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Maria, 'n tienderjarige, gesels met Asjas, 'n kleurling skaapwagter. 
 
 

MARIA: 

Jy't gedink ek is bang hè?  Ek kan hulle almal om my pinkie draai - die 

sersant en die dominee en die dokter - almal - net so.  Hoe?  Ag, dis 

maklik.  Jy moet net weet hoe om met hulle te werk.  Jy sien, hulle is 

al drie baas op Putsonderwater.  Maar jy moet vir elkeen van hulle laat 

voel hy is alleen baas. 

[Boots die verskillende karakters na] 

As jy by die sersant kom, dan sê jy vir hom: "Hoekom is die Dominee 

en die Dokter so bang vir jou Sant?"  Dan maak hy eers of hy nie 

verstaan nie en hy sê: "Is hulle bang vir my?"  En dan sê jy: "Ja.  Hulle 

is almal bang vir jou - die hele Putsonderwater."  Dan word hy vreeslik 

trots.  Hy trek sy ou maag op tot in sy bors, loop heen en weer en 

praat en praat. 

Dan sê hy: "Nee maar soos dit hoort, dis soos dit hoort.  Wat sal 

Putsonderwater wees as die dokter hom moet regeer - met sy kastige 

kennis en wetenskap?  Die hele spul net so mal soos hy.  Of, as die 

dominee hom moet regeer - met sy mooi woordjies en gebede en 

hemelstories?  Almal sal bedags moor en steel en snags bid.  Nee, jy 

moet die duim op hulle gorrels hou - dis wat die mense wil hê - en dis 

ek.  As ek nie daar is om die orde en wet te handhaaf nie, sal hulle 

mekaar sommer die eerste dag al verskeur - soos 'n spul hiënas…" 

Die dominee is nog makliker as die sersant.  Al wat jy vir hom sê, is: 

"Hoekom is almal so bang vir jou, Doom?"  En dan sê hy: "Dis nie vir 

my wat hulle bang is nie, Marietjie;  dis vir hulleself."  En dan sê jy: 

"Vir hulleself?"  En dan sê hy: "Ja.  In hulle harte is alle mense wilde 

diere.  Slegs die liefde maak hulle mense.  En die liefde is van God.  

Sonder God se liefde sal hulle mekaar verskeur en opvreet.  En dis 
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daarvoor wat hulle bang is."  En dan sê jy: "Maar hoekom sê hulle 

altyd: Wat sal Dominee sê as ons nie kerk toe gaan nie?"  Dan word sy 

gesig so sag en hy kyk so ver.  En dan sê hy: "Jy sien, ek is die fontein 

hier waarby hulle God se liefde kan kom drink.  Hulle weet - as ek die 

liefde van hulle onthou, dan sal hulle mekaar verskeur en opvreet - 

soos 'n spul wilde diere. 

Maar met die dokter moet jy oppas, want hy's nie so dom soos die 

ander twee nie.  Hy weet die ander dink hy is mal.  Jy sit eers so 'n 

rukkie stil asof jy dink, en dan sê jy skielik: "Dok…"  En dan sê hy: 

"Hmm?"  En dan sê jy: "Die dominee is darem maar dom."  Dan lag hy 

en hy sê: "Hoekom kleinding?"  En dan sê jy: "Niemand gaan ooit na 

hom toe as hulle siek word nie.  Hulle kom almal na jou toe.  Hy ook.  

Maar hy dink nog hy is God die Vader." 

Dan lag hy eers.  Maar jy kan sien hy's so trots hy wil bars.  En dan 

word hy skielik ernstig en hy sê: "Dis nie oor siektes nie, Kleinding, dis 

omdat hulle bang is om dood te gaan."  En dan sê jy: "Hoe so?"  En 

dan sê hy: "Kinders is bang vir die donker.  Hulle is almal bang 

daarvoor.  Die dominee beloof vir hulle die ewige lewe - maar eers na 

die dood.  Teen die dood self kan net ek hulle beskerm.  En hulle weet 

dit.  Die dominee ook.  Daarom kom hulle almal na my toe." 

Ek sê vir hom niks van die vaatjiepens nie!  Hy weet mos die sersant 

kruip voor hom - omdat hy so slim is. 

Is jy ook partykeer bang?  Soos om nie kerk toe te gaan nie.  Ek is nie 

bang vir die dominee nie maar as 'n mens nie kerk toe gaan nie en jy 

gaan eendag dood, dan begrawe hulle jou in die braksloot.  En dan 

kom die hiënas in die nag en hulle grawe jou weer uit, en in die dag 

kom eet die aasvoëls jou oë op.  Maar as jy kerk toe gaan dan 

begrawe hulle jou daar in die kerkhof - langs die kerk.  Dis die poort na 

die hemel.  Die hiënas weet as hulle daar kom grawe kry hulle niks.  

Want jy is klaar in die hemel. 

Die dominee sê waar jy begrawe word…  En as jy goed is en jy gaan 

kerk toe en jy doen wat die dominee sê, dan kan jy eendag na die 

Goudstad toe gaan.  Na Johannesburg toe.  Hoekom?  Omdat net 
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goeie mense soontoe kan gaan.  Want dis die wonderlikste stad op 

aarde.  Sy strate is van goud - van suiwer goud.  Dit staan in die Bybel.  

Dis die apostel Johannes se stad.  Daarom noem hulle hom 

Johannesburg.  Hy het goue strate soos deurskynende glas, en goue 

berge, en goue huise wat op mekaar gebou is tot in die hemel.  En dis 

altyd dag daar, want daar's miljoene pêrels wat brand - sommer 

vanself, soos sterre - en wat alles helder verlig.  En daar is 'n groot 

rivier vol water, want dit reen elke dag daar… 

Dis die waarheid.  Hoe anders, dink jy sal al die goud mooi skoon kan 

bly as dit nie elke dag gewas word nie.  Ek gaan eendag soontoe.  Jy 

kan nie gaan nie.  Net witmense kan soontoe gaan.  Hulle sal weet jou 

ma is bruin. 

Hulle weet alles daar.  As jy sommer gaan sal jy nooit daar kom nie.  

Jy sal doodgaan van die dors nog lank voor jy daar kom.  'n Mens moet 

deur die woestyn loop - vir dae en dae en dae…  En as jy dink jy is al 

naby die end van die wêreld, dan word alles skielik eendag lig voor jou 

- soos wanneer die maan opkom…  Dan is dit maar eers die 

diamantstad.  Sy strate is van diamante, en die dakke en vensters en 

mure van die huise - alles diamante…  En as jy by die diamantstad 

kom dan vra jy waar is die Goudstad.  En dan loop jy weer en jy loop 

en jy loop en jy loop, en jy gaan oor veertien riviere en jy loop en jy 

loop en jy loop.  En eendag lyk dit skielik of die son daar voor jou gaan 

opkom.  En dan sien jy die goue berge… 

[Maria uit die veld geslaan]  As jy Johannesburg toe gaan dan ry jy 

met die trein?  Waar kry jy 'n trein?  En waar's die stasie? 

Johannesburg is nie 'n slegte plek nie!  Dis 'n leuen!  Dit lieg jy!  Dit 

lieg jy!   

[Maria dam die seun met die vuiste by.  Hy gee vinnig pad.  Sy 

hardloop agter hom aan die verhoog af] 

 

---ooOoo--- 

(Uitgewers: Perskor) 


