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DIE LIGTE DOOF IN OP DIE STAM VAN ‘N AFGEKAPTE 

GROENDORINGBOOM – OMTRENT EEN EN ‘N HALF METER 

HOOG - OMRING DEUR MIELIES.   TEEN DIE STAM, STAAN ‘N 

TUINBANKIE IN DIE OOP STUK GROND WAT OM DIE BOOM 

IS – DUIDELIK DAT DAAR MOEDSWILLIG ‘N RUIMTE OM DIE 

BOOM GELAAT IS. 

 

PIETER, ‘N MAN IN SY VROEë VEERTIGS, KOM OP GEHOP OP 

SY LINKERVOET, SY REGTER IN DIE LUG.  HY’T PYN.  HY 

HOP NA DIE BANKIE EN GAAN SIT.  HY KYK NA DIE 

ONDERKANT VAN DIE SKOEN. 

 

PIETER: Bliksem! 

 

HY TREK ‘N DORING UIT DIE ONDERKANT VAN DIE SKOEN 

EN KYK DAARNA. 

 

PIETER: Donner! 

 

HY MAAK SY VETER LOS EN TREK VERSIGTIG SY SKOEN 

UIIT,  MAAR DIS SEER.  UITEINDELIK KRY HY DIE SKOEN 

UITGETREK.  HY HAAL DAN SY KOUS AF EN KYK NA DIE 

ONDERKANT VAN SY VOET.  HY PROBEER OM MET SY 

TWEE DUIME DIE STUKKIE VAN DIE DORING WAT NOG IN 

SY VOET IS UIT TE DRUK, MAAR TEVERGEEFS.  TERWYL HY 

DAAR SIT EN DRUK KOM SARIE TUSSEN DIE MIELIES 

AANGESTAP.  SY IS ‘N CHIC VROU IN HAAR LAAT 

DERTIGER JARE – DEFTIG, MODERN, DUUR HAARSTYL EN 

KLERE.  HY GEWAAR HAAR NIE.  SY BEWEEG NADER 

TOTDAT SY IN DIE OOP RUIMTE OM DIE BOOM, HALF 

AGTER HOM STAAN. 

 

SARIE: Ek kan daardie doring vir jou uithaal… 
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PIETER SKRIK SY GAT AF EN VLIEG ORENT.  HY HERKEN 

NIE DIE VROU WAT VOOR HOM STAAN NIE. 

 

SARIE:  …as jy wil. 

 

PIETER: Magtag!  Hoe laat jy my skrik.  (HY LAG) 

 

SARIE: Jammer. 

 

HULLE STAAN EN KYK IN STILTE NA MEKAAR.  HY WEET 

NIE WAT SY WIL Hê NIE. 

 

PIETER: Skuus….kan ek help…? 

 

SARIE: Wys jou net wat twintig jaar kan doen. 

 

EERS VERSTAAN PIETER NIE.  DAN BEGIN DIT STADIG 

DEURDRING, TOTDAT DIT DUIDELIK IS DAT HY NOU BESEF 

WIE VOOR HOM STAAN. 

 

SARIE: Hallo Pieter. 

 

HY ANTWOORD NIE, NOG STEEDS UIT DIE VELD GESLAAN. 

 

SARIE:   Ek was eers by die huis maar toe sê een van die bediendes dat sy jou 

hier in die lande naby die boom gesien het. 

 

PIETER: Wat de donner… 

 

SARIE: …soek ek hier. Ek kan jou dieselfde vra. 

 

PIETER: Dis my plaas… 

 

SARIE: …wat aan my Pa en Ma behoort het. 



 4 

 

PIETER: Ek het hom gekoop. 

 

SARIE: So’t ek gehoor.  (SY STAP OM DIE STOMP – RAAK LIGGIES 

DAARAAN.  HY HOU HAAR STIL DOP.)  As ek jy was sou ek 

lankal hierdie boomstam verwyder het. 

 

PIETER: Wat soek jy hier, Sarie?  Sekerlik nie om oor ‘n bleddie stam te praat 

nie. 

 

SARIE GRAWE IN HAAR HANDSAK EN BRING ‘N 

VERLOOFRING TEVOORSKYN.  SY GAAN STAAN VOOR HOM 

– HOU DIE RING UIT NA HOM. 

 

SARIE: Ek het gekom om hierdie vir jou terug te gee.  Ek was reeds in 

Johannesburg toe ek besef het dat ek vergeet het om hom agter te laat.  

 

PIETER: Dankie, maar ek wil hom nie hê nie. 

 

SARIE: Ek dring daarop aan. 

 

PIETER: Jy dring daarop aan.  (LAG)  Is dit iets wat jy oorsee geleer het?  

“Dring daarop aan.” 

 

SARIE: Ek het nie gekom om te baklei nie. 

 

PIETER: O wel dit laat my baie beter voel. 

 

SARIE: Asseblief Pieter. 

 

PIETER: Wag, laat ek raai…jy’t uiteindelik iemand ontmoet en nou kan jy die 

agterdeur wat jy vir die laaste twintig jaar oopgehou het, toemaak. 

 

SARIE: Inteendeel.   
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PIETER: “Inteendeel”.  As jy so aanhou gaan ek embarrassed raak oor die 

plaasjapie matriek wat ek gekry het. 

 

SARIE: Ek is nie hier omdat ek iemand ontmoet het nie en ek sal jou herinner 

dat ek my matriek in dieselfde plaasjapie skool as jy verwerf het. 

 

PIETER: Shit.  Ek het nooit besef dat ek my matriek verwerf het nie, maar 

dankie, ek voel nou sommer slimmer. 

 

SY KYK HOM ‘N OOMBLIK STIL AAN, DRAAI DAN WEG EN 

PLAAS DIE RING OP DIE BANKIE ONDER DIE BOOM NEER. 

SY GEE HOM ‘N LAASTE KYK EN BEGIN WEGSTAP. 

 

PIETER: Hoekom nou?  Hoekom nou die ring terugbring? 

 

SARIE: Ek weet nie.  (BEAT)  Hoekom het jy my Pa se plaas gekoop? 

 

PIETER: Omdat hy dood is en sy dogters nie die plaas wou hê nie. 

 

SARIE: Ek soek ‘n beter rede as dit. 

 

PIETER: Ek ook. 

 

SARIE: (STILTE)  Omdat ek nog nooit teruggekeer het sedert ek die dag hier 

geloop het nie.  Mens kom by ‘n punt in jou lewe wanneer jy wil weet 

hoe ver jy gekom het en ek het gereken die beste manier om dit te 

bepaal is om te kom  kyk en onthou waar ek begin het. 

 

PIETER: En? 

 

SARIE: En wat? 

 

PIETER: Hoe ver het jy gekom? 
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SARIE: Om die waarheid te sê is ek nie seker nie.  Dit voel amper soos ‘n 

sirkel…nee, nie ‘n sirkel nie, meer ‘n spiraal.  En jy? 

 

PIETER: Moeilik om te “bepaal” aangesien ek, anders as jy,  nog steeds is waar 

ek begin het. 

 

SARIE: Nee jy is nie.  Jy’t in jou ouers se huis op die dorp begin en nou’s jy op 

‘n plaas.  (BEAT) Wat voorheen aan my ouers behoort het. 

 

PIETER: Effens anders, sou ek sê, as hier en Londen…as ek reg gehoor het…of 

skuus tog…“verneem” het. 

 

SARIE:   Miskien, miskien nie.  Hang af hoe ver jy moes reis om hier te kom. 

 

PIETER: Ingeval jy vergeet het, ek het tussen mielies grootgeword en nou plant 

ek mielies.  Party sou miskien reken dis ‘n groot sprong maar ek reken 

dis net om die hoek. 

 

SARIE: Mens hoef nie na buite te reis om na binne te reis nie. 

 

HY LOOP EFFENS MANK OOR NA DIE BANKIE EN BEGIN SY 

KOUS WEER AANTREK. 

 

PIETER: Nee hel, as jy so aanhou gaan ek netnou begin angstig raak omdat ek 

oor ‘n dag of twee eksamen moet skryf. 

 

SARIE: Ek het ‘n naald in my handsak. 

 

PIETER: Ek’s fine. 

 

SARIE: As jy hom nie uithaal nie gaan hy sweer. 
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PIETER: Beste manier om ‘n diep stukkie uit te kry.  Jy los hom tot hy wit sweer 

en dan stoot hy vanself uit.  Vra my, ek weet. 

 

SARIE: Is dit veronderstel om ‘n verskuilde metafoor te wees? 

 

PIETER: Ek weet nie van “verskuilde metafore” nie… maar as jy bedoel dat ek 

van meer as net die doring in my voet praat, dan ja, Sarie jou ou 

doring, ‘n verskuilde metafoor. 

 

SARIE: Hoe lank het ek geneem?  (HY VERSTAAN NIE)  Om uit te sweer. 

 

PIETER: Ag, nie lank nie…’n maand of twee…miskien drie. 

 

SARIE: Sê jy dit om my seer te maak, of… 

 

PIETER: Jou?  Seer te maak?  Hoekom sou ek dit wou doen?  Dis nie asof jy my 

rede gegee het nie, asof ek die oggend na my verlowingspartytjie 

wakker geword het om te ontdek dat my verloofde, sonder 

waarskuwing, oornag haar sakke gepak het en die wêreld ingevaar het, 

nie eers om te praat van haar Pa wat sy alleen met haar jonger sussie 

agtergelaat het nie.  O ja, en moenie vergeet van die briefie met die tere 

woorde “vergewe my ek kon nie anders nie”.   En toe, net ingeval ek 

die briefie nie verstaan het nie, nooit weer van haar laat hoor het of 

kontak gemaak het nie en toe eendag, twintig jaar later, sonder woord 

of waarskuwing, soos ‘n spook wat een van daardie extreme 

makeovers gehad het verskyn het met ‘n naald in haar handsak om my 

‘n lesing oor verskuilde metafore te gee.  As jy nou van seer wil praat, 

dít sou seer wees.  Inderdaad, om ‘n onverskuilde metafokkenfoor te 

gebruik, dit sou ‘n doring wees wat jare en jare sou neem om uit te 

sweer, en so ‘n groot gat agterlaat dat daar altyd ‘n letsel sou wees 

waar die etter uitgeloop het lank na die doring uit was. 

 

SARIE: (STIL)  Ek’s jammer. 
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PIETER: O nee.  O nee.  Moenie jy daar staan en vir my sê jy’s jammer nie.  So 

maklik is die lewe nie.  (HY HET NOU SY SKOEN OOK AAN.  HY 

TEL DIE RING OP WAT OP DIE BANKIE Lê – STAAN OP)   

 

SARIE: Ek ís jammer, meer as wat jy ooit sal glo, maar ek staan by die woorde 

in my brief – ek kon nie anders nie. 

 

PIETER: So’t jy gesê. 

 

SARIE: En al klink dit vergesog, dit het my hart ook gebreek. 

 

PIETER: Jy sal my vergewe as ek sukkel om daardie happie te sluk.  (GEE 

HAAR DIE RING)  Ek dink hierdie is joune.  En nou moet jy my 

verskoon.  Ek het werk om te doen. 

 

SARIE: (VINNIG)  Ek wou nie my Ma word nie.  (POUSE)  Ek wou nie na 

dertig jaar eendag opstaan en besef dat ek vir al daardie jare 

asemgehaal het, maar nooit gelewe het nie.  Die aand van ons 

verlowingspartytjie het Tannie Martie my ‘n soentjie kom gee…lewe 

sy nog?...(HY SKUD SY KOP NEE)…en toe sê sy vir my: “Dis so 

jammer dat jou Ma nie hier kon wees nie.  Jy en Pieter is perfek vir 

mekaar – nes jou Ma en Pa was…perfect catch, perfect match.”  Dit 

was asof al die klank in die kamer uitgedoof het…sy’t aanhou praat 

maar ek het niks meer gehoor nie, net haar mond wat beweeg, en al 

wat ek kon sien was my ma wat aan haar nek hang.  In daardie oomblik 

het ek geweet dat ek nie hier kon bly nie. 

 

PIETER: Toe sluip jy weg soos ‘n dief in die nag. 

 

SARIE: Jy sou my probeer keer het. 

 

PIETER: Jy’s dêm reg ek sou jou probeer keer het!   

 

SARIE: En ek weet ek sou ingegee het. 
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PIETER: Jy’s nie jou ma nie en ek’s nie jou pa nie.  Dit het sy hart gebreek toe 

sy dit gedoen het en toe ek die oggend na die paartie daardie briefie 

lees het ek presies verstaan hoe hy gevoel het.  Hy’t haar lief gehad 

man!  Met sy hele siel.  (HY DRAAI WEG, TE EMOSIONEEL OM 

TE PRAAT)  Besef jy hoeveel ek…besef jy hoeveel ek jou… 

 

SARIE: Ek was negentien!  Ons was al sedert ek in standerd sewe was gekys, 

nes my ma en pa. 

 

PIETER: So?!!  Jy kon vir my gesê het jy wil nog ‘n jaar of twee wag.  Watse 

verskil sou dit gemaak het? 

 

SARIE: Dis juis die probleem, dit sou nie ‘n verskil gemaak het nie.   

 

PIETER: Ek’s jammer, miskien as ek vir my meer geleerdheid en ‘n groter 

woordeskat lloop kry sal ek verstaan.  Jy’t self gesê mens hoef nie na 

buite te reis om na binne te reis nie. 

 

SARIE: Dis anders. 

 

PIETER: O, nou’s dit anders. 

 

SARIE: Omdat ek geweet het dat as ek hier bly ek nie na binne toe sou kon reis 

nie.   

 

PIETER: Jy sal moet beter doen as dit, want soos dit vir my klink lê jy skuld 

voor jou pa se deur wat nie syne is nie…en as ek my nie misgus nie, 

voor myne ook. 

 

SARIE: Nie skuld nie.  Realiteit.  Wat weet ‘n meisie van negentien jaar, wat 

op haar bed na liefdesliedjies op die radio lê en luister, wat in haar 

verbeelding nie met ‘n man gekys is nie maar ‘n ridder op ‘n perd, wat 

weet sy van die oomblik wanneer sy eendag wakker word en na 
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daardie ridder kyk asof hy ‘n vreemdeling is…hom werklik sien en 

glad nie herken nie…en dan na haarself kyk en besef dat sy haarself 

nog minder herken…omdat die lewe wat vir haar soos ‘n droom in ‘n 

paradys gelyk het haar nooit toegelaat het om die appel te pluk nie, om 

‘n lewe te leef sodat sy haarself kon leer ken nie.    ‘n Paar dae voor sy 

haarself gehang het was ek en my ma in die kombuis…wortels geskil 

as ek reg onthou… toe vra ek haar hoekom sy en Pa so min met 

mekaar praat. Sy raak stil…haar oë op die veld buite die 

kombuisvenster…asof sy na ‘n wêreld anderkant daardie veld gekyk 

het, en sê:  “Jy word eendag wakker en jy weet nie meer wie die 

persoon is wat langs jou lê nie…en wat erger is, jy weet nie meer wie 

die persoon is wat in jou lyf langs daardie ander persoon lê nie.”  Ek 

wou nie hê dit moes met ons gebeur nie, en toe Tannie Martie gesê het 

wat sy gesê het, het ek geweet dit sal. 

 

PIETER: Dis great!  So jy’t  besluit om vir die res van jou lewe nooit iemand lief 

te hê nie ingeval jy hulle later haat omdat jy nie ‘n bleddie appel kon 

pluk nie.  Jammer om dit te moet sê maar dis kak logika dit.  As jy 

eendag wakker word en nie weet wie die persoon is wat in jou lyf lê 

nie kan jy mos daar en dan ‘n plan maak om uit te vind.  Jy hoef nie 

jouself te hang nie!  En as daardie “ridder” eendag nie meer soos ‘n 

ridder lyk nie, soos ‘n vreemdeling,  is dit dalk omdat jy vir die eerste 

keer hom werklik sien…perfekte tyd om hom te leer ken…wie weet, 

dalk is hy ‘n baie nicer persoon as die ridder in jou kop. 

 

SARIE: Miskien nie. 

 

PIETER: Dis die kans wat jy vat vroumens!  As al die Afrikaners in hierdie land 

soos jy gedink het was daar vandag nie een van ons meer hier nie, want 

ons het ook eendag wakker geword in ‘n land wat soos ‘n vreemdeling 

gelyk het en onsself nie meer geken nie, maar miskien is dit toe ons vir 

die eerste keer onsself werklik begin verstaan het en ons land begin 

ken het vir wat hy nog altyd eintlik was.  Die ouens wat gehardloop het 

sit oorsee en droom nou nog soos ‘n negentienjarige meisie op haar 
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bed oor ‘n land wat ‘n ridder was en ‘n paradys wat nooit bestaan het 

nie. 

 

SARIE: Jy kan eerlik nie daar staan en vir my probeeer oortuig dat ek, as vrou 

in ‘n dorpie waar al die vrouens koekies bak en kinders baar, die 

geleentheid sou gehad het om die mens te word wat ek vandag is nie.  

En beslis nie as ek op twintig getrou het nie. 

 

PIETER: My magtag, Sarie, ek sê mos ek sou vir jou gewag het.! As jy ‘varisty 

toe wou gaan of die donnerse wêreld wou gaan platstap het, sou ek jou 

nie gekeer het nie. 

 

SARIE: Maklik om twintig jaar later te sê.  Jy’t my nie aangeraai om ‘varsity 

toe te gaan of om die wêreld te gaan plattrap nie.  Jy’t my gevra om te 

trou. 

 

PIETER: En jy’t ja gesê. 

 

SARIE: Omdat ek negentien was en nie geweet het wat ek wil hê nie!  Omdat 

dis wat al die meisies om my gedoen het.  Nie eers toe my ma dood is 

het ek geweet wat ek wil hê nie.  Toe sy vir my in die kombuis gesê het 

wat sy gesê het, het ek gedink:  shame, dis jammer vir hulle.  Gelukkig 

is ek en Pieter anders.  Eers toe Tannie Martie ‘n jaar later gesê het ons 

is ‘n perfect match nes my ma en pa…toe weet ek…maak nie saak hoe 

seer nie, maak nie saak hoe bang jy is nie…gaan, gaan nou, voor jy 

eendag soos ‘n lewende dooie wakker word en jou enigste opsie ‘n tou 

om jou nek. 

 

PIETER: Dit hoef nie so te wees nie.  My ma en pa was vir vyf-en-dertig jaar 

getroud en hulle was tot die dag van sy dood gelukkig. 

 

SARIE: Miskien was hulle…of miskien het hulle net nooit wakker geword nie. 

Of miskien het hy of sy wakker geword en nooit iets gesê nie…hulle 

belofte geëer – tot die dood ons skei.  Duisende mense doen 
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dit…omdat hulle kinders het, omdat hulle nie die ‘skande’ van ‘n 

mislukte huwelik kan verduur nie, omdat hulle te bang is vir die 

alternatief…die onbekende…die koue alleenpad na die mens wie jy 

werklik moet wees. 

 

PIETER: En duisende mense stap die koue alleenpad na die mense wat hulle 

moet wees en hulle stap dit saam.  Besef jy wat jou ma se dood aan jou 

pa gedoen het?  En asof dit nie genoeg was nie - besef jy wat dit aan 

hom gedoen het toe jy verdwyn het?  En toe kom jy nie eers na sy 

begrafnis nie. 

 

SARIE: Na wat hy aan my ma gedoen het… 

 

PIETER: Se gat man.  Sy’t dit aan haarself gedoen. 

 

SARIE: Verskoon my, maar jy het nie in daardie huis geleef nie.  Ek het.  En ek 

het gehoor hoe hulle baklei.  Sy’t hom gesê.  Sy’t na hom toe gegaan 

en eerlik belei dat sy voel asof sy nog nooit gelewe het nie, en hy’t 

geantwoord…nie geantwoord nie, geskreeu, dat as sy nie tevrede is 

met die lewe wat hy vir haar gegee het nie, moet sy maar ‘n ander een 

loop soek. 

 

PIETER: Sounds fair to me. 

 

SARIE: Natuurlik doen dit, want jy’s ‘n man nes al die ander mans op hierdie 

dorp. 

 

PIETER: Ek gaan daardie kommentaar vir ‘n oomblik ignoreer.  Jou Pa was ‘n 

goeie man vir sy vrou, en as sy eendag besluit dat sy haarself op ‘n 

ander plek as waar hy is wil “gaan soek” dan moet sy dit doen. 

 

SARIE: Hoe?  Huh?  Sê my hoe?  “Jy kan maar gaan maar jy kry nie ‘n sent 

van my nie.”  Dit was sy woorde.  Hoe moet ‘n vrou, wat vir so lank ‘n 

bedeesde, hoflike, gehoorsame huisvrou en voorbeeldige ma was, 
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afhanklik van haar man vir alles, die wêreld alleen instap en oorleef? 

Sy was op hierdie dorp gebore, op hierdie dorp getrou, kinders gehad 

en vir die res van haar lewe op die plaas gebly.  Sy was nie eenkeer 

sonder my Pa uit hierdie dorp nie.  Nie eenkeer nie.  Hoe de donner 

moes sy  dit gedoen het? 

 

PIETER: ‘n Vrou wat sonder rede, behalwe haar eie ontevredenheid met haar 

lewe, haar man wil los kan skaars verwag dat hy haar moet betaal om 

dit te doen.  Nie eers die hof sal daarop aandring nie. 

 

SARIE: Presies.  En dis wat ek daardie aand besef het.  Gaan, gaan nou en 

word wie jy moet word voor jy ‘n man se vrou word, kinders se ma 

word, maar nooit jouself word nie.  Want so waar as vet gaan daardie 

dag eendag kom en dan is dit te laat – moet ek luister hoe ‘n man op 

my skreeu dat as ek nie gelukkig is met die lewe wat ek het nie kan ek 

self ‘n ander een gaan soek. 

 

PIETER: Ek’s bly jy sê “’n man” want as jy na my verwys wys ek vir jou ‘n 

vinger.  Jy weet nie watse soort man ek sou gewees het nie.  Hoe weet 

jy dat jy nie saam met my die bleddie “mens sou geword het” wat jy 

moes of wou of kon of wat ookal geword het nie. 

 

SARIE: (LAG)  In hierdie dorp?  Met die ou wat ek in standerd sewe ontmoet 

het?  Kom nou Pieter…kyk na my.  Kyk na my lewe.  As ek aan 

daardie meisietjie terugdink sukkel ek om ‘n lyn te trek tussen die 

persoon wie sy was en die vrou wie ek vandag is. 

 

PIETER: En wie of wat is jy? 

 

SARIE: Gelukkig…geletterd…geleerd…’n vrou van die wêreld. 

 

PIETER: Hoekom is jy dan hier? 

 

SARIE: (BEAT)  Soos ek gesê het…om te verstaan hoe ver ek gekom het. 
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PIETER: Gehard.  Jy’t vergeet om te sê gehard.  Gelukkig, geletterd, geleerd is 

een ding…ek’s bly vir jou…maar om die man wat amper ‘n alkoholis 

geword het omdat jy hom verwerp het, sonder afspraak of toestemming 

te kom gebruik as die beginpunt van jou afstandsmetertjie is nie een 

van daai drie nie, dis gehard. 

 

SARIE: Dit was nie my bedoeling nie. 

 

STILTE. 

 

PIETER: Jy kon my ten minste laat weet het waar jy is…of jy nog leef. 

 

SARIE: Jy sou my kom soek het. 

 

PIETER: Moenie jouself vlei nie…of my onderskat nie.  Ja, ek wou jou kom 

soek, maar ek het nie.  Nie elke man in hierdie plek dink dat ‘n vrou 

soos ‘n koei aan hom behoort nie.  Ek het gereken: gee haar kans, as sy 

gesien het wat sy wil sien, sal sy terugkom.  Ek moet erken, ek het nie 

toe gedink dat dit eers twintig jaar later sou wees nie.  En in elk geval, 

ek was so de bliksem in ek’t gehoop jy ontmoet ‘n totale poephol wat 

jy nooit kan los nie, wat jou vir die res van jou lewe deur die hel sleep. 

 

SARIE: Ek’s jammer. 

 

PIETER: Waarvoor?  As ‘n man nou een ding in Afrika leer dan is dit om dinge 

te aanvaar soos hulle is.  Voor ’94 was daar Blankes en nie-Blankes.  

Nou’s daar Swartes en nie-Swartes, maar die lewe gaan aan.  Ons 

geskiedenis word gekriminaliseer, uit die skoolboeke uitgeskryf, maar 

die lewe gaan aan.  Hulle bou ‘n park met monumente ter ere van al die 

helde wat in oorloë geval het, maar g’n monument vir die manne wat 

op die grens geval het nie…maar die lewe gaan aan, en wat regtig 

ironies is, is dat ons as jong seuns op daardie grens teen kommunistiese 

magte geveg het, ‘n stelsel wat die swartes hier wou vestig, en toe 
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kommunisme val, gee ons die mag oor en toe draai hulle om en word 

gretige kapitaliste – die einste ding waarvoor ons in die eerste plek op 

daardie grens geveg het, maar ons was nie helde nie…jammer, geen 

monument vir julle nie, julle wat vir die enigste oorblywende 

kapitalistiese hoekie in Afrika waarin ons nou so lekker leef, geval het.  

Maar die lewe gaan aan.  En weet jy wat… tot vandag toe, as ek ‘n 

kiewiet in die nag hoor roep…ruik ek dadelik die olie van ‘n R1…en 

die tyd is zero twee honderd dertig…ek is op ‘n hinderlaag en die 

doodsakker lê voor my…oop soos ‘n tuinpaadjie in die maanlig, stil en 

witblou, amper romanties, maar met Claymor myne voor en agter 

geplant en deurdrenk met die moontlikheid van skiet en bloed en die 

dood wat kom.   En daarvoor het niemand nog jammer gesê nie, so 

hoekom moet jy? Die lewe gaan aan. En toe? 

 

SARIE: En toe wat? 

 

PIETER: Daar was Sarie en toe was daar nie-Sarie omdat sy haarself wou word.  

Wie het sy geword…bo en behalwe gelukkig, geletterd en geleerd…? 

 

SARIE: En gehard.  (HY BEDUIE “IF YOU SAY SO”)    Iemand waarvan sy 

hou.   

 

PIETER: Wel dis ten minste iets. 

 

SARIE: Ek wil nie hê jy moet dink dit was vir my maklik nie.  Toe ek in 

Johannesburg aangekom het, het ek niemand geken nie.  Daar was tye, 

baie tye, veral in die eerste paar maande, toe ek natgesweet wakker 

geskrik het met die vrees dat ek die verkeerde ding gedoen het, na die 

veiligheid hier verlang het, maar ek het geweet dat daardie veiligheid 

teen ‘n prys sou kom. 

 

PIETER: Alles het ‘n prys. 

 

SARIE: En sommige is jy bereid om te betaal en ander nie.  
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PIETER: Hoe de donner het jy oorleef? 

 

SARIE:   Hmmm.  Interessant dat jy daardie vraag vra.  Verbaas dit jou dat ek 

het? 

 

PIETER: Dis nie wat ek bedoel nie.  Ek bedoel net hoe het jy oorleef? Wat is dit 

met julle vrouens van vandag dat julle elke dingetjie wat ‘n man doen 

of sê as die een of ander belediging of poging om julle te onderdruk 

interpreteer?! 

 

SARIE: “Julle vrouens”?  Ek sou vir jou ‘n hele essay kon skryf oor die 

chauvinistiese implikasies van daardie woorde. 

 

PIETER: Wat “julle” nie verstaan nie is ‘n man is ‘n man…hy doen man dinge.  

Dis juis daardie chauvinistiese man dinge wat wasmasjiene uitgedink 

het byvoorbeeld.  Het enige vrou al ooit vir haar man gesê:  hoor hier 

my man, ek wil net vir jou spesie dankie sê dat ek nie bondels klere 

met my hande hoef te was nie. 

 

SARIE: En hoekom, as ek mag vra, is dit in die eerste plek die vrou se werk om 

die klere te was, masjien of te not? 

 

PIETER: Omdat terwyl die vrou binne in die grot besig is om ‘n baba tussen 

haar bene uit te stoot is die man buite die grot met sy spies besig om 

die wilde diere van haar af weg te hou.  Dis wat ons doen.  Ons jag.  

Ons gaan haal dinge.  Ons gaan kyk wat lê anderkant die berge en kom 

terug met drake en was masjiene wat ons trots voor ons geliefdes se 

voete neerlê. Ons is geneties geprogrammeer om dit te doen.  En moet 

my nie verkeerd verstaan nie, wanneer dit kom by gelyke regte, en 

salarisse en al daai goed…I’m all for it babe…maar al wat ek in 

tydskrifte lees en om my sien is hoe mans se knaters stelselmatig 

afgekap word en op ‘n silwer bord opgedis word, en wat die ergste is, 

is dat sodra ‘n vrou haar man se knaters op daardie bord het, draai sy 
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om en sê:  Staan op en gedra jou soos ‘n man met knaters, my magtag.  

So as jy nie omgee nie, en sonder enige essays:  hoe de donner het jy 

oorleef? 

 

SARIE: Jy weet presies hoe om my knoppies te druk.  Net soos toe ons jonk 

was. 

 

PIETER: Ek dag jy kan daardie meisie skaars onthou. 

 

SARIE: Sy kom vinnig terug. 

 

PIETER: Nie so vinnig as wat sy hier weggehardloop het nie. 

 

SARIE: Dis ‘n lae hou. 

 

PIETER: Amper so laag as joune.  Ek moes jare lank na my knaters soek. 

 

SARIE: Beter as ‘n egskeiding na twintig jaar. 

 

PIETER: Ten minste sou ons die twintig jaar gehad het. 

 

SARIE: En mekaar gehaat het. 

 

PIETER: Ten minste sou ons die twintig jaar gehad het! 

 

SARIE: Nie eers om te praat van hoe ons onsself sou gehaat het nie. 

 

PIETER: Ten minste sou ons die twintig jaar gehad het!!! 

 

STILTE. 

 

SARIE: Ek het vir my ‘n werk as kelnerin in a restaurant in Melville gekry en 

alles gespaar wat ek kon totdat ek genoeg gehad het om saam met ‘n 

vriendin wat ek by die restaurant leer ken het, na Engeland toe te gaan. 
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Ek was vir twee jaar daar…ons het altwee as au pairs gewerk.  Nie die 

werk wat ek vir die res van my lewe sou wou doen nie, maar ek het 

baie ponde gespaar.  En gereis…Holland, Frankryk, Duitsland, Italië, 

Spanje…ek kan nie vir jou verduidelik watse indruk dit op hierdie 

meisie van die Mooirivier gemaak het nie.  Om voor die Vatikaan te 

staan…ek sê jou, net ‘n god kan voor daardie gebou staan en nie 

nederig voel nie; net die duiwel kan hom verlustig in die bloedgeld wat 

hom gebou het.  Elke steen, van die fondasie tot die kruis, is deurdrenk 

met beste en die slegste van die mensdom.  Dis ‘n verhewe dekadensie 

wat mens net kan liefhê en haat.  In elk geval, toe kom ek terug met die 

ponde en skryf in by Wits vir ‘n B.A.   Een ding het na die ander gelei 

en toe ek my kon kry toe’s ek besig met my Meestersgraad, en toe, ‘n 

paar jaar later, kort na my Pa dood is, het ek my erfgeld gebruik om my  

doktorale tesis in Engeland te gaan voltooi.  En toe bly ek daar…die 

afgelope vier jaar al.  

 

PIETER: Interessant dat jy die erfgeld aanvaar het..na wat jy aan hom gedoen 

het na wat hy “aan jou Ma gedoen het”. 

 

SARIE: Dit was haar geld ook.  Net omdat ‘n vrou by die huis bly en kinders 

groot maak en haar man uitgaan en werk beteken nie dat sy nie 

bygedra het nie.  Veral op ‘n plaas.  Sien!  Julle mans.  Hoekom is dit 

dat as ‘n vrou ‘n huisvrou is en kinders groot maak dat julle glo dat 

julle eintlik al die werk gedoen het en vir alles betaal het?  As 

huisvrouens ‘n salaris moes trek sou die meeste van hulle waarskynlik 

meer verdien as hulle mans. 

 

PIETER: Wag net ‘n bietjie… 

 

SARIE: Ek’s nog nie klaar nie.  En ek praat nie eers van die vrouens wat 

kinders groot maak, die huis bestuur en ‘n werk het nie.  Die man gaan 

uit en werk sy agt ure in die klere wat sy, voor of na haar werk, gesorg 

het elke dag gewas word, kom terug na die huis wat sy, voor of na haar 

werk, gesorg het gestof, gevee en gesuig is, gaan sit voor ‘n bord kos 
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wat sy, voor of na haar werk, of self gekook het, of seker gemaak het 

dat die bediende wat sy daagliks bestuur en se kak moet opvreet, dit 

gekook het – en korrek gekook het sodat haar man die daaroor kla nie -  

en dan speel hy ‘n ruk met sy kinders wie sy, na haar werk, gebad het, 

se ore skoongemaak het en se huiswerk saam met hulle gedoen het; en 

dan val hy in sy stoel voor die TV neer, sê “Mensdom, wat ‘n dag!” en 

raak aan die slaap.  En as sy elke nou en dan  fies raak en oor haar lot 

kla, dan kom die antwoord:  Wie verdien die meeste geld in hierdie 

huis?   

 

PIETER: Nie alle mans is so nie. 

 

SARIE: Genoeg om dit ‘n algemene reël te maak.  Glo my…veral in plekke 

soos hierdie.  Ek het sonder om te blik of te bloos daardie erfgeld 

aanvaar, want wat ek aan hom gedoen het is niks in vergelyking aan 

wat hy aan my Ma gedoen het nie.  En voor jy dit sê, ek weet ‘n groot 

deel van die kontant in daardie erfgeld was die geld wat jy vir die plaas 

betaal het, maar as dit nie jy was nie, sou dit iemand anders gewees 

het, en ek sou net so min verskuldig aan hulle gevoel het as wat ek aan 

jou voel. 

 

PIETER: Wat die hart van vol is… 

 

SARIE: Hoekom het jy die plaas gekoop? 

 

PIETER: Hoekom het jy teruggekom?  En ek bedoel nie afstandsmeters en hoe 

ver ek gekom het nie. 

 

SARIE: Om die waarheid te sê oorweeg ek dit om terug te trek. 

 

PIETER: Om wat te doen? 

 

SARIE: Nog nie besluit nie.  En ek’s nog nie seker of ek sal nie.  Dit tref my 

hoe dinge oor die laaste vier jar verander het…die Afrikaner veral.  
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Oorals waar ek gaan  is daar ‘n soort mismoedigheid, veral onder ouer 

mense, gebore uit ‘n diep gevoel van hopeloosheid en waardeloosheid 

wat agter ‘n masker van fatalisme versteek word – “o wel, ons is 

eintlik verlore en ons het dit seker verdien, maar kom ons geniet dit 

terwyl ons nog kan” en as ek nie dit sien nie, dan sien ek jong 

Afrikaners wat met hulle hande oor hulle harte en trane in hulle oë 

staan en liedjies oor boereoorlog-generaals sing. 

 

PIETER: Wat verwag jy?  Die Zoeloes mag hulleself Zoeloes noem, die Xhosas 

mag hulleself Xhosas noem, maar die Afrikaner mag homself…of om 

nou nie “chauvinisties” te wees nie…haarself  ‘n Afrikaner noem nie. 

Vinnigste manier om ‘n nasie waardeloos te laat voel – maak dit 

onaanvaarbaar vir hom om homself te noem wat hy is.  Ons is nou 

“Afrikaansprekendes” of “Afrikaanses”.   Ek’s ‘n wit Afrikaner, 

dêmmit, nie ‘n “Nie-Swart Afrikaanse” nie.  En wat daardie jong 

mense betref – die groter meerderheid van hulle staan nie daar met 

hulle hande oor hulle harte en trane in hulle oë en sing liedjies oor 

boere-generaals omdat hulle oor ‘n bleddie Volksstaat droom nie, hulle 

staan daar omdat dit hulle herinner dat die Afrikaner nie net ‘n nasie 

van skaamte en skuld is nie, ons is ook ‘n nasie van eer en 

waardigheid; hulle staan daar omdat die liedjie hulle herinner dat ons 

geskiedenis veel wyer strek en dieper loop as net Apartheid; omdat 

hulle herinner word dat ons as ‘n minderheid teen verskriklike gevaar 

en geweldige oormagte oorleef het, en dit weer kan doen, en dat al het 

ons sedert ’48 verskeie leiers gehad waarop ons vandag nie trots is nie, 

het ons tog in die verlede edele leiers gehad van sterk karakter en 

daardie eienskappe sit nog steeds in ons volk.  En vir ‘n klein rukkie, 

terwyl daardie liedjie speel, het hulle hoop, en voel hulle waardig. 

 

SARIE: Alles goed en wel, maar daar is realiteite in hierdie land wat dit 

moeilik maak.  Ek verstaan dat die BEE en al daai goed nodig is, maar 

dit maak dit nie makliker vir die wittes wat daardeur uitgesluit word 

nie.  Ek’s bekommerd oor ‘n toekoms hier. 
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PIETER: Bekommerd oor ‘n toekoms?  Wat’s jou naam? 

 

SARIE: Moenie simpel wees nie. 

 

PIETER: Nee ek vra, wat’s jou naam?  (SY WEIER OM TE ANTWOORD)  Jou 

ouers se van was Marais, en toe doop hulle jou Sarie… 

 

SARIE: En daarvoor sal ek hulle nooit vergewe nie. 

 

PIETER: Snaaks dat jy dit sê.  Jy sal my nie glo nie…ek kry ‘n paar maande 

gelede ‘n email van ‘n nuwe sekretaresse wat by die co-op aangestel is 

en wragtag, wat is haar naam…?   Sarie Marais.  Vir ‘n sekond het ek 

gedink dat jy dalk…en toe dink ek, nee, onmoontlik.  Ek skryf toe vir 

haar terug dat sy die tweede Sarie Marais is wat ek al ontmoet het – ek 

het niks oor wat die eerste een aan my gedoen het gesê nie…en wat 

skryf sy terug?:  ek sal my ouers nooit vergewe nie.  Julle kan albei vir 

julle ouers dankie sê want in julle naam is daar ‘n waarheid.  Jy sê jy’s 

onseker oor ‘n toekoms hier, maar so was die Boere wat bang was dat 

die khakis hulle sou vang en ver oor die see wegstuur.  So was die 

pioniere wat in Europa op hout skepe geklim het en hierdie wildernis 

ingevaar het; so was ons Ma’s en Pa’s toe die townships in ’76 aan die 

brand was; toe daar ‘n noodtoestand in ’86 was; in ’94 met die 

verkiesing toe mense hulle garages met kos en water volgepak het 

omdat hulle gedink het daar gaan ‘n burgeroorlog wees.  Wanneer was 

die toekoms ooit seker?  Veral in Afrika.  En tog, hier sit ons. 

 

SARIE: Omdat die meeste mense nie ‘n ander opsie het nie.  Ek het.  Jy’t nog 

nie my vraag beantwoord nie. 

 

PIETER: Watse vraag? 

 

SARIE: Hoekom het jy in hierdie tye die plaas gekoop? En moenie sê dit was 

om vir my studies te betaal nie. 
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PIETER: (BEAT)  Omdat ‘n mens nie ‘n BEE scorecard vir ‘n plaas hoef in te 

vul nie.  Hulle neem hom of heeltemaal weg, soos al daai vrugteplase 

naby Nelspruit, of hulle los jou uit.  Maar een ding is seker, as hierdie 

regering hierdie land gaan laat werk dan sal dit wees omdat hulle die 

boere gaan los om te doen wat hulle die beste doen.  Ek plant mielies, 

want al skryf hulle wat ookal in die kinders se geskiedenis boeke, 

mense moet eet, en solank hulle eet sal hulle nie net uit swart boere se 

hande eet nie, maar uit wit hande ook.  En moet my nie verkeerd 

verstaan nie, ek probeer nie ons sondes wegpraat nie, maar ek sukkel 

met die fokkers…veral wit fokkers…wat wil voorgee dat ons net 

sondes gehad het.  Die Amerikaners is die enigste nasie op aarde wat 

nie een, maar twee atoombomme op ‘n ander nasie laat val het, maar 

hulle word tot vandag toe geprys omdat daardie bomme die oorlog 

beëindig het en der duisende soldate se lewens gespaar het.  Gespaar 

ja, ten koste van der duisende Japanese vrouens en kinders.  En as 

Afrikaner ken ek van der duisende vrouens en kinders se dood, maar 

anders as die Japanese of die Jode, mag ek nie praat oor die prys wat 

my volk betaal het om op sy bestaansreg aanspraak te maak nie.  Doen 

ek dit dan’s ek ‘n rassis.  Hulle praat deesdae gedurig van die “black 

diamonds”, en ek sê dis goed so, hoe meer black diamonds hoe beter, 

maar onthou net, hierdie land het wit goud ook. 

 

SARIE: Dankie, maar hoekom het jy die plaas gekoop? 

 

PIETER: (HY DRAAI WEG, KYK UIT OOR DIE LANDE)  Jou Pa het altyd 

gesê dat hy sy mielies so netjies plant dat jy ‘n .303 kan vat en al die 

toppunte van ‘n ry met ‘n enkele skoot afskiet….so reguit het hulle 

gestaan. 

 

SARIE: Nie eers om te praat van sy vrou en kinders nie. 

 

PIETER: (IGNOREER DIT)   ‘n Mens leer ‘n paar dinge uit die liefde wat die 

hemel en aarde met mekaar op ‘n plaas maak…en glo my, hulle baklei 

ook…baie….nes man en vrou…droogtes, vloede, hael…maar op die 



 23 

langduur is hulle verhouding vrugbaar juis omdat nie die een of die 

ander kan wegloop nie.  As jy ‘n vrugbare verhouding met ‘n land wil 

hê dan kan jy nie van een na die ander rondhop nie, en daar’s geen 

burgers in ‘n land wat so na aan sy grond leef, so diep aan sy siel 

verbonde is,  as sy boere nie.  Ek het die plaas gekoop omdat ek so na 

as moontlik aan die land waaruit ek gebore is wou leef. 

 

SARIE: Net vir die rekord, ek het nie rondgehop nie.  Ek het nagraadse werk 

gedoen.  Ek sê mos ek oorweeg dit om terug te kom, maar ek het die 

opsie om daar te bly as ek wil.  ‘n Ruk gelede het ek ‘n stuk navorsing 

in ‘n joernaal gelees.  Hulle’t navorsing gedoen oor Suid-Afrikaanse 

immigrante in Australië.  Hulle wou vasstel of daar enige ooreenkoms 

is tussen die emosies wat die immigrante oor hulle geboorteland het en 

die emosies wat ‘n mens het as jy oor ‘n oorlede geliefde rou.  Hulle 

gebruik toe ‘n bestaande skaal wat gebruik word om rou te meet, en 

kom toe agter dat die groter meerderheid Suid-Afrikanners in 

Austrialië, spesifiek Suid-Afrikaners wat reeds volwasse was toe hulle 

geëmmigreer het, presies dieselfde simptome toon as iemand wat vir ‘n 

geliefde rou.  En toe wys hulle dat mense wat emmigreer omdat hulle 

deur omstandighede in hulle eie land gestoot voel, eerder as deur 

geleenthede in die ander land getrek voel, die diepste rou…soos mense 

wat ‘n geliefde verloor het wat nog glad nie reg was om dood te gaan 

nie.   Al is ek bekommerd oor die toekoms wil ek nie een van daardie 

mense wees nie.  (SY KYK OP NA DIE BOOM)  Ek het genoeg 

gerou. 

 

PIETER: En watse soort rou was dit?  Omdat die wêreld daarbuite jou getrek het 

of omdat omstandighede hier jou gestoot het? 

 

SARIE: Ek dink dis duidelik: getrek - ek wou geleenthede aangryp wat nie hier 

beskikbaar was nie. 

 

PIETER: Verbaas my altyd hoe mense kan uit gaan en geleerdheid kry maar niks 

leer nie. 
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SARIE: Verskoon my, maar jy weet nie wat in my kop aangaan nie. 

 

PIETER: Nee kyk, daar’s jy reg, net ‘n dronk man dink hy weet wat in ‘n vrou se 

kop aangaan…(SY MAAK HAAR MOND OOP OM TE 

ANTWOORD)…okei, okei…nie nodig om my met ‘n lesing oor 

chauvinisme oor die kop te slaan nie.  Jy sê jy onthou nie meer die 

meisie wie jy was nie, maar ek onthou haar goed genoeg om te weet 

dat die vrou wat sy geword het, met die hulp van daardie mesie, besig 

is om haar self te bullshit.  Om die waarheid te sê, sy bullshit haarself 

vandat sy hier aangekom het. 

 

SARIE: Weet jy wat?  Hierdie was ‘n fout.  Ek moes nooit gekom het nie. 

 

 SY BEWEEG OM HAAR HANDSAK OP TE RAAP. 

 

PIETER: Daarsy.  Daar hardloop die meisie weer. 

 

SARIE: (DRAAI TERUG)  Ek hardloop nie.  Ek gaan geleenthede aangryp wat 

duidelik nie hier beskikbaar was nie en nog steeds nie is nie!  Dankie 

vir die bevestiging.   

 

` SY DRAAI WEER WEG. 

 

PIETER: Jou ma hang nie meer aan die boom nie Sarie! 

 

 SY DRAAI VERSTOM TERUG. 

 

SARIE: Wat sê jy? 

 

PIETER: Jou ma hang nie meer aan die boom nie. 

 

SARIE: Hoe durf jy?!  Hoe durf jy dit sê?!  Wie dink jy is jy? 
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PIETER: (INTENS) Ek sal jou sê wie ek is…ek is die jong man wat die jong 

vrou wat jy was liewer gehad het as die lewe self.  Ek is die jong man 

wat by jou was die dag toe jy jou ma met ‘n tou om haar nek aan ‘n tak 

van hierdie boom gekry het.  Ek is die jong man wat teen hierdie boom 

en sy dorings opgeklouter het om haar af te sny.  Ek is die jong man 

wat op versoek van jou pa hierdie boom se takke met ‘n kettingsaag 

afgesny het.  En ek is die jong man wie jy gelos het om die lewe te 

probeer leef wat jou ma nooit geleef het nie!  (SY STAAN 

TJOEPSTIL)  Jammer om dit te moet sê…jy’s nie deur geleenthede 

getrek nie…jy’s ‘n emmigrant wat gestoot was om die mens te word 

wat jou ma nooit geword het nie…om haar te voltooi en ek kan my net 

indink hoe diep jy die afgelope twintig jaar gerou het.  Ek sou ook as 

ek vir so lank aan ‘n tou gehang het waaraan ek nie eers geweet het dat 

ek hang nie. 

 

SARIE: Daar is nie ‘n tou om my nek nie. 

 

PIETER: Daar is, en ongelukkig kan niemand anders by die boom opklouter om 

jou los te sny nie.  Net jy. 

 

SARIE: Wat van die tou om jou nek? 

 

PIETER: Nie net een nie..’n hele klomp, maar ek weet hulle’s daar en ek werk 

aan hulle…een vir een. 

 

SARIE: My ma het my nooit gevra om haar lewe te leef nie, om haar te voltooi 

nie. 

 

PIETER: O sy het.  Sy’t net nie woorde gebruik nie.  Alle ouers doen dit…of 

hulle dit nou weet of nie…bietjie vir bietjie weef hulle die tou – “kom 

my kind die dokter, my kind die prokureur, my kind die ingeneur, die 

tennis ster, sit jou kop deur, laat ek hom mooi styf trek”.  En dis ‘n 

versoek waarvoor kinders moeilik nee sê want hulle weet nie eers dat 

hulle gevra is nie.  
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SARIE: Hoeveel keer moet ek dit sê?! Ek het gegaan omdat ek nie die fout wou 

maak wat my ma gemaak het toe sy met my pa getrou het nie.  Ek het 

gegaan omdat ek my lewe wou leef, omdat ek nie die kans wou vat dat 

jy, sonder dat jy dit eers bedoel, my sou keer om dit te doen soos my 

pa my ma gekeer het nie. 

 

PIETER: Miskien as jy die dae by hom deurgebring het wat ek voor sy dood by 

hom deurgebring het, sou jy effens anders dink. 

 

SARIE: Die dae?   Ek het negentien jaar by hom deurgebring, Pieter! 

 

PIETER: As kind.  Miskien sou die vrou in haar dertigs ‘n ander man gesien het. 

 

SARIE: Nie eers as ek sestig was nie. 

 

PIETER: Omdat jy nie wil nie, of omdat jy nog steeds met die oë van daardie 

kind kyk?  Want ek kan jou dit sê – toe ek ‘n laaitie was, was my Pa ‘n 

vreemdeling vir my, iemand vir wie ek ja Pa, nee Pa gesê het en nie 

veel meer nie.  Eers later, toe ek ‘n man was, het ek hom leer ken en 

besef hy’s nie ‘n God of ‘n Hitler nie, maar ‘n man, met sy eie krag en 

swakheid en wysheid en domwees en vrees…mens, nes ek.  En ek is 

donners bly ek het dit besef voor hy dood is, want anders sou ek vir die 

res van my lewe nooit heeltemaal seker gewees het wie ek is nie omdat 

ek nooit werklik geweet het wie hy is nie.  (POUSE)  Al ooit gewonder 

hoekom hy nie alles aan jou suster nagelaat het nie, jou uit sy boedel 

gesny het nie?  Sy’t by hom gestaan en vir hom gesorg, selfs na sy 

getrou het, tot die dag van sy dood. 

 

SARIE: Sy’t nie geweet wat ek geweet het nie. 

 

PIETER: Ja, maar hoekom het hy dit nie gedoen nie? 
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SARIE: Omdat as hy dit gedoen het, het hy met die tou wat om my ma se nek 

was om sy nek die hiernamaals ingegaan.  Selfs ‘n duiwel kry ‘n 

gewete as hy op sy doodsbed lê. 

 

PIETER: Jy weet nie waarvan jy praat nie. 

 

SARIE: O regtig.  Wel sê my, jy wat so ‘n  insiggewende tydjie met hom 

deurgebring het, het hy jou ooit vertel dat hy ‘n verhouding met ‘n 

ander vrou gehad het?  Hmm?  Vir jare lank ‘n verhoudinging met ‘n 

ander vrou gehad het.  Het hy jou vertel dat toe ek veertien jaar oud 

was ek een nag wakker geword het omdat ek ‘n lawaai in hulle 

slaapkamer gehoor het, en opgespring het om te gaan kyk wat aangaan, 

en toe ek instap toe sit hy bo-op haar, altwee van hulle kaal, en hy klap 

haar deur die gesig.  Ek kan tot vandag sy gesig sien toe hy my in die 

deur sien. 

 

PIETER: En hoe het hulle dit verduidelik? 

 

SARIE: Ek het nie gewag vir ‘n verduideliking nie!  Ek kon sien wat aangaan. 

 

PIETER: Maar jy moes tog sekerlik vir jou Ma gevra het. 

 

SARIE: Sy wou nie daaroor praat nie en dit was in elk geval nie nodig nie. 

 

PIETER: O, ek sien.  ‘n Man sit kaal bo-op sy kaal vrou en klap haar haar deur 

die gesig en dis nie nodig om uit te vind hoekom nie - hy’t dit gedoen 

omdat hy ‘n duiwel is.  Jy dink nie dalk dis moontlik dat hy haar 

teruggeklap het nie? 

 

SARIE: Teruggeklap het?!! 

 

PIETER: Omdat sy hom eerste in die gesig met haar vuis geslaan het; omdat sy 

hom reeds vir jare geslaan het en hy dit nie meer kon uithou nie. 
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SARIE: Asseblief!  

 

PIETER: Hoekom nie?! 

 

SARIE: Hy was a man!  Hy’t kop en skouers bokant haar uitgestaan. 

 

PIETER: Kom nou Doktor Marais…mens hoef nie jou fisiese vuis te gebruik om 

iemand te slaan nie.  Wat was dit nou weer?…o ja, ‘n metafoor.  Dis 

juis die vuiste wat mens nie kan sien nie wat die seerste slaan.  Dit tref 

my altyd hoe ouers hulle seuns van kleins af leer  “ ‘n man slaan nie 

aan ‘n vrou nie”, maar hulle leer nooit vir die meisies om nie aan ‘n 

man te slaan nie.  Watse kans het ‘n man wat in die hof vir ‘n regter 

probeer verduidelik dat hy nie sy vrou geslaan het nie, maar wel 

uiteindelik teruggeslaan het nadat sy hom vir jare geslaan het?   O, sê 

die regter, hoe verduidelik jy dan die blou kolle op haar gesig en nie 

een aan joune nie?  Gaan die regter, wat ook deur sy ouers geleer is om 

nooit aan ‘n meisie te slaan nie, hom glo as hy sê:  Jammer, u 

Edelagbare, my blou kolle sit nie aan my lyf nie, hulle sit aan my siel?  

Wel weet jy wat het jou pa vir my gedurende ons insiggewende tydjie 

vertel?  Jou Ma het vir die laaste nege jaar van hulle huwelik geweier 

om seks met jou Pa te hê.  Hy’t gepraat, hy’t geredeneer, hy’t gedink 

dis net ‘n fase…maar so’t dit aangegaan…elke dag ‘n hou in die gesig, 

‘n hou in die maag…’n hou tussen die bene.  En eenkeer, net eenkeer 

het hy sy humeur verloor en teruggeslaan.  Eers daarna het die 

verhouding met die ander vrou begin. 

 

SARIE: Ek glo nie ‘n woord wat jy sê nie!  As dit die geval was hoekom het hy 

haar nie net gelos nie?! 

 

PIETER: Omdat hy julle lief gehad het!!!   (POUSE)  So lief dat hy bereid was 

om in ‘n huwelik met ‘n vrou wat hom stelselmatig verwerp het te bly 

sodat sy kinders nie in ‘n gebroke huis hoef groot te word nie. So lief 

dat hy in al daardie jare nie ‘n enkele woord daarvan aan ‘n ander 

persoon vertel het nie, nie eers in ‘n gat in die grond gefluister het nie.  
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Ek was die eerste persoon met wie hy ooit daaroor gepraat het.  En 

twee dae later was hy dood. 

 

 STILTE.  SARIE SUKKEL OM HIERDIE TE VERWERK. SY LOOP 

ROND…SKUD HAAR KOP “NEE”. 

 

SARIE: Nee…nee…dis net wat hy gesê het omdat hy bang was, omdat hy die 

dood in die oë gestaar het. 

 

PIETER: As selfs ‘n duiwel ‘n gewete kry as hy die dood in die oë staar, hoeveel 

meer nie ‘n gewone man nie?  Hoekom sal hy op sy doodsbed die 

moeite doen om te jôk?  Dis juis wanneer mense die waarheid praat. 

 

SARIE: My Ma was ‘n getroue vrou wat haar hele lewe en al haar eie drome 

opgeoffer het om vir haar man en hulle kinders te sorg.   Daar was nie 

‘n ding wat sy nie vir hom sou gedoen het nie… 

 

PIETER: Sarie… 

 

SARIE: …nie ‘n ding nie.  Hoor jy my?  Nie ‘n ding nie. 

 

PIETER: Sarie… 

 

SARIE: En toe sy uiteindelik vir die eerste keer iets vir haarself wou doen toe 

dreig hy om haar sonder ‘n pennie af te sny. 

 

PIETER: Dis waar, maar dis nie die hele waarheid nie.  Hy’t gedreig om haar 

sonder ‘n pennie af te sny as sy geloop het voor jy en jou suster uit die 

huis uit is.  Daarna was hy bereid om ‘n wedersydse egskeiding te 

aanvaar. 

 

SARIE: As jy dink ek gaan aanvaar dat hy ‘n held was wat homself opgeoffer 

het om… 
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PIETER: Nie ‘n held nie.  ‘n Man.  Wat toe hy ‘n kind was in ‘n gebroke huis 

groot geword het.  En hy’t swaar gekry.  Reg of verkeerd, hy wou nie 

hê dit moes met julle gebeur nie. 

 

SARIE: My Pa…?  ‘n Gebroke huis? 

 

PIETER: Soos ek gesê het…kinders ken nie hulle ouers nie.  Hulle’s te behep 

met hulle self. 

 

SARIE: As dit waar is sou ek dit geweet het. 

 

PIETER: Hy was skaam daaroor…jy weet mos hoe’s kinders – die ouers skei en 

die kinders dink dit was hulle skuld.  Selfs nadat hulle nie meer kinders 

is nie. 

 

SARIE: My oupa en ouma… 

 

PIETER: …is albei oorlede voor jy gebore is.  Dit weet jy.  Dis dat hulle geskei 

was wat jy nie geweet het nie.   (STILTE)   Ek sê nie jou Pa was 

sonder sy sondes nie…maar hy was nie ‘n duiwel nie.  Hy’t verstaan 

hoekom jy weggegaan het.  Kort voor die einde…hy kon nie meer 

hardop praat nie…net fluister…hy beduie vir my om nader te kom.  Ek 

bring my oor tot by sy mond, en hy sê:  “As jy haar ooit weer sien…sê 

vir Sarie”… 

 

SARIE: Ek wil dit nie hoor nie. 

 

PIETER: Dit was sy laaste woorde aan jou. 

 

SARIE: Ek wil dit nie hoor nie!! 

 

 STILTE.  SY LOOP ONRUSTIG ROND…KOM TE STAAN VOOR 

DIE BOOM…STAAN VIR ‘N RUK EN KYK IN STILTE NA DIE 

BOOM. 



 31 

 

SARIE: Hoekom het jy nie die hele bleddie boom afgekap nie? 

 

PIETER: Is jy seker jy wil weet?  Nie weer jou ore toe druk nie?  (POUSE)  Hy’t 

gesê jou ma het die takke gevat, maar die stam behoort aan hom en sy 

Sarie.  (POUSE)  Jy’t gesê jy wou kom kyk waar jy begin het…wel, 

jy’t na die regte plek gekom.  Jou Ma het hier met jou swanger 

geraak…onder die boom…en toe hy daarna hierdie veld oopgekap het 

en geplant het, het hy om die boom geploeg.  Sarie Marais…die meisie 

by die groendoringboom. 

 

SARIE: (STIL)  Ek is nie meer daardie meisie nie.  Jy kan hom maar afkap en 

uithaal. 

 

PIETER: Mens kan nie die verlede afkap en uithaal nie.  (KYK OP NA WAAR 

DIE TAKKE WWAS) As jy mooi kyk kan jy nog die takke sien, en as 

ek hierdie uithaal, al plant ek die grond met mielies toe, sal die hele 

boom nog steeds hier staan…met alles wat in en om hom gebeur het. 

 

SARIE: Hoe kom ‘n mens daarvan weg?  Hoe kom ‘n mens ooit daarvan weg? 

 

PIETER: As jy uitvind, laat my weet. 

 

SARIE: Hulle moes nooit getrou het nie. 

 

PIETER: Hulle was verlief. 

 

SARIE: Ahh…verlief, verlief, verlief.   As daar nou een ding is waaroor ek in 

my studies baie gelees het, dan was dit “verlief”.  Inderdaad, dit was ‘n 

groot deel van my meesters skripsie.  Daar is nie so ‘n ding soos verlief 

nie, daar’s net die gate in jou menswees wat jy van die ander een 

verwag om te vul.  Oorals waar jy kyk, die duisende liedjies op die 

radio…al wat jy hoor is “sonder jou kan ek nie lewe nie”… “my ander 

helfte”…”jy voltooi my”… en dan kom die dag wanneer jy uiteindelik 
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besef dat die ander persoon nie jou ander helfte is nie, jou net so min 

kan voltooi as wat ‘n dwelm jou kan voltooi, en dan net soos ‘n 

dwelmverslaafde kom jy terug aarde toe en die persoon wat voor jou 

staan is ‘n spieël waarin jy ‘n vreemdeling sien. 

 

PIETER: Ek het nou wel nie ‘n meesters nie, maar ek reken dis eers wanneer 

verlief verby is dat liefde ‘n kans het om te begin. 

 

SARIE: Vertel dit vir my ma en pa.  Vertel dit vir die duisende mense wat elke 

dag skei.  Hallo, wat soek julle hier in die hof?   Hier’s hoe dit werk:  

eers raak julle verlief en doen al die mal obsessiewe dinge wat 

verliefdes doen, skryf gedigte, koop blomme, staar vir ure in mekaar se 

oë en hê baie seks, en dan, as julle uiteindelik deur die mallighied 

gewerk het en besef dat julle in die kloue van ‘n  waan vasgevang was, 

dan begin julle aan ware liefde werk en kom tot die besef dat julle die 

ander persoon nooit regtig sal ken nie, dat elke mens alleen gebore 

word en alleen sterf en dat julle mekaar se alleenwees in hierdie heelal 

maar net kan deel, dat die mens oorkant jou nooit vir die betekenis van 

jou lewe verantwoordelik kan wees nie, en dat julle baie minder seks 

gaan hê.  Daar hoort eintlik ‘n wet te wees wat mense verbied om te 

trou as hulle verlief is.  Dominees hoort te vra:  “Is julle verlief?”  “Ja, 

Dominee, baie.”  “Jammer, dan mag julle nie trou nie.”  Die elfde 

gebod – Maar as jy verlief is dan mag jy nie trou nie – jy of jou seun of 

jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou 

vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die 

hemel en aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 

sewende dag het Hy van “verlief” gerus.  Want, my kinders, God is nie 

verlief nie, God is liefde. (KYK NA PIETER)  Verstaan jy nou 

hoekom ek gegaan het? 

 

PIETER: Beter as wat jy dink. 

 

SARIE: En wees eerlik – was dit nie vir die beste nie?  Dit het my jare geneem 

om dit te besef – dat nie ek of jy ooit volronde mense sou kon word as 
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ons mekaar soos ‘n dwelm gebruik het om die gate in ons siele te 

ontken nie.  Glo my, die onttrekkingssimptome was erg…ek het 

kouekoors gehad…gebewe en gehuil…”cold turkey” soos hulle dit in 

Engels noem…maar uiteindelik was ek genees en nooit weer aan 

daardie dwelm verslaaf nie. 

 

PIETER: (SING EWE SKIELIK – THE CARPENTERS)  “What do you get 

when you fall in love?  You only get lies and pain and sorrow, so far at 

least until tomorrow, I’ll never fall in love again...”  Jy’s dood seker 

dat dit die geval sou gewees het… dat ons nie saam daardie oorgang 

sou kon gemaak het nie, saam die cold turkey kon deurgemaak het nie? 

 

SARIE: Niks in die die lewe is doodseker nie, behalwe die dood, maar ek’s so 

seker as wat ek kan wees. 

 

PIETER: Ek vra weer – hoe seker? 

 

SARIE: So seker as wat ek kan wees. 

 

PIETER: En met iemand anders? 

 

SARIE: Nee. 

 

PIETER: Seker? 

 

SARIE: Hoeveel keer moet ek dit sê?! 

 

PIETER: Dan, vroumens, wil ek weet hoe de hel jy ooit by liefde gaan uitkom?  

Want as “verlief” die poorte is waardeur jy moet stap om by “liefde” 

uit te kom, hoe de bliksem gaan jy ooit lief hê?  Nie verlief wees nie, 

lief hê…en lief gehê wees?  Jy kan maar sê wat jy wil en my 

tienduisend terorië gee oor hoe mens die moed moet hê om uit te gaan 

en jouself te word, om ‘n volronde mens te word – wat ookal dit 

fokken beteken – maar ek sê vir jou dat g’n mens leer hom of haarself 
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beter ken nie as wanneer hy of sy ‘n ander mens probeer liefhê nie.  Ja, 

ek stem dat verlief kom en gaan, maar as jy nie daardeur werk nie en 

by liefde uitkom nie kry jy nooit die kans om regtig jouself te leer ken 

nie, om ‘n donnerse volronde mens te word nie.  ‘n Mens se kinderjare 

is ook kak…wie wil ooit weer van nul tot agtien doen?... maar dis die 

pad wat mens moet stap om volwasse te word.  En nes jy nie van land 

na land kan rondhop en verwag om werklik te verstaan wat burgerskap 

eintlik beteken nie, net so min kan jy van mens na mens rondhop en 

weghardloop voor die verlief begin kwyn nie en verwag om by liefde 

uit te kom nie; of, nog erger,  besluit om glad nie eers verlief te raak 

nie…want dan’s jy ‘n siel wat besluit het om baba te bly eerder as die 

pyn van kinderjare te beleef. 

 

SARIE: Kyk wie praat !  Jy’t nooit getrou nie.  Sit alleen hier, oujongkêrel  op 

sy plaas.  Een verliefdesteleurstelling en nooit weer probeer nie. 

 

PIETER: (DRAAI WEG, GEFRUSTREERD) ‘n Doktorsgraad en sy vertsaan 

niks nie. 

 

SARIE: Kom meneer balk in sy oog.  Moenie jy daar staan en my van “deur die 

kinderjare werk” probeer vertel nie.  Miskien moet ek tussen die 

mielies na jou speelgoed begin soek.  O kyk, daar’s ‘n draadkarretjie.  

As jy so volwasse is, waar’s jou vrou?! 

 

PIETER: Is dit nie duidelik nie?!  (BEAT)  Sy staan voor my.  (POUSE)  Jy vra 

hoekom ek die plaas gekoop het…hoekom dink jy?  Hm?  Hoekom 

dink jy?  Anders as jy het ek nog nie deur die onttrekking gekom nie, 

loop die dwelms nog deur my are.  (BEDUIE NA DIE LANDE OM 

HOM)  Dis die naaste wat ek aan jou kon kom. Jy’t gevra hoe lank dit 

vir jou geneem het om uit my uit te sweer…wel, Sarie jou ou doring, jy 

het nie.  Ek wag nog om deur verlief te werk sodat ek jou kan lief 

hê…en die mens word wie ek moes geword het. 

 

SARIE: (POUSE)  Pieter ek… 
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PIETER: Moenie worrie nie.  Ek gaan nie op my knieë gaan en jou smeek om 

terug te kom nie…toe ek jonger was, miskien, maar as mens eers 

veertig is, is jou knieë in elk geval te bleddie seer. 

 

SARIE: Ek weet nie wat om te sê nie. 

 

PIETER: Daar’s niks om te sê nie.  Dis hoe dit vir ons uitgewerk het. 

 

SARIE: Verstaan jy, ek kon nie anders nie. 

 

PIETER: Soos ek gesê het – beter as wat jy dink.  Daarmee het jou pa my 

gehelp. 

 

SARIE: My pa het my nie geken nie. 

 

PIETER: (LAGGIE)  Toe ek alreeds uit die skool uit was het my ma my al my 

papiere en prentjies van my kinderjare gegee.  Ek kry toe my 

kleuterskool verslag van toe ek vier was, en daar het die onderwyseres 

geskryf:  “Pieter is ‘n vrolike klein knaap.  Hy maak maklik vriende, 

maar hy raak verskriklik kwaad as hy voel dat hy onregverdig behandel 

word.”  En dis tot vandag toe nog waar.  As ‘n onnie, wat jou vir ‘n 

paar ure per dag tussen ‘n klomp ander kinders sien, jou op vier jaar 

oud so kan ken, hoeveel meer nie jou ouers nie?  Moenie dink omdat jy 

nie jou pa geken het, hy jou nie geken het nie. 

 

SARIE: Jy moes aanbeweeg het. 

 

PIETER: Ek weet. 

 

SARIE: Iemand anders gekry het met wie jy dit kon deurgewerk het. 

 

PIETER: Ek weet. 
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SARIE: Jy kon al hierdie jare gelukkig gewees het. 

 

PIETER: Ek weet. 

 

SARIE: Jy’t dieselfde fout gemaak as wat my ma gemaak het – gesmag na die 

toekoms maar vasgesteek in die verlede. 

 

PIETER: Praat jy nou met my of met jouself? 

 

SARIES: (BEDUIE NA HAAR KLERE EN VOORKOMS)  Lyk ek vir jou soos 

‘n mens wat in die verlede vasgesteek het? 

 

PIETER: Sê jy vir my. 

 

SARIE: Ag kom nou, ons het dit mos nou al klaar deurgetrap.   

 

PIETER: Ek dink jy weet waarvan ek praat. 

 

SARIE: Nie ‘n clue nie. 

 

PIETER: Wat het jy vir jou Pa gesê nadat ons jou ma gekry het?  Hm? 

 

SARIE: Wat het dit daarmee te doen? 

 

PIETER: Wat het jy gesê? 

 

SARIE: Dis te lank gelede.  Ek kan nie onthou nie.  Ek was getraumatiseer. 

 

PIETER: Probeer. 

 

SARIE: Ek stel nie belang nie. 

 

PIETER: Wat het jy vir jou Pa gesê nadat hulle jou ma se lyk weggeneem het? 
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SARIE: Waarvan praat jy?! 

 

PIETER: Jou Pa het my vertel - na hulle jou ma se lyk uit die huis uitgedra 

het…wat het jy vir hom  gesê? 

 

SARIE: Ek kan nie onthou nie.   

 

PIETER: Kan nie, of wil nie? 

 

SARIE: Totsiens. 

 

PIETER: Ek het geweet dit gaan gebeur Pa.  Ek het geweet dit gaan gebeur. 

 

SARIE: Mensdom is ek bly dat ek die guts gehad het om daardie tyd te loop. 

 

PIETER: Ek moes vir Pa vertel het. 

 

SARIE: Niks wat ek kon doen sou haar gekeer het nie. 

 

PIETER: Sê jy dit net of glo jy dit werklik? 

 

 STILTE.  SY STAP AGTERUIT…ONSEKER. 

 

PIETER: Sê jy dit net of glo jy dit werklik? 

 

SARIE: My ma…(NOU BEGIN SY SUKKEL)…my ma… 

 

PIETER: …het my gesê sy gaan dit doen Pa.  Meer as een keer… 

 

 SARIE LIG HAAR HAND OM HOM STIL TE MAAK, ASOF SY 

HOM AFWEER. 

 

PIETER: …maar ek het haar nie geglo nie, Pa…ek kon haar gekeer het, 

Pa…maar ek het haar nie geglo nie.    
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 NOU SUKKEL SY OM HAARSELF TE BEHEER.  DIT BEGIN IN 

HAAR OPSTOOT SOOS KOTS. 

 

PIETER: Sarie…Sarie… 

 

SARIE: O God, wat het ek gedoen?  (DIT STORT UIT EN SY SAK STADIG 

OP HAAR KNIEë NEER)  Mamaaaaaaaaaaaaaaaaa…..ek’s so jammer 

mamaaaa…. 

 

 HY GAAN SIT OP SY HURKE AGTER HAAR, OMHELS HAAR, 

WAG TOT SY KLAAR GEHUIL HET. 

 

PIETER: Sê vir Sarie as jy haar ooit weer sien…dit was nie haar skuld nie. 

 

SARIE: Ek het haar nie geglo nie. 

 

PIETER: Jy was ‘n kind… 

 

SARIE: Ek moes hom gesê het… 

 

PIETER: Jy was ‘n kind… 

 

SARIE: Ek was kwaad vir hom… 

 

PIETER: Maar hy was nie kwaad vir jou nie.   Dit was nie jou skuld nie. 

 

 SY BEDAAR SATDIG.  KRAP IN HAAR HANDSAK WAT LANGS 

HAAR Lê VIR ‘N TISSUE.  SY BLAAS HAAR NEUS EN STAAN 

STADIG OP. SY KYK ROND NA DIE PLAAS…STAP  OOR NA 

DIE BOOM…KYK VIR ‘N RUK DAARNA. 

 

SARIE: Wat nou…? 

 



 39 

 PIETER TEL HAAR HANDSAK OP EN STAP OOR NA HAAR.  

HY HOU DIE HANDSAK UIT NA HAAR. 

 

PIETER: Jy kan daardie doring vir my uithaal. 

 

HY GAAN SIT OP DIE BANKIE, TREK SY SKOEN EN KOUS 

UIT.  TERWYL HY DIT DOEN  HAAL SARIE ‘N NAALD UIT 

HAAR HANDSAK.  SY BEGIN DIE DORING UITHAAL. 

 

PIETER: (SING SAGGIES)   My Sarie Marais… 

 

SARIE: Moenie… 

 

PIETER: …is so ver van my hart… 

 

SARIE: (KYK OP NA HOM…IN SY Oë)  Moenie… 

 

PIETER: Maar ek hoop… 

 

EN TERWYL HULLE SO IN MKEAAR SE Oë KYK, HOOR ONS 

AMANDA STRYDOM SE WEERGAWE VAN MY SARIE 

MARAIS.  DIE LIGTE DOOF STADIG OP HULLE UIT. 


