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Oor GESTREMDES wat nie in pessimisme en selfbejammering verval nie, maar 

die LEWE vier! 

 
 
 
 
 
 
 

Kopiereg:  

Joey van Niekerk,  Knysnalaan 299, Sinoville, 0182, Tel. 012 567-2102; 072 

7557 523 (e-pos: jgvniekerk@mweb.co.za) 

 

 

 
 
Geen gedeelte van hierdie teks mag sonder die skriftelike verlof van die 
kopiereghouer gereproduseer of opgevoer word nie. Reproduksie sluit in enige 
vorm weergegee deur enige elektroniese of meganiese middel, hetsy deur 
fotokopiëring, skyf-, band- of stemopname, of deur enige ander stelsel vir 
inligtingsbewaring of –ontsluiting.  
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DIE LEWE IS ‘N LIED! 

 

Openingstoneel: Vier mense sit rug aan rug op ‘n bankie in ‘n winkelsentrum se 

gange. Twee ou knorpotte kyk gehoor se kant toe. Die ander twee, ‘n jongman 

en meisie, sit so dat ‘n mens net hulle rugkant en agterkoppe kan sien, maar 

almal het kopmikrofone op sodat hulle stemme duidelik gehoor kan word. 

 

Byklanke:  Kersliedjies wat dof op agtergrond speel.  Dowwe gebrom van 

mense-stemme of ligte voetstappe word af en toe gehoor, maar dit verdwyn dan 

weer. 

Dalk kan enkele mense met inkopiesakke haastig op die agtergrond verby 

beweeg. 

 

PEET EN KOBA  praat na die gehoor se kant toe.  LIDA en ANTON praat van 

agter hulle rûe af. 

 

PEET: (SUG SWAAR) Ja, Koba. Ek weet nie wat nog van ons gaan word nie.  

Daar is geen toekoms vir ons en ons nageslag nie.  Die 

hede is donker, die toekoms is NAG! 

KOBA: (SWAARMOEDIG) Dis waar, Peet. Kyk net na die mense wat verbystap 

se gesigte. Vreugdeloos. Dis byna Kersfees, maar niemand 

lyk of hulle wil feesvier nie.  Almal lyk gejaagd en gespanne. 

Kyk net hoe vinnig loop almal.  Waarheen jaag almal tog? 

LIDA EN ANTON NOU AAN DIE WOORD: 

LIDA: (OPGEWONDE) O Anton, ek is so bly jy het saam met ons kom 

Kersinkopies doen. Luister net na die vrolike Kersmusiek. En 

die mense.  Die baie, vinnige voetstappe.  En die geure! 

ANTON: Geure? 

LIDA: Ja. Ruik jy dit dan nie? Netnou het ons by die spreserywinkel 

verby gestap. Toe ruik ek Indië.  En by die blommewinkel 

was dit die soet geur van lemoenbloeisels of St Josefs-lelies 
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of Jasmyn. Ek weet nie wat nie. Maar dit het my aan bruilof 

en lekker dinge laat dink. En toe ons verder loop het die 

koffieplekkie se heerlike koffiegeure my na verre lande 

geneem waar mense in koffieplantasies werk.  En elke vrou 

wat by my verbytrippel, het haar eie geur wat iets van 

haarself verraai. Ek wens net hulle beweeg nie so haastig by 

my verby nie. 

ANTON: Ja, jy kan sien almal stap doelgerig. Wil seker gou by die 

huis kom om laaste voorbereidings vir Kersfees te tref.  

LIDA: As ek alles so om my waarneem, voel ek hoe die lewe deur 

my are bruis! O, ons gaan ‘n wonderlike Kerstyd hê.  Toe ek 

vanoggend wakker word en die voëlsang buite hoor, kon ek 

nie langer bly lê nie. Ek het opgespring, aangetrek en buite 

toe geloop. Die geure van ons tuin, die warm sonskyn op my 

gesig, die voëlsang... alles was so wonderlik. Ek het op die 

tuinbankie gaan sit en net vir die Here dankie gesê vir al die 

voorregte wat ons het: ‘n huis, tuin, familie wat Kersfees 

saam met ons kan kom vier, geleentheid om te studeer. O 

die Here is goed vir ons! 

PEET EN KOBA AAN DIE WOORD: 

KOBA: (SINIES) Hoor net die meisiekind! ‘n Mens kan maklik só praat as 

alles in jou skoot val.  Kan sommer hoor sy’s een van 

daardie bedorwe rykmanskinders wat in weelde leef en niks 

ontbeer nie. Groot huis, tuin met swembad en bankies onder 

koeltebome, weelde ... weelde... weelde. Maar ons arme 

kinders is nie so bevoorreg nie. 

PEET: (SUG SWAAR) Dis waar. As dit tog net nie vir die misdaad en 

werkloosheid en regstellende aksies was nie...  

KOBA: Ja, en die geldkrisis waarin die hele wêreld gedompel is, het 

dinge ook nie makliker gemaak nie. 
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PEET: (DRIFTIG) Dis alles die regering se skuld.  Die vetkatte geniet elke 

oomblik op hulle soustrein en hulle is blind vir die onreg en 

armoede en misdaad wat om hulle plaasvind. En van 

dienslewering weet hulle niks! 

KOBA: Ja, ons was twee weke gelede weer plaas toe. In Limpopo.  

Maar die PAAIE.  Weet nie of ons gou weer op die plaas sal 

kom nie. Jy stel jou lewe in gevaar as jy op daardie 

sinkgatpaaie probeer ry. 

PEET:  (POUSE) Hoe gaan dit met jou kinders?  Lukas het mos 

verlede jaar matriek geskryf, of hoe? 

KOBA:  (SUG) Ja.  Die arme kind was maar erg bekommerd – jy weet ... 

met die baie studietyd wat deur die jaar verlore gegaan het 

met al die sokker en die stakings ... Het maar op die beste 

gehoop. Hy het darem geslaag. Nie te watwonders nie.  

(POUSE. SUG)  Maar wat help dit tog?  Hy weet daar is 

geen toekoms vir hom in hierdie land nie.  Hy het maar 

langtand by die boeke gesit en probeer konsentreer. Het nie 

eers aansoek gedoen om verder te studeer nie. Sê hy mors 

sy tyd. 

PEET: Nou waar wil hy gaan werk?  Sonder beter kwalifikasies as 

matriek gaan hy nêrens werk kry nie. 

KOBA: Nie eers gegradueerde witmense kry werk nie. Almal soek 

net mense met “ondervinding” en die regte kleur.  Maar waar 

kry jy ondervinding as jy nie in diens geneem word nie. Nou 

sit hy vanjaar by die huis en hoop hy kry duidelikheid oor sy 

toekoms.   

PEET: Dalk moet hy ook maar vir ‘n tyd oorsee gaan. Daar sal hy 

darem ondervinding opdoen.  

KOBA: Dit kos geld om daar te kom. Buitendien het die geldkrisis 

oorsee die kraantjie vir emigrasie na ander lande toegedraai.  

Elke land sorg nou eers vir sy eie mense.  As hy nou 
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bevoorreg soos hierdie ladytjie agter ons was, kon hy vir die 

pret oorsee gaan. Maar dit is hom nie beskore nie. 

PEET: (BITTER) Ja, ander lande keer die immigrante. Suid-Afrika gooi sy 

poorte wyd oop vir elke Jan Rap en sy maat om die land in 

hulle tienduisende wettig binne te stroom. 

LIDA EN ANTON AAN DIE WOORD: 

LIDA: O Anton, ek is so opgewonde.  Ek kan nie wag vir Januarie 

om aan te breek nie.  Dan gaan ek met ‘n volbloed 

sekretariële kursus begin.  

ANTON: WAT?  Sien jy kans daarvoor 

LIDA: Vanjaar was vir my ‘n oorbruggingsjaar en ek het dit – tot 

almal se verbasing – met vlieënde vaandels geslaag.  

Volgende jaar gaan ek hulle nog meer verras.  

ANTON: Maar sien jy kans vir die werk as sekretaresse.  Moenie jou 

hart daarop sit nie, Lidatjie. Net die top-meisies met jare se 

ervaring kry dié poste. 

LIDA: Maak nie saak of ek as sekretaresse ‘n pos gaan kry nie. Al 

word ek net telefoniste, is ek ook tevrede, maar ek sal dit 

baie beter kan doen as ek die sekretariële kursus voltooi het. 

Ek sal afgerond wees en weet hoe dinge werk! 

ANTON: Ai meisiekind. Daar is niks wat jou sal onderkry nie. 

LIDA: Natuurlik.  Ek sê soos Dawid. “Met my Here, loop ek ‘n 

bende storm. Met my God spring ek oor ‘n muur...” 

PEET EN KOBA: 

KOBA: (BITTER) En met ‘n mooi gesiggie en Pappa se baie geld en invloed in 

hoë kringe, sal enigeen ‘n bende stormloop en hoë mure kan 

oorkom.   

PEET: Ja. Maar mense soos ons loop ons te pletter teen die 

onoorklimbare  mure wat  voortdurend ons pad versper. Ons 

kan net nie wen nie! 

LIDAG EN ANTON: 
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ANTON: A.ah.  Daar kom jou ma nou aan.  Sy is seker klaar met  al 

haar inkopies. Nou kan ons huis toe gaan. 

LIDA: Sy sou nie veel kon koop nie. Draai deesdae elke sent om 

om te voorsien vir my medies en my studies. (OORGANG)  

Dankie dat jy so geduldig saam met my hier op die bankie 

gewag het.  My been pyn vandag ekstra baie. Maar gelukkig 

is daar bankies om op te rus, en pynpille as dit regtig nie 

anders kan nie.... en wonderlike vriende soos jy wat ons 

deur dik en dun bystaan. 

ANTON: Na só ‘n ongeluk het ‘n mens vriende nodig. Dit het byna jou 

lewe verwoes.  Maar jou dappere terugveg en opstaan na 

elke val, was ‘n inspirasie vir ons almal.  

LIDA: Dis nie ek nie. Dis God wat in sy genade die krag en die 

moed gee, en mense soos julle wat help dat ek nie bly lê nie. 

ANTON: Kom, jou ma is naby. Ons stap haar tegemoet, dan hoef sy 

nie nog tot hier te loop nie. Sy lyk moeg. 

LIDA EN ANTON staan op en begin wegstap.  Sy draai na die gehoor toe, het ‘n 

donkerbril op en loop met ‘n wit kierie.  Sy loop effens mank. 

Koba wys  verbaas en met ‘n bewende hand na Lida. 

‘n KERSLIED word weer dofweg gehoor.  Lida steek vas en 

gryp Anton aan sy arm. 

LIDA:  (OPGEWONDE)  O Anton, luister net na die pragtige Kerslied.  En ruik jy 

die heerlike geur van Die Bakhuis se Kersgebak.  Ag, die 

lewe is ‘n lied!  ‘n Hele simfonie van God se goedheid en 

genade!  

(Sy kyk op na Bo.)  Dankie, Here, dat U my gespaar het om 

deel van daardie simfonie te kan wees. 

KOBA:  (ONTHUTS) Kyk, kyk Peet. Die vrolike meisie is ... blind! 

PEET:   En sy’s kreupel,  loop swaar ... maar met ‘n lied in die hart! 

As hulle stadig wegstap, laat sak Peet en Koba hulle koppe skaam.  

Die ligte verdof. 
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