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Sirkusmusiek oorweldig die ouditorium.Die Verhoogligte gaan op tot half sterkte 
soos die ouditoriumligte uit doof. Karkarters met energieke bewegings voer 
uitbundige mannewales uit terwyl rond dans.

Ringmaster : Dames en here ,vanaand bring ons vir u…
(die roffelinge van tromme eindig met n simbaalslag)

1.  ‘n Unieke spel …
2. n Satirese spel …
3. ‘n Groteske spel …
4. ‘n Spel van Karikature …
5. ‘n Spel van soeke …
6. Wie is ek?
7. Waarvadaan kom ek?
8. Waarheen is ek oppad?

Witbooi : Hierdie is ‘n spel van kleur, maar ŉ spel wat gekenmerk was 
met…

1. agterdog…
2. afsku…
3. en onderkruip.

Swartbooi :  ‘n Spel van oorneem…

4. onmin…
5. en oneer

De Bruin :    ‘n Spel van onderkruip…

6. inneem…
7. oorneem…
8. en Gatkruip.

“Ringmaster”:  Maar n spel wat uitgespeel moet word !
(ŉ Rommeling van tromme wat eindig met ŉ harde simbaalslag 
gaan die aankondiging  vooraf.)

       So, laat die spel begin! 

(Die SIRKUSMUSIEK neem onmiddellik oor vir die regkry van die volgende toneel.)
(Die karakters in die HOFTONEEL skarrel na die TRIX BOX wat Verhoog Middel  staan
Wanner die karakters in hul posisies is volg die aankondiging van die Bode van die Hof)

Bode: Stilte in die hof! Staan op! (Musiek hou op)
(Wanneer die Regter haar plek ingeneem het begin die 
hofverigtinge)

Regter: Die staat teen…(onseker) die staat teen.. uh…uh…teen wie?
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Aanklaer: As dit die hof behaag edelagbare.. Hier is aangeklaagdes.

Regter: Wat is die aanklagtes?

Aanklaer: Kleur edelagbare, kleur!

Aanklaer : Ja, Edelagbare, hulle is al drie hier ! Die aangeklaagdes of die 
klaers of  eisers in die saak.

Regter :  Kan die hof ingelig word oor die drie ..Wie hulle is, wat hulle is 
en waarom hulle hier is.

Aanklaer : Ja, Edelagbare, hulle al drie is oortuig dat hulle Afrikane is .En 
die Regmatige eienaar is van hierdie land.

WITBOOI TONEEL

Regter : Nommer een.
     (Die liedjie De larey word gehoor) 

 Aanklaer :  Property Witbooi

Witbooi : Dagse ,dagse dames en here (Lig sy Hoed en buig hoflik)  

Regter : Wie en wat is jy?

Witbooi : Edelagbare ek is die Afrikaneer, die een wat in hierdie land 
welvaart gebring het.

   (gaan groet met en gee n stokkielekker vir voorsitter van Jurie)
   (Jurie mompel gringend iets, dra dit aan die regter oor.)

 Aanklaer :  Speak English you fool!

 Witbooi :  I’m an African.
    (Jurie ontstig , dra aan regter oor)
Regter : No, You are too white, you must be from Europa!

Witbooi : But my forefathers came here generations ago . Hoekom dan
( Begin saggies  te huil.  )

Bode : Edelagbare, Property Witbooi.

Regter : Ons luister na jou versoek.

Witbooi : Omdat my voorouers uit Europa gekom het en die land 
omvorm het , die modern westerse kennis en beskawing 
gebring het…

Aanklaer: Wat verstaan jy onder beskawing?
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Witbooi : Hulle was onbeskaafd.

Jurie: As hulle onbeskaafd was, was dit dan beskaaf om : 
 Mense in hul eie land aan te val en hul grond te steel?
 Van mense slawe te maak en wrede maniere te vermink.
 Hul vrouen te verkrag.
 Hele gemeenskap uit te moor?
 Ander se kultuur en godsdiens te vernietig?
 Mense se lewensmiddele uit te wis?

Regter: So wie was eintlik beskaaf en wie onbeskaaf?

Witbooi : (Trek sy skouers op) Die barbare, die hottentotte, Ja, Maar 
hulle was onbeskaafd…!

Jurie : Hierdie voorvalle strek baie ver terug .Dit skep verwarring van 
wat regverdig is en wie die kroon dra? En steeds in hierdie land
die hierdie stigma voed.

Witbooi : Maar Edelagbare …

Regter : Genoeg , Dankie.Die hof vereis onweerlegbare bewyse in n 
saak soos hierdie . 

Jurie: Onweerlegbare bewyse. As die hof dit vereis ,dan gee ons dit.

Regter: Magtag!,ons leef in die nuwe Suid Afrika en in die 21ste eeu!

Aanklaer : (Word deur bode na buite geneem teen protes terwyl hy die 
volgende woorde se: “ Vir  volk en vaderland!”

   (Jurie in diep gesprek)

SWARTBOOI TONEEL

Aanklaer : Eiser/Klaer no 2!

(Die musiek van shosholoza word gehoor) 

Regter : Wie is jy?(Ungubani wena?)

Swartbooi : Property Swartbooi.I am an African .This land belongs to
my ancestors.

Regter : Are you the ones who came from the north?

Swartbooi :  From this soil…Yes!

Aanklaer : But from the north, Yes?

Swartbooi : Yes, but from this soil.
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Regter : A Ha! And that makes you a real African?

Swartbooi: (SING) No matter where you come from, as long as you’re a 
black man, you,re an African.

Regter: Orde!!!

Swartbooi: Auw, I Like you’re kierie.

Aanklaer: No matter where you come from, as long as you’re a black 
man, youre African? En jy glo dit?

Swartbooi: Ewe! Yes!

Aanklaer : Maar jou voorsate kom nie uit Suidelike Afrika nie!

Swartbooi: But for centuries we were the labour force of this land’s 
economy.My forefathers build this land what it is today.We 
have been deprived of our rights and was treated as second 
class citizens.

Aanklaer: But you have no educational knowledge.

Swartbooi: That! Yes , Skilled education, that was what you, the whites 
kept away from us, the result? The lack of a prestige driven 
culture.

Aanklaer: En jy sê dat hierdie land behoort aan die Africans en all 
Africans are black?

Swartbooi: Ewe, Yes…

Aanklaer: So you regard all black foreigners as Africans, Irrespective if it 
is Robert Mugabe from Zimbabwe or any other stoodge, enige 
ander gek from any country on this continent of Africa?

Swartbooi : But we are the majority in this land and we fought for our 
democracy. One man, one vote, like our first democraticly 
elected president, Tata Nelson Rohlihlahla Mandela.

Aanklaer:  Hmm, You’re right(Pause) And I quote:’ I Have fought against 
white domination and I will fight against black 
domination.”(pause) We are therefore all equal.

Swartbooi : Yes your honour ! Now , Would you mind speak Zulu or 
Xhosa?

Regter : Thank you , Dankie , Enkosi!!Vat hom weg , Mthathe 
Umhambise.

DE BRUIN TONEEL
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Regter : Beskuldigde, klaer …eiser no.3
(Die liedjie van Koekie Koekeloekie word gehoor)

Aanklaer : Property De Bruin

De Bruin: Sy het lieg jou honour, dit gaan oor grond.

Regter : Shut up! Jy(Aan die Aanklaer) Grond of die kleur van grond? 
Wat maak dit saak. 

Regter : Wie is jy?

De Bruin : Ek is ‘n African of the south. First nation of this land.(Aan die 
gehoor.) I am the riel Mekoy.

Regter : Hoe het jy hier beland?

De Bruin ; Ek wietie your honour, toe hottentot toe hotnot, toe ek sien, toe 
is ek hier..in die part vannie land.Ek was eers khoi , toe bruin , 
toe swart en nou weer bruin. .O ja, ek was op keer amper wit.

Regter : En wat soek jy nou?

De Bruin :  My grond…! Wat anners? Ons was mos eerste hier!

Aanklaer: Edelagbare, Property De Bruin maak daarop aanspraak dat 
hulle die wettige eienaars van die grond is.

De Bruin : Ons was mos eerste hier.Jou honour,net soos die wittes die 
setlaars is, so ook die swartes dan mos setlaars.Jou honour, 
ons was bedreig deur die europiers.Hulle’t gekom met die 
bybel in die hand en ons het gehad die land.Nou sit ons met 
die bybel en hulle met die land.

Aanklaer : Wat wil jy hierdeur bewys of hierdeur se?

De Bruin : Ons was bedrieg deur die Europiers.So was die mens 
geklassifiseer volgens die kleur van sy vel, tekstuur van sy hare
en ander opvallende fisieke eienskappe, soos lippe en neus, 
wat verbind word met sekere sielkundige eienskappe.

De Bruin : Die vraag is, is almal wat nie wit is nie is Afrikane, oftewel 
Africans?

De Bruin : Your Honour, Die witman, sy voorouers kom uit Europa,reg?

Regter : Reg!

De Bruin : Die swartman , Kom uit Afrika , reg?
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Regter ; Reg!

De Bruin : Die enigste Suid-Afrikaanse Afrikaan is dus my voorouers, dus 
is ek hier die enigste wat kan aanspraak maak op hierdie deel 
van Afrika!

Regter : Maar waar is jou voorouers, waar is jou kultuur?

De Bruin : Edelagbare , my voorouers het verbaster geraak.Ons deel nou 
met veel ander kulture, maar het nie ons wortels vergeet 
nie.Ons kan dus die praat van ‘n suiwer ras nie.so..velkleur ia 
nie meer ‘n maatstaf nie!

Aanklaer : En wat is jy nou?

De bruin: Ons volk, die Khoi en die San het getransedeer in ruil vir 
eenheid in diversiteit.Ek is baie beslis ‘n original African.

Regter : Dualistiese identiteit is ‘n bronaar van nie-rassigheid, sonder 
om ou kultuurerfenisse prys te gee.

Aanklaer : Ja , ons kan saamstem
(skud op nadenkend)

De Bruin : Ons kan dus reg trots wees op egte Suid-Afrikaanse 
Afrikanerskap.

Jurie : Waarvan praat hy , hy weet nie eens wie hy is nie??

Waneer die hof verdaag vir tot na middagete begin die die Eerste terugflits.Die verhoog is 
in ŉ rookgevulde skemerte gehul.Kenmerkende Khoisan musiek word in die agtergrond 
gehoor.
Die Verteller verskyn V.L. Die karakter word belig deur ŉ followspot soos hy van regs na 
links oor die verhoog beweeg.

VERTELLER:
Ons loop terug op die voetspore van die verlede.Ons mag nie die verlede vergeet 
nie,maar mag nie vasgevang en dwaal in die verlede nie.
Maar nou ja… soms soos nou, is dit nodig om net vir ŉ wyle stil te staan en terug te kyk.
Alhoewel die Europiërs reeds van baie vroeg af al in hul handel met die Ooste rondom die 
suidelike punt van Afrika gevaar het, begin ons reis eers op 6 April 1652 met die koms van
Johan Antonizoon Van Riebeeck. whelanm@artscape.co.zawhelanm@artscape.co.za
Sy opdrag was om in die naam van die V.O.C ŉ verversingspos aan die Kaap te stig. ŉ 
Halfwegstasie wat die handelskepe wat om die kaap na die Ooste vaar met genoeg vars 
produkte te voorsien.
Die inheemse volk, die Khoi en die San was toe al vir duisende jare hier.
Uit die staanspoor was daar stamhoofde en hoofmanne wat die Hollanders se 
teenwoordigheid glad nie vertrou het nie.(Die Verteller word nou ŉ Obserweerder wat die 
toneel wat volg gadeslaan.)
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*****************************

Wanner die verhoogligte verhelder tot general, betree 4 khoi-mans in tradisionele drag die 
verhoog van Links Onder. Hulle brabbel in Khoitaal wat onmiskenbaar hewige onsteltenis 
oordra.
Drie Amptenare (in 17de eeuse kostuums )wat die H.O.I.K verteenwoordig kom van Regs 
Bo op die verhoog en neem stelling in waar die Aanklaer se se sitplek is. Die Khoi-mans 
word beduie om te sit waar die Jurie se sitplek is. ŉ Doek of Vlag  wat Holland en die 
V.O.C voorstel is gedrapeer oor die bank van die Regter.

Amptenaar 1:  Wees welkom vriende. Julle versoek was dat  julle nie gelukkig
is oor sekere verloop van sake nie. So, ons wil met graagte 
hierdie ontevredenheid uit die weg ruim. Ons wil ten alle koste 
in vrede en in harmonie met ons kosbare bure leef.

Khoi 1: Julle mense het toestemming gevra om ŉ Fort te bou,beeste en
skape wat julle van ons deur ruilhandel bekom het,aan te hou. 
Om tuine aan te lê om groente en ander gewasse te verbou. 
Dit was om verbygaande skepe van die nodige vars produkte 
te voorsien.Dit was die ooreenkoms.En nou…

Khoi 2:  Nou het dinge heeltemal begin handuit ruk.

Khoi 3: Julle het wragtag die voetpaadjies van ons vee na die 
suipplekke en weiding  met braambosse en doringstruike 
toegeplant.

Amptenaar 1: Dit was bloot om ons vee teen roofdiere en rondloper 
Boesmans te beskerm. Ons noem dit grensheinigs.

Khoi 1: Dit lieg jy! Ons vee kan ook nie meer in die gebied rondom of 
naby die kasteel wei nie! En wat de hel is grensheinings? 

Khoi 2: Verlede week het daar ŉ paar stuks vee van ons weg geraak! 
Ja! Die vee was laas gesien toe hulle anderkant die 
aangeplante heining gewei het.

Amptenaar 1: Wag nou eers! Goewerneur van Riebeeck het sekere 
ooreenkomstes met julle kapteins en stamhoofde rondom 
ruiltransaksies aangegaan en daarby ook die gebruik van 
ekstra grond. Daarvoor was hulle ruimskoots vergoed met 
ekstra wyn, tabak,heelwat koper, en die pratigste duur Oostese
material vir julle stamhoof en twee spieëls.

Khoi 3: Stamhoof Gonnema en die ander hoofmanne het vir julle 
goewerneur die vruggebruik van die grond gegee om gewasse 
aan teplant en weiding vir julle vee.

Khoi 1: Nou is daar vryboere verder die land in,verder weg van die 
kasteel af. Hulle, hierdie witmense maak daarop aanspraak dat
hulle die wettige eienaars van die grond of plaas is, soos hulle 
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dit noem. Dit alles is toegeken en is op skrif . Alles deur die 
goewerneur, amptelike verteenwoordiger van die V.O.C.

Khoi 2: Dit is absoluut nonsense.. stront sê ek jou!

Amptenaar 2: Dit is slegs leenplase…

Khoi 2: Leenplase! Wat is dit? Leenplase!

Amptenaar 2: Die vryboere gebruik….leen die stukkie grond vir weiding vir 
hul vee,om gewasse aan te plant om aan die al 
groterwordende behoeftes van die Kompanje te voorsien. En 
dit alles is op skrif.Deur beide partye gemagtig en onderteken. 

Khoi 1: Julle het ons stamhoofde en hoofmanne bedrieg! Ook dat julle 
toestemming het om veeruiltransaksies met Khoistamme 
verder noord en oos aan te gaan.

Amptenaar 1: Julle stamhoofde word erken deur die H.O.I.K en die 
goewerneur. soos die gesag van die goewerneur en die 
H.O.I.K deur julle stamhoofde erken word.As ŉ teken van 
hierdie wedersydse erkenning het elke stamhoof ŉ staf, jy weet
ŉ kierie, ontvang met ŉ gegrafeerde koperknop met die simbool
die H.O.I.K.

Khoi 1: Die grond, die water, die weivelde is die van ons voorvaders en
hulle voorvaders en en alles, ja alles behoort aan ons 
voorsiener, ons skepper,Tsui Goab. Aan hom alleen!

Amptenaar 2: Wag laat ek verduidelik….

Khoi 2:  Daar is niks om te verduidelik nie! Ons loop nou,want hierdie 
kan glad nie goed gepraat raak nie. Dit voorspel niks goed nie.

           DIE TWEE H.O.I.K –AMPTENARE VERLAAT DIE VERHOOG

VERTELLER: 
 ŉ Verneukspul,bedrog en omkopery tot selfs moord. Alles om die gulsige besit van grond 
en vee na te jaag.Die reg wat die H.O.I.K homself toege- eien het. ŉ Reg in die naam van 
die Here XV11..en ŉ goewerneur in wie alle mag gesentreer is om wet en orde oor die 
wettige eienaars/bewoners uit te oefen, te handhaaf en toe tepas. Ook om dispute en 
enige  vorm van teenkanting in die naam van die H.O.I.K af te dwing,onbetwisbare 
regulasies uit te vaardig wat deur almal eerbiedig moet word. Dit was aan die orde van die 
dag.
ŉ Goewerneur wat homself die reg toe eien tot wetgewing op die sogenaamde 
veeruiltransaksies, homself verryk en plase aan goedbevriende amptenary skenk.
Net sekere amptenare bygestaan deur goedgesinde, pligsgetroue onderdanige Khoi-tolke 
het die reg om op hierdie ekspedisies te gaan.
Vanselfsprekend het hierdie Khoi-onderhandelaars wat terdeë bewus was van die 
korrupsie, hulself verryk ten koste van hul eie volk se stelselmatige verarming en 
agteruitgang.
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***************************
Die verhoogligte verdoof en verander na grys. Kenmerkende Khoisanmusiek lei die toneel 
in en is baie duidelik hoorbaar. Vier khoi-figure maak hul veskyning . (Hulle ad lib in 
khoitaal en is hewig onsteld.

*************************
HIERNA VOLG DIE UITTREKSEL MET DOMAN IN AANLOOP TOT DIE EERSTE 
KHOI/DUTCH WAR.      

ŉ Groep gelei deur Doman is Verhoog Middel Onder. Hulle is in ŉ opruiende gemoed .
Geklee in tradisionele drag en musiek.Gedeelte word ingelei deur ad lid in khoi(gebrabbel)
terwyl n stuk of 8 nader.
[Digte newels:sprekers tree terug . ‘n Hewig ontstelde Doman spreek n groep khoi leiers toe.]

Doman en 2 Khoi Kapteine is ingesprek terwyl hulle vir die res van die hoofmanne 
wag.

Doman : Ek wat Doman is, was lank saam met die Hollanders na 
Batavia en Maleisië op handels en slawe-ekspedisies. 

Kaptein 1: Jy weet hoe uitgeslape hulle is, en jy ken hulle taal, Hulle 
streke en hoe gulsig hulle is.

Kaptein 2: Maar jy en Krotoa, die niggie van Autshumao was betrokke by 
‘n hele klomp veeruiltransaksies.As tolke net soos Autshumao 
het julle die voordele geniet ten koste van jou eie bloed.

Doman: Ek glo nie in Krotoa nie. Sy is ‘n verraaier sê ek julle.Sy 
spioeneer op ons en dra alles wat ons doen en beplan net so 
aan hulle oor. Sy is gif. Gif sê ek vir julle!.

Kaptein 1: Daar word vertel dat sy die Hollanders se klere dra wanneer sy 
by hulle is en dra die klere van ons mense wanneer sy kom 
kuier.(by ons is)

Kaptein 2: Dit is niks goeds nie .Goanab sê ek julle Goanab …die duiwel 
self.

Doman: Sy kan nie vertrou word nie .Sy praat soos hulle, lag soos 
hulle , eet soos hulle . Sy hoort nie meer by ons nie .Sy het 
haar volk en voorouers verraai.

Kaptein 1: Hulle kultuur het nou haar kultuur geword.

Doman: Sien julle nie? Hulle wil hê ons moet doen wat hulle doen.Wat 
ons voorvaders vir ons nagelaat het gee ons vir hulle sonder 
om teen dit te veg.

Kaptein 1: Dit alles was ek vir julle voor !Dit het ek van die begin af gesê! 
Moenie die witmense vertrou nie !

1ste Khoi: Eers net ‘n stukkie grond vir ‘n fort.Dan nog ‘n stukkie vir ‘n 
tuin.En nou?
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2de Khoi: Nou is daar plase. Waar ons vee voorheen gewei het .Nou is 
daar grense getrek. Nou is daar forte om on suit te hou.

Doman : Nou ver julle waar moet ons vee wei.Waar moet ons vee suip.

3de Khoi : (Versoenend)Daar is darem nog genoeg welvelde na die ooste 
en die noorde.

1ste Khoi : (Driftig) Die is die welvelde van ons voorvaders, ons woonplek. 
Nie verder Noord of verder oos nie, maar hier.By die berg…by 
die see…by ons vis-vywers by ons eie weivelde.

2de Khoi : Ja verder Noord is die Gurikwa en Gonema en verder oos is 
die Chainouqwa met Dorah die skoonseun van Goukou die 
magtige stamhoof  van die Hessequa. Dit sê ek julle ,dis 
moelikheid!

Doman : Ek sê, ons neem ons grond terug! Ons dryf hulle uit! Ons breek
hulle grense af!

3de Khoi : Wag moenie oorhastig wees nie ! Kom ons gaan gesels eers 
met hulle.Daars tog genoeg grond vir almal .

Doman : Ons moet hulle nou keer. Hulle gaan ons al verder en verder 
terug dryf, tot hulle als ingepalm en opgeslurp het. Waar gaan 
dit eindig …waar gaan ons eindig . Kyk hoe min word ons vee 
al. 

Hierna word algehele chaos gehoor wat die begin van die eerste geweldadigde
optrede van die Khoi uitbeeld.Alles hierdie is slegs hoorbeelde.Geweerskote en
geskreeu vul die ouditorium . Geluide word geleidelik sagter totdat alle klank
uitgedoof is . Twee sprekers na vore.

Europiër : En die einde van hierdie Khoi/Hollandse Oorlog?

Khoi : Skaakmaat . Ambivilant. Geen wenners . Geen verloordes.

Europiër : Met ‘n vredesverdrag wat voordelig vir albei kante was.

Khoi : Voordelig vir ons mense in die kort-termyn. Hulle kon die vee 
hou wat hulle gebuit het en hoef geen vergoeding te betaal vir 
die skade wat hulle aangerig het nie.

Europiër : En voordelig vir ons mense in die lang-termyn. Julle moes die 
soewereiniteit van die H.O.I.K erken in die gebeid waar die 
vryboere gewoon het.

Khoi : Die erkenining van die soewereiniteit was die begin.Bid jou dit 
aan! Hul soewereiniteit erken! Ons geboortereg vir ‘n bord 
lensiesop! Die begin van die einde! Daarna word die tentakels 
verder en verder uitgesterk. Stellenbosch , Drakenstein, 
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Hottentots-Holland, Waveren, Swellemdam. Maar dit is ‘n snder
storie.’n storie op sy eie. 

Europiër : Met ongekende voordele vir ons almal op die lange duur.

Khoi : Dit klink alte bekend. (sinies)

Europiër : Ons het tog die lig.. die word..die beskawing aan julle gebring.

Khoi : En die pokke!

Europiër : Die pokke?

Khoi : Die pokke!

Europiër : Die pokke.Die pokke het tog nie diskrimineer nie . En verwyte 
gaan ons nie help op die pad vorentoe nie.

Khoi: Dis goed oom eerlik en opreg te praat oor wat verby is sodat 
ons die pad vorentoe met oop gemoedere en bevange kan 
aanpak. Want ons paadjie is een van goedgelowige vertroue, 
verraad, verarming ,verbrokkeling verbastering en verknegting.

Europiër : En nou vorentoe..verootmoediging, vergifnis,versoening en 
bevryding.

 (Al die karakters kom tot navore en sluit af met die volkslied)

Einde
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