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TONEEL 
 

Vier hospitaalbeddens met dripstands.  Sakkies in verskillende 

kleure rooi aan drip stands, met pypies wat daarvandaan lei na hul 

broeke. Toonbank links. Stukkie tuin met lamppaal regs. Die vier 

manlike karakters moet oral rondloop met hul dripstands sodat die 

pypies nie uittrek nie. 

TYD 
Hospitaaltyd: Dag en nag kom nie ooreen met werklike tyd nie. 

Party karakters slaap wanneer ander wakker is en omgekeerd. 

 
KARAKTERS 

 
Sarel van der Merwe: In sy laat veertigs, gesaghebbende aura om 

hom, dog daar’s ook van 'n deel van hom wat bereid is om enige tyd 

weg te breek. Gereed vir sy mid-life crisis. 

Herman Thompson: Laat dertigs. Joviale Boere-yuppie. 

Rolprentmaker wat lyk of hy net weet hoe om enige krisis te 

hanteer. Maar hou ook maar van veilige opsies. Verkneukel hom 

aan al die snaaksighede van die wêreld. 

Rushdie Latief: Jong firebrand van 'n Moslem, weet nie eintlik wat 

hy wil hê nie. Raak gou bitter, net die regte materiaal vir 'n 

terroriste-werwer maar het ook 'n leergierige, oop gemoed oor dinge. 

Oom Henning: Horingoud. 'n Kens, puriteinse dinosaurus uit die 

verlede wat sukkel met sy geheue, en daarom ontdek dat sekere 

dinge omtrent die nuwe bedeling eintlik verrassend lekker is. 

Frieda Arendse: Vroeë veertigs/laat dertigs. Nou nog beeldskoon 

(moes asemrowend gewees het toe sy 18 was). Geliefde uit Sarel se 

verlede. Struggle tipe wat belangstelling verloor het in die politiek 

na die 1994 verkiesing, en nou net in haar loopbaan belangstel.  

Scarlet: Ywerige verpleegster wat ook dien as 'n soort stagehand. 

Het altyd 'n kwinkslag of twee reg. 
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Toneel 1 
 

Toneel: Vier hospitaalbeddens met dripstands en vier pasiënte wat 

snorkend slaap.  Sakkies in verskillende kleure langs hulle. Volgorde: 

Sarel, Herman, Rushdie, Oom Henning. Toonbank links. Stukkie tuin met 

lamppaal regs. 

 

 

(Sarel van der Merwe sit regop in sy slaap)  

Sarel: Hester!  

(Sarel sak terug. Sit weer regop ) 

Sarel: Magriet! 

(Sarel sak terug. Sit weer regop ) 

Sarel: Frieda! 

(Herman Thompson sit regop, kyk Sarel aan, slaap weer verder) 

Oom Henning (steun regop, na gesukkel): Koos! 

Oom Henning sak sukkel-sukkel terug, slaap verder. Ligte word 

aangeskakel. Scarlet kom ingebreeze en maak die gordyne aan die kant 

oop, sonlig straal in. Gerinkel van teekoppies eenkant. 

Scarlet: Rise and shine... jul middagslapie is verby. Teetyd is op pad. 

(Almal klim in en uit beddens raak besig.) 

Herman: Hospitaaltyd! Erger as African time. Waar in die wêreld word jy 

gedwing om 'n siësta te vat tussen een en drie? 

Sarel: Voel meer vir my soos 'n tronk vir malles. Brekfis om nege, lunch 

om twaalf en aandete om vieruur. En 'n slaappil vir die honger gevoel 

om middernag. 

Herman: Wie's Hester? Tussen my en jou. 

Sarel: Dis my vrou. Sy was gister hier.  

Herman: Maar wie's Magriet dan? 

Sarel: Magriet? Dis my eerste vrou.  

Herman: En Frieda? 
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Sarel: Frieda? Waar kom jy aan al die name?  

Herman (lag): Nee, ek kon nie help om te hoor nie, man. Ek kon nie 

slaap nie en toe sit jy regop en sê Hester, en toe sit jy weer regop en sê 

Magriet en toe doen jy dit weer met Frieda. 

Sarel: Frieda? 

Herman: Dis wat jy gesê het. Frieda! 

Sarel: Frieda. 

Herman: My vriendin Frieda, sy’s so mooi soos haar ma, en so vriendelik 

soos haar pa, maar soek jy haar op jou troudag, is sy net nie da! 

Sarel: ...nie daar nie. 

Herman: Ag, dis nie so erg as Oom Henning nie.  

Sarel: Wat het hy gesê? 

Herman: Hy't geskree Koos! 

Sarel:  'n Man se naam... Die ou blikskottel. 

(Albei draai na Oom Henning, wat agterdogtig raak) 

Oom Henning: Wat kyk julle so vir my? 

Herman: Nee, niks nie oom. 

Oom Henning: My magtig man, ek kan mos sien daar broei iets tussen 

julle. 

Sarel: Nee, ons wonder net wie is die Koos van wie oom so praat. 

OomH: Koos? Ek ken g'n Koos nie.  

Herman: Net-nou sit oom regop in die bed en skree Koos! Ons kon nie 

help om te hoor nie. 

OomH: Nee, maar waar slaan jy nou uit. Ek het geroep vir 'n koos. Maar 

in die nuwe Suid-Afrika wil hulle nie hê jy moet pie soos 'n man nie, 

hulle gee vir jou 'n ding hier voor in. 

Herman: Dis 'n kateter, oom. Oom het seker weer vergeet, oom is hier vir 

'n prostaatoperasie? 

OomH: Prostitute? Dis net prostitute waar jy kyk. Maar ek stel nie 

belang nie. Hulle probeer verniet. 

Herman (gee sommer op): Maar moet hom nie weer probeer uittrek nie. 

OomH: Maar waar is die toilet dan? 

Sarel: Selfde plek waar hy gister was, oom. 
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OomH: En waar was hy gister? 

(Scarlet lei vir Rushdie met die hoedjie op binne,  

maak hom tuis, pak uit ens.) 

Scarlet: Dis nou meneer Rushdie Latief. Julle kan julself maar aan hom 

voorstel. 

OomH: Is jy 'n Mohammedaan? 

Rushdie: Nee. Ek's 'n Muslim. En wie's jy? Die pous? 

OomH: Post? No, I don't get any post. Nobody write to me. Not even junk 

mail anymore. 

Herman: Ek's Herman Thompson, dis Sarel van der Merwe, en dis Oom 

Henning Slabbert. Verskoon tog die oom. Hy's nie meer lekker by nie. 

Ons moet hom 'n bietjie heroriënteer elke kort-kort. Oom Henning, sit 

'n bietjie jou plastiekoor aan. Waar kom oom vandaan? 

OomH: I come from (oom Henning beduie in die lug asof hy ‘n plek op ‘n 

kaart soek) Souf Africa. 

Herman: Ja, maar waar in Suid-Afrika, oom? 

OomH: Souf Africa is at the bottom of Africa. It is the biggest country in 

Africa. We became a republic in 1961 and from then on the whole world 

was against us. 

Sarel: Hy dink seker hy's in die buiteland. Ons is in Suid-Afrika, Oom 

Henning. 

OomH: In Suid-Afrika? Kan nie wees nie. 

Herman: Kyk daai sakkie biltong langs oom se bed. So Suid-Afrikaans as 

wat kan kom. 

OomH: Maar wat dan van van al hierdie Mohammedane? 

Herman: Suid-Afrika het 'n bietjie verander, oom. Oom moes al van die 

rainbow nation gehoor het. 

OomH: Rainbow nation? Moet ons nou almal Engels praat? Maar ek gee 

nie om nie. I need practice. If you go to heaven you must can speak 

English because they probably make a mistake at the call centre and 

then you must sort it out. 

Rushdie: Oom kan maar Afrikaans praat. Ek's nou wel 'n Muslim, maar 

my voorouers het Afrikaans gepraat nog voor oom s'n. 
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OomH (tel op sy vingers): My voorouers was Duitsers, man. Eins, zwei, 

drei, vier. Wat's die vyfde een? Foef. Dis hy. Foef. Ek kan nog tel in 

Duits. Ek het net die vloekwoorde vergeet. 

Rushdie: I rest my case. 

OomH: Moet net nie jou suitcase onder die bed sit nie, hulle hou nie 

daarvan nie. Wat is daarin, ‘n bom? 

Rushdie: Ja, een om myself mee op te blaas. 

OomH: Blaas? My blaas is nou weer leeg. 

Rushdie, vir Herman: Ek sien wat jy bedoel. 

(Almal sit dan weer almal saam, obviously met niks om te sê nie 

Rushdie: So hier sit ek saam met ‘n klomp Boere. Just my luck. 

Herman: Wie’s jou Boer? Die naaste wat ek daaraan kom is my broer 

wat by die kroeg boer en en as ek hom gaan uithaal wil hy my moer. 

Sarel: Hulle het ons Afrikaanssprekendes saam in 'n saal gesit sodat ons 

lekker saam kan gesels sodat ons nie te verveeld raak nie. 

Rushdie: Nou waaroor sal ons gesels? Moerkoffie? 

Sarel: Net nie oor vrouens nie. 

OomH: Ek wil niks van vrouens af weet nie.  

Herman: Lewe oom se vrou nog? 

OomH: Ek hoop nie so nie. Ons is al tagtig jaar getroud. Ek het net die 

een vrou my hele lewe lank gehad. Daar's nou vir jou stamina. 

Sarel: Nou wanneer gaan ons haar sien? 

OomH: Sy wil nie kom kuier nie. 

Herman: Sy's seker ongesteld oom. 

OomH: Sy? Ongesteld? Sy's net te dronk. 

Sarel: Haai, Oom moet darem nie so van oom se vrou praat nie. 

OomH: Watwou sy? Sy sal nie omgee nie. Sy weet nie meer so mooi wat 

om haar aangaan nie. Nie vandat sy brandewyn ontdek het nie. En 

brandewyn haar ontdek het nie. 

Herman: Bedoel oom nou sy het op haar oudag... 

OomH: Maar dis alles die kanker se skuld. My telling was driehonderd 

gewees. Toe gaan ek vir al hierdie bestralings. Toe skiet dit op na 

vyfhonderd. Vyfhonderd (hou vier vingers op). Ek was amper dood man. 
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Sarel: Ja-nee, die dokters sit ook maar die koos mis. 

OomH: Ek het geen hare gehad nie. Dan kom ek in hospitaal toe, dan wil 

hulle my skeer daaronder jy weet. Wat wil julle voor skeer, vra ek. 

Daar's niks hare nie. Toe doop die nursies my Telly Savalas. En dan 

kom loer hulle in my broek en vra, en hoe gaan dit met Telly Savalas 

vandag. 

Sarel: Maar wat het die kanker met brandewyn te doen? 

OomH: Nee, toe hoor ons van elandswortel. Wat hulle van die Kalahari af 

bring. Ons maak 'n ekstrak en ek begin dit drink, en toe's die kanker 

weg. Tjoef! 

Herman: En die nurses noem vir Telly Savalas Sean Connery.  

OomH: En toe versprei die woord soos 'n veldbrand, en ons moet net 

uitdeel, almal wil elandswortel hê. Toe sê my vrou dit smaak darem te 

sleg, dis darem nie goeie maniere nie. 

Sarel: En toe sit sy brandewyn by. 

OomH: Nee, dit was my idee. Eerste keer in my lewe dat ek in 'n 

drankwinkel kom. Ek kon g'n kop of stert uitmaak van al die name nie. 

Toe val my oog op 'n bottel Klipdrift. Ek dag dis seker oud genoeg want 

dis Hollands. En ons kan vir die mense sê die wortels kom van die 

elandsboom wat in die droë loop van die rivier staan. Daar by die 

klipdrif. 

Herman: En toe kom die tannie die bottel 'n bietjie by. 

OomH: Maar sie jy nou die tannie uitlos. Dis my storie dié. Eendag sit ek 

brandewyn by die ekstrak, en ek sluk dit met een teug weg, want dit 

het maar sleg gebly. Na 'n rukkie kry ek sulke gloede soos 'n vrou en ek 

roep vir Anna: ek's besig om op te styg, gaan ek nou hemel toe, Anna? 

Sy kom skuifel toe oor, en loer in my oë en toe sê sy, o god, Henning, ek 

het te veel brandewyn bygesit. 

Rushdie: Toe kry oompie sommer twee sopies in. Soos ‘n virgin met ‘n 

double blind date. 

Herman: Verstaan ek nou reg: Oom het nog nooit alkohol ingehad nie... 
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OomH: Nog nooit nie man, ek is 'n dopper gebore en so gelaat staan. 

Maar na 'n rukkie voel ek so lekker, ek kyk met nuwe oë na alles. En 

die pyn was weg.  

Sarel: En wat van die tannie? 

OomH: Dis wat sy ook gesê het. Wat van my pyne? Jy's nie die enigste 

een met pyne nie. En dis hoe sy 'n dronklap geword het. 

Sarel: Haai, Oom nee. Wat dan van Oom self? 

OomH: Ek drink my brandewyn met elandswortel, sy drink hare met 

Coke, dis die verskil. As ek uit die bed val is dit want ek kan nie meer 

voel nie, as sy uit die bed val is dit van lekker. 

Herman: En wat sê die dominee? 

OomH: Watwou die dominee. Ek het hom gewys waar Dawid die wortels 

gegrawe het. Hy sê vir my drank is die wortel van alle kwaad. Dominies, 

sê ek vir hom, dis waar, hier's vir jou 'n bottel: Nou kan jy nog kwater 

word vir alles. 

Herman: Lyk my die land is tog aan die verander. 

OomH: Dis wat ek aan die dominies ook gesê het. As dit sonde is, 

hoekom het liewe Jesus dan water in wyn verander? 

Herman: Hier verander hulle wyn in bier. 

OomH: Nee, magtig man, ek dag ek's in 'n hospitaal. 

Herman (klim uit bed en lig sy sak op van die bed af, loop op en af 

daarmee): Nee, oom. Dis maar net wat die nurses sê: As jy uit die teater 

kom is die sakkie langs jou bed 'n ryk pinotage of 'n diep Cabernet 

Sauvignon. Dan is dit jou werk, deur water te drink soos 'n kameel, om 

die pinotage eers in 'n knap roset met 'n geurige boeket te verander, en 

dan dalk op pad 'n chardonnay voor jy by die gewone ou bier uitkom, 

so 'n floue soos die Mexikaanse Sol. 

OomH: Kameel? Ek het ‘n kameel gehad, ja, in Noord-Afrika. Sy naam 

was Rommel. Wat so skommel. 

(Sarel klim ook uit bed en lig OomH se sak op): 

Sarel: Hy praat van die sak aan oom se kateter. Maggies, maar die kleur 

lyk al mooi. 'n Goeie late harvest, sou ek sê. 
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OomH: Ek was nou al so baie hier, dis niks meer vir my nie. Ek's al by 'n 

laatoes dan het die ander nog nie eens hul trekkers aangesit nie. 

Sarel: Dit voel maar of 'n trekker oor jou geloop het, ja. 

Herman: Dit bly maar 'n gemors, hoe jy ookal daarna kyk. Bloed in jou 

water. Genoeg om jou siek te laat voel. En van voor af skaam. 

Sarel: Ja, die skaamte. Ek het probeer “transparent” wees en vertel vir 

almal ek gaan in vir my prostaat. Toe bloos almal so erg, ek bloos maar 

saam, om nie uit te voel nie.  

Herman: Dit begin by die dokters. Hulle bloos sommer van haastigheid. 

Hulle vertel nie vir jou hoe die storie werk nie. Weet jy wat aangaan? 

Sarel: Wel, die Internet sê as jy pie, dan word jou water wit, want die 

sperm gaan nou in jou blaas in en nie meer deur jou penis nie. 

Herman: Nie juis 'n aangename gedagte nie. 

Sarel: Klinies beskou, is seks ook nie 'n aangename gedagte nie. 'n 

Vagina is nou nie juis die Mona Lisa nie, en manlike geslagsdele is, wel, 

'n grap op twee wiele.  

Herman: Ek het 'n vriend wat sy goeters Laurel en Hardy noem. 

Rushdie: Of wat van Tom, Dick en Harry. 

Herman: Telly Savalas is al snaaks genoeg. Of wat van sommer net, voël? 

Rushdie: Mense oorsee wil hulle vrek lag daaroor. Of as ek vir hulle sê ek 

wil net gou 'n bietjie gaan fluit. In Engeland was daar hierdie drie ouens 

wat  saam met my teen 'n muur staan en pie en probeer whistle 

terselfdertyd. Hulle het so gelag hulle het MEKAAR natgemaak. 

Herman: Met ‘n kateter aan kan jy lekker fluit. 

(Hulle probeer almal fluit, maar lag dan te veel). 

Almal: Hou op, hou op, dis te seer! 

Herman: Ek dink regtig ons moet die onderwerp verander. So jy was al 

oorsee? 

Rushdie: Was ek al oorsee? Ek was al terug huis toe ook. 'n Paar keer. 

Herman: Waar was jy gewees? 

Rushdie: Ag oral. Die UK, die US of A, die USSR, Yugo-Slavia die United 

Nations, Ukraine. U name it.  

Herman: Wat's jou lyn van besigheid? 
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Rushdie: My lyn is on-line, my broer. IT. Ek sê nou al vir my seun, 

aaitie, my laaitie, daais die toekoms. 

(Scarlet kom in met teaterbed, stoot dit langs Rushdie se bed in): 

Scarlet: Time to go. 

Rushdie: Ek het dan skaars hier aangeland. Jy moet my eers kans gee 

om bietjie bang te word. 

Scarlet: Jy, bang? Ek kan sommer sien jy skrik nie vir koue pampoen 

nie. 

Rushdie: Maar gaan ek ook so 'n ding voorin kry? 

Scarlet: Ja, anders raak jy verstop van al die bloed in jou water. Jou 

water moet die hele tyd loop, anders maak jou bloed klonte. 

Rushdie: En as ek 'n erection kry? 

Scarlet: Jy sal nie een kry nie, meneer Latief, dis te seer. 

Rushdie: Nee, wag nou eers, nou begin ek die bang 'n bietjie te voel. 

Scarlet (terwyl sy hom uitstoot): Lyk my ons sal jou moet opstrap, 

meneer Latief. Dit kan ook werk teen ereksies en sulke dinge. 

(Sarel loop in ander rigting. Scarlet kom in met Frieda, albei met 

clipboards. Stop eers by Herman, lees sy naam, sê sy bloeddruk is 

stabiel, hy het goed geslaap, het 800 ml urine gepasseer; intussen het 

Sarel omgedraai, vol konsentrasie op sy sak, loop in Frieda vas.) 

Sarel: Hokaai… Frieda! 

Frieda (kyk op van haar clipboard, skrik half, kyk hom vir ‘n oomblik aan, 

herken hom dan) 

Frieda: Sarel! Wat maak jy hier! 
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Toneel 2 
 

 

(Nag. Almal slaap. Rushdie het nou 'n dripstand langs sy bed, 

terug van die teater af. Frieda is besig om mense se kaarte met 

'n flits te check. Sarel staan op, neem sy sak in die hand en kom 

staan agter haar.) 

Sarel: Frieda. 

Frieda (swaai om): Hiert, hoe laat jy my skrik. 

Sarel: Hoe gaan dit, Frieda? 

Frieda: Jy moet terugklim in jou bed, meneer Van der Merwe. Dis nou 

slaaptyd. 

Sarel: Ons moet praat, Frieda. 

Frieda: Sagter, sagter, ek wil nie hê my pasiënte moet wakker word nie. 

Sarel (hard): Nkosi Sikel iAfrika! Sien, niemand word wakker nie. Hulle 

slaap die slaap van die getroue patriot. 

Frieda: Bly stil... bly stil... wil jy nou moeilikheid maak. 

Sarel: Ek sal as jy nie met my praat nie. 

Frieda: Net nie hier nie, kom net weg van die pasiënte af. 

(Frieda en Sarel, met sy sakkie agterna, beweeg na die toonbank aan 

die linkerkant. Frieda staan en skryf, met Sarel wat na haar kyk.) 

Sarel: Frieda, asseblief. 

Frieda: Ek het niks om vir jou te sê nie. 

Sarel: Maar ek het baie om vir jou te sê. Hoe jammer ek is. 

Frieda: Dit help nie om in die verlede te krap nie. Wat gebeur het, het 

gebeur. 

Sarel: Ek weet, ek weet. Maar die verlede wil my nie los nie. Herman sê 

ek het jou naam uitgeroep vanmiddag, in my slaap. 

Frieda: That doesn't prove anything. Jy't seker ander vrouens se name 

ook uitgeroep. 

Sarel: Hulle was die vrouens met wie ek getrou het. 
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Frieda: Hulle? Jy's 'n gelukkige man, meneer Van der Merwe. Ek wens 

jou 'n vrugbare lewe toe.  

(Frieda stap na OomH se bed toe. Sarel skuifel agterna). 

Sarel: Wag... dis nie hoe... ag, nou loop dinge nie die regte rigting in nie. 

Frieda: Ek kan jou nie help met die regte rigting nie. Pie maar net in die 

kateter. 

Sarel: Dis mos die ou Frieda daai, die meisie met die vlymskerp tong. 

Frieda: Ek's jammer, ek het dit nie so bedoel nie, maar jy hou my uit my 

werk.  

(Frieda loop terug na die toonbank, Sarel (al agter haar aan) 

Sarel: Maar jy moet met my praat, jy moet vir my sê jy vergewe my. 

Frieda: Ek het jou nie vergewe nie, Sarel, maar ek het jou wel vergeet. 

Sarel: Ek kan dit nie glo nie. Nooit sal ek dit glo nie. Nie na wat daar 

tussen ons was nie. 

Frieda: As iets pynlik was, werk 'n mens harder daaraan om dit te 

vergeet. Ek gaan nie nou al my harde werk ongedaan maak nie. 

Sarel: Maar jy moet my die kans gee om vergewe te word. Anders is jy nie 

meer die Frieda vir wie ek so lief was nie. 

Frieda: Jy was nie lief vir my gewees nie. Anders sou jy my nie gelos het 

nie. 

Sarel: Maar dis waaroor ons moet praat. Ek moet vir jou vertel wat 

gebeur het. Hoekom ek die grootste fout van my lewe gemaak het. 

Frieda: Wat ook al gebeur het en hoe dit gebeur het is nie relevant nie. 

Wat relevant is, is dat jy my gelos het. 

Sarel: Ek moes, Frieda, ek moes. 

Frieda: Moes is iets wat jy onder in 'n wynvat kry. Waarop jy trap. 

Sarel: Laat my net verduidelik, Frieda, dis 'n lang storie. 

Frieda: Jy's reg, hierdie storie het nou te lank geword. Jy moet nou 

terugklim in die bed, ek loop nou. 

(Frieda verlaat saal na regs. Sarel staan verslae met sy sakkie, loop dan 

stadig na sy bed, klim in en sit regop in die donkerte vir 'n ruk en tob; 

ligte fade) 
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(Scarlet kom weer binne, ligte word aangeskakel, pasiënte kom steunend 

orent, hou arms uit om helder lig weg te keer.) 

Scarlet: Rise and Shine. Dis Maandag en tyd vir 'n wonderlike nuwe dag 

om te begin. 

Herman: Maar moet dit verdeksels so vroeg begin... 

(Scarlet begin by OomH. Sy probeer hom 'n inspuiting gee.) 

Scarlet: Lê soontoe. 

OomH: Lesotho? Is ons nou in Lesotho? 

Scarlet: Ons is in Suid-Afrika en dis nie 'n knockshop game hierdie nie. 

Oom is geopereer en oom se prostaat is uitgehaal. 

OomH: Die staat betaal? Hoekom moet ek die staat betaal? Ek's nie 'n 

kommunis nie. 

Scarlet: Toe maar, oom, toe maar. Oom is in veilige hande. 

OomH: Hei, maar wat maak jy met my boud? Help, keer hierso, sy vat 

aan my boud! 

Scarlet: Nou hoe moet ek oom 'n inspuiting gee as ek nie aan oom se 

boud mag vat nie. 

OomH: Nee, maar vir wat. My boud is te oud.  

Scarlet: Oom Henning, ek het al baie erger boude as oom s'n gesien. 

Droë biltong, gedroogde perskes, boerbeskuit, Boereoorlog boude. 

OomH (rol om, rol weer terug). Maar dis nie fair nie. As jy aan my boud 

vat, dan moet ek aan jou boud ook vat. 

Scarlet: Waag dit net, oom, dan sit ek sommer hierdie syringe jy weet 

waar. 

OomH: OK, OK, maar ek gaan nou-nou aan jou boud vat. Gee my net 

kans. 

Herman: Aitsa, die oom verbaas my. Hy't geleer drink, hy weet wat om 

met 'n mooi boud te doen, en kyk net na sy sakkie: dis minstens 'n 

Grand Cru daardie. Anders as meneer Latief se Shiraz... wat sou jy sê? 

Bellingham? Zandvliet? 

Rushdie: Nei, ek drink mos nie, dis net druiwesap. 

Herman: Myne is darem al 'n roset. Ek sal gaan vir 'n Pinot noir (maak of 

hy wyn ruik en proe), 1997, in die middel van die oes. 
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Sarel (bedruk): Myne is nog 'n diep masala. Nagmaalwyn. My brood moet 

nog gebreek word en die wyn moet aan almal uitgedeel word. Ook aan 

Judas, voor die Groot Verraad. 

Herman: Sjoe, jy klink nogal depressed. Miskien moet jy jou gedagtes 

eerder instel op cane passion fruit en lemonade. Het jy al gesien hoe 

word jou pypie geel as jy jou vitamines drink? 

Rushdie: Oe. Was julle s'n ook so seer na die operasie. 

Scarlet: Wil jy iets vir die pyn hê?  

(Rushdie knik sy kop, Scarlet spuit hom in) 

Rushdie: Support your local hospital, get drugs free. Oooo, ek gaan nou 

op ‘n high gaan sesuur in die oggend. Alles is agterstevoor hier, dis 

erger as in China. 

Herman: Hei, Sarel, ek's jammer oor my lighartigheid. Ek het nie besef 

daar's 'n regte Frieda nie. 

Sarel: Dis OK. Ek het regtig nie geweet van wie jy praat nie. 

Herman: Hei, sorry, ek kan sien dit ontstel jou. Dis nie nodig om daaroor 

te praat nie. 

Sarel: Ek het haar naam heeltemal uitgewis. En baie ander goed ook. 

Herman (ongemaklik): Hulle sê as jy 'n groot trauma ervaar het, 

onderdruk, jy weet, jou ego dit so verbete dat jy, uum, goed net 

heeltemal bedek met die kombers van die onderbewuste. 

Sarel: Ons was so... close... so verlief op mekaar... so intiem... sy was 

deel van my en ek was deel van haar. 

Herman: Ja, die dae van ons jeug... 

Sarel: Maar nou is alles skielik terug, asof dit gister was.  

(Sarel staan op uit sy bed, sukkel na voor, waar hy later die gehoor 

aanspreek) 

Herman: Miskien ... is dit nie nou die regte tyd om daaroor te praat nie.  

Sarel: Enige tyd is die regte tyd. Of die verkeerde tyd, want dis in elk 

geval te laat. 

Herman: Wil sy nie self met jou praat nie? 

Sarel: Ek het probeer, gisteraand, maar sy wil niks weet nie. 

Herman: Maar hoekom, wat kon so erg gewees het? 
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Sarel: Ons liefde was die spesiaalste wat jy kon kry. Ek was wit, sy was 

bruin, maar ons het gedoen presies nes ons wou. As die bordjie sê bly 

van die gras af, het ons oor die grasperk geloop. As die bioskoop sê vol, 

het ons voor op die trappies gaan sit. As die kroeg oorloop in die straat, 

het ons ons gaan inwurm en op die toonbank gaan sit. Ons het dit 

geflaunt, arm in arm oor die kampus geloop. Sy was by die 

verpleegkollege, een van die eerste bruin studente, ek was besig met my 

honneurs in geskiedenis. Niemand het dit gewaag om ons te keer nie, 

ons was net te verlief op mekaar. Nie voor ons oë nie altans, want in die 

goeie ou apartheidstyl het hulle ons agter ons rug probeer bykom. Ek 

het genoeg pap wiele opgepomp vir 'n zeppelin. Ek het naderhand 'n 

voetpomp gekoop, dan staan ons in die straat en maak beurte om te 

trap, soos wyntrap in 'n vat, ons arms om mekaar terwyl ons mekaar 

soen. 

Herman: Fassinerend. Dit was heeltemal ander tye daardie gewees. Dis 

so 'n alledaagse ding vandag. 

Sarel (skuifel weg met sy sakkie): Maar dis genoeg. Meer kan ek jou nie 

vertel nie. 

Herman (word gered deur sy selfoon): Hallo Dexter, yes, yes. I'll be 

booked off for three weeks. A replacement? Nee, ons kan nie nou die 

kontrak verander nie... hy's gehuur as die hitman... hulle's baie 

meticulous oor hierdie soort van goed, die baas sal nie daarvan hou 

nie... gebruik silencers... ons kan ook nie ...  

(draai na ander, wat geskok luister:)  

Ag vader, sonder my stort alles ook in duie. 

(Weer in selfoon): 

Waarvoor wil julle nou die victim verander? 'n Mens kan nie sommer so 

'n ander victim kry nie. Dis nie target practice in die army dié nie. Yees, 

yes, ciao. 

OomH: Is die oorlog al verby? 

Herman: Hang af watter oorlog Oom bedoel, oom. 

OomH: Die Groot Oorlog... die Anglo-Boereoorlog. 
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Herman: Beide die Boereoorlog en die Tweede Wêreldoorlog is al verby, 

oom. 

OomH: Kan nie wees nie. Die nurse het dan van die oorlog gepraat. 

Herman: Sy was net stuitig oom. Bang oom wys haar naald af. 

OomH: Ek het al genoeg naald en gare in my liggaam. Ek voel al soos 'n 

hiekellappie. Maar was jy ook in die oorlog? 

Herman: Nee, ek was in g'n oorlog nie, oom. Ek het op Oudtshoorn 

geleer om te skiet, en met ‘n bajonet te steek. Maar net toe die oorlog 

behoorlik wou vlamvat, toe stel hulle dit af. 

OomH: Nou maar wag, ek moet net gou my ammunisie gaan tel. Waar's 

die toilet? (Herman beduie vir hom). 

Rushdie (wag tot OomH uit is): Hei, ek sê, my broe. Ek hoor jy's op soek 

na iets. 

Herman: Ek? Nee, ek het alles wat ek wil hê, net my blaas funksioneer 

nog nie so goed nie. 

Rushdie: Nee, ek bedoel. Jy lyk soos daai Soek en jy sal vind soort. Die 

wêreld se geduld. 

Herman: Nee, kyk in my bedryf, is daar lang rukke wat niks gebeur nie. 

Jy gaan jou gang, doen brood-en-botter goed, en eendag, net so, het jy 

'n hit. Na maande se watertrap. En nou sit jy skoon opgeskeep met die 

ding. 

Rushdie: Nogtans, nogtans, dit sal nie skade doen as jy ietwat vinniger 

kry wat jy soek nie, of hoe? 

Herman: Man, dit klink al meer of jy my iets wil gee. Ek is nie ongeneë 

oor 'n pakkie of twee nie. 

Rushdie: Of om iemand 'n presentjie te gee nie, of wat? 

Herman: Wat het jy vir my aan te bied? 

Rushdie: Die Cape Flats Jihad. 

Herman: Die Cape Flats Jihad. 

Rushdie: 'n Man van die Cape Flats Jihad. 

Herman: Ek's nie heeltemal met jou nie. 

Rushdie (kyk rond, leun dan nader aan Herman, trek aan sy kateter, 

moet eers sy sak oortel na die ander kant): Hier sit ons nou hand om die 
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blaas, as't ware. Hierdie man van die Jihad het al die goods, en nog 

meer. 

Herman: Jihad? Hokaai, wag nou eers... 

Rushdie: It's untraceable, man. Die Jihad is soos 'n black hole; as iets 

daarin gaan kom dit nie weer daar uit nie. Jy's absoluut veilig by hulle. 

Herman: Ja, maar wat laat jou dink ek... 

Rushdie: Your's is not to wonder why. Plaas net die bestelling. Noem net 

die naam. Die res word vir jou gedoen. 

Herman: Which is why ons net hier 'n halt moet roep, voor daar 'n 

misverstand is. Waarvan praat jy, drugs? 

Rushdie: Drugs? Die Jihad is nie into drugs nie, my maat. Dis 

disinformasie van die polisie.  

(Frieda kom ingestap, met Sarel agterna met sy sakkie,  

so vinnig as wat hy kan. Herman en Rushdie maak of hulle slaap.) 

Sarel: Jy moet met my praat Frieda, ek is jou pasiënt. Jy moet my 

gesond maak. 

Frieda: Ek's nou klaar met my nagskof. Ek wil nou huis toe gaan. 

Sarel: Net tien minute, vyftien minute. 

Frieda: Dis nie nou die tyd om oor sulke goed te praat nie. Dis sewe-uur 

in die oggend. 

(Sarel en Frieda bereik die tuin regs): 

Sarel: Van wanneer af maak tyd saak in 'n hospitaal? Hier kry 'n mens 'n 

nagmerrie voor jou oggendtee. En kan jy nie meer onthou nie, al daai 

oggende in Stellenbosch, wanneer die son net aan die opkom is, en die 

sonstrale oor ons bed val. 

Frieda: Ek gee jou vyf minute. Net vyf. 

(Sarel gaan staan agter haar, wil aan haar skouers, doen dit liewer nie)  

Sarel: Hoe kan vyf minute ooit genoeg wees? Ons het vyf minute nodig 

gehad net om hallo of koebaai te sê. 

Frieda: Dis alles in vergeet se land daai. 

Sarel: Ek het ook vergeet, Frieda. Om dieselfde rede as jy, want dit was 

te pynlik. Maar alles kom nou terug soos 'n stroom water, wat nie wil 

ophou nie. My land van karamel en heuning, onthou jy dan nie. 
 17



(Sarel vat versigtig aan haar, sy sit haar nie teë nie) 

Jy is nog net so mooi soos altyd. Jou vel is nog soos karamel, jou borste 

moet soos heuning wees. 

(Stryk met sy wysvinger langs haar rugstring af) 

Op berge en in dale... het ek vir jou gesing, onthou jy dan nie. Hoeveel 

kere het jy nie omgedraai en vir my gesê: Ek dag dan jy glo nie in God 

nie. Dit was ons speletjie, en jy het my hand oral laat gaan. En oweral 

is God, het ek gesing. En Allah, en Boedda, en Sjiva, en Zeus, en 

Olympus en Poseidon... 

Frieda: En eendag het jy my kom haal en vir my gesê ek moet my klere 

uittrek en jy't 'n yslike lys uit jou sak gehaal en vir my tweehonderd 

gode se name gelees. En my 'n soen vir elkeen op my lyf gegee. 

Sarel: Hoe kon ek dit ooit vergeet. Tussen jou tone het ek nog vir Zimu 

en Isis en Shiva gekry. 

Frieda: Ja, Sarel, ons was lief vir mekaar. Ons het sulke groot planne 

gehad. Ons sou nog oorsee gaan. Londen toe, of Amsterdam. Om weg te 

kom van die army. En toe eendag... 

Sarel: Dis wat ek vir jou moet vertel. Dis ons unfinished business, nou 

twintig jaar al. 

Frieda (gaan sit, trane in haar oë, sakdoek in die hand): Nou vertel vir 

my. Sarel van der Merwe. Vertel vir my laat ek hoor. 

Sarel: Dis... dis... moeilik vir my. Dit klink so onnosel, nou na al die jare, 

so vol van myself, so dom... ek... (gaan sit langs haar) 

(Stilte vir 'n ruk, terwyl hulle vorentoe staar die verlede in.) 

Sarel: Dit het begin by al daai pap wiele, al daai vuil kyke, al daai stampe 

van agter af sonder dat jy weet van wie dit kom. Eers het ek my nie 

gesteur aan politiek nie. Ek het gedink dis vuil, en 'n spel vir die 

gieriges van aard, gieriges vir geld en mag. Maar toe begin ek dink: Wat 

gaan van ons word. Om na Londen of Amsterdam te vlug sou maklik 

wees, en opwindend, maar wat dan? Sê nou ons wou eendag terugkom, 

waarheen sou ons terugkom?  

Frieda: Daar was genoeg mense wat ons goedgesind was. Onthou jy vir 

Tannie Koekoe? 
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Sarel: Ek het gelees van haar dood. Vyf jaar gelede.  

Frieda: Sy't altyd vir ons koekies en tee gebring as ek oorgeslaap het. 

Sarel: Ons het eers gedink dis want sy wou kom spioeneer, maar later 

het sy dit net op die trappies neergesit en saggies teen my deur geklop. 

Frieda: Ons het liefde gemaak met koppies tee in ons hande. 

Sarel: Ek het die koekies se krummels van jou borste afgelek. 

Sarel: Daar was mense soos sy. Maar altyd konfidensieel, altyd in die 

verbygaan, altyd so terloops. Maar net genoeg om my te laat dink, 

miskien is daar iets hier om voor te veg, waarvoor 'n mens moet veg. 

Iets waarvoor jy vaarwel kan roep aan Amsterdam. En ek het gedink 

aan al die lovers soos ons, al die mense wat na ons sou kom. Dis toe 

dat Sagmoedige Neelsie sy move maak. 

Frieda: Sagmoedige Neelsie. 

Sarel: Jy moet hom onthou. Kerneels Wolmarans. Die minister se seun. 

Frieda: Ek onthou vir Sagmoedige Neelsie. Ons het altyd gedink hy's van 

die politiek gered want hy praat so sag. 

Sarel: Hoe verkeerd was ons nie. Neelsie het eendag na my toe gekom, en 

eenvoudig gesê: Sarel, jou land het jou nodig. Ek wou eers lag, maar hy 

was so ernstig. Hy het vir my gesê hy's 'n lid van 'n geheime 

organisasie, en hy praat van die Perdekommando, en hoe die 

organisasie in die kloue van 'n klomp regses was. Sagmoedige Neelsie 

het my oortuig. Die linkervleuel, dié wat hervorming voorgestaan het, 

kon sy kragte net sterk van buite af, deur die regte mense as nuwe lede 

in te voer. 

 (Sarel staan op, ongemaklik om oor hierdie dinge te praat) 

 Ek het geval daarvoor, vir Neels se sagte woordjies. Ek het gedink ek 

gaan op 'n mission. Toe hy vir jou bysleep. Sagmoedige Neelsie was 

ferm. Ek moes jou los anders sou die regses my lidmaatskap nooit 

goedkeur nie.  

(Frieda loop eenkant toe) 

 

Vergeet dit, het ek vir Neelsie gesê. Maar in die weke daarna het ek al 

meer begin dink: Was hier nie die kans om iets reg te kry nie? Ek was 
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verwaand genoeg om hom te glo toe hy sê ek sal binnekort 'n stem wees 

na wie mense sou luister. En dis toe dat ek die swakste besluit van my 

lewe neem. 

Frieda (meganies, asof sy nie 'n vraag vra nie): Hoekom het jy my nie 

vertel nie. 

Sarel: Dis al hierdie bende-bende nonsens. Ek moes hoog en laag sweer 

ek sou niemand vertel nie. 

 Ek het besluit om jou op te gee. Dit was die enigste manier hoe ek ons 

liefde suiwer kon hou, verstaan jy? Ons was in elk geval gedoem, 

politiek sou die een of ander tyd binnegesmokkel word. Ek het gedink 

as ek eers in is, kan ek jou alles vertel. 

Frieda: En hoekom het jy toe nie? 

Sarel: Ek het al meer ingetrek geraak in die spul. Hulle het my laat 

lesings en submissies opstel waarin ek uitspel dat apartheid nie kon 

hou nie, dat die Koue Oorlog nie kon hou nie. Mense het actually my 

obskure vakgebied, geskiedenis, ernstig opgeneem. 

Frieda: Dis natuurlik wat Neelsie se eintlike doel was: Om jou te 

koöpteer. 

Sarel: Toe ek tot verhaal kom, was dit reeds te laat. Ek het probeer om 

jou op te spoor, maar oral het ek my in 'n muur vasgeloop. Ek was van 

hospitaal na hospitaal, ek was by jou ouerhuis in Athlone. Maar 

niemand het ooit geweet waar jy was nie.  

Frieda: Ek weet, ja. Ek het jou 'n paar keer gesien. En dan het ek maar 

agter 'n muur ingeduik. Toe jy eenmaal by my ma-hulle aankom, het ek 

in 'n klerekas gaan wegkruip. 

Sarel: Ai, Frieda, as ek dit maar geweet het, het ek daai kas met my kaal 

hande uitmekaar geruk. 

Frieda: Die ding is net, Sarel, ek weet nie of ek jou moet glo nie. 

Sarel: Dit is die waarheid. Waarom sou ek nou, wanneer alles verby is, 

wil lieg? 

Frieda: Ek glo jou storie, dis nie my probleem nie. Maar ek glo jou nie 

dat jy gedink het jy was op 'n mission nie. Julle is almal dieselfde, julle 
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Organised Afrikaners. Julle gee voor julle werk vir die groter geheel, 

maar eintlik gaan dit om julself. 

Sarel: Moenie dink dit was alles maanskyn en rose nie. Dit was die 

ongelukkigste jare van my lewe. 

Frieda: Daai storie het ek ook al gehoor. Hoe julle ook gesuffer het onder 

apartheid; hoe julle almal so hard baklei het. Die groot probleem met 

die nuwe Suid-Afrika is dat witmense nie weet wat suffering is nie. 

Julle het nie gesuffer onder die groepsgebiedewet nie, julle het nie 

gesuffer onder die noodtoestand nie, julle kinders en broers en susters 

en pa's en ma's is nie voor jul oë doodgeskiet nie. Julle weet nie wat dit 

is om julle vriende te hoor gil in die polisiesel langs jou eie nie, hoe dit 

voel om die water in die voor by jou sel te sien afloop, en die bloed in 

die water is dié van jou beste vriendin. 

Sarel: Frieda... ek probeer nie... 

Frieda: Wat jy gedoen het, het jy gedoen. Dis die verlede. Ek het niks 

teen jou nie, voel niks vir jou nie, ek haat jou nie, maar vergewe kan ek 

jou nie. (Exit na regs) 

(Sarel tel sakkie op, staan daarmee in sy hand en kyk haar agterna)  

Sarel: Frieda! Kom terug! Kan jy nie sien nie, alles het reg uitgedraai. 

Sonder ons sou die land nie verander het nie. Frieda! Dit was nie net 

julle nie! Ons het ook ons deel gedoen! 

(Sarel staan haar agterna en kyk, naderhand draai hy om, skuifel terug 

na sy bed. Ligte verdof.) 
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Toneel 3 

 
(Toneel: Dieselfde. Vroegoggend, hospitaaltyd) 

 

Oom Henning: Watse dag is dit vandag? 

Herman: Ek sal nou nie my kop op 'n blok sit nie, en ek wil geen finale 

oordeel vel voor ek nie die saak van alle kante bekyk het nie, maar dit 

sal my nie verbaas as iemand môre aankondig dis Woensdag nie, wat 

beteken dat dit Dinsdag is vandag nie. 

Oom Henning: Spot jy met my? 

Herman: Nooit nie, oom. Dis maar die verveling wat my so maak praat. 

OomH: Slaap en eet, dis al wat hulle wil hê jy moet doen. Jy mag nie 

eens water afslaan nie. Hulle sit vir jou 'n pyp voor in. Het jy ook so een 

in? 

Herman: Die einste, oom. Solank daar bloed in ons water is, moet ons 

maar hier sit, vol drugs en droë vrugte. 

OomH: Maar jy kan darem nog skryf in jou boekie. Ek het lankal vergeet 

hoe om te skryf. 

Herman (potlood in die hand): Nie dat dit altyd werk nie. Watse woord 

rym met meisie? Sysie, lysie. Ek maak 'n lysie vir my meisie, nou's alles 

nie meer pluis nie, sy dink net aan huisie, huisie.  

OomH: Dis wat ek ook sê. Los die vrouens uit. 

Herman: Maar wat ek nog wou weet, is hoekom verkoop oom-hulle nie 

daai elandswortel nie. Brandewyn en Coke en al. 

OomH: Nee, dit kan ons darem nie doen nie. 

Herman: As dit werk sal niemand vrae vra nie. 

OomH: My vrou wou dit verkoop, die ou slet, maar ek het my voet 

neergesit. 'n Mens verkoop nie die gawe van die Here nie. 

Herman: Maar ek dag dan dit kom van die Boesmans af. 

OomH: Die Boesmans werk almal vir die Here. 
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Herman: Maar miskien wil die Here hê oom moet dit verkoop sodat oom 

meer daarvan kan aankoop en verder versprei. 

OomH: Niemand sal ons glo dit kom van die Here af nie, almal sal sê ons 

probeer die Boesmans verneuk. 

(Scarlet kom in, meet 'n slapende Sarel se bloeddruk en koors.  

Sy lyk bekommerd):  

Scarlet: Suster, suster...  

OomH: Jong, die Sarel lyk nie vir my te lekker nie. 

Scarlet: Ja, dit gebeur met so een uit 'n honderd pasiënte. As die bloed 

in jou water klonte maak, dan blokkeer dit die opening en jy blaas op. 

OomH: Blaas op? 

Scarlet: Of dit kom uit by jou snoopy. 

Herman: Snoopy? 

Scarlet: Ja, die verbande om jou penis. Dit lyk net soos Charlie Brown se 

hond. 

Herman: En as daar nog te veel water is? 

Scarlet: Dan is dit 'n groot gelol. Dan pass die meeste mense sommer 

uit. Hulle praat eers in alle tale en dan kap hulle om. 

Herman: En Sarel? Sal hy OK wees? 

Scarlet: Hy's wat ons noem 'n Clot. Sy bloed clot maklik. 

Herman: So 'n ou klont. Bloed wat nie wil wegvloei nie, wat 'n simbool. 

Het julle al gesien hoe mooi lyk ink wat in water vloei? Bloed sal nog 

mooier lyk… 

(Herman se selfoon lui): 

Hallo, Dexter, you're at it early in the morning. What's that? We've got a 

new guy. It's for the best probably. Still, it's a pity about Dirk. Who 

wasted him, us? Says who? They'll have to produce some evidence, not 

just dirt. It's no use if the grave's empty and there's no body. Who, 

Jonathan? What does he want a hitman for? He's not going to learn 

anything from our local types. They go for the boots 'n all variation. You 

know, get half a dozen of your buddies, hijack a minibus taxi, and 

obliterate the target with five hundred AK47 rounds. All this planning 
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isn't necessary. It's just a small murder in a small town. That's OK by 

me. Send my love to Yvette. Ciao. 

(Rushdie kyk Herman grootoog aan) 

Herman: Wat? 

Rushdie (staan op, loer by Sarel se bed in): Dink jy dié ou kan ons hoor. 

Herman: Miskien moet ons fluister. 

Rushdie: Is jy ‘n gangster? 

Herman: Wat? 

Rushdie: ‘n Gangster. ‘n Boeremafia.  

Herman: Lyk ek vir jou soos ‘n gangster? 

Rushdie: Man, g'n ware gangster lyk soos 'n gangster nie. En waarmee 

julle Boere die beste was, was met camouflage. Julle lyk almal soos 'n 

klomp oompies vol droompies, maar dan wys die Truth Commission 

julle was al die tyd lede van 'n hit squad. 

Herman: Wag so ‘n bietjie. Die hit squads was net 'n handjievol. 'n Paar 

dosyn op die meeste. 

Rushdie: En al julle ander gangs? Die Vriendebond en die 

Perdekommando. Ons gangs moes gevaarlike goed doen soos drugs en 

burglary, julle se gangs het sommer die geld in die staat se kantore in 

jul sakke gestop. Onder die Engelse ook, hulle is verniet so vroom, dis 

die Free Masons, en Sons of England. Dis net gangs waar jy kyk. Suid-

Afrika is die geheimsinnigste land in die wêreld.  

(Sarel sit regop, sy oë wild, hy hiperventileer) 

Sarel: Ek kan nou nie meer nie. Laat my net hierdie ding uittrek. 

Asseblief tog. Frieda... Frieda... Ek's nie 'n lid nie, hoor jy vir my. Ek het 

nooit 'n lid geword nie. Vat my na die land van karamel en heuning. Op 

berge en in dale... 

(Herman en Rushdie spring op, sukkel om hul beddens  

met hul sakkies, skree albei)  

Herman, Rushdie: Nurse! Suster! Help!  

(Rushdie kom tot sy sinne, gaan weer terug na sy bed en druk die 

noodknoppie. Herman druk op Sarel se lyf):  

Herman: Wat 'n gemors! Help hierso! Ons moet dit keer. 
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(Scarlet en 'n stagehand kom ingestorm, laat Sarel teruglê,  

sit suurstofmasker op sy gesig en rol sy bed na links af.) 

Rushdie: Hei sorry, man. Ek het nie gedink hy is so siek nie. Sorry, 

sorry. 

Herman: Dis alles so skielik. (Kyk onder sy kombers in om te sien of alles 

OK is). Hoop net nie dieselfde gebeur met my nie. 

(Almal kom nou eers oor die skok. Frieda kom ingehardloop) 

Frieda: Waar's hy? Waar's Meneer van der Merwe? 

Herman (wys na links): Hy's hier uit met 'n suurstofmasker.  

(Frieda af na links) 

Rushdie: Ek wou maar net my punt maak. 

Herman: Nee man, dis nie jou skuld nie. Hy was reeds besig om op te 

blaas en uit te pass. 

(Albei sit en tob. Herman begin naderhand weer skryf. Rushdie klim uit 

sy bed, gaan staan langs Herman s’n en probeer lees. Herman sien dit 

en hou sy notaboek teen sy bors. Rushdie skuifel weg.) 

Rushdie: Maar wat sit jy so en skryf daar? Die groot Afrikaanse novel? 

Herman: Rympies. Sommer een oor brood. 

Rushdie: Hoekom brood? 

Herman: Miskien oor die kos hier te fancy is. Of miskien laat al hierdie 

wyn in ons sakke my dink aan brood breek by die Nagmaal. Christus se 

bloed en sy liggaam, jy weet. 

Rushdie: Ja, julle Christians is mos 'n klomp cannibals. 

Herman: O, ek het vergeet. Jy is 'n Muslim. Maar hoekom noem jy 

jouself 'n Muslim? Wat's verkeerd met Moslem? 

Rushdie: Ek's mos nie 'n ou wat mos 'n lem dra nie. Muslim is hoe ek 

grootgeword het, en Muslim is hoe ek sal afsterwe. 

Herman: Ja, maar Muslim is after all, Engels. Ek is nie ‘n taalstryder 

nie, maar dit maak vir beter kommunikasie. 

Rushdie: Beter kommunikasie! Niemand kan daai Afrikaans verstaan 

wat julle praat nie. Julle praat Afrikaans asof julle ‘n besemstok in julle 

holle het en 'n kateter voorin.  

Herman: Ons praat maar soos ons praat. 
 25



Rushdie: Maar moenie worry nie, Afrikaans is 'n lorrie wat wag om 

gehijack te word. 

Herman: Skaak. 

Rushdie: Nee, dis g'n lanie speletjie nie. Die skollies gaan hom hijack. 

Die skollies en die gangsters en die armes.  

Herman: Die regte Afrikaans is skaak. Dis 'n mooier woord as hijack. 

Rushdie: Waar kom jy daaraan? Laat ek jou vertel van my eie suster. 

Sy’s nogal... (Rushdie fluit en wys met sy hande hoe mooi sy is). Sy’t 

hierdie Nuwe Suid-Afrika lanie van Linden gehad wat by haar vlerke 

sleep. Hy wou vir haar ‘n grassnyer koop, toe los sy hom net daar. 

Herman: Ek sal ook ‘n vryer los wat vir my ‘n grassnyer wil gee. 

Rushdie: Nee, dis want sy werk by ‘n hardeware winkel en sy’t gekla 

alles is te duur. Maar dis nie daaroor nie. Dis oor hulle toe begin stry. 

Herman: Oor ‘n grassnyer? 

Rushdie: Nie ‘n grassnyer nie, ‘n lawn mower. Dis wat sy vir hom sê: Dis 

‘n lawn mower. En hy hou vol dis ‘n grassnyer. Toe sy hom nou los vra 

ek vir haar, hoekom, dis dan ‘n Nuwe Suid-Afrika lanie van Linden? Sy 

sê toe: As hy ‘n lawn mower ‘n grassnyer noem, wat sal hy my noem: ‘n 

Naaimasjien? 

Scarlet (kom trek Sarel se bed reg ens):  

Scarlet: OK, mense Meneer van der Merwe is in die high care unit vir 'n 

rukkie, maar alles is basies OK. Eintlik maar 'n roetine ding. Dit gaan 

nie met julle gebeur nie. En vir julle is dit nou tyd om te slaap. 

Rushdie: Maar ons is nog te opgewerk, nurse. En dis nou halfeen. Wie 

slaap in die middel van die dag? 

Scarlet: Dis hospitaaltyd dié, onthou. Jy het jou papiertjie geteken en tot 

die dokter sê jy kan uit, maak jy soos ons sê. Rules is rules. 

(Almal lê maar terug, sit oorfone aan, ens. Ligte verdof, gou begin hulle 

snork. Ligte op regs, op Sarel se trolliebed. Frieda aan sy sy.) 

Frieda: Ek het gekom so gou as wat ek kon, Sarel. 

Sarel: Jy's die mooiste vrou in die wêreld. 

Frieda: Jy, meneer van der Merwe, het te veel happy gas ingekry. 

Sarel: Frieda, ek... 
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Frieda: Sarel, ek... 

Sarel: Praat jy eers. Ek kan nie ophou luister na jou stem nie. 

Frieda: Nee, gaan jy eers... ek het... 

Sarel (neem Frieda se hand): Frieda, ek het nooit by daai organisasie 

aangesluit nie. Ek het nie die paal gehaal nie. Ek was nie genoeg van 'n 

ware Afrikaner vir hulle nie. 

Frieda: Sjjj, moenie te veel tekere gaan nie. Jy moet teruglê en rus. Ek 

het geweet, Sarel. Ek het dit geweet. 

Sarel: Maar hoe dan... dit was veronderstel om geheim te wees. 

Frieda: Sagmoedige Neelsie het dit vir my kom sê.  

Sarel: Sagmoedige Neelsie!?! 

Frieda: Sagmoedige Neelsie het vir my kom sê jy is 'n kandidaat vir die 

organisasie en dat ek die enigste struikelblok in jou pad is. 

Sarel: Maar... al die jare... 

Frieda: Al die jare... Nou begin dinge vir my sin maak. Dis alles 

Sagmoedige Neelsie. Dis hy wat ons vergiftig het. Hy en sy knoeiwerk. 

Sarel: Wat bedoel jy? 

Frieda: Sarel, Neelsie het vir my dieselfde storie vertel. Van hoe die land 

deur 'n krisis gaan en hoe ons almal ons offers moet bring. 

Sarel: Wanneer het hy met jou gepraat? Waar?  

Frieda: Hy het by my in my ouerhuis kom praat. Reg in Athlone. Voor 

my broers. 

Sarel: Het hy gesê jy moet my los anders kan ek nie lid van die 

Perdekommando word nie?! 

Frieda: Net so. Hy het gesê jy kan nog 'n belangrike man word, en baie te 

sê hê in die binnekringe van Afrikanerdom. Hulle het jou nodiger gehad 

as ek, het hy gesê. 

Sarel: En wat het jy gesê? 

Frieda: Ek het net gesit en geluister. Nie soseer na sy woorde nie, maar 

sy stemtoon. Dit was so, hoe kan ek sê, leedvermakerig. Veral toe hy 

my begin afspeel teen jou. 

Sarel: Hoe het hy dit reggekry? 
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Frieda: Hy het vooroor geleun in sy stoel en my in die oë gekyk, en gesê: 

Of het jy hom nodig, Frieda. Of het jy 'n witman nodig om jou die pad te 

wys. Want alleen is jy nie goed genoeg nie. Net so, reg voor my broers. 

Ons was almal so geskok, ons het net daar gesit, maar toe begin my 

broers baie kriewelrig raak. En ek sê vir Neelsie dis dalk beter dat hy 

loop, want hy is obviously 'n verdwaalde whitey in 'n dangerous 

township en dit begin nou juis donker raak. 

Sarel: En jou broers? 

Frieda: Wat dink jy? Hy is skaars daar weg in sy BMW toe begin hulle 

my inklim. Wat soek jy met sulke gemorse, het hulle gevra. Hulle is 

almal dieselfde, al die witmense, hulle haat ons en kan ons nie verduur 

nie. Dis hoekom hulle ons weggesmyt het op die Cape Flats. En ek het 

terug geantwoord jy is nie soos hulle nie, jy's anders. Maar ek het klaar 

deur ander oë na jou gekyk. 

Sarel: So 'n knoeier. So 'n Machiavelli. Om te dink dat ek so kon val 

daarvoor. Wag, ek moet nou eers opstaan, dis alles net te veel vir my. 

Frieda: Nee, wag, jy moet lê, jy's te swak om op te staan. Ons moet nou 

eers hier ophou. 

Sarel (gryp haar hande): En wat nou, Frieda. Wat gaan ons nou maak. 

Frieda (hou sy hande teen haar gesig): Ek het so geskrik, Sarel. Ek het 

geweet jy's in goeie hande en alles sal regkom. Maar ek het nogtans so 

geskrik. 

(Lig verdof op Frieda en Sarel, verhelder weer op  

Herman en Rushdie se beddens. Rushdie klim van die bed af, sien 

Hermans sit regop) 

Rushdie: Nei, ek kan nie slaapie 

Herman: Selfde hier. So stuur jou job jou baie oorsee? 

Rushdie: Nei, dis affirmative action wat my so baie laat reis. Get a tan, 

see the world. 

Herman: Hoe so. 

Rushdie: Nei, outjies soos ek is mos hoog in demand. Token blacks. Nou 

ek’s bly om swart genoem te word, want ‘n whitey wil ek nie wees nie. 

Maar as al hierdie Engelse businessmen aangaan oor hoe baie hulle 
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doen vir transformation, dan kan ek dit nie meer vat nie, dan check ek 

my my e-mails vir werk oorsee, en daar gaat ek. 

Herman: Kry jy maklik werk oorsee? 

Rushdie: Maklik genoeg. Maar ek kan nie so lank daar bly nie. Die 

racism is te erg. As hulle hoor jy’s ‘n African, dan dink hulle jy gee nie 

jou kinders genoeg kos nie. So dan kom ek maar weer terug. Ek het ‘n 

soort shuttle identity. 

Herman: So jy hou van reis. 

Rushdie: Kom lat ek vir jou sê, die beste travels was in my eie land. 

Oorsee het van my ‘n patriot gemaak. Partykeer bedank ek my job net 

daarvoor. Ek pak my kind en my vrou in die camper van en ons ry die 

hele land deur. Pofadder, Keimoes, Vryburg, Zeerust, Nylstroom, 

Thohoyandu, Duiwelskloof... ek het al dinge daar gesien wat my asem 

weggeslaan het. Dan word ek van voor af kwaad vir die Boere. Oor wat 

julle al die jare van ons weggehou het. Hierdie mooi land het julle 

verander in lelike poskaarte in 'n keffie op die hoek. Maar dan sit ek so 

en uitkyk, en ek sê vir myself: hierdie land is te mooi om kwaad te wees 

vir die Boere. Hierdie land sal self met die Boere afreken. Hulle sal 

vergete raak onder al die mooi. Hulle en hulle lelike geskiedenis, dis 

verby met hulle. 

Herman: Jy klink baie bitter. 

Rushdie: Ek's nie bitter nie, ek’s suur. Daar by Tzaneen het ek my 

camper van gestop en oor die draad geklim om 'n lemoen te pluk. Ek sê 

vir myselwers, laat iemand my net keer om hierdie lemoen te pluk, dan 

moer ek hom net daar. Niemand keer my nie, maar toe ek die lemoen 

eet, is hy nog suur. Toe sit ek al daai mooi lemoene so en kyk, en ek 

dag, OK, lemoen, jy is soos my lewe, jy is nou nog suur, maar eendag is 

jy soet, dan kom ek jou haal. 

Herman: Ons sit almal en wag vir die lemoene om soet te word, nie net jy 

nie. En ons is almal bly apartheid is weg, nie net jy nie. Ons het nie 

gesuffer nie, ons whiteys nie, maar daar's min witmense vandag wat na 

die verlede wil teruggaan. Ten spyte van al die crime en gemors. 
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Rushdie: Ja, ek ken daai storie. Nou-nou gaan jy my vertel van hoe ons 

almal moet saamstaan teen die global village. Ons Afrikaanspraters. 

Herman: Wel, miskien het jy 'n punt beet. Daar is nog baie fights wat 

voorlê. Allerhande nuwe fights. 

Rushdie: Hei, pel, maar fights wil ek nie met jou fight nie. Ek en jy gaan 

nog besigheid praat. Solank ons net nie inkonk soos ou arme Sarel nie.  
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Toneel 4 
 

 

(Herman in stoel voor sy bed, Sarel in sy bed, maar dié keer het hy ‘n drip 

stand en mediese toerusting by. Rushdie loop stadig op en af vir 

oefening, OomH skuifel met sy oë op die grond, loop in goed vas) 

Rushdie: Hei, oompie, wat maak jy? Speel jy stock cars? 

OomH: Ek soek my bril. 

Rushdie (kry dit by sy bedkassie): Hierso, hier’s hy. (Lei OomH soontoe) 

OomH: Ek dag amper Anna is hier. Sy steek altyd my bril weg. Dan 

voeter ek in die glasdeur in. Sy wil haar doodlag, kan jy glo. 

Rushdie: Het sy insurance? 

OomH: Rinse? Sy spoel niks af nie, net haar tande. 

Rushdie: Het oom ‘n policy op haar naam? As sy skielik die gees oorgee, 

sal oompie ‘n bietjie geld uit haar kry? 

OomH: Geld uit haar kry? Sy steek dit weg vir my. Dan’s dit in ‘n 

koekblik, dan in die toiletrol, dan in haar skoen se punt. Maar ek kry 

dit altyd weer. Behalwe as sy my bril ook wegsteek. 

Rushdie (kyk rond om te sien of die ander hoor): Wat ek bedoel is, wil 

oom nie van haar ontslae raak nie? Haar eliminate nie. Op ‘n 

permanente vakansie stuur. Miskien betaal Sanlam dan iets terug. 

OomH: Skatlam. Wie’s jou skatlam? 

Rushdie (gee sommer op, skuifel na Herman toe): Wat is die korrekte 

Afrikaans (maak 'n slap gewriggie) vir hitman? 

Herman: Hitman? Sluipmoordenaar. Baie beskrywend. Het my altyd laat 

dink aan 'n luiperd. Luiperd, jou sluiperd, jou moordenaar. 

Rushdie: Maar dis mos ‘n 'assassin'. 'n Mens sê tog nie jy gaan nou 'n 

sluipmoordenaar huur om my vrou se lover dood te maak nie? 

Herman: Nee, jy sal nie. Want sluipmoordenaars werk vir die CIA en die 

KGB. 

Rushdie: Presies. As die Boere iets slegs wil doen, dan doen hulle dit in 

Engels. Soos in hit squads en forced removals.  
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Herman: Seker want al die klikbekke is Engels. 

(Enter Frieda, vroetel by elkeen) 

Frieda: Nog net een dag, sou ek skat, en julle is hier uit? Is julle nie bly 

nie? 

Herman: Bly? Om weer in die wrede buitewêreld gewerp te word soos 

weeskinders? 

Frieda: Nou deur wie wil jy gepamperlang word? Deur 'n sagte handjie of 

twee by die huis, of deur my? 

Herman: Wel... 

Rushdie (wanneer hy seker is sy’s weg): Hei, Herman, kan jy dan nie ‘n 

skimp vang nie. Jy’t gehoor, ons moet praat voor hulle ons huis toe 

stuur. 

Herman: Sie jy tot ruste kom. Wat wil jy van my hê? 

Rushdie: Dis nie wat ek wil hê nie. Dis wat jy van my wil hê. 

Herman: Wat is dit wat ek so graag van jou wil hê? 

Rushdie: Jy soek iemand om die vuilwerk te doen. Ek het gehoor nou die 

dag toe jy op jou selfoon praat. 

Herman: Watse vuilwerk praat jy van? 

Rushdie (kyk onrustig rond): Nie so hard nie, man. En moenie worry nie, 

ek sal nie probeer uitvis wat jou motiewe is nie. Al wat ek oor praat is 

die hitman. 

Herman: Watse hitman? 

Rushdie: Ek het jou mos vertel van die Cape Flats Jihad. 

Herman: Cape Flats Jihad? Hitman? Sluipmoordenaar? Wag so ‘n 

bietjie… jy dink ek wil iemand huur… om iemand anders te pos?!! 

Rushdie: Ek ken julle Boeremafias. Julle wil nooit self jul hande  

vuilmaak nie. Soos al daai ministers van PW Botha. 

Herman: Hokaai, net daar. Ek dink hier is ‘n lelike misverstand aan die 

gang. ‘n Baie lelike een. Ek’s g’n gangster nie. Ek is ‘n filmmaker. Ek is 

besig om te werk aan ‘n film oor ‘n moord. En ek  soek ‘n hitman ja, 

maar glad nie om die redes wat jy dink nie. 

Rushdie: Jy bedoel… jy maak movies? Maar jy’t dan gesê. O my fok, 

hoe’t ek nou my mond verby gepraat. 
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Herman (hande in die lug): Hei, pel, ek het niks gehoor en niks gesien 

nie. Dis die nuwe Suid-Afrika dié. ‘n Mens draai die ander wang en kyk 

skeel om niks raak te sien nie. Jou sake is jou sake. 

Rushdie: Maar wat wil jy dan met ‘n hitman maak? En jy praat dan van 

‘n contract en silencers? En ‘n hit. 

Herman: ‘n Hit is ‘n hit, jy weet, iets wat die kykers gaan trek. En die 

kontrak gaan oor veranderinge aan die draaiboek. Sien, die film se 

naam is Bloed in die Water, en die openingstoneel is veronderstel om 'n 

bloeiende man te wys wat in 'n rivier afdryf. Nou redekawel almal of sy 

keel afgesny moet word, en of hy vol gate geskiet moet word. Anders 

gaan daar dalk te min bloed wees. Die skrywer sê nou iemand wat kele 

afsny is heel anders as iemand wat mense vanuit 'n vloot karre afmaai. 

Soveel veranderinge staan nie in sy kontrak nie. Maar as ons iemand 

anders kry, moet hy die swye opgelê word, wat ons prokureur 

"silencers" noem. Jy kan nie glo hoe baklei almal nou nie. Cut-throat 

kompetisie. 

Rushdie: Maar wat van die hitman? Jy’t gesê jy soek een. Ek het met my 

eie ore gehoor. 

Herman: Nee, nee... ons het hierdie akteurs wat hul werk te ernstig 

opneem, man. Nou wil die een wat die hitman speel 'n regte hitman 

ontmoet sodat hy 'n bietjie method acting kan toepas. Jy weet,  Robert 

de Niro in Raging Bull - 'n regte pyn in die gat vir producers. 

Rushdie: Hei, maar hier is nou net heavy misrepresentation aan die gang 

hierso. Nou dink almal ek's 'n gangster, en sit en bewe in hul beddens. 

Herman (versigtig): Maar is jy dan nie 'n gangster nie? 

Rushdie: Nooit nie, man. Net oor my vel bruin is beteken nie ek smokkel 

crack op die straathoek nie.  

Herman: Nou waar kom jy aan hierdie vreemde konneksies? 

Rushdie: Ek was die victim van 'n scam. Hierdie ou van die Cape Flats 

Jihad hier in Joeys, ou Oswald, het my genader oor my IT connections 

sien, en gesê ons moet 'n community paper opsit.  

Herman: Met resepte vir bomme. 
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Rushdie: Jihad beteken nie net oorlog nie, man. Dis die struggle teen 

armoede ook en sulke dinge. 

Herman: Maar jy het gepraat van ‘n hitman... 

Rushdie: Ons praat toe met al die shopkeepers daar in Eldos, hulle sal 

almal ads plaas in die koerantjie. Behalwe toe ek nou al die ads 

opgetrek het, weier die man van die Jihad om die geld te oorhandig. Hy 

sê hy't dit nodig vir belangriker sake. Nou kom al die shopkeepers en 

gooi my vensters stukkend en vra waar's hulle geld. 

Herman: Wag eers. Sjuut. 

 (Lig helder op by Sarel se bed regs) 

Frieda (neem Sarel se hand, streel dit) 

Sarel (skrik wakker): Ho. Ek moes seker ingesluimer het. 

Frieda: Dis die morfien. Ons het ‘n bietjie geoorreageer. Maar liewers 

bang Jan as Dooie Jan. 

Sarel: Ek is bang vir net een ding, dat jy gaan weggaan. Bly by my. Vir 'n 

ruk lank kan ons die buitewêreld uitsluit. 

Frieda: Sjuut. Moenie opgewonde raak nie. 

Sarel: Maar jy moet die storie klaar vertel. 

Frieda: Nie nou nie, Sarel. Ek bly nog 'n suster. Ek moet jou nog gesond 

maak. 

Sarel: Maar ek kan nie gesond word as ek nie die hele storie hoor nie. 

Dis soos 'n klont bloed, hy moet uit. 

Frieda: Daar's nie veel meer te sê nie. Net Sagmoedige Neelsie se dinge. 

Sarel: So 'n ou klont. Nog 'n klont in die Vriendebond. Die ergste is dat 

hulle so skotvry van alles af kom. Hulle het die land opgefok en nou 

weier hulle om te betaal vir die aborsie. 

Frieda: Ek sal jou vertel, maar jy moet stilbly. Neelsie se besoek was die 

finale strooi vir my. En die foto wat hy vir my gestuur het.  

Sarel: Watse foto? 

Frieda: Van jou en Magriet, met jou arm om haar. So blondekop en 

blouoog as wat kan kom. 
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Sarel: Ek sweer vir jou, Frieda, ek het Magriet eers lank na jou leer ken. 

Dit moes een gewees het van my by 'n gala of 'n braai, toevallig saam 

met haar. 

Frieda: Dis wat dit moes gewees het, ja. Maar dis wat die seepbel laat 

bars het. 

Sarel: En toe word jy 'n militant. 

Frieda: Toe gaan ek ondergronds. Aand na aand het ons na meetings 

gegaan. Ek moes eers my voete vind, en toe ontdek ek die unions. Dit 

was nog die goeie ou dae daai. Mense het geluister na ons, nie soos 

vandag nie. En toe daag Neelsie weer daar op. In Athlone. 

Sarel: Weer? 'n Mens moet toegee hy het guts gehad. 

Frieda: Of hy was 'n fanatikus. Hy wou ons uitmekaar dryf, kan jy nie 

sien nie? Dis wat mag vir hom beteken het. 

Sarel: En hy het weer 'n foto gehad. 

Frieda: Dis reg ja, jou en Magriet se troufoto. En dis toe dat hy vir my sê 

jy't toe nooit die paal gehaal nie. Hy wat Neelsie is, het self die whistle 

geblow, self vir die hoofraad of die presidentsraad laat weet van jou en 

my, en dat die polisie my soek. 

Sarel (sukkel regop, ten spyte van Frieda se protestasies): So 'n... hoe kon 

hy my al die jare om die bos lei? Ek kan dit nie glo nie. (probeer 

opstaan) Hy het my self laat afkeur? Ek kan dit nie glo nie. 

Frieda: Lê liewers weer. So ja. (Streel sy kop). Hy het gesê hy het dit 

gedoen vir jou eie beswil. Hy't gesê jy het eers na die regte kandidaat 

gelyk, maar later het hy besef jy's nie tough genoeg nie. 

Sarel: Nie tough genoeg nie! Wat's tough daaraan om in 'n hoekie te sit 

en knoei!  

Frieda: Maar hy was reg, Sarel. Dit was nie vir jou nie. Jy's te veel van 'n 

gewone man. Dis 'n kompliment dat jy nie in die binnekringe toegelaat 

is nie. 

Sarel: Die gewone man. Daar was baie van ons. Dis wat sy soort nie 

besef het nie. Ons was oral. Ons het hul planne oral gedwarsboom. So 

klein-klein en stil-stil. In die Vriendebond ook, kyk hoeveel van hulle 

het bedank. 
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Frieda: Maar hy het ook gesê, en dis dalk waarvoor ek hom die meeste 

haat, hy't gesê hy sal vir jou sorg, mooi na jou kyk. Dit was asof hy dit 

ingehamer het, en elke woord was soos 'n vlymskerp spyker, dat hy jou 

by my afgevat het. Dat jy nou sy verantwoordelikheid is. Dis toe dat ek 

hom uit die huis uit jaag. 

Sarel: Hy't niks aan jou gedoen nie, het hy? 

Frieda: Dis ek wat hom met alles bestook het wat ek kon. Ek het so 

geskree, Amandla, vuilgoed, amandla, dat al die mense in die straat 

kom staan en kyk het. Neelsie is met skreeuende bande daar weg. 

Sarel (sukkel uit sy bed, gaan staan eenkant regs, staar na regs): Maar 

hoekom het jy my nie kom opsoek nie? Want ek het gedink ek het jou 

in die steek gelaat, en al die tyd het jy… het jy… 

Frieda: Het ek jou in die steek gelaat? Is dit wat jy wil sê?  

Sarel: As jy my kom vertel het, sou ek alles gelos het vir jou. 

Frieda: Dit kon nooit weer dieselfde wees nie. Ons liefde is vernietig. En 

jy was nou die vyand. Maar een sonder gesig, jy het net ‘n naam 

geword. Ek kon jou nie vergewe nie, maar ek kon jou ook nie haat nie. 

Sarel: As jy my maar gehaat het… As jy my maar kom opsoek het met ‘n 

bom in jou hand. (neem haar hand) Dan sou ek daardie bom uit jou 

hande geneem het, en jou in my arms geneem het (neem haar in sy 

arms), en dan sou ek jou gesoen het (soen haar) en dan sou ek daardie 

bom saam met jou gaan plant het. (hulle soen weer) 

Frieda (kom tot verhaal): Nee, dit kan nie. Ons is nou ander mense, ons 

lei nou ander lewens. (sy draai om, gee ‘n tree vorentoe, gaan staan met 

haar hande in haar gesig, hy kom agter haar aan, sit sy arms van agter 

om haar, sy maak hulle weer oop, kyk na hom) Dis verby Sarel, dis 

verby, vir altyd. (Hulle staan lank so, sy maak haar oë toe, leun met 

haar kop teen sy gesig) 

Sarel (laat sak sy arms, skuifel terug bed toe): Vertel my van jou man.  

Frieda: Ek's getroud met Ben, 'n prokureur. Ons het nou onlangs eers 

opgetrek na Johannesburg toe. Vir my is dit back to square one in die 

Kaap. Die rassisme is vreeslik, teenoor swartmense, Africans, jy weet. 

As iemand se oumagrootjie se oumagrootjie wit was, kan hulle vir jou in 
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detail sê hoe steek die stamboom inmekaar. Maar hul eie swart 

kleinneefs en kleinniggies ken hulle van geen kant af nie. 

Sarel: My eerste huwelik het nie lank gehou nie. Magriet het te veel van 

'n modelvrou geword, reguit van Sarie Marais se voorblad af. Dit was 

maar agttien maande, toe kom sy my en Hester in 'n restaurant teë.  

Frieda: Restaurant... Dit laat my jaloers voel. 

Sarel: Hester... Hessie is wonderlik. Ons het twee kinders, agt en elf jaar 

oud. Ek... ek's baie lief vir haar. Sy's net die regte partner vir my. 

Frieda (streel Sarel se hand): Ek's bly jy't die regte vrou gekry.  

Sarel: Miskien kan ons vir mekaar skryf. 

Frieda (lag): Dis so outyds. Maar miskien kan ons vir mekaar skryf. 

(Ligte verdof) 
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Toneel 5 
 

 

(Toneel: Dieselfde. Lig gaan op links by Herman in sy stoel en notaboek. 

OomH kom verby geskuifel) 

Herman (gooi notaboekie vies neer): Nou as almal so weet wat aangaan in 

my sake, kan julle my seker help met die draaiboek. Oom Henning, 

kom hierso, kom gee vir my ‘n opinie. 

OomH: Dis reg, ek’s nie te oud om te pie nie. Sê ‘n bietjie vir hulle. 

Herman: Oom, help nou met iets regtig swartgalligs. Wat dink oom van 

keel afsny? 

OomH: Wie se keel wil jy afsny? Is jy dan nou 'n Egiptenaar? 

Rushdie (kom ook daar aangeskuifel, maak Egiptiese figure na): Die 

Egyptians! Dis nou 'n lekker konneksie. Hulle kom soek die resep van 

jou elandswortel vir hul mummies, oompie. Hulle is moeg om elke dag 

al daai bandages aan te sit en weer af te haal. 

Herman (vir Rushdie): As julle my wil help, moet julle 'n bietjie minder laf 

wees. 

OomH: Wie's laf? Daai Egiptenare was gevaarlik. Ons lê daar by Tobruk 

in die basis dan kruip hulle onder die doringdraad in en sny jou keel af 

van oor tot oor. Dit was baie veiliger by die front. 

Herman: Nou's oom seker weer in die Tweede Wêreldoorlog. 

OomH: Maar die ergste was die Yanks. Ons stry die Egiptenare af. Ons 

betaal hulle net twee sjielings vir 'n pakkie dadels. Dan kom die Yanks 

en betaal twee dollar. Praat van piepie op 'n mens se battery, hulle 

piepie op die twee sjielings in jou hand. 

Rushdie: Hei, Herman. Ek scheme ons kan mekaar nog steeds help. Kyk 

man, laat ek nou alles splab. Hierdie Oswald, ons almal weet hy's 'n 

hitman vir die Jihad, en hy wil die geld gebruik vir hits op gangsters en 

polisiemanne. Wat van ons trap hom vas? 

Herman: Hoe wil jy dit doen? 
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Rushdie: Jy kan daai actor van jou vra om die ou te gaan interview vir sy 

method acting. Dan sit hy dit alles op tape, en jy maak ‘n documentary 

vir die TV. 

Herman: En wat van my arme actor? Hy soek gedurig kontrakte, maar 

nie een op sy kop van die Jihad af nie. 

Rushdie: Maar as dit nou 'n film is met al daai publicity? Ek wil hê die 

lig moet op hom skyn soos al die sputniks in die townships. 

Herman: Dink jy 'n armsalige Suid-Afrikaanse documentary gaan 

iemand soos die Jihad keer? Jy laat my lag. 

OomH: Djieha! Dis wat ons vir die kamele gesê het. Maar dit het niks 

gehelp nie. Wou nie vinniger nie. 

Rushdie (vies): Miskien kan hulle jou skiet, oom. En dan val jy met jou 

bottel elandswortel in die rivier. 

OomH: Ja, maar ek het nie my swembroek saamgebring nie.  

Rushdie: Jy val met al jou klere in die water, oom. Vol gate geskiet. 

Blam, blam blam.  

(OomH wys hulle moet gaan vlieg, exit) 

Frieda (kom staan by hulle): En wie sal nou van so 'n goedige oom 

ontslae wil raak? 

Rushdie: Miskien wil iemand die regte op Oom Henning se elandswortel 

hê, want hy wil dit gaan bemark, sien. Deur die Chinese Traditional 

Healers Society van Paris, Free State, wat sy organisasie wil gebruik as 

'n front. Vir money laundering. 

Frieda: Maar Oom Henning wil nie. Hy sê dis Liewe Jesus se water 

daardie. 

Rushdie: En dan... wag, ek het dit, aan die einde dan waar Oom Henning 

in die water geval het, daar borrel daar 'n sterk fontein van 

elandswortel ekstrak en brandewyn. Al wat jy dan nodig het is 'n 

Cokemasjien vir product placment, met 'n outjie met 'n kepsie op. 

Herman: Sal nie werk nie. 

Rushdie: Wat dan van ‘n Pepsi vir die outjie met die kepsie? 

Sarel: Wat van flashbacks? Julle ouens hou mos van flashbacks. Dit kan 

begin by al sy wandade wat opborrel soos 'n fontein. Oor al daardie 
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mede-Afrikaners wat hy so in die rug gesteek het. Oor geweld in die 

townships, oor forced removals, oor die pen in die hare toets, oor al die 

shacks wat die hele land vol versprei, oor al die inbrake in ons huise, al 

die hijackings, al die plaasmoorde. 

Rushdie: Skakings. 

Sarel: Hoe nou? 

Rushdie: Herman sê 'n mens moet van skakings praat, nie hijackings 

nie. 

Herman: Skaak. Dis wat julle besig is om met my movie te doen. 

Rushdie: Nou wat stel jy dan voor? 

(OomH kom terug geskuifel) 

Herman: ‘n Bietjie nugterheid sal help. Hoe gaan ons ons method actors 

gelukkig hou? Hulle gou lede van die Vriendebond laat word om te voel 

hoe dit is?  

OomH: Die Vriendebond? Die Vriendebond? 

Herman: Hierdie ouens het ‘n obsessie oor die Vriendebond, oom. Hulle 

wil jou sommer een maak. 

OomH: Maar dis nie nodig nie, ek is dan klaar een. 

(Almal se koppe ruk op of om) 

Sarel: Oom is ‘n Vriend? 

OomH: Ja, man. Hoekom dink jy skei ek nie van die tannie nie. As jy 

skei dan gooi hulle jou uit, en waar’s jy dan? Dan moet jy weghardloop 

vir die res van jou lewe. 

(Frieda swaai om, gaan staan eenkant met haar hande in  

haar gesig. Sarel sukkel agter haar aan):  

Herman: So ‘n skarminkel. Daar’s meer aan hierdie oompie as wat dit 

lyk. 

OomH: Wat’s dit nou? Het ek iets verkeerd gedoen? 

Rushdie: Jy’s veronderstel om ‘n geheim te wees. Jy’s nie veronderstel 

om dit so aan die groot klok te hang nie. 

OomH: Maar hulle skryf dan nie meer vir my nie. Hulle het my vergeet, 

en nou kan ek hulle maar ook vergeet. Ek’s goed daarmee. 
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Sarel (verlig):  O, so jy is een van daai sesduisend wat nie meer lid is nie. 

Jy het ons amper laat skrik, oom. 

OomH: Ek kry ‘n bietjie geld en dis ook maar al. Ek het vir hulle my 

wortelsap gestuur, maar toe stuur hulle my na een van hul kopdokters. 

Herman: Het die Vriendebond dan sielkundiges? 

OomH: Hulle het alles. Mechanics, presidente, predikante, rugbyspelers, 

spioene. Hulle het darem vir my ‘n ongeskiktheidstoelae by my 

pensioen georganiseer. ‘n Lekker vet een. 

Rushdie: So dis hoekom hy so ongeskik is met die tannie. 

OomH: Dis reg, ja. Sy kom nou die dag en sê maar sy wil ook ‘n Vriend 

word. Sy wys vir my die koerant: Vrouens en Kleurlinge en allerhande 

soorte kan nou ook Vriende word. Toe sê ek vir haar, nee, sy kan nie. 

Sarel: Hoekom nie? Was sy nie suiwer genoeg nie? 

OomH: Nee, want ‘n Vriend bly ‘n Vriend. ‘n Vriend is nou maar eenmaal 

nie ‘n Vriendin nie. Dis soos as die broers op die kerkraad nou skielik 

susters bykry. Hoe gaan jy die land beheer met ‘n klomp vriendinne? 

Sarel: So dit gaan maar nog steeds om die land te beheer. 

OomH: Ek kan mos sien wat aangaan. Hul name duik oral op, dan in dié 

kabinet, dan op daardie casino se board. 

Sarel: Sodat hulle ‘n bietjie geld kan wegwerk. Op die alle-bietjies-tel 

basis. 

OomH: Maar ek’s bly hulle skryf nie meer nie. Hulle is net ‘n klomp 

Maplotters. Nie my klas nie. 

Sarel: Is hulle dan nie almal stadsjapies nie? 

OomH: Stadsjapies of te nie, hulle is gemaak vir plotte, die een plot is 

hier, die ander plot is daar, en die hele lot plotte loop nou deurmekaar, 

dis waarom die land in so ‘n gemors is. 

Sarel: Oom, ons kan nie die plotte meer uitmekaar hou nie. Apartheid 

het nie gewerk nie. 

OomH: Natuurlik het dit nie gewerk nie, want dit was die grootste plot 

van almal. Een stuk knoeiwerk na die ander. En hierdie Mbeki-man, hy 

soek net sy eie Maplotters. 
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Herman: Ek sien… Oom bedoel ‘n Maplotter is iemand wat komplotte 

smee. 

OomH: Het jy al gesien hierdie groot nommers wat die plotte het? Plot 

Nommer Eenduisend Driehonderd Agt-en-vyftig, Plot Nommer 

Agtduisend Seshond Drie-en-Tagtig. Dis hoeveel komplotte daar in 

hierdie land is. 

Herman (kom vat OomH aan die elmboog): Oom, met jou brein het ons 

jou nodig vir my movie. 

OomH: Oooo nee, o nee. Dink julle ek sien nie deur julle nie? Julle wil 

my gebruik in jul eie plotjie. I’m not for sale. 

(OomH gaan sit in sy stoel, lyk of hy aan die slaap raak) 

Frieda: Maar ons het jou nodig oom. Waaroor sal die movie dan gaan? 

Rushdie: Gebruik vir Oswald. Ek sê jou mos. 

Frieda: Wie's Oswald? 

Rushdie: Daai hitman wat my geswindle het. 

Frieda: Met so 'n naam kan jy hom kwalik uit 'n hitman movie hou. 

Frieda: Sien, dan gaan die res van die movie oor hoe hy probeer wegkom 

en hoe die mense hom wegsteek vir die polisie. 

Sarel: Maar dan kry jy so 'n bitter bittereinder in die polisie, wat sy voete 

sleep want sy makkers wat nie amnestie kon kry sit nou in die tronk of 

moet aartappels verkoop in Angola. 

Frieda: Meneer Thompson, ek dink ons het 'n kontrak nodig. 

Herman: Nee, wat, ek gee maar op. 

Sarel: Ek wil my eie kontrak met jou hê. In fact, ek dink ons moet 'n 

bietjie eenkant gaan praat daaroor. 

Frieda (help hom om op te staan en uit te beweeg na regs in die tuin): 

Solank jy jouself nie ooreis nie. Ek is nog in charge van jou welsyn tot 

jou vrou jou kom haal. 

Sarel (terwyl hulle stap): Miskien moet ons 'n regte bottel wyn in die 

hande kry. 

Frieda: Moenie die kar voor die perde inspan nie. Wyn moet eers 'n 

bietjie wag. 
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Sarel: Nee, man, dis om in my sakkie te sit sodat ek nog 'n paar dae 

langer hier by jou kan bly. 

Frieda: Jy met jou plannetjies sal vir Oom Henning en Sagmoedige 

Neelsie in die skande steek. 

Herman: Oom Henning, slaap jy? 

OomH: Nee, ek laat net my ooglede rus. Hulle ly ook maar aan wear en 

tear. 

Herman: Oom moet 'n bietjie van oom se elandswortel bring. 

OomH: Elandswortel? 

Herman: Ja, die konkoksie wat oom aan almal versprei. 

OomH: Wat wil jy daarmee maak? 

Herman: Het Oom al ‘n bietjie hoesstroop probeer? 

OomH: Ek het ja. Hoe't jy geweet? 

Herman: Dis my eie klein conspiracy teorie. Kom laat ek oom wys waar's 

nog. (exit Herman en OomH). 

Rushdie sit vir ‘n lang ruk in stilte voor hom en uitstaar. Nes gehoor 

kriewelrig wil begin raak, staan op, kyk na regs of Sarel en Frieda besig 

is, dan na links en wag tot Herman en OomH buite sig is, gaan dan na 

Herman se bed, waar hy sy selfoon optel. Hy bel 'n nommer) 

Rushdie: Hallo, is dit Oswald? Nee, man dis ‘n ander ou se selfoun. OK, 

OK, ek sal nie weer hierdie nommer gebruik nie. Ek dink ons moet weer 

dink oor daai anner job. Van daai Neels Wolmarans. Hoe bedoel jy, 

wie’s hy? Sagmoedige Neelsie, ek het jou mos vertel van hom. Ek het 

jou dan sy adres gegee. Anyways, cancel die job. Dis nie die moeite 

werd nie. Hulle is almal ‘n klomp dinosaurs. Maar ek het iets anders vir 

jou. Ons noem dit sommer die Wortel van alle Kwaad. Nee, dis nie 

drugs nie. Nee, ook nie McDonalds nie. Witblits, ja, so iets. Dit laat jou 

alles vergeet. Net die ding vir ons. Sakke vol geld, man, sakke… 

 (Rushdie exit, met sy sakkie in die hand) 
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