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DIE VERSTE TREK  

‘n Kort, aktuele, politieke drama, ideaal geskik vir opvoering  

deur tieners en studente. 
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ROLVERDELING 

 

KAREL DE WET: Gesiene Parlementslid in die stormagtige jaar (1988). Daardie 

jaar was die hoogtepunt waarin die Afrikanervolk ook die Groot 

Trek van die Voortrekkers van 150 jaar tevore met groot 

feesvierings gedenk het. 

EMMA: Sy toegewyde vrou wat al haar krag en liefde net op haar gesin, 

haar volk en haar God toespits. 

FAAN: Hul oudste seun. ‘n Medikus. Getroud en pessimisties oor 

toestand van en toekoms in sy vaderland. Op die punt om te 

emigreer.  

SUSAN: Hul filantropiese, intelligente, maar emosionele dogter, 

eerstejaar op universiteit. 

KOOS: Susan se ouer broer. Sterk gebou, maar nie baie lank nie. ‘n 

patriot en ‘n vuurvreter. 

MARY: ‘n Swart- of bruinvrou wat werk soek. Arm en moedeloos. 

KOERANTFOTOGRAAF: ‘n Lang man (langer as Koos).  Baie ernstig oor sy taak 

om die vryheid van die pers te verdedig en die publiek “ingelig” 

te hou. 

JOERNALIS: Vroulik. Het dieselfde toewyding en gesindheid as die fotograaf. 

KAPTEIN COMBRINCK:  Polisiekaptein. Pligsgetrou maar ook simpatiek. 
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AS DIE GORDYN OOPGAAN, sit Karel, sy vrou Emma en hul seun, Faan, by ‘n 

eetkamertafel en koffiedrink. Aldrie netjies aangetrek. 

 Teen die een symuur staan ‘n hoë, outydse buffet, net ver 

genoeg van die muur af dat ‘n iemand haarself tussen die muur 

en buffet sal kan inwurm. Die persoon moet dus kan skuil vir die 

mense in die vertrek, maar steeds sigbaar kan bly vir die 

gehoor. 

 Teen die agterste symuur is ‘n buitedeur. Teen nog ‘n muur is ‘n 

deur wat na die kombuis toe lei. Daar is ook ‘n groot genoeg 

venster waardeur ‘n persoon na buite sal kan klim.  

  

FAAN: (SIT SY LEË KOPPIE NEER. RAAK DOENIG BY DIE 

DRAAGBARE RADIO OP DIE BUFFET) 

EMMA: Nog ‘n koppie koffie, my kind? 

FAAN: (AFGETROKKE) Nee dankie, Ma. 

EMMA: Los die ou radio en kom gesels eerder bietjie met ons. Ons sien 

julle deesdae so min. En gee my asseblief sommer my 

kniekombers aan. Ek kry koud.  

Faan los die radio, tel die kombersie van die buffet af op, bekyk dit ‘n oomblik en gee 

die gehekelde kombersie vir Emma aan. Sy gooi dit oor haar 

knieë.  

FAAN: Dit bly vir my een van die mooiste kniekomberse wat ek ooit 

gesien het. Eintlik te groot vir ‘n kniekombersie, maar snoesig en 

kleurvol. Ma is darem ‘n huisvrou en moeder duisend.  

(FAAN STAP TERUG NA DIE RADIO EN RAAK WEER 

DOENIG DAARMEE.)  

Skielik kom die klank duidelik deur en ‘n helder stem word oor die eter gehoor:  

OMROEPER: Suider-Afrika word tans in die kloue van swart nasionalisme en 

in die wurggreep van internasionale selektiewe moraliteit 

vasgeklem... 

FAAN: (SKAKEL DIE RADIO ONGEDULDIG AF) ‘n Mens kan deesdae 

ook nie eers meer radio luister of na die nuwe Televisie-gemors 

waaroor almal so gaande is, kyk nie. Aan die koerante raak ek 
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liewer nie! Alles is so morbied en ontstellend. En verdraaid. Jy 

kan niks glo wat hulle skryf of sê nie.  

KAREL: (SIMPATIEK) Wat is verkeerd, ou seun? Ek ken jou nie so nie. 

Jy en Lorraine lyk deesdae altyd so depressief en ... ontwykend. 

Dit lyk of julle vir ons vlug.  

FAAN: (GEWIGTIG) Dis 1988 Pa. Ons ou volkie gedenk met groot 

fanfare die Groot Trek van 150 jaar gelede. Wat ‘n klug! Ons het 

NIKS om te vier nie. Donker stormwolke hang swaar oor ons 

hele land, (SINIES) maar ons vier fees! 

Voetstappe en stoei- en bakleigeluide word buite die deur gehoor. Skielik strompel ‘n 

woedende jongmeisie, Susan, van buite af na binne. Haar fris 

broer, Koos, het haar stewig aan die een arm beet. Sy beur en 

trek om los te kom uit sy knelgreep. Altwee is met modder 

besmeer. 

SUSAN: (WOEDEND) Jou ongepoetste barbaar! Los my uit, jou 

skobbejak! Nog nooit in my hele lewe is ek so verneder nie, en 

dit nogal deur my eie broer. O, ek sal jou dit NOOIT vergewe 

nie! 

KOOS: (DRIFTIG) Verneder? Praat JY van verneder? Ek moes jou daar 

voor al die televisie- en koerantmanne oor my skoot getrek het 

en jou op die regte plek vuurwarm geklop het. Dis wat mens met 

sotlike klein strooikopmeisietjies soos jy doen. Dis JY wat my, 

ons almal, verneder het. Jy het die trotse De Wet-naam deur die 

modder gesleep.  

EMMA: (STAAN ONTSTELD OP) Kinders, wat gaan tog met julle aan? 

KAREL: (KOM WAARDIG ORENT) Ja, ek sou ook graag ‘n verklaring vir 

hierdie vreemde tirade wou hê. 

KOOS: Hierdie idiotiese suster van my het haarself vandag ewe teatraal 

voor die stootskraper wat die plakkerskrotte moes sloop, gaan 

neerwerp. Gedink sy’s ‘n edele heldin, tagtiger kruisvaarder vir 

die onderdruktes.  

KAREL: (SIGBAAR ONTSTELD) Wat? Het ek reg gehoor? Het ‘n dogter 

van MY, Karel de Wet, in die openbaar ‘n politieke spektakel van 

haarself gemaak? 
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EMMA: (VERDWAASD) Dis nie waar nie. Sê my tog dis nie waar nie! 

KOOS: (DRIFTIG) Dis vandat sy met daardie liberale mop deurmekaar 

is wat g’n mens meer met haar kan redeneer of kan huishou nie. 

(NEERHALEND) Selfs haar naam is nie meer goed genoeg nie. 

SUE. Ga! (STAAN WYDSBEEN, HANDE OP DIE HEUPE 

VOOR HAAR) Sê my, Sus, wat noem die agitators vir wie jy 

vandag jou bloed wou stort, jou? Comrade Suzanski? Of dalk 

Comrade Suzannakov? 

SUSAN: Hoe durf jy! O, jy is ‘n haatlike mansmens. Jy laat alles so ... so 

goedkoop lyk. 

KOOS: Dis presies wat dit is.  Goedkoop! 

KAREL: (STRENG) Hou op met julle gekyf. Susanna, ek wag op ‘n 

verduideliking. Het jy vandag voor die stootskraper gaan lê? 

SUSAN: (UITDAGEND) Ja Pa. Ek het. Ek kon nie anders nie. 

KOOS: (DRIFTIG) Jy kon nie anders nie? Pa, as ek haar nie daar gaan 

wegsleep het nie en as haar pa nie hooggeagte Parlementslid, 

Karel de Wet was nie, het sy nou agter tralies gesit – of met ‘n 

kaartjie om haar groottoon gelê. Ek weet nie eers of die 

bestuurder van die stootskraper haar raakgesien het nie. Hy kon 

bo-oor haar gery het. 

EMMA: (EMOSIONEEL) My kind, my kind. Wat het jou besiel? 

KOOS: Ma, sy’s nog nie ryp vir universiteit ... 

KAREL: (STRENG) Stil Koos!  Susanna, waarom het jy dit gedoen? 

SUSAN: Pa vra nog? Pa sit hier in weelde, met ‘n vol maag, warm 

aangetrek en ‘n dak oor Pa se kop terwyl die sluise van die 

hemel laasnag oopgegaan het. Plakkerskrotte is oorstroom en 

die Suidwester sny vandag deur murg en been. En daarbuite 

word mense – vroue en kindertjies, hoor julle my – nie diere nie! 

in hierdie aaklige weer ontruim en hulle huise word gesloop. 

Waar moet hulle heen? Watter regskape mens, watter Christen, 

kan so ‘n gruweldaad aanskou en niks doen nie?  

KAREL: Het jy jou van die ware feite vergewis voordat jy so ‘n spektakel 

van jouself en jou hele familie gaan staan en maak het? 

SUSAN: Die feite spreek vir hulself, Pa. 
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KAREL: Dis onwettige krotte wat opsetlik hier opgerig is deur mense wat 

daarop uit is om die gesag uit te daag. 

SUSAN: Vir Pa is dit onwettige krotte. Vir daardie mense is dit hulle 

HUIS, hul enigste tuiste. Hoe kan ‘n Christenvolk so-iets aan 

hulle naaste doen? 

KAREL: Maar hoor jy nie wat ek sê nie, Kind? Dis nie hul tuiste nie. Die 

meeste van hulle het uit hulle  lande – selfs so ver as Nigerië  - 

onwettig oor ons landsgrense hierheen gekom om die ellende 

en armoede in hulle eie lande te ontvlug. Het gedink Suid-Afrika 

is hulle Kanaän wat oorloop van melk en heuning. En noudat 

hulle nie werk of geld het nie, is hulle agitators wat op hulle 

“regte” aandring. 

SUSAN: Hoe kan Pa so gevoelloos wees? Wie sê Pa is reg? 

KAREL: Hulle het opsetlik so onooglik moontlik hier teen ons mooi buurt 

kom plak om die wêreld se emosies gaande te maak. Ons kan 

sulke onwettighede tog nie toelaat nie. 

SUSAN: Wettig. Onwettig. Dis nie waaroor dit gaan nie, Pa. Dit gaan oor 

die onmenslikheid van die daad. Wat is die belangrikste: 

wettigheid of geregtigheid en liefde. Naasteliefde. 

KOOS: Naasteliefde? Hulle is nie my naaste nie, vroumens.  

EMMA: (VERMANEND) Seun, het jy van die Barmhartige Samaritaan 

vergeet? Ek is bevrees, Susan is reg. Die Bybelse wet van 

geregtigheid en liefde is belangriker as mensgemaakte wette.  

KAREL: As julle oor geregtigheid en liefde wil praat, kan ek met ‘n rein 

gewete vir julle sê: daardie vroue en kinders is speelballe van 

politieke agitators. Daar is beter geriewe beskikbaar, maar hulle 

plak moedswillig hier. 

SUSAN: Die keuse behoort tog hulle s’n te wees, Pa. Watter reg het ons 

om mense van ‘n dak oor hulle kop te beroof - en dit juis in 

hierdie koue, nat wintermaande - en namens hulle te besluit 

waar hulle mag woon en waar nie?  

EMMA: Ek is bevrees ek stem saam, Karel. Die tyd van slawerny is al 

150 jaar gelede verby, my man. Dis juis een van die redes 

waarom ons voorouers die Groot Trek aangedurf het.  
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‘n Klop aan die deur. Emma maak die deur oop. ‘n Bruin- of swart vrou staan duidelik 

sigbaar vir die gehoor in die deuropening. Faan, wat besig was 

om sy baadjie uit te trek, hang dit oor ‘n stoel op en gaan sit 

weer.  

MARY: Mirrag, Madam. 

EMMA: (KORTAF)  Ja? 

MARY: Ek is Mary. Ek soek werk.  

EMMA: Ek het nie hulp nodig nie, dankie. Ek werk self. 

MARY: (PLEITEND, ONDERDANIG)  Ag, Miesies, die kinners hulle is 

honger. Waar sal ons kos kry as ons nie by julle kan werk nie? 

EMMA: (BESLIS) Daar is baie ander wat jou graag werk sal wil gee. Ek 

maak nooit van hulp in die huis gebruik nie. Tot siens. 

Emma maak die deur ferm toe. 

SUSAN: Ai Ma, dit steek my nog altyd dwars in die krop dat my hoogs 

geleerde ma na haar troue nog nie weer een enkele dag gewerk 

het nie – en nooit ‘n bediende in diens wou neem nie. 

EMMA: (VERONTWAARDIG) Nie gewerk nie!  Wat bedoel jy? Ek sloof 

my nog my hele lewe lank af om julle net die beste te kan gee, 

en dit is die dank wat ek kry! 

SUSAN: Dis juis waaroor dit gaan, Ma. Ma het tog self Ekonomie 

bestudeer. Ons kan dit nie bekostig om mense ten duurste aan 

universiteite op te lei, sodat hulle daarna jarelank net neusies 

moet afvee en skottelgoed moet was nie. 

KAREL: (ONTSTELD) Trek jy dalk jou neus vir jou moeder se 

opofferings en liefdesdiens ter will van julle op, Susanna? 

SUSAN: Nee Pa. Maar ek gebruik my verstand. Hierdie arme 

onontwikkeldes moet ook werk – of anders moet hulle steel om 

aan die lewe te kan bly en hulle kinders nie van honger te sien 

omkom nie. Ons hele landsekonomie is uit rat as ons vroue 

oplei om onproduktief by die huis te gaan sit en teepartytjies 

hou, terwyl ander wat wil werk, uit die werk gehou word.  

EMMA: (VERSLAE) Was al my jare se liefdeswerk, al my opofferings, 

tevergeefs?  



7 
 

KAREL: Dis die rede waarom ons regering besluit het dat getroude vroue 

nie permanente poste in die staatsdiens mag kry nie. Hulle moet 

tuis bly om die nasie te bou en ons kinders in die vrese van die 

Here op te voed. (AAN EMMA) My liewe vrou, jou liefdesdiens 

was nie tevergeefs nie. 

Skielik is daar uit die rigting van die kombuis die geluid van glas wat breek. Faan, 

wat die naaste aan die kombuis is, storm daarheen en roep net 

voordat hy by die deur uithol: 

FAAN: Jou swerkater! 

Die ander volg halsoorkop. Emma laat val haar kombers op die vloer, maar kom dit 

nie eers agter nie.  

Die voordeur word versigtig oopgemaak. Mary, wat werk gesoek het, loer 

behoedsaam om die deur. As sy sien dat die vertrek leeg is, glip 

sy geruisloos en blitsig na binne. Sy pyl reguit op Faan se 

baadjie af, vroetel in sy binnesak, haal dan triomfantlik ‘n 

beursie daaruit. Sy laat glip dit in haar binnesak. Haar oog val 

op die mooi kombersie. Sy tel dit op, draai dit om haar bolyf en 

maak dit stewig vas. Sy sien ‘n pragtige fyn vaas op die buffet 

en neem dit. 

MARY: My kinders is honger. Hulle kan dit nie eet nie. Maar SY sal 

daaroor huil. Maar die kombers sal my kinders warm hou. 

Sy maak die buffetdeur oop, maar hoor dan naderende stemme en voetstappe. Sy 

mik vir die deur, sien sy gaan dit nie maak en en spring om. Sy 

glip net betyds agter die buffet in – aan die gehoorkant van die 

verhoog, sodat sy steeds sigbaar bly. Daar bly sy staan met die 

vaas in haar hand. 

Faan, gevolg deur die res van die gesin, stap pratend die vertrek binne: 

FAAN: As hy daardie beker nie gebreek het nie, het ons hom nooit 

gehoor nie. Dan het hy ons rot en kaal besteel. 

KOOS: Daardie swerkater kan sy sterre dank dat hy weggekom het. As 

ek hom beetgekry het, het hy nou sy voorvaders gegroet. 

EMMA: (AAN SUSAN) My kind, daar het jy nou een rede gesien 

waarom ek liewer self my werk doen.  
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SUSAN: Een swaeltjie maak nie ‘n somer nie, Ma. En as Ma nie kos het 

vir Ma se honger kindertjies nie, sal Ma ook steel. EK SOU! 

Agter die buffet reageer Mary deur haar kop positief te skud. Sy luister met aandag. 

FAAN: Sus, miskien moet elke skoenmaker hom maar by sy lees hou. 

Julle jong Turke is soos perde met oogklappe aan. As medikus 

kan ek vir jou sê: daardie plakkerskamp hier vlakby ons 

voordeur, is ‘n broeines van pessiektes en onheil. Daar is geen 

water, geen riolering of gesondheidsdienste nie. Ek behandel 

elke dag slagoffers van hierdie haglike toestande. 

SUSAN: (VERONTWAARDIG) En wie se skuld is dit? Ons moet eerder 

fasiliteite daarstel in plaas van om hulle huise te sloop. 

KAREL: So eenvoudig is dit nie, Susanna. As ons toelaat dat hulle nou 

hier in ons voordeur nesskop, en ons voorsien ook nog die 

infrastruktuur vir sulke krotbuurtes in ons midde, sal hierdie 

duisende plakkers in en om ons stede binne weke aangroei toe 

tienduisende. En almal wat bykom, sal werkloos en dakloos en 

koud en honger wees. Jy het presies in hulle hande gespeel toe 

jy vandag ter wille van hulle martelaar probeer speel het. 

SUSAN: Jammer Pa. Dit was nie my doel nie. Maar mens maak tog nie 

een fout met ‘n ander reg nie.  

KAREL: Dis presies wat jy vandag gedoen het: een fout met ‘n ander 

probeer regmaak. Jy sal nog die gevolge van hierdie optrede 

van jou moet dra, daarvan kan jy seker wees. 

‘n Lawaai word buite gehoor. 

KOOS: (TERWYL HY BY VENSTER NA BUITE STAAR) Daar’s meer 

mense wat so dink, Comrade Suzannakov. Dit wemel van 

aasvoëls hier buite. 

SUSAN: Aasvoëls? 

KOOS: Persmense. Fotograwe. Hulle beskou jou al klaar as ‘n karkas, 

ou sus. 

EMMA: (ONTSTELD) Ag, al die onsmaaklike publisiteit. Waarom het jy 

nie gedink  nie, Susan? 

SUSAN: Ek is al een in hierdie huis wat dink.  
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KAREL: Jy mag so dink, Susan, maar jy het jou laat misbruik deur 

mense wat teer op rou emosie. Ek begryp jou motief, maar jou 

optrede kan ek nooit goedpraat nie. 

‘n Harde klop aan die deur. 

KAREL: (STRENG) Koos, as dit persmense is, stuur jy hulle weg.  

Almal kyk afwagtend deur toe. Toe Koos oopmaak, tree twee persmense onmiddellik 

die vertrek binne. Koos probeer keer, maar kry dit nie reg nie.  

KAREL: (TREE NADER. WAARDIG) Goeiemiddag. Ek was nie bewus 

van die feit dat u binnegenooi is nie. 

JOERNALIS: (‘N DAME WAT KATVRIENDELIK GLIMLAG) 

 Jammer doktor. Ons wil nie u gasvryheid misbruik nie, maar ons 

sou graag u standpunt in verband met vandag se gebeure wil 

verneem.  

KAREL: Ek het geen kommentaar nie en sal dit waardeer as u ons met 

rus sal laat.  

Die fotograaf se kamera flits in Susan en Karel se rigting. Koos verloor sy humeur, 

gryp die kamera, maak dit oop, pluk die film uit en trap dit plat. 

FOTOGRAAF: (WOEDEND) Hoe durf jy!  

KOOS: Hoe durf ek? Dis ONS huis hierdie, Kêreltjie, en jy het gehoor 

julle is nie welkom hier nie. Kry julle ry! 

FOTOGRAAF: My hele film is in sy maai in. Al daardie pragfoto’s van 

vanoggend ook. Jy sal weer in die hof van my hoor, 

Kapokhaantjie. 

KOOS: (DREIGEND) Sal julle self loop, of moet ek julle hier uithelp? 

JOERNALIS: Ag nee, meneer ...e.... Meneer? (vraend) 

KOOS: Wie ek is, het niks met julle uit te waai nie. Verkas! 

FOTOGRAAF: Die pers is vry in hierdie land. Dit is beter om met ons saam te 

werk as om ons te probeer dwarsboom. 

Koos gryp hom agter sy nek aan sy kraag en help hom kragdadig by die deur uit. Hy 

stap dreigend op die dame af, maar Karel tree tussenbeide en 

begelei haar hoflik deur toe.  

KAREL: (HOFLIK) Jammer Dame, maar ons het niks te sê nie.  

KOOS: (KWAAD) Nog ‘n ding wat moet regkom. Persvryheid? Ga! 
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KAREL: Dis ‘n kosbare kleinood van die demokrasie, Koos. ‘n Erfenis 

van die beskawing wat ons moet troetel. 

KOOS: Die Pers is net so min vry as die slawe wat ons 150 jaar gelede 

vrygestel het. Hulle is, en was altyd, marionette van die 

heersende klas – die regering van hulle tyd. Is misbruik om 

politieke wins te maak en hulle eie sakke te vul. 

KAREL: Met jou humeur het jy vir ons nou net groter probleme op die 

hals gehaal. Kan jy jou voorstel wat môre se koerante oor die 

De Wets te sê gaan hê? 

KOOS: Daar sal ten mense nie foto’s ook by wees nie. 

SUSAN: Vergeet daarvan. Daar was vandag ook ander fotograwe.   

KAREL: (AAN SUSAN) Kan jy nou sien in hoeveel ellendes jou 

onbesonne optrede van vandag ons almal gedompel het? 

SUSAN: Ek sê weer: ek is jammer, Pa? Maar dit verander nog niks aan 

die feit dat ons iets vir die baie mense in ellende in hierdie land 

moet doen nie. Die vlam lê baie na aan die kruitvat. As al hierdie 

werklose, daklose, koue, honger mense losbars ... Dit sal ‘n 

bloedige rewolusie wees. 

KOOS: (VURIG) Ek wens hulle wil probeer.   

Hy pluk ‘n pistool onder sy baadjie uit en korrel in die niet. 

 My vinger jeuk om hierdie mannetjie te gebruik.  

EMMA: (ONTSTELD) Sit daardie skietding weg, Jakobus!  Wat makeer 

jou om daarmee rond te loop. Waar kom jy daaraan? 

KOOS: (DWARS) Waar ek daaraan kom, is my saak. En ek dra dit by 

my omdat Afrika net één taal ken: die taal van gesag en geweld. 

Ons is te saf. Daar’s net één oplossing: skiet die bôggers. 

Hy korrel weer in die niet. 

KAREL: (STRENG) Gee daardie moordtuig hier, Koos. In MY huis loop 

niemand met gelaaide skietgoed rond nie.  

KOOS: Ek gee dit vir niemand nie. Dis myne. 

KAREL: (HARD. BEVELEND) Gee dit hier! Ek sluit dit toe. As jy my huis 

verlaat, kan jy dit weer kry. Maar ons twee sal eers moet gesels. 

Koos gee dit teensinnig vir Karel wat dit in die buffetlaai toesluit en die sleutel in sy 

sak steek. 
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KAREL: Ek is bevrees jy het heeltemal ‘n skewe beeld van swartmense, 

Seun. Glo my, daar’s baie fyn mense onder hulle. 

Christenmense. 

KOOS: Fyn Christenmense? Ga! Dis net ‘n dun lagie vernis, Pa. Die 

swart kultuur is ‘n magskultuur. Hulle ken net een taal: die taal 

van geweld.  

EMMA: Ai, my kind. Waar het ons jou verloor? En waar het ons as jou 

opvoeders gefaal? En wat sal die wêreld sê as ons jou beleid 

moet toepas? 

KOOS: Vergeet die wêreld, Ma. Hulle het net één oogmerk: om al wat ‘n 

witvel is, uit Afrika te boender. Selfs ons kammakastige 

Westerse “vriende” wat deesdae skaars geword het, het poppe 

van die politieke narre van Afrika geword.  

KAREL: Jy het heeltemal perspektief verloor, Koos. 

FAAN: Nee, Pa. Ek stem met Koos saam. Die wêreld het klaar besluit 

dat my volk moet sterf. Ons is die verdoemde bok in die woestyn 

– die offer wat gebring moet word om hulle eie skuld te delg.  

KAREL: Van watse skuld praat jy, Faan? 

FAAN: Eeue se skuld, Pa. Afrika is gekolonialiseer, want die rykdomme 

van hierdie kontinent was soos ‘n magneet vir die “beskaafdes” 

anderkant die groot waters. En Afrika se grootste rykdom was sy 

minerale rykdomme en sy mensemateriaal. Hoeveel mense uit 

hierdie kontinent is as slawe aangekeer en na die uithoeke van 

die aarde weggevoer om daar hul lewe lank slawe-arbeid te 

verrig – arbeid waarmee die rykes nog ryker geword het? En 

nou is ons die offer wat gebring moet word om hulle skuld te 

delg. Nee, ek sien geen hoop, geen greintjie lig, geen uitkoms 

vir ons nie. Ons is gedoem. 

EMMA: Nie gedoem nie, Faan. Geroep! Geroep om die Lig van die 

Evangelie in hierdie donker land in te dra.  

KOOS: Dis van te Christelik te wil wees, wat ons sit waar ons sit: in 

Jamstraat! As ons voorouers liewer minder Christelik was en die 

land van die begin af skoongemaak het, soos die Amerikaners 

en Australiërs met hulle lande se inheemse volke gedoen het, 
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dan het ons nie nou hierdie probleme gehad nie. Ek sê weer: 

Skiet! 

KAREL: Dis mense soos jy en Susan wat hierdie mooi land van ons in ‘n 

bloedbad gaan dompel. Susan se soort filantropie maak ons 

swak. Maar haat soos dié wat jou verteer, is ‘n boemerang wat 

ons gaan vernietig.  

EMMA: (PLEITEND) Ons het julle tog nie so grootgemaak nie, kinders. 

Waar is die geloof, en die hoop ... en die liefde? 

FAAN: Dit help nie om in ‘n gekkeparadys van wensdenkery te bly leef 

nie, Ma.  

EMMA: ’n Gekkeparadys? Noem jy die Bybelse waardes ‘n 

gekkeparadys van wensdenkery? As ons soos jy begin glo, dan 

word ons soos jy en Lorraine, Faan. Julle is al vier jaar getroud, 

maar daar staan die wiegie nog altyd. Dolleeg.  

FAAN: Toemaar, Ma. Die stamnaam sal nie hier doodloop nie, dit 

belowe ek. Sodra ons die stof van hierdie bloed- en 

haatdeurdrenkte land van ons voete afgeskud het, sal ons met 

‘n gesin begin.  

 (GESKOKTE STILTE) 

KAREL: Faan, het ek jou reg verstaan? 

FAAN: Ja, Vader. Ek kan dit maar net sowel nou sê: Ek en Lorraine het 

besluit om te emigreer. En gou ook. 

EMMA: Emigreer. Waarom? En waarheen? 

FAAN: Omdat die tyd uitgeloop het, Ma. Vir die blankes in hierdie land 

is daar geen hoop op voortbestaan nie. 

KAREL: (MET STYGENDE DRIF) Dat ek hierdie dag moet beleef: My 

dogter ‘n liberalis en agitator wat haar by die radikales en 

kommuniste skaar, my jongste seun kan nie wag om te begin 

moor nie, en jy, my oudste, ‘n lafaard en verraaier wat wil vlug 

en sy erfenis minag en dit vir ‘n pot lensiesop prysgee. 

FAAN: Ek is net ‘n realis, Pa. In padgee lê ons enigste hoop. Laat die 

mense van Afrika aan hulself oor om terug te verval in die 

donker put waaruit ons hulle drie eeue lank tevergeefs probeer 

ophef het.  
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KAREL: Aan hulself oorlaat en so ontrou wees aan ons Godgegewe taak 

en roeping. 

SUSAN: Ek dink ons moet God liewer uit hierdie gesprek hou, Pa. As ek 

so om my kyk, glo ek nie dat ons aan die doel beantwoord het 

waarvoor ons hier geplaas is nie.  

KAREL: Ek glo weer ons het. Ons is steeds daarmee besig. 

SUSAN: Driehonderd jaar al? En kyk wat ‘n gemors het ons daarvan 

gemaak. 

KAREL: Nog maar NET driehonderd jaar, dogter. Beskawings word nie 

gebou en mense word nie gekersten in dekades nie, maar in 

eeue. Ons eie Germaanse voorouers het vir byna 600 jaar 

kloosterskole en kerke afgebrand voordat hulle gekersten kon 

word. Julle is te haastig.  

FAAN:  As ons tyd gehad het, het ek gebly. Maar ons het nie meer tyd 

 nie. Kom ons begin ‘n Tweede Groot Trek en kry vir ons ‘n nuwe 

 Vaderland. Wie trek saam? 

KOOS:  Jou swaap! Dink jy waaragtig dat die gebraaide speenvark  

 oorkant na jou toe aangestap gaan kom, gereed om net geëet te 

 word? Dink jy dat hulle ons daar oorkant op die hande gaan dra 

 – ons, die muishondvolk van die wêreld? Dink weer, Boetie. 

FAAN: Dalk moet julle bietjie begin dink. Julle ken die storietjie van die 

padda wat in ‘n pot met koue water gesit word. Dan word vuur 

onder die pot gemaak. Die water word geleidelik warmer. Hy 

raak daaraan gewoon – totdat dit te warm word. Nou het hy 

twee keuses: hy spring uit ... of brand dood.  (POUSE) Ek en 

Lorraine het besluit om betyds uit te spring.  

KAREL: As jy die spreekwoordelike rot wil wees wat die sinkende skip 

verlaat, wees dit dan. Onthou net: Karel de Wet is g’n rot nie. ‘n 

Kaptein bly op sy skip – tot die einde toe. 

KOOS: (VURIG) So moet ‘n bek praat. En as die aasvoëls my dan moet 

vreet, laat dit ten minste die aasvoëls van my eie land wees. 

SUSAN: Koos! Moet jy altyd so kru wees. Jyself toon geen teken van die 

lagie vernis waarvan jy altyd so smalend praat nie. 
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KAREL: (BESLIS) Hierdie skip sal nie sink nie. En die aasvoëls sal nie 

kans kry om te vreet nie.  

EMMA: (WANHOPIG) Wat is tog besig om met ons te gebeur? Ons is 

verdeeld, verskeurd. Nie twee mense in hierdie huis praat 

dieselfde taal nie.  

KAREL: Ja, met soveel tweespalt, het ons nie vyande nodig nie. Ons 

vernietig onsself! 

FAAN: Gee my net één rede vir hoop, dan bly ek en Lorraine. 

KAREL: Ons leef in uitdagende tye in ‘n unieke land wat na unieke 

oplossings sal moet soek. Dank God dat juis JY in hierdie tye in 

hierdie land mag woon. Aanvaar die uitdagings. Werk aan die 

oplossings en vervul so jou Godgegewe taak en roeping. 

FAAN: Mooi woorde, Pa. Tipiese politieke uitsprake. Soos al julle mooi 

praatjies oor Afsonderlike Ontwikkeling. En kyk wat het daarvan 

geword? 

KAREL: (VURIG) Ek glo steeds dat dit ‘n goeie beleid was. Die idee was 

dat ons aan ander moet gun wat ons vir onsself begeer: ‘n eie 

grondgebied vir elke taal en kultuurgroep, die reg om vry te 

aanbid en jou eie taal, kultuur en tradisies uit te leef en jouself te 

regeer. Waar is daar ‘n beter model vir vreedsame 

naasbestaan? So kon baie volke in ons land onafhanklik van 

mekaar ontwikkel, maar uiteindelik een veelkleurige, vreedsame 

nasie word.  

FAAN: KON, ja Pa. Maar dit HET nie. ‘n Mooi droom wat toe nie 

gerealiseer het nie, want ons het vergeet dat ons eintlik die 

minderheid is wat die grootste deel van die land en sy 

rykdomme vir onsself ingepalm het. En toe word die mooi ideaal 

van afsonderlike ontwikkeling, skielik die gehate “Apartheid” 

waaroor die hele wêreld ons vandag wil kruisig. En nou is ons 

reisigers na nêrens wat in ‘n doodloopstraat beland het.  

(MET KLEM) Daarom emigreer ons.  

KAREL: En waarheen wil julle gaan? 

FAAN: Engeland toe. Ek het klaar ‘n werk in London gekry.  
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KAREL: (GESKOK) Engeland van alle plekke!  Dis nie net verraad nie. 

Dis hoogverraad!  Het jy vergeet van die 26 000 Afrikanervroue 

en kinders wat in die Engelse Oorlog in die konsentrasiekampe 

dood is? En van die afgebrande huise, die doodgemaakte diere, 

die afgebrande landerye? Ons manne wat op die slagveld 

gesterf het of as bannelinge oorsee gestuur is?  

SUSAN: En moenie vergeet van die derduisende swart vroue en kinders 

wat ook in die 1899-1902 oorlog in die Engelse se 

konsentrasiekampe gesterf het nie. 

EMMA: En wat van ons taal wat hulle met mag en mening wou 

vernietig? 

KAREL:  (TROTS) Maar hulle kon nie daarin slaag nie! Ons het vandag ‘n 

Bybel in Afrikaans en die “Kombuistaal” van destyds is vandag 

‘n taal wat ons verfyn het en tot op universiteitsvlak kan gebruik!  

FAAN: Ek het nie vergeet nie. Maar dit alles is geskiedenis. Dis verby. 

Ons moet vergewe en vergeet en aanbeweeg.   

KAREL: Vergewe en vergeet?  Dit was maar 88 jaar gelede wat hierdie 

aaklige dinge van die Driejarige Oorlog gebeur het. Hoe kan ons 

so gou vergeet en vergewe? 

FAAN: Pa, oor twintig, dertig jaar is die tyd van apartheid verby. Dan 

regeer hulle wat nou deur ons juk geknel word. Dan is hulle 

Baas en ons is Klaas. Dink Pa hulle sal dan ook sê: “Vergewe 

en vergeet?” As julle nie kan vergewe nie, hoe kan julle verwag 

dat hulle dan sal moet vergewe en vergeet? 

SUSAN: Vra dit! (POUSE) Wat ek ook nie kan verstaan nie, is dit: Ons 

volk het soveel onder die Engelse dwinglandy gely. Waarom 

doen ons nou aan die swartmense dieselfde? Het ons dan niks 

uit die geskiedenis geleer nie? 

KAREL: Meer van ons wat in die Parlement sit, Afrikaners en Engelse, 

worstel tans met daardie vraag, my kind. Ek dink dis ‘n menslike 

swakheid. As jy so swaar en so lank verdruk is en gely het, en jy 

oorwin jou vyande, dan doen die nuwe heersers alles in hulle 

vermoë om nooit weer die onderdruktes te word nie. Dan begin 

selfsug en magsug en hebsug die oorhand bo barmhartigheid 
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en liefde kry. Mag God ons help om dinge betyds reg te stel. 

Ons moet aan bewind bly totdat ons mekaar gevind het en ons 

hulle geleer het om goed en regverdig saam met ons te kan 

regeer. Maar hulle alleen laat regeer? Hulle oor ons laat 

baasspeel?  Nooit!    

FAAN: Daardie dag sal dalk gouer aanbreek as wat ons nou dink, Pa. 

Maar ek belowe nou hier: die dag as almal in hierdie land geleer 

het om in vrede saam te lewe en mekaar te vergewe vir die 

ongeregtighede van die verlede – dáár dag sal ek en Lorraine 

weer terugkom na ons Vaderland toe. Maar intussen emigreer 

ons. Dis finaal.   

Daar word hard en dringend aan die deur geklop. 

KOOS: As dit weer dáárdie vent is, breek ek meer as net sy film! 

KAREL: Jakobus, jy is stompsinniger as ‘n donkie. Hoeveel maal moet 

ek nog vir jou sê dat die mediamense eerder ons vriende as ons 

vyande moet wees. Hulle doen net hulle werk. Maak oop die 

deur. 

Karel beweeg deur toe, maar Susan wat by die venster gestaan het en kon uitkyk,  

keer skielik paniekerig. 

SUSAN: Nee Koos. Moenie oopmaak nie. Dis die polisie! 

KOOS: (SARKASTIES) En waar’s ons groot heldin nou? Vanoggend 

wou jy jou lewe op die altaar van die saak van die onderdruktes 

lê, en nou sidder en beef jy as jy net ‘n uniform sien.  

EMMA: Bly stil, Koos!  

Sy sit haar arm vertroostend om Susan se skouer: 

 My kind, ons staan jou by. En jou broer probeer ook maar net sy 

kommer met sy groot mond wegpraat. 

KAREL:  (BEWEEG DEUR TOE) Ek sal moet oopmaak, my kind. 

Susan ruk los en hardloop impulsief na die hoekie agter die buffet toe – dieselfde 

plek waarheen Mary vroeër gevlug het. Sy gewaar Mary agter 

die buffet. Sekondes staar hulle mekaar in stilte aan. Dan maak 

Karel die deur oop. 

KAREL: A, Kaptein Combrinck. Kom binne. 
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KAPTEIN: Goeiemiddag, doktor de Wet.  

Agter die buffet lig Susan haar ken trots op. Sy skuifel agter die buffet uit en tree 

kalm na vore. 

KAREL: Kan ek met iets help, Kaptein? 

KAPTEIN: Ek is bevrees dat dit wat ek moet doen, nie aangenaam is nie. 

Nie vir u nie en ook nie vir my nie.  

KAREL: Susan? 

KAPTEIN: Ja. 

EMMA: Sy’s jammer oor wat gebeur het, Kaptein. Sy’t kop verloor en die 

emosies laat oorneem. My ou dogtertjie se groot probleem is 

haar teer hart en deernis vir almal in ellende. 

KAPTEIN: Sy sal dit maar moet gaan verduidelik, Mevrou. Die probleem is 

dat emosies buite hoog loop. Sy het byna groot oproer 

veroorsaak. Ek is jammer. Ek doen maar net my plig.  

KAREL: Ons verstaan. Maar mag ek haar asseblief self neem? 

KAPTEIN: Eintlik was die opdrag om haar te kom haal eers aan iemand 

anders opgedra, maar ek het aangebied om dit liewer self te 

hanteer.  

KAREL: Ons waardeer dit, Kaptein. Maar kom kyk net hier. 

Hy stap na die buitedeur toe en wys uit na buite. 

KAPTEIN: Ek weet. Dit wemel van nuuskieriges en die media. Hoë bome, u 

weet.  

KAREL: Kan ek u dalk net vir ‘n paar oomblikke alleen spreek? 

KAPTEIN: Seker. Waar? 

KAREL: Sommer hier in die kombuis.  

Hy wys die weg en hulle stap kombuis toe.  

KOOS: Ek dink ek moet daardie vent buite gaan soek en hoor of sy 

kamera dalk ook stukkend is. Ek sal maar seker moet betaal.  

FAAN: ‘n Goeie plan. Ek stap saam. Dalk kan ons die klomp se aandag 

op ‘n manier aftrek sodat Susan ongemerk saam met die 

kaptein kan wegkom. 

EMMA: Julle twee gaan dinge net verder omkrap. Bly hier. 

KOOS: Nee Ma. Ek sal moet probeer vrede maak – en die aasvoëls van 

die karkas af probeer verdryf. 
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SUSAN: (WOEDEND) As jy my weer ‘n karkas noem, gil ek. Trap hier uit, 

man. 

EMMA: (BESLIS) Koos, ek vertrou nie jou humeur nie. Ek stap saam.  

Aldrie stap by die voordeur uit. Susan vlieg om en beweeg blitsvinnig na Mary toe 

waar sy steeds agter die buffet skuil.  

SUSAN:  Uit daar. Maak gou! 

Mary wurm beteuterd agter die buffet uit. In haar hand hou sy die vaas wat sy 

gesteel het, openlik vas. Die kombers is ook nog steeds om haar lyf vasgebind. 

SUSAN: Wat soek jy hier? Hoe durf jy my ma se duur Venesiese vaas 

steel? My ma het oorsee R500 daarvoor betaal. Om te dink dat 

ek dalk  tronk toe gaan – en dit vir mense soos jy? 

MARY:  My kinders is honger. En hulle kry koud. En jou ma wou nie vir 

   my werk gee nie.  

SUSAN:  Julle kan tog nie die vaas eet nie. En watter misrabele paar  

   sentjies sou jy daarvoor gekry het? Hoe werk julle mense se  

   koppe tog?  

MARY: (BEKYK DIE VAAS AANDAGTIG)  Met hierdie ding wat so baie 

kos, kan julle niks doen nie.  Al kry ek min vir hom, kan daardie 

geld mieliemeel of brood koop. My kinders sal vir ‘n ruk nie 

honger gaan slaap nie.  

SUSAN:  As ek tronk toe gaan, gaan jy saam met my. Honger kinders of 

   te not! 

MARY:  Jy het self gesê jy sal ôk steel as jou kinders nie kos het om te 

   eet nie. Ek het jou gehoor. My kinders is klein. As ek tronk toe 

   gaan, sal hulle doodgaan. 

SUSAN:  Jy moes daaraan gedink het voor jy gesteel het. (KORT  

   POUSE. SKUD HAAR KOP MOEDELOOS)  

   Deksels! 

Susan neem die vaas uit Mary se hande en kyk aandagtig daarna.  

SUSAN:  (NADENKEND) Die relatiewe waarde van eiendom. Vir wie is 

hierdie vaas die meeste werd: vir Ma of vir Mary? Mmm.m. ‘n 

Interessante onderwerp vir bespreking in die Ekonomieklas.  

MARY: Huh? 
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SUSAN: Toemaar. Jy sal nie verstaan nie. Maar wat staan jy nog daar? 

Wat het jy nog gesteel. Sit die goed terug en gee pad. 

MARY: Ek wou dit terugsit. Daar agter die kas al.  

SUSAN: Ek glo jou nie.  

MARY: Ek het gehoor wat julle praat. ALLES. Ek het nie verstaan nie. 

Nou verstaan ek bietjie. Jou hart is reg. Jou Ma en Pa s’n ôk. 

Mary haal Faan se beursie van êrens vandaan en stap na Faan se baadjie. Sy sit dit 

in sy binnesak terug. 

MARY: Kyk, ek sit dit terug. Jy kan my maar glo.  

SUSAN: (KYK BY VENSTER UIT)  Hier kom hulle.  Maak dat jy wegkom.  

Gou! 

MARY:  (PANIEKERIG) Hoe?  Waarheen? 

SUSAN:  Almal staan ons by die voor- en agterdeur en inwag. Hierdie 

kant van die huis is daar niemand nie. Kom ek help jou by 

hierdie venster uit. Gou! 

Mary hol venster toe en Susan help haar haastig by die venster uit. Net betyds, want 

oomblikke later gaan beide deure byna gelyktydig oop. Karel en 

die Kaptein kom by die kombuisdeur uit, en Koos, Emma en 

Faan kom by die voordeur in.  

KOOS: (MOEDELOOS) Dis hopeloos. Die twee joernaliste wat ons so 

verpes het, is skoonveld. Dit maak my kriewelrig, want aasvoël 

verlaat gewoonlik nie die terrein voordat die karkas leeggevreet 

is nie.  

KAPTEIN: Tensy hulle beter aas gekry het, Koos. As ek jy was, sou ek in 

my spoor trap. Hulle het ook hulle mes in vir jou. 

 (AAN KAREL): Doktor, ek gaan dan solank, maar verwag julle 

nog vanmiddag by die stasie.  

EMMA:  (VERRAS) Dankie, Kaptein. 

SUSAN: Ai, dankie tog, Kaptein. 

KAPTEIN: (WAARSKUWEND AAN SUSAN) En jy, Juffroutjie, sal ook in jou 

spoor moet trap. Moenie dat jou emosies die oorhand oor 

gesonde denke kry nie!  Maar ons praat vanmiddag verder. 

Hy stap voordeur toe en Karel vergesel hom, om ‘n paar oomblikke later weer te 

verskyn. Koos stap venster toe en staar uit na buite.  
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SUSAN: (HOOPVOL) Dalk verloor die klomp hierbuite belangstelling as 

hulle sien die kaptein is sonder sy prooi hier uit.  

KOOS: Vergeet daarvan. Hulle is nou oral – reg rondom die huis. 

SUSAN: (ANGSTIG) Hierdiekant ook?  

Sy wys na die venster se kant toe. 

KOOS: Ja.  

SUSAN: (OPGEWONDE) Ek weet! Ek en Pa kan deur die binnedeur 

garage toe gaan. Ek skuil  in die bagasiebak en Pa ry rustig en 

vriendelik by almal verby.  

KAREL: (VERERG) Wil jy nou regtig ‘n spektakel van my maak, 

Susanna? Wil jy my soos ‘n dief uit my eie huis laat wegsluip en 

my nog boonop aan ‘n klag van regsverydeling blootstel? Want 

dis hoe hulle dit sal vertolk. 

FAAN: Nee kyk, dinge ruk nou handuit. Dis hierdie land wat ons aantas. 

Dit word tyd dat ons die stof van hierdie haatdeurdrenkte land 

van ons voete afskud en met ‘n nuwe Groot Trek begin.  

KAREL: Miskien raak jy ‘n groter waarheid kwyt as wat jyself besef, Faan.  

Dalk is ‘n nuwe Groot Trek nodig: ‘n trek van mens tot mens, van 

een hart na ‘n ander.  

EMMA: Nie net in ons land nie, maar ook in ons eie huis! 

KOOS: ‘n Trek van hart tot hart? Ek weet nie eers hoe my eie suster se 

kop  werk nie. Hoe gaan ek haar hart ken? Daar is ‘n 

onoorbrugbare kloof tussen ons. As ONS mekaar nie kan vind 

nie, hoe wil Pa nog mense versoen wie se kulture soos oos en 

wes van mekaar verskil? 

KAREL: Die breuk lê nie in die verskillende kulture en die kleur van ons 

velle nie, ou seun, maar in die dorheid van die hart. Daar’s ‘n 

droogte hier wat met reën of nie reën nie niks te make het nie – 

‘n droogte wat my huis en my volk en ons nasie laat skeur. 

EMMA: Ja, daar is barste in ons politiek, ons kultuur, ons kerk ... selfs in 

ons godsdiens. Soveel hoofde, soveel sinne... 

FAAN: Nie barste nie, Ma. KLOWE. Gapende afgronde.  
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KAREL: Klowe, selfs afgronde, kan oorbrug word, deur brûe te bou. Ons 

sal kragdadig daaraan moet werk om die afgronde van wantroue 

en onbegrip te oorspan. 

EMMA: En ons moet hiér begin – hier in ons eie huis. Ons moet leer om 

mekaar se standpunte te respekteer, al begryp ons mekaar nie 

altyd nie en al stem ons nie saam nie. 

FAAN: Dis ‘n moeilike pad wat julle wil loop, maar dis ten minste nie ‘n 

pad na nêrens nie. 

KOOS: (ONGEDULDIG) Ag julle, stop tog al hierdie mooi politieke 

praatjies. Dit kan net nie werk nie. Alles tel teen ons.   

KAREL: Alles het ook teen die Voortrekkers getel, Jakobus. Agter hulle 

was die Engelse regering, die Xhosas, sendelinge soos Philips 

en Van der Kemp, en die pers. Alles wat hulle hier gepiep het, is 

as evangelie in Engeland aanvaar. En voor die grensboere was 

die ongetemde en onbekende binneland, vol wilde diere, 

koorssiekte, vreemde volke wat tot elke prys hulle grondgebied 

wou beskerm. Maar die Groot Trek het geslaag.  

KOOS Maar ons het tog verloor, Pa. Die Engelse het  88 jaar gelede 

weer ons land ingeval, alles vernietig en ons van ons vryheid 

ontneem. Wat het van brugbou geword? 

EMMA: Ons het weer opgestaan, Koos. Ons het hierdie verskroeide 

aarde weer opgebou. In die ’48-verkiesing het ons die Engelse 

by die stembus verslaan en kyk wat het ons in die 40 jaar daarna 

tot stand gebring. Selfs ons “kombuistaal” het ‘n standaardtaal 

geword wat vir geen ander taal op aarde terugstaan nie.  

(MET KLEM) Elke keer het ons weer opgestaan en van nuuts af 

gebou. Elke nuwe trek was ‘n geloofsdaad. As ons God se doel 

met ons volbring, dan sal Hy ook hierdie keer saam met ons 

trek. 

KAREL: Dis ‘n moeilik pad, ja, maar die enigste pad. Geen enkele beleid 

sal in hierdie land slaag nie, tensy almal bereid is om hierdie 

nuwe Groot Trek aan te durf  - die Trek van hart tot hart. Dan 

word ons trek ook ‘n bedevaart na die troon van die God van ons 

vaders...  
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Oomblikke van nadenkende stilte. Dit word versteur deur ‘n  harde geklop aan die 

deur. 

FAAN stap deur toe en maak oop. Die koerantfotograaf met sy kamera in een hand 

en Mary aan sy ander hand kom die vertrek binne. Hulle word 

gevolg deur die vroulike joernalis van vroeër. 

KAREL: Wat beteken dit? 

FOTOGRAAF: Ek het ‘n dief gebring wat ek op heterdaad betrap het.  

KOOS: Waar? 

FOTOGRAAF: Waar sy by hierdie venster (wys na die venster) uitgeklim het. 

Susan trek haar asem in. Almal staan geskok na hom en Mary en kyk. Dan draai hy 

na Susan en sê teatraal terwyl hy na haar wys: 

FOTOGRAAF: Ja, en hierdie jonge dame het haar hals-oor-kop by die venster 

uitgehelp.  

KOOS: WAT? 

FOTOGRAAF: Ek het alles hier (hy swaai sy kamera triomfantlik omhoog) op 

film vasgelê. Wat ‘n scoop! Dr. Karel de Wet, gesiene 

Parlementariër, se dogter heul met ... 

 

NOU GEBEUR VERSKILLENDE DINGE BLITSVINNIG EN GELYKTYDIG:  

Almal tree impulsief op – elkeen na sy aard. Alles wat volg 

is nou geluidlose mimiek. 

 

EMMA sak verslae op die stoel neer. Die skok laat haar momenteel lam. 

FAAN draai sy rug op almal in die vertrek en staan by die venster en uitkyk. Hy kyk 

nie een keer terug nie en lyk of hy nie belangstel in wat agter 

hom aangaan nie. 

DIE JOERNALIS staan met die mikrofoon in haar hand en babbel (onhoorbaar) 

aanmekaar (of skryf haastig in haar notaboek as daar nie ‘n 

mikrofoon gebruik word nie.) 

DIE FOTOGRAAF kan nie genoeg kry van foto’s neem nie. Hy het Mary se arm 

gelos en sy kamera beweeg nou heen en weer oor die karakters 

op die verhoog terwyl hy breed glimlag. 

KOOS gryp verwoed met sy een hand na die kamera wat die fotograaf nou opruk en 

hoog bo sy kop hou. Koos, wat te kort is, kan dit nie bykom nie. 



23 
 

Dan mik hy met sy ander hand na die fotograaf se gesig om hom 

‘n vuishou te gee. 

KAREL storm op Koos af en stuit dié se verwoede vuishou met krag. Koos probeer 

hom losruik uit sy pa se greep, maar Karel klou om lewe en dood 

aan sy seun se arm met die gebalde vuis. Koos probeer steeds 

tevergeefs met sy ander arm om die kamera by te kom.  

FAAN draai van die venster af weg, en beweeg na die voordeur toe. Hy kyk nie 

eenkeer in die rigting van sy familie en die gebeure wat daar 

plaasvind nie. (Hy moet nie die voordeur bereik voordat die 

tafereël nie voltooi is nie.)  

MARY staar eers verskrik na alles, maar draai dan na SUSAN toe. Stadig maak sy 

Emma se mooi kombers wat nog steeds om haar lyf gedraai is, 

los, vou dit op en gee dit aan Susan. Sy wys in die rigting van 

Emma asof sy sê: Gaan gee haar kombers vir haar terug. 

SUSAN neem die kombers verwonderd en stap na EMMA toe. Sy hou die kombers 

na haar toe uit. Emma staan op, neem die kombers en stap 

daarmee terug na MARY toe. Susan volg haar.  

EMMA vou die kombers oop en hang dit vol deernis om MARY se skouers. Toe 

knoop sy dit versigtig onder Mary se gesig vas, glimlag en gee 

haar skouer ‘n drukkie.  

MARY kyk verwonderd na Emma. Dan maak sy ‘n klein kniebuiging met haar hande 

teen mekaar (amper soos iemand wat bid). Dis sommige Afrika-

kulture (ook ander kulture) se manier  van “dankie” sê.  

SUSAN sit een hand om haar ma se skouer en die ander om Mary s’n. Aldrie laat 

sak hulle koppe – asof in  gebed. Tussen al die onrus om hulle, 

lyk hulle kalm en rustig, asof hulle die klowe oorbrug het en 

mekaar - en vrede - gevind het. Die drie vorm ‘n skerp kontras 

met die res van die karakters op die verhoog.  

FAAN is op hierdie oomblik byna by die deur. Sy een been beweeg nog vorentoe 

asof hy stap, maar steeds kyk hy nie terug nie. As die toneel 

“vries” moet sy beweginglose “wegstap” die boodskap oordra dat 

hy hom finaal losgemaak het van alles wat agter is – ook van sy 

familie en sy vaderland. 

OP DAARDIE OOMBLIK VRIES DIE HELE AKSIEBELAAIDE TAFEREEL.  
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 Die karakters staan soos standbeelde, lank genoeg dat die 

gehoor genoeg geleentheid kry om elke gestileerde handeling en 

die boodskap wat elke karakter en aksie oordra, goed in te 

neem.  

DIE VERHOOFLIGTE VERDOF NA ‘N RUKKIE STADIG TOTDAT DIE HELE 

TEATER EN VERHOOG IN DONKERTE EN DOODSE STILTE 

GEHUL IS.  

 As die ligte weer verhelder, is die GORDYN toe.  

 

EINDE 

 


