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KARAKTERS  

Skilder 

Seun 1/Werker 

Seun 2/Kind 

Seun 3 

Seun 4 

Seun 5 

Polisieman 1/Kolonel Kleingeld/Onderwyser 

Polisieman 2/ Dokter/Seun 6 

Gesiglose 1/Aanbieder 

Gesiglose 2/Minister 

Gesiglose 3 

Stomme 1 

Stomme 2 

Koerantverkoper/Steve Biko/Thanatos/Seun 7 

 

 

 

NOTA: Seun 3, 4 en/of 5 kan vervang word met Meisies. 

 

STEL:   Volgens die diskresie van die regisseur.  

 

BELIGTING:  Oorwegend wit en rooi, met geïsoleerde beligting (“specials”) op sekere plekke om ‘n 

ononderbroke vloei moontlik te maak. Onder geen omstandighede mag daar oomblikke wees wat niks 

gebeur nie, of wat daar lang donkertes is terwyl die verhoog verander word nie. 

 

KLANKBAAN:   Volgens die diskresie van die regisseur.  
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TABLEAU 1: DIE SKILDERDOEK 

Die verhoog is donker. ‘n Skilder verskyn, gedefinieër deur ‘n enkele lig.  

SKILDER: Iets binne-in my haat 'n leë skilderdoek. Eindelose moontlikheid, tog koud en leeg. Dit 

moet… moet lewe kry. Asem moet daarin geblaas word... dit moet praat. Waaroor? Dit 

moet praat oor ons… ons mense. Ons. Ons kinders. Dié wat wil leer. Wat wil weet. Wat 

iets… méér wil wees. 

 

 Maar hoe? Watter kleur? En dan, skielik, ontaard die aanvanklike – effens trae – kwas-

haal aan die einde van my perdehaar kwas in ‘n… wat?  

 

Die SKILDER beweeg sy arm in die lug en beklemtoon die rug van POLISIEMAN 1, nou verlig. 

 

 ‘n Polisieman… ‘n polisieman op wag… waar? Agter ‘n versperring… ‘n harde… koue… 

verskeurende bol hakiesdraad…  

 

Die SKILDER beweeg sy arm en die draad ‘upstage’ van POLISIEMAN word sigbaar. 

 

En die polisieman het ‘n vyand… die vyand is gewapen…  

 

SEUN 1 verskyn, met sy liggaam gedraai na die polisieman. Hy het ‘n geweer. 

 

Maar hierdie is nie ‘n stryd van gelykes nie… hy het nie ‘n geweer nie. Hy het ‘n… patetiese… 

pap… plakkaat…  

 

SEUN 1 sit die geweer huiwerig neer, en tel ‘n plakkaat op. Op die plakkaat staan “Down with 

Afrikaans”.  

 

En daar was ‘n horde ongelukkige, bang mense aan altwee kante maar hoe? Wie? … En 

hoe en waar? 

 

Die hele toneel word verlig, met SEUNS en POLISIEMANNE alreeds in posisie. Dit kom in beweging 

sodra SKILDER gaan sit om die beweging te bestudeer. 

 

SEUNS EN POLISIEMANNE: (Groei tot ensemble) Die mense… orals. Die geraas. Geweerskote. ‘n 

Geskreeu. Soveel bloed. Hardloop! Ek is bang. Ek is braaf. Klippe. Stokke. J.G. Erasmus. 

Beledigings. Knuppels. Bebloede knuppels. Bebloede hande! Bebloed! Bloed! Bloed! 

Bloody! Blerrie! Blerrie malligheid!  

 

‘n Skielike ontploffing van geweerskote, gille en chaos kan gehoor word. Sodra SKILDER opstaan, vries 

al die karakters op die verhoog en skep sodoende die eerste tableau.  
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TABLEAU 2: THANATOS EN DIE KINDERS 

 

SKILDER: Wanneer iets tragies iets legendaries word... in wit en swart... Nee, nee… vee die 

skilderdoek skoon. Ek wil die afgryse van die gebeure vasvang…  iets somber, iets 

makaber… iets wat praat oor honderde dooie mense. Miskien die liggame… die liggame 

in die sorg van die Doodsengel… (THANATOS verskyn, geklee in swart)… soos Thanatos, 

maar met ‘n geweer in plaas van ‘n sens… miskien die uniforms van die polisiemanne 

met ‘n spatsel rooi… (die polisiemanne maak ‘n skietbeweging soos Thanatos die 

kinders een vir een aanraak) … Nee! Dis aaklig… te sensasioneel. (Akteurs vries – skets 

die tweede tableau. Alle akteurs af, behalwe koerantverkoper, werker en kind.) 

 

 

 

TABLEAU 3: DIE KOERANTBERIG 

 

SKILDER: Dit was daardie dag. Daardie donker dag, in swart, wit en rooi. Wat van die nagevolge? 

Wat die dag daarná gebeur het? Miskien kan ek die manier waarop nuus versprei deur 

‘n township vasvang. Die donker nuus, in swart, wit en rooi. Amper soos ‘n berig in die 

Transvaler wat hardop gelees word op ‘n dorpsplein. Miskien ‘n huilende kind… en een 

wat koerante verkoop. Iemand oppad werk toe, wat miskien vroetel deur sy dun beursie 

vir ‘n geldjie om ‘n koerant te koop. (WERKER vroetel in sy beursie en koop dan die 

koerant) En dan die nuus… 

 

WERKER: (lees) 17 Junie 1976: Geweld in Soweto. Ten minste 176 mense is dood in ‘n reeks 

gewelddadige gebeure tussen betogers en die polisie in verskeie Suid-Afrikaanse 

plakkerskampe. Klippe en bierbottels is na Polisielede gegooi in ‘n protes teen die 

gebruik van Afrikaans as die primêre onderrigtaal in swart skole. Die geweld het versprei 

van Soweto na Alexandria. Volgens die “Times”, is dit die ergste rassegeweld tot hede in 

Suid-Afrika, sedert die Sharpeville slagting, 16 jaar gelede. Die finale getal van 

oorledenes mag hoër wees as genoem, aangesien die nooddienste nie al die beseerdes 

kon bereik nie. Die polisie het die strate gepatrolleer in ‘n poging om skade aan geboue 

en winkels te verhoed. Soos die situasie vererger het, is meer polisielede ingeroep. Twee 

mans is doodgeskiet na ‘n motor gepoog het om verskeie polisielede raak te ry. Eerste 

Minister Vorster sê dat die regering nie geintimideer sal word nie. (WERKER na die 

KIND. Die KIND lees nou die berig saam met die WERKER) 

 

WERKER & KIND: Volgens die Polisie, het die leerling klippe en ander voorwerpe na hulle gegooi, waarna 

hulle geskiet het op die skares om hulle onder beheer te bring. ‘n Ander ooggetuie het 

gemeld dat sy gesien het hoe die Polisie traangas na die skare slinger sonder 

waarskuwing. Toe die skare reageer met klippe, het die Polisielede op hulle begin skiet.  

Volgens die senior beampte in beheer van die Polisielede, Brigadier le Roux, was die 

situasie baie sleg, en het geweier om met joernaliste te praat. (Tableau 3 voltooid)  
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TABLEAU 4: KOLONEL KLEINGELD LEWER VERSLAG 

 

SKILDER: ‘n Ma wat huil oor haar seun. ‘n Pa wat nie weer huis toe kom nie. Hartseer, 

hartverskeurend. Maar, miskien het ons iets meer nodig. Soos miskien iemand reg in die 

middel van die tragedie. Miskien....iemand soos die offisier wat verantwoordelik was vir 

die eerste skoot. (lig aan op KOLONEL KLEINGELD) Miskien ‘n portret van die humorlose 

kolonel wat sy besluit om te skiet aan ‘n gesiglose hoër rang moet verduidelik. Dié 

sonder identiteit, wat onheilspellend, in afwagting rakende die donker gebeure, agter 

die raam van die skilderdoek skuil…  

 

‘n Ensemble van GESIGLOSES in.  

 

GESIGLOSES: Kolonel Kleingeld. 

 

KLEINGELD: (Ongemaklik en senuwee-agtig) Meneer… 

 

GESIGLOSES: U verslag. 

 

KLEINGELD: (Hy vroetel senuwee-agtig) Ek was aan diens, Meneer, naby Orlando Hoërskool, 

Meneer, op die 16de Junie, Meneer. Hulle was oppad na die Orlando Stadion. Ons het 

die pad versper, Meneer, met hakiesdraad en goed, en hulle het al singend nader 

gekom, met plakkate en goed. Alles was eers rustig, maar toe beginne hulle klipgooi, 

Meneer. Hulle het na ons gegooi Meneer. Ons het eers traangas gegooi, en ek was 

gereed met my pistool, Meneer, en toe skiet ek.  (Akteurs vries in die vierde tableau.) 

 

 

 

TABLEAU 5: DIE KINDERS PRAAT 

 

SKILDER: Ek is besig om my eie persepsie op hierdie skildery af te dwing, in plaas daarvan om die 

karakters self vanuit die skilderdoek lewendig te laat word om hulle verhaal te vertel. 

Michaelangelo het gesê dat hy die Dawid-beeld in ‘n blok marmer kon sien, en daarna 

alles weggekerf het wat nie deel was van Dawid nie, totdat die standbeeld voltooid was. 

Was die skilderdoek skoon, neem die wit weg, kwas-haal vir kwas-haal, totdat die siel 

van hierdie gebeure self praat. (SEUNS op met stoele, in ‘n klein groepie, naby mekaar) 

 

SEUN 1: Het jy gehoor? 

 

SEUN 2: Het jy gesien?  

 

SEUN 3: Was jy daar? 
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SEUN 5: Die pote het geskiet. 

 

SEUN 4: Kinders. 

 

SEUN 5: Dosyne dood. 

 

SEUN 3: So baie bloed.  

 

SEUN 4: Ongewapen. 

 

SEUN 1: Pap geslaan met tien-voet knuppels. 

 

SEUN 3: By Orlando Hoërskool. 

 

SEUN 5: Tsietsi Mashinini het almal bymekaargeroep.  

 

SEUN 3: En toe… 

 

SEUN 4: En toe die Soweto Students’ Representative Council. 

 

SEUN 2: Swart… 

 

SEUN 3 & 4: Black… 

 

SEUNS: Black… 

 

SEUN 1: Black Consciousness… 

 

SEUN 5: Steve Biko… 

 

SEUNS: Steve Biko! (Hulle vries in die 5de tableau) 

 

Die ligte verdoof, maar SEUNS bly op die verhoog. 

 

 

 

TABLEAU 6: DIE HOF 

 

SKILDER: ‘n Gesiglose (GESIGLOSE verskyn) en ‘n trotse man. (DOKTER op) Wie is hy? Miskien…. 

Hy is die sentrale punt van die skilderdoek. ‘n Dokter. Om te skilder is maklik, maar die 

onderwerp… die perspektief… die styl… dit maak van ‘n skilder ‘n meester. Miskien selfs 

‘n leuenaar. 
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GESIGLOSES: Eerbare jurie van die hof. 

 

SEUN 2: Hulle het net bloed gesoek! 

 

GESIGLOSES: Dit is my plig, namens die kinders, die mense, die land… 

 

SEUN 2: Hulle het geskiet! 

 

GESIGLOSES: … om te bewys, sodat vrede in u harte gevind kan word, dat die Polisielede openlik 

geskiet het op leerlinge van verskeie skole, op die 16de…  

 

 SEUN 2: Ek het die opdrag om te skiet duidelik gehoor! 

 

GESIGLOSES: … wapens opgeneem en ‘n dodelike sarsie skote afgevuur op ‘n ongewapende, dog 

oproerige skare.  

 

SEUN 2: Hang hulle! 

 

GESIGLOSES: Volgens ‘n mediese verslag, uitgereik na na-doodse ondersoeke… 

 

SEUN 1 & 2: Hang hulle almal! 

 

DOKTER: Die ambulans kon nie by hulle almal uitkom nie. Die noodklinieke was stampvol 

gewonde en bebloede kinders. Hulle het ons gevra om lyste saam te stel met die name 

van al die kinders met skietwonde. Die hospitaalbestuur het die opdrag só aan ons 

deurgegee, maar ons het besluit om só ‘n lys saam te stel. Ons het die skietwonde 

aangeteken as absesse.  

 

SEUNS: (Fluister onderlangs) Absesse… absesse… 

 

DOKTER: Aangeteken as absesse… 

 

GESIGLOSES: … die ergste gewelddadige gebeurtenis sedert Sharpeville, 16 jaar gelede. 

 

Die akteurs vries. SEUN 3 staan op.  

 

SEUN 3: Skiet, as jy dit sal waag!  

 

POLISIEMAN 1: Na twee jaar in die army… wel… (vroetel senuwee-agtig) … hulle het daarvoor gesoek! 

 

SEUN 2: Ek het myself nie herken nie. Elke tree vorentoe was asof die hangman se knoop stywer 

vastrek om my nek. Ek het self daardie knoop daar gemaak. Ek. My ouers. Die regering. 
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Ek onthou hoe die onstelde skare my van agter af gedruk het, al hoe verder vorentoe, 

tree vir tree. Wat daarna gebeur het, onthou ek nie so goed soos ek onthou hoe die 

seun langs my se skedel gekraak het toe die twee koeëls hulleself gedwing het tot diep 

in sy siel en wese nie.  

 

SEUN 5: Ons het uitmekaar gespat, ek erken dit. Ons was bang. Maar dapper. Ek’t gehardloop 

soos ‘n vark wat weghol vir die slagter. Ek dink ons het maar almal dieselfde gedoen. 

Ons sou. Ek’t ‘n onaardse geluid gehoor en omgedraai. Hy was maar twaalf… twaalf… ek 

het hom opgetel, en gehardloop. Antoinette Sithole was langs my. Hector se suster. Hy 

was maar net twaalf… twaalf… 

 

SEUN 4: (Asof hy ‘n toespraak maak) Broers! Comrades! Bantwana! Soweto! Mzantsi-Afrika! 

Sithusiwe kakhulu! Kodwa le meko ayizokhusimisa! (SEUNS antwoord daarop) Viva 

Azania, Viva! (Seuns antwoord daarop) Goduka uthembise abanye abantu. 

  

SEUN 5: Die jong liggame, gebreek, in die strate… stukkend… bebloed… en hulle is al klaar besig 

om hulle pionne se bloedige hande te was… silwerskoon. Spierwit.  

 

SEUN 1 staan op. Die ENSEMBLE en GESIGLOSES is steeds op die verhoog. 

 

GESIGLOSE: So jy het alles gesien, seun? 

 

SEUN 1: Van die begin tot die einde. 

 

GESIGLOSE: En jou suster? 

 

SEUN 1: Geskiet, soos ‘n opgedroogde melkkoei. Joyce. Onthou haar naam. Onthou haar.  

 

SEUN 3: Hulle moet almal gehang word, baas Vorster.  
 
SEUN 4: Elke liewe een van hulle, baas Vorster.  
 
SEUN 4 & 5: Die wêreld kyk, baas Vorster.  
 
SEUN 1: As ons Afrikaans moet leer, moet jy Zulu leer, baas Vorster.  
 
SEUN 2, 3 & 4: Hulle kan nie almal skuldig wees nie, baas Vorster.  
 
SEUN 2: Is jy gewillig om ‘n onskuldige kind te laat sterf, baas Vorster?  
 
SEUN 5: Altwee kante het hulle foute, baas Vorster.  
 
SEUN 2: Koning Salomo self sou twyfel, baas Vorster.  
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SEUN 1 – 3: Jy is hulle enigste hoop, baas Vorster.  
 
SEUN 4 & 5: Luister tog, baas Vorster.  
 
SEUN 1: Hulle bloed is op jou hande, baas Vorster.  
 
SEUNS: Hulle bloed is op ons almal se hande, baas Vorster. Bloed, baas Vorster. Bloed! (Hulle 

vries in die 6de tableau) 
 
 

 

TABLEAU 7: DIE ONDERHOUD 

 

SKILDER: In rooi. Nog ‘n tableau. In bloedrooi. Op wie se hande?  

 

Lig verdoof, akteurs van TABLEAU 6 af. Die SKILDER skets twee figure aan die teenoorgestelde kant 

van die verhoog. Hierdie toneelverandering kan gedoen word terwyl die openingsmusiek van ‘n 

nuusbulletin of program speel. Hulle sit op stoele, asof in ‘n onderhoud vir televisie. Twee GESIGLOSES 

vertolk nou die rolle van ‘n TELEVISIE AANBIEDER en DIE MINISTER. 

 

AANBIEDER: Today, with us in the studio – South African prime minister Foster.  

 

MINISTER: Vorster. 

 

AANBIEDER: Mr Vorster. Thank you for your willingness to undertake this interview. Just a couple of 

questions -  are you content with South Africa, that it is in a good condition?  

 

MINISTER: Ons het ‘n paar terugslae gehad, soos wat mens kan verwag. Baie brûe is gebou; 

sommig van die brûe is vernietig; ander het behoue gebly en sal bly staan.  

 

AANBIEDER: Do you plan to accelerate change in South Africa, to prove to the world that you can get 

along peacefully with black people?  

 

MINISTER: Ek verstaan nie u eerste vraag nie. 

 

AANBIEDER: Do you intend to speed up change in South Africa?  

 

MINISTER: Enige veranderings wat in Suid-Afrika aangebring word, word nie gedoen om enige iets 

aan enige iemand te bewys nie, maar wel omdat dit nodig is. Ek doen dit nie om enige 

iemand tevrede te stel nie, maar omdat dit reg is of nie.  
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AANBIEDER: But in the light of recent events of violence in Soweto, how do you plan to speed up 

change?  

 

MINISTER: Wat dit aan betref, daar is konstante verandering in Suid-Afrika, en dinge sal 

aanhoudend verander. Ek wil ook noem dat al die relevante veranderings wat alreeds 

aangebring is in Suid-Afrika, deur die regering aangebring is, en dat die regering sal 

aanhou om veranderings aan te bring. Ek kon voorbeelde noem, indien die tyd dit sou 

toelaat.  

 

AANBIEDER: Well, rather focus on the future, with vision, than holding on to the past. Can you give us 

any indication as to what the road forward would entail?  

 

MINISTER: Die pad vorentoe, met betrekking tot? 

 

AANBIEDER: The race-issue. To promote reconciliation in South Africa. Peace.  

 

MINISTER: Ek weet nie of dit die regte manier is om dit te bring nie; dat ek vrede in Suid-Afrika 

moet bewerkstellig nie, want, ondanks die versteurings wat ons ervaar het, dink ek Suid-

Afrika is net so vreedsaam soos elke ander land in hierdie gevaarlike wêreld waarin ons 

leef. Ons het ons klein probleempies, maar dit is niks nuut nie. Die Verenigde State het 

hierdie selfde probleme al vir jare lank, selfs met die gevolg dat die Weermag ingeroep 

moes word. Dit was nie nodig vir Suid-Afrika om gewapende magte in te roep nie. Ons 

het 33 000 polisiemanne vir die hele Suid-Afrika. (Tableau 7 word geskep) 

 

 

 

TABLEAU 8: DIE STOMMES 

 

SKILDER: Soveel leuens. Nee, nee… vee die skilderdoek skoon.  

 

Met ‘n enkele armbeweging, verdonker die verhoog, behalwe op die SKILDER, en al die karakters van 

TABLEAU 7 gaan af. 

 

'n Volgende poging... die eindelose moontlikheid word onmiddelik onderstreep deur ‘n 

enkele kwas-haal… in rooi…  elke meesterstuk begin met ‘n enkele kwas-haal. Kom ons 

begin dan net daar – by die begin. En hierdie keer - die waarheid.  

 

Die twee STOMMES op, spelend, soos klein kinders. Die SKILDER gaan sit by hulle. Die GESIGLOSES 

kom stadig op terwyl die STOMMES speel. Dan begin die GESIGLOSES praat, eers een, en dan tot ‘n 

volledige ensemble. Terwyl hulle praat, begin hulle die STOMMES neem na die een kant toe (diskresie 

van regisseur), en posisioneer hulle terwyl hulle monde een vir een toeplak. Hierdie toneel behoort 

gewelddadig te wees.  
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GESIGLOSES: Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die 

onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word - Nommer 79 van 

1976: Wysigingswet op Binnelandse Veiligheid. 

 

 Om die Wet van die Onderdukking van Kommunisme, 1950, te wysig; om voorsiening te 

maak om alle organisasies wat die sekuriteit en veiligheid van die Staat of publieke orde 

bedreig, as onwettig te verklaar. Sekere beperkings sal ingestel word om persone wat in 

derglike aktiwiteite deelneem, in hegtenis te neem en bloot te stel aan detensie. Die 

Wet ten opsigte van Publieke Veiligheid, 1953, word dus gewysig om voorsiening te 

maak vir hierdie regulasies. Die Wet op die Strafproses, 1955, wat verband hou met die 

vrylating van gearresteerde persone met borg, of ander metodes, of die plaas van 

ooggetuies in detensie, word gewysig. Die Wet op Oproerige Byeenkomste, 1956, asook 

die Wet op Terrorisme, 1967, word ook gewysig, met fokus op die weglating van 

voorsiening vir borgtog  vir enige persoon in aanhouding op aanklag van enige van die 

bogenoemde. Onderteken – Die Staatspresident, 7 Junie 1976. (Vries in die 8ste 

tableau) 

 

 

 

TABLEAU 9: DIE SKOOL 

 

SKILDER: Die harde werklikheid, in rooi en maskeerband. Maak die skilderdoek skoon… (Ligte 

doof uit, akteurs van TABLEAU 8 af.) Ek dink… ‘n enkele onderwyser… (lig aan op 

ONDERWYSER) en sy sillabus.  

 

GESIGLOSES: (As ensemble) ‘n Swart man kan opgelei word om op ‘n plaas of in ‘n fabriek te werk. Hy 

mag dalk werk vir iemand wat Engelssprekend of Afrikaanssprekend is en wat hom 

instruksies sal gee in Engels of Afrikaans. Waarom moet ons nou begin stry oor die 

taalmedium waarin swart mense onderrig kry ook? Nee, ek het dit nie met hulle 

bespreek nie, en ek gaan dit nie met hulle bespreek nie. Ek het die Konstitusie van die 

Republiek van Suid-Afrika geraadpleeg. 

 

SKILDER: En dan, die weetgieriges. Dié wat wil leer. Dié wat iets… méér wil wees. (‘n Skoolklok lui 

en die SEUNS op. Hulle sit op die grond voor die ONDERWYSER) 

 

ONDERWYSER: Wiskunde, Rekenkunde, en Sosiale Studies vanaf Standerd Vyf, in Afrikaans.  

 

SEUNS: (Fluister individueel, terwyl ONDERWYSER praat) Een plus een is gelyk aan… twee plus 

twee is gelyk aan… drie plus drie is gelyk aan… vier plus vier is gelyk aan… 

 

GESIGLOSES: Daar is geen plek vir die Bantu in die Europese gemeenskap nie, behalwe as arbeiders 

nie. Dit is dus nie vir hom 'n noodsaaklikheid om opvoedig met die oog op aanvaarding 
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in die Europese gemeenskap te ontvang nie. Inboorlinge moet reeds van ‘n jong 

ouderdom af leer dat Europeërs nie hulle gelyke is nie.  

 

ONDERWYSER: Wetenskap en praktiese vakke. Huishoudkunde, Naaldwerk, Houtwerk, Metaalwerk, 

Visuele Kuns, Landbou, in Engels. Engels. Engels. En dan, Godsdiens, Musiek en 

Liggaamsopvoeding. In jou Moedertaal. Moedertaal. Engels. Afrikaans. IsiXhosa.  

Zulu. Tshwana. Afrikaans. Suid-Sotho. Tshonga. Afrikaans. Swati. Noord-Sotho. 

Afrikaans. Ndebele. Afrikaans. Engels. Venda. Afrikaans. Afrikaans. Afrikaans.  

 

SEUNS: (Steek hulle hande op, as ENSEMBLE) Meneer, wat beteken “kaffer”? (Vries in tableau 

9)  

 

 

 

TABLEAU 10: DIE TAFEL 

 

SKILDER: Maar waaroor gaan dit alles dan eintlik? Wat was die oorsaak? Wette wat mense 

stilmaak – hulle tonge uitsny? Kennis wat buite die bereik is van kinders wat iets meer 

wil wees as net ‘n arbeider? Miskien, omdat dit die begin is - eerder 'n eeue-oue beeld... 

miskien 'n ets van 'n ou Da Vinci... 'n tafel. In wit. Die Laaste Maal. Maar ja... voedsel vir 

die liggaam - voedsel vir die toekoms. Kennis. Dié wat wil leer. Wat wil weet. Wat iets… 

méér wil wees. Dié wat reeds… méér is. 

 

Die SKILDER swaai sy arm, lig aan op tafel, toe in ‘n wit tafeldoek. Op die tafel is boeke.  

 

Wie sit by die tafel? Dissipels... dié sonder gesigte... wie is hulle? Dissipels van wie? 

 

Die GESIGLOSES is in 'n geimproviseerde gesprek met mekaar oor idees, in brabbeltaal, alhoewel dit 

vir die gehoor moet voorkom asof hulle oor akademiese sake in gesprek is. Die GESIGLOSES verwys 

gedurig na die boeke. Hulle gesprek neem toe in volume en opgewondenheid, en dan trek een 

GESIGLOSE die tafeldoek van die tafel af, sodat die SEUNS in die hokke onder die tafel nou sigbaar 

word vir die gehoor. Die SEUNS steek hulle hande uit na die boeke, watt e ver van hulle af geval het. 

Die GESIGLOSES is duidelik ingenome met hulle aksies. Hulle tart die SEUNS in die hokke. Sodra die 

SKILDER opstaan, vries die karakters in Tableau 10. 

 

 

 

TABLEAU 11: BLACK CONSCIOUSNESS 

 

SKILDER: En toe val die laaste druppel wat die pot laat oorkook het. Miskien… ‘n enkele, maar 

baie belangrike figuur. ‘n Sentrale figuur. Reg aan die begin van die tragedie. Iemand 

soos Steve Biko.  (lig aan op Steve Biko, waar hy eers alleen staan, en die SEUNS 
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daarna een vir een agter hom gaan staan. Hy staan met sy rug na die gehoor. ‘n Kort 

klank-uittreksel van ‘n toespraak deur Steve Biko word gehoor. Die akteur kan ook self 

die toespraak maak. Die regisseur moet self die uittreksel kies. Dit vorm die 11de 

Tableau.) 

 

 

TABLEAU 12: SOWETO BRAND 

 

Musiek in.  

 

SKILDER: En dan, die geweldige donker dag.  

 

ENSEMBLE: (SEUNS een vir een in, totdat dit ‘n kragtige spreekkoor word, volgens die diskresie van 

die regisseur) Ek het gesien… ek het gesien… ek het gesien… ek het gesien… ek sien… ek 

sien… ek sien… ek het gehoor… ek het gehoor… ek het gehoor… ek hoor… ek hoor… ek 

hoor… ek het gevoel… ek het gevoel… ek het gevoel… ek het gevoel… ek voel… ek voel… 

ek voel… ek voel… (Elke akteur praat individueel, sodat die woorde oorvleuel, en 

geleidelik toeneem in volume. Dit ontaard in ‘n kakofonie.)  

 Gewere 

 Bloed. 

 Gille. Skreeue.  

 Harde stemme. 

 Dit kom al lank. 

 Dit kom al vir dae. 

 ‘n Kookpot.  

 Borrel. 

 Oorkook. 

 Knuppels. 

 Vir weke. 

 Ons vrees vir ons seuns. 

 Dogters. 

 Kasspirs. 

 Barbare. 

 Brutaliteit. 

 Ek het geweet dit gaan tot op hierdie punt kom. 

 Koubloedige moord. 

 Tronk toe. 

 Tronk toe met jou! 

 Moord. 

 Hang hulle! 

 Moord. 

Traangas. 
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Chaos. 

 Skiet. 

 Bloed. 

 Bloed. 

 Bloed. (Bloed behoort almal se laaste woord te wees) 

 

Rondom die SEUNS begin die beligting stadig verander in kleure wat vlamme kan simuleer. Die SEUNS 

begin dreigend met hulle vuiste op die vloer slaan, een vir een. Hulle begin met dreunsange, eers sag: 

en dan groeiend tot ‘n kragtige protesoptog. 

 

POLISIEMAN 1: (Deur megafoon) This is your last warning. Clear the area immediately. Break it up now. 

(Wag ‘n oomblik) You have 60 seconds to clear the area.  

 

Geweerskote word gehoor en die SEUNS spat in alle rigtings op die verhoog. ‘n Sanger verskyn, wat 

begin sing: “Weeping”. Terwyl dit gebeur, kom al die akteurs op die verhoog met swart-en-wit foto’s 

van Apartheid en protesoptogte. Soos die SKILDER die laaste monoloog lewer, begin die beligting 

verander van rooi en wit na ander kleure.  

 

SKILDER: Hierdie mag dalk net nog 'n gebeurtenis wees in 'n litanie van vernedering – ‘n 

skilderdoek gevul met skakerings van rooi. Die lang pad na vrede. ‘n Rooi een. Ek 

wil liewers elke kleur op my palet gebruik om in plaas van gebeure van wit, 

swart en rooi, dit eerder 'n fees van helder kleure te maak.  Ek moet die pigment 

– die persepsie - verander... ek moet die kleure meng... in plaas van swart en 

wit.... en rooi... heeltemal te veel rooi.... dit word blou, pienk, pers... 'n spatsel 

geel... groen en bruin... groen... 'n reënboog... ‘n reënboog vol foute… nie perfek 

nie… maar steeds ‘n reënboog. (Die finale Tableau word geskep) 
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