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  M w i n d o   Die Nyanga volk, ‘n Bantoe-talige stam uit die 
  Kivu-provinsie in die oostelike deel van die  

  Demokratiese Republiek van die Kongo, voer elke 

jaar die oeroue Mwindo-epos as ‘n ritueel op.   

 

Dit is moontlik om die werk te sien as ‘n pleidooi  

vir die volhartige aanvaarding van die opkomende  

geslag.  Dit geskied hier deur die uitbeelding van  

die magiese seunskind wat die koninkryk sal erf.   

Vrouelike energieë van die mitologiese wêreld speel  

‘n groot rol om die pleidooi te verwerklik. 

 

Dié verwerking is noodwendig ‘n verkorte weergawe 

van die oorspronklike verhaal/ritueel. 

 

Die begrip is om ekstensief van sang, stemteksture, 

‘n verskeidenheid perkussie-instrumente, beweging, 

maskers en poppespel gebruik te maak.  Beweging is 

realisties asook gestiliseerd.  Die stuk kan as ritueelteater 

gesien word.   

 

 

 

 

Hoofbron:  A.M. Josephy (red.):  The Horizon History of Africa  

[American Heritage Publishing Co. Inc. New York, 1971]  
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M w i n d o   -  Rolverdeling 

 

 Vroue 1 - 5 

 Vrou 6,  moeder van Mwindo 

 Sjemwindo, stamhoof 

 Mwindo, die magiese kind 

 Raadslede 1 - 8 

 Kriek 

 Moekiti, Riviergees 

 Moesoka, suster van die Rivergees 

 Iyanghoera, suster van Sjemwindo 

 Kasiyembe, geleigees van Iyanghoera 

 Mossie 

 Kahindo, gees van geluk 

 Moeisa, vader van Kahindo 

 Kinders van Sjeboeroenghoe 

 Sjeboeroenghoe 

 

 
 

 

               Tyd:  Oertyd, altyd 

                    Duur:  40’ 
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M W I N D O    -   ‘n Afrika-epos 

 
Toneel 1 

 
Op die verhoog is daar ses vroue in kameevorm.  Om die kantlyn is daar 

allerlei perkussie-instrumente.  Ses tot tien mans is ook op die buiterand. 

Kostuums is eenvoudig, tradisioneel en maklik veranderbaar.      
 
Perkussie / Sang.  Doof perkussie sag na onder. 

 

Vrou 1: Dié mense, die woudmense van Afrika — 

 

Vrou 2: Dié wat by die Oos-rivier bly — 

 

Vrou 3: Hulle voete ken die kronkelpaadjies onder die reusbome — 

 

Vrou 4: In die gesuis van die rivier soek hulle vis — 

 

Doof perkussie / sang uit. 

 

Vrou 5: Ploeg oop die grond by die rivier -  Saai die saad - 

   

Vroue 1 - 5  [Sing]    Saai die saad 

      Saai die saad 

 

Hulle kyk ekstaties na bo en plaas hande op hulle mae. 

 

Vroue 1 - 5: [Sing]   Saai die saad 

     Saai die saad 

 

Vroue hergroepeer. 

 

Vrou 6: In die huttekring is daar verhale - 

 

Perkussie / Sang 

 

Vroue 1 - 6:  Hulle vertel van Mwindo.  Die wat voor hulle gekom het,  

hulle het die verhaal van Mwindo vertel.  En die wat voor 

hulle was, vertel dit steeds, deur ons.     
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Die kameevorm breek.  Vroue 1 - 3 vorm ‘n groep.  Vroue 4 - 6 vorm ‘n 

groep.  Perkussie.  Vroue 1 - 3 fokus op Vroue 4 - 6 wat dans. 

 

Vroue 1 - 3:  Hulle dans. 

 

Vroue 4 - 6 fokus op vroue 1 - 3 wat saggies sing. 

 

Vroue 4 - 6:  Hulle sing. 

 

Die twee groepe dans saam.  Doof perkussie uit. 

 

Toneel 2 

 

Sjemwindo, stamhoof, na vore.  Party vroue kniel, party staan eerbiedig 

langs hom. 

 

Perkussie.  Doof perkussie uit. 

 

Sjemwindo:  Ek roep julle.  Hoor my en kniel, die vroue van my 

hart, dié wat by die sewe hekke my bruide was.  Julle 

wat kinders van julle lende sal stort  —  Hoor my. 

 

Vroue murmereer in afwagtig.  Hulle staan.  Hulle raak stil. 

 

Sjemwindo:  Sy wat aan my ‘n dogterkind voortbring, op haar sal 

   my oë skyn.  Maar bring my ‘n seunskind nie.  Vir dié 

wat my ‘n seunskind toedien, is die dood nie ver.   My  

spies is honger vir die sagte vlees van ‘n seunskind. 

 

Gemurmel onder die vroue.  Germurmel doof uit. 

 

Sjemwindo:  Ek het gepraat. 

 

Sjemwindo tree terug. 

 

Perkussie.  Twee vroue vorm ‘n boog met arms.  In die boog is daar drie 

vroue wat Vrou 1 vir geboorte ondersteun.  Dié lê met haar voete na 

agter, haar gesig (onderstebo) na voor.  Doof perkussie na onder. 

 

Vroue stemme skep ‘n crescendo  -  die eerste geboorte.  Crescendo 

breek af.   
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Vroue 1 - 6:  ‘n Kind    —    ‘n dogterkind. 

 

Perkussie op.  Vroue hergroepeer sodat Vrou 2 vir geboorte onder- 

steun word.  Doof perkussie na onder.   Vroue stemme skep ‘n 

crescendo -  die tweede geboorte.  Crescendo breek af. 

 

Vroue 1 - 6:  Nog ‘n kind   —  dit is weer ‘n dogterkind. 

 

Perkussie op.  Vroue hergroepeer sodat Vrou 3 vir geboorte onder- 

steun word.  Doof perkussie na onder.  Vroue stemme skep ‘n 

crescendo -  die derde geboorte.  Crescendo breek af.  Staak perkussie. 

 

Vroue 1 - 6:  ‘n Dogterkind.  Sy is veilig van Sjemwindo se honger 

   spies. 

 

Vroue breek die boogvorm.  Hulle vorm stadig ‘n wig sodat Vrou 6 

uiteindelik voor is, met vroue aan beide kante.  Terwyl hulle die wig 

vorm … 

 

Vroue 1 - 6:  Die vierde was ook ‘n dogterkind. 

 

Perkussie.  Doof perkussie na onder. 

 

Vroue 1 - 6:  Die vyfde was — 

 

Sny perkussie.  Hulle vries. 

 

Vroue 1 - 6:  Die vyfde was ‘n dogterkind. 

 

Perkussie op.  Perkussie onder.   

 

Vroue 1 - 6:  So ook was die sesde ‘n dogterkind.  Dank aan die  

Gees van Riviere.  Dank aan hom wat in die gesuis 

van die Rivier sy wese vleg —  

 

Perkussie sterk op.  Vroue stemme en mansstemme bou na ‘n  

klimaks.  Sny perkussie.  Sny stemme.  Vrou 6 kyk op. 

 

Vroue 1 - 5:  Maar die sewende kind - 

 

Vrou 6:  [met angs]  Wat lê vir my voor?   
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Vroue 1 - 3:  Die kind van die geliefde bruid — 

 

Vrou 6:  [groter angs]  Watter kind sal oor my gesig in die lug  

dans?  

 

Vroue 4 - 5:  Die begunstigde bruid —  

 

Vrou 6:  [diep angstig]  Wat? 

 

Perkussie.  Sny perkussie. 

 

Toneel 3 

 

Perkussie.   Vrou 6 bly verhoog-senter.  Vroue 1- 3 beweeg na links, 

Vroue 4 en 5 beweeg na regs, sodat Vrou 6 alleen is.  Mwindo verskyn 

van agter Sjemwindo wat dieper sy staanplek het. 

 

Sny perkussie.  Vroue 1 - 5 sing sag. In sy regterhand dra Mwindo ‘n 

klein septer;  in sy linker, ‘n klein dissel.  Hy staan digby Vrou 6. 

 

Mwindo:  Ek is Mwindo.  

 

Vroue skep eggo-effek:  ‘ndo -   ‘ndo -  ‘ndo. 

 

Mwindo: Ek is die kind in jou baarmoeder.  Ek sal nie verskyn 

van die onderdele van jou liggaam nie, dat hulle my 

bespot nie, en sê ek is van ‘n vrou gebore. 

 

Vroue (en mans) begin bou na ‘n crescendo. 

 

Mwindo: Nog sal ek van jou mond verskyn, dat hulle lag en sê 

dat ek soos ‘n vlêrmuis uitgekots is nie.  Ontbied die 

vroedvroue.  Roep die Oues.  Want ek, Mwindo, sal 

die ledemate beklouter en van die naeltjie gebore 

word. 

 

Sjemwindo kom ‘n paar treë na vore.  Doof effens aan die crescendo. 

 

Sjemwindo:  Ek wag op die sewende kind. 

 

Doof crescendo weer op.  Sny crescendo. 
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Vroue 1 - 5:  Ons vrees — 

 

Stadig draai hulle sodat hulle rûe na die gehoor is. 

 

Vroue 1 - 5:  Ons vrees — 

 

Hulle plaas hulle gesigte in die palms van hulle hande.  Vrou 6 kyk na  

Mwindo en hy na haar. 

 

Vrou 6:  Die kind is ‘n seun. 

 

Perkussie.  Vroue-stemme.  Vroue 1 - 5 sak terug sodat Sjemwindo, 

Mwindo en Vrou 6 alleen is.  Vier raadslede nader.  Hulle vorm ‘n 

halfmaan om Mwindo en sy moeder maar die fokus is op Sjemwindo. 

 

Raadslid 1:  A, Sjemwindo, het u gehoor? 

 

Sjemwindo:  Ek het gehoor, ek hoor die klank van ‘n pasgebore  

kind.  

 

Raadslid 2:  Wat sal die vroedvroue sê? 

 

Raadslid 3 gee Sjemwindo sy spies aan. 

 

Sjemwindo:  Ja, wat sal hulle sê? 

 

Sjemwindo en die raadslede beweeg na links, hergroepeer.  Die vroue 

kom na vore.  Hulle spelstyl is realisties - bekommerd, opgewonde, half-

fluisterend.  Mwindo en sy moeder tree terug. 

 

Vrou 1:  Dis ‘n seun. 

 

Vrou 2:  Sy naam sal Mwindo wees. 

 

Vrou 3:  Dit beteken: hy wat ná die dogterkinders kom. 

 

Vrou 4:  Die naam is raak:  hy is ‘n seun.  Het jy gesien? 

 

Vrou 5:  Ek’t gesien, ja. 

 

Vroue 1 - 4 skep stemtekstuur. 
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Vrou 5:  [bewoë]  Hy word met ‘n septer in sy regterhand  

   gebore, en ‘n dissel in sy linker. 

 

Vroue 1 - 4:  [sing]    ‘n Septer in sy regterhand 

       ‘n Dissel in die linker 

       ‘n Septer 

        en ‘n dissel 

 

Vrou 1:  Wie gaan vir Sjemwindo vertel? 

 

Vrou 2:  Vir Sjemwindo  — 

 

Vrou 3:  Wie? 

 

Vrou 6 na vore, sonder Mwindo. 

 

Vrou 6: Wie gaan vir Sjemwindo vertel dat ek, die 

begunstigde,  het aan hom ‘n seunskind gegee? 

 

Vrou 1:  Nie ek nie. 

 

Een vir een draai die vroue hulle rûe op Vrou 6. 

 

Vrou 2:  Nie ek nie. 

 

Raadslede tree terug, Vroue tree terug, Vrou 6 tree terug.  Net 

Sjemwindo staan alleen.  Hy beweeg na verhoog-senter.  Die Kriek 

verskyn. Dit kan met ‘n pop gedoen word.   Hy nader Sjemwindo. 

 

Kriek:  Ek is ‘n kriek. 

 

Sjemwindo:  Ja, Kriek, wat’l jy hê?  Watse kattekwaad vang jy 

   vandag aan? 

 

Kriek:  Niks kattekwaad nie, seur. 

 

Sjemwindo:  Wat dan? 

 

Kriek:  Ek’t die kind gesien. 

 

Sjemwindo:  Het jy die kind gesien? 
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Kriek:  [smalend]  Dis ‘n seunskind. 

 

Sjemwindo:  [stilweg geskok]  ‘n Seun? 

 

Kriek:  Sy naam is Mwindo. 

 

Sjemwindo:  [dink na;  bitter]  So in die kol:  hy wat ná die     

geboorte van dogterkinders kom. 

 

Kriek:  [perverse genot]  Is dit dan vir die spies tyd? 

 

Sjemwindo:  Dit is tyd. 

 

Hy stap na agter met die Kriek wat volg. 

 

Toneel 4 

 

Perkussie.  Drie vroue na vore.  Hulle is in ‘n warboel. 

 

Vrou 1:  Sjemwindo kom. 

 

Vrou 2:  Hy het sy spies. 

 

Vrou 3:  Die noodlot, die noodlot — 

 

Sny perkussie.  Vroue tree na agter.  Mwindo kom na vore.  

Mansstemme. 

 

Mans 1 - 6:  Ek is Mwindo.  Ek is die seunskind, van my moeder 

   se naeltjie gebore.   

 

Vroue 1 - 5 tree na vore en vorm ‘n vierkantige raam (die deur van ‘n 

hut) met hul arms.  Hulle staan tussen Mwindo en Sjemwindo.   

 

Mans 1 - 6:  Vrees nie, jy wat aan my geboorte geskenk het, geen  

kwaad sal jou oorkom nie.   

 

Mwindo:  Geen kwaad sal my oorkom nie. 

 

Vrou 6 kom staan by Mwindo.  Die mans nader Sjemwindo en vorm ‘n 

halfmaan om Sjemwindo, die deur van die hut en Mwindo en Vrou 6. 
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Sjemwindo:  Ek het die spies.  Geklem in my vuis.  My spies  

huiwer nie. 

 

Mwindo:  Mag die spies wat jy werp nooit my geboorteplek   

binnedring nie.  

 

Mans skep crescendo.  Sjemwindo hys die spies en berei homself om na 

die deur te gooi.  Hy gooi.  [Die spies bly in sy hand]  Die mans skep die 

geluid van die spies wat die draagbalk van die deur tref.  Sjemwindo 

staan terug, bekyk verstom  die spies in sy hand. 

 

Sjemwindo:  [hoogs ontevrede]  Aa -  Só sal ek jou antwoord - 

 

Hy gooi weer.  Mans skep crescendo, skep die geluid van die spies wat 

die draagbalk tref.  Hy bekyk met groter angs die spies in sy hand. 

 

Sjemwindo:  Weereens tref my spies die draagbalk van die hut se  

   deur. 

 

Vroue 1 - 6:  [bewondering]  Watter soort kind is die? 

 

Sjemwindo gooi weer.  Mans skep crescendo, die geluid van die spies 

wat die draagbalk tref. 

 

Sjemwindo:  [ontstoke]  My spies het geen mag. 

 

Mwindo:  Jou spies het geen krag. 

 

Mans skep ‘n ritme met die trefgeluid (onder). 

 

Sjemwindo:  Ek het misluk. 

 

Doof ritme uit.  Die mans staan nader, vergader om Sjemwindo.  Die 

Vroue en Mwindo tree terug. 

 

Sjemwindo:  Julle het gesien, my raadgewers, dat my spies geen  

krag het om my woorde te vervul nie.  Grawe dan ‘n 

graf en begrawe die kind Mwindo. 

 

Raadslede murmureer. 

 

Raadslid 1:  Dit sal wees soos u sê. 
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Sjemwindo beweeg na die anderkant van die verhoog, terwyl die mans 

met ‘n werkslied voortgaan.  Hulle beweging is die van ‘n werksmimiek.  

Wanneer Sjemwindo omdraai, doof hulle die werkslied uit. 

 

Raadslid 2:  Die graf is reg vir die seunskind Mwindo. 

 

Sjemwindo:  Gooi hom in.  Gooi hom toe.  Dat hy nie meer gesien 

   kan word nie. 

 

Sagte vrouestemme.  Sjemwindo tree terug. 

 

Mwindo:  [van agter; pleid]  A, my vader Sjemwindo, gooi my  

nie met grond toe nie.  Want ek was met ‘n lag op my 

lippe gebore.  

 

Mwindo kom stadig na vore.  Met ‘n brom-stemtekstuur staan die mans 

al nader, nader todat Mwindo stadigaan omsingel word, gemasker van 

die gehoor.  Doof brom-tekstuur.  Stilte. 

 

Mwindo:  [sterk, maar angstig]  Die grond val op my, ek wat  

met ‘n septer en ‘n dissel gebore is.  Daar sal lyding 

kom. 

 

Vroue 1 - 6:  [sing]   Lyding -    Lyding -     

 

Mwindo:  Ek wat met ‘n lag op my lippe gebore is…  Ek wat  

in die oomblik van my geboorte gepraat het… 

 

Stilte.   

 

Mwindo: Ek dra die septer.  Ek dra die dissel van die volk.  Ek 

stort trane vir my moeder. 

 

Stilte. 

 

Geleidelik begin die mans ‘n stemtekstuur wat Mwindo se oopklowing 

van die grond voorstel. 

 

Mwindo: [met moeite]  Ek breek —   ek breek deur —  die kors 

—  van die —  grond.  Deur  — Die  —  Grond ! 
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Mansstemme bereik ‘n hoogtepunt.  Hulle val terug.  Mwindo val  

vorentoe, hygend. 

 

Sjemwindo haas hom na vore.  Hy is verbouereerd.  

 

Sjemwindo:  Watse geraas is dit?   Ek hoor weer ‘n kinderstem in 

   die hut van my begunstigde.  Het my vrou weer  

   geboorte geskenk? 

 

Vrou 6 haas haar na vore.   

 

Vrou 6:  Watse geraas is dit? 

 

Mwindo:  [herwonne]  Dit is ek, Mwindo. 

 

Vrou 6 nader hom met eerbied. 

 

Vrou 6:  My kind —  gekom van die graf. 

 

Mwindo:  Ek hoor my vader se voete in die stof. 

 

Vrou 6:  [kyk angstig rond]  Ek hoor jou vader. 

 

Sjemwindo beweeg agter/tussen hulle sodat daar ‘n driehoek gevorm 

word. 

 

Sjemwindo:  My geliefste vrou —  ek hoor die stem van ‘n kind by  

   jou. 

 

Mwindo:  Ek is Mwindo. 

 

Vrou 6:  Dit is hy, die een wat ek gebaar het. 

 

Sjemwindo:  [geskok]  Mwindo! 

 

Vrou 6:  Dit is my kind. 

 

Sjemwindo storm af en keer dadelik met die raadslede terug.  Mwindo en 

Vrou 6 beweeg na die ander uiterste van die verhoog.  Sy staan en hy sit 

voor haar by haar voete. 
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Sjemwindo: [duidelik gesteur]  Mwindo —  Hy leef —  Hy het uit 

die graf uit opgestaan - 

 

Algemene konsternasie tussen die raadslede.  “Uit die graf uit?”  “Deur 

die aarde gebreek?”  “Ongelooflik!”  “Hoe kan dit wees?”  ens. 

 

Sjemwindo:  [kalmeer]  Ja.  Hy leef.  Wanneer die lug dag word, 

   loop sny ‘n stuk van die boom se bas.  Kerf dit, 

   maak ‘n trom. 

 

Raadslede 1 - 4: Dit sal so wees. 

 

Toneel 5 

 

Perkussie.  Die raadslede tree terug.  Doof perkussie na onder.  

Raadslid 4 keer terug. 

 

Raadslid 4:  Sjemwindo — 

 

Sjemwindo:  Is die trom reg? 

 

Raadslid 4:  Dit is. 

 

Sjemwindo:  Vat die kind Mwindo — 

 

Sny perkussie.  Vrouestemme begin die klaaglied. 

 

Sjemwindo: —  plaas hom in die trom —  Dra dit na die Rivier toe   

 

Vrou 6:  [angs]  Mwindo, my kind — 

 

Mwindo:  My moeder — 

 

Vrou 6:  Jou vader wil jou in die trom wegwerp — 

 

Sjemwindo:  Vat die kind — 

 

Mwindo:  Ek het sy woorde aan die raadgewers gehoor — 

 

Vrou 6:  Die oë van die mense —  Hul harte verlang om jou 

   lewend te hê, Mwindo — 
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Mwindo:  Ek sal terugkeer. 

 

Hy staan.   Doof klaaglied uit.  Vrou 6 tree terug. Perkussie.   Mwindo 

beweeg na verhoog-senter.  Stadig omsingel en masker die raadslede vir 

Mwindo. 

 

Raadslid 4:  Sjemwindo, ons het die kind in trom geplaas en ons 

   het die trom gespan met die vel van die moekaka- 

   wildsbok. 

 

Mwindo:  [kalm; afwagtend]  Dié keer het my vader geen  

   genade nie. 

 

Sjemwindo:  [vir raadslid]  Laat twee van ons sterkstes die trom 

   vat en smyt dit in die plek waar niks beweeg nie — 

 

Mwindo:  Geen genade.  

 

Sjemwindo:  Doen dit! 

 

Raadslid 4 tree terug.  Die ander raadslede staan dig om Mwindo sodat 

hy nie gesien kan word nie.  Vroue sing die klaaglied.  Geleidelik 

beweeg die raadslede só dat Mwindo verskyn.  Die bewegings stel die 

waterritme van ‘n boot voor.  Raadslid 3 en 5 staan aan beide kante van 

Mwindo, in ‘n driehoek.  Doof klaaglied na onder.   

 

Toneel 6 

 

Raadslid 3:  Ons is nou by die plek in die rivier waar niks beweeg  

nie.  Is dit die plek vir die trom? 

 

Raadslid 5:  Dit is die plek. 

 

Doof klaaglied uit.  Perkussie.  Die raadslede tree stadig terug.  Deur 

hulle kom die vroue na vore, elkeen met ‘n fyn ritmiese wiegbeweging om 

water voor te stel.  Die perkussie word deur die mans voorgesit.  

Mwindo staan alleen.  Dan sit hy, kop onderstebo.  Doof perkussie uit. 

 

Vroue staan stil.  Hulle kyk op. 

 

Vrou 1:  Dit het gereën — 
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Vrou 2:  Daar was donder toe Mwindo in die Rivier gegooi 

   is — 

 

Vrou 3:  Die landerye by die Rivier is weggespoel — 

 

Vrou 4:  Die landerye is weg — 

 

Vrou 5:  Die Rivier suis, maar die visse is dood — 

 

Vrou 1:  Daar is hongersnood in die land — 

 

Vrou 2:  Droef is ons by die sewe hekke — 

 

Die vroue staan om Mwindo, boots weer die waterritme na, tree terug. 

Mwindo kyk op.  Perkussie. 

 

Mwindo:  Ek is Mwindo.  Sal ek aan my vader vaarwel sê? 

   Sal ek sterf?  Sal my land sterf?  Die mense is soos 

   droë blare.  

 

Die perkussie verander van ritme.  Doof na onder.  Mwindo staan. 

 

Mwindo:  Die trom beweeg!  Hier waar niks beweeg nie,  

beweeg die trom!  [opgewonde]  Dit beur teen die 

vloei —  Die drom beweeg!   Dit …  dit dra my!  Dit 

dra my na waar ek die suster van my vader sal sien, 

waar ek Inyan-ghoera sal sien. 

 

Sny perkussie.  Mansstemme skep ‘n dreigende tekstuur. 

 

Moekiti verskyn.   Mansstemme na onder. 

 

Moekiti:  Ek is Moekiti.  Ek is die gees van die Rivier.  Jy,  

Mwindo, sal my nie verbygaan.  Ek hou die trom vas 

wat jou in het, ek roep die krappe van die Rivier op. 

 

Sny mansstemme.  Vrouestemme sing.  Doof na onder.   

 

Moesôka verskyn.  Sy vorm ‘n driehoek met Mwindo en Moekiti. 
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Moesôka:  Ek is Moesôka, die suster van die Gees van die  

Rivier. Jy wat Mwindo is, sal tog verbygaan.  My 

broer, Moekiti, jy sal hom nie terughou nie.  Hy sal 

Iyan-ghoera sien. 

 

Moesoka en Moekiti tree terug.  Doof vrouestemme uit. Die vroue hervat 

die watterritme.  Mwindo kyk op, vol afwagting. 

 

Mwindo:  Laat ek styg by die watergat. 

 

Vroue tree terug.   

 

Toneel 7 

 

Inyan-ghoera kom stadig nader. 

 

Iyan-ghoera: As die trom die kind Mwindo dra, laat dit by die 

watergat opstyg.  Want ek is Iyan-ghoera, die suster 

van Sjemwindo.  Dit is reg dat Mwindo na my toe 

kom. 

 

Sy kom staan by Mwindo.  Doof vrouestemme in.   

 

Inyan-ghoera: Ek gryp die trom.  Ek neem die lem van die volk. 

 

Sy sny die trom oop. 

 

Inyan-ghoera: Ek sny die vel van die moekaka-wildsbok - 

   Ek sien die opkoms van die son, van die maan! 

   Ek sien die prag van die Mwindo-kind. 

 

Mwindo:  Kyk, ek dra die septer in my regterhand.  Ek dra 

   ‘n dissel in my linkerhand. 

 

Hulle kyk liefdevol na mekaar. 

 

Inyan-ghoera: Ek groet jou, Mwindo. 

 

Mwindo:  Ek groet jou, Iyan-ghoera, suster van my vader, en 

   verloofde van die Gees van die Rivier. 

 

Sny vrouestemme.  Dreigende perkussie en luide mansstemme. 
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Mwindo en Iyan-ghoera kyk angstig rond. 

 

Mwindo:  Wat is dit, Iyan-ghoera? 

 

Iyan-ghoera: [bang]  Dit is my geleigees.  Dit is Kasiyembe. 

 

Mwindo:  Jou geleigees? 

 

Oordonderende perkussie - ‘n slag.  Stilte.  Perkussie onder.  

Kasiyembe verskyn. 

 

Kasiyembe:  Ek is Kasiyembe, die geleigees van Iyan-ghoera. 

 

Iyan-ghoera: Los vir Mwindo! 

 

Kasiyembe:  [hoon]  Die volk kom om jou vernietiging te sien, ou 

   koninkie!  [hoonlag] 

 

Perkussie harder.  Mansstemme/Vrouestemme skep warboel-tekstuur. 

 

Iyan-ghoera: [paniekerig]  Dit is Kasiyembe.  Hy het weerligstrale! 

 

Weerligstrale word d.m.v. mans- en vrouestemme voorgestel. 

 

Iyan-ghoera en Mwindo val eenkant toe. 

 

Weer die weerligstrale. 

 

Mwindo en Iyanghoera val anderkant toe.  Kasiyembe lag honend. 

Op sy knieë kyk Mwindo op. 

 

Mwindo: Jy het geen mag oor my nie!  Ek sal jou hare laat 

brand! 

 

Weerligstraal tref weer.  Dié keer hoor ons die stemme van die vroue en 

die mans van agter.  “Kyk!”  “Kasiyembe se hare is aan die brand!” 

Kasiyembe self hardloop, kop in hande, herwaarts, derwaarts.  “Kyk wat 

Mwindo kan doen!”  “Wat vir ‘n kind is dié?” ens.  ‘n Pop kan hier vir 

Kasiyembe gebruik word. 

 

Kasiyembe:  Aai-ee!  Ek brand! Ek is aan die brand! 
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Iyan-ghoera gryp Mwindo. 

 

Iyan-ghoera: Genees hom, Mwindo!  Maak jou hart oop!  Hy is my 

   geleigees! 

 

Mwindo:  Ek hef die septer op.  Ek genees jou, Kasiyembe! 

 

Kasiyembe sak op sy knieë, verlos, verlig.   In die agtergrond hoor ons 

mensstemme:  “Dié Mwindo - ”  “Hy is ‘n groot wese” “ Wie is dit in 

ons midde?” “Kasiyembe is verlos!” 

 

Iyan-ghoera en Mwindo staan nader aan mekaar. 

 

Iyan-ghoera:  [bewondering]  Jy is waarlik groot, Mwindo. 

 

Vrouesang.  Doof uit.  Hulle betrag mekaar. 

 

Mwindo:  Iyan-ghoera - 

 

Iyan-ghoera: Ek hoor jou - 

 

Mwindo:  Ek moet terugkeer na Toebondo. 

 

Iyan-ghoera: Vir watter doel? 

 

Mwindo:  [pouse]  Om die stryd teen my vader voort te sit. 

 

Iyan-ghoera: Jou vader het mag. 

 

Mwindo:  Ek moet gaan. 

 

Iyan-ghoera: Jou vader sal jou liggaam aan stukke sny. 

 

Mwindo:  Ek moet gaan.  Ek het van die bok van ons voorvaders 

   geëet en nou moet ek teruggaan. 

 

 Perkussie.  Doof na onder. 

 

Iyan-ghoera: Mwindo  — 

 

Mwindo:  Ek hoor, Iyan-goera — 

 



 20 

Iyan-ghoera: Moet nie teen jou vader veg nie. 

 

Mwindo:  Dit is ‘n pad wat ek moet loop. 

 

Iyan-ghoera: Dit is alleenloop, Mwindo.  Jy is magteloos teen 

   die vegters van Toebondo. 

 

Mwindo:  Ek is Mwindo. 

 

Iyan-ghoera: En …  daar is nie kos nie. 

 

Perkussie sterk.  Doof na onder. 

 

Mwindo:  Kos? ….  Die diere van Toebondo, mag die diere by 

   Mwindo aansluit.  Die vleis wat Sjemwindo verberg, 

   daardie vleis sluit by Mwindo aan.  Die vure wat  

   Sjemwindo stook, mag hulle ook by Mwindo aansluit  

Ek is Mwindo.  Ek het met my geboorte ‘n lag op my 

lippe gehad.  Ek kon praat. 

 

Perkussie op.  Doof na onder. 

 

Mwindo:  En nou laat die broers van my vader veg teen die  

krygers van my vader. 

 

Toneel 8 
 

Sny perkussie.  Stilte.  ‘n Broer van Sjemwindo nader Mwindo.  ‘n 

Driehoekvorm met Iyan-ghoera. 

 

Mwindo:  Praat, broer van my vader — 

 

Broer v. Sj.:  Jy sal nie vandag seëvier nie. Die lied van die 

   gewondes is swak. 

 

Perkussie sterk.  Agter sien die gehoor vegtende mans —  bewegende 

frieskamees.  Mansstemme.  Sjemwindo se broer draai sy rug op die 

gehoor.  Tree effens terug.  Klanke van oorlog.  Die broer draai terug  

na Mwindo.   Geleidelik doof klanke van die oorlog uit. Die mans gaan 

lê.  Stilte. 
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Broer v. Sj.:  Mwindo, die krygers is dood.  Die lied van die 

   slagveld is stil.  Ek is al wat oorbly. 

 

Iyan-ghoera: [geskok]  Almal…?  Almal dood…  Almal - 

 

Mwindo: Maak droog jou trane, Iyan-ghoera.  Ek sal na die 

bron gaan.  Ek sal Sjemwindo van aangesig to 

aangesig spreek.  Ek het ‘n septer.  Mag dié wat 

gesterf het en die wat gered sal word, na jou kom, 

Iyan-ghoera.  Ek het die dissel van die volk. 

 

Vroue in ander gewaad nader.  Iyan-ghoera tree terug.  Die Vroue loop 

oor die liggame van die dooies.  Hulle houding is honend. 

 

Vrou 1:  Kyk tog!  Dit is Mwindo. 

 

Almal lag en spot. 

 

Vrou 2:  Ag, Mwindo, jy is hulpeloos teen ons tromme. 

 

Vrou 3:  Jy is ‘n dwaas. 

 

Vrou 4:  Jy het nie meer tromme nie.  Hoor jy nie die stilte  

nie? 

 

Hulle lag en spot. 

 

Mwindo:  Ek sal hier in Toebondo veg.  Ek sal veg as die rivier-

   krappe my teengaan.  Ek sal veg as die weerlig aan 

   my sy donder.  Die dissel is dissel van die volk, hulle 

   wat die aarde dolwe.  Dit is hulle wat van my sal  

vertel.  [Draai sy rug op die gehoor.  Skree na agter.]

 Laat die stat van Toebondo tot stof keer - 

 

Die Vroue en die mans (op vloer) skep stemtekstuur. 

 

Mwindo:  Tot stof, tot stof.  [weer na vore]  Sjemwindo!  Jy 

   is magteloos teen my!  Sonder krag teen my, o my  

   vader! 
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Sny stemtekstuur.  Die Vroue het angstig geword.  Hulle bondel saam.  

Iyan-ghoera nader. 

 

Vrou 1:  Sjemwindo het gevlug. 

 

Vrou 2:  Sjemwindo is weg. 

 

Vrou 3:  Hy het deur die kiekoka-plant gevlug. 

 

Mwindo:  Ek soek na my vader. 

 

Vrou 4:  Sjemwindo, hy het die kiekoka-plant uit die grond  

geskeur.   

 

Vrou 5:  Hy het by die onderent binnegedring. 

 

Mwindo:  [sonder haat]  Ek soek hom wat my wou wegmaak. 

 

Iyan-ghoera nader.   

 

Iyan-ghoera:  Mwindo. 

 

Mwindo:  Iyan-ghoera! 

 

Iyan-ghoera: My broers is dood, almal dood, die wat teen  

Sjemwindo gestaan het - 

 

Mwindo:  [sag]  Iyan-ghoera - 

 

Vroue sing sagte treursang. 

 

Iyan-goera:  En Sjemwindo het gevlug.  Hy is weg. 

 

Mwindo:  Ek sal Sjemwindo agterna sit.  Maar nou —  reik ek 

   ‘n genesende hand oor die hoofde van die vegters wat 

dood is  -  [na agter]  Aanskou my septer, julle 

krygers wat dood is -   

 

Die dooies murmureer.  

 

Mwindo:  Staan op, die wat slaap.  Staan, die broers van  

Iyan-ghoera . 
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Die dooies se stemme word sterker.  Die Vroue se sing word sterker. 

Die dooies kom onseker nader, beweeg met moeite.  Dan staan hulle 

sterker en dan sterk.  Doof vrouesang na onder. 

 

Mwindo:  [na vore]  Ek is Mwindo.  Ek wat by my geboorte ‘n  

lag op my lippe gehad.  Ek wat gepraat het.  [bewoë] 

Sjemwindo, my vader, jy het gevlug …  Teen my het 

jy geen mag.  Mog dat jy my stem kon hoor. 

 

Doof vroue sang uit.  Die mossie nader. ‘n Pop kan gebruik word.    

 

Mossie:  Ek is die mossie. 

 

Mwindo:  Jy,  Mossie  — 

 

Die mossie beweeg na ‘n uithoek. 

 

Mossie:  Kom hier, Mwindo, kom kyk, laat ek jou die paadjie 

   wys, die paadjie wat jou vader geneem het toe hy die 

   onderent van die kiekoka-plant binnegedring het. 

 

Mwindo volg hom. 

 

Mwindo:  Ek kom. 

 

 

Toneel 9 

 

Mans en vroue skep stemtekstuur.  Hulle vorm geleidelik ‘n bewegende 

lyn wat om Mwindo krul, hom meedwing, dat hy tussen hulle rol. 

 

Mwindo:  Ek gaan af, ek daal  …  Deur die wortel van kiekoka- 

plant.  Ek soek na my vader Sjemwindo.  Ek weet al 

dat hy homself weggesteek het in die huis van die 

weerliggod, Nkoeba. 

 

Hulle neem hom oor die verhoog na agter.  Kahindo verksyn.  Hy kom na 

vore.  ‘n Afrika-masker kan gebruik word.   Doof stemtekstuur uit. 

 

Kahindo:  Mwindo  — 
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Mans en Vroue skep ‘n eggo-effek:  ‘ndo  ‘ndo  ‘ndo.  Mwindo kom 

na vore. 

 

Mwindo:  Kahindo, die gees van geluk - 

 

Kahindo:  Jy beweeg nou na die stat van my vader Moeïsa. 

 

Mwindo:  Ek soek my vader. 

 

Kahindo:  Praat met my vader.  Hy weet van die paadjie wat jou 

   vader geloop het, maar pas op, Mwindo — 

 

Mwindo:  Wat is die gevaar, Kahindo? 

 

Kahindo:  My vader sal jou dié soektog laat berou — 

 

Mwindo:  Ek keer nie terug nie. 

 

Kahindo:  Wanneer hy jou ‘n stoel offer, moet jy sê, Nee, 

   Moeïsa, om ‘n stoel te vat, is swak.  Wanneer hy 

   jou piesangbier offer, antwoord jy:  Nee, Moeïsa, 

   daar is geen rede waarom ek my vader se pis moet 

   drink nie. 

 

Moeïsa nader sodat hy ‘eenword’ met Kahindo. 

 

Kahindo + Moeïsa: Wanneer hy sê,   

 

Moeïsa na vore. 

 

Moeïsa:  sal jy hierdie deeg neem om te eet? 

 

Mwindo:  [aan Moeisa]  Nee, Moeïsa.  Daar is geen rede  

waarom ek my vader se drek moet eet nie. 

 

Moeïsa:  Dan sê ek jou nie waar jou vader is nie. 

 

Mwindo:  Aanskou my woede, Moeïsa!  Só slaan ek jou met 

   die septer wat ek dra  — 

 

Hy slaan hom.  Moeïsa val by sy voete.  Kahindo, geskok, kniel langs 

die lyk. 
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Kahindo:  Hy is dood.  Dit was die doodshou. 

 

Mwindo:  Met die septer, sal ek hom genees.  [aan die lyk] 

   Moeïsa, staan op, jy wat slaap - 

 

Moeïsa roer.  Verwonderd, staan hy op. 

 

Mwindo:  [sag]   Waar is my vader? 

 

Moeïsa vat Mwindo se hand in sy hande. 

 

Moeïsa:  Jou vader is met Sjeboeroenghoe wat met die erdvark 

   woon. 

 

Vroue loop hand aan hand van agter na voor.  Hulle sing ‘n kinder-

liedjie.  Hulle kyk met verwondering na Mwindo. (Hulle kan moontlik 

kniel om kinders te wees.)  

 

Mwindo:  O, kinders van Sjeboeroenghoe, julle het honger. 

   [na agter]  Iyan-ghoera, stuur kos op rottangborde 

   vir die kinders van Sjeboeroenghoe. 

 

Kinderliedjie. 

 

Vroue 1 - 5:  [sing]  Mwindo, jy is ‘n vader vir ons 

‘n Vader vir ons. 

 

Doof kinderliedjie uit.  Perkussie. 

 

Mwindo kyk skerp om.  Sjeboeroenghoe nader.  Vroue het gaan staan.  

Hulle bondel nou saam. 

 

Mwindo:  Wie is dit? 

 

Vrou 1:  Dit is Sjeboeroenghoe self, hy wat woon by die  

erdvark. 

 

Vroue tree terug.  ‘n Afrika-masker kan vir Sjeboeroengoe gebruik word. 

 

Mwindo:  Sjeboeroenghoe – 
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Sny perkussie. 

 

Sjeboeroenghoe: A, Mwindo - 

 

Mwindo:  Jy wat met die erdvark woon - 

 

Sjeboeroenghoe: Jy wat soek na jou vader - 

 

Mwindo:  Waar is my vader, Sjeboeroenghoe? 

 

Sjeboeroenghoe: Ek kan jou vader nie aan jou oorgee nie —  tensy 

   jy wiekie met my speel  —   As jy wen, dan gee ek 

   jou vader aan jou . 

 

Daar word van agter ‘n matjie gebring en tussen Mwindo en 

Sjeboeroenghoe geplaas.  Daar word borde met saad en beentjies 

aan elk gegee.  Mwindo en Sjeboeroenghoe kniel aan beide kante 

van die matjie.  Perkussie wat die skud van saad voorstel.  Hulle 

speel.  Sny perkussie.  Stilte. 

 

Mwindo:  [droef]  Ek het alles verloor -  alles behalwe een ding. 

 

Perkussie. 

 

Mwindo:  Ek sal met my laaste besitting wed … 

 

Sjeboeroenghoe: Wat is dit? 

 

Mwindo:  [pouse]  Ek sal wed met die septer wat ek dra … 

 

Perkussie wat die skud van saad voorstel.  Hulle speel. 

 

Sjeboeroenghoe: Ek skud die bene.  Ek skud die saad. 

 

Sny perkussie.  Stilte. 

 

Sjeboeroenghoe: Die bene is versprei.  Die saad is op die wiekie-mat 

   versprei. 

 

Vinnige stem-crescendo. 

 

 



 27 

Sjeboeroenghoe: Aa —  Jy het gewen, Mwindo.  Jy het my boetêa geld 

   van my gewen. 

 

Mwindo:  Neem my na my vader toe. 

 

Die mat en die borde word weggeneem. 

 

Sjeboerenghoe: Jou vader is in die piesang-plantasie. 

 

 

Toneel 10 

 

Sjemwindo nader.  Hulle vorm ‘n driehoek.  Mwindo kyk om. 

 

Mwindo:  Ek sien hom …  Hy is tussen die piesangblare. 

   [bewoë]  A, my vader, is dit jy? 

 

Sjeboeroenghoe tree terug. 

 

Sjemwindo:  [sag]  Hier is ek. 

 

Mwindo:  Is dit werklik jy? 

 

Sjemwindo:  Ek is hier, my seun. 

 

Hulle omhels.  Twee mans nader, hys Sjemwindo op hul skouers.  

Mwindo lei die prosessie.  Vroue nader.  Hulle sing die kinderliedjie 

sag. 

 

Mwindo:  Kyk, kinders van Sjeboeroenghoe, dit is Sjemwindo 

   wat ek dra, hy wat aan ‘n held geboorte gegee het. 

   Ek dra my vader. 

 

Perkussie. 

 

Mwindo:  Ek keer na Toebondo terug, die plek van sewe hekke. 

 

Hulle tree almal terug.  Vrou 6 kom na vore.  Mwindo kom haar 

tegemoet. 

 

Vrou 6:  Mwindo  — 
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Mwindo:  Moeder — 

 

Vrou 6:  Jy is moeg. 

 

Sy sit en Mwindo sit by haar. 

 

Mwindo:  Laat ek rus. 

 

Hy lê met sy kop op haar skoot. 

 

Vrou 6:  Daar was leed. 

 

Mwindo:  Laat my rus. 

 

Vrou 6:  Daar was vreugde. 

 

Mwindo:  Laat my slaap. 

 

Mans en vroue kom na vore met triomfantlike sang.  Hulle vorm ‘n 

halfmaan om Mwindo en sy moeder.  Sjemwindo nader.  Mwindo staan. 

Sy moeder staan.  Hulle vorm ‘n driehoek met Mwindo voor. Doof sang 

uit. 

 

Sjemwindo:  Al die stamhoofde wat hier is, ek ontken nie die  

Kwaad wat ek teen my kind gedoen het nie.  

Inderdaad, ek het die begunstigde gehaat vir die 

seunskind wat sy voortgebring het.  Toe het die 

begunstigde die gehate een geword.  Ek het myself 

met woede bewapen.  Ses maal het ek die spies gehef, 

ses maal was die kind nie dood nie.  [wend hom na 

Mwindo]  Mwindo, my seun, jy wat met ‘n lag op jou 

lippe gebore is.  Jy wat gepraat het. 

 

Mwindo:  [bewoë]  My vader … 

 

Sjemwindo:  Aan jou, Mwindo, gee ek die helfde van my  

Koninkryk dat ons met wysheid kan regeer.  Jy is 

koning soos ek koning is.  Mag die Gees van die 

Rivier die reën aan die blare van ons woude seën.  En 

geseën sy die seunskinders van jou bruide wanneer 

hulle hul na die berge wend. 
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Mans en Vroue sing triomfantlik                

 

 Einde 

 

 

 

Toneelverdeling 

 

Toneel 1    ble. 4 - 5 

Toneel 2    ble. 5 - 7 

Toneel 3    ble. 7 - 10 

Toneel 4    ble. 10 - 14 

Toneel 5    ble. 14 - 15 

Toneel 6    ble. 15 - 17 

Toneel 7    ble. 17 - 20 

Toneel 8    ble. 20 - 23 

Toneel 9    ble. 23 - 27 

Toneel 10  ble. 27 - 29 
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