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DIE WAARSÊER 

 ‘N VERHOOGDRAMA SONDER BEDRYWE (OF MET ‘N MENIGTE)  

deur Barry van Rensburg 

(GEGROND OP WARE GEBEURE) 

 

Verhaal-opsomming    

Dis ongeveer 1950. Kiewiet Vogel (in die werklike lewe was hy Kiewiet Williams) is ‘n 

middeljarige alkoholis en nutsman van die dorp.  Niemand neem van Kiewiet notisie nie, en 

almal onderskat sy intelligensie en waarnemingsvermoë. Maar oral waar hy werkies doen, 

leer hy die stories (en geheime) van die dorp ken. 

Dan kom die sirkus vir ‘n week lank tent opslaan net buite die dorp. Die waarsêer van die 

sirkus kry egter ‘n toeval, en deur ‘n sameloop van omstandighede val die mantel (en 

tulband en baard) van waarsêer op ... Kiewiet. 

Hy is ‘n onmiddellike sukses. Hy ken die dorp se geheime, hul sondes en begeertes. By die 

waarsêer se kristalbal kom die dorp se storielyne bymekaar. Kiewiet konfronteer mense met 

hulleself, druk sy vinger op die vrot kolle, gee selfs raad.  

 Niemand weet natuurlik dat dit maar net Kiewiet is nie. 

Die gebeure maak ook iets in Kiewiet wakker. Hy begin ontdek dat hy meer kan wees as net 

‘n nutsman. Die rol van waarsêer gee aan Kiewiet ‘n nuutgevonde eie-waarde. Hy is skielik in 

‘n magsposisie. Hy gebruik, en misbruik dit. Dit sorg vir komiese en hartseer oomblikke.  

Die onafwendbare gebeur egter:  Kiewiet word ontmasker. Konsternasie op die dorp. 

Kiewiet word verguis en sy ‘raad’ en ‘insigte’met minagting verwerp, maar die prosesse 

(positief en negatief) wat hy aan die gang gesit het, neem onomkeerbaar hul loop. Die dorp 

en sy mense sal, ná Kiewiet, nooit weer dieselfde wees nie. 

Hy word ‘n verleentheid vir sommige dorpenaars (veral vir die burgemeester) en hy moet sy 

ry kry. Die dorpenaars moet besluit waar hulle staan. Gaan die meerderheid stil toekyk hoe 

die verloop ontvou? Hy besluit om self te gaan.  ‘n Aantreklike oujongnooi, wat ook sy tent 

besoek het, steek haar hand na hom uit... 

Rolverdeling 
Kiewiet Vogel   Alkoholis-nutsman en waarsêer 
Mater     Kiewiet se alter-ego/gewete en die Verteller 
Basie Senekal   Burgemeester 
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Andriesa   Aantreklike eiendomsagent 
Paul Greyling   Pastoor 
Engela    Pastoor se vrou 
Ettienne   Jong rugbyspeler 
Middeljarige oom Albertus Afloerman  
Middeljarige tannie Helen Afloervrou  

Mev. Venter   Ma van tiener meisie 
Annelien Venter  Tiener meisie 
Jongman 1 
Jongman 2 
Sirkusbaas 
Antie Agnes    Kroegvrou 
Polisieman   Sersant 
Dolf Nel   Middeljarige boer 
Saretta    Oujongnooi orrelis 
Klub se penningmeester 

Gegewe die feit dat so ‘n groot ‘cast’ (te) duur gaan wees, sal akteurs moet ‘double up’. 
Hoe en wie sal deur die regisseur bepaal word. 

 

Skrywersnotas: 

 Die agtergrond van die verhoog is twee groot skerms wat effens oorvleuel met ŉ 

kommunikasie opening tussen die twee wat as in- en uitgang kan dien 

 Die skerms word vir projekteer van agtergronde gebruik om verskillende tonele uit te beeld, 

bv: die verskillende ‘settings’ van die bekendstellingstonele, die sirkus, die selle; 

 Die skerms word ook vir skadubeelde ingespan – bv. by die bekendstellingstonele sal Kiewiet 

in skadubeeld besig wees met nutsmanwerkies, terwyl die aksie voor die skerms plaasvind; 

 Die res van die stel/dekor (o.a. die tent en die kroegtoonbank) sal op plat vlakke op 

wieletjies wees vir vinnige op- en afbeweeg 

 Die verskillende tonele sal dus saamgestel word uit agtergrond op skerm plus stel/dekor op 

voorgrond. Bv: interieur van hotel/klubhuis word teen skerm geprojekteer met  ŉ regte 

kroeg en tafeltjies in die voorgrond; 

 ŉ Tweede moontlikheid is die gebruik van her-saamstelbare dekor stukke; 

 Toneel-wisseling sal meestal dmv beligting en vinnige stelverskuiwing plaasvind. Die twee 

skerms skep die moontlikheid van vinnige verplasing van toneel na toneel. 
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RUGBYKLUBHUIS.  VERGADERING VAN DORPENAARS. ALMAL STAAN ROND EN PRAAT ONDER 

MEKAAR.  DAN SLEEP DIE POLISIEMAN VIR KIEWIET VOGEL IN EN MAAK HOM HEEL VOOR 

STAAN. SY VRIEND STAAN OOK EENKANT, MAAR NEEM NIE AAN DIE AKSIES DEEL NIE 

 

BURGEMEESTER: 

Kiewiet Vogel, jy’s ŉ bedrieër en ŉ leuenaar. Jy het ons dorp groot skade berokken. 

MA VAN SELFMOORD DOGTER: 

En my arme kind is amper dood as gevolg van jou! 

EIENDOMSAGENT: 

Jy’s ŉ skynheilige ... vent, wat ons geld onder valse voorwendsels ...gesteel het. 

BURGEMEESTER: 

Jy’t ons rustige en vooruitstrewende dorp kom deurmekaarkrap met jou agterbakse 

optrede. 

OOM: 

Jy’t moeilikheid kom maak tussen ons mense wat nooit herstel kan word nie. Ons soek jou 

nie meer op ons dorp nie. 

JONGMAN 2: 

Dan’s jy nog ŉ blêrrie suiplap ook.  

BURGEMEESTER: 

Kiewiet, jy het gehoor wat die mense van die dorp sê.  Ek as burgemester het geen ander 

keuse as om...  HY GAAN AAN MET PRAAT MAAR SY WOORDE IS ONBELANGRIK, WANT DIE 

AANDAG (KOLLIG) VERSKUIF NA DIE VERTELLER (KIEWIET SE VRIEND) 

 

VERTELLER: 

ŉ Mens se lewe loop soms vreemde paaie en daar gebeur dinge wat jou lewensloop oornag 

verander – onherroeplik verander. En dan word skynbaar onbelangrike gebeurtenisse die 

plaveistene vir daardie pad vorentoe. 
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 En as jou lewe ŉ nuwe loop neem, raak dit almal om jou. En meeste van alles verander dit 

jou… 

So was dit met Kiewiet Vogel, die alkoholis-nutsman van Abelspoort, sestig jaar gelede, 

êrens op die verre platteland. 

  

‘N REEKS KORT FLITSE VOLG VAN DORPSMENSE SE DOEN EN LATE MET KIEWIET IN SILOEËT 

OP DIE AGTERGROND.  DIE BEDOELING IS OM TE WYS DAT KIEWIET DIE DORP SE STORIES EN 

GEHEIME LEER KEN HET SONDER DAT DIE DORPSMENSE VAN HOM KENNIS NEEM  (HY BLY 

‘N SKADUWEE IN DIE AGTERGROND) 

 

VERTELLER: 

As nutsman het Kiewiet in die huise en werkplekke van die meeste van die dorpenaars 

gekom. En baie daar gesien en gehoor... 

 

 

PASTORIE SITKAMER.  PASTOOR SE VROU EN OUJONGNOOI VRIENDIN DRINK TEE. IN DIE 

AGTERGROND VERF KIEWIET ‘N MUUR. KYK SUBTIEL IN VROUE SE RIGTING 

 

PASTOOR SE VROU: 

My man ... ons raak nie meer aan mekaar nie. Ek kan nie onthou wanneer laas hy my 

behoorlik gesoen het nie. Om van die res nie eens te praat nie. MAAK HAAR MAN SE STEM 

NA   ‘Die Koninkryk se belange kom eerste, my vrou.’ 

OUJONGNOOI: 

Hy is die pastoor, Engela. Hy neem sy werk ernstig op. 

PASTOOR SE VROU: 

 ŉ Vrou het ook ...behoeftes. Maar nee, Pastoor Paul Greyling is net op sy knieë wanneer hy 

bid. 

OUJONGNOOI: 

Jy mag nie so ligsinnig wees nie. Dit pas nie by ŉ pastorie moeder nie. 
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PASTOOR SE VROU: 

Ek voel afgeskeep. Die gemeente kom alewig eerste. 

OUJONGNOOI: 

Ten minste het jy iemand. 

PASTOOR SE VROU: 

Saretta, werk daai hoekie-vir-eensames-ding in die Landbou Weekblad nie? 

OUJONGNOOI: 

Net ŉ klomp kansvatters antwoord my briewe. Ek raak moeg vir die alleen wees, Engela. 

PASTOOR SE VROU: 

Hou moed. Die regte man sal kom. Nog tee? 

OUJONGNOOI: 

Dankie.  Jy sê die boekhouer van die gemeente . .  Wat is sy naam nou weer?  

PASTOOR SE VROU: 

Kobus. 

OUJONGNOOI: 

O ja, Kobus. Jy sê hy was netnou hier, glo om ‘n nuwe tjekboek te kom haal...?  

PASTOOR SE VROU: 

Ja, lyk my hy wag net tot Paul nie hier is nie, dan daag hy hier op. Hy sal inzoem as ek hom 

net ‘n kat se kans gee. Maar dit sal ek nooit doen nie. 

 

KANTOOR VAN DIE BURGEMEESTER.  HY IS IN GESPREK MET DIE EIENDOMSAGENT (‘N 

AANTREKLIKE VROU).  KIEWIET MAAK IN AGTERGROND IETS REG MET HAMER EN SPYKERS 

 

EIENDOMSAGENT: 

Ek het goeie nuus oor Dolf Nel se plaas. 

BURGEMEESTER: 

As ŉ eiendomsagent sê sy’t goeie nuus, is dit gewoonlik ook goeie nuus vir haar kliënt.  Dis 

mos nie teen die wet dat ‘n burgemeester ook ‘n geldjie  - of groot geld!  -  kan maak uit ‘n 

eiendomstransaksie nie. Laat ek die nuus hoor.   

AGENT: 

Ou Dolf is in ŉ groot finansiële knyp. Of ten minste dink hy hy het finansiële probleme.  Hy 

sal dit moet oorweeg om die plaas te verkoop. Stel jy nog belang? 
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BURGEMEESTER 

Natuurlik!  En ek het óók goeie nuus, uitstekende nuus. 

 

AGENT 

Ja?  Vertel! 

 

BURGEMEESTER: 

Hier’s die prospekteerspan se verslag. Die plaas ís vrot, maar vrot van die steenkool.  

 

AGENT: 

En jy, die burgemeester het vir Dolf laat verstaan dat dit manne van die bank is vir ‘n 

inspeksie van sy grond... 

 

BURGEMEESTER: 

Juistement! Oor sy oortrokke fasiliteit en die toestand van sy plaas. Ou Dolf het hom 

boeglam geskrik.  Hy gaan sy plaas amper verniet weggee, en ons gaan albei skatryk word. 

As ou Dolf sy oë uitvee delf ons steenkool op sy ellendige ou plasie… 

 

AGENT: 

Ons skud daarop. Burgemeester en eiendomsagent – ŉ dodelike kombinasie. 

 

BURGEMEESTER: 

Bladskud?  Kom ons versterk hierdie dodelike kombinasie op ‘n meer gepaste manier. Kom 

hier, jou lekker ding! 

KIEWIET LAAT VAL IETS VAN SKRIK 

AGENT: 

Nee, wag. GIGGEL  Netnou kom iemand in en betrap ons. 

BURGEMEESTER: 

Hier’s niemand nie. Ontspan en laat oom burgemeester jou wys wat op die agenda is... 

AGENT: 

Wat van die werker daar buite? 

BURGEMEESTER: 

Ou Kiewiet? Vergeet van hom. Hy’s nie baie slim nie en gewoonlik gesuip. Kom hier... 

AGENT: 

Jou vrou het ons verlede week amper betrap. 
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BURGEMEESTER: 

Dis deel van die opwinding. Ek het hoeka vir ons ŉ rusbank laat aankoop vir die raadsaal. Jy 

weet... 

 

 

JONGMAN SE SLAAPKAMER.   HY SPEEL MET RUGBYBAL.  MAAK OORDADIGE BEWEGINGS.  

KIEWIET IN AGTERGROND BESIG OM IETS AF TE SKUUR 

  

 JONGMAN KONDIG AAN: ‘En die beker vir rugbyspeler van die jaar gaan aan ... (MAAK 

DRUM ROLL NA) ... Japie Stander!’ GOOI SY HANDE IN DIE LUG EN ONTVANG DENKBEELDIGE 

BEKER.  DAN SAK SY KOP MISMOEDIG   Wat ŉ joke. Die breier sien my nie eens raak nie. 

Tweede span is volgende jaar weer my voorland.  Wat doen ek verkeerd? Ek dink hy is net 

bevooroordeeld omdat ek nie ‘iemand’ se kind is nie... 

 

 KIEWIET VAT SY PET EN MAAK AANGEE-BEWEGINGS (MET ‘N DENKBEELDIGE RUGBYBAL) IN 

AGTERGROND 

 

 

TUIN MET VOORHEKKIE.   

 VROU EN MAN IN DIEP GESPREK MAAR ONS HOOR NIE WAT HULLE SÊ NIE. DIT IS DUIDELIK 

DAT HY DIE VERHOUDING VERBREEK. SY PLEIT EN PROBEER HOM VASHOU, MAAR HY MAAK 

HOM LOS UIT HAAR GREEP EN LOOP WEG. SY SAK NEER IN ‘N BONDELTJIE OP DIE VLOER EN 

SNIK BITTERLIK.  AL WAT ONS SIEN EN HOOR IS KIEWIET WAT IN DIE AGTERGROND BESIG IS 

OM IETS AF TE SKUUR 

 

 

 

SLAAPKAMER VAN HUIS.   MIDDELJARIGE VROU (IN KAMERJAPON) PRAAT MET 

POLISIEMAN.  HAAR MAN STAAN BY, MAAR HALF AGTER HAAR.  KIEWIET MAAK IN 

AGTERGROND ‘N KRAAN REG  

 

        AFLOERVROU: 

Sersant, ek was besig om te verklee, toe ek iemand by die venster hoor. 

 

 POLISIEMAN: 

Hoe laat was dit, Mevrou? 
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 AFLOERVROU: 

Seker so half nege vanoggend. Ek het net klaar gebad en was nakend... 

 

 POLISIEMAN: 

Dink u hy het u probeer afloer? 

 

 AFLOERVROU: 

VERERG   Nee, hy’t hoenders kosgegee.  Natuurlik het hy. Ek het gesien hoe hy die gordyn 

wegtrek. 

 

 POLISIEMAN: 

Kon u sien wie dit is? 

 

 AFLOERVROU: 

Natuurlik het ek hom nie gesien nie. Anders het ek hom self gaan afransel.  Ek kon net sy 

buitelyne sien. Dit was te vinnig. 

 

 POLISIEMAN:  

AAN MAN   ‘Waar was u toe dit gebeur het? 

 

 AFLOERMAN: 

Eh, êrens in die huis. My vrou bad alleen. Ek bedoel ... 

 

 AFLOERVROU: 

AAN MAN   Ja, toe nou. AAN POLISIEMAN   Sersant, jy staan hier en mors tyd.   Julle moet 

hom vang. Dis ontstellend. 

 

 POLISIEMAN: 

Meneer, het u ŉ idee wie dit kan wees? 

 

 AFLOERMAN: 

Nee, nie ŉ idee nie. Jammer. 

 

 AFLOERVROU: 

Nou wie sou nou so iets viesliks wou doen...? 

 

 POLISIEMAN: 

Kan ek buite gaan kyk vir voetspore? 

 

 AFLOERMAN: 

Ja, natuurlik. Volg my asseblief. 
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 AFLOERVROU: 

Dankie, Sersant. 

 

 

 

VOORSTOEP.   JONG MEISIE EN HAAR MA IN GESPREK.  MA HET SWART AAN.   KIEWIET 

MAAK IN AGTERGROND IETS REG 

 

MEISIE: 

Ma, presies waaraan is pa nou weer oorlede? 

 

MA: 

Knoop in die derm, het die oumense altoos gesê. Dis glo kanker van die ingewande. 

 

MEISIE: 

Is dit oorerflik, Ma? 

 

MA: 

Ek dink nie so nie. Hoekom vra jy? 

 

MEISIE: 

Is oorle Ouma nie ook daaraan dood nie? 

 

MA: 

Nou dat jy dit noem. Maar sy’s vroeg dood. Nog voor ek en Pa begin vry het. 

 

MEISIE: 

Ma, ek het die afgelope tyd ook so ŉ pyn hier onder my hart.  Dalk het ek ook daai siekte...? 

 

MA: 

Nee, my Kind. Beslis nie. 

 

MEISIE: 

Dalk het ek ook dieselfde kanker oorgeërf... 

 

MA: 

Nee! Vergeet dit. Glo my. 
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MEISIE: 

Maar sê nou net, Ma? Sê nou net ek gaan ook vroeg dood soos daai ouma wat ek nooit 

geken het nie... 

 

 

[DIE AANTAL ‘GEVALLE’ EN DIE VOLGORDE KAN AANGEPAS WORD WANNEER DIT IN DIE 

PRAKTYK GETOETS WORD] 

 

 

VERTELLER: 

Al hierdie gevalle en nog baie meer was maar net doodgewone mense in ‘n doodgewone 

plattelandse dorpie. En Kiewiet Vogel was maar een van hulle. 

 

KLUBHUIS/KROEG VAN RUGBYKLUB.  ALMAL LUISTER OOR DIE RADIO NA DIE EINDE VAN ‘N 

RUGBYTOETS VAN ONGEVEER 60 JAAR GELEDE. GEROESMOES EN REAKSIES OP DIE 

WEDSTRYD. ANTIE AGNES AGTER DIE KROEGTOONBANK BEDIEN. 

BY KROEG SIT:  POLISIEMAN, BOER,  AFLOER-OOM EN BURGEMEESTER 

BY TWEE TAFELTJIES SIT:  KIEWIET EN MATER  EN  OUJONGNOOI EN PASTOOR SE VROU 

 

DIE TEENWOORDIGES JUIG AS DIE BOKKE WEN 

KIEWIET: 

EFFE ONVAS OP SY VOETE  Ons drink op die Springbokke! Laat hy val…   STRUIKEL EFFENS  … 

waar hy wil. 

BURGEMEESTER: 

Gelukkig het hulle nie so vrot gedoen as wat jy my garage geverf het nie, Kiewiet. 

KIEWIET: 

Kiewiet Vogel doen nie halwe werk nie.  

OOM (AFLOERMAN): 

Behalwe as die voggies bietjie te dik geloop het. 

ANTIE AGNES: 

Los vir Kiewiet.  Hy’s my beste customer. 
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PASTOOR SE VROU: 

Het julle gehoor die sirkus kom Abelspoort toe? 

POLISIEMAN: 

Ja. Hulle gaan tent opslaan hier op die rugbyveld. 

AFLOER-OOM: 

Uiteindelik gebeur daar darem iets op ons dorp. 

BOER: 

Kiewiet, dalk is dit jou groot kans.  Miskien is daar ŉ ou odd joppie vir jou. Jy kan vir ŉ ekstra 

paar sjielings gaan help. 

ANTIE AGNES: 

Dan kan jy ‘n slag vir jou eie drank betaal. 

KIEWIET: 

Dink julle regtig daar sal ‘n ou geldjie verdien kan word?  

BURGEMEESTER: 

Nou dat julle so daarvan praat, die sirkusbaas het my gister gebel en gevra of ek iemand 

betroubaar het vir ‘n ou takie.  Hy’t nie gesê wat dit was nie.  Enigiemand wat belangstel ?  

Nie?  Dan, Kiewiet, klink dit vir my na jou cup of tea. 

POLISIEMAN: 

Kiewiet drink nie tee nie, net koffie … polisie-koffie! 

AFLOER-OOM: 

Jy moet dalk die olifante se mis gaan optel!  Jy sal reuse zolle daarvan kan draai! 

GELAG 

 

VERTELLER: 

En toe kom die sirkus, vir ‘n week lank.  En niks sou daarna ooit weer dieselfde wees nie... 

 

SIRKUS TONEEL EN SIRKUS GELUIDE, EN MUSIEK.    DIE SIRKUSBAAS LOOP OP EN AF EN 

KRAP SY KOP 

VERTELLER (STEM): 

Soos dit moes wees, word die fortuinverteller, of waarsêer skielik ernsig siek. En die 

sirkusbaas sit met ‘n reuse probleem... 
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KIEWIET KOM AANGESTAP.  DIE SIRKUS BAAS SIEN HOM EN STAP HOM TEGEMOET 

KIEWIET: 

Dag, Meester. Is Meester die sirkusbaas? 

SIRKUSBAAS: 

Inderdaad ja. Is jy die man wat die burgemeester gestuur het? 

KIEWIET: 

Ja, Meester. Ek is Kiewiet Vogel. Daar’s glo ‘n ou werkie vir my? 

SIRKUSBAAS: 

KYK KIEWIET WANTROUIG OP EN AF   Is jy seker jy’s die man wat die... 

KIEWIET: 

Ja, Meester. Die burgemeester het my gehêndpiek. 

SIRKUSBAAS: 

Wel, hy weet seker wat hy doen..  Kom asseblief saam. 

HY LEI VIR KIEWIET TOT BINNE-IN DIE WAARSÊERSTENT.  KIEWIET KYK VERWONDERD ROND 

SIRKUSBAAS: 

Drink jy? 

KIEWIET: 

Drink?  Ek?  Nie druppel nie, Meester, nie ‘n druppel nie. 

SIRKUSBAAS: 

Wel, hier is ons nou. 

KIEWIET: 

Wat is die werk, Meester? 

SIRKUSBAAS: 

Ons waarsêer is ernsig siek.  Ek het nie veel van ‘n keuse nie, sien ek.  Jy moet sy plek neem. 

Sien jy kans? 
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KIEWIET: 

‘n Waarsêer? Wat se ding is dit? 

SIRKUSBAAS: 

‘n ‘Fortune teller’. Jy vertel die mense hul toekoms; eintlik vertel jy hulle net wat hulle wil 

hoor.  Ek sal jou natuurlik eers moet tou wys maak, oplei.  Sal jy dit kan doen? 

KIEWIET: 

Meester, ek dink nie so nie. Dit klink vreeslik ingew... 

SIRKUSBAAS: 

Vyftig Pond kontant, plus kommissie as jy meer as... 

KIEWIET: 

Natuurlik sal ek dit doen, Meester.  Jy kan maar sê ek is reeds op jou staff. 

SIRKUSBAAS: 

Jy sal werk van sesuur tot tienuur saans. Mense besoek die waarsêer in die donker wanneer 

hulle dink niemand sien hulle nie.  Dit beteken jy kan nog met jou dagtaak voortgaan.  Wat 

doen jy vir ‘n lewe? 

KIEIWET: 

Ek, eh… ek is ‘n instandhoudings-engineer.  Wanneer begin ons, Meester? 

SIRKUSBAAS: 

Het jy nou tyd? 

KIEWIET: 

Ja, Meester. ‘n Waarsêer, sê Meester? 

SIRKUSBAAS: 

Ja. Ons sal jou aantrek en vermom. Baard, donkerbril, tulband en so aan. 

KIEWIET: 

Vermom? 
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SIRKUSBAAS: 

Ja. Niemand mag weet dat jy nie die regte waarsêer is nie.  En jy sal jou stem ook moet 

vermom. Jy moet soos ‘n Hongaar klink wat Engels praat. 

KIEWIET: 

Maar Meester, ek kan nie Ingels praat nie. Nie een soos ‘n sigaar nie. 

SIRKUSBAAS: 

Dis ‘n probleem. Dan sal ons jou... wat’s jou naam nou weer? 

KIEWIET: 

Kiewiet, Meester.  Kiewiet Vogel.  Kiewiet kom van my dun beentjies. Wil Meester sien? 

SIRKUSBAAS: 

Vogel sê jy? Hollands? 

KIEWIET: 

My Oupa was Hollands. Hoekom? 

SIRKUSBAAS: 

Ken jy nog so ‘n paar Hollandse woorde? 

KIEWIET: 

Straks so ‘n paar woorde en uitdrukkings.  ‘Wat staat je daar je lul te betragde?’  LAG VIR 

HOMSELF   

SIRKUSBAAS: 

Dan sal ons nuwe waarsêer Hollands praat. Laat ek hoor hoe klink dit. 

KIEWIET: 

Hoe klink wat? 

SIRKUSBAAS: 

Hoe klink dit as jy Hollands praat. 

KIEWIET: 

O. Laat ek sien:  ik zulle wat Hollands praate, ja? Klink dit reg, Meester? 
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SIRKUSBAAS: 

Goed genoeg.  Maar jy sal jou stem verder moet vermom. Kan jy growwer praat? 

KIEWIET: 

Meester, ek kom in die kroeg, soms, net soms.  Daar hoor ek baie growwe taal. Bliksem, 

donner, jou ma se p... 

SIRKUSBAAS: 

Nee, nee, nie skurwe taal nie. Kan jy jou stem anders laat klink. Onthou, hulle mag nie weet 

dis jy nie. 

KIEWIET: 

O. Wat van so:  PRAAT SOOS ‘N VROU  Ik weet dat u uwe vrouw verneuken. Hoe klink dit? 

SIRKUSBAAS: 

SKUD SE KOP   Wat van eerder ‘n diep stem? Soos Ivan Rebrov as hy bas sing. 

KIEWIET:  PRAAT ‘BAS’  Ik ben die waarzegger van over de waters. Myn naam zyn...  Wat 

gaan my naam wees, Meester? 

SIRKUSBAAS: 

Aleksander Borovski.  Dis wat op die bord buite die tent staan. Jy’s ‘n Hongaar wat, sal ons 

sê, na Holland verhuis het.  Ja, jy is Aleksander Borovski.   

HAAL ‘N TULBAND, BAARD, BRIL EN KAFTAN TE VOORSKYN.  Kom ons kyk hoe jy sal lyk.  Trek 

solank aan. 

KIEWIET: 

Gaan die mense nie vir my lag nie, Meester? 

SIRKUSBAAS: 

Nee, glad nie. Dis soos hulle verwag ‘n waarsêer moet lyk.  Nou: wat dink jy wil mense hoor 

as hulle na die waarsêer kom?  

KIEWIET: 

Nee, ek weet nie. Sê maar.  Die waarheid? 
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SIRKUSBAAS: 

Nie altyd nie. Hulle wil goeie goed oor die toekoms, hulle toekoms, hoor. Jou antwoorde 

moet vaag wees. Hulle moet daarin hoor wat hulle wil hoor. En lees hulle lyftaal. As jy sien 

hulle reageer met belangstelling of met ‘n glimlag, weet jy jy het die regte snaar getokkel. 

 

DIE SIRKUSBAAS SE LAASTE SINNE DOOF WEG TERWYL FOKUS NA DIE VERTELLER VERSKUIF 

VERTELLER: 

So het dit gekom dat Kiewiet Vogel die waarsêer geword het. En die dorp se mense het 

gekom. Aanvanklik maar stadig.  Maar kom het hulle gekom... 

 

TENT   KIEWIET VROETEL AAN SY BAARD EN TREK SY KAFTAN REG.  DAN KOM KLIËNT 

NOMMER EEN 

JONGMAN (RUGBYSPELER) KOM IN SONDER OM TE PRAAT EN GAAN SIT. 

WAARSÊER: 

Dag, Ettienne.  

RUGBYSPELER: 

Haai.  Hoe weet Oom wat my naam is? Ken Oom my? 

WAARSÊER: 

Eh, ek, ek bedoel ik, weeten alle dingen.  Ook je naam.  Jy’s een akiewe jongeman, ja? Jy beoefen 

sport. Iets met een bal zoals een ei. Rugby, ja? 

RUGBYSPELER: 

Ja, Oom.  Ek wil hê Oom moet daar in Oom se glasbal kyk en vir my sê of ek volgende jaar die dorp se 

eerste span gaan haal. 

WAARSÊER: 

Eerste span, seg jy? 

RUGBYSPELER: 

Ja, Oom. Die eerste rugbyspan van die dorp. Maar oom sal nie weet wat rugby is nie. Oom kom mos 

van oorsee.  Rugby is ŉ spel wat gespeel word tussen twee spanne van vyftien sp... 

WAARSÊER: 

Jy seg jy wil weete of jy de eerste span sal halen? 
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RUGBYSPELER: 

Ja Oom!  Sal ek? Dis vir my baie belangrik. 

WAARSÊER: 

Om ingang by de jonge meisjes van de dorp te krygen? Meisjes hou van sportiewe mannen? 

RUGBYSPELER: 

Ja Oom! Sal ek volgende jaar plek kry? 

WAARSÊER: 

KYK IN KRISTAL BAL EN DINK NA   Nee. 

RUGBYSPELER: 

Ekskuus? 

WAARSÊER: 

Jy gaan nie plek in die span kry nie. 

RUGBYSPELER: 

Maar, maar waarom nie? 

WAARSÊER: 

Jy klou te lank aan die bal vas.  

RUGBYSPELER: 

Oom? 

WAARSÊER: 

RAAK MEEGEVOER.  STAAN SELFS OP EN BEDUIE.   VERGEET VAN SY HOLLANDSE AKSENT    Die breier 

wil julle oop hardlooprugby laat speel. Maar jy gaan telkens met die bal dood. Paas die dêm bal! 

RUGBYSPELER: 

Dis wat oom Kiewiet ook altyd vir my sê.  AGTERDOGTIG   Hoe weet Oom so baie van rugby? Kom 

Oom dan nie van Holland of êrens nie? 

WAARSÊER: 

Eh, ja wel, ik kryge myn kennis van de bal, de kristal bal. 

RUBGYSPELER: 

Dêm. Oom sê ek gaan nie span kry nie? 

WAARSÊER: 

Jongeman, speel zoals daardie Kiewietman zegge, en dalk haalde je tog het span. 

RUGBYSPELER: 

Dankie Oom. Baie dankie. Sal so maak. Totsiens Oom. Ek sal luister. Nag Oom. 

SKUD HAND EN VERLAAT DIE TENT.  KIEWIET KYK HOM MET TEVREDENHEID AGTERNA 
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WAARSÊER: 

Nou toe nou.  Was dit nou so moeilik?  Kiewiet, ek bedoel Aleksander, tien uit tien vir jou! 

 

 

DIE OUJONGNOOI KOM HUIWERIG IN 

OUJONGNOOI: 

Naand Meneer, as u besig is kan ek later weer kom... 

WAARSÊER: 

Nee nee.  Ek is inderdaad bly dat u gekomen hebbe. Sit alsublief.  TREK VIR HAAR DIE STOEL 

UIT 

OUJONGNOOI: 

Ek weet eintlik nie hoekom ek hier is nie. 

WAARSÊER: 

Je ben een eenzaam vrouw op soek na liefde, ja?  

OUJONGNOOI: 

SAG   Ja, ek is eensaam, baie eensaam. 

WAARSÊER: 

Maar u hebbe tog wat vriendinne? 

OUJONGNOOI: 

Ja, maar ek het nie ŉ ... mansvriend nie. Ek is nie getroud nie, was ook nie en sal seker nooit 

wees nie. 

WAARSÊER: 

Die Hoekie vir Eensames in die Landbouweekblad helpe niet? 

OUJONGNOOI: 

U weet daarvan.  Nee, die verkeerde manne skryf terug. Leeglêers en kansvatters. 

WAARSÊER: 

Maar u is tog een erg lelike, ek bedoel erg leuk vrouw. Aantrekkelik daarby. 

OUJONGNOOI: 

Dankie, maar u sê dit maar net om my te laat beter voel. As ek mooi was, sou ek nie alleen 

gewees het nie. 

WAARSÊER: 

Ook weer waar. Wat kan ek vir jou doen? 
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OUJONGNOOI: 

Sê vir my, gaan ek ooit ŉ man kry? 

WAARSÊER: 

KYK IN DIE BAL  Forget it! 

OUJONGNOOI: 

Vergeet daarvan? Jy bedoel nee?  Nooit nie...  

WAARSÊER: 

De mannen zeg jy probeer te hard. De kaas hardloop niet agter de muis aan. 

SY BEGIN SAGGIES HUIL 

WAARSÊER: 

Ek is jammer. Ek bedoel... 

OUJONGNOOI: 

Ek moes nooit gekom het nie...   KYK OP NA DIE WAARSÊER   Niemand nie? Ek smag so na ‘n 

man aan my sy. 

WAARSÊER: 

Je bedoeld, je zoek een belangstellend man? 

OUJONGNOOI: 

Jy bedoel een waarin ék belangstel? 

WAARSÊER: 

Nee. Ik bedoelde … ja. Dat is exactly wat ek wou vragen. 

OUJONGNOOI: 

Daar is iemand. Maar as die mense weet wie hy is, sal hulle dink ek is mal. 

WAARSÊER: 

Wat sou de rede wees? 

OUJONGNOOI: 

Wel, almal sien neer op hom, dink hy’s ŉ nikswerd. Maar ek het hom dopgehou. Hy’t ŉ sagte 

hart en is altyd vriendelik, en hulpvaardig. Maar hy drink bietjie te veel. 

WAARSÊER: 

Wie is hy? 

OUJONGNOOI: 

Jy sal hom nie ken nie. Sy naam is Kiewiet... 
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WAARSÊER: 

VAL AMPER VAN SY STOEL AF   Kiewiet... Jy sê jy stel... 

OUJONGNOOI: 

Ek het ŉ sagte plekkie vir hom.  Maar u het gesê daar is vir my geen hoop nie... SUG DIEP 

WAARSÊER: 

Almiskien moet ek weer in my bal kyke.   BUIG VORENTOE EN STAAR NA KRISTALBAL  Ek sien 

tog die mogentlikheid van iemand... 

OUJONGNOOI: 

OPGEWONDE  Is u ernstig?  Dankie, Meneer, baie dankie...  STAAN OP  Dankie dat u my 

weer hoop gegee het.  STAP UIT 

WAARSÊER: 

Kan dit waar wees? Wil jy nou meer... 

DIE WAARSÊER WORD UIT SY EUFORIE GERUK AS DIE VOLGENDE KLIËNTE OPDAAG 

 

TWEE JONGMANNE KOM GROOTDOENERIG BINNE EN GAAN SIT-LÊ OP DIE STOELE 

JONGMAN 1: 

Jy’s ‘n fake! 

WAARSÊER: 

Ekskuus?  

JONGMAN 2: 

Jy maak of jy als weet.  Ons gaan jou ontmasker as ‘n verneuker. 

WAARSÊER: 

VAT ONWILLEKEURIG AAN SY BAARD  Wat bedoel julle manne? 

JONGMAN 1: 

Kom ons kyk hoe goed is meneer die kamstige waarsêer.   STEEK SY HAND IN SY SAK EN HOU 

DIT UIT NA DIE WAARSÊER MET IETS IN SY VUIS 

JONGMAN 2: 

Toe, slimgat, sê vir ons, wat hou my pal in sy hand? 

KIEWIET SIT ‘N OOMBLIK ONGEMAKLIK STIL 

JONGMAN 1: 

Lyk my nie die grote Aleksander weet nie? 
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WAARSÊER: 

Julle is reg. Ek weet niet wat je in je hand houden. DRAMATIESE POUSE  Maar ek weet wat, 

of eigentlik wie ...  WYS NA JONGMAN 2  ... in jou katel was.  Een heel aanvallig meisje. Toe, 

seg vir jou vriend wie dit was. 

JONGMAN 2: 

Ek weet nie waarvan jy praat nie. Dis ‘n liegspul. 

WAARSÊER: 

Kom ons kyken in het kristalbal of ons de naam kan zienen. 

JONGMAN 2: 

BEGIN OPSTAAN  Kom, jy kan sien hierdie man lieg. Hy’s … vals. Kom ons gaan. 

JONGMAN 1: 

Nee wag, sit. Ek wil hoor hoor. Wat is die naam? 

WAARSÊER: 

KYK IN DIE BAL  Ik ziet de naam beginnen met, met … lat ik zienen … met een Z … nee, een S. 

JONGMAN 2: 

STAAN OP EN BEGIN REM AAN VRIEND  Kom! Kom ons gaan. Die man praat snert. 

JONGMAN 1: 

STEUR HOM NIE AAN SY VRIEND NIE.  NOU BAIE GEÏNTERESSEERD. LEUN VORENTOE  Laat 

ons hoor. Laat ons hoor wat die naam is. 

WAARSÊER: 

Laat ik zien  S … lyken my de naam is S … de naam is Stella.  Kent je een Stella? 

JONGMAN 1: 

Stella? Jou vuilgoed! Dis mos my meisie! 

JONGMAN 2: 

Dis nie wat jy dink nie!  Ek kan verduidelik. Ons het niks … 

JONGMAN 1: 

Jou lae vark!   

DIE TWEE BESPRING MEKAAR EK DIE HARE WAAI 

 

VERTELLER: 

En so is die waarsêer gebore. Nog mense van die dorp het hom kom sien om te hoor wat die 
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toekoms vir hulle inhou. Aanvanklik het Kiewiet dit ligtelik opgeneem. Want hy’t nie geweet 

wat sou volg nie… 

 

RUGBYKLUBHUIS.  ANTIE AGNES EN ‘N PAAR DORPENAARS TEENWOORDIG.   

KIEWIET: 

KOM INGESTAP. SLUIT BY MATER (VERTELLER) AAN   Antie Agnes, bring daar ‘n dop. Die 

gewone.  My ou Mater, was dit nou pret. 

MATER: 

Was jy suksesvol as ‘waarsêer’? 

KIEWIET: 

Ek sou nogal so sê. Daar het agt mense gekom.  

MATER: 

Het jy vir hulle iets beteken? 

ANTIE AGNES BRING SY DOP. LET WEL: MATER IS EINTLIK ‘N FIKTIEWE VRIEND.  DAAROM 

PRAAT NIEMAND ANDERS MET HOM NIE EN HY WORD OOK NIE BEDIEN NIE 

KIEWIET: 

Iets beteken? Ek weet nie. Moes ek? Die geld is goed, dis die belangrikste. 

MATER: 

Jy neem die ding nie ernstig op nie...? 

KIEWIET: 

Nie rêrig nie. Dis mos maar in ieder geval ‘n verneukspul. 

ANTIE AGNES: 

So wat dink julle van die sirkus? 

ALGEMENE INSTEMMENDE GEBROM 

En wat sê julle van die fortuinverteller? 

BURGEMEESTER: 

Ek glo nie in sulke goed nie. Hy suig sommer goed uit sy duim uit om te sê,  die soort goed 

wat mense graag wil hoor. 

PASTOOR SE VROU: 

Baie mense gaan na hom toe. Hulle sê hy kyk jou eers diep in die oë, dan staar hy na sy 

kristalbal. Dan vertel hy jou goed van jou lewe wat net jy weet. 
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EIENDOMSAGENT: 

Dinge soos? 

PASTOOR SE VROU: 

Ag, ek weet nie. Ek was nog nie self by hom nie.  Die pastoor sal my afslag as ek dit sou 

waag. 

BURGEMEESTER: 

Ek sê nog steeds dis ‘n bogspul. Is daar iets wat hy gesê het, wat waar is? 

ANTIE AGNES: 

Ek was ook by hom. 

EIENDOMSAGENT: 

Antie, Agnes, jy van alle mense?  En wat het hy gesê? 

KIEWIET KYK ‘N PAAR MAAL BETEKENISVOL NA SY VRIEND 

ANTIE AGNES: 

Ek wou ander goed by hom weet, maar hy het dit geïgroneer (!) en my gewaarsku oor die 

trapreëling op na my stoorkamer. Hy sê hy sien iemand daar afval en dat ek groot skade 

gaan ly. 

PASTOOR SE VROU: 

En? Is daar toe fout met die reëling? 

ANTIE AGNES: 

Ek het hom nie ernstig opgeneem nie. Ek het nog nie gaan kyk nie. 

EIENDOMSAGENT: 

Nou maar gaan, mens, dat ons die ‘waarsêer’ verkeerd kan bewys.  

ANTIE AGNES STAP AF.  DIE GESKERTS GAAN VOORT.  DAN DIE GELUID VAN ‘N TRAPREËLING 

WAT INMEKAARSTORT.  DAN GESKOKTE STILTE 

 

VERTELLER: 

Letterlik binne enkele ure het die waarsêer se reputasie die hoogte ingeskiet. En het die 

stormloop begin. En wat die volgende paar aande in daardie tent afgespeel het, het 

verreikende gevolge gehad... 
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TENT 

BOER (DOLF NEL) KOM IN, STOF DIE STOEL MET SY HOED AF EN GAAN SIT. 

BOER: 

SKUD HAND  Bly te kenne. Dolf Nel. Hoe voer u die van? 

WAARSÊER: 

Eh, Alexander... Konkoksi, ek bedoel Konkovski 

BOER: 

Aangenaam. 

 WAARSÊER: 

Jy wil weeten of jy jou plaats verkopen moet? 

BOER: 

Ja! Hoe weet... Natuurlik. Jy’s veronderstel om dinge te weet. Moet ek? 

WAARSÊER: 

Moet je wat? 

BOER: 

Moet ek die plaas verkoop? 

WAARSÊER: 

KYK IN KRISTALBAL   Ik ziet een vernamen man die geld tellen en breed glimlag. 

BOER: 

Is dit ek? 

WAARSÊER: 

Nee, jy’s nie vernaam nie. Jy’s net Dolf Nel van Eendekuil. 

BOER: 

Nou wie dan?  Die burgemeester!  Hy wil my plaas by my koop, vir ŉ appel en ŉ ei. Nou 

hoekom sou hy dit wou doen? Hulle sê dan vir my die grond is amper niks werd nie. Die 

burgemeester sê hy wil my net uit die nood help deur die plaas te koop. 

WAARSÊER: 

KYK IN KRISTALBAL  Ik ziet mensen op je plaats rond lopen de grond te inspekteren. 

BOER: 

Juis! Dit was glo manne van die departement grondsake. Die eiendomsagent sê hulle 

beweer my plaas is vrot van een of ander plantsiekte. Ek sien niks, maar die manne van die 

bank het dit beaam. Nou dreig hulle om my lening op te roep, of so iets. 
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WAARSÊER: 

Geloof u dat? 

BOER: 

Ek kan tog nie met hulle stry nie. Maar iets pla my. Dis dié dat ek na jou gekom het om vir 

my te sê wat moet gebeur. Wat moet ek doen? 

WAARSÊER: 

Je moet niet verkope! Never! 

BOER: 

Ek moenie verkoop nie? Is jy seker? 

WAARSÊER: 

Jou grond is uiters baie werd, en bedoel waard. 

BOER: 

Maar ek verstaan nie. Almal sê vir my... 

WAARSÊER: 

De mannen wat op jou grond rondgeloop het, hulle had klein pikke en hamertjes? 

BOER: 

Ja... maar ek verstaan nie. DINK NA  Prospekteerders! Daar’s, daar’s goud of koper of iets op 

my grond? 

WAARSÊER: 

Jy’s nie vernaam nie, maar jy’s nie dom nie. 

BOER: 

Daai bliksem wil my grond vir neks to nofing koop, want daar’s minerale op! 

WAARSÊER: 

Steenkool. 

BOER: 

Hartlike dank, Meneer. Wat moet ek nou doen? 

WAARSÊER: 

Stuur die burgemeester in sy moer en gaan sien die wetsgeleerde op die buurdorp. 

BOER: 

Weereens dankie. STAAN OP EN SKUD WAARSÊER SE HAND. Jy is inderdaad ŉ wyse man. 

Kan ek nie vir jou so ‘n ou ietsie ekstra gee nie? Net om dankie te sê. 

WAARSÊER: 

As u nou so daarop aandring. 
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BOER: 

Hierso.  STOP IETS IN SY HAND  Tot wederom. 

WAARSÊER: 

Dankbaar, Meester.  SAK TERUG IN SY STOEL EN VRYF SY VALS BAARD UIT POSISIE  Wyse 

man. Wil jy nou meer... 

 

 

WAARSÊER HOOR IEMAND EN STAP TENTDEUR TOE EN NOOI JONG MEISIE BINNE 

WAARSÊER: 

Kom binne, jonge dame. Sit gerust. Waarmee kan ik u van dienst weezen? 

JONGMEISIE: 

Oom, ek bedoel Meneer, kan u regtig in die toekoms in sien? Kan u voorspel wat gaan 

gebeur? 

WAARSÊER: 

Dat is myn gawe. Waarmee kan ik helpe? 

JONGMEISIE: 

Oom, ek wil hê Oom moet vir my sê hoe lank ek nog gaan leef. 

WAARSÊER: 

Hoe oud jy gaan worden? Waarom sou je dat wou weete? 

JONGMEISIE: 

Ek is bang ek gaan vroeg dood, Oom. 

WAARSÊER: 

Vroeg te sterwe? Nou hoekom is jy bang dat dit zou gebeure? 

JONGMEISIE: 

My pa is onlangs dood aan ŉ oorerflike siekte.  Hy het ŉ wrede dood gesterf. Uitgeteer. 

Oom Waarsêer, ek is bang ek het dit by my pa geërf.  

WAARSÊER: 

Hoekom seg jy zo? 

JONGMEISIE: 

Ek het die afgelope tyd ook dieselfde pyne in my lyf. Ek is seker ek het dit reeds onder lede.  

BEGIN EMOSIONEEL WORD  Meneer, is ek reg? Is ek besig om dood te gaan? 



28 
 

WAARSÊER: 

Toemaar my kind. Hou op worry. 

 JONGMEISIE: 

My ma sê ook ek moet my nie bekommer nie.  Hoe kan ek op hou w... 

WAARSÊER: 

Jy het nie die oorerflike siekte, mijn kindje. 

JONGMEISIE: 

Regtig? Oom het dan nie eers in die bal gekyk nie. Is Oom seker? 

WAARSÊER: 

Doodseker. Ik bedoel, heeltemaal zeker. 

JONGMEISIE: 

Ek is bly. Maar hoe is dit moontlik? Wat van die pyne in my b...? 

WAARSÊER: 

Jy het nie dieselfde siekte nie, want jou pa is nie jou pa nie. 

JONGMEISIE: 

Wat sê Oom? Ek verstaan nie... 

WAARSÊER: 

Koos Venter is nie jou regte pa nie. Daarom sal jy nie Koos se siekte kry nie. Ek is jammer dat 

ek die een is wat vir jou moet sê, maar jy is ‘n ander man se kind. Gaan vind maar self uit. 

JONGMEISIE: 

Dis nie waar nie! Oom lieg dit! 

WAARSÊER: 

Dit is so, Hartjie. Hulle steek dit al die jare vir jou weg. 

JONGMEISIE: 

Dit kan nie wees nie.  Hoe weet Oom dit? 

WAARSÊER: 

Ek, ik weete dit maar net. 

JONGMEISIE: 

Jy lieg vir my! My pa is my pa! Hoekom lieg jy vir my!? 

WAARÊER: 

Gaan vra jou ma as jy my nie glo nie.  Ek wou jou nie sê nie, maar jy’t my kom vra. 
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JONGMEISIE: 

Dan’t hulle al die jare vir my gelieg. Ek wens ek was eerder klaar dood... 

SY STAAN OP EN LOOP UIT ASOF IN A DWAAL.  WAARSÊER WIL DAAR TROOS, MAAR MAAK 

NET SINLOSE BEWEGINGS 

 

DAN IS DIE OUJONGNOOI TERUG 

OUJONGNOOI: 

Hallo Meneer. 

WAARSÊER: 

Juffrou Saretta, jy is terug? 

OUJONGNOOI: 

Hoe ken u my naam? Ja, ek’s terug, as u nie omgee nie. 

WAARSÊER: 

Natuurlik geef ik niet om. Ek is inderdaad verheug. 

OUJONGNOOI: 

Ek wil net weet.  U sê die kaas moet nie agter die muis aan hardloop nie.  Hoe moet ek maak 

om... 

WAARSÊER: 

Wag, Juffrou.  Ek is een waarsegger, niet een ... raadgewer. 

OUJONGNOOI: 

Ek weet. Maar u is so ‘n wyse man en ek sien u het ‘n hart vol begrip.  Wat ek wil weet is: 

wat moet ek doen om Kiewiet, u weet, die man waarvan ek u vertel het, se aandag te trek 

sonder om hom ook af te skrik. 

WAARSÊER: 

U stel regtig in hom belang? 

OUJONGNOOI: 

Wel ja.Ek het gedink u sal weet hoe, want u herinner my baie aan hom. 

WAARSÊER: 

SLAAN ONMIDDELLIK WEER OOR NA SY OORDREWE WAARSÊER STEM   Eh, wel... wat moet 

je doet? Laat ek sien... Dink aan iets wat hy by uwe huis moet reg komen maken. Dan nooi u 

hom vir een ... koppje tee. Dan sal dingen gebeuren. 

OUJONGNOOI: 

Net dit? Dink u dit sal werk? 
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WAARSÊER: 

Laat ik net so eve in my bal kyke.  Ja, dit zal beslis werk. Vat my woord. 

OUJONGNOOI: 

Dankie. Baie dankie.  Ek kan nie wag nie. Sal sommer dadelik iets in my huis gaan breek.  

Totsiens, Meneer. En nogmaals dankie. 

WAARSÊER GEE ‘N HUPPELDANSIE AS SY UIT IS 

 

 

DIE PASTOOR KOM TENT BINNE EN KYK WANTROUIG ROND 

WAARSÊER: 

Pastoor? Wat maak u hier?  Ek bedoel, ek siet u is een pastoor. 

PASTOOR: 

Naand... Meneer. Ek weet nie of u van ons geloof is nie, maar ek wil u ernstig kom vermaan. 

WAARSÊER: 

Pastoor? 

PASTOOR: 

Om fortuin te vertel is van die Bose. 

WAARSÊER: 

Ik ben geen fortuinverteller. Ek is een waarsegger. 

PASTOOR: 

Almiskie. Waarmee u u besig hou, is teen die Woord. Ek wil u aanspreek om dit te staak 

voordat u die toorn van Bo op u hals haal. 

WAARSÊER: 

Maar ik help tog de mensen? 

PASTOOR: 

Ek betwis nie die feit dat party oningeligte persone sekere nut uit u insette kry nie, maar dit 

bly steeds duistere dade. 

WAARSÊER: 

U zeg dis van die Bose? 

PASTOOR: 

Na dese kan u nie sê dat u nie geweet het nie. 
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WAARSÊER: 

Jammer, Pastoor.  Dankie, Pastoor. 

PASTOOR: 

KYK OOR SY SKOUER EN LEUN VORENTOE  Maar siende dat ek nou hier is, en siende dat ek 

my sjieling betaal het, kan ek u seker maar ŉ vraag vra...?  Ek meen, om geld te mors is mos 

ook eintlik ‘n sonde. 

WAARSÊER: 

Ek verstaan nie? 

PASTOOR: 

Kan u vir my kyk of ... wat ek wil weet ...  LEUN NOG NADER  Daai boekhouer wat ons 

gemeente se boeke doen, hy kom gans en al te veel by die pastorie. 

WAARSÊER: 

Wat wil Pastoor weet? 

PASTOOR: 

Het hy en ... my vrou ŉ … ding aan? Kyk in daai kristal van jou en kyk of my vrou… 

WAARSÊER: 

U wil weete of uwe vrou ontrou aan u zyn? 

PASTOOR: 

Nou nie so erg nie, hoop ek. Eerder of sy deur die boekhouer se attensies ... of ek rede het 

om bekommerd te wees. 

WAARSÊER: 

Laat ek kyk.  STAAR IN BAL   Ek siet een man wat verkeerd handeld. 

PASTOOR: 

So ŉ bliks...skottel. Ek het geweet hy lê by my vrou aan! 

WAARSÊER: 

Ik siet een man wat zyn vrouw afskepe... 

PASTOOR: 

Dis dié dat hy by my vrou aanlê!   

WAARSÊER: 

Ik siet een eenzaam vrou... 

PASTOOR: 

Hiervoor gaan hy boet. Hy sal agterkom... 
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WAARSÊER: 

HARDER EN MET KLEM  Ik ziet een man wat ... bid in plaats daarvan dat hy liefde make. 

STILTE VIR ‘N PAAR OOMBLIKKE 

PASTOOR: 

Jy bedoel ... Dis ék wat ... 

WAARSÊER: 

Ik spreek net wat ik sien. En ik siet een vrou wat na haar man hunker maar hy is te beezig.  

Te bezig met goede dingen is nog steeds té besig vir het heel beste. 

PASTOOR: 

Met ander woorde … u sê eintlik … POUSE, DINK  DIEP.  DIE WAARSÊER KNIK SY KOP  Dankie 

Meneer. U is inderdaad  ŉ man met rype insig.  STAAN OP EN SKUD WAARSÊER SE HAND 

MET ALBEI HANDE  As u my nou sal verskoon. Ek het iets baie belangriks om aandag aan te 

gaan gee... 

 

 

RUGBYKLUBHUIS  DIE GEWONES IS DAAR 

ANTIE AGNES: 

Wat dink julle nou van die waarsêer? 

OUJONGNOOI: 

Ek dink hy is ‘n man van intergriteit. 

BOER: 

Die mense sê hy het nuwe lewe na die dorp toe gebring. 

EIENDOMSAGENT: 

Dis skrikwekkend om te dink dat hy so alles van almal weet. Hoe weet hy dit? 

BURGEMEESTER: 

Hy’t dalk net sy huiswerk goed gedoen oor ons dorp en sy mense.  

PASTOOR SE VROU: 

Ek weet nie hoe hy dit weet nie, maar hy het ten minste een kop geswaai... 

ANTIE AGNES: 

Hoe dit ookal sy, die waarsêer is ‘n formidabele man. 

 

KIEWIET EN MATER STAP DIE KLUBHUIS IN TERWYL DIE LAASTE SINNE GESÊ WORD 
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BURGEMEESTER: 

Gepraat van ‘n formidabele man, hier is nog een: ons eie Kiewiet. 

KIEWIET: 

Dag, mense. 

ANTIE AGNES: 

Iemand het jou gisteraand laat uit die waarsêer se tent sien kom. 

KIEWIET: 

Wel, eh... 

BURGEMEESTER: 

Wat het jy daar gaan maak?  Is daar iets wat Kiewiet nie vir ons wil sê nie?   STAAN OP EN 

LOOP NA KIEWIET   Het Kiewiet ‘n ou geheimpie wat hy nou met ons gaan deel? 

KIEWIET: 

Dis ... dis nie wat julle dink nie. Ek kan verduidelik. 

EIENDOMSAGENT: 

Mense, Kiewiet Vogel is eintlik ... ‘n man met ‘n toekoms.  Hy het die waarsêer gaan sien om 

vir hom sy toekoms te voorspel!  Hy is nou ‘n man met drome. Wie sou dit kon dink? 

AFLOER-OOM: 

Ek hoop nie jy het goeie dopgeld gaan mors om te hoor wat daar vir jou in die toekoms 

voorlê nie.  

EIENDOMSAGENT: 

Kiewiet is en bly onse Kiewiet. Sy enigste droom is waar sy volgende dop vandaan gaan 

kom!  

OUJONGNOOI: 

Sies. Julle is lelik met hom. 

BURGEMEESTER: 

Ons drink op Kiewiet. Ons hou van jou net soos jy is!  Cheers! 

 

AANDAG VERSKUIF NA KIEWIET EN MATER BY HUL TAFELTJIE 

KIEWIET: 

Hulle is verkeerd! 

MATER: 

Hoe so? 
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KIEWIET: 

Ek is meer as net die Kiewiet Vogel waarvan hulle praat. Ek is... ek het die afgelope paar dae 

iets ontdek wat ... Weet jy Mater, ek besef nou eers ek het drie dae laas gedrink. 

MATER: 

Ek het dit agtergekom. 

KIEWIET: 

Ek het iets ontdek wat meer ... wat my ‘n groter kiek gee as enige bottel brandewyn. 

MATER: 

En wat is dit? 

KIEWIET: 

Om ‘n ‘iemand’ te wees. En om iets in mense se lewens te beteken. Meer as dakke verf of 

paraffien yskaste heelmaak.  Mater, verlede week het ek die van der Merwes se toilet gefix, 

maar gisteraand het ek die kak in hulle lewens uitgesort. 

MATER: 

Skote Petoors. Hoe laat dit jou voel? 

KIEWIET: 

Wonderlik. Mense kyk na my asof hulle my respekteer, asof hulle waardering vir my het.  

Hulle sê ek is ‘n “wyse man”. Net so: ‘n “wyse man”. 

MATER: 

Eintlik verwys hulle na die waarsêer... 

KIEWIET: 

Ek is die waarsêer!  Kiewiet Vogel is die waarsêer, die formedabele en wyse man. Hulle...  

WYS NA DIE MENSE IN DIE KLUB ... hulle weet dit net nie. 

MATER: 

En hulle mag ook nie. Dan sal alle hel los wees. 

KIEWIET: 

Ek weet.  Wat my laat goed voel, is dat ek hierdie week uitgevind dat daar wel een mens op 

die dorp is wat my aanvaar vir wie ek is.  Behalwe jy natuurlik.  Iemand wat nie van die 

waarsêer nie, maar van Kiewiet Vogel hou. Blykbaar nogal baie van hom hou, en hom 

respekteer. 

MATER: 

Wie? 

KIEWIET: 

Sy.  WYS NA DIE OUJONGNOOI   
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MATER: 

Saretta, die orrelis? Hoe weet jy dit? 

KIEWIET: 

Sy het dit reguit vir my, wel, eintlik vir die waarsêer, gesê. Sonder dat sy geweet het dis ek. 

MATER: 

En? 

KIEWIET: 

Dit het in g’n jare gebeur dat iemand in my belangstel nie. In my, Kiewiet Vogel.  Ek hou 

skielik weer daarvan om in die spieël te kyk. Maar die ander mense van die dorp dink mos ek 

is ‘n nikswerd, ‘n nobody. 

 MATER: 

En hoe laat dit jou voel? 

KIEWIET: 

Ek wil nie meer Kiewiet wees nie! Hulle is verkeerd. Ek hét drome. Ek soek ‘n beter toekoms. 

Ek het dit geproe, en ek wil meer daarvan hê. Ek was nie altyd die Kiewiet met wie mense 

spot nie. Ek kon iets van my lewe maak, maar … 

 

DIE POLISIEMAN KOM INGESTORM 

POLISIEMAN: 

Het julle gehoor? Annelien Venter het probeer selfmoord pleeg. 

ANTIE AGNES: 

Wat vertel jy ons? Is sy okei? 

POLISIEMAN: 

Sy’s in die kliniek. Hulle het haar maag uitgepomp. Sy’s nou buite gevaar. 

PASTOOR SE VROU: 

Maar hoekom sou sy dit wou doen? 

POLISIEMAN: 

Sy praat nog nie. Maar dit het gebeur pas nadat sy by die waarsêer was... 

ANTIE AGNES: 

Wat vertel jy my?  En dit pas nadat ons die man se lof so staan en besing het. 

BURGEMEESTER: 

Ek het geweet daar is êrens ‘n slang in die gras by daardie waarsêer vent. 
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DIE GEROESEMOES DUUR VOORT EN DIE AANDAG VERSKUIF NA DIE KIEWIET TAFEL 

MATER: 

Kiewiet, jy moet dadelik ophou. Kyk wat het gebeur? Jy’s met ‘n gevaarlike speletjie besig.  

Gaan sê vir die sirkusbaas jy’s klaar met die waarsêer-ding. 

KIEWIET: 

Nee! 

MATER: 

Jy gaan, jy kan in groot moeilikheid kom as die ding op die lappe kom. Jy sal moet ophou. 

Dadelik. 

KIEWIET: 

Ek het nou eers begin. 

MATER: 

‘n Meisie is amper dood oor sy na jou geluister het. 

KIEWIET: 

Maar sy het geluister!  Verstaan jy nie? Sy’t my ernsig opgeneem. Mense neem my ernstig 

op. Vir die eerste keer in my hele lewe is ek iemand. Sien ek hoe my lewe ‘n verskil maak. 

Verstaan jy? Kiewiet Vogel se lewe maak sin. En niemand gaan dit van my af wegvat nie...  

 

 

EIENDOMSAGENT EN DIE SIRKUSBAAS IN GESPREK 

EIENDOMSAGENT: 

Daardie waarsêer van jou het ons miljoene Pond gekos! 

SIRKUSBAAS: 

Hoe so? 

EIENDOMSAGENT: 

Hy’t leuens oor ons gaan staan en verkondig. 

SIRKUSBAAS: 

Watse leuens? 

EIENDOMSAGENT: 

Dis nie nou ter sake nie, maar nadat een van ons kliënte by hom was, het hy sy ooreenkoms 

met ons gekanselleer, ‘n kontrak van miljoene. 
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SIRKUSBAAS: 

En wat wil jy hê moet ek daaraan doen? 

EIENDOMSAGENT: 

Hom dadelik afdank en sy tent onmiddellik sluit. 

SIRKUSBAAS: 

Wag nou, Mevrou. Weet jy wie die waarsêer is? 

EIENDOMSAGENT: 

Nee. Dis mos een van jou mense wat jy van oorsee hierheen ingevoer het. 

SIRKUSBAAS: 

So jy weet nie wie hy is nie? 

EIENDOMSAGENT: 

Ek het mos so gesê. Wat het dit met die saak te doen? Jy moet hom asseblief onmiddellik 

afdank, of ons sal verplig wees om dit verder te voer. 

SIRKUSBAAS: 

Mevrou, ek is jammer oor u verlies, maar daar is ‘n vrywarings-kennisgewing buite die tent. 

U het geen saak nie. En buitendien. Die huidige waarsêer het besonder goeie geld vir die 

sirkus ingebring.  

EIENDOMSAGENT: 

So u gaan niks doen nie... 

SIRKUSBAAS: 

Dis reg. As u my nou sal verskoon. Dis ons laaste aand vanaand en ek moet nog die waarsêer 

se geld vir hom gaan regkry.  Totsiens, Mevrou. 

 

 

 

TENT 

OUERIGE VROU KOM TENT BINNE. HAAR MAN DRENTEL AGTERNA 

AFLOERVROU (TANNIE): 

Naand Meneer. 

WAARSÊER: 

Goede avond Madame. Naand Meneer. En hoe kan ik u tot diens weezen? 
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AFLOERVROU: 

U kan goed sien? Ek bedoel u weet van dinge? 

WAARSÊER: 

Ik weete wat aangaan. Wat wil u weete? 

AFLOERMAN (OOM): 

Ek dink ons jaag ‘n dooie perd. Kom ons gaan liewer. Jammer dat ons u tyd gemors het, 

Meneer.  STAAN OP  

WAARSÊER: 

AAN VROU  Jy wil weete wie jou afloerde..  MAN GAAN SIT STADIG 

AFLOERVROU: 

Ja!  Hoe’t jy geweet? Ek bedoel, weet jy wie dit is? 

WAARSÊER: 

Natuurlik weete ik dat heel goed. 

AFLOERMAN: 

Kom, Vrou. STAAN WEER OP Die Sersant het mos gesê hy’t geen vreemde spore onder die 

venster gekry nie. Jy’t jou net verbeel. Die waarsêer weet niks. Hy hou hom net slim. 

AFLOERVROU: 

Hy’t geweet van die hele afloer-ding. Sit! Meneer, sê my asseblief, wie doen so ŉ vieslike 

ding? En hoekom? 

WAARSÊER: 

Hoekom, dat weete ik niet. Maar wie dit gedaan heeft, dat weete ... uwe man... 

AFLOERVROU: 

DRAAI NA HAAR MAN  Jy weet!? Jy’t al die tyd geweet? 

AFLOERMAN: 

Wel, eh... Hy lieg! Hy sê dit net omdat hy self nie weet nie! 

AFLOERVROU: 

KIL Weet jy wie dit is, Albertus?  Wie was dit? 

AFLOERMAN: 

Dit was... Kiewiet Vogel! 

AFLOERVROU: 

Kiewiet, die verwer? 

AFLOERMAN: 

Ja, dit was hy. 
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AFLOERVROU: 

AAN WAARSÊER  Meneer, wás dit die verwer? 

WAARSÊER: 

AAN MAN  Meneer u weete dat is niet zo. Vertel aan uwe vrou wie de waare afloerder zyn. 

AFLOERMAN: 

Ek het mos gesê dit was Kiewiet.  Ek het hom self gesien. 

WAARSÊER: 

Vertel haar! 

AFLOERMAN: 

Dit was Kiew... 

WAARSÊER: 

Vertel haar... 

AFLOERMAN: 

KOPONDERSTEBO  Dit was ... ek... 

WAARSÊER: 

Een beetje meer luid. 

AFLOERMAN: 

Dit was ek. 

AFLOERVROU: 

Jy? Albertus, wat gaan aan? Jy? Is jy seker? Ek bedoel... 

AFLOERMAN: 

Dit was ek, okei. Ek was die vent wat jou afgeloer het! 

AFLOERVROU: 

Maar hoekom, Albertus? Hoekom? 

AFLOERMAN: 

Want... Helen, al die jare hou jy alles ... toe. Trek in die badkamer uit en aan.  

AFLOERVROU: 

Albertus? 

AFLOERMAN: 

Selfs as ons ... jy weet wat... dan moet dit donker wees. Helen, ek sien jou nooit ... soos jy is 

nie. 
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AFLOERVROU: 

Maar ek is oorgewig en ... middeljarig... 

AFLOERMAN: 

 Maar vir my was jy, is jy nog altyd mooi … pragtig net soos jy is. 

AFLOERVROU: 

Jy bedoel jy’t my afgeloer om my lyf te sien? Omdat jy my lyf... 

AFLOERVROU: 

Begeerlik vind. Dis hoekom. Maar jy het my nog nooit toegelaat om... 

AFLOERVROU: 

Albertus, ek het dit nooit geweet nie. En al die tyd het ek gedink jy dink ek is vet en lelik. Jy 

wou my so graag sien dat jy bereid was …  dat jy … Dankie, my Man... 

DIE TWEE STAP INGEHAK UIT DIE TENT EN LOS DIE WAARSÊER AGTER SONDER OM HOM TE 

GROET.  DAN DRAAI HULLE OM 

AFLOERVROU: 

Dankie Meneer die Waarsêer. Wat jy vandag vir ons gedoen het, het moontlik ons huwelik 

gered. 

HULLE STAP AF.  MAN KNYP VROU SE BOUD, SY GEE SPEELSE GILLETJIE.  WAARSÊER SIT 

BEHAAGLIK AGTEROOR  

 

 

‘N TOTALE VREEMDELING MET LANG HARE EN ‘N SNOR KOM DIE TENT BINNE EN GAAN SIT. 

WAARSÊER: 

Naand. Ik kent jou niet… 

VREEMDELING: 

Is jy nie veronderstel om alles te weet nie? 

WAARSÊER: 

Waarmee kan ek u helpen? 

VREEMDELING: 

Eers moet jy vir my sê wie ek is. 

WAARSÊER: 

Dat weet ik nie. Maar als u iets willen weten oor uwe toekoms… 
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VREEMDELING: 

Maar ek weet wie jy is! 

WAARSÊER: 

Ekskuus? 

VREEMDELING: 

Jy is nie wie jy voorgee om te wees nie. Jy is die handyman van die dorp… 

WAARSÊER: 

Is jy seker? Ek bedoel, ik is dat niet! 

VREEMDELING: 

Jy is Kiewiet Vogel! 

WAARSÊER: 

Hoe…  weet jy dit? 

VREEMDELING: 

Want ek is … PLUK DIE PRUIK EN SNOR AF  … ek is jou Mater! 

VIR ‘N OOMBLIK IS KIEWIET OORBLUF 

WAARSÊER: 

Jou bliksem!  Jy het my hart amper gaan laat staan.  Hoekom doen jy dit aan my!? 

MATER: 

Ek weet dis ‘n stink grap, wel, poging tot ‘n grap. Maar, Kiewiet, wat as dit regtig gebeur? 

WAARSÊER: 

Wat gebeur? 

MATER: 

As jy uitgevang word. Wat gaan dan gebeur? 

WAARSÊER: 

Ek weet nie. Het nog nie regtig daaraan gedink nie. 

MATER: 

Kiewiet, jy moet baie versigtig wees. Niemand mag weet wie die waarsêer in werklikheid is 

nie. Daar gaan mense op die dorp wees wat absoluut niks daarvan gaan hou nie. 

WAARSÊER: 

Ek hoor jou. Ek hoor jou. Dankie. 

MATER: 

Miskien moet jy ophou, voor dit te laat is. 
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WAARSÊER: 

Dat kan ik niet. Nou as jy my sal verskoon, ek het werk om te doen… 

MATER MET ‘N KOPSKUD AF 

 

 

‘N MIDDELJARIGE MAN KOM INGESTAP.  DIE WAARSÊER HERKEN HOM AS DIE 

PENNINGMEESTER VAN DIE RUGBYKLUB 

PENNINGMEESTER: 

Dag, Meneer Aleksander 

WAARSÊER: 

Je ben de penningmeester van de rugbyklub, ja? 

PENNINGMEESTER: 

Ja. Ek het vermoed jy sou weet. Anders was jy nie die waarsêer nie. 

WAARSÊER: 

Waarmee kan ik u van hulp weezen? 

PENNINGMEESTER: 

Wel, dis ‘n netelige saak. U sien, ek is tans in ‘n effense finansiële situasie. 

WAARSÊER: 

Jy het skuld oral op die dorp. 

PENNINGMEESTER: 

KYK AF  Ja, jys reg. Dis hoekom ek hier is.  SKUIF ONGEMAKLIK ROND  Ek het net een uitweg.  

Ek het ‘n klompie kontant wat ek wil ... belê.  Ek het vinnig geld nodig. 

WAARSÊER: 

Jy wil pêre, ek bedoel paarden, speel? 

PENNINGMEESTER: 

SAG   Ja.  Ek het geen ander keuse nie.  Ek moet net eenoudig hierdie keer wen, anders... 

WAARSÊER: 

En ik moette...? 

PENNINGMEESTER: 

As jy vir my kan sê watter perd Saterdag gaan wen ... 

WAARSÊER: 

Waar hebt je de geld gekryge om paarden mee te spelen? 
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PENNINGMEESTER: 

Dis nie nou van belang nie. As jy net vir my kan sê... 

WAARSÊER: 

Dat is wel van het grootste belang. Waar kryge u daardie kontant? 

PENNINGMEESTER: 

Ek wil liewer nie sê nie. 

WAARSÊER: 

Wil jy uit die moeilikheid bly? 

PENNINGMEESTER: 

Ja, ek moet. Dis daarom... 

WAARSÊER: 

Daarom vraag ik weer: waar kom de geld vandaan? 

PENNINGMEESTER: 

Ek, ek het dit uit die ... rugbyklub se kleinkas gevat.  Ek wil dit net leen tot ná die naweek. Ek 

sal dan elke pennie terugsit. Ek sweer. 

WAARSÊER: 

Ek glo jou. 

PENNINGMEESTER: 

Dis hoekom jy my moet help. Asseblief. 

WAARSÊER: 

Ek sal jou help.  Maar niet zoals je vragen. 

PENNINGMEESTER: 

Hoe dan? 

WAARSÊER: 

Vrydag morgen kom de ouditeure om na de stand van de rugbyklub se boeken te kyke. Een 

onverwagse blitsbezoek. As hulle ontdek dat daar geld weg zyn, gaan je gevangenis toe. 

PENNINGMEESTER: 

Is u seker?  BEANTWOORD SELF DIE VRAAG  Natuurlik is u seker.  DINK NA  Ek moet die geld 

gaan terugsit, vanaand nog!  Dankie, Meneer Aleksander, dankie. Jy’t my lewe gered. 

WAARSÊER: 

Je gaat het zelf doet. 

PENNINGMEESTER: 

Maar wat van my skuld? 
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WAARSÊER: 

Oom Boet Serfontein weet baie van geld af.  Hy geefde finansiële raad en hy is een eerbaar 

man. Gaan klop aan zyn deur vir die regte advies. 

PENNINGMEESTER: 

Dankie Meneer. Dankie. Jy het my van groot ellende weerhou. Hoe kan ek jou ooit bedank. 

Jy sal gesëend wees. 

SKUD SY HAND OORDADIG EN VERTREK.  

WAARSÊER: 

MAAK DIE PENNINGMEESTER NA  Hoe kan ek jou ooit bedank?  Wat van so ‘n ou ietsie 

ekstra…  O, maar hy’t juis nie geld nie.  

DIE WAARSÊER GAAN SIT, KOP OMHOOG, SOOS ‘N ADELLIKE. 

 

DAN KOM DIE SIRKUSBAAS IN 

SIRKUSBAAS: 

A, ek sien jy is pas klaar met jou laaste klant. Hoe het dit gegaan? Weer so voortreflik soos 

die vorige aande? 

WAARSÊER: 

Ja, Meester. Ek is mèèr as tevrede. 

SIRKUSBAAS: 

Dit was nou vanaand jou laaste aand. Hier is jou geld, met so ‘n ou ekstra bonussie in. Ek 

moet erken toe ek jou ontmoet het, het ek gewonder of dit gaan werk. Jy het ons almal 

verbaas. Jy was ‘n ster. Weereens dankie. 

WAARSÊER: 

Kan ek saam met julle gaan? 

SIRKUSBAAS: 

Saamgaan. Hoe bedoel jy? 

WAARSÊER: 

Kan ek nie aangaan om die waarsêer te wees nie. Meester, dis wat ek... 

SIRKUS BAAS: 

Kiewiet, ongelukkig sal dit nie werk nie. Die regte waarsêer is nou weer amper gesond. En 

buitendien, jy hoort hier, by jou mense. Gaan voort met die goeie werk. 

WAARSÊER: 

As Meester so dink. Maar dit sal so lekker gewees het as ek kon. Maar alle goeie dinge...   
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SIRKUSBAAS: 

Kiewiet, ek sal jou nooit vergeet nie.En ek wil hê dat jy ons en hierdie week ook altyd sal 

onthou. Ek sê jou wat: hou die waarsêer se tulband. Ek het ‘n spaar een. Hou dit as 

aandenking van die tyd toe Kiewiet Vogel die dorp se waarsêer was. 

WAARSÊER: 

Dankie, Meester.  Ek waardeer dit. 

SIRKUSBAAS: 

Nou ja, tot wederom. Ek hoop ons paaie kruis weer eendag. 

HULLE SKUD HARTLIK HANDE EN DIE SIRKUSBAAS VERTREK  

KIEWIET SIT WEER OP WAARDIGE WYSE 

WAARSÊER: 

Ek dink ek moet my naam verander:  Kiewiet Waarsegger, die man wat nie goeters nie, maar 

die man wat lewens regmaak. 

 

 

DAN BARS DIE BURGEMEESTER DIE TENT BINNE 

BURGEMEESTER: 

Jou bliksem! 

WAARSÊER: 

SPRING OP  Meneer die Burgemeester! 

BURGEMEESTER: 

Jy is nie ‘n fortuinverteller se gat nie! 

WARSÊER: 

Waarsêer, nie fortuinverteller nie. 

BURGEMEESTER: 

Jy’t my van ‘n fortuin beroof!  

WAARSÊER: 

Ek het net die waarheid gepraat. 

BURGEMEESTER: 

As die sirkusbaas jou nie kan regsien nie, sal ek! 
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DIE BURGEMEESTER GRYP DIE WAARSÊER EN HULLE BEGIN STOEI.  IN DIE PROSES RUK HY 

DIE WAARSÊER SE BAARD AF EN DIE TULBAND VAL GROND TOE.  KIEWIET GRYP NA DIE 

TULBAND WANNEER DIT AFVAL 

DAN HERKEN DIE BURGEMEESTER HOM EN VRIES VIR ‘N PAAR SEKONDES 

BURGEMEESTER: 

Kiewiet? Kiewiet! Wat de donner doen jy hier?  En hoekom het jy hierdie klere aan?  DAN 

REGISTREER HY  Jy’s die waarsêer! Jy’s wragtag die waarsêer. Dis dié dat jy als van ons 

geweet het! Jou bliksem! Jy’s ‘n bedrieër.  Hiermee gaan jy nie wegkom nie! 

DIE BURGEMEESTER SPRING OP EN GRYP KIEWIET AGTER DIE NEK. 

 BURGEMEESTER: 

Kom, mannetjie, vannag slaap jy agter tralies.  ROEP HARD UIT  Mense van Abelspoort, kom 

ontmoet die ware waarsêer!  Kyk wie het ons dorp aan die neus gelei! Kom ontmoet die 

bedrieër van die eeu! 

HY SLEEP VIR KIEWIET VAN DIE VERHOOG AF 

 

VERTELLER: 

Die lewe het ‘n wrede manier om ‘n mens terug te bring aarde toe. Vir Kiewiet was dit ‘n 

besondere harde landing.  En die dorpsmense se reaksies en houding teenoor Kiewiet was 

verstommend... 

 

RUGBYKLUBHUIS.  DIE HELE DORP IS DAAR 

BURGEMEESTER: 

Vriende, ons is almal geskok deur die gebeure van die afgelope paar dae. Ek persoonlik voel 

verneder en verraai deur een van ons eie mense. 

EIENDOMSAGENT: 

Om te dink hy’t in ons huise rondgesluip en ons afgeloer en afgeluister. 

OUJONGNOOI: 

Waar’s Kiewiet nou? 

POLISIEMAN: 

Hy slaap vanaand in die polisieselle. Sonder ‘n bottel. Die polisie ondersoek nog die saak 

voor hulle besluit waarvoor hulle hom gaan aankla. 

MA VAN SELFMOORD MEISIE: 

Die polisieselle? Ja, dis waar hy hoort. 
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PASTOOR: 

Broers en susters, ons moet nie te gou wees om te oordeel nie. Ek is seker hy het als goed 

bedoel. En watter skade het hy nou juis aangerig? 

VREEMDELING 1: 

Skade, vra Pastoor? Skade?  Hy’t my en my beste vriend uitmekaar gedryf. Hy! 

OUJONGNOOI: 

As ek mag sê, hy het vir almal wat daar was met respek en deernis behandel. 

BURGEMEESTER: 

Maar die feit bly hy het ons om die bos gelei. Kiewiet het valslik allerhande inligting uit 

mense geforseer om dit dan weer teen ander te gebruik. 

EIENDOMSAGENT: 

Sy optrede het ons nou wantrouig teenoor mekaar gemaak. Ek weet nou nie meer wie om 

te vertrou en wie nie. 

MOEDER VAN SELFMOORD MEISIE: 

My dogter was amper die ewigheid in deur daardie man. Dit sal ek hom nooit vergewe nie. 

BURGEMEESTER: 

Dalk werk Kiewiet vir ‘n ondergrondse organisasie... Die manier waarop hy ons gemeenskap 

geïnfiltreer het, ons vertroue gewen het, net om inligting te bekom... Dit klink vir my alte 

verdag. 

PASTOOR: 

Nee broer, nou gaan u darem te ver. Ek het Kiewiet nog altyd beleef as ‘n doodgoeie siel. 

EIENDOMSAGENT: 

Pastoor, u is naïef, sien net die goeie in mense. 

OUJONGNOOI: 

Net soos Kiewiet. 

BURGEMEESTER: 

Ons staan nou voor die vraag: wat moet ons doen met Kiewiet Vogel? 

MOEDER VAN SELFMOORD MEISIE: 

Hy moet gaan! Kom ons jaag hom weg soos ‘n sleg ... 

PASTOOR: 

Stadig nou, mense. Is dit nie ‘n bietjie kras nie? Wat van ‘n ernstige vermaning? As hy berou 

toon, dan kan ons mos ... 
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BURGEMEESTER: 

Pastoor, die tyd vir mooipraatjies is verby. Ek stem saam met Mevrou Venter. Met Kiewiet in 

die omtrek, sal niemand van ons ooit weer op ons gemak wees nie. 

EIENDOMSAGENT: 

Kiewiet Vogel moet sy ry kry, dis al uitweg.  Ons sal dit môre vir hom moet sê...  

 

 

TRONK 

KIEWIET SIT KOPONDERSTEBO.  MATER IS BY HOM 

KIEWIET: 

Moes dit nou gebeur? Was dit nou nodig? 

MATER: 

Hoe voel jy? 

KIEWIET: 

Goor. Ek voel of ek wil kots. Dis soos die horries. Wel, amper soos die horries. 

MATER: 

Ek het jou gewaarsku dat die ding kan uitbom... 

KIEWIET: 

Dit was te goed om waar te wees. Ek moes dit van die begin af geweet het. Waarsêer se gat!  

G’n wonder almal sê dis ‘n verneukspul nie. 

MATER: 

Maar jy het tog mense gehelp... 

KIEWIET: 

En wat gaan dit mý help?  Ek gaan uit die dorp uit gejaag word. Die sersant het vir my vertel  

wat die mense sê. 

MATER: 

Wag, almal voel darem nie so nie. Daar is mense wat aan jou kant is. 

KIEWIET: 

En ja, waar is hulle nou? Ek hoor die pastoor het so ‘n bietjie probeer keer, maar die res het 



49 
 

hulle bekke gehou.  Ek het probeer om mense te help, en nou?  Ek dink ek weet nou hoe ons 

Heiland moes voel. 

MATER: 

Ons Heiland? 

KIEWIET: 

Ja, want die mense wil nie die waarheid hoor wat ek hulle bring nie. En nou wil hulle my ook 

kruisig.  Maar ek is geen redder nie.  

MATER: 

Jy het tog baie vir baie mense beteken ... 

KIEWIET: 

Hoe lank gaan dit hou? vra ek jou. Die meeste het dit klaar vergeet. Nee wat, hulle gaan my 

afmaai. En ek gaan onthou word vir die fool wat ek is.  Ek het eintlik net myself gefool. 

Gedink ek is ‘iemand’. Ek kan nie glo ek was so onnosel nie. SMYT DIE TULBAND 

GEÏRRITEERD EENKANT 

MATER: 

Onnosel? Ek dink nie dis onnosel om mense se oë oop te maak nie. 

KIEWIET: 

Nee, ek moet onnosel wees, want daar is iets wat ek not te donner kan verstaan.  Dit wat ek 

vir die mense gesê het, die ‘wyse woorde’, was maar net wat ek, Kiewiet, weet en dink.  

Maar omdat hulle gedink het dis  die die formidabele waarsêer, is dit soos tien jaar KWV. 

Maar die oomblik toe hulle sien dis maar net ou Kiewiet, is my woorde skielik asyn. Ek kan 

hoor hoe skeer hulle die gek met my. En ek het begin dink ek kon die Kiewiet wees vir wie 

mense respek het. Nou weet ek dat ek vir almal in die dorp maar altyd dieselfde dronkgat 

Kiewiet sal wees. 

MATER: 

Nou kruisig jy jouself, onnodig. 

KIEWIET: 

Onnodig, sê jy? Ek is ‘n totale mislukking. Ek’s nie eens ŉ goeie handyman nie. Ek het 
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boonop vroeër vanaand daaraan gedink om die poliesman te probeer  omkoop om vir my ‘n 

dop te bring.  Ek het hier in die selle gesit en na my lewe gekyk. En na die week wat verby is. 

Om te dink ek het my begin verbeel dat ek iets beters kan wees. Ek kyk waar sit ek nou? Dis 

erger as daai dag toe ek in die kerk nie die Nagmaalbeker wou los nie.  Geweeg en te lig 

bevind, weereens. 

MATER: 

Dis nie so erg nie. 

KIEWIET: 

Jy’s reg: dis nie so erg nie. Dis erger! Ek kan al hoor wat sê die spul. ‘Kiewiet sal ook nooit 

verander nie.  Weer een van sy skelmstreke om drankgeld in die hande te kry. Ek het ŉ hele 

vyf dae sonder ŉ dop klaargekom. En nie eens die horries gekry nie. Wat ŉ grap. Ek wil nou 

ŉ dop hê, ŉ dabbel. Ek kan net sowel.  ROEP   Sersant!  

MATER: 

Kiewiet, moenie! Jy’t so pas die eerste tree gegee op ŉ nuwe... 

POLISIEMAN: 

Wat staan en pla jy my. Ek is besig. 

KIEWIET: 

Sersant, bring vir my ŉ dop. Asseblief man. Ek sal jou dubbel betaal. Ek het mos baie Ponde 

gekry vir my bedrog. 

POLISIEMAN: 

Welkom terug! 

KIEWIET: 

Maar ek was nog al die tyd hier. Ag, Sersant, hoe lyk dit met... 

POLISIEMAN: 

Die ou Kiewiet is terug. Jy, ŉ waarsêer...?  Dit gaan die grap van die jaar wees vir nog baie 

lank. 

KIEWIET IS GERUK DEUR DIE WOORDE, MAAR DIE LUS NA DRANK NEEM OOR 
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KIEWIET: 

ŉ Dop, Sersant. Asseblief. Niemand hoef te weet nie. 

SERSANT: 

Sorry, ou maat.  Ek loop nou. Sien jou môre.  Jy kan seker voorspel wat met jou gaan gebeur, 

meneer die waarsêer!  LAG OORDADIG EN STAP WEG 

MATER: 

Dis beter so. 

KIEWIET: 

Beter se gat man. Ek voel om eerder dood te gaan. Die oomblik toe ek dink ek het iets om 

voor te leef, toe val die boom als uit.  En nou het ek nie eens ŉ brandewyntjie  om te help 

nie.  En my kans op liefde is ook vir ewig in sy moer. Hierna sal Saretta nooit weer na my kyk 

nie. 

MATER: 

Jy het darem vir my... 

KIEWIET: 

Ag my ou Mater, jy is maar net ek wat my op die regte pad probeer hou. Dankie vir als, maar 

jy kan nou maar gaan....  SAK TERUG IN ‘N BONDELTJIE   Dis die einde van die pad vir Kiewiet 

Vogel.  Dit het jy waar gesê.... 

 

RUGBYKLUBHUIS 

DIE DORP IS WEER DAAR, MAAR ANDER MENSE STAAN VOOR.  KIEWIET WORD WEER 

INGESLEEP DEUR DIE POLISIEMAN. HY STAAN BEDREMMELD EN VOOROOR. HY KLEM DIE 

TULBAND IN SY HANDE VAS 

BURGEMEESTER: 

Kiewiet Vogel, die polisie gaan jou dalk nie aankla nie, maar ons is nog nie klaar met jou nie. 

Jy het gehoor wat die mense van die dorp sê. Jy het ons rustige leefwyse kom omkrap met 
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jou skandelike bedrog. Jy is ‘n skandvlek op die naam Abelspoort. Jy het aan hierdie 

gemeenskap skade berokken wat nooit herstel sal kan word nie. 

Jy laat my geen ander keuse as om jou ons dorp te belet nie. Jy sal nooit weer hier werk kry 

nie en is in geen van ons huise, of die rugbyklub, welkom nie. Gaan pak jou soetkys en trap! 

Toe, maak dat jy wegkom, voor ons jou hier uitsmyt! 

DIE BURGEMEESTER STAAN DREIGEND VOOR ‘N PATETIESE KIEWIET.  HY IS OP DIE PUNT OM 

OM TE DRAAI … 

AFLOERVROU: 

TREE NA VORE   Oor my dooie liggaam! Ek swyg nie langer nie. Kiewiet bly net hier! 

OMSTANDERS KNIK EN BROM INSTEMMEND. 

BOER: 

Ek weet hoekom wil jý ...  WYS NA BURGEMEESTER... en baie van die dorp se mense, van 

hom ontslae raak. Julle wil vir Kiewiet wegjaag, omdat hy sy vinger in ‘n paar vrot kolle 

gedruk het. Vat aan Kiewiet, en julle vat aan my!   

PASTOOR: 

Kiewiet het in ‘n week meer vir hierdie dorp beteken as ek in drie jaar.  Gister nog het ons 

‘hosanna’ geskree, en nou skree ons ‘kruisig hom’. Wat is Kiewiet se oortreding? Dat hy die 

waarheid gepraat het! Die fout lê nie by Kiewiet nie, maar by ons... 

BURGEMEESTER: 

Spaar ons die preek, Pastoor! Hierdie man het ons bedrieg en hy verdien … 

RUGBYSPELER: 

Hy verdien om ons volgende rugby coach te word. 

GELAG EN HANDEKLAP.  TERWYL DIE MENSE PRAAT, BEGIN KIEWIET AL HOE MEER REGOP 

STAAN. DIE HOUDING VAN DIE WAARSÊER IS TERUG 

BURGEMEESTER: 

Julle kan dit nie doen nie. Ek verbied dit! 
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OUJONGNOOI: 

KOM STAAN BY KIEWIET   As jy nie pasop nie, is Kiewiet Vogel dalk ons volgende 

burgemeester… 

ALGEMENE INSTEMMING.  ALMAL KYK NA KIEWIET.  SIRKUSMUSIEK MET ‘N 

OORWINNINGSKLANK BEGIN SAG SPEEL EN EINDIG VOLSTERKTE 

KIEWIET: 

AANGEDAAN   Dankie mense.  Ek is jammer as ek … agter ‘n vals baard weggekruip het.  

STERKER  Ek is self nie seker wat hier gebeur het nie, maar ek voel soos ‘n nuutgeverfde 

huis.  Julle het dit aan my gedoen, en die sirkus.  Dankie, baie dankie.  Ek het ontdek wie ek 

is en wat ek wil wees. Ek weet ook dat op Abelspoort ek dit nie langer kan wees nie.  SIT DIE 

TULBAND SEREMONIËEL OP SY KOP … Ik groet uwe almal, ik, Kiewiet Waarsegger Vogel.  HY 

DRAAI OM EN STAP STADIG EN STATIG TUSSEN DIE GEHOOR IN.  . 

OUJONGNOOI: 

ROEP AGTER HOM AAN  Kiewiet! 

KIEWIET DRAAI OM, HOU SY HAND NA HAAR UIT. OUJONGNOOI STAP NADER EN NEEM SY 

HAND.  SAAM STAP HULLE DIE TOEKOMS IN... DIE MUSIEK NEEM OOR ... 

 

 


