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UIT DIE GLASDEUR 
Deur 

HENRIETTE GROVE 
 

 

 Suster 70-jaar oud.  Die stuk speel af omstreeks 1942 op 'n afgeleë 
plaas êrens naby die Vrystaatse grens van die Kaapprovinsie. 

 

SUSTER: 

Daardie Vrystaatse burger.  Hy't hier op 'n perd aangekom.  Toe was 

dit nag gewees, en jy't eers oopgemaak toe hy geklop het.  'n Mens 

kon niks buite sien nie want dit het gereënt, daardie sagte motreën 

wat soos mis hier in die kom afsak.  Die nag toe Gustave Lindemann 

hier aangekom het.  Altyd onthou ek dit as die Februarie-reëns begin. 

Dit was 'n storm daardie nag?  Daardie tyd van die jaar? 

Drieka, mens, hoe wen jy jou so op?  Hy't geen belangrike dokumente 

in sy saalsak gehad nie.  Daar was ander dinge in sy sak.  Ek het dit 

uitgepak.  Onthou, jy't gery om tant Ralie te gaan haal.  Toe kyk ek in 

sy saalsak.  Daar was niks van die dinge wat jy noem nie.  Daar was 

dinge in wat met oorlog niks te make gehad het nie.  As Chris nie 

gekom het nie sou ek nie daarvan gepraat het nie.  Maar nou kan ek 

praat.  Dit was so 'n dun boekie, sommer met die hand geskryf - byna 

deurskynende papier. 

Ek kan die boekie vir jou wys, Drieka.  Daar was 'n paar versies in en 'n 

paar tekeninge.  Jy praat altyd van die wêreld hier om ons; dan maak 

jy of ek tevrede is hier, tevrede met hierdie bar aarde, hierdie skurwe 

klippe.  Ek was byna dertig jaar die dag toe Gustave Lindemann hier 

ingekom het.  Dis 'n lang tyd as mens net hierdie wêreld ken.  Maar 

toe ek die nag by hom in die kamer kom, het ek geweet dit was nie te 

lank nie.  Daar wás iets meer as klippe en die son en die stof.  Ek het 

nie verniet gewag nie.  Hy't op die bed gelê en die reën het so sag 

getik-tik-tik… 

Buite was alles uitgewis.  Ek het tot by hom geloop.  Hy was onrustig 

en het swaar asemgehaal.  Toe sit ek my hand op sy voorkop en ek 
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vra:  Kan ek iets vir jou bring?  Maar ek kon nie verstaan wat hy 

antwoord nie.  Toe neem ek die saalsak.  Sy kos was daarin: beskuit 

en 'n paar stukkies biltong en so 'n bietjie gemaalde koffie.  Ek het dit 

eenkant gepak en ek soek verder.  Dis toe dat ek die boekie kry.  Ek 

het dit op sy bors neergesit, en dit was of hy rustiger geword het.  Hy't 

selfs ingesluimer.  Toe begin ek daarin blaai.  Die eerste verse het ek 

nie verstaan nie; dit was in 'n vreemde taal en het so begin: Kennst du 

das Land… 

Kennst du das Land wo die Zitronen blühn…  Ek het dit vir myself oor 

en oor gesê. 

Daar was nog meer versies in en prentjies: Duits en Engels en selfs 

een in Afrikaans.  Ek het hulle almal gelees daardie nag toe ek gewag 

het vir jou en tant Ralie om te kom, veral die Afrikaanse een: My lief, 

my lief, my lief.  Drieka, jy weet self ek het in ons huis nog nooit 'n 

druppel wyn oor my lippe gehad nie, behalwe die wat die predikant in 

die silwer beker aanbied.  Maar dit was of ek dronk was daardie nag. 

Die versies het deur my kop gemaal: My lief, my lief, my lief…  En toe 

weet ek: hierdie burger is met 'n doel gestuur.  Die Matjiesfonteinaarde 

wat nou daarbuite in die reën lê en week, sou nooit weer dieselfde 

wees nie - Kennst du das Land…  O Drieka, as jy kon weet hoe ek 

daardie nag gevoel het - Gustave wat so stil op die bed lê met die boek 

op sy bors.  En buite die reën: sag, sag, sag. 

Wie sê dit het ooit aan hom behoort?  Hoe dan anders?  Aan wie 

anders sou dit dan behoort het, Drieka? 

Ek het altyd gedink my prentjiemakery met die krale is vir jou ook 

mooi. 

Dan het ons al die jare bymekaar verbygelewe.  Drieka, het jy dan nie 

geweet nie - alles wat gebeur het van daardie nag af was anders.  As 

ek iets doen het ek aan hom gedink.  Al my prente was vir hom.  As ek 

iets gelees het het ek sy verse onthou. 

Ek was nie verliéf op Gustave Lindemann nie.  Ek het hom liefgehad.   
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Maar dit sal jy nie verstaan nie, net so min soos jy sy versies en sy 

tekeninge verstaan het. 

 

---ooOoo--- 

(Uitgewers: Afrikaanse Pers-Boekhandel) 

 


