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DEEL 1: DIE AFSKEID 

Magrieta: (neurie saggies terwyl sy die wasgoed was, dan staan sy regop en vee 

haar hande aan haar voorskoot af, sy sug vererg en haal haal die kappie van haar 

kop af)    

Ek verpes hierdie verdomde kappie! Ek lyk soos ‘n Ossewa se kapseil met hierdie 

verspotte ding aan...(sing sarkasties) Aanstap Magrieta, die pad is lank en swaar, 

die mense wag al daar en die koffie is al klaar!  

‘n Mens kan skaars iets sien wanneer jy die’ kappie op jou kop het, jy kan nie links of 

regs kyk nie, jy moet maar so vorentoe aansukkel soos ‘n bees in ‘n dipkraal.  

Ek sweer ‘n mens sal nog  vassit tussen die kosyn en die sifdeur as jy probeer 

dwarsdraai wanneer jy by ‘n voordeur instap met die gedoente op jou kop. (sy gooi 

die kappie eenkant neer) Gmf! Kyk net hoe lyk die ding, omtrent net so groot soos ‘n 

wasskottel. Ek haat die simpel ding.  Wat help dit ek spaar elke maand my sakgeld 

vir gekleurde sylinte en ‘n mens kan dit nie eers sien as ek my hare vleg nie. (sy 

speel met die lint in haar hare) Koelie Abraham het die mooiste linte op die dorp. Hy 

sê hy laat kom hulle met ‘n groot skip al die pad van Indië af.  En in Indië gebruik 

hulle sywurms, duisende sywurms, om die sagste haarlinte te spin.  Ek het hom nog 

gevra: “Maar Koelie Abraham, nou jok jy sommer! Hierdie linte is dan geel en pers 

en oranje. Wat voer hulle dan vir daardie sywurms? Piesangs, beet en wortels?”  

Koelie Abraham het net gelag en gesê: “Magrietha, in India we have all the secrets 

to make beautifull things. The end of the rainbow is in India...all the colours of the 

world is born there...”    

Ouma Ralie sê dit is sommer ‘n spul twak. Sy dink inelkgeval alles in Koelie 

Abraham se winkel is van die duiwel af.  Sy sê as ‘n mens lank genoeg in sy stoortjie 

gaan rondkrap sal jy nog die Israeliete se Goue Kalf ook daar kry. Maar sy is lekker 

skynheilig, ek het al gesien wanneer sy kerriepoeier en kaneel moet gaan koop koop 

sy net by sy winkel.  Koelie Abraham is die enigste een wat sy kruideniersware nog  

in kardoesies verpak. Hy het bruin papiersakkies vir enige iets, enige grote, van ‘n 

tiekie se loslekkers tot by ‘n kilogram suiker. Alles word netjies afgeweeg en in ‘n 

bruin papiersakkie gegooi. En ek weet, as ons pannekoek of bobotie eet, kan jy 

maar gaan kyk in die kombuis, heelonder, weggesteek onder al die uieskille en 

eierdoppe lê daar altyd een van Abraham se bruin papiersakkies.  



(buk weer om van die wasgoed uit te spoel) Dit is inelkgeval haar skuld dat ek die ou 

verpestlike kappie moet dra. (gryp een van die vadoeke uit die wasbondel en bind dit 

om haar kop soos ‘n kopdoek en maak Ouma Ralie se stem na) “Magrieta, jy is ‘n 

meisiekind, en jy is mooi.  Die son gaan jou vel stukkend vreet my kind.  Jy wil tog 

nie eendag soos ‘n rosyntjie lyk as ‘n jongetjie na jou kom vry nie...Sit op jou kappie 

my kind, die Vrystaatse son het nie genade nie...”   

(lag lekker en gooi die lap in die water)  Net omdat sy lyk soos ‘n uitgedroogde stuk 

biltong dink sy sy kan heeldag vir my loop en preek.  (vee die hare uit haar oë)  

Dis vrek warm. Ma sal nog laat ek myself doodwerk hier in die son, maar sy sal dit 

nie eers agterkom nie. Voor sy my nog kan kry is ek al lankal uitgebraai soos ‘n stuk 

varkkaaing! Ek haat dit om wasgoed te was. Hierdie ou stink boerseep laat my 

hande bars...Van die more tot die aand, was, was,was...alles word blink gevryf en 

skoongemaak. Tot Gysbert en Ralie loop deur. Dit is ook al hoogtyd! Ek sê al lankal 

vir ma Gysbert is groot genoeg, hy is 9 jaar oud, hy huil lankal nie meer as hy op 

dorings of duwweltjies trap nie.  Nou moet hy elke dag die hoendereiers gaan uithaal 

en die groentetuin natlei.  Ralie is nog bietjie klein, sy mag net help as Liesbet of ma 

by is. Liesbet moes gister vyf hoenders slag en skoonmaak....Dankie tog ek kon 

eerder die perskes skil, ek gril my dood vir daardie knoppierige velle en vere!  

(gaan sit eenkant en haal ‘n perske uit haar kossak) Ek wonder hoekom ma alles so 

skoonmaak? Die hele huis ruik soos somer en perskes, oral staan bottels konfyt en 

gedroogte vrugte. Ma sê ons moet betyds voorsorg tref, sy wil nie omkant betrap 

word deur die Kakies nie...(kyk versigtig rond) Vandat  pappa-hulle weg is het sy 

begin skoonmaak en opruim, ons mag nie eers in die dam gaan swem of gaan 

perdry nie, Johannes moes nou die dag die traporreltjie, Ouma Ralie se silwer 

messe en vurke en die swart eikehout eetkamertafel toedraai met goingsakke en dit 

gaan wegsteek het in die bergkoppie agter die huis... Gysbert het nog gevra wat 

maak hulle, toe sê ma vir hom ons speel wegkruipertjie.  Ouma Ralie het gehuil en 

gefluister: “God slaap nie...God slaap nooit nie...”     

(staan ongeerg op en begin weer die wasgoed in die skottel gooi) Ek is inelkgeval 

nie bang nie. Nie vir enige rooinek nie! Pa sê omdat hulle so lank op die see was is 

hulle so rigtingbedinges dat hulle noord skoon onderstebo lê.  



En hulle wit hoendervelletjies is nie gewoond aan ons son nie, hulle sal nie eers ‘n 

maand kan uithou in die’ hitte nie, hulle sal sommer so lê en gis soos rosyntjies in ‘n 

emmer gemmerbier.  Pa sê die Kakies sal Welgemoed nooit kan kry nie, ons lê ver 

van die groot pad af en die koppies is toegegroei met die doringbosse.  (tel versigtig 

op haar vingers) Dit is omtrent 28 dae vandat pa-hulle weg is. (haal ‘n klein 

knipmessie wat aan ‘n goue ketting hang van haar net af)  

Ek merk elke dag wat verby is in die ou wilgerboom se stam. 28 dae is lank.  Ek 

wonder hoe lank gaan die oorlog nog aanhou?  

Gysbert loop heeldag en stories vertel oor hoe hy vir sy 10de verjaardag wil oorlog 

toe gaan op ‘n vosrooi-hings en hoe hy dan uiteindelik ‘n regte geweer mag kry, want 

pa het gesê as hy terugkom gee hy vir Gysbert sy eerste windbuks.  Hoe wil Gysbert 

inelkgeval oorlog toe gaan met ‘n windbuks? Dink hy hy gaan vinke en tarentale 

skiet? Ag, maar ek los hom, laat hy maar dink hy kry ‘n regte geweer...Hy is seker 

nog bietjie jonk om van sulke dinge af iets te weet.  Ek wens ek kon saam gegaan 

het, ek is seker dit is baie lekkerder om heeldag rond te ry jou op perd en Kakies te 

skiet, as om hierdie vervlakste wasgoed te was.   

Pa en Oupa Gys het saam met oom Hannes-hulle en oom Andries van langsaan 

gegaan.  (gaan sit en maak begin haar vlegsel losmaak) Ek het hulle daardie aand 

afgeluister in die spens na aandete. Pa het gesê dit is nou die tyd wat die Afrikaner 

getoets gaan word vir sy geloof en sy liefde vir sy volk en vaderland.  ‘n Nuwe man, 

Generaal Christiaan de Wet, was nou in beheer van boere wat geveg het in die 

Vrystaat. Pa sê hy is ‘n slim man, ‘n vryheidsvegter wat die boere gaan lei tot die 

Kakies ons om vergifnis gaan smeek.  Generaal Christiaan de Wet het alreeds twee 

oorwinnings gehad, by Sannaspos en Reddersburg het hy die Engelse oorval totdat 

daar omtrent niks van hulle oorgebly het nie. Pa sê hulle maak die regte keuse om 

daar aan te sluit. Ouma Ralie het gesê hulle almal is verspot, te veel boere se bloed 

het al hierdie aarde gevoed...sy het gesê dit is malligeheid en President Paul Kruger 

is ‘n lamsakkige uitpeul-oog brulpadda, ‘n boepens vol wind, niks anders nie...Oupa 

Gys het so kwaad geword dat hy sy bord stukkend gegooi het, hy het haar nie eers 

gegroet toe hulle die volgende dag gery het nie. Ek het haar eintlik jammer gekry toe 

ek haar daar sien staan het op die stoep, sy het gewaai en gewaai tot lank nadat 

hulle deur die tweede driffie was.  



Oom Hannes se seun Albertus het heel agter gery, hy het eenkeer omgekyk, sy 

hoed hoog in die lug gehou, drie skote geskiet, toe is hulle weg in ‘n stofwolk.  

(glimlag en vat weer aan die knipmessie) Albertus.  Albertus het die mooiste perd 

van almal. ‘n Pikswart hings met lang gladde hare. Majoor. Dit is sy naam.  Toe die 

vrouens die laaste kossakke en waterbottels regsit en die mans vir oulaas onder die 

koelteboom gemmerbier drink en rook, het ek weggeglip na die perde toe.  

Majoor het ‘n nuwe saal gehad en sy maanhare was netjies uitgekam. Albertus se 

voorletters was uitgebrand op die saal, A.D Le Roux ..Albertus Daniel Le Roux... 

Ek weet nou nog nie hoekom ek dit gedoen het nie, maar ek het my een lint uit my 

hare gehaal en dit versigtig in Majoor se maanhare gevleg. ‘n Wit sylint van Koelie 

Abraham se winkel.  Skielik was hy langs my.  

“En die lint? Dit gaan lyk of ek gaan skouperd ry eerder as om oorlog toe te gaan.” 

Hy het gelag. Sy oë was sagbruin soos melkkoffie.  

“Ouma Ralie sê wit beteken vrede.”  

“Ek weet...”  Hy het so sag gepraat ek kon hom amper nie hoor nie. Ek het 

ongemaklik geword en sommer net begin praat.  

“Jy is ‘n mooi een om te praat oor ‘n skouperd! Majoor is so blink gepoets en uitgevat 

dit  lyk eerder of jy oppad is om te gaan vry en kersopsteek...” Ek was dadelik spyt 

toe ek dit gesê het, ek kon my tong afbyt!  

“Wie weet....dalk het ek...” Sy gesig was naby myne. Te naby.  Ek het skielik gevoel 

of ek onderstebo afrol, soos ons elke jaar maak by die kerkkamp se damwalletjie as 

ons waatlemoenfees hou, deurmekaar, opgewonde, bang...Hy het sy hand bo-op 

myne gesit, ek was besig om die laaste knoop te maak in die lint.  

“Mooi nê?”  

“Ja, dit is mooi...” En toe voel ek hartseer, sonder dat ek weet hoekom. Albertus was 

nog altyd daar. Ons was saam in die plaasskool, ons speel kleilat en vang vinke en 

springhase vandat ons vyf jaar oud was, Albertus het my altyd gewen in alles, 

behalwe die een keer toe ek hom gewen het toe ons resies gehardloop het dam toe. 



Hy stry tot vandag toe dat hy in ‘n plaat duwweltjies getrap het en dat dit kroekens 

was. Albertus wat die meeste gedroogde perskes kan eet, wat altyd ‘n bok met een 

skoot ‘n kopskoot kan skiet, Albertus wat eenkeer amper dood gegaan het toe hy op 

‘n pofadder getrap het en net betyds weggespring het dat die tand in sy skoensool 

afgebreek het...hy het nou nog die vervlakste tand, en hy kon my vir ure daarmee 

rondjaag en terg....Albertus, wat nou moet oorlog toe gaan. Wat skielik, sommer net 

so, so groot soos pa-hulle lyk, wat nou ook sy eie pyp in sy baadjiesak dra... 

“Magrieta...ek wil iets vra...”  Ek was bang om vir hom te kyk. “Magrieta, ek het nie 

nou die geld gehad om ‘n kysringetjie te kon koop nie...” My hart het ophou klop.  Hy 

het ongemaklik rondgetrap en versigtig iets uit sy baadjiesak gehaal. “Maar ek het vir 

jou hierdie knipmessie gebring. Ek weet dit is nou nie baie nie, maar ek wil net vra of 

jy dit vir my sal hou tot ek terugkom. En as ek terug is en jy het hom nog, en jy voel 

dieselfde, het ek gewonder of jy dan dalk my nooi sal wees...”  

Hy het die knipmessie om my nek gehang. Ek kon niks sê nie. Nie eers dankie nie. 

Daar was ‘n knop in my keel, van huil en van lag tergelyk. 

“Magrieta?”  

En toe sê ek..: “Miskien...Ons sal maar moet wag en kyk...”  

Die mans het begin nader kom, Gysbert en Ralie het aan Pa gehang soos twee 

apies, ma het probeer lag, maar haar oë was nat. Albertus het op sy perd geklim en 

my hand ‘n drukkie gegee.  

“Dankie vir die lint...Ek sal aan jou dink as ek dit sien...”   

Ek was bang ek sien hom nie weer nie.  

“Albertus. Wag. Is jy...is jy nie bang nie?”  

Hy het geglimlag en sy hoed op sy kop gedruk.  

“Wie ek? Kom nou Magrieta, lyk my jy het vergeet wie is die wegkruipertjie-kampioen 

van Welgemoed! Een-twee-drie-blok-myself! Hulle sal my nooit vang nie. Nooit 

nie...En ek weet mos nou, ek het ook iemand wat vir my wag dat ek terugkom.”   



 Hulle is daar weg, drie skote...Hy het drie skote geskiet....een-twee-drie-blok-

myself....28 dae is lank. Ek wonder hoe lank gaan die oorlog nog aanhou?   

(sy begin stadig die emmer met die wasgoed optel. Skielik stop sy en vou die 

knipmessie teen haar bors) 

Albertus, ek wil jou nog sê, my antwoord is nie miskien nie, dit is ja. Ek wou daardie 

dag so graag ja gesê het, ek wou regtig, maar Ouma Ralie het vir ons gestaan en 

kyk en toe skielik toe weet ek nie of ek so mag voel oor jou soos wat ek voel nie en 

of dit dan ook ‘n sonde is soos al die dinge in Koelie Abraham se winkel... en ek wou 

ja gesê het, maar die knop in my keel was van hartseer en van blywees te groot om 

iets te kon sê, en ek weet ek moes ja gesê het sodat jy met sekerheid kan weet ek 

wag vir jou.  Maak nie saak hoe lank die oorlog aanhou nie.  Ek sal wag.  

Liefde Magrieta Johanna Hendriena de Beer  

 

   Konsentrasiekamp Dwyersdorp (Brandfort) 

Swart Oktober 1901 

(Magrieta se hare is steeds gevleg, maar dit is vuil en deurmekaar.  Sy het ‘n 

verslete tjalie vol gate wat om haar skouers hang.  Haar wange is rooi gebrand en 

haar lippe is droog en gebars.  Voor haar het sy ‘n ou geroeste emmer met water in, 

sy is besig om vuil lappe daarin uit te spoel, net soos in die eerste toneel. Indien 

moontlik kan byklanke van wind en kinders wat huil saggies in die agtergrond 

gespeel word.) 

KLANKEFFEK:  Wind wat mistroostig waai en fluit en kindertjies wat huil. 

 

DEEL 2:  KONSENTRASIEKAMP IN BRANDFORT 

Magrieta:  (spoel die vuil lap uit en probeer dit in ‘n bondeltjie saampers om die 

water uit te druk, maar haar hande is te swak, sy sit dit langs haar op die vloer neer) 

Hierdie wind....hierdie alewige wind wat net aanhou waai en waai....die stof lê al van 

vroegoggend af soos ‘n kombers oor die tente gegooi.  Ek haat hierdie wind.  Dit 

maak my bang. In die aande klink dit soos kindertjies wat huil.  ‘n Mens weet ook nie 

meer nie...dalk is dit die kampkinders wat huil, alles klink dieselfde...Ek wens vandag 

ek het my kappie gehad.   



Ek wonder wat sou Ouma Ralie gesê het as sy dit moes hoor!  (lag hardop) Magrieta 

wil vir die eerste keer in haar lewe haar kappie uit haar eie dra...(die lag verdwyn en 

sy vee saggies oor haar gesig) Die son en wind vreet gate in my wange en my lippe 

brand gedurig...dooiemens lippe, stukkend en vol koorsblare.... 

Daar was nou die dag ‘n meisie, (dink ‘n oomblik na) ek dink haar naam was 

Dorethea... wie se mondhoeke so diep ingeskeur het dat die bloed oor haar ken 

begin drup het. Ma sê dit is omdat die kinders so sleg eet hier in die kamp. Hier is 

nie groente of vrugte of skoon water nie....(glimlag) Ouma Ralie sou seker gesê het 

dit is omdat die kinders nie kappies dra nie... wat het sy altyd gesê....? (probeer 

halfhartig Ouma Ralie se stem namaak)...“Magrieta, jy is ‘n meisiekind, en jy is mooi.  

Die son gaan jou vel stukkend vreet my kind.  Jy wil tog nie eendag soos ‘n rosyntjie 

lyk as ‘n jongetjie na jou kom vry nie...Sit op jou kappie my kind, die Vrystaatse son 

het nie genade nie...” Sy was reg....hier is nie koeltebome of gras nie....net die 

alewige rooi stof en stink rook van die asgate waar hulle die dooie perde en skape 

verbrand.   

Alles ruik soos die dood. Die siek pappery van maagkoors wat lê en gis in die slote 

wat ons moet gebruik vir toilette, die vlieë en brommers wat plak aan kinders se 

monde en sere op hul lywe, die swart stink rook wat elke oggend vroeg in  die lug 

opborrel, die sweetlywe van teveel kinders en vrouens in oorvol tente, die reuk van 

siek kinders, die stukke smetterige vleis wat in die son lê en wat dan later bleek 

gekook word vir aandete....en dan kom hierdie vervloekte wind en waai al hierdie 

doodsreuke in jou hare en klere in, dit sit vas aan jou lyf al probeer jy dit afskrop met 

slymerige skottelgoedwater...Ek haat dit hier. Ouma Ralie het gejok. Sy het gesê 

God slaap nie. God slaap nooit nie.  Sy het gejok. In hierdie kamp is daar geen God 

nie. Hulle het gesê daar kom ‘n vrou van Engeland na Bloemfontein... Emily 

Hobhouse...Sy help die siekes en veg vir die boere, hulle noem haar die Britse 

engel.... (bitter) Ek vrek liewer as om iets wat uit haar hande kom te eet of te drink..... 

(dink terug, deurmekaar)  Ek mis skoon gewaste klere, wat ruik soos son en 

perskes, ek mis die plaasdam se koel water wat na die winter se eerste swem so 

koud is dat jou kop seer raak as jy induik en dit voel of al die lug uit jou longe gedruk 

word, ek mis my bed met sy verekussings en Ouma Ralie se lappieskombers wat jou 

ken krap as jy onder hom inkruip,  



ek mis die kaggelvuur en ma se boontjiebrede en vasgebakte plaasbrood met 

vyekonfyt en groot stukke botter...ek mis dit om te lag en om kaalvoet deur die 

reënpoeletjies op die grondpad te stap...Ek mis jou Albertus.  Ek weet nie meer hoe 

lank is ons al hier nie.   

Dit was ‘n  49 dae nadat julle weg is oorlog toe, toe die Kakies ons huis kom afbrand 

het.  (sy raak deurmekaar, kan nie meer onderskei tussen die hede en die verlede 

nie) Ek weet dit was presies 49 dae, want ek het nog daardie oggend ‘n strepie met 

die knipmessie in die Wilgerboom gaan maak toe ek die rye en rye rooimiere sien 

aankom het.  Van ver af al het ek hulle sien kom.  Ons kon nie wegkom nie, daar 

was te veel van hulle... Van daardie dag af het ek elke dag ‘n strepie gemaak in die 

tent se hoekpaal langs my matras. Toe ek laas ophou tel het was dit 250 dae...Ek 

het ophou tel toe Gysbert dood is, want toe maak niks meer saak nie.  Albertus, hy 

het toe nooit 10jaar oud geword nie, hy is twee dae voor sy verjaardag dood aan 

masels. Jy kan vir my pa sê hy kan maar die windbuks hou, dit maak nie meer saak 

nie.  Ons kon hom nie eers in ‘n kis begrawe nie, want hier is nie meer kiste oor nie.   

Ma het van haar ou rokke en ‘n paar goingsakke aanmekaar vas probeer werk en 

hom daarmee toegedraai.  (kwaad, verbitterd) Soos ‘n godverdomme dier! Soos die 

keer toe Lappies onder die wiel van die wa beland het en pa hom moes skiet. Hy het 

vir Lappies ook so toegedraai in ‘n stuk goingsak en gaan begrawe agter die skuur.  

 (haar gedagtes spring weer terug na Albertus) Waar is julle Albertus? Waar kruip 

julle weg? Die nuus het by die kamp uitgekom dat Generaal Christiaan de Wet 

verslaan is op Bothaville by Doornkraal...Baie boere is doodgeskiet en beseer...hulle 

sê van die mans is gevangene geneem en verban na ‘n eiland Saint Helena, in 

ballingskap geplaas...Ek weet nie wat beteken hierdie woorde nie Albertus, hier is 

nie boeke of ‘n skool nie. Ek wens ek het geweet.  

(stilte) Hulle het  nou die dag kom fotos neem van die gesinne wat nog oor is hier in 

die kamp. Die Kakies het ‘n tent opgestel, drie keer groter as die waarin ons slaap, 

met komberse en blikke suiker en kondensmelk daarin uitgepak. Daar was twee 

porseleinpoppe en ‘n houtperdjie wat seker nog uit een van die boerehuise gekom 

het....Ons almal moes voor daardie tent ‘n foto gaan neem, sodat hulle verder kan 

lieg en bedrieg en vir ons families en die Konining wys hoe goed hulle ons 

versorg...(skreeu) Lae bliksems! Varke! Vuilgoed...(begin snik) 



Vuilgoed...vuilgoed...oral waar jy kyk...vuil kinders, vuil klere, vuil koppies en 

blikborde, vuil tente, vuil van siektes en vlieë...(kyk skielik op en vee haar trane af)  

As ek vir jou ‘n brief kon skryf Albertus, dan sou ek gesê het, dit gaan goed met my, 

ek sou selfs vir jou ‘n foto kon saamgee dat jy dit skelm onder Majoor se saal kon 

bêre vir bietjie geluk....Maar ek kan nie, want ek weet nie waar jy is nie... Ek weet nie 

eers of jy nog hier is nie...(glimlag dan)  Maar ek weet jy is hier iewers...jy is mos 

Welgemoed se wegkruipertjie-kampioen.......(sag) Ek weet ek het vir jou gesê ek sal 

wag Albertus...(haal die knipmessie uit en sny ‘n stukkie van haar hare af, sy bind 

die stukkie hare vas met een van haar linte en draai dit om die knipmessie)   

Ek het net nie geweet ‘n oorlog hou so lank aan nie. Ek het ook nie geweet dat 

verlange die hart kan doodmaak nie...Maar ek sal steeds vir jou wag...Ek sal vir jou 

wag...iewers anders...nie hier nie...wie weet, dalk sien ons mekaar nog gouer as wat 

jy dink...Ek moes vir jou ja gesê het daardie dag Albertus. Ek moes ‘n duisend keer 

ja gesê het....Ek het gevra hulle moet die volgende op my steen laat sit:  

Magrieta Johanna Hendriena Le Roux 

-   sodat die hele wêreld eendag kan sien ek was jou nooi. 

 

 


