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Linette kom haastig en senuagtig die kamer binne, besig om haar handskoene 
aan te trek.  Sy is 'n elegante, moderne dametjie.  As sy tant Kata sien, slaan 
sy haar oë neer en pluk ergelik aan haar handskoene. 
 
 

LINETTE: 

Ek gaan nie biduur toe nie, tant Kata.  Waar is tant Sara?  Ek wil haar 

nou alles sê waarvoor ek netnou te veel van 'n huilbalie was.  Ek gaan 

nie nou-nou nie, ek gaan nie môre nie - ek gaan nooit in der ewigheid 

na daardie biduur toe nie!  Sy kan met haar bolla en haar swart rok en 

haar gesangboekie nou saans die pad allenig loop.  Ek is klaar!  Klaar 

met haar en klaar met die nonnelewe in hierdie klooster. 

Is ek dan nie ook 'n mens nie tant Kata?  Is ek dan 'n willose wese wat 

hier in die muwwerigheid van hierdie ou huis opgesluit kan word, dag-

in, dag-uit, maand-in, maand-uit, jaar-in, jaar-uit…  Is ek dan 'n non 

wat my hele jong lewe hier moet opoffer aan haar ideaal van kuisheid 

en reinheid? 

[Linette beweeg na kaggel en gryp die swart beeld van die engel] 

As ek maar net die moed gehad het om eenkeer so dwaas te word en 

dit teen die grond te verpletter!  Want dis geen beeld hierdie nie, dis 

tant Sara met haar lang swart rok en haar biddende hande!  Elke dag 

van ek by hierdie huis aangekom het staan dit daar op die kaggel en 

staar my aan met haar beskuldigende oë en bid sy vir my 

verloregaande siel!  O, ek haat haar!  Ek haat haar met my hele jong 

liggaam wat sy koud en gevoelloos probeer maak!  Want ek weet dit 

nou, ek weet dit nou baie helder: Sy, tant Sara, wil van my 'n bleek 

spierwit engel maak in wie geen hartstog meer is nie.  En as ek koud 

en verstrak daar staan, sal sy my optel en langs haar swart engel op 

die kaggel plaas.   
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[Skorlaggend]  En watter genot sal dit haar verskaf - die swart engel 

naas haar eie skepping, die wit engel… die wit engel naas die swart 

engel, albei biddend vir die verloregaande siele van die wêreld! 

Ek wil niks meer verstaan as wat ek vanaand begryp nie, tant Kata.  

Lank genoeg was ek 'n willose slaaf in haar huis.  En wat het sy met 

my te doen?  Ek mag 'n weeskind wees, maar my persoonlikheid bly 

my eie - die Here hoor my: my lewe gaan ek voortaan self leef.  Hier 

by haar is dit onmoontlik.  Sy oorheers my volkome.  As sy mos praat 

durf ek nie teëpraat nie, as sy beveel durf ek nie weier nie. 

En wie is sy om haar hierdie reg aan te matig? 

Wat weet sy van die lewe af?  Sy, 'n oujongnooi wat nog nooit geweet 

het wat dit is on jonk te wees nie, om die drang soos 'n stadige vuur in 

jou te voel brand na plesier en vreugde wat die lewe daarbuite kan 

bied?  Wat weet sy van die hartstog in jou liggaam - sy wat nog nooit 

'n man se arms om haar gevoel het nie!  Wat weet sy van liefde - sy 

wat haar hele lewe lank nog nooit 'n man aangeraak het nie? 

Dit weet ek, maar ek was nie die enigste dwaas in hierdie huis nie.  

Saans om nege-uur het sy my mos in my kamer toegesluit en die 

sleutel onder haar kopkussign gaan bêre - die duifie in haar koutjie, 

veilig beskerm teen alle gevare daarbuite!  [Skorlaggend en spottend]  

Maar sy het nooit daaraan gedink dat daar nog 'n groot wye venster 

was wat nooit gesluit kon word nie en dat die lewe daarbuite baie 

aantrekliker was as tussen daardie vier wit mure…  Ongelukkig het ek 

self maar eers drie maande gelede daardie venster ontdek.   

Ek het genoeg in hierdie huis na ander mense geluister, tant Kata.  

Vergeef my, tant Kata, maar ek wil vanaand na niemand en niks luister 

nie.  Ek wil doen soos ek wil.  Ek gaan Tant Kata en ek kom nooit weer 

terug nie.  Wat oorgebly het van my jeug, gaan ek red en geniet.  Sê 

vir haar sy hoef nooit te probeer om my op te spoor nie.  Sy sal my 

nooit vind nie want die wêreld is baie groot.   
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En sê vir haar as sy baie eensaam voel, kan sy maar daardie swart 

engel teen haar vasdruk… [bitter]  en dan kan hulle saam bid vir nog 

'n verloregaande siel… 

 

---ooOoo--- 

(Uitgewer: J.L. Van Schaik Bpk) 


