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Aandete in Huis Herfsblaar, die roesemoes van stemme en hantering van 

eetgery kan gehoor word. 

 

CAS: Ag nee my magtag, nie alweer vis vanaand nie! 

HENDRIK: Hoe jy sê? 

CAS: Ek sê ons wurg vanaand sowaar weer bleddie vis af, Hendrik.  Gaan jy dié 

goed eet? 

HENDRIK: Ek hy eet.  Elke Vrydag hy’s mos hierie vis. 

CAS: (MINAGTEND)  Vrydagaande dooie vis uit ŉ blik net so oorgegooi in ŉ bak, 

dan dink hulle ons moet daarvan dik kom.  Dit moet end kry verdomp, Vrydae 

is nie vir die kombuis om slap te lê nie. 

HENDRIK: Anner dae hy is darem die hoener, Cas. 

CAS: Afskeep hoener, ja.  Ek wil al kekkel as hulle die bakke tafel toe dra. 

HENDRIK: Hau, Cas. 

CAS: Ons moenie so afhanklik wees nie, Hendrik, dit maak my bang vir wat nog vir 

ons voorlê. 

HENDRIK: Die bang hy kom saam met die oudgeit. 

CAS: Bang vir afhanklik wees.  Vir val.  Vir hoogte.  Party dae is ek sommer bang 

vir myself ook. 

HENDRIK: Ek hy bang die nag. 

CAS: Die nag? 

HENDRIK: Dis die geskrou, Cas.  Dit loop saam met my by die nag.  As die nag hy kom, 

hy bring daai geskrou.  Die skrou van my kinders. 

CAS: Nog altyd die stemme? 

HENDRIK: Al die tyd, al die tyd.  Daai seuns van my hy roep.  Hy roep.  Hy huil, daai 

seuns wat die struggle hy het vir hom kom vat. 

CAS: Die struggle het ons almal gevat.  Niks is meer dieselfde in hierdie land nie. 

HENDRIK: Hy ís.  Hy ís.  Nou ek hy moet gaat daar by Goedgemaak se grafplaas.  By 

my anscestors.  Ek moet gaat praat daar lat die vrede hy kan kom. 

CAS: Ons sal gaan.  Eendag. 

HENDRIK: En dis lank lat jy geblo het, Cas. 
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CAS: Ons sal gaan.  Ons vat die bakkie.  Gee vir my die brood aan, ek moet darem 

iéts in my derms kry.  Kry vir jou ook saam met daardie vis.  Hier’s jêm ook.  

En ŉ hompie kaas. 

HENDRIK: Jy jy moet eet die vis laat jy kan kry die krag. 

CAS: ŉ Boer kry nie krag uit vis nie.  Ons moet vleis in ons lywe kry.  Behoorlike 

rooivleis. 

HENDRIK: Annerdag miskien ons kry stukkiekie bees. 

CAS: Hoop jý.  By môre se basaar sal daar darem weer gebraai word.  Ai, waar is 

ons dae op Goedgemaak waar daar elke tweede week ŉ slagding was? 

HENDRIK: Jô, daai tyd.  Goedgemaak se slaggoed.  Ons eet die sjaba saam met die 

mieliepap.  Ons eet.  Ons eet, ons eet te lekker.  Goedgemaak hy maak ons 

vet. 

CAS: En nou sit ons hier en verhonger in ŉ tronk. 

HENDRIK: Hau, jy ken nie tronk nie, Cas.  Hy is mos nie tronk hierie nie. 

CAS: Wat noem jy dit?  Kamma ŉ ouetehuis maar ons sit hier elkeen in sy klein 

kamertjie afgehok met tralies voor die vensters.  En buite om is daar ŉ 

heining met sekuriteitswagte wat seker maak jy kan nie uit nie. 

HENDRIK: Á, hy’s nie tronk nie.  Tronk is darie tyd laat hulle my gaat wegsit het. 

CAS: Kamtig ouetehuis maar dis ŉ gevangenis.  Hoor jy?  ŉ Gevangenis! 

HENDRIK: (IN SY EIE GEDAGTES VERSONKE)  Darie tyd hulle sluit vir my op.  Ek hy 

bly by die wet.  Ek loop met die pas, ek maak nie fout nie. 

CAS: Hierdie plek met sy duisende reëls.  En ŉ heks van Endor wat haar lyf 

moederowerste wil hou.  Wat die kleinste oortreding as ŉ doodsonde sien. 

HENDRIK: Nee, daai tyd ek hy maak nie fout nie.  Ek maak nie fout nie, maar hulle gryp 

vir my.  Hulle gooi vir my in darie slegte plek. 

CAS: Ons word soos kinders behandel hier.  Kinders wat nie sê het oor hulle eie 

lewe nie. 

HENDRIK: (HALF HUILEND)  Lang tyd ek sit daar.  Weggegooi.  Daar’s nie klag nie, 

maar ek hy moet sit. 

CAS: (OOK NOU MET SY EIE GEDAGTES BESIG)  My lewe lank was ek ŉ vry 

mens wat kon kom en gaan soos ek wil.  Eie besluite neem, leiding vat, 
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orders gee.  Maar nou?  Kyk nou.  Nou moet ek op my oudag ja-en-amen in 

hierdie tronkhuis. 

HENDRIK: Lank ek sit in daardie plek.  Lank, lank.  Ek huil, ek huil.  Ek hy huil laat daar 

saak kan kom.  Laat daar saak kom laat hulle kan sien ek het nie skuld nie.  

Maar hulle hy hoor nie vir my nie, hulle sê ek kan maar opvrot in daai sel. 

CAS: Hier sit ons.  Toegesluit.  Oor wat?  Ek vra jou, Hendrik: Toegesluit oor 

bleddie wat? 

HENDRIK: (SNUIF, PROBEER HOMSELF REGRUK)  Toegesluit?  Hoe nou, Cas? 

CAS: Ek vra hoekom laat ons dit toe om so opgehok te word?  Ons het niks oortree 

nie, al wat ons gesondig het, was om dit te waag om oud te word. 

HENDRIK: Ja’k, ons is die óú bulle nou.  Ou bulle, daar’s nie meer vir ons plek by die 

trop nie. 

CAS: Afgekap van die lewe af.  Weggesmyt omdat ander dink ons kan nie meer 

nie. 

HENDRIK: Darem hier ons hy word gesôre, Cas.  Ons lê nie uitgegooi nie. 

CAS: Natuurlik is ons uitgegooi.  Uit uit die lewe uit.  Ons is gedump in hierdie plek 

wat wegkruip agter die naam Herfslied.  (MINAGTEND)  Huis Herfslied.  Ek 

pes die naam. 

HENDRIK: Hau! 

CAS: Nie hau nie, wat sê herfs vir jou? 

HENDRIK: Is mos die tyd wat die koue hy begint te kom. 

CAS: Presies.  Dis die tyd wanneer alles begin te vrek.  Herfs is die tyd wat vir die 

winter wag.  En wat sê winter?  Winter sê dood.  Kapoet wees.  Dis wat hulle 

wil hê.  Hulle wil hê ons moet klaarkry en omkap. 

HENDRIK: Omkap?  Hau! 

CAS: Sodat hulle ons kan inspit en vergeet. 

HENDRIK: Aikôna.  Is nog lank ons hy sal nie dood nie. 

CAS: Hulle wil ons uit die pad hê sodat die lewe kan aangaan daarbuite.  Hulle sê 

ons is suurstofvreters.  Uitgediende nikswerte. 

HENDRIK: Ons het te mankoliek gewôre, Cas.  Ons is nie meer daardie man wat 

Goedgemaak so mooi gewerk het nie. 
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CAS: Ons is g’n kranklik nie.  Ek sê jou, ons gaan nog daardie bakkie van my vat 

en ry. 

HENDRIK: (OPGEWONDE)  Ja, laat ons vat jou bakkie, ons gaan terug daar by 

Goedgemaak.  Ons gaan by die grafte van my anscestors laat ek kan gaan 

praat daar.  Goedgemaak toe soos jy geblo het, Cas. 

CAS: Ons ry tot die nag ons vang, sien hoe ver ons kom.  Die volgende oggend vat 

ons weer die pad.  Hier, kry nou van die brood. 

HENDRIK: Nee, hy is orraait so. 

CAS: Nou maak klaar met daardie vis, ek gooi solank vir ons koffie.  Jy onthou ons 

moet vanaand nog daardie goed in my kamer aanry kerksaal toe, nè? 

HENDRIK: Die basaar se goete.  Ek hy ge-onthou, Cas, ek hy maak klaar. 

 

ŉ Ruk lank word net die roesemoes van eetgery gehoor. 

 

HENDRIK: Daai goete vir die basaar hy is baie? 

CAS: Báie.  Meestal maar goed wat die vroumense van hierdie plek gemaak het.  

Vroumensgoed. 

HENDRIK: Toe hulle bring die goed daar by jou kamer? 

CAS: Sodat ek dit met die bakkie kan kerksaal toe vat, ja.  Dis die ene brei- en 

naaldwerk daar.  En dis so van de sent, gŉ man kan daarmee saamslaap 

nie. 

HENDRIK: Die manne hier het ook maar niks gemaak vir onse kerk nie.  Dis net die 

vrouense. 

CAS: Ja, van die mans is dit mos net ek en jy.  En Piet Booyse wat ŉ tafeltjie 

aanmekaar getimmer het.  ŉ Linnelam poging wat my kamer vol staan. 

HENDRIK: Daai tafel en my knopkierie.  Hy is maar afskeep by jou waentjie. 

CAS: Jy kan trots wees op daardie kierie.  Môre sal jy sien hoe daar gestry word 

oor wie hom kry.  Hierdie dêm koffie is nou so warm en ek is haastig. 

HENDRIK: Darem die aand hy loop nog. 

CAS: Ja goed, daar’s seker nog tyd.  Eet maar klaar.  Maar jy sal my moet 

verskoon, ek moet nog die sleutel van die kerksaal by die heks van ŉ 

matrone gaan haal.  En om die goed op die bakkie te kry, gaan ook tyd 

vat.  Daarby is dit ŉ hele end se ry kerksaal toe en ons moet terug wees 
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voordat security die hekke van hierdie plek sluit en ons nie kan in nie.  

Maak klaar, dan kom jy. 

 

Die toneel wissel na die binnekant van ŉ geparkeerde bakkie waarvan die 

motordeur toegeslaan word. 

 

HENDRIK: Is alles hy’s gelaai? 

CAS: Uiteindelik, ja.  Ek hoop ek het mooi gekyk, ek wil nie terugkom met nog 

vrougoed in my kamer nie. 

 

Die bakkie word aangeskakel en trek weg. 

 

HENDRIK: Is mooi aand.  Hy’s niks wolke nie. 

CAS: Is mooi, ja.  Die nagwind het ook nog nie opgekom nie.  Ons moes buite kon 

gewees het.  Net kon sit en na ons liewe Heer se hemelligte kyk.  Soos in 

ons kleintyd, Hendrik.  Ons kleintyd op Goedgemaak, sien wie eerste ŉ ster 

sien verskiet. 

HENDRIK: Ha!  Daai tyd! 

CAS: Hier in die dorp is dit mos nie soos op die plaas nie.  Hier is die sterre nie 

naastenby so helder nie. 

HENDRIK: Ja, hier hy’s maar dofferig.  Daardie tyd van Goedgemaak dan maak ons 

vroeg die konka daar by onse huise.  Dan, soos die maan hy loop oor die lug, 

ons kyk hom.  Oppas!  Oppas, Cas! 

CAS: Wat nou? 

HENDRIK: Jy ry langsaan die pad. 

CAS: (LAG)  So ŉ verdomde pad.  Hulle moet die goed breër maak. 

 

Vir ’n tyd lank is daar net die gesjor van die bakkie se enjin. 

 

CAS: Daardie tyd.  Ons kleintyd.  Ek was baie keer saam met jou daar langs die 

konka.  Dan sit ons amper die hele nag. 

HENDRIK: Is so.  Dan maak die ouma vir ons storie.  As sy is klaar, ons vra nog.  Ons 

vra nog.  Ons sit tot laat, laat, laat. 

CAS: Ons sit tot sy sê haar vertel is nou op. 
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HENDRIK: Ja’k, darie tyd.  Cas, hierie bakkiekie van jou.  Hy loop nog mooi. 

CAS: Hy loop nog mooi.  Hy sal ons nog ver kan vat.  Weg uit… 

HENDRIK: Hanou!  Jy moet gedraai het, Cas.  Die kerk hy sit mos diékant toe. 

 

Die bakkie rem.  Daar is slae soos wanneer ’n voertuig deur slaggate ry.  Ten 

laaste ruk die enjin dood. 

 

CAS: Magtag!  Amper donner ek ons hier in ŉ sloot in. 

HENDRIK: Kan jy gesien het? 

CAS: My oë makeer niks, ek het my net misgis met die draai Chris Hani in. 

 

Die bakkie word aangesakel, stoot agteruit en ry dan weer. 

 

HENDRIK: Die ou bakkiekie hy loop nog, maar sy lig hy wil nie meer so mooi nie.  

Agtertoe ons hy vat amper die culvert. 

CAS: Watse culvert? 

HENDRIK: Daar agter.  Jy hou nie mooi pad nie, Cas.  Ons ry te veel my kant toe uit, 

ons gaan ongeluk maak. 

CAS: Jy praat mos nou twak, man.  Hoe lank bestuur ek al, en het ek al ŉ ongeluk 

gemaak? 

HENDRIK: Nee, is waar, daar was nie ongeluk nie.  Net daardie een keer. 

CAS: Watter een keer? 

HENDRIK: Van die kalf. 

CAS: Die ding moes nie in die pad gewees het nie. 

HENDRIK: En die annerkeer toe ons hy stamp die hek. 

CAS: Oor die remme nie wou vat nie. 

HENDRIK: Stadig, stádig!  Ons moet indraai hier! 

 

Motorbande skuur oor die gruis soos wat gerem word. Dan word daar voort 

gery. 

 

CAS: A!  Ons is deur. 

HENDRIK: Hau.  Amper daai paal ons vat hom saam. 
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CAS: Toemaar, hier is ons nou, ek hou sommer hier agter stil.  Jy skrik ook maar 

vir niks, nè? 

 

Die bakkie verminder spoed, hou stil en word afgeskakel. 

 

CAS: Wag jy eers hier, ek gaan gou oopsluit en die ligte aanskakel.  Ek sal net die 

alarm ook eers afsit, dan’s ek terug.  Jy kan solank die bokse hier agter op 

die bakkie nadersleep, dan kom help ek jou om dit in te vat. 

 

Die toneel wissel na die binnekant van die kerksaal. 

 

CAS: Ons sit die goed sommer hier op die tafel neer. 

HENDRIK: (STEUN AS HY SY PAKAAS NEERSIT)  Hau, my oge hy kyk al die baie 

goete vir die basaar.  Die boere het baie goed gebring. 

CAS: (STEUN OOK)  Dis baie, nè?  En môre kom daar verseker nog. 

HENDRIK: Há, môre hy gaat groot makietie wees. 

CAS: Kerkmakietie. 

HENDRIK: Die Here sy hart hy sal te bly wees. 

CAS: Ja, hierdie jaar kan daar uit oorvloed gegee word.  Dit was ŉ goeie jaar vir 

die kontrei.  Magtag!  Kyk net hierdie brode! 

HENDRIK: Hau.  Hy’s te moer baie. 

CAS: En groot.  Dis sweerlik Stien Vermeulen wat gebring het, ek ken haar 

bakoond brode.  Sy glo mos daar moet steeds in ŉ buiteoond gebak word. 

HENDRIK: Ek hy ruik vir hom.  Hy stink te lekker daardie brood, hy maak ŉ man klaar 

weer kry die honger. 

CAS: Ja, ruik net.  Heeltemal anders as die windbrode wat ons gevoer word.  

Wanneer laas het jy plaasbrood geëet, Hendrik? 

HENDRIK: Nee, hy’s te lank.  Ek ge-onthou hom nie. 

CAS: Dan’s dit nóú ons kans. 

HENDRIK: Hau, Cas. 

CAS: Net een brood, man. 

HENDRIK: Ons kan nie vat nie, Cas. 

CAS: Hoekom nie? 

HENDRIK: Die Here hy sal slaat vir ons.  Dis sý goete die. 
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CAS: Nou?  Ons is ook mos sy goed.  Hy sal verstaan.  Hy sien tog hoe swaar ons 

kry daar in Herfslied. 

HENDRIK: Haikôna, ek bang hierdie ding. 

CAS: Een brood.  Hulle sal dit nie eers mis nie. 

HENDRIK: Ek hy bang. 

CAS: Nou goed, ék sal vat.  En as ek jou ŉ stukkie gee, hoef jy nie te vra waar ek 

dit kry nie. 

HENDRIK: Hau, Cas.  Ek het die oog.  My oog hy sien hierdie verkeerde ding. 

CAS: Met dié baie goed hier, wonder ek hoe dit in die vrieskaste lyk. 

HENDRIK: Laat ons los, Cas.  Liewerster ons moet loop. 

CAS: Nee, ek wil eers kyk wat alles in die vrieskaste opgegaar is. 

 

ŉ Vrieskas word oopgemaak. 

 

CAS: Wauw, Hendrik, het jy al soveel vleis bymekaar gesien? 

HENDRIK: Hy is te baie.  Jô!  Môre ons hy gaat te lekker braai. 

CAS: Nie môre nie, vanaand. 

HENDRIK: Wat jy praat, Cas? 

CAS: Ek sê ons gaan nie wag tot môre nie, ons makietie gaan ons vanaand hou.  

Vanaand nog, ek en jy. 

HENDRIK: Twee mens hy maak nie makietie nie. 

CAS: Hoekom nie?  Een mens kan dit op sy eie ook doen as hy wil.  Ek sê jou wat, 

ons soek vir ons ŉ pak tjops hier uit, dan gaan braai ons soos destyds op die 

plaas. 

HENDRIK: Hau. 

CAS: Hoe lyk hierdie vir jou? 

HENDRIK: Hy’s te mooi.  Maar hierdie ding van die vat ek hy weet hom nie, Cas. 

CAS: Hier buite lê ŉ hoop brandhout vir môre se braai.  Ons laai die bakkie, dan ry 

ons uit die dorp rivier toe. 

HENDRIK: Hau, Cas. 

CAS: Ja, man.  Ons gaan maak ons eie braai daar langs die rivier. 

HENDRIK: Hierie hy’s die moeilikgeit. 
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CAS: Onsin.  Vat jy dié, ek kry solank vir ons nog iets hier agter in die stoor.  Loop 

maar bakkie toe, ek moet nog sluit en die ligte afskakel.  Op die bakkie sal 

daar nog ŉ knyprooster wees.  En ek sal gaan vuurhoutjies soek daar in die 

kaste. 

HENDRIK: Ok die sout.  Jy moet bring die sout.  (VIR HOMSELF TERWYL HY NA 

BUITE STAP)  Hauk, Modimo, ons is twee sulke armlike ou skepsels, Jy 

moet nie vir ons doodslaat nie.  Laat Jy vanaand bietjie kyk anderkant toe.  

Anderkant toe, my Here. 

 

Die toneel wissel na buite by die bakkie. 

 

HENDRIK: (VIR HOMSELF)  So ja, laat ek neersit hierdie goed, my hande hy soek hom 

nie. 

CAS: (VER IN AGTERGROND)  Ek maak net gou hier klaar met die deur en alarm.  

(HY SLUIT DIE DEUR EN LOOP NADER)  Het jy die goed, Hendrik?  Die 

vleis en die brood? 

HENDRIK: Ek het gesit daar op die seat. 

CAS: Dié sit ek sommer agter op, dan gaan haal ons vir ons van die hout. 

HENDRIK: Wat is daai ding jy het, Cas? 

CAS: Hoe lyk dit vir jou? 

HENDRIK: Ek hy sien dis die kerk se kan.  Hy’s mos die kerk se wyn, Cas. 

CAS: Wyn, ja.  Mens kan nie droë keel wil braai maak nie. 

HENDRIK: Aikóna, Cas. 

CAS: Vir wat nie?  Dis net een kan.  Daar is nog baie hiervan in die stoor daar 

agter. 

HENDRIK: Ons maak die verkeerde ding, ons gaat vir onsself in die moeilikgeit insit. 

CAS: Nee, man, daar sal nie moeilikheid kom nie.  Al die jare het ek baie vir die 

kerk gegee.  Nou op my oudag kan ek mos maar so bietjie terugvat.  Dit kom 

ons toe om so bietjie plesierig te raak, ons het min genoeg daarvan in ons 

lewe.  Kom ons gaan haal die hout.  Dit sal daar diékant by die roosters lê. 

 

Die toneel wissel na ŉ veld. Daar is naggeluide soos paddas en krieke. 

 

HENDRIK: Ha, die rivier hy lóóp weer hierdie jaar. 
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CAS: Ja-nee, hier is groot water.  Hierdie seisoen sal die boere weer góéd kan 

oes. 

HENDRIK: Onse vuurtjie.  Sal ons hom maar pak bietjie weg by die wal? 

CAS: Ja, diékant toe.  Miskien sal die muskiete ons dan nie so pla nie. 

HENDRIK: Hier hy’s reg, Cas? 

CAS: Bietjie soontoe.  So ja, dis reg daar.  (HY BEWEEG WEG)  Ek gaan kry nog 

hout. 

HENDRIK: (HY ROEP AGTER CAS AAN)  Matchies ok.  Bring die matchies.  En 

pampier, ons hy het nie die fyn hout gebring nie. 

CAS: (OP ’N AFSTAND)  Ek sal kyk wat hier is. 

HENDRIK: (ROEP)  Voor by die voeteplek.  Daar lê stuk boks ok.  (VIR HOMSELF)  Ons 

gaat sukkel hier.  Hier is natgeit by die hout.  Liewerster ons moet gelos het. 

CAS: (KOM NADER)  Hier.  Kyk nou hoe die Voorsienigheid vir ons twee ou 

blikskaters sorg.  Hierdie koerant het die heeltyd daar vir ons gelê en wag. 

HENDRIK: Gee laat ek sit onderin.  Maar hierdie hout, Cas.  Ek weet nie hierdie hout 

nie, hy’s nat, nat, nat. 

CAS: Nee, man.  Pak net, ons sal nie nou in die steek gelaat word nie.  Hier’s nog, 

pak net reg. 

HENDRIK: Ek pak, ek pak.  Maar ons hy moet eers gevat het die klein houtjies. 

CAS: Die koerant sal werk.  Hier, vat hierdie stuk karton ook. 

HENDRIK: (VIR ’N RUK LANK BLY HY DOENIG – SKEUR EN FROMMEL PAPIER)  So 

ja, nou jy kan maar brandmaak. 

CAS: (HY TREK VUURHOUTJIES ’N PAAR KEER)  Daar’s hy.  Die bietjie nat sal 

gou wegbrand. 

HENDRIK: Aikôna, die hout hy maak niks.  Is net die pampier hy brand.  Ons hy moet 

blaas.  Laat ons blaas, Cas. 

CAS: Ja, laat ons die spul aan die brand kry hier. 

 (HULLE BLAAS) 

CAS: Vat nou, julle vloeksels. 

 (HULE BLAAS) 

HENDRIK: Nee wat.  Alles hy’t net afgevrek.  Ons moet kry die klein houtjies.  Of die 

gras wat hy is droog. 
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CAS: Wat jy waar sal kry in hierdie donker?  En dis buitendien somer, hier’s nie 

droë gras nie, als is groen. 

HENDRIK: Hauk. 

CAS: Ek… daar’s ŉ houer op die bakkie.  Daardie emmertjie waarin ons laas by die 

Lategans vir ons gaan perskes haal het. 

HENDRIK: Ek ge-onthou hom. 

CAS: En daar moet nog ŉ stuk tuinslang ook wees. 

HENDRIK: Dan die petrol ons suig hom vir die vuur? 

CAS: Ons suig, ja.  Ons tap brandstof uit die bakkie. 

HENDRIK: Hauk, Cas. 

CAS: Ons laat ons nie onderkry nie, Hendrik.  (HY BEWEEG WEG)  Kom, die 

tuinslang sal agter die sitplek lê, die emmertjie is agter op.  Jy kan hou, ek sal 

suig anders kry jy dalk ŉ bek vol petrol. 

 

Die toneel wissel terug na die rivierwal.  ‘n Ruk lank kan net die paddas en 

krieke gehoor word, dan die knettering van ŉ vuurtjie wat brand. 

 

CAS: Boer maak ŉ plan, nè?  Kyk hoe lekker brand hy nou. 

HENDRIK: Hy brand.  Há, hy’s te warm.  Ons moet sit agtertoe. 

CAS: Goed, ons skuif so ŉ bietjie. 

HENDRIK: So ja, hier hy’s reg. 

CAS Magtag, Hendrik, watter jare was dit laas wat ons so saam langs ŉ vuur gesit 

het? 

HENDRIK: Hy is lank, lank.  Ons was die kind nog daar op Goedgemaak. 

CAS: So in die veld plat op ons basse met ons eie vleisie. 

HENDRIK: Meestal hy was maar die duif.  Annerkeer miskien darem daar was tarentaal. 

CAS: Op ŉ keer ŉ haas ook.  Die keer toe ons die springhaas op die kole gehad 

het. 

HENDRIK: Jô, daai haas. 

CAS: Ons het dit nog uit die strik gesteel wat jou pa vir die goed gestel het. 

HENDRIK: (HY LAG)  Daai haas hy kwê, kwê, kwê as hy sit vas.  Hy sê: ”Los my, los 

my, ek sal nie weer grawe jou mielies nie, jy hy kan maar plant.”  Maar ons 
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hy hoor nie vir hom nie, ons maak vrek die ding.  Ons wil nie weer inboet 

waar hy het gegrawe nie.  Ons wil eet sy vleis. 

CAS: Die goed wás so ŉ pes op die lande. 

HENDRIK: Hy en die meerkats. 

 

‘n Ruk lank is daar net die aandgeluide en die knettering van hul vuurtjie. 

 

CAS: Ek verlang, Hendrik. 

HENDRIK: Hy ís.  Dis die oudgeit.  Hy bring daai ding. 

CAS: Deesdae verlang ek al meer terug na ons dae op Goedgemaak. 

HENDRIK: Ons hy het mooi gewerk darie plaas. 

CAS: En as kinders… ons was darem maar stoutgat darie tyd. 

HENDRIK: Hauk, darie tyd. 

CAS: Kallers gery.  Kallers en donkies tot hulle flou is.  Voëlneste gebreek.  Skiet 

kettie na die groen vrugte, dink nie aan die skade nie. 

HENDRIK: Dan ons hy word goed uitgeneuk. 

CAS: En gaan koel kaalgat af daar in die spruit. 

HENDRIK: Dan is daar maar weer die anner stoutgeit. 

CAS: Steel my pa se sigarette. 

HENDRIK: (HY LAG)  Há, ons rook daar agter die turksvy, hulle kyk ons nie. 

CAS: En kots van die goed. 

HENDRIK: Ja, hy’s sleg, sleg.  Ons hy kots van die slegte goed.  Hei, ons los hom nie, 

annerdag ons gaat haal maar weer. 

CAS: Ai, Hendrik.  Hoe het die tyd dan so gou verbygegaan? 

HENDRIK: Ja’k, die lewe.  Hy is lank maar hy is kort. 

CAS: Alles net so in ŉ oogwink heen.  Die meeste van ons maters het ons ook al 

vooruitgegaan. 

HENDRIK: Nou hy is net ons ou twee. 

CAS: Ons en ons vuurtjie.  Kyk hoe lekker brand sulke houtjies. 

HENDRIK: Ja’k, is mooi vuur hy maak. 

CAS: Die vleis gaan goeie kole hê. 

HENDRIK: Maar hy’s lank ons gaan wag voor daar is die kole. 

CAS: En ek is honger.  Kom ons eet solank van die brood. 
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HENDRIK: Ja, laat ons pense hy kan dik kom. 

CAS: Hiersô, kry vir jou.  Ek breek dit sommer so met die hand. 

 

’n Ruk lank is daar weer net die aandgeluide. 

 

CAS: Sulke plaasbrood gaan darem lekker af, nè? 

HENDRIK: Há, hy is koning. 

CAS: Gee vir ons die wyn daar langs jou aan.  So ja, dankie.  (HY SLUK)  Hier, kry 

vir jou ook, ons drink sommer so uit die kan. 

HENDRIK: (HY SLUK, SMAK DAN SY LIPPE)  A! 

CAS: Wat meer wil ons hê, Hendrik?  Wat meer as om so te kan sit onder Afrika se 

maan en sterre? 

HENDRIK: Ek hy kyk hom.  Ek sien darie ster hy’s te groot. 

 CAS: Die Aandster.  En hy knikker, knikker vir ons.  Om net so te kan sit met niks 

wat pla nie.  Dit gooi my sommer terug na ons nagte daar langs 

Goedgemaak se spruit. 

HENDRIK: Daai tyd voor lat die moeilikgeit hy kom. 

CAS: (HY SUG)  Die moeilikheid, ja. 

HENDRIK: Sjá, hy was lelike jare darie. 

CAS: Hoe is dit dat ons dit toegelaat het, Hendrik? 

HENDRIK: Há.  Moeilikgeit hy vra mos nie.  As hy kom, hy kom. 

CAS: Maar ons twee.  Hoe het ons toegelaat dat die lieg so tussen ons kom lê het? 

HENDRIK: Darem agterna ons hy maak weer goed. 

CAS: Hier, kry vir jou nog van die wyn. 

HENDRIK: En hy maak te lekker hierie wyn van die kerk.  Die brood ook.  Hy is goeie 

brood. 

CAS: Wyn en brood.  Laat ons eet en drink, ons kry nie gou weer die kans nie. 

 

Daar is weer vir ’n ruk net die aandgeluide. 

 

HENDRIK: Dankie lat jy het gesôre, Cas.  Lat jy vir my plekkiekie gekry haar daar by die 

Herfslied. 
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CAS: Jy moet ophou met jou gedankie.  Dis vir my eie beswil dat ek jou saamgevat 

het soontoe.  Toe Casper aandring om my in die plek te sit, het ek gesê ek 

gaan nie alleen daar bly nie. 

HENDRIK: Casper hy’s goeie man.  Jy het goeie seun, Cas. 

CAS: Drie van hulle.  Ek het drie seuns gehad, onthou.  Die Here het my met drie 

seuns geseën. 

HENDRIK:  ’n Man hy’s sterk as hy het die seun. 

CAS: Drie.  Ek het soveel drome vir hulle gehad.  Soveel drome, en kyk wat het 

uiteindelik geword. 

HENDRIK: Darem jy het nog vir Casper, Cas.  Casper hy is die goeie man. 

CAS: Ja, net jammer ek sien hom en sy mense amper nooit. 

HENDRIK: Oor hy’s besig daar in die stad. 

CAS: Besig met die gedoentes van hierdie lewe.  Noudat ek oud geword het, 

wonder ek dikwels of die gehardloop die moeite werd is.  Die stry en baklei 

om voor te kom. 

HENDRIK: Maar ons.  Darem ons hy het mooi vorentoe gekom.  Ons het Goedgemaak 

mooi geboer.  Gee maar nog ŉ slukkiekie wyn. 

CAS: Hier, kry vir jou.  Ek wens ons kan die hele nag so sit.  Net ons ou twee, weg 

uit daardie plek wat ons wil voorskryf. 

HENDRIK: Is net hulle gaat sluit daai hekke.  Die security hy sal nie wag vir ons nie. 

CAS: Die ellendige gesluitery, ja.  Die vuur moet klaarkry sodat ons kan kole hê, 

braai en teruggaan.  Intussen is daar darem die brood en wyn.  Kom, kry 

gerus nog, my lyf begin nou net lekker warm word. 

 

Weer net die aandgeluide. 

 

CAS: Ai, ou Hendrik, vanaand wil Goedgemaak my maar net nie los nie. 

HENDRIK: Ok ekke.  My kop hy loop terug daar by die plaas. 

CAS: Die verskil tussen ons.  Dit het nooit gelyk of dit jou hinder nie. 

HENDRIK: Nee, hy hinner nie. 

CAS: Tog.  Ek het in daardie groot opstal gebly, jy moes tevrede wees met so baie 

siele in ŉ enkel stroois. 
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HENDRIK: Daardie huis jy het gebly, ek soek hom nie.  Hy hou nie die gees binne nie, 

sy vensters hy’s te baie groot. 

CAS: Kom ons praat vanaand reguit met mekaar.  Daar was ander dinge ook.  Ek 

het alles gehad, jy so te sê niks.  Jy móés bitter gewees het. 

HENDRIK: Nee, die sleg hy’t my nie gevat nie.  Die lewe ek het hom so gekom kry, 

gehinner hy het nie. 

CAS: En nou?  Nou, as jy terugdink? 

HENDRIK: Kyk, Cas.  Daai tyd.  Jou pa hy was kwaai man, maar hy het gesorg.  Ons 

het geëet, daar was nie honger nie.  Jou ma ook.  As die siekte hy kom, hy 

bring die muti daar by die stroois.  Partykeer hy bly die nag tot die siekte hy’s 

beterder. 

CAS: Nogtans. 

HENDRIK: Jy ok.  Jou pa hy gee jou die plaas, jy sôre.  Mies Hester ok, sy sôre.  Gee 

nog wyn. 

CAS: Kry vir jou.  As ek nou terugkyk, dink ek ek moes anders oor alles gedink het 

toe.  Anders opgetree het. 

HENDRIK: Hoe jy sal maak?  Dis die wet hy sê: “Jy is wit man, so jy maak.  So en so.”  

En vir my hy sê: “Jy is swart, jy maak só.” 

CAS: Ek kon teen daardie wette baklei het. 

HENDRIK: Nee, ons baklei nie, ons boer.  Ons boer daardie Goedgemaak laat hy die 

beste plaas kan wees. 

CAS: En wat het ons nou daarvan?  Daardie mooie plaas lê en verwaarloos daar.  

Teruggevat oor dit kwansuis nooit ŉ witmansplaas moes gewees het nie.  

Teruggevat, en nou sê hulle daar gaan niks aan nie.  Niks. 

HENDRIK: Is waar.  Ek hoor daai ding.  Daai plaas hy lê net. 

CAS: En die mense wat nou daar bly, sit en verhonger. 

HENDRIK: Ja’k. 

CAS: Hendrik, dís hoekom ek nog nie met jou terug was Goedgemaak toe nie.  Ek 

wil nie sien hoe dit daar lyk nie. 

HENDRIK: Miskien volgende jaar hulle sal plant. 
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CAS: Ek wil dit eers sien.  Hierdie regering van ons is so besig om alles se name te 

verander, hulle kan Goedgemaak se naam gerus nou maar verander na 

Kakgemaak. 

HENDRIK: Hauk, Cas. 

CAS: Kom ons los die slegte goed.  Dis net weer besig om ŉ swartgal in my los te 

werk. 

HENDRIK: Ja, laat ons drink die wyn saam met die brood. 

 

’n Ruk lank is daar net die aandgeluide 

 

HENDRIK: Darem, Cas.  Ons móét gaan daar by Goedgemaak. 

CAS: Ons sal.  Ek het mos gesê ons sal daardie bakkie vat en ry.  Ons hou aan tot 

so ver as wat hy ons wil vat. 

HENDRIK: Dan ons ry.  Ons ry.  (VROLIK)  Ons ry soos die Boer hy ry! 

CAS: Die Boer? 

HENDRIK: Die Boere van daardie songkie ons het gesing soos ons ry die stokpêre. 

CAS: O, daai.  (LAG)  Sit, sit so. 

HENDRIK: Sit, sit so.  (UITBUNDIG)  Ons trap daai plaas kaal, kaal, kaal.  Ons looi ons 

pêre, ons sê: “Ry, ry, ry,” ons hy ry daai hele plek.  (HY FLUIT DIE WYSIE 

VAN HOE RY DIE BOERE SIT, SIT SO) 

CAS: (NEURIE SAAM, SING DAN)  Sit, sit so!  Sit, sit so!  Hoera!  Transvaal se 

nooi sê: Tingelingeling, Tingelingeling, Hoera!  Transvaal se nooi sê… 

HENDRIK: (LAG)  Hauk, nou jy sing verkeerd daai ding. 

CAS: Hoe verkeerd? 

HENDRIK: Hy is Kaapse nooi. 

CAS: Wat weet ek van ŉ Kaapse nooi?  My nooi het ek hier in die Transvaal kom 

kry.  Vir Hester. 

HENDRIK: Ja, mies Hester.  Jy gaat haal haar daai tyd by die Venters se plaas. 

CAS: En stry kan jy nie, sy was die mooiste in die hele kontrei. 

HENDRIK: Die beterste.  Ok ek, ek kom vat ou Sanna in Transvaal. 

CAS: Nou ja toe, ons vrouens kom uit die Transvaal.  (SING)  Transvaal se nooi 

sê: Tingelingeling, Tingelingeling, Hoera! 
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HENDRIK: (SING VROLIK SAAM)  Transvaal se nooi sê: Tingelingeling, Tingelingeling, 

Hoera! 

 (HULLE SPRING OP, KLAP HANDE EN STAMP VOETE TERWYL HULLE 

SING) 

Hoe ry die Boere? 

Sit, sit so!  Sit, sit so!  Sit, sit so! 

Hoe ry die Boere? 

Sit, sit so!  Sit, sit so!  Hoera! 

Transvaal se nooi sê: 

Tingelingeling, Tingelingeling, Hoera! 

Transvaal se nooi sê: 

Tingelingeling, Tingelingeling, Hoera! 

 (HULLE VAL UITASEM MAAR LAGGEND NEER) 

CAS:   Há!  Vir sulke twee ou ramme kan ons ons lywe nog goed wikkel, nè? 

HENDRIK: (OOK UITASEM)  Ons hy wikkel hom. 

CAS: Gooi gat diékant toe, dááikant toe. 

HENDRIK: Een boud vir jou, anner boud vir my.  Ons dans hom, ons dans.  Ons vat die 

dans by ons voete, ons laat hom opklim by ons bene.  Ons hy maak 

makietie. 

CAS: Ek verlang, Hendrik.  Ek verlang na Goedgemaak. 

HENDRIK: Ons moet gaan kyk hom. 

CAS: Ons óú spore weer gaan naloop.  As ons net by die stukkendheid kan 

verbykyk. 

HENDRIK: Ons kyk nie die stukkendgeit nie.  Ons gaat grafplaas toe.  Ons kyk net 

Goedgemaak se grafplaas. 

CAS: Miskien kan ons gaan seker maak ons laaste rusplekke is nog daar 

uitgemerk. 

HENDRIK: En ek, ekke gaan maak reg met die ancestors.  Ek moet gaan regmaak darie 

pad hy het verkeerd geloop. 

CAS: En jy glo hulle – jou voormense – hulle sal die stemme van jou kinders 

stilmaak? 

HENDRIK: Ek hy glo darie ding. 
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CAS: Maar dis mos nie met jou wat hulle in onvrede is nie, dis daardie seuns van 

jou wat die sleg gebring het. 

HENDRIK: Hy is nie ekke nie. Ok hy is ek. 

CAS: Jy?  Hoe so? 

HENDRIK: Daardie seuns.  Laat ek hulle moes gekeer het.  Hulle hy moet gebly het daar 

op Goedgemaak. 

CAS: Hoe?  Hoe sou jy hulle keer?  Hulle was klaar uitgegroei, hulle het gesien 

daar’s groot geld in die stad te maak. 

HENDRIK: (HALF HUILEND)  Eers loop Johannes.  Later hy kom vat Petrus.  Hulle loop, 

hulle kom nie weer nie.  Eers lank dan hulle kom. 

CAS: Na hulle weg is, het ek hulle nie weer gesien nie.  Op die plaas was hulle 

nooit weer nie. 

HENDRIK: Hy’t gekom!  Hy kom! 

CAS: Op Goedgemaak? 

HENDRIK: Hy kom.  Hy kom by die nag.  Toe ek sien hulle hy is nie meer my kinners 

nie. 

CAS: Kinders bly jou kinders, Hendrik, al word hulle groot. 

HENDRIK: Hulle loop anner pad, daai seuns.  Hulle loop saam met darie maters wat ek 

hy ken hom nie.  Ok hulle sê ek is nie hulle se pa nie. 

CAS: Kinders sê soms dinge.  Sê goed net om seer te maak. 

HENDRIK: Hy maak te baie seer.  Wat ek hy kan doen?  Hulle is sterk, sterk, sterk.  

Hulle loop saam met darie maters. 

CAS: Ai, Hendrik. 

HENDRIK: Hulle sê ek is nie hulle pa nie, hulle sê ekke hy’s tevrede om die witman se 

hond te wees.  Hulle sê ek loop by die kerk, maar dis die witman se kerk, ek 

hy het gelos die geloof van my ancestors. 

CAS: Wat jy tog nie gedoen het nie? 

HENDRIK: Há, ek praat, ek praat.  Ek praat maar hulle sê ek is nie hulle pa nie, die 

struggle is nou hulle pa. 

CAS: Die struggle?  Hoe kon die struggle hulle pa wees? 

HENDRIK: Hy ís.  Hulle sê hulle hy gaat loop daar by Mugabe se land.  Hulle gaat loop, 

loop, loop.  Miskien hulle gaat oor die see, hulle gaat leer die struggle. 
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CAS: Jy’t my niks daarvan gesê nie?  Dat hulle op Goedgemaak was met sulke 

praatjies nie. 

HENDRIK: Nee, ek praat nie.  Daai tyd ek hy’s bang. 

CAS: Bang? 

HENDRIK:  Hauk, Cas.  Jy ken nie vir húlle nie.  Hulle praat daardie ding van die 

necklace.  Hulle sê hulle brand die mense met die tyre. 

CAS: Ek het daarvan gehoor.  Dat mense lewendig verbrand word. 

HENDRIK: Hy is.  Hulle sê as ek praat by jou ek hy is die motsietsi, die man wat praat.  

Die motsietsi hy word gebrand met die tyre. 

CAS: Dit was lelike tye daardie, Hendrik.  Lelike tye. 

HENDRIK: Hauk.  (HY HUIL SNIKKEND)  Daardie jaar.  Is drie-en-tagtig toe hulle hy 

kom. 

CAS: Drie-en tagtig?  Dis die jaar, toe alles op Goedgemaak verander het.  Toe die 

onrus gekom het.  Die agterdog, die wantroue.  Dis daardie verkriklike jaar 

toe ons Ferdie moes begrawe. 

HENDRIK: Daardie seuns van my, Johannes saam met Petrus.  Hy bring die lelike ding.  

Lelik, lelik.  Hy’s die lelike ding hulle hy bring daar by Goedgemaak. 

CAS: Watse ding, Hendrik? 

HENDRIK: Hauk, Cas.  (HY HUIL NOU OPENLIK) 

CAS: Watse lelike ding, Hendrik? 

HENDRIK: (HY HUIL) 

CAS: Hendrik? 

HENDRIK: (HUILEND)  Hulle gekom met die struggle. 

CAS: Die struggle?  Hoe bedoel jy hulle kom met die struggle? 

HENDRIK: (PROBEER HOMSELF REGRUK)  Hy’s die bom, Cas.  Hulle gekom met die 

bom.  Die bom hulle hy het hom gemaak. 

CAS: ŉ Bom?  Hendrik?! 

HENDRIK: Hulle sê as hulle skiet daardie bom hy sal vat die hele plaas. 

CAS: Hulle daag met ŉ bom op Goedgemaak op?  Op mý plaas en jy kom sê nie? 

HENDRIK: Ek huil, ek huil.  Ek sê hulle hy moet loop.  Ek sê hulle moet vat daai ding, 

hulle hy moet loop. 

CAS: Loop hulle toe? 
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HENDRIK: Nee, hulle loop nie.  Hulle sê hulle vat daai bom daar by die groot stad.  

Daardie hele stad hy moet vrek.  Al die stad hy moet vrek. 

CAS: En jy bly stil?  Jy weet hulle loop met ŉ bom om mense dood te maak, maar 

jy kom praat nie? 

HENDRIK: Ek praat nie, ek hy’s bang.  Hulle sê die Boere, daai polieste, hulle jaag vir 

hulle.  Hulle hy sê ek moet hulle wegsteek daar op Goedgemaak. 

CAS: (AL MEER ERGERLIK)  Moenie vir my sê jy doen dit toe nie… laat hulle op 

mý plaas wegkruip nie. 

HENDRIK: Is Sanna.  Sanna hy maak vir hulle toe daar agter by die stalle.  By die 

hooimied.  Ek hy baklei.  Ek sê dit help nie, die polieste hy sal kom.  Hulle sal 

kom met die honne, hulle sal vat die spoor. 

CAS: En toe die polisie kom, toe’s daar nie honde nie.  En toe hulle sê hulle soek 

jou seuns, toe bly jy stil? 

HENDRIK: Hoe ek kan maak, Cas?  Hy is my kind.  Ok ekke hy’s bang.  Ek bang die 

polieste, maar die meeste ek bang die tyre.  Toe die polieste hy vat vir my. 

CAS: En jy laat toe dat ek gaan pleit vir jou onskuld. 

HENDRIK: Liewerster jy moet gelos het.  Liewerster jy moet gelos het laat ek opvrot in 

darie sel. 

CAS: As ek geweet het, hét ek jou gelos, jou kon maar in ewigheid daar sit. 

HENDRIK: Hy is nie die sit nie, Cas, hulle hy het geslaat ok.  My kaalgat uitgetrek.  Hulle 

het vir my lelik geverniel. 

CAS: Wat jy verdomp verdien het! 

HENDRIK: Hau, Cas. 

CAS: En toe in Mei van daardie jaar toe gaan die bom in Pretoria af.  Jy hoor 

daarvan.  Jy weet wat met Ferdie gebeur het, maar jy bly stil. 

HENDRIK: Dit was die struggle, Cas. 

CAS: Kak, man.  Dit help nie om nou die sogenaamde struggle die skuld vir alles te 

gee nie.  Dis g’n struggle om ŉ bom op onskuldige mense te los nie.  Dis 

terreur.  Dis net terroriste wat sulke bomme plant. 

HENDRIK: Ek huil, Cas.  Ek huil daardie Ferdie.  Is saam met jou ek huil. 

CAS: Weet jy hoe dit is om ŉ seun só te verloor.  Ferdie was onskuldig, het niks 

verkeerd gedoen nie. 
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HENDRIK: Ferdie hy was goeie kind. 

CAS: Kan jy weer sê.  Maar jy bly stil, laat toe dat hy vermoor word. 

HENDRIK: Ek gebang, Cas. 

CAS: (NEERHALEND)  Jy’t gebang.  As jy maar kon weet waardeur ons daardie 

Saterdagoggend is toe hulle ons kom sê het.  En al die dae daarna.  Niks sou 

weer dieselfde wees nie. 

HENDRIK: Ek hy het gesien darie ding. 

CAS: Ferdie sou met die trein van die universiteit af kom.  Ek het op die perron 

gewag.  Ons weet toe al van die bom wat dood en verwoesting gesaai het in 

Pretoria, maar het nie gedink dit raak ons só direk nie. 

HENDRIK: Ok ek hy het gehoor daardie slegte ding.  My ore ek het met hierie twee 

hanne toegemaak laat ek nie kan hoor hoe hulle sing daar in die sel nie.  Ok 

my oë.  Ek wil nie gesien het darie plesierigheid nie. 

CAS: En toe die trein kom, was Ferdie nie daarop nie. 

HENDRIK: My hart hy het gehuil. 

CAS: Wat het jou huil gehelp?  Jy en dié soos jy was die oorsaak van al die hel.  

Die hel wat daardie oggend begin het toe die stasiemeester my daar op die 

perron kom roep.  Ek moes dringend huis toe bel. 

HENDRIK: Toe jy bel, hulle sê vir jou daai ding van Ferdie? 

CAS: Ek het nie gebel nie.  Ek het ŉ gevoel gekry en dadelik plaas toe gery. 

HENDRIK: So laat jy kan geweet het. 

CAS: Toe ek op die plaas aanland, was hulle daar.  Die predikant en die polisie.  

Tóé weet ek. 

HENDRIK: Toe daai ding van Ferdie jy weet hom? 

CAS: Dit kon Casper ook wees, albei het in Pretoria studeer.  Dit kon altwee wees, 

het ek gedink. 

HENDRIK: Maar toe hy is darem net Ferdie. 

CAS: Toe is dit Ferdie. 

HENDRIK: Hauk, Cas. 

CAS: Ferdie, sy ma se lieflingskind.  Dit was die ergste.  Om my vrou so te sien.  

Die verwyt in haar oë.  Die verwyt omdat ek die man is wat moes keer.  Wat 
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my gesin moes beskerm, al het dit ook hóé onmoontlik geword in hierdie 

land. 

HENDRIK: Daai tyd mies Hester hy kry swaar. 

CAS: Die jaar, twee jaar wat sy nog geleef het, het sy nooit weer gepraat nie, dit 

was net daardie oë.  Nou nog jaag dit my. 

HENDRIK: Hauk, Cas.  En hy was nie jou skuld nie. 

CAS: Nee, dit was jóú skuld.  Ek moes jou weggejaag het toe die polisie daardie 

tyd sê jy weet meer as wat jy wil erken.  Hester wou hê ek moes die plaas 

verkoop, sy’t my teen jou gewaarsku, was oortuig ons gaan nog uitgemoor 

word op Goedgemaak. 

HENDRIK: Darem julle is nie gemoor nie. 

CAS: Natuurlik is ons vermoor.  Daardie ding met Ferdie het ons doodgemaak.  

Jy’t gesien hoe loop Hester agterna.  Vir twee jaar deurmekaar.  ŉ 

Wandelende lyk tussen die opstal en Ferdie se graf.  Twee jaar lank totdat sy 

uiteindelik haar laaste asem uitgeblaas het.  Nou kom sê jy jy kon dit alles 

gekeer het. 

Hendrik: Ek jammer, Cas. 

CAS: Jammer.  Jou jammer kom jare te laat.  Jy moes saam met jou seuns aan jou 

nek gehang het, Hendrik.  Jy én Sanna.  Julle het geweet van die terreur 

waarmee julle seuns besig was. 

HENDRIK: Ek jammer. 

CAS: Hou op sê jy’s jammer.  Ferdie is dood.  Hester is dood.  Jou seuns is dood, 

en jy kon dit alles gekeer het. 

HENDRIK: Dis die struggle hy vat my seuns. 

CAS: Nee, dis jy.  As jy destyds jou mond oopgemaak het, gekeer het dat mense 

soos hulle bomme plant, sou daar nie ŉ teregstelling gewees het nie.  

Agterna was daar nog die hele geskiedenis van Krisjan ook. 

HENDRIK: Hauk, by Krisjan ek hy het nie die skuld nie.  Krisjan hy het geverongeluk.  

Die trein hy’t hom getrap. 

CAS: Die ding met die trein was as gevolg van gebeure in die tyd wat hy in die 

weermag was.  En dat hy by die weermag aangesluit het, was ook as gevolg 

van jou. 



NAGMAAL VIR TWEE / 23 
 

HENDRIK: Haikôna, daai tyd Krisjan loop by die army my kind hy’t lankal gehang.  Hy 

was klaar gebegrawe. 

CAS: Moenie jouself probeer verontskuldig nie.  As mense soos jy destyds hulle 

monde oopgemaak het, gepraat het toe julle moes praat, sou daar nie ŉ bom 

gewees het wat Ferdie se lewe geneem het nie.  En het Ferdie gelewe sou 

Krisjan nie die ding in sy kop gekry het om terroriste te gaan skiet nie. 

HENDRIK: Dis soos die struggle hy’t gemaak, Cas.  Onse kinders hy’t die mense 

doodgemaak.  Dis nie só of só nie, my kind hy het die bom gegooi, jou kind 

hy het geskiet.  Wat ons hy kon maak?  Ons hy is net hulle se pa.  Die 

struggle hy was te sterk vir ons. 

CAS: Dis jou soort mens wat die struggle sterk gehou het.  Mense wat voorgegee 

het hulle is teen die geweld, maar dit agteraf help aanblaas het.  Wat geswyg 

het oor die ondergrondse dinge waarvan hulle geweet het.  En jy hét geweet, 

Hendrik, maar jy’t jou mond gehou. 

HENDRIK: Ek hy was bang. 

CAS: Bang.  Net bang, of het jy diep in jou hart tog maar die sleg dinge gesteun? 

HENDRIK: Ek hy was bang, Cas.  En by Krisjan ek het nie die skuld nie. 

CAS: Krisjan was nog op skool toe sy broer dood is.  Hy was op ŉ gevoelige 

ouderdom, ŉ saggeaarde kind, hy sou nooit daaraan gedink het om mense 

dood te maak as dit nie was dat hy die dood in ons huis wou gaan wreek nie. 

HENDRIK: Krisjan hy het self daar gaat aansluit, jy sou nie vir hom kon gekeer het nie, 

die army hy het geroep vir hom. 

CAS: (INGEKEERD TOT HOMSELF)  Vorster se army.  Botha se army.  Malan se 

army.  Die hele kaboedel blink menere wat in hulle kantore gesit en planne 

maak het, se army.  Menere wat jong seuns voor Russiese wapens ingestuur 

het waar hulle nie hoort nie.  Menere wat van ons seuns kanonkos gemaak 

het om hulle Broedermag aan bewind te hou.  Seuns wat nie doodgemaak is 

nie, maar wat sogenaamd die hoogste offer gebring het.  (MINAGTEND)  Die 

hoogste offer – húlle mooi woorde. 

HENDRIK: Daai was die lelike tyd.  Lelik, lelik, lelik. 
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CAS: Krisjan was in die spesiale afdeling van die weermag.  Met sy tyd daar, het 

ek niks van hom gesien nie, niks gehoor nie.  Eers na daardie toespraak van 

De Klerk in ’90, toe kom hy huis toe. 

HENDRIK: Ja.  Toe darem weer hy kom op Goedgemaak.  Maar toe ek sien hy is 

kwaad, kwaad, kwaad. 

CAS: Ek het hom amper nie geken nie.  Hy was maer, sy oë diep in hulle kaste.  

En daar wás ŉ wildheid in hom.  Oor wat daar in die bos gebeur het, wou hy 

nooit praat nie.  Het net genoem dat daardie toespraak van De Klerk hulle 

onkant gevang het.  Dat niemand geweet het dit kom nie. 

HENDRIK: Darem toe die oorlog hy’s verby. 

CAS: Nee, Hendrik, Krisjan se oorlog was eers verby die dag toe hy voor die trein 

ingeloop het.  En dis alles jou skuld.  Jy het my gesin vernietig. 

HENDRIK: Nou jy is kwaad. 

CAS: Nee, ek is nie kwaad nie, ek is fokkenwil die bliksem in.  Soos wat ek hier sit 

kan ek ŉ stok vat en jou dood moer. 

HENDRIK: As jy wil moer laat jy moer.  Laat jy my maar vrekmaak, maar die swaargeit 

hy het by my ook geloop. 

CAS: By jou?  Watse swaargeit? 

HENDRIK: Darie tyd ek sien die swaargeit hy loop al lank by my.  Lank, lank, lank. 

CAS: Watse swaargeit?  Al die jare het ek jou vet gevoer daar op Goedgemaak.  Al 

die jare wat jy agter my rug gekonkel het. 

HENDRIK: Jy, jy voer vir my.  Soos jy voer jou bees en jou skaap en jou hond, jy voer 

ook vir my.  Maar jy sien nie ek is ok die mens nie.  Jy sien my ek is die 

hond. 

CAS: Dit lieg jy.  Wanneer het ek jou vir ŉ hond aangesien?  Jou soos ŉ hond 

behandel? 

HENDRIK: Is die anderster manier wat ons hy het gelewe, Cas. 

CAS: Wat praat jy nou?  Netnou het jy gesê dat die verskil tussen ons jou nie 

gehinder het nie.  Die verskil in hoe ons gelewe het. 

HENDRIK: Hy hinner nie, maar hy hinner. 

CAS: Ek verstaan jou nie.  Ek verstaan jou nie meer nie, Hendrik. 
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HENDRIK: Daai tyd laat die polieste my los.  Daai tyd laat ek terugkom op Goedgemaak, 

ek sien Sanna hy het geloop.  Hy’t my kinners gevat, toe hy loop.  Hy loop 

met darie klein kinnertjies van my, die meisiekinners. 

CAS: Ons was verlig toe Sanna van die plaas af weg is.  Sy was ŉ 

moeilikheidmaker. 

HENDRIK: Sanna hy het die moeilikgeit gemaak, maar ok hy was my vrou.  En darie 

kinners.  Hy was mý kinners. 

CAS: Jy kon hulle laat terughaal het. 

HENDRIK: Hoe ek hy kon maak?  Ek is man hy kom by die tronk.  Hulle sê ek is slegte 

man, is beter ek hy loop alleen. 

CAS: Jou sleg het nie by Sanna en jou kinders gelê nie, dit was vir my wat jy al die 

jare belieg het. 

HENDRIK: Ek hy is nie sleg nie, ok ek is sleg, ek kom by die tronk.  Toe ek hy is alleen, 

my kop hy dink:  Hy dink miskien Petrus en Johannes hy is reg, ek is die 

hond van die witman.  Ek hy is Goedgemaak se hond. 

CAS: Jy sal nooit kan sê ek het jou soos ŉ hond behandel nie. 

HENDRIK: Ek werk hard daar op Goedgemaak.  Ek hy werk hard, so lat Cas van Wyk hy 

kan ryk man wôre.  Maar wat het ek?  Ek het fokkol.  Ok as my kind hy is 

groot hy het fokkol. 

CAS: Toe loop jy met ŉ wrok, maar jy sê my niks? 

HENDRIK: Ook jy jy sê niks by my nie.  Jy hy wil my wegjaag.  Jy wil nie hê ek moet bly 

daar op Goedgemaak nie, maar jy sê niks.  Jy hy loop met die kwaad by jou 

hart. 

CAS: Ons paaie sal moet skei, Hendrik.  Dit moes lankal al gebeur het.  Daai tyd al 

toe ons agtergekom het dinge werk nie meer tussen ons nie. 

HENDRIK: Nou ek sien jy hy gaan nie weer goed wees nie, Cas.  Ek sien jy staan.  Jy 

moet sit laat ons hy moet praat hierdie ding. 

CAS: Nee, ek loop. 

HENDRIK: Laat jy sit, Cas. 

CAS: Hoe kan ek langer langs jou sit en maak asof niks verkeerd is nie?  Na wat jy 

my vanaand vertel het… liewe Here, Hendrik, hoe het hierdie verskriklike lieg 

tussen ons gekom? 
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HENDRIK: Liewerster lat jy sit. 

CAS: Nee, ek sal iets onverantwoordeliks doen as ek hier bly sit, ek moet lug kry, 

wegkom van jou af.  (HY STAP WEG)  Ek loop nou. 

HENDRIK: (ROEP AGTERNA)  Waar jy gaan, Cas?  Hy’s donker.  Cas? 

CAS: (VAN ’N AFSTAND AF)  Ek loop.  Ek vat die vlakte.  En ek gaan aanhou tot 

ek my kop oopgekry het.  Oop, sodat ek kan besluit wat ons pad vorentoe sal 

wees. 

 

Die toneel wissel na voordag.  ŉ Hoenderhaan kraai in die verte. 

 

HENDRIK: (VIR HOMSELF)  Há, die nag hy het ver geloop.  Die wind hy’t gekom nou 

die vlakte hy is koud.  Hy’s te koud hier by die water.  Cas hy moet kom laat 

ons gaan daar by die Herfslied.  Ons moet die kwaadgeit los laat ons kom by 

die bed.  Ons is die magologolo, ons bene hy’s te oud gewôre, ons kan nie 

die hele nag so by die kaalte sit nie.  Cas hy moet kom.  Ons moet terugvat 

daardie tjops by die kerk se makietie.  Ons moet hierie nag sit agter ons. 

 

Die haan kraai weer. 

 

HENDRIK: Ja, ou Lawaaibek, gaat sê vir Cas van Wyk die nag hy loop verby.  Gaat sê 

vir hom hier sit ou Hendrik Makwena wat hy wil nie die kwaad hê nie.  Gaat 

sê ou Makwena hy is net die ou, ou man met die domlikgeit.  Hoe hy kan 

verstaan wat die lewe hy maak?  Gaat sê vir Cas ons moet los die slegte 

ding.  Gaat sê daar ou Hendrik hy sit hier by die rivier se koue.  Gaat sê 

Hendrik hy wou al die tyd net die goed man wees, dis die lewe se ding hy het 

gebring daardie moeilikgeit. 

 

Die haan kraai. 

 

HENDRIK: Hauk, Cas hy gaan nie kom nie.  Ok die wind hy is te koud hier by die water.  

Die kole ok, hy’s lankal afgevrek.  Is beter ek maak weer die vuur lat my bene 

hulle kan kry bietjie lewe.  Lat ek vat hierdie emmertjie, die hosepipe hy sal 

nog by die bakkie wees.  Ja, laat ek vat die emmertjie. 

 

Die haan kraai nog ŉ keer en honde blaf in die verte. 
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HENDRIK: So ja, nou lat ek suie.  (HY SUIG)  Há, die pyp hy bring niks die petrol nie.  

Miskien die tenk hy is klaar leeg.  (HY SUIG WEER)  Sie jy!  Nou jy spoeg!  

Jy hy spoeg hele bek vol.  (HY GAAN SWAAR AAN DIE HOES)  Beter jy 

spoeg hier by die emmer. 

CAS: Hendrik? 

HENDRIK: Hauk! 

 

Die emmer val kletterend op die grond. 

 

CAS: Nou gooi jy sommer die emmer weg.  Waarmee is jy besig? 

HENDRIK: Hei, maar jy’t vir my lelik gelaat skrik, Cas. 

CAS: Waarmee is jy besig? 

HENDRIK: Hy is die petrol.  Die kole hy het gevrek, nou ek suig die petrol vir die vuur. 

CAS: Jy’s besig om alles hier uit te mors.  Alles is nat hier, dit ruik die ene 

brandstof. 

HENDRIK: Oor lat ek skrik vir jou.  Ek hy het sleg geskrik, Cas.  Jy hy loop soos spook 

by die nag. 

CAS: Bring daardie emmer dat ons kan ry.  Ons moet terugkom in die ouetehuis. 

HENDRIK: Há, daardie hek hy is lankal gesluit.  Lankal al.  Ons hy sal nie inkom daar 

nie. 

CAS: U-hum.  E… bring in elk geval die emmer, ons kan nie die ding net daar laat 

lê nie. 

HENDRIK: Hy’s donker, Cas.  (HY BEWEEG WEG)  Waar ek kry hom nou? 

CAS: Soek.  Dis jy wat die ding weggeneuk het. 

HENDRIK: (VAN ’N AFSTAND AF)  Hy’s te donker.  Ek hy sien hom nie. 

CAS: Diékant toe. 

 

Die leë emmer kletter as dit raak geskop word. 

 

HENDRIK: Hier hy is!  (HY KOM NADER)  Hier hy is, Cas. 

CAS: Hou.  Laat ons tog maar tap.  Hou Hendrik. 

HENDRIK: Ek hy hou. 
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Die petrol spuit hoorbaar die emmer in. 

 

CAS: Hou reg.  Hou reg, Hendrik, ons mors die dure goed. 

HENDRIK: Hauk! 

 

Die emmertjie loop hoorbaar vol. 

 

CAS: So ja, kom laat ons loop.  Is jou hout gepak? 

HENDRIK: Ek hy sal pak hom, Cas. 

CAS: Oppas, man, jy mors.  Jy pis een streep petrol so ver jy loop.  Oppas, 

Hendrik, verdomp. 

HENDRIK: Hauk. 

CAS: Hauk maak nie die ding reg nie, hou die emmer regop. 

HENDRIK: Ek hy hou. 

CAS: Gooi die petrol sommer hier oor die hoop, ons gaan nie nog eers ŉ pakkery 

aan die gang sit nie.  Het jy nog die vuurhoutjies? 

HENDRIK: Die matchies hy’s hier by my sak.  (HY SKUD DIE BOKSIE VUURHOUTJIES 

EN TREK ’N PAAR DAARVAN) 

CAS: Wat sukkel jy so?  Kry nou die spul aan die brand. 

HENDRIK: Dis die wind, Cas.  Die wind hy is kwáái. 

 

Nog vuurhoutjies word getrek voordat die hout met ’n plofgeluid aan die brand 

slaan. 

 

CAS: Vloeksels!  Pas op vir die vlamme.  Oppas, Hendrik, staan terug! 

HENDRIK: Alles hy brand.  Die vuur hy gat vat vir ons! 

CAS: Staan terug! 

HENDRIK: Hauk, die vuur hy hardloop.  Die vuur hy hardloop by die bakkie, Cas!  

(BEWEEG WEG)  Die bakkie hy gaat brand, ons hy moet gaat doodslaat 

daar. 

CAS: (ROEP AGTER HENDRIK AAN)  Nee, kom weg daar, Hendrik.  Kom weg!  

Wat verdomp probeer jy doen?  Kom weg daar voordat die brandstoftenk 

ontplof. 
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HENDRIK: (HY KOM UITASEM TERUGGEHARDLOOP)  Hauk, liewerster ons hy moet 

hol.  Ons moet weghol voor die vuur hy vat vir ons. 

CAS: Ja kom.  Rivier toe.  Kom rivier se kant toe, Hendrik.  Kom! 

 (HULLE HARDLOOP HYGEND OOR DIE GRUIS) 

 

Die bakkie ontplof met ’n knal. 

 

CAS: (HYG EN HOES, SUKKEL OM ASEM TE KRY)  Nee tog, ek kan nie verder 

nie. 

HENDRIK: (EWENEENS UITASEM)  Hauk. 

CAS: Nee-a, magtag.  My tyd vir hardloop is lankal al verby. 

HENDRIK: Ok ekke. Is lankal al ek hy hol nie. 

CAS: En dit so in die donker. 

HENDRIK: Die donkerte hy maak my sien niks, niks, niks. 

CAS: Mens kon enige oomblik in ŉ gat in affoeter, dis ruveld dié. 

HENDRIK: My voete hy sê aikôna, hy’s te oud gewôre nou. 

CAS: In ŉ gat in af, of teen ŉ doringbos vas.  Ons kan bly wees ons het nie die 

rivier in afgedonner nie.  Waar ís die wal? 

HENDRIK: Net hier voor.  Hier hy is. 

CAS: Laat ons eers bietjie sit, my bene wil nie meer nie. 

 

Ver in die agtergrond kan sirenes gehoor word. 

 

CAS: Daar’s die brandweer.  Hulle behoort die spul darem onder beheer te kry. 

HENDRIK: Hy kom die vuur slaan.  Maar saam hy is die polieste ok. 

CAS: Die polisie? 

HENDRIK: Ek hoor vir hom.  Daai huil van sy van ek hy ken hom.  Ek ken hom. 

CAS: Nou wat kom soek die polisie? 

HENDRIK: Hy gaat kom vra wie hy maak die groot vuur hier. 

CAS: Laat hulle kom, ons het niks verkeerd gedoen nie. 

HENDRIK: Há, hulle hy sal kom vat vir ons, hierie is nie die plek wat jy kan maak die 

vuur nie. 

CAS: Ons kan sê ons het ŉ ongeluk gehad, ons wou nie die hele plek hier aan die 

brand steek nie. 
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HENDRIK: Hulle sal kom kry die twee ou man hier.  Die ouman en die wyn se kan van 

die kerk.  Hulle sal kom sê ons steel die kerk se goed.  Is beter laat ons 

wegkruip. 

CAS: Waar kruip mens weg in hierdie oopte? 

HENDRIK: Ons moet hierso afklim by die rivier se wal. 

 

Die sirenes kom nader, word dan afgeskakel as die voertuie tot stilstand kom.  

Op ŉ afstand kan die stemme van brandslaners gehoor word wat opdragte aan 

mekaar skreeu. 

 

HENDRIK: Hauk, ons het vir ons in die groot moelikgeit ingesit.  Kom, Cas, laat ons 

afklim by die wal. 

CAS: En as die water ons vat?  Die rivier loop sterk. 

HENDRIK: Hy loop sterk, maar hier by die kant darem hy sal nie so sterk loop nie. 

CAS: Ek weet nie… hoe diep is dit hier af? 

HENDRIK: Hy is diep, ok hy is nie diep nie. 

CAS: Hoe weet jy?  Al wat ek kan sien is ŉ donkerte oor die water. 

HENDRIK: Is die riet hy sê. 

CAS: Ons kan nie sommer net hier wil inneuk nie.  Ek weet nie, ons wil nie nóg 

moeilikheid hê nie. 

HENDRIK: Ek sal klim. Lat ek eerste klim. 

CAS: Nee, Hendrik.  Laat ons los.  Ek weet nie hoe ons hier gaan afkom nie. 

HENDRIK: Laat ek klim eers, dan ek help vir jou. 

CAS: Ek weet nie. 

HENDRIK: Ek hy sal help vir jou, Cas. 

CAS: Miskien as ek met my bene teen die wal af sit.  Goed, ek sal net so sit, my 

bene laat hang, dan klim jy daarteen af. 

HENDRIK: Is reg.  Ek sal vat jou voet. 

CAS: Diékant.  Klim diékant. 

HENDRIK: Ek hy klim. 

CAS: Oppas.  Oppas, Hendrik! 

HENDRIK: Ek hy oppas. 

CAS: Jy trek my af.  Hendrik, oppas! 
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 (HULLE TUIMEL MET ’N LAWAAI DIE WAL AF) 

HENDRIK: Hauk.  Seker nou hulle het gehoor vir ons. 

CAS: (HOESEND)  Demmit. 

HENDRIK: Cas?  Cas, jy is orraait? 

CAS: (HOES) 

HENDRIK: Darem hier hy is net die sand.  Die water hy is verder af.  Cas?  Cas? 

CAS: (HOES)  Dis my arm.  Ek het my arm seergemaak.  (HY BLY HOES) 

HENDRIK: Sjuut, Cas, hulle hy sal hoor vir jou.  Jou arm hy is uitgehaak? 

CAS: Dis seer, Hendrik.  My hand voel dood.  En my bors.  My bors brand. 

HENDRIK: Laat jy sit net so. 

CAS: (KREUN) 

HENDRIK: Laat jy sit, ek sal kyk oor die wal. 

CAS: (PRAAT SWAAR)  Kan jy bo-oor bykom? 

HENDRIK: Ek hy kyk.  Hauk. 

CAS: Wat?  Wat sien jy? 

HENDRIK: Is die groot vuur. 

CAS: Ek ruik hom.  Is hulle besig om dood te slaan? 

HENDRIK: Hulle hol daar.  Hulle hol, diékant, daardie kant, maar die bakkie hy brand in 

sy maai in. 

CAS: Daar sal niks oorbly nie.  Ai, jong, ek is moeg.  Ek is so moeg. 

HENDRIK: Ons hy het te hard gehol. 

CAS: Net moeg vir alles.  (HAAL AL SWAARDER ASEM)  Vir alles, ek weet nie… 

ek weet nie of ek kans sien om weer hier op te staan nie. 

HENDRIK: Jy moenie praat so nie, Cas.  Ons hy moet gaan daar by die Herfslied. 

CAS: Net moeg.  Ek voel sleg, Hendrik, jy moet my help.  (SNAK DIEP NA ASEM, 

SUG DAN) 

HENDRIK: Cas?  Cas, jy val net so.  Cas?  Cas, praat met my.  Praat, Cas.  Kom laat ek 

help vir jou dan… Cas?  Nee, Cas.  Nee!  Jy moet nie vir my los nie.  Jy moet 

nie vir my alleen by hierdie lewe agterlos nie, Cas.  Help!  Help!  Help!  Julle 

moet kom help hier.  Kom help, hier is man hy is besig om af te sterf! 

 

Die toneel wissel na die waakeenheid van ŉ hospitaal.  Die gepiep van monitors 

kan gehoor word. 
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HENDRIK: Cas?  Cas?  Maak oop jou oë lat ek sien of is jy nog hier.  Cas, jy kan hoor 

vir my? 

CAS: (HAAL SWAAR ASEM) 

HENDRIK: Cas?  Hy is ek, Hendrik Makwena.  Is ekke hy praat met jou. 

CAS: (NET ASEMHALING). 

HENDRIK: Hauk, Cas, is lank ek hy sit hier.  Hulle sê jy het weer by jou verstand gekom, 

maar jy hy slaap net.  Jy slaap, slaap, slaap. 

CAS: (MOEG)  Ek hoor jou, Hendrik. 

HENDRIK: Hau, Cas. 

CAS: (NET ASEMHALING) 

HENDRIK: Cas?  Cas? 

CAS: Praat maar, Hendrik. 

HENDRIK: Ai, Cas.  Jy het vir my so gelaat skrik. 

 

Vir ’n tyd lank is daar net die gepiep van die monitors. 

 

HENDRIK: Ek dag jy los vir my alleen by hierdie wêreld.  Ek dag jy loop daar by die 

hemel, jy los vir my. 

CAS: Nee, wat.  Só maklik raak jy nie van ŉ sondaar soos ek ontslae nie. 

HENDRIK: Jy het vir my te baie gelaat skrik.  ŉ Week ek kom hier.  Twee weke.  Drie 

weke.  Elke dag ek hy kom. 

CAS: Drie weke?  Is dit al só lank? 

HENDRIK: Hy is die drie weke.  Eers hulle soek nie lat ek hier by jou sit nie.  Later ek sit, 

maar jy hy lê net.  Jy lê lat ek dink jy’s klaar daar annerkant. 

CAS: Nee, die dokters sê ek hét nog tyd. 

HENDRIK: Hoeveel? 

CAS: Hoeveel wat? 

HENDRIK: Hoeveel is die tyd? 

CAS: Genoeg. 

HENDRIK: Hoeveel genoeg? 

CAS: Genoeg om reg te maak. 

HENDRIK: Om reg te maak?  Darem dit sal lang tyd vat. 
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CAS: Hoe bedoel jy lank? 

HENDRIK: Daar is te baie lelike ding.  Ons hy het te baie moeilikgeit gemaak. 

CAS: Ja, ou Hendrik, dit lyk maar sleg agter ons.  (SUG)  Baie, baie sleg. 

HENDRIK: Há, ons hy het lelik pad geloop.  Lelik, lelik. 

 

Vir ’n tyd lank is daar net die gepiep van die monitors. 

 

HENDRIK: Jy sê jy hy is nou orraait, Cas? 

CAS: (SWAAR ASEMHALING) 

HENDRIK: Hulle sê dis die hart.  Die hart hy het moeg geword. 

CAS: My hele self is moeg. 

HENDRIK: Dan jy hy moet rus.  Jy moet rus laat jy weer sterk kan wôre.  Darie hart hy 

het te groot geskrik. 

CAS: Wat presies het gebeur… daar langs die rivier? 

HENDRIK: Hauk, is lelike ding.  Die Here het vir ons te hard geslaat, ons moet nie gevat 

het daardie makietie nie. 

CAS: Die bakkie.  Hoe lyk die bakkie? 

HENDRIK: Á, daar hy is fokkol bakkie.  Nie eers die tyre hy het gebly nie. 

CAS: Ons dae van ry is nou verby. 

HENDRIK: Ja’k, ons hy sal net sit daar by die Herfslied. 

CAS: Miskien is dit nie so sleg nie.  Laat ons maar ons reise deur hierdie ou wêreld 

agter ons sit. 

HENDRIK: Hy is net jammerlik van Goedgemaak. 

CAS: Goedgemaak toe kan ons seker darem nog.  Ek sal vir Casper vra.  Hy sal 

ons vat. 

HENDRIK: Hauk, my hart hy sal te bly wees.  Hy wil loop daar by Goedgemaak.  Hy wil 

gaat klaarmaak. 

CAS: Dis reg, ons moet klaarmaak met die dinge van hierdie ou wêreld. 

 

Vir ’n tyd lank is daar net die gepiep van die monitors. 

 

CAS: Die tyd dat ek hier gelê het, het ek baie gedink, Hendrik. 

HENDRIK: Ook ek, my kop hy dink. 

CAS: Dié ou bitterheid.  Dis soos ŉ vuur wat later nie meer gekeer kan word nie. 
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HENDRIK: Hy ís.  Daai ding hy ís. 

CAS: Ek het toegelaat dat my seer oor wat gebeur het, in kwaadgeit oorgaan.  En 

die kwaadgeit het uiteindelik haat geword. 

HENDRIK: Oor die ding hy het teveel verkeerd geloop in hierdie land. 

CAS: Ons moes nie toegelaat het dat die sleg tussen ons kom nie. 

HENDRIK: Hy is waar daai ding, Cas.  Darie ding ons hy moes hom gelos het.  Ons 

moet praat laat die kwaad nie by ons vassit nie. 

CAS: Ja, ons.  Die heeltyd skop ons teen mekaar.  Ons kom uit twee sulke totaal 

verskillende wêrelde, Hendrik, nou skop ons teen mekaar. 

HENDRIK: Hy ís.  Maar skop hy gaat nie vir ons help nie, ons hy is saamgegooi in hierie 

land. 

CAS: Miskien was dit van die begin af so bedoel dat ons by mekaar moes uitkom. 

HENDRIK: So lat ons hy kan ken mekaar. 

CAS: Sodat ons by mekaar kan leer. 

HENDRIK: Lat ons hy kan handvat. 

CAS: Ons moet mekaar help.  Ons moet weer word soos ons was toe ons kinders 

was, Hendrik. 

HENDRIK: Ai, darie tyd. 

CAS: Ons moes nie toegelaat het dat ander se kwaad tussen ons kom nie. 

HENDRIK: Au, Cas.  Ons hy het te groot askies om te sê. 

CAS: Nee, ons het nie nodig om langer ekskuus te sê nie.  Ons ekskuus is eeue 

terug reeds aan ŉ houtkruis gesê.  Ons los gister se dinge agter ons, ons kyk 

net voor ons.  Laat ons mooi loop vorentoe. 

HENDRIK: Ja, laat ons hy loop mooi.  Laat ons hou mekaar regop tot die tyd hy kom laat 

hulle hy gaat bêre vir ons daar by Goedgemaak. 

EINDE 

 


