien 

skryf hy dan vir my die dialoog wat ek nie in die alledaagse lewe gesê kan 

kry nie. Ek sou soveel anders kon wees as ek maar net 'n ander naam kon 

gehad het, en 'n kostuum, en as iemand vir my die dialoog kon skryf ... 

2 Mev. Martins: (STEEDS VANUIT ‘N ANDER KAMER) Helen, as jy nog wil 

koffie hê, moet jy kom. Daar is nie tyd vir weer maak nie. As 

Johannes Pienaar geweet het wat ek weet, watter lui vrou hy kry, 

het hy nooit vandag sy naam in die register geteken nie. Kom jy of 

moet ek dit vir jou Pa gee? 

1 Helen: (MET ‘N SKREESTEM) Ag, bring dit vir my, ma? Vir oulaas? 

(SAGTER, BYNA VERDEDIGEND. KRUISDOOF VAN PLUIMVEE-

GELUIDE, GEASSOSIEER MET HELEN SE MOEDER, EN 

TUINVOëLS SOOS MOSSIES EN BOSDUIWE, GEASSOSIEER MET 

HELEN) Johannes weet watter soort vrou hy kry. Hy weet wie's my ma en 

my pa, hy ken dié huis soos sy eie, my dorp is sy dorp. Slim Johannes 

Pienaar wil trou met slim Helen Martins. Hulle gaan iets word, hulle gaan 

hierdie plekkie se stof van hul voete afskud en groot toneelspelers word, 'n 

reisende geselskap. Johannes is nie soos ander mans nie, hy's nie soos Pa 

nie. Hy trou nie met 'n slaaf nie, hy wil nie weet of ek kan kook en kouse 

stop nie en hy gee nie om dat ek nie breë heupe het nie. Goddank hy's nie 

soos Pa nie. Nieu-Bethesda is 'n klein plekkie, Ma. Natuurlik weet 

Johannes wat hy kry. Nieu-Bethesda is 'n baie klein plekkie. Miskien is dit 

juis hoekom hy met my trou? 

SKUIFELENDE VOETSTAPPE BEWEEG NADER OP MAAT VAN ‘N 

RINKELENDE KOPPIE. ‘N DEUR WORD GROOT OOPGESTOOT. MEVROU 

MARTINS KOM DIE KAMER BINNE 

2 Mev. Martins: Helen, ek weet dis nou nie eintlik 'n regte troue nie, maar daar is 

nog steeds dinge wat gedoen moet word. Kyk waar staan die son. 
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1 Helen: Hoe bedoel Ma, dis nie 'n regte troue nie? Net omdat ons nie in 'n kerk 

gaan trou nie, beteken dit nie dis minder van 'n troue nie. In die oë van die 

wet is 'n troue voor die magistraat net so geldig. Wat wou Ma gehad het, 

dat hy voor die preekstoel moet staan en lieg? Johannes glo nie soos die 

mense van Bethesda nie, Ma. Ma behoort bly te wees. As hy eerlik is oor 

wat hy glo, sal hy ook eerlik wees met my. 

2 Mev. Martins: Maar watter hoop is daar vir julle as Johannes God en sy gebod nie 

ken nie? As God die huis nie seën nie, werk die werkers tevergeefs. 

Dis nie ek wat so sê nie, Helen, dis die Skrif. Die seun is 'n heiden, 

hoe jy ookal na die ding kyk. 

3 Helen: Johannes glo nie die Skrif nie, Ma. Maar Ma laat hom klink na 'n lasteraar. 

Hy ken die Skrif, Ma, hy skryf toneelstukke daaroor. Die een waarmee hy 

nou besig is, het juis 'n Bybelse tema. Hy noem dit Saul. 

4 Mev. Martins: In elk geval, ek kan nie hier staan en ginnegaap nie, die yster word 

te warm. (DIE KOPPIE WORD OP DIE SPIEëLTAFEL 

NEERGESIT) Ek pars jou pakkie, Helen. Al is dit nou nie 'n regte 

troue met 'n regte trourok nie, moet 'n mens tog ordentlik lyk. 

1 Helen: Ek sal ordentlik lyk, Ma. En ek het 'n nuwe handsak en skoene. 

2 Mev. Martins: Ek bring dit sodra ek klaar is. Ek het vir jou Pa gesê om klaar te 

maak in die badkamer. Hy kan vanoggend op 'n ander plek gaan 

lees. SY BLY ‘N RUKKIE STIL Mans is nie altyd goed vir ons 

nie, Helen, maar sonder een is die wêreld 'n moeilike plek vir 'n 

vrou. Trou en kom uit die huis, dit sal beter wees vir jou. Jy wil tog 

nie die ongetroude onderwyseres van die dorp wees nie, die spot 

van al die kinders? 'n Oujongnooi is 'n grillerige ding, Helen. Jy 

doen wat reg is. Johannes is 'n goeie man, hy't geleerdheid, hy is 

nie soos jou Pa nie. Jy hoef nie bang te wees hy sal soos jou Pa 

wees nie. SY SUG. HAAR MOEISAME VOETSTAPPE WORD 

GELEIDELIK UITGEDOOF NADAT SY DIE DEUR AGTER 

HAAR TOEGETREK HET 
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1 Helen: Ek sou 'n rok wou gehad het, Johannes, ek sou wou afstap met die paadjie 

en opkyk na die hoë, wit kerkplafon met die donker houtbalke, en my 

voete beweeg op maat van die orrelmusiek NOULIKS HOORBAAR 

BEGIN MENDELSOHN SE ‘TROUMARS’ IN DIE AGTERGROND TE 

SPEEL terwyl al die mense omkyk en dogtertjies my met bewondering 

aanstaar, en wanneer die musiek ophou, sou ek voor die preekstoel wou 

staan met my gesig digby die goue letters op die blou fluweelkleedjie. God 

is liefde. Net dié één keer sou ek wou gehad het dat mense nie moet dink 

dis tog wonderlik (KRUISDOOF VAN HELEN SE STEM EN Dié VAN 

GERTIE) hoe 'n kind kan uitstyg nie, kyk nou net vir klein Helen van ou 

Petrus Martins, wie sou dit nou kon dink? Die appel val tog soms ver van 

die boom af. Mooi geleer, en sertifikate gekry, selfs in die musiek. 

(HELEN SE STEM WORD WEER ALLEEN GEHOOR) Nee, ek sou 

wou gehad het dat hulle dit alles vergeet, en net dink dat ek tog so mooi 

lyk in wit met my lang swart hare, en so fyn in die rok met die 

styfpassende lyfie wat by die heupe uitplooi soos 'n omgekeerde kelk, en 

dat almal net na my kyk, nie praat nie, niks verwag nie, dat dinge net vir 

een dag regkom omdat iets moois die aandag van die gewone dinge aftrek.  

  (DROMERIG) Ek sou alles met sorg uitgesoek het, die kransie 

lemoenbloeisels, die fyn kantsluier, die pêreloorbelle, die ragfyn sykouse, 

en die skoene met die oop toon waardeur klein voetjies loer. Ek het mooi 

voete, Johannes. Baie ander dinge sou ek wou verander, soos my groot 

neus en my klein mondjie, maar my voete is my trots. Klein en fyn, met 

delikate toontjies wat toegegespe kan word in sagte leer en in dansskoene 

van satyn. Wanneer ons netnou stap na die huis waar ons die register moet 

teken, sal ek die orrel in my kop hoor en afkyk na die reëlmatige heen en 

weer beweging van my skoenpunte, en my verbeel ek stap met die 

kerkpaadjie af. Ek stap en stap, ligvoets, en die wit leerskoenpunte flits 

soos slangtongetjies onder my rok uit. Ek stap en stap en die orrel dreun. 

(DIE TROUMARS WORD GELEIDELIK INGEDOOF; HELEN PRAAT 
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AL HOE VINNIGER) Ek stap en stap en dáár is die blou fluweellap en 'n 

hand skryf in goue letters God is liefde en ek kom net betyds tot stilstand 

en Pa lig die sluier met die een hand op en haal met die ander die 

appelkassie van sy kop af en buk af, ver af, om die klein dogtertjie te kan 

soen en weg te gee vir die volgende man en ... (DIE ORRELMUSIEK 

EINDIG BRUUSK MET ‘N KRAPGELUID, SOOS ‘N NAALD WAT 

VAN ‘N VINIELPLAAT AFGERUK WORD. HELEN HYG ASOF SY 

UIT ‘N NAGMERRIE WAKKER WORD. FLINK VOETSTAPPE 

WORD VINNIG INGEDOOF TERWYL SY HARDOP DINK) 

1 Helen: (TOONLOOS) Om sommer so in iemand se huis te trou, nie eens in 'n 

kerk nie. Miskien is Ma reg, miskien is dit 'n slegte teken, miskien is ons 

huis op sand gebou (DIE DEUR PIEP SOOS DIT OOPGESTOOT 

WORD) ... Johannes? 

2 Johannes: (HY KOM BINNE OP SAGTE, STRELENDE ORRELMUSIEK, AS 

DEEL VAN HELEN SE DAGDROOM. SY TOON IS AANVANKLIK 

STYF EN FORMEEL) Ja, ek belowe. 

3 Helen: Ja. 

4 Johannes: (VERSOENEND) Jy weet mos van altyd af wat my oortuigings is, Helen, 

ek het mos niks vir jou weggesteek nie. 

5 Helen: Ek het nie gedink dit sou saak maak nie. 

6 Johannes: En nou? 

7 Helen: (MOEDELOOS) Ek weet nie. Hier ... Om die vrede te bewaar, kan ons nie 

maar dinge doen soos die ander dorpsmense nie? 

8 Johannes: (ENERGIEK) Maar ons gaan nie hier bly nie ... die wêreld lê en wag vir 

ons, Helen, daar is soveel wat ons gaan doen! (KRUISDOOF DIE 

ORRELMUSIEK EN HUISHOUDELIKE GELUIDE SODAT ALLEEN 

LAASGENOEMDE UITEINDELIK GEHOOR WORD) 

9 Helen: (MEER HOOPVOL) Vertel my weer hoe dit gaan wees. 

1 Johannes: (‘N STOEL WORD UITGETREK, HY GAAN SIT) Ons sal onderwys 

gee, vir 'n inkomste. Maar daar is dinge wat nie geld kos nie, soos 
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toneelspeel. Ons kan alles self doen, die teks skryf, self speel, die dekor 

maak, die kostuums ook ... en op reis gaan daarmee as dit goed genoeg is, 

die wêreld sien! 

2 Helen: Dink jy regtig ons sal kan? 

3 Johannes: Ek het al klaar begin beplan. My eerste drama is al byna klaar. 

4 Helen: Waaroor gaan dit - oor ons? Oor die dorp? 

5 Johannes: (LAG) Nee, daar is nie juis 'n storie dáár nie. Die titel van my drama is 

Saul. 

6 Helen: O ... 

7 Johannes: Hou jy nie daarvan nie? 

8 Helen: Dis nie dit nie. Maar hoekom 'n Bybelverhaal? Na vandag sal jy niemand 

kan oortuig dat jy 'n Bybeldrama kan skryf nie. Ek weet nie ... dis soos iets 

wat my Pa sou gedoen het, as hy nie gedink het enige boek behalwe die 

Bybel is oorbodig nie. Dis so 'n bekende storie, hoe kan dit interessant 

wees? 

1 Johannes: (HARTSTOGTELIK) Kan jy nie sien nie, Helen? Ek is juis die een wat 

die verhaal van Saul kan verwerk vir die verhoog. Dis ook ek wat die 

hoofrol gaan speel. Ek is die enigste wat hom kan verstaan. Ek en Saul is 

op dieselfde manier gelowig, of ongelowig, as jy wil. Ek ìs Saul, kan jy dit 

nie insien nie? 

2 Helen: (ONSEKER) Ek weet nie. So goed ken ek die Bybel nie. My Pa is die een 

wat sal weet. Dis al wat hy lees. Sommige versies is al oor en oor 

onderstreep. My Pa dink alles is in die Bybel. Nieu-Bethesda ook, en al die 

mense wat hier bly. Hy vind hulle altyd in die een of ander vers terug, 

tesame met die straf wat aan hulle uitgedeel moet word ... As iemand jou 

agter Saul sal sien staan, sal dit hy wees.  

1 Johannes: Maar kan jy dit nie insien nie, Helen? Onthou jy nog hoe verloop die 

verhaal van Saul? (MUSIEK WAT MET BYBELSE TYE 

GEASSOSIEER WORD, WORD GELEIDELIK INGEDOOF).  
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  Saul is God se uitverkorene, sy gesalfde, 'n welgeskape man. Geeneen van 

die kinders van Israel was mooier van aansien as hy nie. Op 'n dag stuur 

Kis, Saul se vader, hom om na verdwaalde donkiemerries te gaan soek, 

maar hy kry hulle nie. Hy bevind hom op daardie oomblik in die 

landstreek van die profeet Samuel. Saul se dienaar stel voor hulle vra die 

siener waar die diere is. Samuel het vir Saul gewag om hom as koning te 

salf. Saul was 'n lid van die klein stam van Benjamin, en sy familie was 

die onbelangrikste van die stam ... Sien jy, Helen? Sien jy? Nieu-Bethesda 

is op baie landkaarte nie eens aangedui nie, en my Pa kon nie eens 

bekostig om my ná standerd 8 te laat leer nie. Die skoolhoof het my my 

matriek op Richmond laat kry ... Maar al is 'n mens niks, kan jy iets word. 

Soms is jy 'n gesalfde, al verdien jy dit nie. Soos Saul. Soos ek. Saul kry 

tekens dat hy die gesalfde van die Here is. En die Here verander Saul se 

hart ... Saul self hoef niks te doen nie. Hy profeteer selfs saam met die 

sieners. Die verbaasde volk wil weet of Saul nou ook onder die profete is. 

Hulle ken dan sy vader, Kis, hulle weet waarvandaan hy kom. 

(ENTOESIASTIES) Kan 'n koning voortkom uit die kleinste familie van 

die stam van Benjamin? En tog word Saul koning. En die gees van God 

neem van hom besit, en hy oorwin die vyande van die volk Israel. God 

gebruik hom om oorlog te maak; Saul is die besem waarmee Israel 

skoongevee word van die Filistyne. Sien jy nie, Helen? Die verhaal van 

Saul is my verhaal. Ons kom uit die kleinste van die stamme, ons is die 

minste van die minderes. Maar God kies ons, God sien iets wat die mense 

nie sien nie, hy sien dat ons iets vir ons mense kan doen. God het 'n man 

na sy hart gesoek, sê Samuel. God, wat alwetend is, het Saul se hart geken, 

en Hy het Saul se hart na willekeur verander. (ERNSTIGER) God verkies 

om nie my hart te verander nie. Verstaan jy nou my toneelstuk? Dit is nie 

Saul se skuld nie. God is dan baas oor sy hart ... (KRUISDOOF VAN SY 

STEM EN ‘N STOOMTREIN WAT AS KLANKAGTERGROND DIEN 

VAN DIE VOLGENDE TONEEL) 
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Toneel 3 (1920-1925) 

1 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

2 Helen: (OP ‘N MEER DEURLEEFDE TOON; HELEN KLINK OUER) Lê die 

antwoord in die name van plekke? Alles het begin in die dorp van 

weldadigheid. Van hier af het ek gegaan na Graaff-Reinet. 'n Groter dorp, 

vernoem na 'n lid van 'n ander klas as dié een waaruit ek kom. En toe na 

Wakkerstroom, voor my troue. Was dit 'n teken? Dat ek my oë moes 

oophou? Daar was toe nog tyd - die baba's was toe almal nog lewend 

binne-in my. Daar was toe nog niemand wat hulle gedwing het om uit te 

kom nie, om skeef uit te kom nie, half, gebreklik. Dood. En daarna, 

Cullinan. Die belofte van 'n groot diamant, van edelgesteentes. Die 

koningin van Engeland se kroon. Ek kon weer iets werd wees, in Cullinan. 

Ons paaie het toe reeds begin vurk: myne na dit wat blink, syne na die 

politiek. Johannes was ver weg in Volksrust, met sy arm om ‘n ander 

onderwyseres. Miss Wimble. Jy was mý man, Johannes, ons was man en 

vrou voor God en die mense. En toe loop jy ook nog weg soos 'n sleg 

hond, na 'n ander land, met die skip ... En ek sit hier in die veld, in die stof, 

tussen die bossies, met my wit rok, en julle stap aan na die loopbrug, 

laggend, soos jong verliefdes wat op 'n wittebroodsreis vertrek, en iemand 

anders moet dit vir my kom sê.  

  Helen, daar is iets wat jy moet weet (PRAAT AL HOE VINNIGER), en ek 

dink jy's dood en ek vra het Johannes verongeluk? En hulle sê nee 

Johannes lewe maar hy kom nie terug nie, Johannes en Miss Wimble ... 

(KORT STILTE. DAN IS HELEN WEER IN BEHEER EN PRAAT 

TEEN HAAR NORMALE TEMPO) Johannes dagvaar my toe vir 

kwaadwillige verlating en vir die weiering van huweliksregte. Maar dit 

was seker maar beter so. Dit het van die begin af nie gewerk nie. En dit is 

waar dat ek ook weggegaan het, verskeie kere. Ek het ses pond gekry vir 

onderhoud, ses pond vir die volgende vyf jaar. Vir die halwe, dooie 
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kinders natuurlik niks.... In 1926 het ons paaie finaal geskei. Ek was terug 

in die dorp van weldadigheid, na 'n draai om die Kaap, die Kaap van 

storms, die Kaap van ondergang. Muizenberg. Juffrou Martins in die 

kostuum van 'n kelnerin, van 'n aptekersassistente. Vaal Helen wat 

verkleur in die nag. Nieu-Bethesda was my wêreld, dit sou my wêreld bly: 

Kompasberg se naald het gewys na die dorp se geskeide vrou wat terug 

was in haar ouerhuis. Waar sy nog meer sondes op haar boek sou laat 

opskryf: die sonde van oneer van die vader, en van smagting na 'n ander 

vrou se man. Die bure sou nog 'n ander sonde ook bytel: die neerbuig en 

dien van afbeeldings van wat onder op die aarde is. (DIE RITMIESE 

GEKLOP VAN DIE TREINWIELE DOOF MET ‘N DRINGENDE 

FLUIT. SONBESIES BEGIN ONMIDDELLIK EENTONIG TE SING) 

1 Helen: (HARTSTOGTELIK) Nee, Boeta, julle weet nie wat julle vra nie. Ek kan 

nie hierheen terugkom nie. Julle het nie die reg om my te dwing nie. Is dit 

al waaraan julle kon dink om my weg te kry uit die Kaap? Ek het niemand 

ooit in die skande gesteek nie, ek het nooit eens die familie se naam 

gebruik nie. Wat sou julle gedoen het as ek nog getroud was? Julle sou 

maar 'n ander plan moes gemaak het. So, maak daardie plan, om 

vadersnaam, maak dit nou! Moet my nie hierheen terugstuur nie. Hoe wil 

julle hê dat ek vir Ma moet verpleeg? Hoe moet ek weet wat om te doen? 

Hoe moet ek haar versorg met hierdie klein handjies, met hierdie tenger 

liggaam? Aan Pa sal ek glad nie eens vat nie. Dis 'n man wat julle vir hom 

moes gestuur het, jy moes sommer self gekom het, as jy dan so gou 

vergeet het hoe hy is. Ek gaan nie naby aan Pa nie, ek sê jou. Weet jy hoe 

oud is ek, Boeta? Dertig jaar. Ek is maar net dertig jaar oud. En nou stuur 

jy my terug na hierdie skuur met 'n stoep, met net twee siek oumense vir 

geselskap. Onthou jy wie ek is, Boeta? Ek is die jongste, ek is Helen. Vra 

een van die ander, kry 'n verpleegster, kom self, sit hulle in 'n ouetehuis, 

maar moet my net die hierheen stuur nie ... Boeta? Sus? 
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1 Broer: (TERWYL HAAR BROER EN SUSTER PRAAT, WORD DIE GELUID 

VAN DIE SONBESIES MEER INTENS) Ek is 'n getroude man, Helen, 

my verantwoordelikheid lê nou by my vrou en kinders.  

2 Suster: Ek is 'n getroude vrou, Helen, ek het my Pa en Ma verlaat en hang nou net 

my eie man aan. (DIE SONBESIES WORD SKIELIK GEDOOF. DIE 

WIND BEGIN SAGGIES TE WAAI; DROë BLARE SKUUR OOR DIE 

GROND) 

3 Helen: Min mense ken Nieu-Bethesda. Dis 'n klein dorpie naby Graaff-Reinet, aan 

die einde van 'n stofpad-afdraai. Die pad soontoe is maar soos alle 

grondpaaie, die ene gruis en klippe en gate. Nieu-Bethesda lê in 'n groen 

holte wat die water van die droë rante rondom na hom toe trek. Dis 'n 

Bybelse dorp: hulle het die naam na 'n lang gebed en baie geredekawel in 

die boek van Johannes gekry: Huis van Weldadigheid. Sommige kinders 

word grootgemaak vir die Here. Met hierdie dorp was dit dieselfde. Die 

dorp hang aan sy kerk soos 'n suigeling aan sy moeder. Alles is gedoen 

volgens die Woord: die oorspronklike eienaar van die grond wou net op 

een voorwaarde verkoop: geen drank mag ooit hier verkoop word of 

verkrygbaar wees nie. Die waters van Bethesda moes nooit wyn word nie. 

Maar die myle Graaff-Reinet toe was nie vir die mense te veel om te loop 

of om met die donkiekarretjie te ry nie. Hulle het dit daar gaan koop en dit 

hier kom drink. 

  Tot en met my troue was dit die enigste wêreld wat ek geken het. (DIE 

WIND WORD GEDOOF. DIE GELUID VAN BRANDERS WORD 

GELEIDELIK INGEDOOF) Ek het geweet van die wêreld daarbuite ... 

daar was die skoolboeke, die paar boeke in die huis, en Ma het ons ook 

vertel. Sy wou ons gaan wys, eenkeer. (OPGEWONDE) Ek onthou daardie 

keer nog so goed! Die see is nie ver nie, het Ma gesê, van Graaff-Reinet af 

loop die treine tot in die Baai. Daar is alles anders: dit ruik anders, die 

plante is anders, die mense ... daar is 'n hawe met bote wat van ver af kom, 

en 'n strand waar die sand met sout gemeng is. Jy kan dit proe met die punt 
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van jou tong. Die see is blou en soms groen, maar wanneer die water oor 

jou spoel, is dit deurskynend. Die branders kom aangerol met wit 

skuimbolle wat bars op jou vel daar waar jy in die vlak water staan. 'n 

Mens kan huise bou met die nat sand, en kastele met baie torings en 

gekleurde vlaggies op die hoogste punt. Ma maak vir ons vakansieklere. 

Elke dag sit sy en knip en ryg en pas en werk vas. Ek kry 'n los rok van 

geblomde katoen, sulke fyn rosies op 'n wit agtergrond. Dis afgesny bokant 

die bors, met die romp daaraan vasgeplooi, sodat daar baie plek is vir 

rondhardloop en kruisbeen sit op die sand, sê ma (MEVROU MARTINS) 

Die moue gaan tot oor die elmboog, vir die son. 'n Mens brand daar erger 

as hier. Jy dink nog dis bewolk en dan brand jy sommer blase. (HELEN) 

Tant Gertie het vir Ma 'n patroon geleen vir laphoede. Ek sit en kyk hoe 

Ma vir elkeen van ons kinders een maak. Sy sny die driehoekies uit 

dieselfde materiaal as ons klere, en knip 'n breë rand vir die meisies en 'n 

smal rand vir die seuns. Eindelik is alles klaar. Ma pak al die tasse, sodat 

sy weet dat ons niks vergeet nie. Sy pak net vir haar en vir ons. Pa wil nie 

saamgaan nie, hy sê Ma moet haar kop laat lees. (MENEER MARTINS, 

VERWYTEND) Ek het nog nooit van so 'n geldmorsery gehoor nie. Dit 

help nie 'n mens lewe al jou spaargeld op een slag uit en dan gaan lê jy 

agterna op jou kinders se nekke nie. Niemand het my om my permissie 

gevra nie, al is dit my geld, my vrou en my kinders. (HELEN, 

ONNATUURLIK ONBETROKKE) Ma sê vir hom sy kan nie help dat die 

wet almal dwing om in gemeenskap van goedere te trou nie. (MEVROU 

MARTINS, BEHEERST-HARTSTOGTELIK) Ek het in die jare wat ons 

getroud is al baie meer gegee het as kos en klere en 'n dak oor die kop, 

want ek het jou tien kinders gegee wat gemaak is van my eie vlees en 

bloed. Ek het byna beswyk aan die laaste een, en as jy jou sin gekry het, 

sou daar seker daarna nog een gewees het, wat definitief my einde sou 

beteken het. Ek het jou nog nooit regtig iets gevra wat die moeite werd was 

nie. Ek wil liewer die see saam met die kinders sien as enigiets anders op 
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die hele aarde, en ek sal daarvoor betaal totdat ek die dag doodgaan, as 

dit moet. (HELEN, OP DIESELFDE NEUTRALE TOON) En Ma gaan 

voort met inpak. Pa sê niks meer nie, gaan lê net op die stoep met 'n 

appelkassie oor sy gesig en groet niemand wat daar verbyloop nie. Toe die 

son sak, staan die tassies klaar gepak, in 'n ry. Daar is 'n reisdeken vir die 

rit stasie toe in die perdekar, en 'n sambreel, en 'n mandjie waarin Ma besig 

is om padkos te pak: toebroodjies en gekookte eiers en bottels ingelegde 

vrugte. Die kinders se hare is gewas, die meisies s'n met repe ou laken in 

lokke gedraai. Môre gaan ons see toe. Toe die lampe opgesteek word, kom 

Pa van die stoep af in met die Bybel in die hand. Hy hou die boek in die 

een hand, terwyl die ander hand sy plek hou. (MENEER MARTINS, 

SELFTEVREDE) Die Bybel skryf oor vrouens soos jy, Hester. Met God se 

hulp het ek die plek gekry. Ek wil nie by wees wanneer jy eendag tot 

boetedoening geroep word nie. (HELEN, MET ‘N EFFENSE BEWING 

IN HAAR STEM) Ma hou aan met pak, ek hoor die geruis van haar 

onderrokke. (MENEER MARTINS) Jy het die kinders vir die verderf 

grootgemaak, veral daardie klein helletjie van 'n Helen. (HELEN 

PROBEER HAAR STEM BEHEER) Hy kyk na my daar waar ek naby die 

tasse staan, maar ek is nie bang vir hom nie. Ek lig my ken en kyk hom reg 

in die oë, sodat die groot strik bokant my linkeroor afbuig en my begin 

kielie. (MENEER  MARTINS, DREIGEND) Ja, kyk maar, oor jou is daar 

ook in die boek geskryf, oor julle almal, julle en die ou spul dorpenaars, 

dis alles hierin! (MEVROU MARTINS, GEMAAK-BEDAARD) Ons 

moet vroeg gaan slaap, dis 'n lang trek môre. (HELEN, MET ‘N STEEDS 

MEER ONVASTE STEM) Ek en Alida slaap in dieselfde kamer. Dis my 

beurt om die lamp dood te blaas. Ek kyk na die dun rokie uit die lont in die 

lig van die volmaan. Môre gaan ons hiervandaan weg, en Pa gaan nie saam 

nie. Ek maak my oë toe om die paraffien beter te kan ruik. (BRANDERS 

WORD VIR ‘N OOMBLIK GEHOOR VOORDAT DIE GELUID 

BRUUSK BEëINDIG WORD. NA ‘N KORT STILTE WORD POTTE 
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EN PANNE HARDHANDIG RONDGEGOOI; ‘N VROUESTEM 

PRAAT OPGEWONDE EN ONVERSTAANBAAR IN ‘N ANDER 

VERTREK. HOENDERS EN GANSE WORD DOFWEG OP DIE 

AGTERGROND GEHOOR) 

  Toe ek my oë oopmaak, is dit dag. Ek hoor vir Ma skree in die kombuis. 

Alida is ook wakker. Sy lê doodstil en kyk na die plafon. Ek seil uit die 

bed, hardloop tot in die kombuis. Ma se oë blits, sy verwens vir pa, maar 

die trane loop af in die twee groewe aan weerskante van haar mond soos 

water in 'n leivoor tot op die gestyfde wit valletjie van haar vakansiebloes. 

Sy vat hier, sy vat daar. Pa het een van die perde laat uitgaan sodat ons nie 

met die kar kan ry tot by die stasie op Graaff-Reinet nie. Teen die tyd wat 

die perd gevang is, sal die trein al lankal weg wees, see toe. 

(AGTERGRONDGELUIDE WORD GEKRUISDOOF MET Dié VAN 

SONBESIES TOTDAT LAASGENOEMDE DIE ENIGSTE 

AGTERGRONDKLANK IS) 

  In Nieu-Bethesda is daar nie eintlik 'n behoefte aan hoër standerds as agt 

nie. Die meeste kinders gaan uit die skool na standerd 8. Ek ook. Dan weet 

jy amper genoeg om self onderwys te gee. Jy moet nog gaan leer by die 

kollege op Graaff-Reinet, vir so twee jaar, en dan is jy 'n onderwyseres. 

Johannes Pienaar was my toe al so 'n bietjie voor. Hy het matriek gemaak, 

hy was een van die min. Hy was baie slim. En baie arm. Armer as ons. Die 

skoolhoof het vir hom betaal om Richmond toe te gaan vir sy matriek. En 

toe kom hy sommer eerste in die hele Unie! (STILTE. DAN, MET 

NOSTALGIE) Ek dink nie die skoolhoof sou betaal het vir 'n meisiekind 

om te gaan leer nie, al het my getuigskrifte gesê my karakter is onbesproke 

en dat die onderwysers veel van my verwag. Meisies trou mos maar vroeg 

en dan was die geld alles verniet. 

  (AANVANKLIK OP ‘N GIDSTOON) Nieu-Bethesda het nie elektrisiteit 

nie. Ons straatlampe is die sterre. (INTENS) Maar die hemel is soms so 
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ver, so ver ... Ek moes iets gehad het wat nader is, ek moes die plafon van 

die hemel laat sak. (DOOF DIE GELUID VAN SONBESIES) 

Toneel 4 (1927) 

(POPULêRE MUSIEK UIT DIE 1920’S WORD OP DIE AGTERGROND GEHOOR) 

1 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

1 Helen: Dit is die jaar 1926. Die Groot Oorlog is verby. Die Groot Griep is verby. 

Helen Martins se huwelik is verby. (‘N KORT STILTE) Wat doen 'n mens 

na die huwelik? Wat doen 'n mens met jouself as vrou? Hoe lewe jy met 

jouself? Waar berg jy jou, waar vlug jy heen? Tog net nie huis toe nie, in 

godsnaam tog net nie huis toe nie. Die ou leeu se oë op my, vraende oë ... 

2 Mnr. Martins: (UITTARTEND) Het jou man jou weggegooi, Helen? Wat het jy 

aan Johannes Pienaar gedoen dat hy jou so gou gelos het? Het jy 

hom sy huweliksregte geweier? Jy's mos jou ma se kind. 

1 Helen: (KRUISDOOF MET DIE GELUID VAN BRANDERS EN DRUK 

VERKEER) Ek herken die plek nouliks. Groenpunt? Muizenberg? 

Langstraat? Muizenberg. Dit was toe Muizenberg. Maar die jaar? 1927? 

1928? (MET ‘N PLAT STEM) Helen Martins was byna twee jaar lank 

haar eie baas, en sy kan daar niks van onthou nie. Sy wil daar niks van 

onthou nie. Sy wil dit wat sy daarvan onthou met niemand deel nie. Dit is 

al wat ek het wat niks met Bethesda te doen het nie. Dit is die een Helen 

vir wie daar nie 'n kamer in Ma se ou huis is nie. Daardie Helen is net 

myne, sy bly hier in my kop. Vir die eerste keer was ek heeltemal alleen. 

Geen ouers, geen eggenoot wat jou dagvaar om terug te kom huis toe en te 

gee wat wetlik van jou verwag word nie ... (DOOF DIE KAAPSE 

AGTERGROND) 

2 Johannes: (DOOF SAGTE VOëLSANG IN TER BEGELEIDING VAN SY 

DIALOOG. ONGEDULDIG) Klim tog in hemelsnaam uit die boom, 

Helen, jy's nie meer nege jaar oud nie! En wat dink jy is ek? Die boelhond 

wat die huiskatte tot in die hoogste takke jaag? (DOOF DIE VOëLSANG) 
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3 Helen: (OM TE ILLUSTREER DAT HULLE IN TWEE WêRELDE WOON, IS 

HELEN SE KLANKAGTERGROND Dié VAN BREKENDE 

BRANDERS EN VERKEER) Geen kinders vir wie jy 'n voorbeeld moet 

stel nie. Geen gemeenskap met oë op die onderwyseres nie. 'n Nuwe 

omgewing, 'n nuwe naam ... Johannes Pienaar s'n, maar sonder die mevrou 

vooraan. Mejuffrou Helen Pienaar. Ek het dit reggekry, vir byna twee jaar: 

ek het my pa, die ou leeu, se naam geweier, ek het my getroude naam 

geneutraliseer, ek kon weer begin ... (KRUISDOOF MET DIE 

EENTONIGE GELUID VAN SONBESIES, WAT UITEINDELIK 

OORHEERS) Na daardie twee jaar sou ek ook nooit weer Pienaar wees 

nie: in die huis van weldadigheid wat Bethesda genoem word, was hulle 

nie vrygewig genoeg om my 'n ander naam te gun nie. Ek was weer 'n kind 

in my Pa se huis, ek was weer Helen Martins. En toe was ek 'n Niemand 

vir 'n rukkie. 'n Baie kort rukkie. Ma-hulle was toe al dood. (SY SWYG ‘N 

OOMBLIK) En tog sou ek nog een keer my naam wou verander het na wat 

dit van die begin af moes gewees het: Helen Hattingh. Dit sê so mooi: 

Helen Hattingh. Maar dit kon nie. (‘N VINNIGE KRUISDOOF MET DIE 

GELUID VAN BRANDERS SOOS SY TERUGDINK AAN DIE KAAP. 

OP ‘N BYNA GEHEIMSINNIGE TOON) In die Kaap was ek Helen 

Pienaar. Bethesda is nie so ver van die Kaap af nie, miskien sou iemand 

my ken onder my meisienaam. Niemand daar het vir Helen Pienaar geken 

nie. My spoor daar is goed doodgevee. My swaer is die enigste wat ... (SY 

WORD ONDERBREEK DEUR ‘N BYNA PATERNALISTIESE 

MANSSTEM WAT VOORLEES UIT ‘N BRIEF, SOOS AANGEDUI 

DEUR DIE GERITSEL VAN PAPIER) 

1 Helen se swaer: Hoekom broei jy so op jou probleme, Helen? Dink jy jy is die 

enigste mens wat pyn ervaar? Dit word 'n obsessie. Hoekom maak jy 

oorlog teen die hele wêreld? Daar lê 'n groot stuk hoogmoed daarin, jy 

besef dit, nè? Jy moet tog daarvan bewus wees dat wat jy nou doen, nie 'n 

langtermyn oplossing kan wees nie. Dit sou fisies onmoontlik wees om dit 
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te kan volhou. Geen mens kan onbepaald onder sulke fisiese druk lewe 

nie; en geestelik en moreel is dit onaanvaarbaar. Van jou familie praat ek 

nie eens nie: jy het in die eerste plek 'n verantwoordelikheid teenoor 

jouself. Dink aan jou onsterflike siel - die mens het altyd 'n keuse. Ons kan 

help, ons wil help, maar die vraag om hulp moet van jou af kom ... 

2 Helen: (GELATE) Ek moes lewe, waar moes die geld vandaan kom? Dit was 'n 

nuwe begin, ek moes op 'n nuwe manier regkom, sonder die krukke van 

onderwysdiplomas, naaldwerk- en musiekvaardighede. Ek moes die ding 

op my manier verwerk: ek moes weet of daar fout was met my. In 

Bethesda het ek ook so 'n beskermde lewe gelei, uit die leeukuil na my 

broer se plaas saam met Johannes, altyd bekendes naby, altyd onder 'n man 

se oë ... 'n Mens kom nooit weg van 'n man se oë nie. Maar hulle kyk 

anders na jou wanneer kyk nie verniet is nie ... (KRUISDOOF MET DIE 

GELUID VAN SONBESIES WAT UITEINDELIK 

ALLESOORHEERSEND IS) En daar sit jy nou in sement in my tuin, half 

besope met jou oopgeknoopte broek ... en daar staan julle meisies met jul 

beste rokke aan, en jul arms oop in 'n wye welkomsgroet ... en van die leë 

bottels sou ek skuilings bou teen die elemente ... niks in die lewe word 

vermors nie, alles het 'n doel ...  

1 Mev. Martins: (MET ‘N MOEë STEM) As daar maar net kinders was ... 

2 Helen: 'n Mens kry kinders vir jou oudag, so sê die oumense. As ek nou 'n kind 

gehad het, 'n klein Helen, was ek nou minder eensaam. Maar miskien is dit 

net 'n ding wat mense sê om jou getroud te kry, jou sover te kry om kinders 

in die wêreld te bring. Maar wat moet 'n mens glo? Pa het tien kinders 

verwek, en tog wou hy nie een gehad het nie. Pa was bekommerd oor wat 

van die wêreld sou word. Om seuntjies in die wêreld te bring, was al vir 

hom erg genoeg, van dogtertjies wou hy nie eers hoor nie. (KRUISDOOF 

MET DIE GELAG VAN SPELENDE KINDERS) Ek wonder van watter 

geslag my kinders was? Die vormlose bondeltjies, die sakkies onderdele 

wat ek te vroeg laat afkom het? Miskien half seuntjie, half dogtertjie. Half 
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wit, half swart. Half mens, half duiwel. Ek was nog nie reg nie, ek was te 

jonk, het Johannes gesê. Ek was te bang, ek wou ook nie die kinders gehad 

het nie. Die afbeelding van die halwe kind wat ek reggekry het om te 

maak, is ook hier in die huis, nie buite in die wind en reën nie, maar beskut 

hier in my huis. Die ander mense wat goed was vir my, het almal 'n plek in 

die tuin: oupa Frans, en my ou buurman met die kierie, en my vriendin van 

die Kaap ... (DOOF) 

 

Toneel 5 (1940 - 1945) (DOOF GELEIDELIK DIE ORRELBEGELEIDING VAN 

GESANG 279, “Bly by my Heer” IN) 

1 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

(DIE STERWENDE MEVROU MARTINS PRAAT MET ‘N VERMOEIDE STEM) 

2 Mev. Martins: Dié bouer, dié Meneer Hattingh, kom baie hier, nè Helen? Het jy 

dan groot planne vir die huis? 

3 Helen: Dis nie dat ek sulke groot planne het nie, Ma, hy kom gesels net. Hy kom 

vir die geselskap. 

4 Mev. Martins: Maar hy kan mos met sy eie vrou praat as hy 'n behoefte aan 

geselskap het? 

5 Helen: Dis nie soos Ma dink nie, Ma. Dis maar net iemand van my ouderdom. En 

miskien praat sy vrou nie oor die dinge waarin hy belangstel nie. Maar dis glad nie 

soos Ma dink nie. As ek net met ongetroude mense moes praat, sou ek hier 'n 

kluisenaar geword het. 

1 Mev. Martins: Ek sê dit vir jou eie beswil, Helen, dis al. Dis 'n klein plekkie, die 

mense sal praat. En veral as hy kinders ook het. Dit sal die mense 

jou nooit vergewe nie. 

2 Helen: Ma, ons gesels en hy help my met die huis. Die huis is al wat ek nou het, 

ma. Ek is oor die veertig, waarop kan ek nog hoop? Maar die huis is iets 

wat ek kan agterlaat. Johannes help my daarmee, ek het 'n man se hande 

nodig vir wat ek wil doen, Ma. Ma? Ma? Ag Here, Ma .... (DIE 
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GEMEENTE BEGIN DIE STROFES VAN GESANG 279 UIT VOLLE 

BORS TE SING) 

3 Helen: (ONTREDDERD) Ma? Ma? Ek is hier, Ma, Helen is nog hier. En ek sal 

hier bly totdat hulle vir Ma bêre. Ma is nog nie weg nie, Ma, Ma is nog in 

Ma se kamer, op Ma se bed. Ma het so lank hier gelê, Ma het so baie pyn 

gehad, eers die kinders, en toe die ander klein Helen wat hier dood is, en 

toe die siekte wat van binne af gevreet het, maar dit is alles verby, Ma, vir 

die eerste keer in so baie, baie jare lê Ma weer sag, en Ma hoor geen 

kwaad nie, Ma sien geen kwaad nie ...  

4 Mnr. Martins: (VANUIT ‘N ANDER VERTREK, MET ‘N EFFENSE 

SKREESTEM) Helen? met wie praat jy? 

5 Helen: (BYNA FLUISTEREND) Dis alles verby, Ma, dis alles reg. (DOOF 

MENEER MARTINS SE SKUIFELENDE VOETSTAPPE IN; ‘N DEUR 

WORD KRAKEND OOPGESTOOT) 

1 Mnr. Martins: (ONGEDULDIG, BARS) Helen, wat soek jy by die dooies? (DIE 

GESANG EN DIE GELUID VAN SONBESIES VERMENG 

VERWARREND OM HELEN SE REAKSIE OP HAAR PA SE 

BINNEKOMS TE ILLUSTREER. SY TOON IS BARS-PREKERIG) Wat 

oorgebly het, is net die dop, die siel is al wat tel. As jou ma reg gelewe het, 

as haar saak reg was met haar Skepper, is sy nou op die regte plek. Die 

dooies sal vir hulself sorg, dis vir my wat jy nie altyd by jou sal hê nie. 

2 Helen: (FLUISTEREND, ASOF SY HOM GLAD NIE GEHOOR HET NIE; 

SOOS WAT SY KALMEER, WORD DIE MUSIEK WEER SUIWER) 

Ek bly hier totdat hulle vir Ma kom haal, ek pas Ma op, Ma sal nie alleen 

gaan nie, ek is hier, ek was by toe Ma die laaste asem uitgeblaas het, ek sal 

hier bly sit totdat hulle die deksel toeskroef en ek Ma se gesig nooit weer 

sal sien nie, behalwe op die foto's uit ons kleintyd. Ek sal bly kyk sodat ek 

altyd sal onthou hoe Ma regtig gelyk het, sodat ek nie naderhand dink dat 

die foto's regtig Ma was nie, dat Ma nooit ouer geword het nie. 

(LIEFDEVOL) Hierdie vergeelde vel, die blou ooglede, die oorlobbe wat 
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platgedruk en uitgerek is van jare se oorbelle dra, die haartjies wat styf 

agtertoe getrek is in 'n geleidelik kleinwordende bolla, die streng gesig wat 

naderhand nooit meer geglimlag het nie, dit alles wil ek sien en weer sien 

totdat hulle Ma kom haal. Totdat die gesig sy uitdrukking nie meer kan 

onthou nie en ek die gelaatstrekke van my eie Ma nie meer herken nie. 

Nou, in die lig van die kers, is Ma nog Helen se ma, hare en myne. In die 

lig van die maan sal ek nog die waarheid sien. (MET STILLE GELUK IN 

HAAR STEM) Terwyl Ma nog soos Ma lyk, sal ek vir Ma sê ek is bly dat 

ek huis toe gekom het. Ek het weer vrede in my hart, ek het weer liefde in 

my hart. Ma was reg oor meneer Hattingh, oor Johannes, Ma. Hy kom nie 

net vir die verbouings nie. Hy kom vir my. Ek is nie meer slim klein Helen 

nie, ek is Helen wat doodsbegeleiding doen, vir sestien jaar nou al, en vir 

hoe lank nog? (ONSENTIMENTEEL) Maar hy is lief vir die hande wat 

ruik na die dood, hy is lief vir die voete wat nie meer dorp toe gaan nie en 

wat deur die huisdraskoene te knobbelrig gemaak is vir trouskoene. Hy 

weet daar is oë wat sien onder die appelkassie, en vuil bedlinne wat lê en 

week in die badkamer. Maar tussen die gefluit van die ketel en die maak 

van gortsop vind hy 'n manier om my hand te druk of 'n swaar emmer uit 

my hand te neem, sodat ek die leeu nie meer hoor of sien nie en ek alleen 

jammerte gevoel het vir die kreunstem uit die slaapkamer wat nou vir altyd 

stil geword het. En al skaam ek my nie oor die lang man wat op ons stoep 

kom staan met 'n ring aan sy linkerhand nie, is dit beter dat Ma dit nie sien 

nie, dat Ma dit nie weet nie. Hy sal nooit Ma se plek inneem nie, maar ek 

is nou minder hartseer as wat ek sou gewees het as hy nie daar was nie. Ek 

huil steeds. Nie oor Ma nie, maar oor my. (DIE GESANG EINDIG 

FORMEEL AAN DIE EINDE VAN ‘N STROFE. NA ‘N KORT STILTE 

SIT DIE SONBESIES AS’T WARE DIE AGTERGRONDMUSIEK 

VOORT) 

1 Helen: (TOONLOOS) Hoekom sit Pa plat op die stoep en nie op die bank nie? 

Hoe lyk dit nou as mense hier verbyloop? 
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2 Mnr. Martins: (SELFTEVREDE) Kyk Helletjie, ek maak soos ek wil. Ek lewe 

soos ek wil, ek praat soos ek wil, ek slaap soos ek wil. Jy moet vir my los. 

Waar het jou boekgeleerdheid jou gebring? Jy het 'n witgepleisterde graf 

geword, die dominee sal jou nie herken as jy nou by die kerk sou instap 

nie. Praat maar die taal van engele, liefde vir jou Pa het jy nie. Die vierde 

gebod is aan my kant. Ek het jou sogenaamde opvoeding nie nodig nie, ek 

het geen opvoeding gehad nie, en kyk waar het dit my gebring: ek lees nog 

steeds die enigste boek wat saak maak, die Groot Boek, waarin julle almal 

se portret is, joune en jou oorlede ma s'n en elke mens in hierdie dorp wat 

die spot dryf met 'n godsman. Dit sou jou goed doen om dit ook 'n bietjie 

oop te slaan. Miskien sal jy jou dan beter gedra. 'n Mens is nooit te oud om 

te leer nie. Jy dink verniet op 40 weet 'n mens alles. 'n Mens weet niks. En 

dis nie net ek wat so sê nie. Ons geskiedenis is bevolk met groot leiers wat 

hulp gekry het in net een boek, hierdie een. 

1 Helen: (STEEDS OP DIESELFDE TOON) Bly dan maar so op die grond lê. Ek is 

nie Ma nie. (KRUISDOOF MET DIE NADERENDE VOETSTAPPE 

VAN TWEE GESELSENDE DORPSBEWONERS) Niks wat Pa sê of 

doen, kan my skeel nie. As niemand op die meubels sit nie, hou hulle ook 

langer. 

2 Gertie: (SPOTTENDERWYS, IN DIE VERBYGAAN) Môre, Jacobus. Die 

sonnetjie steek alweer vanmôre, nè? 

3 Johanna: (EFFE MEER BESORG) Jy gaan koue vat op jou niere, Jacobus. Dis nie 

goed om so op die koue sement te lê nie. 

1 Mnr. Martins: (HALF BINNENSMONDS) Stap verby, stap verby! Moenie dink 

julle sal my betrek by julle spotterskring nie! Ek sien julle kom, ek 

weet wat julle doen! Die Groot Boek het my voorberei op elke 

gebeurlikheid, niks wat julle doen, kan my verras nie. Ek is die 

salige een wat nie in julle kring sit nie, Gertie du Plessis en 

Johanna Venter! 
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2 Helen: (‘N STOEPBANK WORD REGGESKUIF, KUSSINGS WORD 

UITGEKLOP. HELEN EN HAAR PA SE DIALOOG WISSEL NIE 

LOGIES AF NIE, OM DIE GEBREK AAN KOMMUNIKASIE TE 

ILLUSTREER. DIE DIALOOG VOLG OOK BYNA ONMIDDELLIK 

OPMEKAAR OM AAN TE TOON DAT DAAR NIE GELUISTER 

WORD NA MEKAAR SE WOORDE NIE) Jy was tien jaar ouer as Ma, 

en tog het jy gesorg dat sy voor jou in haar graf kom! (SY GAAN SIT 

MET ‘N SUG) Helletjie is sy naam vir my. Helletjie, en partymaal Joodjie, 

oor my haakneus. Maar meesal Helletjie. En dit is so dat ek hel toe gaan. 

Ek oortree die vierde gebod, van altyd af. Ek eer nie my vader nie. 'n 

Vader is 'n maker van kinders. Hoe meer kinders hy maak, hoe 'n beter 

vader is hy. My Pa het dit reggekry om tien kinders te maak voordat my 

Ma daar ‘n einde aan gemaak het. Vier het hy nie goed genoeg gemaak nie. 

Ses het bly lewe. 

1 Mnr. Martins: (PREKERIG) En ek sal jou nageslag maak soos die sout van die 

see ... 

2 Helen: (MYMEREND) Soms het hy dieselfde kind probeer oormaak. Ek is die 

tweede probeerslag vir 'n dogtertjie met die naam Helen Elizabeth. Die 

eerste een is dood. Die tweede een het byna Ma se einde beteken. Ma het 

nooit 'n sterk hart gehad nie, maar nadat Pa weer probeer het om te wys 

watter goeie vader hy is, was Ma se hart nooit weer dieselfde nie. Die 

laaste van Pa se kinders het Ma se hart gebreek. Na my geboorte is Ma 

Johannesburg toe, na die enigste hospitaal wat haar kon help. (MET 

VERBITTERING) Wat Pa se werk ongedaan kon maak. (‘N 

DOGTERTJIE LAG OPGEWONDE OP DIE AGTERGROND) 

3 Mnr. Martins: (BYNA LIEFDEVOL) Is dit jy, Hettatjie my kind? Kom hier waar 

die oom jou beter kan sien. Watter mooi hare het jy nie, sulke mooi hare ... 

Mag die oom so 'n bietjie aan jou hare vat? Moet dit tog nooit sny nie. 'n 

Mens se krag lê in jou hare, kyk maar vir Simson. Die oom sal jou betaal. 

'n Tiekie om nie jou hare te sny nie. Sal jy onthou, Hettatjie my kind? 
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1 Helen: (BITTER, HIERDIE KEER HET SY WEL GEHOOR WAT HY Sê) In 'n 

man se lang hare lê krag, maar in 'n vrou s'n lê verleiding. Alleen maar 

verleiding. Nooit, hoor jy my? Nooit sal jy my weer omkoop om my hare 

nie te sny nie. (AGGRESSIEF) Ek sny my los van jou, ek dra my kort hare 

met trots. 'n Vrou se sterkte lê in haar kort hare. Jy lei ons net om die bos 

met jou Simsonstories ... (SY STAAN MOEISAAM OP EN STAP 

STADIG WEG, SOOS DIE MIDDELJARIGE VROU WAT SY NOU IS) 

2 Mnr. Martins: (STAAN OOK MET MOEITE OP; SY KIERIE TIK REëLMATIG 

OP DIE STOEP) Hellietjie? Waar is jy, Hellietjie? (UITTARTEND) Die 

pos het gekom. Daar is pos vir jou. Kom haal jou pos, Hellietjie, ek gaan 

nie die hele dag hier staan nie. Ek is jou pa, nie jou posbode nie. 

3 Helen: (VANUIT DIE HUIS, BYNA VRIENDELIK; HAAR SKIELIK 

VINNIGER VOETSTAPPE WORD INGEDOOF NA DIE 

VOORGROND) Ek kom, Pa, ek kom. Wag vir my, ek kom. (SY IS 

SELFS EFFENS UITASEM VAN OPGEWONDENHEID) Hier is ek, Pa. 

Hier is ek. Is daar pos vir my? Is al daardie pos vir my? Dankie, Pa. 

Dankie. 

1 Mnr. Martins: (SPOTTEND) Wel, dit moet vir jou wees, want hier staan jou 

naam. Verskillende handskrifte ook: (MET PRETENSIE) Miss Helen 

Martins, sê hierdie een. Miss H. Martins, staan daar op hierdie blou 

koevert. Op die laaste een is jy nog Pienaar. Die brief het seker 'n Kaapse 

draai gaan maak. Jy is mos lankal nie meer 'n Pienaar nie ...  

2 Helen: (EFFENS ONGEDULDIG) Kan ek die briewe nou maar kry, asseblief Pa? 

Ek wag al so lank ... 

3 Mnr. Martins: (SARKASTIES) Maar dan kan jy seker nog 'n rukkie wag? Ons 

gesels nou so lekker. Gewoonlik het jy mos niks vir my te sê nie, behalwe 

kom eet en staan op van die vloer af, soos vir 'n hond. 

4 Helen: (STEEDS KALM) Asseblief, Pa. Gee nou die briewe. Dis persoonlike 

goed. 
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5 Mnr. Martins: (GEMAAK VERBAAS) Persoonlike goed? Maar ons bly tog saam 

in een huis, ek is tog jou pa. Wat steek jy vir my weg? Jy bly onder my 

dak, onthou, jy moet nie kom streke uithaal nie ... (FAMILIêR) Nou sê vir 

my, Hellietjie, van wie dink jy kom die briewe? Raai 'n bietjie, dan sê ek 

vir jou of jy reg is. (EEN VAN DIE KOEVERTE WORD GEDEELTELIK 

OOPGESKEUR) 

6 Helen: (BEDWING HAARSELF MET MOEITE) Dis persoonlike goed, Pa. Dis 

aan my gerig. Pa het geen reg nie ... 

1 Mnr. Martins: (OORVRIENDELIK) Altyd so suur. Ons speel net, Hellietjie, ons 

speel net. Wat is daar anders hier te doen as om te speel? Speel 'n bietjie, 

toe. Speel 'n bietjie met jou Pa ... Van wie kom die briewe? 

(OORBELANGSTELLEND) Vertel my van die ander mans in jou lewe. 

Ek sien dié briewe kom almal uit die Kaap. Wie ken jy almal in die Kaap? 

Jy praat nooit oor die Kaap nie. Maar dit lyk vir my dit het lekker gegaan 

in die Kaap ... 

2 Helen: (‘N EGGO DUI AAN DAT HELEN DIE VOLGENDE DINK) Hulle 

vergeet my nie, die mense vergeet my nie. Ek bestaan nog in die gedagtes 

van mense, ek bestaan nog in die Kaap, mense sê nog my naam, skryf nog 

my naam op koeverte wat per trein reis van die Kaap tot in Graaff-Reinet. 

(MET VERWONDERING) Briewe is wonderlike goed, hulle is soos 

voëls. Drie briewe! Ek het drie briewe. Wat sou daarin staan? (LEEF 

HAAR IN DIE RAAI-SPELETJIE IN) Van 'n werkgewer, miskien. Kom 

gou, Helen, ons het jou nodig, ons het net vir jou nodig. Kom Kaap toe, 

Helen, jy hoef nie op Nieu-Bethesda te bly nie. Ons het vir jou 'n goeie 

werk, met 'n groot salaris. So 'n groot salaris dat jy 'n verplëer sal kan huur 

vir jou vader. Jy sal weer tussen mense wees, jy sal die see sien. Die see ... 

sout, en skoon. Dit was jou skoon, wit soos die seesand. (HALF SKAAM) 

Wie sou 'n blou koevert stuur? 'n Man. Sekerlik 'n man. Blou is die kleur 

waarop 'n minnaar 'n liefdesbrief skryf. Blou, of groen. Maar veral blou. 

(EGGO VAN ‘N MANSSTEM) Liewe Helen ... (HELEN) nee, (EGGO) 
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Liefste Helen. (HELEN) Of: (EGGO) My liefste Helen: Jy sal my sekerlik 

nie meer onthou nie, maar ek onthou jou asof dit gister was. Jy was agter 

die apteek se toonbank, en ek ... ek ... (HELEN) Jy kan nie sonder my lewe 

nie, nie waar nie? Sê dit, sê dit. (EGGO) Helen, ek kan nie sonder jou nie. 

Kom terug Kaap toe, Ons maak wel 'n plan. Jy hoef nie meer by jou Pa in 

te woon nie, Helen. Daar is wel elders ook 'n plek vir jou. Kom Kaap toe, 

Helen, kom Kaap toe. (HELEN) Van Johannes sal dit tog nie wees nie. Of 

tog wel? (DIE SMEKENDE STEM VAN JOHANNES PIENAAR) Liewe 

Helen: Kan jy my vergewe? Ek weet nie wat my besiel het nie. Ek weet nou 

dat daar maar een Helen is. Kan ons nie weer probeer nie? Miskien is dit 

nie te laat nie. Ons was so jonk, Helen, so verskriklik jonk, ons was nie 

verantwoordelik vir ons dade nie. (DIE EGGO VERANDER SKIELIK IN 

DIE EENTONIGE GESING VAN DIE SONBESIES) 

1 Mnr. Martins: (MET LEEDVERMAAK) Nou toe, wil jy die goed hê, of nie? 

Kom vat, jong, voor ek my balans verloor ... 

2 Helen: (BYNA MET PIëTEIT IN HAAR STEM) Dankie, Pa. 

1 Mnr. Martins: (LIGSINNIG) Ek byt nie, hoor, ek byt nie! (‘N KIERIE VAL, 

GEVOLG DEUR MENEER MARTINS SE ONVERWAGTE, VINNIGE 

VOETBEWEGINGS SOOS HY PROBEER KEER DAT HELEN DIE 

BRIEWE IN DIE HANDE KRY. SY ASEM JAAG) Dis wat ek met jou 

briewe maak, sien jy? Dis wat ek met jou Kaapse briewe maak! (DIE 

KOEVERTE WORD OOR EN OOR GESKEUR) Konfetti vir die bruid, 

konfetti vir die bruid! Konfetti vir die oumeisie! (UITTARTEND, 

TERWYL SY TRAER VOETSTAPPE GEDOOF WORD) Jou plek is 

hier, dis waar jy hoort! (DAAR IS ‘N KORT STILTE) 

2 Helen: (TOONLOOS) Vlokkies van papier, skuimvlokkies van papier. Ek is die 

see se bruid, die see wag, maar ek kom nie, ek kom nie ... (GELEIDELIK 

VERHARD HAAR STEM) Maar al jou woorde sal ek skryf op tafels van 

klip, en jy sal vir elke een betaal. Ek sal aanbly in hierdie huis, maar jy sal 

wens dat ek liewer gegaan het, dat daar eerder iemand in die huis was wat 
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'n salaris getrek het. Ek sal jou slaan met plae, ek sal jou vervloek met 

aangepakte vuilheid, geen seep en water sal ek naby jou bring nie. Ek sal 

toesien dat die luise jou wegdra. Geen kos wat ek voorberei het, sal oor jou 

lippe gaan nie. Ek sal toekyk hoedat jy verhonger, uitteer, hoedat jou droë 

lippe smeek vir water. Erger as 'n rondloperbrak sal ek jou behandel - jou 

hok sal ek nie eens uitvee nie. Tussen die smerige komberse en die stof 

kan jy lê en wag op die dood. Ek sal jou soos 'n ou, tandlose leeu verwerp. 

Ek sal jou lewendig begrawe. En wanneer jy nie meer daar is nie, sal ek 

alle tekens van jou bestaan doodvee. Ek sal die vier mure van jou kamer 

swart verf sodat geen vingerafdruk, geen skoenpuntmerk van jou oorbly 

nie. Ek sal die deur agter jou skaduwee sluit. Ek sal wagte geplaas aan 

weerskante van die deur, wagte van sement wat nooit moeg word nie. 

Lydsame, geduldige, ewig-glimlaggende vroue teen die mure laat aanbring 

om jou herinnering te besweer. 'n Uil op die dak, as verspieder. 'n Reier net 

om die hoek ... (LAG SINIES) Het jy gedink dit sou 'n ooievaar wees? 

Nee, 'n reier. 'n Feniks. 'n Nuwe begin. En sonne. Een van groen glas reg 

bokant die deur, sodat ek nooit sal vergeet van jou jaloesie nie: jy was 

jaloers op Johannes Pienaar, jaloers op Johannes Hattingh ... 

(VASBERADE) Miskien vergewe God jou vir wat jy gedoen het, maar ek 

vergewe jou nooit. Jou straf sal jy kry. (DIE VOETSTAPPE EN 

AANVANKLIK ONVERSTAANBARE GESPREK VAN TWEE 

DORPSBEWONERS WORD INGEDOOF) My huis sal 'n huis van lig 

wees, waar die glas bedags sal skitter van die son en snags van die lig van 

baie lampe. Joune sal 'n kamer van duisternis wees. 

1 Johanna: (TELEURGESTELD) Ek moet sê, dit het ek nou darem nie verwag nie. 

Dit bly 'n mens se pa. Maklik was die ou man nog nooit, maar siekte en 

dood behoort 'n mens se hart te vermurwe. Helen bly die ou man se dogter, 

en jy skuld tog iets aan die man wat jou die lewe geskenk het? 

2 Gertie: (VENYNIG) Ek sê jou mos nog altyd jy moenie so vir Helen skerm nie. 

Sy is nie die heilige wat jy dink sy is nie. Soos wat sy darem met die ou 
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man maak ... nee, ek sê vir jou, dis 'n skande. Sowat het ons lanklaas 

gesien hier op Bethesda. (SELFVOLDAAN) Ons mense maak net nie so 

nie. As dit ook nie vir die kerk was nie ... Gelukkig word ons altyd daaraan 

herinner dat Bethesda die kerk se dorp is, of hoe Johanna? Daar is altyd 

reddingswerk om te doen. Ek vra jou nou, sonder die kerk, waar was 

Oubaas Martins vandag? Dis die kerkvrouens wat hom versorg, wat hom 

moet bad omdat die luise in sy klere is. Dis die kerk wat moet sorg dat hy 

ordentlik eet en drink. Bethesda sal nooit kan oorleef sonder die kerk nie, 

Johanna. Jy sal sien. Bethesda is 'n voorbeeld vir die land, vir die res van 

die wêreld. As jy wil weet hoekom daar 'n kerk moet wees, kom kyk hier 

in Bethesda. Die kerk is 'n toevlugsoord, sy mense is barmhartige 

Samaritane wat moet regmaak waar ander verbrou. 

1 Johanna: (ONGEDULDIG) Ja, toe nou maar, Gertie. Die ou man het natuurlik 'n 

bietjie gesoek daarvoor, (MEDELYDEND) maar om 'n medemens so te 

laat wegkwyn, soos 'n sleg hond ... 

2 Helen: (TOONLOOS; SY HOOR NIE DIE GESPREK TUSSEN GERTIE EN 

JOHANNA NIE) En steeds lewe hy, steeds klou hy vas. Wat ookal die 

straf wat ek uitdeel. Totdat hy uiteindelik 89 word. En opkrul en slaap en 

nie weer wakker word nie. Ma het 79 jare gekry. (WANHOPIG) Vergewe 

my, God, maar soms het dit gevoel asof hulle nooit sou ophou lewe nie, al 

was hulle net een bondel pyn, een bondel plooie. Steeds het hulle aangehou 

met lewe! En niks, niks wat ek kon doen om die lyding te verlig nie, om 

hul lewe te verkort nie ... Ek het gewag, gewag dat daar 'n einde aan moet 

kom, maar ek het al hoe ouer geword, (NOSTALGIES) en die belofte van 

my jeug is stadigaan verbreek, want my vel het elke frons van my kleintyd 

af onthou, en my hare het stadigaan wit geword, en soos draad, en stekels 

het begin uitkom op my bolip. En ek het vasgehou aan 'n lang man soos 

aan die laaste strooihalm wat my sou vasanker aan die regte wêreld. (MET 

TROTS) Ek sit nie meer op stoepe nie, Pa, ek sit in geelbruin glashuisies 

en dink, en die lig skyn van buite af in deur die glas, en dit ruik na sement 
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en na grond en na voëlmis, en die duiwe koer en ek hoor nou en dan my 

beeldmaker se voetstappe wanneer hy nog sement of water gaan haal ... Ek 

noem die huisies mekkas. Ronde heiligdomme van glas. Jy is daar nêrens 

in 'n hoek nie ... En as die hemelse lig daar uitgedoof word, verskuif ek 

huis toe en steek die kerse aan. Hier word daar nie kerse en lampe gespaar 

nie, (EFFENS ANGSTIG) hier lê die donker nie koud en onheilspellend en 

wag in slaapkamers ver van die voorhuis af nie. (UITGELATE) Hier kan 'n 

kers maar uitbrand, daar is vyf, tien, twintig om sy plek in te neem! 

(KORT STILTE) 

 

Toneel 6 (1950) 

1 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

(UITBUNDIGE VOëLGELUIDE VAN MOSSIES, VINKE EN BOSDUIWE WORD 

INGEDOOF) 

2 Helen: (SAG, TEER) Pa was in sommige opsigte tog reg oor die Bybel. Daar 

staan baie dinge daarin ... soos die naam van die geliefde dissipel: 

(LIEFDERYK) Johannes, Johannes, Johannes. Tweemaal het ek met 'n 

Johannes getrou, maar die derde een, wat ek die graagste wou hê, kon ek 

nie kry nie, mag ek nie gekry het nie. (VERLANGEND) O, ek onthou die 

eerste keer dat ek hom gesien het ... Hy was so 'n lang man! Sulke lang 

mense sukkel mos met klere, en selfs met beddens. Die uilhuis is 'n huis 

van slaapkamers: vier slaapkamers is baie vir so 'n klein huisie. Daar is 'n 

eetkamer, 'n woonkamer, 'n kombuis, 'n spens, en vier slaapkamers: die 

leeukuil, die groen slaapkamer, die wittebroodskamer, en die lang 

slaapkamer. Waar moes ek 'n bed kry wat lank genoeg is vir die geliefde 

dissipel? (TROTS) Ons het toe maar 'n tafeltjie aangelas aan die kop en ent 

van die enkelbedjie in die gastekamer. Sodat hy nou nie omgekrul moes lê 

soos 'n baba in sy moederskoot nie. (NOSTALGIES; NADERENDE 

VOETSTAPPE WORD INGEDOOF. DAAR IS ‘N KLOP AAN DIE 

DEUR) Ek onthou daardie dag nog so goed ... 
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1 Johannes Hattingh: (SAAKLIK, DOG VRIENDELIK) Mevrou Pienaar? Johannes 

Hattingh. Hulle sê vir my u soek 'n draadspanner. Ek is nogal handig met 

sulke dinge ... 

2 Helen: (VERLIG) Meneer Hattingh, u kom asof u gestuur is. Dit is nogal 'n 

moeilike stuk werk, want sien, ek het mos so 'n liefde vir voëls. Ek het al 

die stoep laat toespan, maar dit is nie ruim genoeg nie. (VERTROULIK) 

Toe dink ek so: as ek nou die hele agtererf kan toespan, sal die voëls nie 

eens agterkom hulle is eintlik in 'n hok nie. 

1 Johannes Hattingh: (GEïNTERESSEERD) Wil u my wys? 

2 Helen: (SKAAM) Waar is my gedagte? (DIE SKARNIER PIEP EFFENS) Kom 

in, kom asseblief in ... Laat ek net die deur agter ons sluit. (DIE GELUID 

VAN ‘N SLEUTEL WAT DRAAI) Ek het soms probleme met die 

dorpskinders. Kwaaijongens, u weet. (SENSUELE ARABIESE MUSIEK 

WORD GELEIDELIK INGEDOOF SOOS HY IN DIE UILHUIS 

INGELEI WORD; DIE KONTRAS TUSSEN DIE ALLEDAAGSE 

DORPSGELUIDE EN DIE BUITENGEWONE INTERIEUR WORD 

SODOENDE GEAKSENTUEER) Pasop vir u baadjie. Hierdie huis is 

eintlik net groot genoeg vir 'n kleinerige vroutjie (GIGGEL) - pasop dat u 

nie u mou stukkend skuur teen die muur nie. Dis regte glas ... gemaal, met 

'n koffiemeul. (TROTS) Dis nogal 'n hele tegniek, hoor! (HUL 

VOETSTAPPE BEWEEG VAN VERTREK TOT VERTREK. NOU EN 

DAN STAMP JOHANNES HATTINGH ‘N ARM TEEN ‘N 

MEUBELSTUK, OF SY KOP TEEN ‘N TE LAE KOSYN) 

1 Johannes Hattingh: (MET VERWONDERING) So iets het ek nog nooit gesien nie! 

(HALF SKAAM) Ek dink u sou lag vir hoe my huis binne lyk, Mevrou 

Pienaar. (VERSKONEND) Dis natuurlik eintlik my vrou se handewerk: 

kleedjies, droë protea-rangskikkings, sulke goed. (MET BYNA 

KINDERLIKE ENTOESIASME) Maar hierdie huis is regtig iets 

besonders. So kleurvol! En oral blink dit. Dit moet pragtig lyk, saans. 
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2 Helen: (GEVLEI) O, ja, saans is die beste tyd om hier te wees. Hierdie tyd van die 

dag is alles maar vaal. (EKSTATIES) Maar saans! Wanneer ek die kerse 

aansteek, en die paraffienlampe, en wanneer die volmaan deur die venster 

skyn ... dan begin die mure te lewe, Meneer Hattingh, dan word die nag 

dag. Ek lewe ook al hoe meer in die nag. (VERTROULIK) Dis 'n hele 

ander wêreld in die nag, weet u? 

3 Johannes Hattingh: (TELEURGESTELD) Dan is ek jammer ek sal die huis nie op sy 

beste sien nie, Mevrou. Dit is regtig iets besonders. (MET 

BEWONDERING) Ek dink u is besig met 'n kunswerk vir die nageslag. U 

kan trots wees op u handewerk. Ek beny u. 

4 Helen: (MET KINDERLIKE PLESIER) O, dink u so? Dink u dit sal bly staan na 

my dood? O, ek hoop tog so! Dit is gaaf van u om dit vir my te sê, Meneer 

Hattingh. 'n Mens twyfel soms in jouself. U het 'n goeie hart. Daar is 

natuurlik nog veel te doen! En nie vrouenswerk nie, manswerk. Hier is 'n 

bruinman wat my help, Jonas, maar hy is besig met die beelde. 

(UITNODIGEND) Ek het 'n bouer ook nodig, en 'n draadspanner ...  

1 Johannes Hattingh: (GRETIG) Ek help graag, as ek kan. Ek is 'n boer van beroep, so ek 

is daaraan gewoond om met my hande te werk. (DIE ARABIESE 

MUSIEK WORD GELEIDELIK GEDOOF) Dakke opsit was my 

spesialiteit ... 

2 Helen: (DIE TUINVOëLS KWETTER, DIE TERUGFLITS IS VERBY) Die 

waarheid het ek eers later gehoor. Nie dat dit saak gemaak het nie, alleen 

maar omdat ek elke stukkie inligting oor my geliefde versamel het. Hy was 

'n gesogte vrygesel op sy dag, dié Johannes - ryk, en 'n mooie man, en so 

lank .... Eendag was hy juis besig om 'n dak reg te maak toe die weerlig 

hom tref. Die weerlig maak so in ons kontrei, soek die mense uit met sy 

vuurtong, en laat 'n haal agter soos dié van 'n vlammende sambok. So bo-

op die dak was hy die hoogste punt vir myle. Hulle het hom vir dood 

opgetel. Hy het weer reggekom, dit was 'n wonderwerk. Hy was nooit weer 

heeltemal dieselfde nie, het die mense vertel. Ek weet daar niks van af nie, 
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dit was nog voordat hy Nieu-Bethesda toe getrek het. Dit was alles voor 

my tyd ... (VOëLGELUIDE GEDOOF) 

1 Gertie: (DIE GERINKEL VAN TEEKOPPIES BEGELEI GERTIE EN 

JOHANNA SE GESPREK) Die dokters sê 'n mens mos ook niks. Jy moet 

mos in die koerant lees dat jou man nie weer normaal sal wees nie ... 

2 Johanna: (GEMAAK GESKOK) Die arme vrou! En dit 'n pa van kinders! Maar dit 

was seker darem nie so erg nie - ek bedoel, ek het hom hier in die dorp 

gesien en hy het vir my heeltemal normaal gelyk. Vir die oumense sou hy 

natuurlik na die twee houe met die bliksemstraal tweekeer meer man 

gewees het ... 

3 Gertie: (VERTROULIK) Die arme vrou het my dit alles vertel. Vir wie moes sy 

dit ook anders sê? Die een ding na die ander het haar getref: eers die 

bliksemstraal, toe die mediese onkostes, en die verlies van die plaas, toe 

die tweede bliksemstraal, sommer so terwyl Johannes Hattingh in die veld 

geloop het ... Hy moes eintlik dood gewees het. Almal het dit gesê. Maar 

toe oorlewe hy, met dié verskriklike kopsere. Hy was nooit weer dieselfde 

nie. Hy was 'n ander man. Sy het dit hoeveel keer vir my gesê, die arme 

vrou. Dit was 'n totaal ander man as die een met wie sy getroud is. Toe 

trek hulle maar weg, hiernatoe, Bethesda toe. En dit is die ander man wat 

hy geword het wat verlief geraak het op ou Helen. Dis alles die skuld van 

die bliksemstraal, sê ek jou. 

1 Johanna: (INSTEMMEND) Moet wees. Ek bedoel, hulle pas glad nie bymekaar nie. 

Hy is so lank soos 'n paal, en sy lyk vir my nou nog korter as op haar eerste 

troudag. 'n Mens kan mos sien dié Hattingh-man is 'n werker, 'n boer; hy 

het die hande en die gesig van 'n boer. Watter nut het so 'n mens vir 'n erf 

vol sementbeelde van 'n ander land en 'n ander geloof? 

2 Gertie: (MOREEL VERONTWAARDIG) Sy vrou se lewe was natuurlik 'n hel, 

nè? En dit nog met meisiekinders in die huis. Watter voorbeeld was dit vir 

hulle? Sy het hom gesmeek, gesoebat, maar hy wou nie hoor nie. Sy het 

hom selfs gemaak wegtrek, later. Maar hy het maar altyd teruggery 
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Bethesda toe. Na ou Helen toe. Daar was niks aan te doen nie. 

(GERINKEL GEDOOF) 

3 Helen: (VOëLGELUIDE INGEDOOF; MET VERWONDERING) Johannes was 

soos die son en die maan en die sterre vir my, daar was iets van die ander 

wêreld aan hom, met dié dat hy eintlik dood moes gewees het. Hy het 

tweemaal teruggekom van die dood af. Hy was eintlik 'n boer, maar hy het 

'n oog gehad vir die wêreld van die verbeelding. Ons het saam beplan aan 

die huis en die tuin. Sy hande, sy pragtige, groot hande het vir niks 

verkeerd gestaan nie. Ek het hom gehelp om iets te vind waarin hy hom 

kon uitleef, het hy gesê. Hy het gedink ons sou miskien beroemd word, dat 

mense sou kom kyk na ons handewerk, dat mense miskien selfs sou betaal 

om dit te sien. Dat Bethesda miskien die Mekka van hierdie streek kon 

word, met al die besoekers wat sou kom ... O, hy het soms so opgewonde 

geword, dié Johannes, soos 'n kind! (LIEFDEVOL) Dié lange, mooie man 

van my, wat opgewonde kon praat oor wat nog alles gedoen moes word, 

voordat die mense kom ... (KRUISDOOF MET DIE ARABIESE 

MUSIEK, LAASGENOEMDE OORHEERS UITEINDELIK) 

1 Johannes Hattingh: (ENTOESIASTIES) Ek verstaan wat u bedoel! As ons byvoorbeeld 

'n paar van die mure uitslaan, sodat daar meer lig kan inkom, dan sal daar 

in die dag ook iets wees om na te kyk - met gekleurde glas kan 'n mens 

baie doen. Dit gee ook 'n mooi skynsel in 'n huis. 'n Mens kry deesdae 

soveel verskillende kleure! (MET SELFVERTROUE) En spieëls ... sodat 

'n mens die lig kan gooi van een muur na die volgende. Nie gewone vorms 

nie, maar mane en sterre, sonne, soos koekdrukkerpatrone, sodat dit lyk 

asof die vorms uit die muur gesny is. En spieëls kan geskuif en gedraai 

word om die son deur die huis te volg. Ek kan u daarmee help ...  

1 Helen: (HAASTIG) My naam is Helen. (KORT STILTE. SKAMERIG) Ek dink 

... ek dink ek sou jou graag die huis in die nag wou wys, wanneer al die 

ligte brand. Sou jy kom as ek jou sou vra? 
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2 Johannes Hattingh: (GEVLEI) Dit sou vir my 'n eer wees ... Helen. (MUSIEK 

GEDOOF) 

3 Gertie: (PLAAS HAAR KOPPIE HARD TERUG OP SY PIERING) Ek sê jou, 'n 

vreeslike lewe. Want die bliksemstraal het sy geheue ook weggeslaan, nè? 

Jy het hom altyd met 'n boekie in sy baadjiesak sien loop, altyd. Hy was 

voortdurend aan't lysies maak sodat hy niks vergeet nie. (VERTROULIK) 

En humeurig! Moenie praat nie. Het almal verskree, behalwe vir Helen. 

Dit was die ergste vir sy arme vrou, dat hy die beste van homself vir Helen 

gehou het.  

4 Johanna: (SIMPATIEK) Ja, die arme vrou. Maar hy was darem nie homself nie. Sy 

het dit seker verstaan? 

5 Gertie: (DRAMATIES) Hy was 'n vreeslike humeurige man, het sy my vertel. 

Kon vreeslik gou kwaad word, baie kwaad. Hy het ook nie lank vriende 

gebly met mense nie - die een dag was hulle nog dik vriende, en die 

volgende dag was daar 'n verskriklike rusie. 

6 Johanna: (MET INSIG) Jy bedoel hy was so 'n bietjie soos ou oom Martins? Daar 

was nou vir jou 'n ou karakter ... 

1 Gertie: (MET ‘N SIN VIR SENSASIE) En sy dogters het glo 'n vreeslike haat 

gehad vir Helen. Gedink sy is net agter sy geld aan, dat sy die wettige vrou 

van alles wat kosbaar was, wou ontneem. Die kinders het vertel dat Helen 

hom gesmeek het vir sy vrou se juwele, nadat sy haar die dag daarmee op 

die dorp gesien het. Daar was so 'n plaashekborsspeld, met Ever thine 

daarop gegraveer, wat sy graag wou gehad het. Want vir Helen sou hy 

enigiets doen, vir sy eie familie niks. (TOESKIETLIK) Hy het wel 

toegegee om weg te trek, dit het hy wel gedoen. Terug na waar hulle 

vandaan gekom het. Miskien het die arme vrou gedink dit sal weer word 

soos dit was, as hy net kon wegkom van Bethesda en van daardie heidense 

huis af. Maar al het die mense gepraat, het hy altyd teruggekom, al die pad 

teruggery, tot by Helen se huis, en partykeer tot twee weke daar gebly. 
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2 Johanna: (PROBEER HARD OM TE VERSTAAN) Helen het hom hand en voet 

bedien, wanneer hy in die dorp was. Sy was altyd by met 'n koppie tee. En 

miskien kon sy interessant gesels, ek weet nie. Ek weet nie of daar regtig 

iets was nie. 

1 Gertie: (ONGEïNTERESSEERD IN ANDER OPINIES) Hoe dit ookal sy: om te 

dink jy word gespaar, tweemaal, net sodat jy jou tyd en jou handewerk gee 

vir 'n vrou wat nie joune is nie, wat jy nie belowe het om lief te hê in voor- 

en teëspoed nie ... Sy wou nooit skei nie, dié vrou van Johannes Hattingh. 

Het lief gebly vir hom, so deur die bliksemstrale en die verhouding met ou 

Helen en al. (SELFTEVREDE) Dis nou maar van 'n vrou. Ons onthou ons 

troubeloftes. 

2 Johanna: (PROBEER DEDRAMATISEER) Aan die begin was die ding tussen 

Helen en Johannes maar net besigheid, ek onthou dit nog goed. 

3 Gertie: (OP DIE SPOOR VAN ‘N NUWE SKANDAAL) Maar is hy ooit vir sy 

werk betaal? Dis wat ek wil weet ... 

4 Johanna: (GERUSSTELLEND) Darem seker. Helen het altyd eerder te veel betaal 

as te min. 

5 Gertie: (GERUSGESTEL) En tog, weet jy? Hy kon nie alles vergeet het wat hy 

voor die kansel beloof het nie, want hy het by sy eie gebly tot die einde 

toe. Hy het hulle nooit gelos vir Helen nie. 

1 Helen: (KRUISDOOF VAN DIE PORSELEIN-GERINKEL EN DIE 

VOëLGEKWETTER OM HELEN SE GROEIENDE DESPERAATHEID 

UIT TE BEELD) Maar die derde een, wat ek die graagste wou hê, kon ek 

nie kry nie, mag ek nie gekry het nie ... Hy was 'n ander vrou s'n. Hy het 

kinders gehad. Mooi, welgeskape kinders. Nie kinders met horings en 

gesplete hoewe soos myne nie. Nie kinders wat kort na geboorte doodgaan 

nie. Of kinders wat nog nie kinders is nie en wat stuk-stuk die wêreld 

inkom nie ... My kinders is nou almal grys en kliphard. En yskoud. 

Sementkinders. Hy wou sy kinders nooit vir myne verruil nie. Hoe ek 

ookal gepleit het. En ek hét gepleit, o ek hét gepleit! (SY BLY ‘N 
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OOMBLIK STIL; ERNSTIG) Gedreig, naderhand. Eers liefdevol. (ASOF 

SY ‘N GESPREK VOER) Johannes, die eensaamheid word vir my te veel. 

Ons word ook nie jonger nie. Hoe lank ken ons mekaar al - dertien jaar? Jy 

is al vyf jaar weg uit Bethesda. Ek word nie jonger nie, Johannes. Oor 'n 

paar jaar is ek sestig. Is dit hoe die res van my lewe gaan wees? Gaan ek 

sit en wag vir die kere wat jy kan wegkom Bethesda toe? (SMEKEND) Sê 

asseblief vir my hoe dit gaan wees, Johannes. Sê asseblief weer vir my. 

Asseblief. (KRUISDOOF MET STRELENDE ARABIESE MUSIEK, 

WAT UITEINDELIK ALLEEN GEHOOR WORD. JOHANNES 

HATTINGH IS ONVERSTOORBAAR) 

1 Johannes Hattingh: (RUSTIG) Maar dit is mos goed soos dit is, Helen? Wat meer kan 

ek jou gee? Wat sal van my vrou en kinders word? Wat sal die mense van 

my sê? (MET OORTUIGING) Jy het die beste van my, Helen. Hier by jou 

kry ek weer die krag om aan te gaan met my ander lewe. (DOOF 

MUSIEK, DADELIK GEVOLG DEUR VOëLSANG, SODAT DIE 

AGTERGRONDGELUIDE OOK ‘N SOORT GESPREK VOER WAT 

DIE WERKLIKE DIALOOG EGGO) 

2 Helen: (DIE VOëLSANG WAT HELEN SE DIALOOG BEGELEI, DUI AAN 

DAT HULLE VAN MEKAAR VERSKIL) En toe gedreig dat ek 

vertroosting elders sou kry. (VERMAKERIG) Dat ek ook sou trou, met 

iemand anders. Hy het nie gedink ek is ernstig nie. (MYMEREND) Daar 

was nog 'n Johannes, Jacobus Johannes Machiel Niemand ... (BYNA 

SAAKLIK) In 1952 het ek vir Johannes gesê ek gaan trou met dié man. 

(SAGTER) Hy het geglimlag, en sy arm om my gesit, dié liewe, lange man 

van my, en gesê ek moet nou ophou met al die stories, die tyd is so kort ... 

(SAAKLIKER) Ek het vir hom gesê alles is gereël, dat dit geen grap was 

nie. 

1 Johannes: (DIE TUINVOëLGELUIDE HET ONGEMERK VERANDER IN DIE 

GESKREE VAN POUE EN DIE GEROEP VAN UILE. MET TOTALE 

ONBEGRIP) Hoekom doen jy dit, Helen? Hoekom doen jy dit aan jouself, 
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aan ons? Jy besef dat ek dan nie meer hierheen sal mag kom nie, nè 

Helen? Jy besef dit? Dit sal nie reg wees teenoor Niemand nie. 

2 Helen: (BYNA TOONLOOS) En die dag van die troue het ek bly hoop dat hy hier 

aangejaag sou kom en van ver af vir my sou skree: (STEM VAN 

JOHANNES HATTINGH) Moet dit nie doen nie, Helen, ek is hier, ek het 

gekom! (HELEN) Dat hy my sou probeer keer. (GELATE) Maar 

naderhand was dit tyd, en het dit maar net gebeur. Ek is weer getroud, 

omdat niemand my gekeer het nie. Dit was eintlik maar al. (MET ‘N 

BIETJIE MEER EMOSIE) Ek was so seker, so verskriklik seker dat 

Johannes sou kom, dat hy my sou keer, dat ek nie geweet het wat om te 

doen nadat ek getroud is nie. (MEDELYDEND) Waar moes die arme 

Niemand heen? Vir my glasskerf- en sementhuis het hy nie kans gesien 

nie, en ek wou hom ook nie daar gehad het nie. (REALISTIES) 

Kameraadskap kon ek hom ook nie gee nie. Johannes was my kameraad, 

my sielsgenoot, my minnaar, my man ... (VERLEë) Maar ek was tog 

jammer vir hom toe hy so gehuil het. (DOOF VOëLGELUIDE) 

1 Gertie: (DIE TEE IN HAAR KOPPIE WORD LANK EN MET SORG GEROER) 

Nie eens toe sy gedreig het om met Niemand te trou, het Johannes 

Hattingh van plan verander nie. (MEDELYDEND) Die arme ou Niemand. 

Hy het dit so goed bedoel. Hy het maar net geselskap vir sy oudag gesoek, 

kameraadskap. 'n Bietjie liefde. (AFKEUREND) Maar die mense sê sy het 

hom na die troue nie eens toegelaat om onder haar dak te slaap nie. Nie 

eens eenmaal nie. (SIMPATIEK) 'n Ou kort mannetjie gewees, nie lank 

soos Hattingh nie. 'n Goeie man. Sou nie 'n vlieg skade aandoen nie. Hy 

was baie ouer as sy, dertien jaar, as ek dit nie mis het nie. Teen daardie tyd 

het Niemand nie eintlik meer werk gehad nie. (REALISTIES) Dit sou 

hulle altwee gehelp het as hulle hul geldjies kon bymekaar sit. 

2 Johanna: (PROBEER UITREKEN) Haar tweede huwelik was van nog korter duur 

as die eerste. Hoe lank was dit nou weer ... drie weke? 'n Maand? Drie 

maande? 
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1 Gertie: (SELFVERSEKERD) Nie langer as drie maande nie, in elk geval. Dit 

moes in elk geval nooit gebeur het nie. (AFKEUREND) Dit was 'n 

vreeslike ding wat met die arme ou Niemand gebeur het.  Helen het veel 

om haar oor te skaam ... (VERTROULIK) Dit was nes die eerste keer, met 

Johannes Pienaar, hulle het om dieselfde redes geskei: weiering van 

huweliksregte. Sy het die prokureurs laat begaan. (DOOF GERINKEL) 

2 Helen: (DIE POUE BEGIN DADELIK WEER TE SKREE. HARTSTOGTELIK) 

Ek was so seker dat jy sou kom, Johannes, betyds sou kom, voordat ek 

weer getroude Helen word! (VERWESE) En toe jy tog nie kom nie, 

besluit ek dat ek my in die huis sou toemessel, met Johannes Niemand se 

hulp. Ek sou elke enkele duim met glas bedek, so asof dit dorings was, 

sodat niemand weer by my kon uitkom nie. Nie eens jy nie. Sodat ek kon 

slaap vir 'n honderd jaar. (MET DIE STEM VAN ‘N OU VROU) Ek was 

toe al so moeg, Johannes, so moeg! (DOOF GESKREE VAN DIE POUE; 

DIE ARABIESE MUSIEK BEGIN ONMIDDELLIK) 

3 Johannes Hattingh: Die weerlig het 'n wit krytstreep deur my geheue getrek, Helen. 

Daar waar dit geslaan het, bly niks meer sit nie. Dit gaan by die een oor in 

en by die ander oor uit. Jy moet maar altyd tweemaal sê wat jy wil hê ek 

moet doen, hoor jy, my hart? 

1 Helen: (BERUSTEND) Dis reg so, Johannes. (VERTROULIKE STEMTOON, 

ASOF SY MET DIE PUBLIEK PRAAT) Johannes het ook gedink dis 'n 

goeie idee dat ek my tuin vul met portrette van mense wat vir my dierbaar 

was. Of met beelde wat my aan hulle herinner. Ek het dit nodig, my 

geheue is ook nie meer wat dit was nie ... (LIEFDEVOL) Vir Johannes het 

ek mooi weggesteek in my beeldetuin, niemand sal hom ooit kry nie. My 

mooi, lang man ... Vir jou het ek die kerktorings gemaak, net so lank en 

slank soos jy ... Ek sien jou van ver af aankom, soos 'n kerk in die middel 

van ‘n plat Karoodorp. Ek sien jou aankom, en wanneer jy by my kom, 

slaan ek my oë op, tot by jou liewe gesig met die vriendelike oë en die 
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breë snor, en dan kry ek weer hoop. (EKSTATIES) My lange, lange man, 

my toring van hoop! 

2 Johannes: (DROMERIG) Helen, dink jy dat 'n mens onthou sal word vir 'n huis soos 

dié? Dink jy dis 'n soort lewenstaak? Want met 'n lewenstaak help ek 

graag, Helen. Sommer so gratis, as jy my sou toelaat. Ek kan goed werk 

met my hande. Ek sou graag iets wou doen wat die mense sou laat sê: hier 

is nou iets wat die moeite werd is! 

3 Helen: (TOONLOOS) Tweemaal het ek met 'n Johannes getrou, maar die derde 

een kon ek nie kry nie, mag ek nie gekry het nie ... (DOOF ARABIESE 

MUSIEK) 

 

Toneel 7 (1960) 

1 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

2 Helen: (KRIEKE, DIE GEROEP VAN ‘N UIL, EN ANDER NAGGELUIDE. 

HELEN PRAAT AL HOE MEER MET HAARSELF, AS TEKEN VAN 

HAAR GELEIDELIKE VEREENSAMING) Wanneer die son saans 

ondergaan oor Nieu-Bethesda, is daar geen lampe vir ons voet langs die 

grondstrate nie. (TROTS) As die lug oopgetrek is, en daar is geen mis en 

geen reën en geen sneeuwolke nie, blink die hemel asof iemand armsvol 

diamante in die lug opgegooi het. (ONHEILSPELLEND) Maar selfs die 

sterlig dring nie deur die skaduwees wat die hoë dennebome oor die 

stofpaaie gooi nie. Nieu-Bethesda lê in 'n holte en wegkruip vir die lig. 

(HOOPVOL) Maar ek sal van my huis 'n ligtoring maak, 'n baken ... selfs 

uit die hemel sal my huis sigbaar wees. Ek sal elke lamp opkoop, elke kers, 

ek sal die blakers inryg op elke vensterbank, ek sal seine van kleur en lig 

stuur wat sê: Hier is ek! (EFFENS WANHOPIG) Hier is ek! Moenie van 

my vergeet nie, ek sit in 'n groot donker en ek is bang, (KINDERLIK) so 

bang ... 
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(DIE KRIEK-GETJIRP VERANDER SONDER ONDERBREKING IN DIE 

EENTONIGE GESING VAN SONBESIES EN DIE GELUID VAN ‘N DRAAIENDE 

WINDPOMP) 

1 Helen: (GELATE) Nieu-Bethesda in die somer. Die versengende hitte in die holte 

van genesende water. Die gekerm van windpompe. Die enigste 

werklikheid is hier, hier waar die bome en die huise en die buitelyne van 

die kerk nog in fokus is. (ASOF ‘N JEUGHERINNERING NA HAAR 

TOE TERUGKOM) Die kar begin klim teen die bult uit, die wiele begin 

gly oor die growwe gruis, die stof maak die enigste wolke wat vir maande 

oor hierdie geweste kom lê, die hitte laat die veld buig en skeef trek, die 

son laat die rand van die pad vervaag, die lig skep die illusie dat die dorp 

nog verder is as wat ‘n mens gedink het ... Somer in Nieu-Bethesda. 'n Tyd 

van stilte. Tussen elf en vier kan daar nie veel werk gedoen word nie. Daar 

is min mense op straat. Dit is 'n tyd wat pas by jou jongmeisiejare. Die 

dorp behoort aan jou, met jou kaal voete in die sandpad, onder die groot 

peerbome. In 'n ligte rok, sodat die son jou nie moet raaksien nie. Die son 

sien alles van daar bo af, die kleinste swart stippeltjie. ‘n Mens dink dat jy 

na hierdie tyd sal terugverlang, eendag wanneer jy groot is en elders woon 

en 'n huis het, en 'n man en kinders. (ONTNUGTER) Dit is nie die plek 

waar jy wil wees wanneer jy sestig jaar oud is en geen man of kind het nie. 

Terug in die wêreld van jou kindertyd. Terug in ligte katoenrokkies, weer 

sonder skoene in die sandpad. Per ongeluk hier. Jy het die verkeerde 

afdraai geneem. Hoe moet jy nou hier uit, noudat almal wat jou geken het 

toe jy jonk was, dood is, of elders? Dit is te laat om 'n werk te vind, te laat 

om geld te spaar. (BERUSTEND) Hierdie holte is nou my tuiste. (‘N 

LAASTE OPFLIKKERING) Sal ek weer die bult uitklim tot daar bo, daar 

bo waar die grootpad verbygaan? (NUGTER) Ek kan tog nêrens heen nie. 

(DESPERAAT) Maar o God, Nieu-Bethesda in die somer! Dieselfde huis, 

dieselfde meubels, dieselfde tuin, dieselfde uitsig, dieselfde seisoene, 

dieselfde lig ... ek wil nie op dieselfde plek eindig waar ek begin het nie. 
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(HUNKEREND) Al die plekke wat ek nog wou sien, die lande waarheen 

ek wou gaan ... hier, in my tuin? (BELANGSTELLEND) Dit sou iets wees 

om te doen, vandag sou anders wees as gister ... Maar waarmee? Nie hout 

nie, dis te duur. Sement miskien? Dis goedkoper. Ek sal klein begin, met 'n 

beeldjie. 'n Dier, 'n voël miskien? 'n Simboliese begin ... 'n Egiptiese gans? 

'n Kameel? 'n Uil? 'n Uil ... Die voël van wysheid, van kennis ... 'n Uil 

behoort maklik te wees om te maak. Ek weet nie veel van sementmeng af 

nie. Dit is manswerk. Daar moet mans ook in my nuwe wêreld wees, mans 

se siening van vlerke, van piramides, van die arm van 'n vrou ... 

(UITDAGEND) Helen Martins is nie bang vir mans nie, selfs nie vir die 

ou leeu nie. Mans mag haar wêreld binnekom, help skep aan haar wêreld, 

volgens haar spesifikasies. BYNA MONOTOON Helen Martins is nie 

steriel nie. Met manshulp skep sy kinders van draad en sement, sonder 

horings en gesplete hoefies, kinders wat nooit oud word nie. Helen laat 

ook iets agter, iets baie mooi. Geen dooie dogtertjies met die naam Helen 

Elizabeth Martins op hul voorkop geskryf nie. Ek hou my oog oor die 

mans, hulle sal niks doen wat ek nie wil hê nie. Ek sal vir hulle mooi wys 

hoe dit moet lyk. Met 'n prentjie kan daar nie fout kom nie. Dit is die 

patroon, maak dit so, maak dit net so ... (DOOF 

AGTERGRONDGELUIDE) 

1 Johanna: (TUINMAAKGELUIDE EN VERAL DIé VAN ‘N KNIPPENDE 

SNOEISKêR; SIMPATIEK) Sy was altyd baie lief vir haar susters, maar 

dié het ver gebly, en hulle het hul eie families gehad. 

1 Gertie: (MEERDERWAARDIG) Kyk, sy't nie geleer om te meng nie. Al die jare 

wat die ouers so siek was, kon sy nie juis saans uitgaan nie. Dit het 

naderhand 'n gewoonte geword. En toe hulle uiteindelik nie meer daar was 

nie, was dit te laat. Sy het nie meer geweet hoe om met mense om te gaan 

nie. 

2 Johanna: Sy was natuurlik alreeds teruggetrokke as 'n jong meisie, nè ... 
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3 Gertie: (VERTROULIK, BYNA IN ‘N FLUISTERSTEM) En daar was die 

getroude man. Sy sou nooit weggegaan het en hom hier gelos het nie. 

4 Johanna: (ONWILLIG) En laat ons dit nou maar sê, daar kleef 'n stigma aan 'n 

geskeide vrou. Dit is nie maklik om weer in die gemeenskap opgeneem te 

word nie. 

5 Gertie: (ONSENSITIEF) 'n Mens moet natuurlik ook jou kuiergaste vermaak, nè? 

Kaartspeel was 'n groot ding in daardie dae. Saans is daar kaart gespeel by 

verskillende huise. En 'n ietsie gedrink. Maar Helen het verkies om die 

bruinmense te veel te betaal om beelde te maak wat niemand anders hier in 

hul tuin sou wou gehad het nie. En natuurlik kon 'n mens die agteruitgang 

van Helen se geestelike lewe meet aan die ongereeldheid waarmee sy kerk 

toe gegaan het. Dit is hoe dit begin - eers een Sondag oorslaan, dan twee, 

en geleidelik word dit makliker ...  

1 Johanna: (VERONTWAARDIG) Skaam jou, Gertie, om altyd die ergste in alles te 

sien. Helen is 'n fyn vrou, sê ek jou. Dis oor haar voete wat sy nie meer 

kerk toe gaan nie. Hoe dink jy moet sy skoene aankry met sulke twee 

kloue vir voete? 

2 Gertie: (SELFVOLDAAN) Johanna, hierdie dorp dra 'n Bybelse naam, die Here 

self het sy huis hier gebou. Nieu-Bethesda is 'n nuwe begin, Johanna, ons 

gaan terug tot voor Noag! Hier kry ons weer 'n kans. Maar ons moet ons oë 

oophou vir die slange in die paradys, vir diegene wat die herinnering aan 

die duiwelse drank lewend wil hou, wat gelykenisse oprig van wat op die 

aarde en miskien in die hemele is. Dis 'n dorp met reëls, Johanna, en 

diegene wat voel dat die reëls daar is om gebreek te word, moet miskien 

liewer elders gaan bly, elders hul beelde in die grond gaan plant. In 

Bethesda is daar net water, geen vuurwater nie. Hier laat kollekteer ‘n 

mens nie leë drankbottels deur mense wat niks anders het om van te lewe 

nie. Jy gebruik dit nie vir boumateriaal sodat die begeerte daarna begin 

groei by die mense wat elke dag by jou erf verbyloop nie. Jy maak nie 

beelde van ou mans wat te veel bier gedrink het en op pad na die 
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kleinhuisie solank al hul broek begin losknoop nie. As jy vrou-alleen bly, 

moet jy versigtig wees. Mense praat gou ... Dis nie onskuldige dinge 

hierdie nie, Johanna. Ek sê jou, dis nie onskuldige dinge hierdie nie.  

1 Johanna: (REALISTIES) Die volk drink mos maar van altyd af, Gertie. As hulle dit 

nie by Helen gekry het nie, sou dit wel by iemand anders gewees het. Die 

vrou was eensaam. Ek dink nie dat sy elke keer drank saamgeneem het 

wanneer sy koers gekry het na die bruin woonbuurt toe nie ... 

2 Gertie: (VERONTWAARDIG) Wat het sy ook daar gaan soek? Dis nie behoorlik 

nie, sê ek jou. Wat het sy daar verloor? Hulle het hulle plek, en ons het ons 

s’n. Dit is geen plek vir ‘n witvrou alleen nie ... 

3 Johanna: (PAAIEND) Hulle was goed vir haar, Gertie. Hulle was goed vir mekaar, 

sy en die bruinmense. 

4 Gertie: (SELFS MEER HOVAARDIG) Verskoon my, ons was ewe goed vir haar. 

Ek was ewe goed vir haar. Sy sou nie elke dag geëet het sonder my nie. 

Heilsame boerekos, sodat sy kon onthou waar sy vandaan kom. En dis nou 

nie asof ek ‘n dankie verwag het nie. Of dat ek haar elke dag lastig geval 

het nie. Maande lank, winter en somer, om twaalf uur smiddags, het ek ‘n 

bord kos op die muur langs haar huis gelaat. Goed was ek goed vir haar. 

Oor my kan sy nie kla nie, al het sy toe al. Die een dag was die kos koud, 

die ander dag was die vleis te vetterig. As ‘n mens genadebrood eet, moet 

jy ook maar ‘n wag voor jou mond plaas ... Haar eie mense het gesorg dat 

sy nie van die ellende doodgaan nie, niemand anders nie. En wat het ek 

daarvoor gekry? Stank vir dank. Ek het ‘n paar maal die wang gedraai, ja, 

maar toe voel dit vir my op ‘n dag die kos doen haar meer kwaad as goed. 

Toe stop ek daarmee. Ek wonder of sy dit agtergekom het? Sy het nooit 

weer iets daaroor gesê nie, nie ‘n woord nie. Op die een of ander manier 

kom mense tog reg, weet jy? Sonder ons hulp. (DOOF TUINGELUIDE; 

DADELIK GEVOLG DEUR NAGGELUIDE: DIE GETJIRP VAN 

KRIEKE, DIE GEROEP VAN ‘N UIL) 
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1 Helen: (ASOF SY UIT ‘N DRAMA VOORDRA) En toe Helen die son en die 

maan en die sterre gemaak het, die aarde en sommige van die diere wat 

daarop is, het sy gesien dat dit goed was, en sy het 'n hoë draad daarom 

gespan en aan die binnekant geskryf: my wêreld. Hierdie is my wêreld. Ek 

is klaar in die paradys. Ek hoef nie meer bang te wees dat ek eendag 

uitgesluit sal word nie. (HAAR STEM WORD BYNA MONOTOON) Die 

sondaars sal aan my draad kom hang, met vingers soos kloue deur die 

ogies, en smeek: laat ons binne, Helen, laat ons binne! Verlos ons van die 

vuur, van die stygende water. Die ou leeu sal probeer oorklim. Ek is jou 

pa, Helen, ek is jou familie. Bloed is dikker as water. Wat ookal gebeur 

het, ek bly jou pa. Jou medemens moet jy sewe en sewentig maal sewe 

keer vergewe. Hoeveel te meer nog jou eie vader? BYNA SADISTIES 

Maar ek sal nie. Die ou leeu hou hom dan doof vir 'n gesmeek. Ek is die 

leeu se kind. Sien jy, pa? Ek vou my arms, ek kyk hoe jy hang aan die 

draad. Hierdie is my wêreld, ek het hom gemaak met my eie hande. Jy is 

hier nie welkom nie. Dit is my wêreld ... (DOOF NAGGELUIDE) 

 

Toneel 8 (1967) 

1 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

2 Helen: (DOOF CHOPIN SE ‘MARCHE FUNèBRE’ IN; ‘N LANG 

BEGRAFNIS-PROSESSIE SKUIFEL STADIG VERBY VIR DIE DUUR 

VAN DIE TONEEL; ‘N BYNA WANHOPIGE STEMTOON) Ek onthou, 

o ek onthou die reuk van die dood, die gevoel van die dood, die aansig van 

die dood. Ek het soveel dooies gesien, van soveel dooies gehoor! Ek het so 

lank gelewe - dit voel vir my of ek almal oorleef het wat vir my saak 

gemaak het, of ek oor almal getreur het, en dat niemand oorbly wat eens 'n 

traan oor my sal stort nie. 

  (NUGTER) My moeder, Hester Martins, is dood aan borskanker. Met my 

geboorte het my Ma begin doodgaan, stadig, baie stadig, so stadig dat 

niemand dit agtergekom het nie. My Ma was lank in 'n hospitaal in 
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Johannesburg. Toe sy terugkom van die hospitaal af, was ek al byna 'n 

halwe jaar oud. Ek het geleer klaarkom sonder moedersmelk. 

  (SAAKLIK, ASOF SY NIE VAN ‘N FAMILIELID PRAAT NIE) My 

vader, Petrus Jacobus Martins, is dood aan dermkanker. (SY SWYG ‘N 

OOMBLIK. NADRUKLIK) Siekte tref ons altyd op ons swakste plek. 

  (KERM SAGGIES) Ag Here, moenie vir Johannes wegneem voor my nie. 

Ek het die eensaamheid wat u gestuur het, verduur. Maar sonder hom is 

daar geen sin meer nie. (INTIEME GESPREKSTOON) En waar tref u 

hom toe, Here? In sy hart, wat groot genoeg was vir twee vroue? In sy kop, 

so hoog bo al die ander koppe hier op aarde, en wat die weerlig al 

tweemaal raakgeslaan het? In sy lang voete, wat die pad na my huis geken 

het, al moes hy van 'n ander dorp af loop? In sy hande, wat die 

draadgeraamtes van my beelde gevorm het, wat my spieëls help sny het, 

wat mure afgebreek en opgebou het in die huis wat my erfdeel was? Het u 

hom gou geneem, sonder te veel pyn, hierdie lange, mooie man van my? 

Hoe sou sy einde wees, wat sou sy einde beteken? Dit is al wat daar eintlik 

is om van die dood te probeer verstaan, die soort dood wat vir ons 

voorberei word ... Dit is die enigste boodskap wat ons kry uit die ander 

wêreld.  

  (REALISTIES) Ma se dood het ek verstaan, Here. Ma wou al lankal nie 

meer kinders baar nie. Toe het die siekte gesorg dat daar werklik nooit 

weer kinders sou wees nie. Pa ... (HARD) Pa het gekry wat hy verdien het. 

Die Here het sy onderlyf met 'n plaag getref. Hy is lank geteister, so lank 

dat ek begin dink het dat hy gewoond raak aan die ewige uitkalwe van sy 

vlees. ‘n Mens raak aan alles gewoond, selfs dat jy nooit weer ‘n pynlose 

oomblik gegun sal word nie. So hewig was dit dat ek gevoel het hoe die 

laaste kragte uit my dreineer, en dat hierdie ‘n laaste geveg was tussen 

hom en my: dat, as ek hom sou toelaat, hy ook hierdie rondte sou wen. Hy 

was steeds sterker, ten spyte van sy siekte. My enigste krag het daarin gelê 

dat ek baas was oor die medisyne, dat ek sy pyn kon verlig. (BYNA 
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TOONLOOS) Ek kon sy lyding met die medisyne verlig, maar ook myne. 

Ek kon die dosis verhoog, en ons lydingstyd verkort. Miskien sou hy selfs 

beter word daarvan, of heeltemal gesond. Die sieke val in ‘n diep slaap. 

Die ure vermenigvuldig, sy asemhaling bly steeds rustig. Sy oë gaan nie 

oop nie. ‘n Mens kan die oë van ‘n leeu sluit sonder om aan die ooglede te 

raak.  

  (GEWONE STEMTOON, MAAR BYNA KORT-AF) Johannes Pienaar is 

in ballingskap dood, in Amerika, in 1956.  

  (ONTROERD) Maar Johannes Hattingh, Here? Hoe moet ek dit begryp? 

So ver van my, daar waar hy die eerste deel van sy lewe deurgebring het, 

voordat ek hom leer ken het. Te ver vir my om te loop, met my gebreklike 

voete. By sy ander vrou, by sy kinders wat nie myne is nie, ver van alles 

wat hy met sy hande gemaak het die laaste paar jare, ver van die lig en die 

kleure en die beelde ... DIE DODEMARS WORD DUIDELIKER 

HOORBAAR, WORD DAN GELEIDELIK GEDOOF AAN DIE EINDE 

VAN HELEN SE DIALOOG Maar hoekom 'n kanker agter sy oog, Here? 

Hoe moet ek dit verstaan? Moes hy die dag vervloek wat hy my huis vir 

die eerste keer gesien het, en vir my, en my eerste beelde? En die pyn ... 

hulle sê die pyn was verskriklik. Dit was die sestiende Februarie van 1963. 

Ek onthou dit nog soos gister. (MET NADRUK, ASOF SY ‘N RITUEEL 

BESKRYF) Toe die einde naby was, het ek al die kerse en al die lampe 

opgesteek, 'n baken vir Johannes daar ver. Sien jy die lig, Johannes? Sien 

jy tot hier? Ek het dit so lig gemaak as wat ek kon. Ek het dit  helderder as 

daglig gemaak. Ek voel die hitte van honderde kerse, van duisende lampe, 

maar die koue kruip deur elke spleet, van onder elke deur ... (INTIEM, 

PERSOONLIK) Terwyl jy nog kon sien, het jy gekom. Tot Oktober toe. 

Oktober 1962. Daarna het ek verniet gewag. Die dae het weke geword, die 

weke maande ... (DOOF DODEMARS) 

1 Gertie:  (BREIPENNE KLIK ENERGIEK) Dit was teen die einde van 62 

wat ons hom vir die laaste keer hier op die dorp gesien het, dié 
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fancy van ou Helen. Ons het toe al geweet daar is niks te doen nie. 

Dit was agter sy oog. Aan daardie kant kon hy byna nie meer sien 

nie. En die verskriklike pyn ... Terwyl hy nog kon, het hy gekom. 

Maar toe bly die pad leeg. Toe weet ons die einde is naby. 

2 Johanna:  (ALBEI PRAAT SOOS MENSE WAT EINTLIK OP IETS 

ANDERS KONSENTREER) Johannes Hattingh is eintlik mooi 

dood. By sy familie. 'n Mens wil glo dat hulle hom vergewe het. 

Hulle het mooi na hom gekyk, tot die einde toe. Een ding is seker: 

wanneer die einde kom, wil 'n mens by jou eie wees. Dis hoe dit 

hoort. By jou eie volgens die wet, volgens die kerk. Nee, hy het 'n 

mooi afsterwe gehad. 

3 Gertie:  (VERTROULIK) Maar vir ou Helen het hy nie vergeet nie. Hy het 

sy vrou laat belowe dat sy haar sou laat weet wanneer dit verby 

was. En sy het. Sy was 'n goeie vrou, dié Mevrou Hattingh. 

1 Johanna:  (NUGTER) Net die nodigste, maar darem. Hattingh oorlede. By 

afsender het daar net gestaan Hattingh. Dit was 'n familiesaak, dit 

was duidelik. Die dogter het die telegram gestuur, al wou sy nie. 

Die kind kon vir Helen nie verdra nie. 

2 Gertie:  (DRAMATIES) Mevrou Hattingh vertel my haar man se laaste 

woorde was Jonas, Jonas! Dink jy hy het van Jonas in die Bybel 

gedroom? 

3 Johanna: (ONGEïNTERESSEERD) Nee, seker maar iemand wat hy geken het. 'n 

Boer van die distrik. Wie weet? 'n Mens kan die sterwendes nie 

altyd hul laaste woorde toereken nie. (DOOF BREIPENGELUID) 

4 Helen: (DOOF DODEMARS IN; BYNA MET BERUSTING) Jou laaste woorde 

was vir ons, vir hierdie huis. Jou laaste woorde was 'n opdrag aan Jonas 

Adams, wat jou nie meer kon hoor nie. In jou verbeelding is jy in hierdie 

huis oorlede, my mooie, lange man ... In jou verbeelding was jy vir die 

laaste keer die hoof van hierdie huis, moes jy vir oulaas bevele gee oor wat 

gedoen moes word wanneer jy nie meer daar sou wees nie. Jy het gewag 
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vir mense om die huis te ontdek, en te vra wie dit alles gedoen het. En toe 

kom die siekte, en toe is jy dood voordat dit gebeur het. Een en twintig jaar 

was ons saam. Dis 'n lang tyd, Johannes. Dis byna 'n silwer bruilof ... 

(ASOF SY DIT VIR JOHANNES VERTEL) Soggens wanneer die son 

net-net op is, en die spoke in die kameelkamp terugverander na beelde van 

grys sement, voordat iemand roer op die dorp, loop ek al met die draad om 

my erf langs soos 'n boer wat seker maak dat sy lyndraad nie stukkend is 

nie: maar èk kyk na die werk van jou hande, ek streel met my vingers oor 

die pale waaraan die ogiesdraad geheg is met ringe van draad, en ek kyk 

uit oor die veld om te sien met jou oë, en ek wens ek was die boom of die 

pol kortgras waarna jy gekyk het en dat ek jou aan die anderkant van die 

draad kon sien staan.  

  (SKIELIK WANHOPIG) Ek mis hom so ... 

  (PROBEER HAAR EMOSIES BEHEER) Johannes het die huis 

aanmekaar gehou, soos wat hy vir my aanmekaar gehou het. Hy is die 

sement van die uilhuis, oral is die werk van sy hande. Hoe sou ek ooit hier 

kon weggaan waar soveel van hom oorgebly het? Hier het hy gewerk in die 

sweet van sy aanskyn, hier het hy sy moeë hoof neergelê. Wanneer die 

mense hul huise dig gemaak het teen Januariemaand se middaguur-hitte, 

het hy van buite af ingekom en met die reuk van die son op sy vel op die 

lang bed kom rus. Daarna het hy my hande in syne geneem, en gevra ... 

1 Johannes Hattingh: (EGGO, ASOF VANUIT DIE GRAF) Wat kan my hande vir jou 

doen, Helen? 

2 Helen: (BEGIN SAGGIES TE HUIL) Ek mis hom so ...... (DOOF DODEMARS, 

DOOF DIE GEKLIK VAN BREIPENNE IN) 

3 Gertie: (SUG) Ja, ek onthou vir Johannes Hattingh, Helen se beau ...  

4 Johanna: (BEGIN BELANGSTELLING VERLOOR) Haar beau, ja ... Almal op die 

dorp het van hulle twee geweet, al het niemand ooit iets daaroor gesê nie. 

Wat vir ‘n lewe het in sy elk geval nou ook gehad? Dit was haar salaris vir 

'n ondankbare werk, so het ons almal maar gedink. Haar ouers het albei 
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nog gelewe, daar was geen privaatheid nie. Die huis is klein, daar is geen 

gange nie, 'n mens loop van die een kamer na die ander ... 

5 Gertie: (MET ‘N TIKKIE AFGUNS) Hy was baie goed vir haar, hy het alles vir 

haar gedoen, sonder dat sy nodig gehad het om te vra ... Vir Helen het hy 

in watte toegedraai. Hy sou die hele huis, die hele werf toegespan het met 

draad as hy die kwajongens daarmee kon uithou en Helen se voëls binne. 

(DOOF GEKLIK VAN BREIPENNE) 

6 Helen: (DOOF DODEMARS IN; HAAR STEM IS BYNA MONOTOON) En 

steeds kom die kiste verby: my suster, my vriendin op Graaff-Reinet, my 

buurvrou hier op Bethesda ... My ouderdom se mense het my byna almal 

vooruit gegaan, en die dood het hulle aangeraak in die swakste deel van 

hulle liggaam. (MET ‘N MATE VAN BELANGSTELLING) Waar sal ek 

die vinger van die dood voel? 

 

Toneel 9 (1972) 

1 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

2 Koos: (DOOF DIE ROEP VAN POUE, UILE, EN EGIPTIESE GANSE IN, EN 

DIE GELUID VAN SEMENT WAT GEMENG WORD) Ek wil graag 

leer, Miss Helen, maar as Miss Helen so goed weet, hoekom maak Miss 

Helen die arm nie self reg nie? Of net die Mona Lisa se mond. Ek sukkel 

met die mond, Miss Helen, en Miss Helen sien so mooi wat verkeerd is. 

Wil Miss Helen nie net die mond verander nie? 

3 Helen: Ek kan sien hoe dinge moet wees, Koos, maar dit is die enigste talent wat 

die Here my gegee het. Die dinge wat ek probeer maak, kom skeef uit. Dit 

is my enigste wysheid - om nie meer te probeer nie. 

4 Koos: Ek is bly vir die werk hier, Miss Helen, dit betaal baie beter as skape 

skeer. Maar partymaal dink ek Miss Helen kan dit net so goed alleen doen. 

1 Helen: Dis vir my lekker om 'n man hier te hê wat my help, Koos. Ek wil dit nie 

alleen doen nie. Jy is die hande, ek is die oë. As ek self daaraan moet werk, 

sal ek nooit klaarkry nie. Ek moet kyk waar elke nuwe beeld moet kom, 
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hoe dit alles bymekaar pas ... Kom jy saam binnetoe, Koos? (BEWEEG 

WEG) Daar is dringende verfwerk ... 

2 Koos: Dis reg so, Miss Helen. (DOOF DIE VOëLSANG TERWYL SY 

VOETSTAPPE HARE VOLG EN ‘N DEUR OOPGESTOOT WORD. 

BINNE IS DIT DOODSTIL) 

3 Koos: (BELANGSTELLEND) Is dit die muur wat Miss Helen rooi geverf wil 

hê? 

4 Helen: Ja, Koos, soos ‘n granaat. (SLEEPGELUID; HELEN REAGEER 

ONMIDDELLIK) Nee, los die stoel net daar. Verf rondom. Ek sal die stoel 

nie weer skuif nie. Dit is sy plek. So weet ek waar hy moet staan. En 

onthou om die glasstukkies te strooi voordat die muur droog word. (IN 

HAAR ELEMENT) Kyk al hierdie meubels: ek kan nog glas op die 

armleunings sit, en op die pote, en op die sitplekke ... Is daar nog genoeg 

glas, Koos? (ENTOESIASTIES) Dit moet in hope op die vloer lê. Jy moet 

net sê, ek gaan maal meer. (GLASSTUKKIES VAL RUISEND GROND 

TOE; EKSTATIES) Ek trou, Koos, ek trou! Aan die begin was daar net 

duisternis. Een van die eerste dinge wat God gedoen het, was om lig te 

maak. Ons maak ook lig, Koos. (NOSTALGIES) Jy onthou mos, toe jy en 

Johanna gebly het na sononder, jy onthou mos hoe dit gelyk het. Hoe het 

dit gelyk? 

1 Koos: (OPREG) Nee,dit was mooi, Miss Helen, soos Krismis. So baie lampe, en 

kerse .. 

2 Helen: (ASOF SY HOM WIL VOORSê) Vertel van die kleure, Koos! Ek koop al 

die verskillende kleure lampglas wat ek kan, groen en rooi en blou ... en as 

al die lampe brand, ruik dit so lekker hier, en die lug voel warm, en as 

iemand beweeg, maak dit skaduwees, en die kerse begin drup oor die 

hande van die kersdienaars wat jy gemaak het ... Jy weet Koos, ek het altyd 

gewonder oor daardie stukkie in die Bybel wat sê dat God gesien het dat 

dit goed was. Ek het altyd my bes probeer, op skool en op Kollege, en met 

Ma-hulle, maar ek kon nooit in die aand gaan slaap met die gedagte dat dit 
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goed was nie. (MYMEREND, ASOF SY MET HAARSELF PRAAT) 

Maar as ek in die môre opstaan en die son skyn so op my kamele, of my 

beelde staan met hul voete in die sneeu, of wanneer ek sien dat die hemel 

so laag gesak het dat ek kan vat aan die sterre wat hang oor my tuin, dan 

verstaan ek daardie gevoel van tevredenheid oor iets wat goed gedoen is. 

1 Koos: (NEDERIG) Ek is self nog nie so ver soos Miss Helen nie. Ek is nog maar 

baie ontevrede. Die beelde kom nie altyd uit soos ek sou wou nie; die 

gesigte bly so plat, veral die monde. Partykeer voel dit vir my ek wil die oë 

en die neus en die mond en die wange uit die gesig trek. Of ek wil my hand 

by die kop insteek en die bulte en knoppe van binne af uitdruk. 

2 Helen: (SKIELIK HAASTIG) Ons het soveel om klaar te maak! Wanneer my 

wêreld  ook dit bevat wat daar buite is, sal ek glad nie meer hoef uit te 

gaan nie. Dan het ek my eie hemel, my eie maan, my eie berg, my eie kerk, 

en my eie ooste ... Maar ons sal ook dinge maak wat nie daar buite is nie, 

nè Koos? OPGEWONDE Kamele met vlerke en koppe van uile, 

kameelperdnekke wat uit die grond groei, vyf, ses, sewe van hulle, 'n woud 

van kossoekende koppe aan dun nekke, soos reuse erdwurms met horinkies 

... En herders toegewikkel in mantels, met hoë punthoede soos dié van 

dwerge of hekse. En uile wat nie een gesig het nie, maar twee, een aan elke 

kant van die kop ... (SPOT MET HAARSELF) Dis wat jy kry van inteling 

... Kyk die tou sementmense, Koos! Ons is almal op pad, saam met die 

herders en die kamele en die meisies met die hoepelrokke ... as jy nie in 

daardie tou is nie, Koos, wat was dan die sin van dit alles? 'n Mens moet 

wys dat jy ook staan en wag, selfs al kom niemand ooit nie, verstaan jy? 

1 Koos: (INSTEMMEND) Dit is so, Miss Helen. 'n Mens moet in die tou wees, net 

vir ingeval. 

 

Toneel 10 (1975) 

2 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 
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  DIT IS DOODSTIL, TER ILLUSTRASIE VAN HELEN SE 

TOENEMENDE EENSAAMHEID; DAAR IS SELFS GEEN 

SONBESIES NIE  

3 Helen: Is daar iets so grafstil soos die middaguur op ‘n Karoodorp? Ons mense 

wat hierdie grootgeword het, leef so verskriklik digby die stilte van die 

dood ... Almal wat sou kon onthou wie ek was, is dood. Wie onthou hoe ek 

gelyk het as mooi jong meisie wat as bruid gekies is deur die hubaarste 

jong man op die dorp? (SY SWYG) Sou die geskiedenis van Bethesda 

anders verloop het as Helen nie 'n snor begin kry het nie? Kyk, Johannes, 

kyk na die portret van Helena van Bethesda: grys hare soos die draad van 

stootkarre, oë soos dié van iemand wat reguit in die son gekyk het, geklee 

in uitgewaste katoen, en om haar nek kosbare juwele: 'n dubbele ketting 

soos dié van 'n fiets ... 

  Wie onthou hoe die huis daar uitgesien het voordat ek daaraan laat verbou 

het? Vandat Johannes nie meer daar is nie, het die huis in ‘n diep slaap 

verval. Noudat ek weet dat hy nooit weer sal kom nie, is daar geen sin aan 

om op te staan en die swaar ketels met water na die duiwelstoof aan te dra 

nie, geen sin om my halssnoere blink te poleer en my klere te was nie. 

  DOOF DIE GELUID VAN SEMENT WAT GEMENG WORD EN 

ANDER KLANKE GEASSOSIEER MET WERK AAN DIE UILHUIS IN 

Koos is natuurlik daar, soos Jonas Adams en Piet van der Merwe voor 

hom. Maar Koos is nie kuiermense nie, Koos is soos ‘n deel van my, Koos 

is my hande. Koos se hande maak wat my kop sê hulle moet doen. Koos 

het ‘n vrou, kinders ... Hy sou kon aangaan sonder my, wat ek hom 

eenmaal gewys het om te maak, dit kan hy ...  

  Hoe kan ek die werk van my hande sommer so agterlaat, so sonder toesig? 

As nuuskieriges sou kom om uiteindelik die huis van naderby te sien, en 

hulself te help aan die goedjies wat ek oor jare met soveel moeite versamel 

het? As die dorpsmense die beelde sou verwyder wat al soveel jare vir 

hulle ‘n steen des aanstoots is? Maar daar is natuurlik die testament, 
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testamente word gerespekteer, en as ek die Uilhuis aan die nageslag 

bemaak, sal dit bewaar moet word ... Ons wag al so lank dat ons huis ‘n 

museum word, Johannes ... 

  (ASOF SY MET JOHANNES PRAAT) Ek sien nie meer so goed nie, 

Johannes. Ek dink aan jou laaste maande, my mooie, lange man .. dit is 

goed dat ons dieselfde pad loop na die duisternis. Maar jy moet my 

vergewe, Johannes, ek wil gaan voordat die lig vir altyd uitgedoof word. 

  (SY KLINK TOENEMEND NA IEMAND WAT HALLUSINEER) Op ‘n 

dag het ek begin sien dat ek die voete van 'n duiwel gehad het. In die 

hospitaal het hulle van my tone weggesny sodat ek nie meer skoene kon 

dra nie, sodat ek nie meer welkom was in hul plekke van aanbidding nie, 

sodat almal my gesplete hoef kon sien. Dit is hoe 'n mens die kinders van 

die duiwel herken, Ma. Jy dwing hulle om te ontklee, jy dwing hulle om 

hul skoene uit te trek ... (DOOF KLANK VAN SEMENT VAN GEMENG 

WORD) 

1 Gertie: (DOOF KLIKGELUID VAN BREIPENNE IN) Die storie wat ek gehoor 

het, is dat ou Helen so ligsinnig was toe die dokter haar vra wat hulle gaan 

doen, dat sy sommer gesê het hy moet haar kleintoontjies afsit, sommer net 

so, om hom te plesier, sodat hy nie moes dink dat sy om ydele redes daar 

was nie. Want eintlik was sy maar net in die hospitaal vir haar eelte, nè? 

Maar jy weet hoe dit is met oumeisies: weet nie wat om te doen of te sê 

wanneer ‘n man aan hulle aandag gee nie. 

2 Johanna: (ONGEDULDIG) Ek weet nie of dit is hoe dit gebeur het nie. ‘n Dokter 

moet mos self weet? Waarvoor leer hulle dan? Hoe dit ookal sy, die arme 

ou mens kon nooit weer ordentlik loop nie. Na die operasie het sy nog 

minder die huis verlaat. (DOOF KLIKGELUID) 

1 Helen: (DOOF GELUID VAN SEMENT WAT GEMENG WORD, IN, ASOOK 

DIE GEROEP VAN ‘N UIL) Na wat die dokter aan my voete gedoen het, 

wou ek nie dat een van hulle na my oë kyk nie. Die hemel alleen weet wat 

hulle dan met my sou gemaak het! (NOSTALGIES) Ek het nooit weer die 



 55 

see gesien nie. Ek het dit probeer namaak, op my voorstoep, met verf. 

Maar my namaaksel het geen reuk, geen gevoel, geen kleur, geen klank 

gehad nie. 

  (VERWARD) Ek het verdwaal, Ma. Die Kompasberg en die son en die 

windrigtings kan my nie meer help nie. Waar is Oos? Waar is Oos? Die 

son gaan onder. Maan, ek groet jou vir die laaste keer ... 

 

Toneel 11 (1976) 

2 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

3 Helen: (DOOF TIK VAN STAANHORLOSIE IN. HELEN SE STEM KLINK 

OUD EN MOEG) Die deel van my gesig onder my neus was altyd so plat! 

Dit was asof my neus 'n snawel was. Later het ek nie meer omgegee nie. 

Ek het gedink ek lyk 'n bietjie soos Oswald, my eerste uil. Ek het die 

minste gehou van my ore. Hulle was effe bak, en laag langs my kop. Piet 

van der Merwe, die eerste Bruinman wat my gehelp het, het ook my 

gelykenis met die uile gesien. Sy eerste uil was 'n portret van my: 'n 

langwerpige vorm met kort, uitgestrekte armpies, donker glasoë, 'n snawel 

soos 'n neus en twee kort oortjies. Ek wou hom wys dat ek verstaan, toe sit 

ek later 'n foto van myself in die uil se handjies, die foto van my in ‘n wit 

rok. Die Bruinmans het my altyd beter verstaan as die mans met wie ek 

getroud was. 

  Oswald is die mooiste uil in die tuin. Hy is in perfekte proporsie. Koos 

weet, my as moet op Oswald gestrooi word. In kleur, nie soos die bleek 

figure daar buite nie, maar lewendig, rooi, soos bloed. 

  (HAAR DIALOOG IS TOENEMEND ONSAMEHANGEND, SOOS 

GEïLLUSTREER DEUR WISSELENDE STEMTOONVERSKILLE) O 

Prins van Lig, waarom word dit donker in die wêreld waarin U my geplaas 

het? (ANGSTIG) As ek my oë toemaak, kan ek byna nie meer onthou hoe 

lig lyk nie. Ek het so lank daarna gekyk, en ek kan nie meer onthou hoe dit 

lyk nie! (NUGTER) Ek weet die beelde is nog daar: ek kan die 
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skubvormpies van die uilvere voel, en my vingerpunte op en af oor die 

kloutjies trek, en my wang teen die growwigheid van die lyf hou, ek kan 

met die kronkelpaadjie loop na die hek van die Paradys en my stut teen die 

uitgestrekte arms van die bottelrompmeisies, die gehoorsame koppe van 

kamele en die dun torings van die kerke. (RIL) Maar hoe koud het alles nie 

geword nie! (BYNA TOONLOOS) En my oë is soos ingelegde vrugte wat 

swart en vrot en nutteloos geword het.  

  (WANHOPIG) Koos, om hemelsnaam, jy moet kom help, Koos, ek kan 

dit nie alleen doen nie ... (SY BEGIN SAGGIES TE HUIL) As jy hier was, 

sou jy seker niks gedoen het nie. ‘n Mens roep, jy smeek, jy huil, maar 

mans luister nie, hulle is nie daar nie, hulle is oorkant die see, in 'n ander 

huis, af met middagete ... As ek net 'n geweer gehad het, Koos, sou ek jou 

gevra het om my te skiet. En wat sou jy sê?  

1 Koos: (EGGO) Haai, Miss Helen, wil Miss Helen dan hê ek moet tronk toe gaan? 

(DIE HORLOSIE HOU METEENS OP MET TIK) 

 

Toneel 13 (1996) 

2 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

1 Koos: (DOOF GELUID VAN SEMENT VAN GEMENG WORD, IN; 

TUINVOëLS SOOS MOSSIES EN BOSDUIWE SING IN DIE 

AGTERGROND. VERTROULIKE TOON) Hoe lank is dit nou al ... 

twintig jaar? Ek kan maar nie wegkom van hierdie plek af nie, Miss Helen. 

Dis nou mense van buite af wat betaal vir die sement en die draad! Ons kry 

nou meer besoek as in al die jare toe jy nog gelewe het. Hier sit ek nou en 

probeer om die krake te keer. (ASOF HY MET HAAR PRAAT) Die 

bottelmeisies het gou oud geword, Miss Helen, dis net barste waar jy kyk. 

Selfs die laaste een wat ek gemaak het, die heel laaste een in die tuin ... al 

het ek haar met soveel sorg gemaak, Miss Helen, en met 'n swaar hart, 

daardie week na jou afsterwe ... Sy was nog maar half, die dag toe jy die 

goed gedrink het. Ek kon haar mos nie so los nie? Die mense sou gesê het, 
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kyk net so 'n sleg ding van 'n Koos, hy werk vir 'n koning se salaris, maar 

hy't geen trots nie. Eers het ek gewag om te kyk of Miss Helen nie sou 

terugkom nie. Drie dae het ek gewag. (EMOSIONEEL) En op die derde 

dag het ek gehoor Miss Helen kom nie weer nie. Toe maak ek maar die 

werk klaar. Maar die dood was in die huis, en in die tuin, al het ek die hele 

tyd oor my skouer geloer om te kyk wanneer kom Miss Helen dan om te 

kom kyk of dit goed was.  

 

  Maar die venster het leeg gebly, en teetyd het gekom en gegaan, en die 

enigste mens wat beweeg het, was ek. (ONGEMAKLIK) Ek het so goed 

klaargemaak as wat ek kon, maar dié vrou het my so 'n bietjie bang 

gemaak, so asof sy haar arms na my toe uithou en sê: (HELEN SE STEM 

KLINK JONK EN GELUKKIG) Kom jy ook, Koos, kom na waar die 

waters van rus is. (NADENKEND) Die eerste dag was dit nog asof Miss 

Helen iewers besig was in die huis. Die tweede dag was dit asof my hande 

nie meer mooi geweet het hoe om te vat nie. Maar ek het klaargemaak. Toe 

die beeld klaar was, het die mense die ganse weggevat en die uile laat 

wegvlieg en die huis gesluit. En so met die tyd het my hande weer 

reggekom van die sement en die draad. My beeldmaakhande het dom 

geword. Hier binne in my kop het ek blind geword, ek kon net maak wat 

ek vroeër gemaak het, daar het geen nuwe beelde gekom nie, want Miss 

Helen se stem was stil.  

  (EFFENS VERLEë) Toe dog ek eers dis omdat ek Miss Helen nie kon 

keer nie, dat my hande onthou het van daardie Donderdagmiddag toe ek 

teruggekom het van lunch af en hulle vir my sê wat Miss Helen gedoen 

het. (VERLIG) Maar toe onthou ek hoe baie ons gepraat het, daardie laaste 

dae, en wat ek vir Miss Helen geantwoord het toe Miss Helen vir my gesê 

het: Koos, dis vandag die dag ...  

  (SPOTTEND) Maar 'n mens weet nooit hoe loop jou paadjie nie: hier sit 

ek nou weer met 'n troffel in die hand in Miss Helen se tuin, en ek sien hoe 
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loop die mense hier deur, mense wat Miss Helen nooit as te nimmer hier 

sou toegelaat het nie. (NOSTALGIES) Die voëls is weg, en daar is nie 

meer geld in die poeletjies nie, en die glas begin uitval uit die pousterte ... 

(BEMOEDIGEND) Maar ek lap weer vas wat gebreek het, en soms as ek 

tyd kry, maak ek 'n uiltjie of twee, net om te sien of ek nog kan ... (DOOF 

VOëLGELUIDE) 

 

Toneel 14 

1 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! 

2 Johanna: (DOOF DIE GELUID VAN SONBESIES IN,  ASOOK DIE 

VOETSTAPPE VAN DIE TWEE BEJAARDE DORPSBEWONERS) 

Weet jy wat ek van die ou mens mis? Haar stem. So ‘n stem sal jy nooit 

weer hoor nie ... amper soos voëlkloutjies wat krap op glas. En dis tog vir 

my of die mense hier minder swaar gekry het toe ou Helen nog gelewe het. 

Geld het sy nou nie altyd gehad nie, maar haar kweperlekkers kon 

heelparty leë bottels koop. Vir baie was dit miskien die enigste lekkers wat 

hulle ooit geken het. 

1 Gertie: (MET BEWONDERING) Nee kyk, ou Helen se huis was nogal iets op sy 

dag. Soos 'n lantern met baie kleure, so het dit in die nag geskyn. Maar 

almal op die dorp het mos nou elektrisiteit, vir die laaste sewe jaar al. So, 

saans sit die mense maar in hulle huise, en kyk na die beeldradio en so. 

Maar in Helen se tyd was haar huis soos 'n ligtoring. Soos ek sê, ons het 

almal nou elektrisiteit. Dis net ou Helen se huis wat nie elektrisiteit gekry 

het nie. Die uilhuis is nou stikdonker, saans ... (DOOF VOETSTAPPE) 

2 Anonieme stem: (EGGO) Rampsalige Helena! Jy bring Troje in die verderf! (DOOF 

SENSUELE, ARABIESE MUSIEK IN; MET DIE STEMTOON VAN ‘N 

AFSLAER) Genoeg hiervan, geen woord meer oor Helena nie! Kry jul 

opvoubare pop-uilhuise teen afslag hier! Gemaalde glas in pakkies van 100 

gram! Sementuile en biermeisies vir u eie tuin! Egte Helen Martins 

bytsoda vir u verstopte aflooppype! Uilvrou tee en beskuitjies hier 



 59 

beskikbaar! ‘n Palet van kameelverfkleure te koop! Egte waskerse hier te 

kry! 

--oOo— 

 


