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Hierdie opera is baseer op die geskiedkundige feite wat die 
goeverneurskap van Joachim Ammema, Baron van tlettenberg omring het. ^ 
toe hy vanaf 1774 tot 1785 goewerneur aan die Kaap was. Hy en sy

DI3 BOSTS WIND

vrou,: die.harones Cornelia Charlotte Feith was alhei afkomstig uit I
invloedryke adelike families in Nederland» van Plettenberg het hom I
aan die universiteit te Utrecht as advokaat bekwaam en na *n dienstyd- I
perk in Batawift is hy na die Kaap verplaas waar hy uiteindelik I
goewerneur sou word. I
Hy was 'n regverdige goewerneur wat heelwat uitgerig het en die I
burgers het van hom gehou. Sy val is veroorsaak deur die hardhandige I
optrede van sy independente fiskaal (openbare aanklaer) Cornelis I
Willem Boers, ook 'n advokaat wat in den Haag studeer het en sy I
amp aan die Kaap in 177-4 aanvaar het. Waarom hy hierheen gekom het, bly I
'n raaisel, omdat hy hier baie duidelik uit sy element was. I
Hy was onsimpatiek teenoor die Vryburgers se griewe oor die korrupsie I
wat daar onder die Kompanjiedienare geheers het en het selfs neerhalend I
na hulle verwys as ongeletterde boere. 3we hardhandig was majoor I
Hendrik van Prehn, die hoof van die melisie. I
In 1779 het die Vryburgers 'n petisie opgestel waarin bul klagtes I
teen Boers en die korrúpte praktyke uiteengesit is en dit deur middel I
van hul aanvoerders Jacob van Reenen, Artoys, Heyns en Roos na .. I
Nederland gesmokkel is. Toe die Here Sewentien Boers hieroor voor stok I
kry, het die gladde advokaat die saak ligtelik afgemaak as onverteen- I
woordigend, omdat daar nie genoeg handtekeninge op die petisie was nie. I
Die vonk wat die kruitvat van ontevredenheid eintlik laat ontplof het, I 
was die arrestasie van burger Hendrik Buitendag wat vroeftr naby Stellen- I 
bosch geboer het. Omdat hy dranksugtig geword het, is hy na die Kaap I 
„verban" waar hy hom ten volle gereabiliteer en (,n voorbeeldige lewe I 
gelei het. In 1779 i® hy skielik en sonder enige rede deur Boers in I
sy huis gearresteer en wel deur ongure lede van die melisie. I
Na verskeie petisies van die burgers het die Here Sewentien uiteindelik I 
in 1783 besluit om Boers, van Prehn en ander amptenare tervig te roep. I 
Die goewerneur het uit vrye wil bedank.
In 1781 het die Franse beskermingsvloot in Valsbaai opgedaag om die Kaap 
op versoek van Nederland, wat toe in 'n oorlog teen Sngeland gewikkel 
was, te beskerm. Die teenwoordigheid van die Franse het van die Kaap 
weereens *n welvarende plek gemaak. Modes het flireer, danspartye was 
vollop en die Caapsche Vlek (soos Kaapstad toe bekend was) het selfs 
bekend gestaan as „de kleijne Parijs." Onder die Franse was 'n jong 
offisier de Barras wat later 'n belangrike rol in Frankryk gespeel het, 
maar hom aan die Kaap so skandalig gedra het, dat hy gou herroep is.

Die gebeure van vyf jaar word alles in hierdie opera om verstaanbare . ; 
redes saamgevat tot ongeveer vier maande.
Omdat Boers, kort na van Plettenberg se dood in Nederland met die barones 
^etrou het, word 'n flirtasie alreeds aan die begin van die opera tussen 
hom en die barones aan die gang gesit. Gedurende sy amp hier, word hy 
dus voorgestel as 'n vrygesel. Van die Sekunde, Otto Luder Hemmy weet 'n 
mens eintlik nie veel nie, behalwe dat hy pligsgetrou was en ook heelwat 
bygedra het tot die geslaagde uitkoms van die Lutherane se stryd oin 
geloofsvryheid. Volgens sy naam moes hy van Duitse afkoms wees.
Die minaarspaar Marie en Karl is eintlik die enigste twee fiktiewe 
karakters, behalwe Buitendag se vrou en twee dogters wat eintlik baie 
klein rolle vul.
Die titel van die werk is ontleen aan 'n aria van die goewerneur kort 
voor die einde van die eerste toneel van die tweede bedryf t ,,Dit was 
'n bose wind, ek besef dit nou," 3?.
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Hoofrolle

Joachira Ammema, baron van Plettenberg (35 jaax), goewerneur. Bariton
Barones Cornelia Charlotte Peith (33 vrou van die goewer-

neur. Mezzo-so 
Marie van Plettenberg, (18 jaar) broerskind van die goewerneur.

koloratuur-sopri
Karl van Reenen, (23 jaar) seun van Jacob van Reenen, die

leier van die Vryburgers; minaar van Marie. Tenoor
Advokaat Willem Cornelis Boers (35 jaar) independent fiskaal,

'A vrygesel. Bas
J ! . »

Jacob van Reenen, (45 Óaar), leier van die Vryburgers.
Pierre Francois, vicomtc de Barras (3o jaar) 'n Fraose vloot-

offisier.
Ondergeskikte rolle

Otto Luder Hemmy, (50 jaar) die Sekunde (vise-goewerneur)- -__Barend Artoys ' »
Nicolaas Godfried Heyns > (almal omtrent 50 jaar. Medaleiers 
Tieleman Roos ) van die Vryburgers

Hendrik Buitendag, (35 jaar) 'n burger aam die Kaap.

Bariton

Tenoor

Bariton

Basse

Bertha Buitendag, (3o jaar) sy vrou.
Petra en Antje (12 en 10 jaar) hul dogters. 
Die sjirurgyn, (50 jaar)

Katryn, (30) die hoofslavin. 
Jussuf, (35) die hoofslaaf. 
Ontong, (6 jaar), hul seun.

Hoë bariti 
of

Tenoor.
Alt
Soprane
H06 baritoi 

of
Tenoor. 
Spreekrol.

Stomrolle.

Kore
Maleise vissers, ongeveer 6 . 
Gemengde koor, die bruilofsgaste. 
Koor van die Vryburgers.

Hoë baritoi

Tenore en 
se.

Handeling: Kaapstad, 1779 tot 1783, saamgevat tot ongeveer twee maande.

Slegs in een toneel. 
Slegs in twee tonele.



STBLLE

Nommers 1, 4, 5 en 7 kom basies ooreen, behalwe dat nr. 5 
groot vensterdeure in dio agtermure het.

Nommers 3 en 6 speel hulle albei in dieselfde tuin af.
Nommer 2 kan, instede véui in die balsaal van die Kasteel, ook 
buite afspeel, net voár Die Kat, op die binneplein.



13ERSTE BSDRYF

In die eerste toneel word die hoofkarakters daargestel. A1 dadelik word 
'n mens bevus van die goewerneur se goedige geaardheid. Daarenteen is 
Boers en die barones ongenaakbaar en selfs neerhalend teenoor die saak 
van die Vryburgers, of patriotte, soos hulle na hulself verwys het.
Hier word ook die eerste tekens van onrus gevind, wat Boers en van 
Prehn met geweld, eerder as samesprekings wil onderdruk.

Om die barones se onvriendelikheid daar te stel en ook om 'n verdere 
kykie te gee op die lewe gedurende die agttiende eeu, is die sjirurgyn 
ingebring. Die humor wat hieruit voortspruit en ook latere taferele 
van humoristiese aard, is bedoel om die swaarheid van stemming te 
verlig.
Die minnaarspaar Karie en Karl word ook hier vir die eerste keer voor- 
gestel. Albei is fiktiewe karakters. Marie is die dogter van 'n broers- 
kind van die goewerneur, wie se ouers albei in Nederland oorlede is. 
Karl is die fiktiewe seun van Jacob van Reenen, die leier van die 
Vryburgers in hul stryd teen Boers. Albei lewer hier van buite 
kommentaar op die gebeure wat binne afspeel.
Hulle moet hulle liefde vir mekaar geheim hou, omdat verhoudings tussen 
lede van die amptenary en die Vryburgers verbode was, tensy die goewer- 
neur sy toestemming daartoe sou gee. VanweB die barones se ongenaakbare 
houding teenoor die Vryburgers, sou sy natuurlik 'n stok daarvoor 
steek. Hulle kon dus slegs in die geheim ontmoet.



33RST3 T0NE3L 
Vroeg in die aand

In die ontvangskamer van die Tuynhuis, die Goewerneurswoning.
In die middel is 'n lang, ongedekte tafel. Afgesien van die gewone 
stoele om die tafel is daar ook heelwat leunstoele aan die linkerkant. 
Agter is twee detire. Die deur regs lei tot die kombuis en die links 
tot die slaapkwartiere. Heel links is die ingangsdeur. In die muur 
regs, is 'n venster waardeur Karie en Karl die verrigtinge binne 
later sal dophou en kommentaar daarop lewer. Hulle moet mekaar in die^ 
geheim ontmoet as gevolg van die wet wat alle huwelike tussen Kompanjie- 
dienare en die Vryburgery belet, behalwe as die goewerneur oaartoe 
instem.
As die gordyn opgaan, is die kamer in skemerte gehul. Die enigste 
teken van lewe is die ou grootvaderklok tussen die twee agterdeure 
wat die sekondes tydsaam aftik. Die kombuisdeur gaan oop en Ontong, 
die negejarige seun van die hoofslaaf Jussuf (geklee in *n wit pruik, 
swart fluweel baadjie en lang wit kouse kom met *n lang kers binne 
waarmee hy die kerse in die kandelaber op die tafel moet aansi/eek.
Hy kan egter nie bykom nie en klim op 'n stoel. Dan veer af. Hy ver— 
skyn nou met 'n lang, gevoude wit tafeldoek oor sy uitgestrekte arms, 
gevol/r deur sy vader Ju é b u í  wat 'n lang, silwer skinkbord met die 
eetgerei. Hulle voer 'n dansie uit op msiat van die klok. Nadat hulle 
die tafeldoek met potsierlike gebare op die tafel getrek het, loop 
Ontong weer kombuisdeur toe. Juiláuf klap met sy vingers en beduie dat 
hy met sy gesig na die gehoor moet ritereer en eers buig voordat hy 
die deur oopmaak. Ontong probeer en kry dit reg. Hy kom terug met 
•n skinkbord glase. Jussuf gaan staan agter die stoel aan die kop 
van die tafel, asof hy die goewerneur is, en Ontong gaan by die 
barones se stoel oorkant staan. Hulle buig vir mekasr, trek die stoele 
uit en gaan sit vernaam. Die slavin Katryn kom met 'n skinkbord 
wynbottels in en skrik as sy die gekskeerdery aanskou. Met heftige 
gebare verwilder sy hulle en hulle skarrel kombuis-toe, halfpad met 
hul rue na die gehoor. Dan draai hulle om en ritereer korrek.
Katryn rangskik die glase en bottels.
Dan kom die barones binne, terwyl sy haar linkerhand voor haar voorkop 
hou. In haar regterhand hou sy 'n waaier. Sy is in 'n slegte bui en 
gaan sit op 'n stoel. Katryn maak 'n knieverbuiging en hou haar dan
verder besig.
Baronest Ag, my hoof, my hoof, •

die pyn wat klop en steek
en woel en polsl
3k het 'n donderstorm in my cranium.

Katryn* Die sjirurgyn miskien madame?
Barones* (terwyl sy verbaas opkyk en tekens van ergernis toon)

Miskien, as die vent wel nugter is, (skouerophalend)
laat hom kom.

(Katryn loop na die deur).
Baronest (terwyl sy na die tafel wys)

Katryn,
Katryn: Madame?
Baronesi is alles ete petete? >ereed?
Katryni (Knieknikkend) Oui madame. (Dan afy



(Die barones inaak gebare van pyn» Jussuf kora eerbiedig binne en gaan 
soos 1n standbeeld langs die kombuisdeur staan. Die barones kyk hom ver— 
srg en gaan dan voort om haar met hasr waai6T* oe ^aai. Ontong 
kom niksvermoedend binne, maar sy vader stoot hom weer terug en buig 
dan weer na die barones.
Die baron kom statig binne. Hy kug vernaam en Jussuf is gou by om 'n 
stoel langs die barones vir hom in gereedheid te kry. Dan kruis hy sy 
bBne en begin snuif, terwyl hy sy vrou skalks aankyk. Hy leun oor en 
sit sy hand op haar skouer).
Goeverneur: Cornelia*••
Baronesi (terwyl sy vererg wegruk) Basta met die boerenaami

(Snydends) Corneliai Gmf.
Goeverneur: (verskonend) Ag ja, ag ja, Charlotte,

dit klink so vlot
en gly so glad in die mond.
Jy's reg.
Cornelia klink soos 'n vroedvrou .

(hy gaan staan agter wat diep in die nag
stoel) of beter nog —  

soos 'n boerin, 
langs haar kool er raap

• • •

Barones s (vererg) Basta noul
(Dan buig hy vooroor en sit sy hand op haar kop).

T
Goewerneurs My duifie uit ratavia,

getemper in die Oksident, 
as ’n mens dié Kaapse Vlek 
wel die Oksident kan noem.

Baroness Basta nou, Joachim Ammemai
(8elf bejammerends)
Je suis tres malade.

Goewerneurs Ongesteld? ^kopskuddend) Tu tu tu.
Werklik, of net verlange na Willem Cornelis, 
of heet Willem nou Guillaume? He?

A *Baroness Ma tete, ma tete.
(Hy gaan staan eenkant en neem weer 'n knippie snuif).
Goewerneurs S6n teken onzer tijd, deze ,,mal de tete,

PLUS swak aptyt, PLUS verlies van kleur,
PLUS...
(Hy steek sy wysvinger in die lug op)
'n hunkering na die sjarme van Willem... 
excusez raoi* Guillaume®

(Sy kyk hom vererg aan)
Baroness Absurditeitl Bal
Goewerneurs Ha, absurditeit, absurdi..•*..
Baroness Aanstonds kom die sjirurgyn met die medikamente vir my pyn.
Goewerneurs (verbaas) Nou? Die sjirurgyn?

Tans kom tog die ander gaste.
•n Man van sy stand vertroebel tog die lugi 
Wat sal Meneer die Tweede daarvan dittk? *

*Meneer die Tweede verwys na die Sekunde, of vise-goewerneur.



Baxones: Tut Joachim, hy bring slegs die medikamente vir die pyn,
vir die pyn, en hy verdwyn soos 'n weggewensde gedagte.

(Daar word aangeklop en Jussuf loop langsaam na die deur en maak oop;
Die sjirurgyn, 'n klein, potsierlike mannetjie en ietwat deur die wind 
en onvas op sy voete maak sy intrede. Hy beweeg met vinnige, rukkerige 
bewegings en bly soms skielik roerloos staan. Ontong kom onopsigtelik 
in en gaan dan plegtig lajigs die kombuisdeur stelling inneem).
Sjirurgyn» (terwyl hy plegtig voor die goewerneur buig)

3k-ek-eks ellensiei 
(iíend hom dan tot die barones)
Ha-ma-ma-madam e1

(As hy buk om haar hand te kus, val sy pruik af en onthul 'n bleskop.
As hy dan buk om dit op te tel, skop hy dit per ongeluk in sy verbou- 
reerdheid onder haar stoel in. On 'on$ kom nadergetrippel om te help, 
kniel dan agter die barones se stoel en kry die pruik eerste beet. 
Intussen het die sjirurgyn dit van voor beetgekry en albei rem daaraaa. 
Die barones toon tekens van groot ongeduld. Ontong ruk dan die pruik 
uit die sjirurgyn se hande, kom dan om die stoel gehuppel en oorhandig 
dit met ’n diep buiging».Oorhaastig sit hy die pruik half skesf op sy 
kop, kniel dan op sy linkerknie voor die barones, terwyl hy sy uurglas 
uit die tas regs van hom haal. Hy neem dan haar polsslag en s» telkens 
M—  M—  wat haar áanvanklik amuseer, maar later tot ongeduld stem).
Sjirurgyn* (Nadenkend) M—  M---- M----
Barones* (ergerlik) Basta met sy gebrom. Kk het geen tering, watersug

of rumatiekl
Sjirvirgyni (kooieklik) Piep, of griep of skeu-skeu iskeu-skeu-skeurbuik,

of melaatsheid, met respek gese.
Baronest (smalend) of jig.
Sjirurgym (vinger in die lug, vermanend) AJ Po-po-po-po-podagra, madame.

Jig is 'n boerewoord, —  met permissie gese.
Baronest Basta met sy voorbarigheidi

Bk het hoofpyn, mal de tête, Kopfschmerzeni 
Hoor hy dit? Hoor hy dit?
My oë dwarrel, my gedagtes skarrel 
en my ore suis soos 'n wind in die woud.
(Klap met haar vingers)
Kom, hop, hopi

Sjirurgynt (verboureerd) Laat ek my pha-pha-pharmacopoeia eers raadpleeg.
(Hy neem *n fles uit sy tas, bekyk dit teen die 1í,r 

(Dan saggiest) Bloedsuiers. M--- liewer nie in die geval.
(Haal nog *n fles tevoorskylki en bekyk dit ook teen die lig)
Die ca-ca-ca-catharides? (Dan stralendt)
Miskien tog wel.

Goewerneurt Catharides?
Sjirurgynt (lewendig) Spaansvliegi Uitmuntend, uitmuntend vir....
Baronest Spaansvlieg? Uit met hoai 
Sjirurgynt (terwyl hy sy hand omhoog hou) Wag,
Baronest Uit met homi 
Sjirurgynt Wag eers.
Goewerneurt (Lag) Spaansvlieg. (Lag) Kostelik. (Lagweer).
Sjirurgynt (vinger in die lug en plegtig)

Fyngemaal, madame die ba-ba-barones,
met ssssuurdeeg en asyn,

7.



Sjirurgyn: geap-pli-pli-pliseer op voorhoof,
neus en slape.
Werk tog xondere, glo my werklik.

•

Barones* Werklik? (Síirkastiess)
Pak nog uit, mijnheer die heelmeester.
Dalk vind hy nog sy ekstrak van perdehoef 
en vlermuisvlerke.

Sjirurgyn: (verbaas) TSkstrak van wat?
(Skouerophalend, dan stralend:)
Neel Beter nog, beter nog, beter nogl
(ïïy klap met sy vingers na Ontong en gee hom bevele. 
Áfgemete:)
'n Ples boegoebrandewyn,
•n klei-klei-kleinmaat blatjang jonge.
Gou, gou, gou.
(Neurie selfvoldaan, terwyl hy 'n strook linne uit sy tas 
haal. Ontong haas hom intussen na die kombuis. Daar word 
geklop en Jussuf gaan na die deur. Boers kom ongemerk binne^ 
en slaan die toneel saam met die ander gade.
Dan tot die barones:)
As die bestanddele kom, madame die ba-ba-barones, 
week ek die linne in die boegoe en die dinges,
(gaan staan agter haar stoel en bind die doek om haar 
oë)
bind ek dan om voorhoof en oë, SOl 

(Die barones ruk dit verwoed af)
Barones: Uit met homi Uit met homi Uit met die lakeii
(Verboureerd pak hy haastig sy flesse terug. As hy buk, val sy pruik 
weer af en hy pak dit ook in. As hy loop, neem hy eers gou 'n sluk uit 
die fles boegoebrandewyn wat Ontong intussen op 'n skinkbord gebring 
het, trek 'n suur gesig eri laat spaander. Hy loop hom byna teen die 
wag&ende Boers was, gryp sy hoed by Jussuf, laat dit val, gryp dit 
weer en uit.)'
(Boers tree nou nader. Sers wend hy hom tot die goewerneur en daarna na 
die barones).
Boers: Sksellensie. Madame die barones.
Goewerneur: (hartlik) Advokaat Boers, my troue vriend.

(Steek dan sy regterhand skuins omhoog, volgens Bomeinse 
Ave, amicel gebruik).

Boers: (terwyl hy hom tot die barones wend)
Om u skoonheid te besing 
in Prans of Latyn 
is ek te onbevoeg.
Slegs gevleuelde woorde 
uit paradynsoorde 
mag glansend 
'n stralekrans span 
om u ed'le voorhoof.

Goewerneur:(geamuseerd)
'n Voorhoof wat tans pols 
soos woeste bare teen 'n rots.

Barones: (terwyl sy haar man ergerlik aankyk., Dan tot Boers:)
Ag, hoe sjarmant, hoe ridderlik,

*Uitspraak: Amike.



Barones: hoe ongewoon om *n man
soos u te vind
in dié erbarm'lik arm milieu, 
vaar kat en hond
en svyn selfs, 
hul meesters aan grasie, 
gevatheid, skerpheid van verstand 
so ver oorskadu.

Boerss (verbuig)
Hk dank u vir die kompliment madame.

(tot die goeverneur)
U ed'le is geseën deur hemel en paradys 
om die melodieuse mond 
met sy perels van vysheid 
te hoor, sien en te kus.

Goeverneur: Soos 'n mens op Latyn sal se:
die mond is die poort vaaruit die siel rank.
Sal meneer die advokaat dit vir Venus vertaal?

(Buite is die nou reeds skemer. Marie en Karl kom hand in hand by die 
venster verby, en bly staan as hulle na binne kyk).
(Die goeverneur klap met sy vingers na Jussuf om vyn te skink).
Boers: (tervyl hy kug. Dan uiters teatraal en bombasties)

Os est porta, ex qua mens crescitl 
(Dan tot die barones:)

Herhaal dit nou.
Karl: (veragtend tot Karie)

Die narre met hul ydelheid. Gevleuelde voorde, tervyl die 
Barones: Os (giggel) est porta, ex qua mens crecit....

Karl: volk in voede stiki 
Boers: Bravo, bravo.
Barones: Ag hoe prettig, prettig, prettig. (Lag)
Karl: Speel die menuet, yd'le narre, maar vag net.
Uariet Sjutot.. ÍSy le haar’hand op sy skouer)
Goeverneur: (tervyl hy sy glas lig)

Op meneer die advokaat.
Baroges: Gaan voort met u lied, meneer die advokaat.

Hoe se u dit op Latyn?
Boers: (hef hom veer op)

Perge canta carmen tuum, 
o domine patrone.

Goeverneur: Bravo.
Barones: (tervyl sy met haar hande klap)

Skitterend, skitterendl 
Is u ook vlot in Frans?

Boers: Kais natureillement, madame.
Barones: Hoe leuk om •n opgevoede man in ons midde te he

vat tog in meer as slegs onse boeretaaltjie 
uitdrukking kan vind.

Karl: Ruik jy ook die gif in haar gebrabbel?



('Eoersj (pronkend) Latyn, Prans, die tale van beskawing.
(Marie: (versugtend) Ag Karl, verskuil agter die praal sit min verstand.
Boers: Ciceroi Bousseaui 
Goewerneur: Bravoi
Barones: Rousseau die liberalis? (Voedend:)

Die loslater van gepeupelwolwe?
Boers: Mais oui, msuiame.
Karl: Gepeupelwolwe. Hoor jy dit?
Marie: Sjuut.
Barones:(smalend) Hoe heet gepeupel op Latyn?
Goewerneur: (terwyl hyself daarmee wil begin)

Vulgus • • •
Boers: Vulgusi Vulgusi Vulgusii VULGUSiii
Goewerneur: Definisie?
Boers: (terwyl hy sy hand omhoog hou)

Definisie, definisie:
Mense wie se hongerknorre 
hulle denkorgane^ 
tot stomheid slaan.

Barones: Bravo, bravo.
Goewerneur: (plegtig)

Homines quorum cogita...
Barones: Tut Joachimi
Boers: Homines quorum cogitationes

capitis dolentis pulsibusi
(Dan loop hy driftig heen en weer terwyl hy heftig met sy vuis in sy
hand slaan.)
Barones: (ongeerg)

Van gepeupel gepraat, dié by ons 
is ook al vrot gedrtik 
deur die verpestelike leer 
van Rousseau en kie,
(smalend) aie sogenaamde vryheid, 
menseregte.

Boers: Ons gepeupel?
(Jussuf begin weer die glase vul)

Die ongeletterde boertjies van die Kaapse Vlek?
Goewerneur: (terwyl hy sy glas lig)

Tot die opheffing van ons boertjies.
Barones en Boers: Op ons boertjies.
(Ontong kom nader met versnaperinge)
Karl: In hul eie gif sal hul1 verstik, addergebroedseli Addergebroedseli
Marie: Kalmte en geduld, my lief. Geregtigheid sal geskied, dit moet 

jy weet.

Ac>



(Die goeverneur én’ Boers *esm* ellc 'n knippie snuif met groot omslagtig-
heid).Karl: (mismoedig)

Terwyl die ure van talm al horings kry
en die knoeiery gedy.

Marie: Geduldig tog. (Sy plaas weer haar hand op sy skouer)
ÍBoers wend hom veer tot die barones. Hulle maak grasieuse danspassies
\ Vtervyl die goewerneur geamuseerd toekyk).

Barones en Boers* Onse boertjies
van die Kaapse Vlek, 
wat van lees en skryf 
geen begrippe het,

Boers* wie selfs die allersimpelste bestek
Barones en Boers: verknoeit ag foei, ag foei*
(Daar word weer geklop en die Sekunde en van Prehn tree na binne).
Sekunde: (plegtig,tenryl van Erehn onrustig rond beweeg)

Sksellensie, madame, meester Boers.
^ksellensie, moeilik is my taak.
3k is die bringer van *n msLre 
van komplot en onheil.

(Die barones staan op)
Barones: (snydend^ Politieke sake skeel my maar min.

Verskoon my tog menere.
(ietwat ergerlik loop sy uit. )
Karl: Die uur is hier. Noú gaan die poppe dans.
Sekunde: Ek vervys na die onrus wat broei

in die gemoedere van die Vryburgers 
wat íb besonder gemik is teen...

van Prehn: (bitsig)
'n Gebroei en geknoei van belhamels en opstokersi
Vat hul' kort, nou, noul 
voordat gewere van self afgaanl

a  ~ ne

Sekunde: Wat die majoor bedoel is... dat...

Goeweraeur: Vfatter gebroei?

Boers: Die gebroei maar daar gelaat. Dis die geknoei wat my 
interesseer.

$oewerneur: (knik tot die Sekunde) Gaan voort.

Sekunde:

Boers:
Sekunde: 
van Prehn: 
Sekunde:

Vat die heer majoor bedoel, is dat*.

Wie is die’belhamels?

Die belhamels?
van Reenen,
Ja, van Reenen,

van Prehn* J Artoys* Roos en 
Sekunde: Heyns.
van Prehn: 
Karl:

Ja, Heyns. 
Bravo, bravol

.



Goewerneur* (kalm) Gebroei is nouliks die woord.
Van openlike klagtes weet ek wel, 
en klagtes sal daar altyd wees, 
selfs al sou die Engel Gabriël 
hier regeer.

(Skouerophalend) Van ’n geknoeiery weet ek niks.
Marie: Op sy majiier is hy regverdig,

maar veels te sag.
Sekunde» Daar's sprake van korrupsie,

omkopery van die «unptenary.
Miskien tog waar,
maar in die tyd van Vader Tulbach....

Boers: (ergerlik)

(smalend)

van Prehn: 
Sekunde:

Boers: (honend)

van Prehn:

(Ry trek

Goewerneur: (kalmerend, terwyl hy sy hand omhoog hou)
Menere, kalmte.
Genoeg vir eers.
U woorde ruik na kruit.
Ons heerskappy is tog gesond 
en u kommer ongegrond.
Koéi ons drink op voorspoed 
en vrede.
Jussuf, vul die glase.

(Boers en van Prehn kyk na mekaar, skud die koppe en trek dan hulle 
skouers op).
Marie: (weemoedig) 'n Opregte siel,

maar veels te swak 
en naief.

iZ

Vader Tulbach, Vader Tulbach,
Vader Tulbach saligerl
A1 wat jy daagliks hoor
in ons verligte tyd van welvaart is:
Vader Tulbach sus,
Vader Tulbach so,
Vader Tulbach, onse onkorrupte heerser 
van twee maal tien jaar,
Wa* die volk soos 'n Moses 
weggelei het van die afgodery van 
hebsug, weelde en verderfl 
Bn die resultaat menere?
Bankrotskap en ellendel
Maar die moraal was hoog.
Vader Tulbach...
Moraliteiti (Lag)
Díe sogenaamde moraliteit menere, 
groei vlak en los 
soos sampioenei
Die volk —  die sogenaamde patríotte—
se moraliteit menere,
kan met enige bries verwaai.
Hul' gedy,
Hul' buike is te vol.
Nou begin hul' tande wysl 
sy swaard en begin woes daarmee in die lug kap).
Die tyd is ryp om hul' kort te vat,
voordat die bloue lug
van nog blouer kruitdampe stinkl
Vat hul' kort,
vat hul kortt



Marie en Karl: Arme siel. Arme siel.
(Hand in hand af)

G ordyn,



In die tweede toneel kom Marie en Karl se geheime verhouding op die 
lappe as gevolg van de Barras se afluistery en dit veroorsaak groot 
konsternasie. Hy word daargestel as 'n swierige Fransman, geetig om 
die aandag op hom toe te spits. As hy nie sy sin kan kry nie, neig 
hy tot allerhande agterbakshede en slinkse gedrag.
Hier word die leiers van die Vryburgers ook vir die eerste keer voorge- 
stel waar hulle eenkant samesprekings voer oor die noodsaaklikheid 
om vir hulle regte te veg. Die eerste botsing vind hier plaas.



TWESDE T0NE3L

'n Bal in die saal van die kasteel. Links sit die booggeplaasdes, 
die goeverneur, die barones, Marie, Boers en de Barras. Daar is 'n 
deur aan hierdie kant, waarvan hulle ten slotte gebruik sal maak.
Heel regs staan die leiers van die Vryburgers, van Reenen, Artoys,
Heyns ea Roos. In hulle geselskap bevind Karl hom ook. Langs hulle 
is 'n deur vat lei na 'n balkon buite, waarvan hulle later sal gebruik 
maak.
In die middel is 'n aantal jong meisies en mans wat soms dans.
Jussuf bedien die wyn en word bygestaan deur Ontong.
As die toneel met dansmusiek open, stap de Barras, 'n jong Pranse 
vlootoffisier, gretig om die aandag op hom toe te spits, na die 
middel van die verhoog. Met sy pronkerige houding maak hy komieklike 
danspassies tot groot vermaak van die toeskouers. Hul sporadiese gelag 
en applous spoor hom tot meer potsierlikhede aan. Drie slawe vorm *n 
optog me& fluit, viool en fagot, maar slegs gedurende de B. se dans.

Gordyn

de Barrass Piedeldum, piedeldus, piedel diddel duddel doem.(Sns)
Parrapam, parrapom, parrapiem pam pom.
Piedel diddel daddel duddel diedel dam.
Diddel duddel doedel doddel daddel doem pam pam (ens).

(Aan die einde van al hierdie potsierlikhede, sluit hy hom weer by die 
goewerneur se geselskap aan.)
Goewerneur: (geamuseerd) Bravo Monsieurl Bk merk 'n sterk talent in

u vir die komiese. (Lag)
de Barras* (pronkend) La la la la la. (Verbuig dan diep.) Merci,

Eksellensie, vir die kompliment. Tra la la la la.
(Buig weer).

(Sommige van die gaste begin nou dans as ’n minuet gespeel word. Boers 
loop na Marie en buig)
Boerss Is die eer my beskore?
(Hy feegin dan met Marie te dans. de Barras kyk eers toe, neem dan ’n 
dame aan die hand en sluit hom by die dansendes aan. As Marie en Boers 
na die dans terug loop, onderskep de Barras haar, verbuig en soen haar 
hand).
de Barras: (vleiend) Selfs in Pa-̂ rg, o skoonheid, begeerlike, verleid'li

ke, is‘u gelyke.nie te vindi .
(Marie ontwyk hom, maar hy huppel telkens agter na)
de Barras: (ietwat komieklik) My tong ies lam geword van u moeiliekie

taal, (hartstogtelik) raar my hart, o my hart kerm van smart.
(Hy doen voor asof hy innerlik gekwes is. Marie gaan sit en die Barones 
word deur Boers na die volgende dans gelei.)
Bíirones: (terwyl sy Boers se hand neem) Met plesier, meneer die advo-

kaat.
(de Barras begin weer om Marie lastig te val, wat haar ontstem) 
de Barras: Mag ek 'n gliemlag ontlok, skoonheid?
Marie: (afnysend en spottend) Monsieur de Barras, 
de Barras: (sit sy voorvinger op sy lippe) tut, tut, tut.



Marie: yd'le Pranse fratsl 
de Barras: Tut, tut, tut.
Marie: uitgedos in geparfumeerde woorde. (Lag)
de Barras: (rou) Hai (Verontwaardig) Wat 'n beliedieging, vir my

en vir my vaderland.
(Staan dan op aandag en salueer.)
Allons enfants de la patrie, saluti

(Boers wend hom na die dans geamuseerd tot de Barras).
Boers: Neusie verby, en u Gallicse trots geskend, ne, de Barras?

Foei, foei, foei.
(Karl kom ver by Marie geloop en praat met haar in die verbygaan).
Karl: Wanneer kan ek jou weer sien?
(Versigtig kyk sy rond, maar merk nie dat de Barras agter haar steian
nie).
Marie: More om drie, in die tuin. Sjti
(Sy skrik as de Barras, hande op die heupe voor haar kom staan en haar 
begin terg en namaak).
de Barras: (spottend) Sjti (Lag). Sjtl (Lag). Die geheimpie is uit.

Uk ruik verbode liefde. (Lag weer).
(Na-apend) More om drie in die tuin.

Die volgende dans word slegs deur twee pare gedans. Marie loop veront- 
waardig terug na haar stoel en Karl voeg hom by die Vryburgers. 
de Barras verlustig hom in die ontdekking van bul geheim).
de Barras: Ha, ha, ha, ha magnifiquei Magnifiquei La la la la.
(de Barras maak danspassies buite die kring, terwyl hy met die vingers 
van albei hande ritmies klap. Die goewerneur en die barones merk dat 
Marie ontsteld is en wend hulle tot haar. Karl vertel iets aan die 
Vryburgers en hull,s kyk ook na Marie en wys afkeurend na de Barras.
Boers merk dat iets by die Vryburgers skort en stap oor na hulle).
Boers: Broei hier weer 'n slang in die gras?
van Reenen: En waarom?
Boers: Um, slegs 'n gewoonte van my om *n geknoeiery uit te ruik.

(Dan stap hy weer terug, maar halfpad kyk hy weer om, gryns 
selfvoldaan en voeg hom dan weer tot die goewerneur se geselskap)

van Reenen: Tipies van hom, die sraeerlapl
(Dan stap hy uit op die balkon en word gevolg deur Karl en 
die ander drie Vryburgers.)
Dinge moet nou gou geskied raenerei Die uur van onheil is 
naby. Met rampspoed sal hy aanbreek
vir die korruptes wat geen perk van eerbaarheid ken.

Artoys: (terwyl hy sy vinger vermanend in die lug steek)
By eerbaarheid, voeg nog toe:
die gedrag van dié wat meer beskonke as nugter is.

van Reenen: (skouerophalend) Die swakkeres en minderes miskien. Veel
erger nog is die arrogante houding van meester Boers wat 
eie sakke vul, op gesag van selfverkrygde mag,

Heyns: en die goewerneur daar magteloos teenoor staan.

Boos: Omdat Boers slegs aan die Here Sewentien verantwoord1lik ií

\C



Roos* Soms le hy l>oei:es op van vyf duisend riksdaalders, terwyl
hy slegs op tweehonderd geregtig isl

van Beenens 3n daarby geses vir die vervolging van klein oortredings
slegs.

Karls (tot van fieenen) Vader, dié volf is met kuikens nie tevrede.
Hy jag grootwild, en daarby moet op sy rekening gevoeg words 
sy veragting vir die burgers. Gepeupel noem hy ons.

Artoys, Heyns, Rooss Gepeupel?
Karls Ja, gepeupeli
van Reenens Sersdaags sal hy les opse, hy en sy Marameluk-gespuisl*

Maar hoofde koel hou, menere, want onbeteu’lde humeure 
soos dié van wywe, kan die saak slegs skaad.
Koel-berekend moet ons optree.....

Artoyss (driftig) terwyl die vlara al aan die kruitvat lek?
van Reenens Geduld my vriend, later in die week word die patriotte

opgeroep vir aksie. Bly intussen koel.
(Die volgende dans begin binne. Jussuf kom met wyn na buite. Die Vry- 
burgers neem elk ’n glas in die hand. van Reenen lig sy glas.)
van Reenens Ons drink op die krag van eenheid, wysheid, geduld.
Artoys, Heyns, Roos en Karls Die krag van eenheid, wysheid en

bowe al, geduldl
(Hulle klink en gaan dan weer na binne. de Barras begin nou weer om 
Marie te draai en sy probeer haax bes om hom te ignoreer).
de Barrass (terwyl hy op maat van die menuet sing)

Mademoiselle, my lief mademoiselle, 
ontvlug my nie langer nie, 
want dit sal my kwel.

Maries (terwyl die goewerneurspaar en Boers hulle dophou)
Kwel gerus, Monsieur, 
u wat so graag spioeneer.
Kwel u gerus

(Maries Kwel u gerus, la la lal
(de Barrass Sk kwel my, ek min u, helas, helas.
(Marie trek haar skouers ongeërgd op en voeg haar by die ander gaste.
de Barrass (woedend) Klein feeksl Sk sal haar nog regtoor. Alorsi

(Sagter en slinks) De la patience.
(Die barones loop nader en le haar hand vertroostend op sy skouer)
Baroness Monsieur, sy is 'n koppige kind

wat nie weet wat sy eintlik wil hé nie.
Haar onstuimigheid is slegs jeugdige onbestendigheid.
Sy weet nie wat sy wil,of soek nie.
Sy sweef deur dae en weke, met 'n tra la la la la,
asof sond en maan moet stilstaan
terwyl sy kokketeer en flirteer
en ogies maak vir DIB, so ver benede haar stand.

Boerss (agterdogtig) Soos byvoorbeeld?
de Barrass Ahal Soos byvoorbeeld die jong van Reenen.
Barones en Boerss Karl? Hoe weet u dit?

**n Mammeluk was die skeldn,am vir 'n verraaier in die geledere van 
die Vryburgers.



de Barras: (self ingenome)
Afgeluister, betrap by hul gefluister. He, he, he, he, 
oei
(Gemaak-skaam sit hy sy hamde voor sy oë).

Boers: (tot die goeverneur) Dan moet u optree; dit verbiedi
Goewerneur: (met 'n verskonende handgebaar) Og, klein flirtasies

doen geen skaad. Dit sak selde diep, 
word verwaai deur ied're bries.
Vandag se hartstog verlep gou 
tot die onverskilligheid van more.

Barones: Die selfversekerdheid sal jou nog duur te staan kom. Belet
dit noui

Goewerneur: (goedig) Belet 4ou wat?
Boers: Die verhouding met die snuiter Karl.

Dit is tog in u mag.
Beroep u sterk op u gesagi 

Dink aan die reglement:
Geen egtelik' verbintenis 
tussen dienare van die Kompanjie 
en die Vryburgery.

Goewerneur:(teregwysend) 3n voeg daarby, slegs as ek daartoe instem.
(innig) My nig is ’n aanvallige kind, 
en die Karl wat nou hier ter sprake is, 
skyn my onberispelik te wees.

Béirones: Onberispelik? Onberispelik? (Lag)
Barones en Boers: Aartjie na sy vaartjie.
Boers: (bars) Hy huil met die wolwe in die bosi
Barones: Wat jou wil verslindl
Boers: Die komplot vernou,
Barones: die strikke word gespan,
Boers: en u bekyk dit in rosekleuri
Goewerneur: Kalmte nou. Hul het wel griewe.
Boers: Griewe? Bal Griewei

Dis blote gierigheid, blote gierigheidi Sien u geen lig?
Barones: Die gepeupel ken geen perk nog i>aal

as woede in hul are kooki
Goewerneur: Bly kalm, bly kalm. Ek sal met rustigheid na hul grieve

luister. Bly kalm.
(Die volgende dans het begin. de Barras begin weer om Marie neul, maar 
sy ontwyk hom steeds. Die goeverneur w«t sy afwesigheid nie gemerk het 
nie, stel nou 'n heildronk in)
Goewerneur: Uit respek vir ons eregas, is dit onbetaamlik om dinge

verder oop te vlek.
(Hy lig sy glas) Op Monsieur de Barras. (Hy kyk rond)
He, waar is hy? (Haal dan sy skouers op.)

de Barras:(terwyl hy Marie agtervolg) Ma cheri, ma petite fille,
brei nou u vliendervlerke uit 
op maat van die dans.



3n wil haar teen haar sin na die(de Barras gryp haar aan die hand, en wil
pare toe

Marie: (ontsteld) Los myi
de Barras: Tam tam tam, tra la la la lam.
Marie: Galliese poul Los myl
de Barras: Ta ham ta ham ta ham.

7Marie: Los myl Hou u pote van my af. 
de Barras: Byt ®y vlinder ook? (Lag)
(Die dans word hierdwu* ontwrig. Die Vryburgers kom nou nader.)
van Reenen: (tot de Barras) Los haarl Hande af, MonsieurJ
Karl: (woedend) Pranse swynl

(Hy klap hom deur die gesig).
de Barras: (terwyl hy sy swaard trek) Hond van Oranjel
(Karl trek ook sy swaard, maar sy vader hou hom vas. Boers gryp 
de Barras. Albei probeer loskom).
Goewerneur: Menere, menerei
Karl: (onstuimig) So ’n belediging kan net met bloed gewreek word. 
de Barras: (rou) Hai FieJ Braki (Hy spuug in veragting).

Goewerneur:(ergerlik) Monsieur de Barrasi U is my gas. Mag ek u
daaraan herinner?

de Barrsus: 3n u, Sksellensie, skuil onder die vleuels van Frankryk.
Mag ek u daaraan herinner?
U bourgoisie kan by ons uit hondebakke vreeti

Boers: (tot de Barras) Die goewerneur het gelyk. U is 'n gas van 8y
Bksellensie, (dan tot die Vryburgsrs) 
sowel as u, menere.
(tot de Barras) U is vol soete wyn,
(tot die Vryburgers) Maar u ly aan 'n heethoofdigheid 
wat geen enkel fles, of fles na fles van wyn 
tot so'n rooi-broei hitte kan verwek nie.

van Reenen: (tot die goewerneur)
Eksellensie, as leier...

Boers: (venynigTsmalend) Ha, leier. REN3GAATÍÍ
Goewerneur: Ordei
van Reenen: ...as patriot...
Boers: As renegaati
Goewerneur: Ordei
van Reenen: Aa patriotleier...
Boers: is u skuldig aan opstokery van die gepeupel. 
van Reenen: Ek verklaar u: leier van die mammelukkei 
(Gelag van die Vryburgers).
Boers: Mammelukke? ¥at is *n mammeluk?
(Weer ’n gelag).
Goewerneur: Genoeg hiervan, menere. Dit is ’n bevel, 'n streng bevel



(Aftog van die goewerneurspaar. Hulle word gevolg deur 'n onwillig» 
Marie, wat aanhou omkyk na Karl, en dan ook Boers en de Barras. 
Laasgenoemde talm by die deur.)~’ * * __

Heynss Die wynvat de Barras is ’n Franse mammeluk!
(Boers draai driftig om).
Boerst Bastal
de Barrass (spring op aandag en salueer) Vive la Francel
(Gelag van die Vryburgers. Boers en de Barras albei af.)
(Dan volg 'n drinklied deur Karl, die Vryburgers en die oorblywende 
gaste).
Karl: Laat de Barras zijn Franschen wijn,
Mans* Laat hij ons dien van de Rijn.
Almal: *t Okshoofd met zijn nat,

staat te kijken en moet wijken.
't Okshoofd met zijn nat, 
staat en kijk voor’t voedervat.

Karl: Weg van hier dan, weg Boers wegl
Mans: Wijl ik u'mijn buik ontzeg... ... ’ I V ^  Íe 1
Karl: VoortBoers, weg van hieri
Almal: want jouw teugen, niet jouw deugen, 

voort Boers, voort víui hier.
’k hou't met Kaapsche wijn en bier.
Vivat, vivat, vivati

Gordyn



D3EDB T0N3SL

Die derde toneel open met ’n agttiende eeuse Maleise visserslied wat 
in Roggebaai ontstaan het en heeltemaal onbekend is. Dit word gebruik 
om kleur te verleen aan die laan wat verby die Tuynhuis na die 
Kompanjiestuin lei en waaxin baie van die ksirakters sal kom en gaan.

Dit open met nog 'n geheime ontmoeting tussen Karl en Marie. As Boers en 
de Barras verskyn, wedywer albei om Marie se hand, terwyl Karl agter 
'n boom verskuil. Volgens hulle afspraak sal sy 'n flirtasie met 
Boers aanknoop om haar tante,die barones se jaloesie te ontketen 
met die hoop dat sy Karl sal aanvaar. Na ‘n minnesang wedstryd tussen 
Boers en de Barras, moet laasgenoemde die aftog blaas, ten spyte van 
die feit dat hy veel beter gesing het. Die goewerneur en sy vrou het ook 
intussen bygekom en as die barones dan sien hoe dinge teen haar begin 
ontwikkel, stuur sy Boers gou huistoe.
As almal weer weg is, verskyn Karl vanagter die boom en hulle twee 
sing 'n liefdeslied.



DSRDK TONHEL

Die volgende dag.

In die tuin van die Tuynhuis.. Regs staan *n boom met 'n rusbank daarlangs 
waarop Karie sit, en haar met haar waaier afkoel- Op die agtergrond is 
die heining wat op die laan front, en in die middel daarvan, die hek.
Regs van die hek groei 'n struik waaragter Karl hom aanvanklik versteek. 
Sedanstoele word soms gesien soos hulle deur deur slawe verby gedra 
word in die laan, en ook ander verbygangers. Aan die begin van die 
toneel word die visserslied van 'n groep Kaleise vissers in die verte 
gehoor, soos hulle gaandeweg naderkom en dan uiteindelik met hul visge- 
rei van regs na links beweeg. As hulle in sig kom, sien hulle Marie op 
die bank sit en rig hulle hul lied eintlik tot haar, want sy toon

0
tekens van waardering. Karl het agter hulle aangeloop en versteek hom 
agter die struik, nog steeds a^11 die ander kant van die heining. Hy het 
•n groot wit blom in sy hand wat hy van tyd tot tyd, teen die einde van 
die lied omhoog hou, sodat dit deur Marie sigbaar word, en dit op maat 
van die musiek ballet-matig manipuleer. Aa.n die einde van die lied, aas 
die vissers weer na links verdwyn, maak die blom *n verbuiging en ver- 
dwyn weer sigter die struik. Karie apploudeer dan, en Karl tree tevoor- 
skyn, eers baie versigtig, omdat hy dit beplan om verbode gebied te- 
betree.
Die gordyn gaan oop op die toneel waar Kao?ie op die bank sit.
Vissers: (in die verte soos hulle geleidelik naderkom)

Kijn vriend, ik wou u wat vertellen,
wat heb ik laas gesien langes die strand bij mijselve, 
veel snoe' les dans de riel, de harder al op zijn fluit, 
en de stompneus al op zija vijool, 
en de geelbek al op zijn klavernet (klarinet) 
ons doch dit was een aardige pret.

Solo: De opperste van de bende, was een Viljée geelbek.
Hy sprak al met zijn volk en zijn volk was almal gek. 

Almal: Ja, ja wij hoor dit wel, vele snoe ies dans met geweld, 
maar as onse geelbek dan de bas gaan speel, 
wie betaal onse geelbek zijn geld?

(As die vissers verdwyn, loop Karie langsaam na die struik waaragter 
Karl hom nog versteek hou en gaan dan reg daarvoor staan. Sy sing dan 
vir die blom wat agter die struik omhoog gehou word.)
Karie: Inft soetste van den Koye, aldaer ick quam ghegaen,

so diep in een valleye daer schoone bloemken staen.
De Mey stont in’t saysoene, verschiert aan elcken cant, 
Ick hadde ghenoeg te doene, want ick mijn lief daer vant.

Karl: (wat agter die struik te voorskyn kom)
Vanwaar ken jy dié betowerende lied?

Karie: (skouerophalend)
Ag, in Amsterdam geleer. Ek ken nog veel ander.

2Z



Karl: (beskeie ,terwyl hy inkou en langs Marie op die bank gaan sit)
Ek ken ook ‘n paar, maar hier geleer.

Marie: Soos?
Karl: Soos: Ghequetst ben ick bsm binnen, doorwont mijn hert so seer,

van uwer ganscher minnen gequets so lanc, so meer; 
waer ick mi wend, waer ick mi keer, 
ick en can gherusten dach, noch nachte, 
waer ick mi wend1, waer iok mi keer,
Ghi sijt alleen in mijn ghédachte.

(Hulle omhels mekaar. Skielik ruk Marie los).
Marie: Die hele nag was jy in my gedagtes. Ág Karll Dit was verskriklik 

die giftigheid en haat; die veragting vir jou stand. Dit moes * 
ek alles aanhoor, alles, sonder jou. Van karakter was geen 
sprake nie, slegs stand. Slegs stand. My gevoelens was vertrap, 
onder stewels van protokol en regulasie Dit en Dat.
Ag Karl, dit was verskriklik my liefling.
Hul hart en gevoel, ook alle sentiment het lank reeds 
tot klip versteeni

m g á  *  a  &*sL r • .(Sy huil in radeloosheid op sy skouer. Hy sit sy ar® vertroostend om 
haar skouer).
Karl: Kalmte, my lief. Boers is ’n gevaarlike kalant. Sy dors na mag 

sal lei tot die wrak van jou oom se bewind.

Marie: ,'Opgewekter) My tante....

Karl: Jou tante is to*t blindheid geslaan deur haar beheptheid met 
Boers.

Marie: Verliefdheid, meen jy seker.
Karl: Dit kan ieder merk, almal behalwe die beiron.

Marie: (nadenkend) My oom is iemand van karakter, —  eerlik,
maar veels te sag; 'n dromer wat hom aan die neus laat lei 
deur Boers en sy trawante, soos die afgryslike van Prehnl 
Die Sekunde, ag, 'n liewe heer, maar ’n bewegende en 
sprekende dokument.
God behoed ons teen Boers en van Prehn.
Hul stuur af op ’n rampi

Karl: (na 'n pouse) Selfs die beheersdheid van my vader....
Marie: Hy kan die uur van afrekening min vertraag.

(Hulle swyg albei vir 'n rukkie).

Karl: (Skielik) de Barras is *n knol en 'n lasposl

Marie: (Ongeërgd) Ag, agterbaks miskien, maar eintlik skadeloos.

Karl: 3n tog het hy gist’aand 'n vonk laat spati

Marie: Hy het slegs die vuvirgolf verhaas.
(Dralend) Hy's maar ’n impliment, 'n blote impliment.



Karl: ÍTMoedeloos) Ons twee sit, jy en ek,
in die pai van die spervuur wat kom. Hoe kom ons ooit weer daaruit

Marie: (Opgewek en skalks) Slegs deur listige beplanning.

Karl: Soos byvoorbeeld?
Marie: Soos byvoorbeeld om die guns van my tante te wen, tra la la la la. 
Karl: En hoe?
Marie: Bk flankeer met Boers, en laat hom glo: dis ewige liefde, 

dis evige liefde.
Karl: Die gedagte laat my grill
Marie: Sk keri geen makliker uitweg nie. My tante sal dit nooit kan duld 

nie. Blind van jaloesie, sal sy my, my gang laat gaan, solank 
ek Boers net vir haar laat.
Ietwat ongerieflik tog miskien, en weersinwekkend ook daarby,
maar effektief, --- dit beloof ek jou. TSffektief, dasirop kan jy
rekenl

Karl: Die gedagte laat my grill 
Marie: Wees net geduldig.
Karl: Maak dit tog kort van duur.
Marie: (Ondeund) Laat ek eers oefen.
(Sy gee voor asof Karl op die bank, Boers is, en oefen haar yoorgenome 
flirtasies)

Wim, o Wim kom dans met my.
Kom, my tro ebad o er, 
bly tog naby.
Kom, my troebadoer, haas jou, geliefde.
0 Wim, kom dans met my.
0 bly tog naby, bly tog ewig na aan my. La la la la la. 

Karl: Weersinwekkend. Werklikl
Marie: (Koketterig) Maar effektief. La la la la la. Onthou.

Karl: Sjt, hier kom hulle.
Marie: >-ou, agter die boom. Moenie nies of hoes nie.
(Langsaam kom die goewerneur, die barones, Boers en de Barras vanaf die 
Tuynhuis in sig. Marie neem ongeergd plaas op die bank en bewaai haar 
met haar waaier, As de Barras haar merk, haas hy hom na haar, kniel dan 
voor haar en soen haar hand keer op keer hartstogtelik).

de Barras: Ma cheril M--- (terwyl hy soen), M----
(Dan begin hy sing)

Plaisir d'amour, ne dure qu'un moment: 
chagrin d ’amour dure toute la vie.

Marie: (Spottend) Monsieur le troubadour, 
de Barras: 3h?
Marie: (terwyl Boers naderstaan) vpels te strak gesing vir 'n minaar 

met egte bedoelinge.
Boers: (Lag) Wag, laat ek probeer.

(Hy lig de Barras aan sy kraag op, en kniel self voor Marie).
J'ai tout quité pour l'in....(hy hoes)

Veels te hoog vir my.
(Dan toets hy sy stem) M, m, m, elle me quitte et (huiwerend) 
la la la la. (Verergd, terwyl hy opstaan)
Ha, die woorde het my ontgaan.

________________________________ ____ ________________________________________i



(de Barras moedig Boers spottend aan om voor te gaan en skouerophalend 
val Boers saam met hom in. Alhei kniel voor Marie).
de Barrast Kom, kom, maitre Boersi
Albeit Plaisir d'amour, ne dure qu’un moment* 

chagrin d'amour dure toute la viei
(Albei staan op)
Maries (Laggend) Voortreflik vir 'n advokaati
(Sy klap hande, terwyl de Barras skielik weer voor haar kniel en die 
lied voortsit).
de Barras: Tant que cette eau, coulera....

Tegelyk. < (terwyl sy ongeduldig met haar hande klap
genoeg Monsieuri Genoeg, genoegi

de Barras: Genoeg?
Marie: (smalend) U tree as verloorder uit 4ie stryd. 
de Bairas: Verloorder? Qae le diable vous enportei
(Verwoed buig hy in die rigting van die goewerneur, sit sy hoed op en 
loop mompelend weg).
Goewerneur: 3k meen hy het goed gesing.
Barones: (tot Marie) Werklik prima, Marie.
Boers: (Hoogs gevlei, neem hy langs Marie plaas).

Maar ek nog veel beter.
í Mariet Ongetwyfeld. Selfs u stem....

Tegelyk. ̂ 2per8í Noem my tog Willem. La:it die U, en
ander formaliteite.

Marie: (Gemaak-innig) Selfs as minnaar, glo ek, is '* beter; meer 
geraffineerd.

Goewerneur: (terwyl hy goedig sy hand op Boers se skouer le)
Op de Barras val my keuse.

Barones: (ietwat driftig) Bn myne ook.
(Afgemete) Marie, jy*s verspotj jy‘t hom in sy eer gekrenk.
Dan, kortaf tot Boers) Toe, toe Willem, dit word laat.

(Heelw^t onwillig staan Boers op, verbuig en stap dan ingehaak met 
Marie na die hek.
Barones: (terwyl sy hulle nydig agterna kyk) Hy is veels te oud vir haar. 

( Boers: Plaisir d'amour, ne dure qu'un moment, cha- (hy kus Marie se 
Tegelyk. < Barones: Op de Barras val my keuse.

(. Goewerneur: Presies, maar sy kan hom nie

Boers: hand) m —  m—  mour dure toute la vie. (Dan af).
Barones: Daar le die probleem
Goewerneur: veel nie.
(Goewerneur en Barones albei af. Marie kom terug van die hek af waar sy 
Boers afgesien het en bly by die bank staan. Karl verskyn vanagter die 
boom.)

ts’



Marie* (terwyl sy vooroor buig) Bn?
Karl: lynlik, maar effektief. Maar by de Barras le nog die probleea. 
Marie: Ag, toe toe toe.
Hulle omhels mekaar)
Karl: "3k moet nou gaan. Totsiens, liefling.
(Dan begin hy sing terwyl hy hek toe loop. By die hek bly hy staan, 
terwyl hy verder sing, dan af.)

Mijn herteken is wilder dan een wilt conyn.
Dat en mach niemant temmen dan die liefste mijn.
Dat is, dat is soo fraay een gheselle.
Ja, ja, waren alle duyvels soo, 
en ick voer in der helle.

Gordyn.



VI3RD3 TONEFL

Hierdie toneel vorm die hoogtepunt van_die eerste bedryf.
Hier vind die arrestasie van Buitendag plaas wat aanleiding gegee 
het tot die Vryburgers se eerste petisie aan die Here Sewentien teen 
Boers.
van Reenen en sy seun Karl staan man alleen teen die brutaliteit van 
Boers en van Prehn. Hierdie gebeure gee direk aanleiding tot 
die eerste toneel van die volgende bedryf.



VIERDE TOF533L

'n Geruime tyd later

In die voorkamer van die gesin Buitendag. Die vader, Cornelis Handrik 
— gewoonlik Hendrik genoem, skyn onrustig te wees waar hy by die tafel 
besig is om sy luit te stem. Gedurende die toneel sing hy self, terwyl 
hy hom op sy luit begelei, of sing hy saam met sy geuin. Die gesin 
sit rustig saam , naamlik die moeder en haar twee dogters Petra (onge— 
veer 12 jaar oud) en Antje, (10) As die toneel open, sit moeder en 
dogters besig met hekelwerk, terwyl die vader sy luit stem.
Regs is 'n gedeelte van die straat waarneembaar, waarlangs die optog 
van die melisie, onder atónleiding van Boers en van Prehn sal kom.
Links is n kamerdeur, waardeur die twee meisies sal gaan as hulle 
slapenstyd aangebreek het. Buitendag is sigbaar bedruk, terwyl hy sy 
lu$t stem en daarna selfs lusteloos daarop tokkel.

Mevr. Buitendag: Hendrik, skeel iets?
Buitendag: Vaarom?
Mevr. Buit: Jy lyk so bedruk, my man.
Buit: 'n Voorgevoel van onheil, —  ’n voorgevoel van iets daar buite 

wat wag, wag, wag om binne te sluip.

Mevr. Buit: Kalmeer jou nou. Jy verbeel jou dit alles.
(Sy maak die deur oop, kyk lank na buite en keer dan weer terug, terwyl 
haar man nog lusteloos op sy luit voorttokkel).
Mevr. B: (terwyl sy oor die onderdeur na buite kyk)

Daar's niks, absoluut niks. Die nag is koel en vreedsaam. Niks 
roer of beweeg nie.

(Dan keer sy weer terug na haar handwerk. Hy kyk eers lank na haar en 
tokkel dan weer voort. So half ingedagte begin hy dan sing).
Buit:

Ich seg adieu, wy twee, wi moeten scheiden.
Tot op een nieuw so wil ick troost verbeyden.
Ick laet bi u dat herte mijn 
want waer ghi zijt, daer sal ick zijn, 
tsi vreugd' of pijn, 
altoos sal ick u vry eygen zijn.

Antje: Pappa, sing die lied van die klein vogelkin.
Buit: (terwyl hy hom uit sy neerslagtigheid losrxik)

Och nachtegaal, cleyn voghelkijn, al boven breed...
Antje: Nee, die ander een.
Mevr. Buit: (sonder om op te kyk, sing die aanvang van die korrekte lied)

Daer was een sneeuwit....
Buit: Ja,

Daer was een sneeuw wit vogeltje,
Atttje en Petra: Daer wae een sneeuw wit vogeltje,
Buit: Al op een stekendorentje,
Buit* Din don daine.

e en Petra sAnt j

Buits Hij nara een brief in zijnen bek,
2.«



Din, don, don, din, don daine.
Antje en Petraj
Mevr. Buit: (terwyl sy opstaan) Bed-toe kinders, bed-toe, bed-toe.

Antje en Petra: Nog net die naglied.
Mevr. Buit: Goed dan.
Alaal: Mijn tijt gaet wech en ick daermee,

mijn leven mach niet dueren, 
ick wil mi keeren onbelet 
van alle creaturen.

(Diê  kinders soen hul moeder en dan die vader op sy voorhoof, terwyl 
hy Eianhou speel. Daarna begin hulle die tweede strofe met hul uittog. 
Die moeder vergesel hulle na die deur en kom dan weer terug. Vanaf die 
tweede strofe is hul sang op band opgeneera om as agtergrond te dien 
vir die dramatiese gebeure wat by * begin.

Antje en Petra: Bn de allen dinghen ledigh staen
dat mi van en God keeren * 
mij selfs altijt te buten gaen 
al doër die minne ons heeren.
Het herte mach wel vrolic zijn 
ten derf hem niet versaghen, 
al is hem liden somtijds pijn,
God salt hem helpen draghen.
Nu laet ons dan een cort termijn 
doër Gode gaarne liden, 
want ten sal toch niet lange zijn, 
wi mogen wel lieflic striden.

* ('n Opmars word veraf gehoor)
Mevr. Buit: Wat is dit? Hoor jy?
Buit: (sit sy luit op die tafel neer en staan op) Tamboere... maar 

waarom in die nag?
Mevr. Buit: Dit kom nader en nader....
Buit: Ja, hulle kom hierheenr
Mevr. Buit: Waarom?
Buit: 5k weet nie.
(Die oimars word luider. Mevr. Buit. klou haar man beangs vas ,
Daar word aangeklop)

Albei: ¥ie, wie klop so, so laat?
(Daar word weer geklop) 
van Prehn: (bars) Maak oopl 
Mevr. Buit: (beangs) Nee....
(Die deur word oopgeskop. van Prehn en Boers tree na binne. Terwyl 
van Prehn Buitendag voor die bors gryp, staan Boers, arms gevou, 
selfvoldaan en toekyk.)



van Prehn: (tot Buit.) Bk arresteer ul 
(Dan slinger hy hom in die arms van die melisie.)
Mevr. Buit: Wat bedoel u, woestaard?
Buit: (terwyl hy worstel om los te kom) Ne^, nee...
Mevr. Buit: Hoe durf u?
Buit: Los my, los my.
Mevr. Buit: Op wie se bevel en vir watter oortreding?
(Sy begin woes te spook met die melisie wat haar man vashou. 
van Prehn lei haar hardhandig terug en hou haar in 'n ferm greep vas.)
Buit: Pote af van my, skorriemorriej
(Boers kom nou, nog steeds met gevoude arms nader. Hy buig»)
Boers: (smalend) Op my bevel.
Mevr. Buit: (half verward) U bevel? U bevel? Die oortreding?
Boers: Ha, ha, ha, ha.
Mevr. Buit: (heftiger) Die.oortreding?
Boers: Ha, ha, ha.
Mevr. Buit: (bars in trane uitj dan wanhopig) Die oortreding?
(Boers haal sy snuifdoos uit en begin snuif) 
van Prehn: (skerp) Hy is ’ó ou kalant.
Boers: En geslepe. 
van Prehn: Uitgeslape. (Lag dan rou)
Boers: Gewisl
Mevr. Buit: Maar ten volle gereabiliteerd, tien jaar reeds.
Buit: (nou ietwat kalmer) Tien jaar reeds.

(Dan driftig) Ek beroep my op goewerneursgesagl
van Prehn: Mat vir 'n klug. Ha, ha, ha.
Buit: (heftiger) Ek beroep my op goewerneursgesagl
van Prehn: (smalend) Goewerneursgesag, hai
Boers: So? Werklik?

(terwyl hy dreigend naderkom)
Ek, ek het sy gesag in pag. Sn toe meneer, wat se u nou?

Hiit: Brutale dierl BeSlsibubl Woestaardl U dag van vergelding sal 
kom.

Boers: (sarkasties) Gewis. 
van Prehn: (potsierlik) Gewisl 
Albei: Ha, gewis. Ha, gewis.
(Mevr. Buit. val snikkend aan die voete van haar man, en hou sy bene 
krampagtig vas^.van Prehn en Boers klop mekaar op die rug. Dan gaan 
Boers by die luit staan, waar dit op die tafel le, en begin half 
ingedagte op die oop snare te tokkel. van Prehn loop ongeduldig op en 
neer).
Mevr. Buit: Hendrik, dapper wees, want geregtigheid sal geskied, my man.

3<>



(Boers ruk skielik orent)
Boersí (tot Kevr. Buit.) Toe, kry nou klaar. My manne word haastig.

Van Reenen en sy seun Karl kom toevallig verby, sie die oop deur en 
die melisie, en besluit om binne te gaan.)
van Reenen: Wat gaan hier aan? Die fakkels en geweld? Bn die skorrie-

morrie? Wat beteken dit alles?
Boers: (tervyl hy dreigend naderstap) Wat is die bedoeling om hier 

in te bars en in te meng in sake wat u niks aangaan nie?
van Reenen: (tot Kevr. Buit.) Mevrou, wat het hulle u aangedoen?

Bn u, Buitendag?
van Prehn: (tot van Reenen) Die astrantheid van die lummel!
Mevr. Buit: (pleitend tot van Reenen) Ag, meneer van Reenen....
Boers: Basta nou, alaal van jullel Bk is...
van Rrehn: (weer dreigend tot van Reenen) So 'n liimmel...
Boers: Bastal
Mevr. Buit: (smekend) Ag, meneer van Reenen...
Boers: Basta, se ek. Basta, basta, BASTAJ
(Dan begin Boers pronkerig rond te beweeg, terwyl hy almal met sy 
gesag probeer imponeerJ

Bk, en net ek, is hier in bevel.
‘Bc, en net ek, is hier in bevel.
Is dit nou duidelik????

Karl: (spottend, tervyl hy handeklap) Bravo! Bravol
S*'ai« op die lippe,
Oë iryd gespalk.
Speel voort u roll 
Trek grimaste,
Swaai met u arms.
Buig u bene en wieg —
heen en weer, heen en weer, heen en weer.

Boers:(tot Karl) Uilskuikeni (Lag) Jy hoort in die bedi 
van Reenen: Bn u hoort op straat. (Dan tot van Prehn) Bn u ookl 
Mevr. Buit: Meneer van Reenen, ag help ons tog. 
van Reenen: Wie is hiervoor te verantwoord?
Boers: Ski Bcl Dis my bevel, renegaat.
van Reenen: (tenryl hy na Buitendag wys) los hom onmiddeliki 
Boers: Nooitl Hy is ‘n ou kalanti Onverbeterbaari 
van Prehn: Gewisi Gewis, Presiesl
van Reenen: Sulke geweld moet geregverdig kan word.
Boers: Bewyse is volopi 
van Reenen: Soos wat? Noem eeni 
Buit: Soos wat? 
van Reenen: Noem slegs eeni



Boers: 3k weier, renegaat. 
van Prehn: Goed so. 
van Eeenen: U weier?
Mevr. Buit: Daar's geen.
Buit: Absoluut geen.
Boers:í (tot die Buitendags) Stil jullel
van Prehn: StilJ
MevT. Buit: Geen enkele redel
van Eeenen: U veier? U weier? U veier?
Boers: Ja, ek veier, renegaati Hou u neus uit my sakel 
Karl: (tot van Eeenen) Eenegaat het hy u genoem, vader. 
van Prehn: Presies.
Boers: Juis. 
van Prehn: Juis.
van Beenen: Dis tipies van sy soort, verblijjd deur grootheidswaani 
Karl: (tot Boers) Ons is patriotte,
Boers en van Prehn: (smalend) Hal Patriotte. (Lag)
Karl: met slegs een Patria, die Kaapse Vlek.
Boersi Die Kaapse Vlek? Dis geen vaderland^ snuiteri 
van Prehn: Geen vaderland.
Boers: Hier's slegs wind, 
van Prehn: Wind, wind,
Boers: en morrende, knorrende, klaende gespuisi 
van Prehn: gespuisi
van Beenen: (afgemete) Te veel is te veeli U matig u ongeoorloofde

regte aani Meester Boers, u dae is geteli 
Omgord u vir die stryd, vir u groot vali

(Boers loop vinnig en dreigend na van Beenen, besin hom, wink dan 
heftig tot die melisie en stap teen *n vinnige pas voor hulle uit.)
Boers: Komaani Uit met homi •
(Die melisie marsjeer af en sleep die protestende Buitendag saam. 
Vertwyfeld val Mevr. Buitendag teen van Beenen se bors).
Karl: (met gebalde vuis omhoog) Skurke, julle dag van vergelding 

sal komi
(Die geluid van die afmars word geleidelik sagter). 
van Beenen: Ja, en gouer as hul dink.
Mevr. Buit: (snikkend) Waarom? Ag, waarom? My arme Hendrik. Ag, waarom?

Onskuldig uit sy huis gesleep, soos 'n misdadiger.
My arme man, wat wag nou op jou?
Verbanning na Batawië? Holland-toe miskien,
die koue, vreemde Holland, nat en koud en vreemd....



(Karl wat nog steeds by die tafel staan, pluk die oop snare van die 
luit in sy woedebui.)
Karl: Mag dat Boers verrekl Mag hy vir sy dade boet, die brutale dierl
(Dan buk hy oor die luit, en leun op die tafel met sy een hand. Met 
die ander hand beroer hy die snare nou sagter, en nadenkend)
van Reenen: Kalm bly, my seun.

(Dan tot Mevr. Buit.) Mevrou, wees gerus.
More nog, tal geregtigheid geskied. Wees gerus.
Wees gerus.

Gordyn.



TWE3DE B3DRYF

BERSTS TONSEL

Die 'vier leier» vsin die Vryburgers, van Reenen, Artoys, Heyns en Roos 
het versoek dat 'n vergadering bele word wasirop die onregverdige 
arrestasie van Buitendag die vorige nag bespreek word. Gevoelens 
loop hoog. Die verrigtinge word versteur deur 'n optog van 'n groot 
groep Vryburgers wat 'n krygerslied sing en skote afvuur en voor die 
vensters van die vergaderkamer kom staan. Van Reenen deel almal mee dat 
die uur van afrekening gekom het en openbaar ook die feit dat reeds 
•n tweede petisie afgestuur is en dat die antwoord waarskynlik reeds 
op pad is, 'n skrikmaaktaktiek wat 'n uitwerking het.
Almal, behalwe die goewerneur verlaat die kamer. Hy besef . nou dat 
Boers en van Prehn tot sy ondergang meegewerk het.
Die barones verskyn en teenoor haar erken hy dat sy eertydse vriend 
Boers 'n bose wind was wat sy seil geskeur het en die skip van sy 
bewind op die rotse laat beland het.
Sy verdedig Boers egter en is nog steeds van mening dat hy eintlik die 
goewerneur se regterhand is.



TWS5DS B3DRYF

BERSTB TONHEL 
Die volgende middag

In die vergaderkamer van die Tuynhuis. In die middel is 'n lsmg tafel 
waaragter die aanwesiges sit. Regs en links is deure. Boers, van Prehn 
en die Sekunde sal die verhoog deur die regterdeur verlaat. Die barones 
sal met haar intrede die linkerdeur gebruik.
^ m a  die hele agtermuur bestaan uit groot vensterdeure wat oop is en 
op 'n tuin uitkyk. Die Vryburgers sal na hul optog voor hierdie deure 
kom staan en hul leiers van Reenen, Artoys, Heyns en Roos sal die 
verhoog hierdeur verlaat.
Die goewerneur sit in die middel van die tafel. Links van hom, sit die 
Sekunde, van Prehn en Boers en regs sit Artoys, Heyns en Roos. Van 
Reenen sit aan die bopunt. Boers sit aan die bopunt van die ander kant. 
Die vergadering spruit direk uit die Buitendag-geval van die vorige aand. 
Na *n kort, storraagtige inleiding gaan die gordyn oop.

Sekunde: (terwyl hy langsaam en plegtig opstaan) Eksellensie,
hier3.ie vergadering is bele opversoek van die afgevaardigdes 
van die Vryburgery, hier teenwoordig.

Boers: (terwyl hy ergerlik opspring, vyeende na die Vryburgerleiers)
Dié rebelle is ons ’n verskoning verskuldig.

van Reenen: (wat vinnig opstaan en op die tafel hamer) Patriotte
assebliefl Patriotteí

Boers: Rebellel
van Reenen: Patriottei
Goewerneur: Orde here.
Boers: (slaan sy oë op) Patriotte, gmf.
van Reenen: Ons is niemand 'n verskoning verskuldig nie.
Boers: Geen verskoning vir u laakbare en strafbare gedrag?
van ' eenen: U het die perke van u gesag oortree om 'n man deur u

skorrie-morrie..•
Boers: Bc maak beswaar.
Goewerneur: Orde, ordei
van Reenen: Dit, sonder klagi
Boers: Daar was 'n klagi
van Reenen: Watter klag?
Boers: Daar was 'n klag.
van Reenen: (wrange gelag) U klag is 'n klugt

Tien jaar gelede miskien, maar die man is ten volle 
gereabiliteerd.

Boers: (smalend) Gereabiliteerd, hai
(Albei gaan sit as die Sekunde weer begin).
Sekunde: (plegtig, dralend) Met u Bksellensie se goedkeuring, wil ek

voorstel dat ons, soos beplan, die griews van die agbare verteen 
woordigers nou ter tafel le

Boers: (spottend) Agbare verteenwoordigers. Hai
Goewerneur: Meneer die segsman, gaan voort.



Van Reenens (terwyl hy opstaan en verbuig)
Eksellensie, ek beroep my op u sin vir ragverdigheid, 
want u is ’n heerser onhovaardig en eregtig; 
maar tog, maar tog woeker korrupsie voort.
Eers in duisternis, maar nou, maar nou in ligí 
Ons klagtes van vroeër, so lig verbygegaan, bly nog staanj 
meer het selfs bygekom, kom nog daagliks by, 
en die onrus groei, en groei en groei.

Boerss Bai Bie klagtes van vroeër was die gemor van opstokers
en niksnutse! Onverteenwoordigendl *n Klugspell Waardeloosl

van Reenens (vingerwysend tot Boers) U tyd word min, u uurglas loop leeg.

Boerss Ha, ha, ha.
Goewerneurs Ordel 
van Reenens Lag maar gerus.
Boerss Ha, ha, ha.
van Reenens Lag maar u laaste gelag.
Boerss Ha, ha, ha. 
van Reenens Lag maar....
Goewerneurs Orde, menerel
van Reenens u hoongelag sal lank nog weer-

klink in Duiwelsberg se klowei
Boerss (ietwat sagter) Ha, ha, ha, ha.
van Reenens Lag oaar u laaste lag voor die geween en gekners van tande

u mond sal snoer.
Boerss (uitdagend) Aquila non captat muscas

I
Artoyss
Heynss (tot mekaar) Die adelaar vang nie vlieë nie.
Rooss
Boerss(afgemete) en voeg daarby —  de minimis non curat praetor.

ÍArtoyssHeynss Die leier bemoei hom nie met onbenullighede nie.

Rooss
van Reenens 'n Leier? Onbenullighede? 'n Leier van skurkebendes,
[Artoyss

Tegelyk *<Heynss wat in die nag rondsluip en gruweldade pleeg,
(Rooss
van Reenens soos die arrestasie van Buitendag.
(Artoyss

Tegelyk <Eeyass soos die arrestasie van Buitendag in die nag.
ÍRo o s s
(Boers slaan sy oë op in gevsinsde verveligheid en rol sy duime.) 
van Reenens en dit optooi in deftige Latyn.

ÍArtoyssJíeynss en dit optooi in deftige Latyn, Latyn, Latyn...
Rooss
Goewerneurs Orde, in hemelsnaami



Tegelyk

Tegelyk

van Reenën: (tot die goewerneur)
Sksellensie, ek het 'n troefkaartl 
Na ons vorige petisie is 'n ander afgestuur 
en die antwoord waarskynlik reeds op pad terug.

Sioers*
an Prehn: *n Tweede petisie?
oewerneur:

Boers: Die vermetelheidl
van Prehn: Beslisi
Boers: Die astrantheidl
van Prehn: Gewisl
(Die aantog van 'n groot groep Vryburgers word in die verte gehoor.
Hulle kom geleidelik nader en teen die einde van hul opruiende lied 
word hulle voor die oopstaande vensterdeure sigbaar en waar hulle dan 
kom staan.)
Sekunde: Nou dat stilte heers, wil ek voorstel dat....
Goewerneur: (terwyl hy omdraai en na die vensters kyk)

Wat is dit? Wat beteken dit?
Vryburgers: In't geweer, ieder toont zich als een dapperen soldaat,

sa, sa. sa, .......
Boers: Dit klink soos 'n dronkmansliedl Na drostersl
Vryburgers: de trom des oorlogs slaat. Rouw. douw, douw, douw, douw, douw
van Prehn: Sk sal hulle vasvatl
Goewerneur: Wag, wag. Wag eers.
Vryburgers: Rouw, douw. douw, douw, douw, douwl
van Reenen: (terwyl hy met 'n teatrale gebaar na die oop deure wys)

Dit, menere, is die stem van 'n volk in opstandi
Vryburgers: Steek nu harpouken en veldtrompetten.
van Prehn: Die drosters sing 'n soldatelied.
Vryburgers: Ieder wilzich in sla^order zetten
Boers: Vat hul vas van Prehn, vat die drosters vasi
van Prehn: Gewisi
van Reenen: Dit is die volk se stem.

Í

Artoys:
Heyns: Dis geen drosters nie.

Roos:
•*

Vryburgers: Trantante ran tan trani Tante rani Plek en roer, op de sohoer

Boers: Vat hul vas, die gespuisi
van Prehn: Weg met die drosters op verbode gebiedi

ívan Reenen:
Artoys: ^  se stemi
Heyns:
Roos:
Boers: Oproermakersi 
van Prehn: Jul oortree die weti 
van Reenen: Onsini



(Die Vryburgers word nou sigbaar en stel hulle voor die oop deure op. 
Boers en van Prehn swyg uit nuuskierigheid)
Vryburgers: Keer u slegts. links en regts.

tree in' veld als een moedig1 held.
Rouw. douw. weg met Boersl
Rouw. douw. wes met Boers en van Prehn.
Weg met albeii 
Vivat van Reenenl
Vivat die Patriottej #
Weg. weg. weg met die Mammelxikkel 
Rouw. douw, douw,
Rouw, douw. douwl

(Van Reenen hou sy hand omhoog en hulle swyg.)
van Reenen: (triomfantlik) Meester Boers, majoor van Prehn, pak solank

maar opl Buitendag was die laaste strooii

(Artoys, Heyns en Roos staan ook op en skaar hulle by van Reenen 
naby die deure)
van Reenen: (terwyl by diep verbuig) U uurglas het reeds leeg geloop,

vaarwel dus nou, menere. (Verbuig weer)
Groete aan u Patriai

(Hy loop deur die oop deure, gevolg deur Artoys, Heyns en Roos, terwyl 
'n gejuig losbars. Tussen die gejuig deur bars enkele stemme met 
Rouw, douw, douw los. Geleidelik val die ander ook in en die afmars 
begin.)
Vryburgers: Rouw, douw. douwi

Weg met Boers en van Prehni ‘'ens)

(Terwyl die klank van die afmars geleidelik sagter word:)
Boers: Yd'le dreigementel Slegs die geblaf van lakeihondei
Sekunde: (plegtig) 13k het '4 voorgevoel menere, ons bewind het sy einde

gevind.
Boers: Onsini Met 'n tweede klag en 'n derde selfs, sal hul net so 

min bereik as met die eerste.
van Prehn: Beslisi
(Boers en van Prehn staan op, neem hul hoede, verbuig en verlaat dan 
die kamer deur die regter deur. Die Sekunde bly eers besluiteloos 
staan, neem dan ook huiwerend sy hoed, buig na die goewerneur wat 
ingedagte, hande agter die rug by die oop deure staan, en gaan dan 
langsaam uit. Na 'n pouse kom die barones die kamer deur die linker- 
deur binne).
Barones: Wat was die rumoer, die argumente en krygerslied?

Wat beteken dit alles, Joachim Ammema?

Goewerneur: (asof slegs tot homself) Ek dink, ek dink my bewind
se seil het.'n slegte wind gevang. Ek dink dat meester 
Boers miskien, en ook van Prehn dié seil geskeur het, 
en die boot laat dobber en kantel op die woeste bare, 
ankerloos, ankerloos....

* Kammelukke was 'n skeldnaam vir die verraaiers onder die patriotte.



Goewerneur: Die blinkgroen rotse op die strand, wat die romp gaan
skeur, wag medoëloos op die uur wanneer alles, 
alles daar verspil sal le op die wit sand.
Dit was 'n bose wind, ek besef dit nou.

Barones: Boers 'n bose wind?
Goewerneur: (saggies) Ja.
Barones: Bogi Hy*s tog jou regterhand.
Goewerneur: (nog steeds afgetrokke) 'n Ystervuis, geen hand van vlees

en bloedj dit het ek nou gemerk, en veels te laat.
Barones: Bog, pure bogl 'n Perme hand wat gepeupelkele moet wurg,

wurg tot die gif afsak, en hul gedermtes verteerii
Goewerneur: (nog steeds sag) Jy praat net soos hy...
Barones: Bn ek dink soos hyi

Van Prehn mag weg, maar Boers moet blyl

Gordyn.



Terwyl Maxie en die barones in die tuin doenig is, probeer Marie 
die barones se toorn ontstook deur voor te gee dat sy 'n verhouding 
met Boers het. Die barones dreig haar met 'n ^eportasie Nederland toe 
en deel haar mee dat sy de Barras vir 'n besoek uitgenooi het.
Marie se dat sy ook 'n besoeker verwag en dit prikkel die barones se 
nuuskierigheid en woede. de Barras verskyn en begin weer met sy 
flirtasies, wat onderbreek word deur Karl se skielike intrede met 
die nuus dat *n skip aangekom het met 'n belangrike brief vir die 
goewerneur en dat ander gerugte van katastrofes in omloop is. Die 
Sekunde is reeds in aantog met die brief.
Hulle omhels mekaar tot groot ergernis van die barones en de Barras. 
'n Tweegeveg volg, wat beeindig word deur die verskyning van die 
goewerneur, Boers en van Prehn vanuit die Tuynhuis. Hierdie twee here 
sowel as die barones en de Barras takel Karl, maar dan verskyn die 
Sekunde met die brief. Die goewerneur lees dit voor. Daarin word 
Boers en van Prehn deur die Here Sewentien gelas om onmiddelik na 
Holland terug te keer.
Albei verlaat die toneel woedend, maar die barones stort ineen oor di 
verlies van Boers.
Die goewerneur staan nou íilleen en verpletterd daar. Marie en Karl 
probeer hom opbeur en hy seftn hulle verhouding.



In die tuin van die Tuynhuis, dieselfde as in die derde toneel van die 
vorige bedryf. As die toneel open, is Marie vreedsaam besig om blomme 
te pluk. Sy lyk besonder gelukkig as sy vir die blomme sing. Haar 
opgewekte stemming word ietwat gedemp dexrr die onverwagte verskyning 
van die barones wat duidelik nog in *n slegte bui is as gevolg van 
die vorige dag se gebeure. In die laan loop iemand af en toe verby.
Bie onrustige openingsmusiek skets die stemmings van die barones en 
ook die naderende onheil wat sal volg. Die gordyn gaan oop op die 
opgewekte blommelied van Marie.

Maries La la la la la (ens).
Barones: (wat skielik verskyn en dan ietwat uit die hoogte)

Jy is opgeruimd. Is jy verlief?
Marie* (snipperig) Miskien wel, (skouerophalend) miskien tog nie. 

(Nugter-saaklik) van Fïehn moet weg. Is dit waar?
Barones: Dis reg. Hoe weet jy dit?
Marie: 0, die mure fluister. (Dan tergend) Maar Boers mag bly?

Ag, ek sou hom mis, —  Wim Cornelis, en ons wandelinge 
daar teen Duiwelsberg, soos gister weer.

Barones: (ergerlik) Wandelinge met Boers? Hoe durf jy kind?
JOr verbied jou dit! (Geveins-soet) de Barras is meer jou 
portuur.

Marie: (veragtend) Die klein wynvat met sy gekuip? Ag kom nou tante. 
Barones: (streng) Stil nou, stili Hy kom vanmiddag nog.
Marie: (tergend) Kom Boersie ook?
Barones: As hy kom, kom hy my besoekl (indringend) Sk hoop jy*t

afgesien van die snuiter Karl, of ---- of dis terug Holland-
toe met joui

(de Barras, ietwat aangeklam, kom singend die laan oj>gestap. Hy verskyn 
met 'n wit blom in die band. Hy sukkel om die hek oop te kry, maar 
slaag nie. Dan steek hy die blom voor by sy baadjie in en skud die hek 
swetsend. Die barones wat verontwaardig wegstap, bly egter staan as sy 
de Barras hoor).
de Barras: (singend) Plaisir d'a- (hik) movir, ne dure qu’un mo- (hik)

mentj chagrin (hik) d'amour dure...(swetsend, terwyl hy met 
die hek sukkel) mon Dieui la porte est fermél

(Marie trippel nader en skuif die grendel oop)
Marie: Tres simplement, Monsieur.
de Barras: (ergerlik) Tres simplement? Absurdei
Marie: Voilai
de Barras: Merci beaucoup, merci, merci.
(Dan haal hy sy hoed af, oor handig die blom en kus Marie se hand en 
ook dié van die Barones wat intussen nadergekom het. Marie gaan sit op 
die bank, terwyl de Barras haar met danspassies die hof begin maak, ter- 
wyl die barones eenkant gaan staan en die blomtuin ondersoek)

TW35DE TOFSSL 

Die volgende middag



de Barras: Prinses van (hik) myne,
Marie: (spottend) Oe, u grammatika, Monsieur.
de Barras: (verbaasd) Grammatique? Wat ies fout?
Marie: (terwyl sy sy aksent naboots) Wat ies fout? Oel

Fout ies dat u prat so omgedraai dat my hart skriek en vinnig 
wegloop, tres vif, tres vif, tres vif tres vif!

de Barras: (tot die barones, gekrenk) Sy, sy...e, sy...
Barones: (help hom om die regte woord te vind) Spot.
de Barras: Aha, sy spot met my, (Hartstogtelik) maar die hart van

myne bloei------ (hik) van liefde vir die prinses
(soen haar hand) van rayns. Ag, my hart klop e....e....
(soek weer na die regte woord)

Barones: (vind die woord vir hom) al woester...
de Barras: Aha, al woester, al woester by die....\kyk weer wanhopig

na die barones) e...toucher?
Barones: Aanraking...
de Barras: (terwyl hy nog steeds Marie se hand vashou) aha, anrakieng

van dié hand, van D3TS hand. Ag Marie, ag Marie word my 
(hik) vrou.

Marie: (uiters vererg) Dit vind ek aanmatigend van u, Monsieurl 
de Barras: (verbaasd) Anmatigend?
Barones: (streng) Marie, dit was ongepoets om jou gas...
Marie: MT'gas? Hy is tog u gas! (Amusant en geheimsinnig) Myne kom 

later.
Barones: («erbaasd) Joune?
Marie: Kyne.
Barones: Wie, wie, wie? Meester Boers? Dit belet ek jou, onthou jy nog?

Marie: (tergend en koketterig) Miskien Meester Boers, wie weet? (Lag)
de Barras: (verontwaardig) Meester Boers MY konkurent? My konkurent?
(Marie staan op en huppel ongeerg terug na haar blomme toe. Die barones 
probeer om de Barras te kalmeer)
Marie: La la la la la(ens.)
(Karl kom by die laan opgestap en eggo Marie se blommelied as hy nog 
buite sig is. By die hek aangekom, stap hy vrypostig in waar Marie 
hom tegemoet hardloop. Hulle omhels mekaar. de Barras en die barones 
staan nog eenkant, ointlik roerloos van verbasing oor hierdie vrypostig- 
heid).
Karl: (opgewonde) 'n Skip het aangekom met gerugte, en 'n brief aan 

die goewerneur, DRINGSND gemerk.
Marie: Watter gerugte?
Karl: Pluisteringe van katastrofes. (Hy kyk na die hek) Die Sekund» is 

in aantog.
(Die barones en de Barras het intussen nader gekom).
Barones: (streng-bevelend) Marie, los die ventl



Barones: Bink aan jou toekoas, Marie.
de Barras: Marie, los homi 
Baror.es: Los hom onmiddeliki
de Barras: (woedend tot Karl) Los my prinsesl 
Karl: Op vie se bevel?
Barones: Los hom Mariei 
de Barras: Los my prinsesi 
Karl: Op wie se bevel?
de Barras: (terwyl hy Karl voor die bors gryp en hom klap). Los haari
(Albei trek hul swaarde en die tveegeveg begin. de Barras skerm in sy 
woede te wild en dit put hom gou uit. Dit wil skyn asof Karl eintlik 
geamuseerd met hom speel. Die goewerneur, vergesel deur Boers en van 
Prehn kora uit die Tuynhuis. Teen hierdie tyd is de Barras so uitgeput 
vanweë sy ietwat beskonke toestand, dat Karl met geraak die swaard uit 
sy hand slaan.)
Goewerneur: En dit? 'n Tweegeveg op my gebied?
(Karl sit nou sy arm om Marie, vrypostig en glimlag geamuseerd-uitdagend] 
Barones: (terwyl sy na Karl wys) Dis sy skuldl Hy het daarmee begini 
de Barras: Hy't my beliedig.
Barones: Ja, hy het daarmee begin. 
de Barras: Hy't my beliedigl 
Barones: Jai 
de Barras: Beliedigi

de Barras: Beliedigi
Boers: (tot Karl) Geskille soos hierdie, mag nie self beslis word niei 

Hoor u dit? HOOR U DIT?

Barones: Jai

Tegelyk

(de Barras staan smalend eenkant en verlustig hom in die aanval op Karl) 
van Prehn: (tot Boers) Sal ek hom vasvat? Nou? Hier?
Boers: Jai 
Barones: Jai 
Goewerneur: Vag eers. 
van Prehn: Nou?
Boers: T_.
Barones:
Goewerneur: Wag eersi 
van Prehn: Nou?

Goewerneiir: Wag eersi 
Barones: Vat hom vasi
Boers: Ja, vat hom vas. Die tyd van wag is lank verbyi



Tegelyk

Tegelyk

Tegelyk

Tegelyk

Tegelyk Ja, !ank verbylV

*

\

Goewerneur: Wag eersi Bk is nog in bevel hieri Wag, se ek.
(Van Prehn gryp Karl, wat hom egter verweer).
van PTehn: (tot Karl) Komi
Barones:
Boers: Die tyd is hieri Die tyd is hieri

Kari:-Pote afi , ^ H ^ H H H ^ I ^ i n ! H V H p H M p H H H H H V H H H H |
van Prehn: Komi 
Karl: Pote af van myi 
van Prehn: Koml
Goewerneur: (woedend tot van Prehn) U verontagsaam my beveli 
Karl: Swyni Swyni Swyni
(Almal swyg uit verbasing oor die goewerneur se ongewone uitbarsting)
Marie: (terwyl sy haar voorvinger voor Karl se mond hou) Sj------

Sj--------
(Die drastoel van die Sekunde word deur twee slawe by die hek ingedra. 
Vooraan loop twee offisiere. Die Sekunde buig plegtig en rig hom dan tot 
die goewerneur).
Sekunde: (plegtig) lincsellensie, 'n treurige mare het my vanoggend bereik

uit Nederland, van die gesaghebbers.
cBarorj«s:
(van Prehn:

■*

I

(half fluisterend) Die gesaghebbers? 

Sekunde* Ook *n brief aan u gerig.
Barones: 
van Prehn: 'n Brief? 'n Brief?
(Hy oorhandig die brief dan plegtig. Die goewerneur lees dit eers stil 
deur. Dan lees hy dit hardop, plegtig en statig)
Goewerneur: Op bevel van die Here Sewentien word die heer independent

fiskaal
Boers: (driftig) Watter gekkerny is dit?
Goewerneur: Willea Cornelis Boers, (hy kyk dan na Boers)
Barones: (beangs) Wat beteken dit?
Goewerneur: en verder, die hoof van die melisie, ma oor Hendrik van

Prehn,
Barones: van Prehn ook ?
Goewerneur:(terwyl hy lank en streng na van Prehn kyk, die brief reg

skud en dan voortgaan)
onverwyld na die Verenigte Kontakryk van die Nederlande 
terû : ontbied.

Barones:
|Boers: (half fluisterend) Terug ontbied?
van Prehn:

• • •Goewerneur: Geteken hierdie dag, Anno Domini 
Barones: (hewig ogtsteld) Neei Neel Neei Nie dit niei 
Boers: Die verpest'likheidi

— á



Tegelyk
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Barones: Nie dit niel 
van Prehn: Veragt'likheidl 
Boers: Die ondankbaarheidl 
Barones: Dit mag niel 
van Prehn: Ons moes hulle vasvatl
Barones: Dit mag nie.
Boers: Doodslaan en aan die wand smeeri 
vsm Prehn: Jai

{

Barones: Dit mag nie, dit mag nie.
Boers: Die gespuisl 
van Prehn: Ja, die gespuisl
Barones: (smekend, wenend) Ag Vim, bly tog om my ontwil. Ag Wim, 
Boers: Uit veragting verlaat ek hierdie vlek, die skandvlek

• •••••fBarones: ag Mim, bly tog om my ontwil. Bly Wim 
^Boers: diê.skiandvlek, die skandvleki (tot van Prehn) Komi
(Boers en van Prehn marsjeer af. Hulle word ook gevolg deur die 
Sekunde).
de Barras: (skouerophalend) C'est la viel

(Dan ook af)
(Die barones loop langsaam weg en gaan staan naby die heic verwese,en 
wanhopig, met haar rug na die ander gekeer).

Goewerneur: (verslae tot Marie en Karl)
ífat bly nog ongese 
in dié vlammesee, 
gestook deur woord en daad 
van ongenaakbaarheid?
Wie voer die laaste woord 
dat my bewind eens stom sal le 
in geskrifte van die toekoms 
as bloot 'n blad gevul met klag op klag, 
en my goeie dade dood verswyg?
Vat bly nog te se 
in die NOU
waar ek op skerwe staan? ^

(Marie: (vertroostend) Vir u, oom Joafhim, bly nog 'n nuwe wereld oop. 
(Karl: íksellensie, vir u bly nog ‘n nuwe wereld oop.

(Marie: Die wete dat u regverdig was, ten alle, alle tye, laat my weet 
(Karl: U was iamer regverdig, ten alle tye. Hierdie land sal u

(Marie: dat my nuwe vaderland u immer sal onthou.
‘jKarl: iuer onthou. Wees versekerd daarvan, wees versekerd.
Goewerneur: Liewe kinders, die hemel seBn jul albei.

(Tot Karl)Aan jou Karl, oorhandig ek my kleinood as 
pand, om haar geloof in my.

(Die barones kyk hierby om, en begin luidkeels te ween. Langsaam loop 
die goewerneur na haar. As hy sy arm om haar skouers sit, ruk sy van 
skrik terug na die werklikheid.)

Gordyn
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As gevolg van die goewerneur se vernedering en die barones se verdriet 
oor Boers se ontslag, is dit dus vanselfsprekend dat die huweliksonthaal 
van Marie en Karl nie in die Tuynhuis of selfs die Kasteel kon plaasvind 
nie. Berhalwe word dit in die huis van van Reenen gehou.
Die hele opset van hierdie onthaal en bykomstige seremonies volg die 
gebruik soos dit gedurende die agttiende eeu aan die Kaap die geval was.

Na die voorstelling, *n drinklied en rondedans, stel Jacob vam Reenen 
die heildronk in op hul oorwinning en ook op die bruidspaar.
Ge^wing deur sy gewete maak die goewerneur en die onwillige barones 
hul kort verskyning., waartydens hy die paar sy seftn toewens.
Na hul vertrek, bring Karl en Marie hulde aan hom en gaan na die 
bruidskamer. Die ander gaste vertrek.



DHBDE TONBSL

'n Tyd later

In die voorhuis van Jacob van Reenen, opgetooi vir die bruilofsfees 
van Marie en Karl. In die middel van die agtermuur hang 'n spieël 
op hartvormige wyse versier met blomme. Reg daaronder is die stoele van 
die bruidspaar, ook met blomme versier. Voor regs is !n lang tafel 
waarop die wynbokaal met glase en ook verskeie kandelabers met kerse 
is. Op 'n prominente- plek teen die agtermuur is 'n grootvaderklok, met 
langsaambewegende, sigbare pendulum. Links in die agtermuur is die 
deur wat tot die bruidskamer lei. In die twee symure is daar ook 'n 
deur vir elk vir die intog en uittog van die gaste. Die dames kom 
regs in en die mans links. Albei maak van die linkerdeur gebruik vir 
die uittog. In die agtermuur is ook 'n deur regs, wat lei na die 
kombuis. Die bruidspaar maak hul intog deur die deur regs en hul 
uittog deur die deur na die bruidskamer. Die dansers kan van albei 
die sydeure gebruikmaak. Hulle maak hulle uittog deur die regterdeur. 
Volgens ou Kaapse gebruik, rangskik die mans en dames hul aanvanklik 
apart in V-vorm voor die bruidspaar.
Die toneel open met die intog van die dames, die mans en daarna van die 
bruidspaar. Na die voorstellings en gelukwense, begin die drinklied.

Mans: 1. 0 Noach, goeden ouden heer,
die beyde werelds sach,
ghy zijt ghegaen en komt niet weer,
't is noch alsoo het plach; 
tot heuchgenis van u, goed man, 
soo drincken wy dat nat; 
met frissche glaesjes uyt de kan, 
wel vrijlick maer niet sat.

Dames: 1. Sa, sa, wees waeker, ghy vrolijcke luy,
schreunt niet voor kannen en glasen.
Sta vast in dese vochtige buy, 
ik moet u al't samen gaen asen.
Berst met dese fluyt *
heel suyfertjes uyt
tot wellekomst van de Basen.

Mans: 2. 0 edele goe Bacherachl
Soete Pergemijn.
0 Avignack, o Frontignackt 
0 soet Muskatenwijnl 
Den Caaps' die wint ** 
het boven al, mijn vrient, 
iok secht recht uyt.
Soo ick dan vrolijk wesen sal, 
soo langht my eens een fluyt.*

Dames: 2. Komt, schenkckt eens schencker
dit wederom vol,
so mach het dess droogh hart ontfanghen,
sijn lyf dat is noch vreeselijck hol,
ay laet hem niet langher verlanghen,
een ander die wacht
en haeckt na dess vracht,
de buyck meent dat de keel is gehanghen.

* **'n Ho*, nou glas. Streek (vintage)



Mans» 3» 0 wijn du bist mijn troetelkind,
du bist mijn reohterhandt,
Maer die dit al te veel bemint, 
raeckt lichtelick in schandt.
0 Noach, goeden, ouden man, 
u wonderbaerlijk nat 
veel wondere rancken*** rechtet an, 
als men drinckt alte sat.

Damess 3» In sulcken storm verliest men geen hooft,
ho, soo is lustighe vechten; 
men wert wel van sijn sinnen berooft, 
maer komen noch weder ten rechten.
A1 rolt men eens heen, 
wij raecken beneen,
en blijven noch vrome krijghsknechten.

Almal: V ivatl V ivatI V ivat'. (3ns.)
(Die dames lei die bruid jja die middel van die verhoog en dans dan
om haar. Hierdie kan egter weggelaat word.
Dan begin die Rondedans waarin die mans en dames om die beurt om d
bruid dans, mekaar terg en die bruidegom altyd van haar weghou.)
Mans: 1. Luchtighe Maegden, dat men u vraeghden

wat is dit droevigh trnxren beduid?
Karl: . Gij kondt wel veynsen
Almal: maer u gepeynsen sijn

wy waren soo gaerne de bruydti
Karl: 't Sal noch wel komen, sit niet te droomen,

't sal noch wel komen in't leste besluit.

(Nou dans die dames weer in 'n kring om die bruid).
Dames: 2.Dit is wat bijsters, scheld ghy de vrysters

die doch de meeste vreughde broén?
Marie en een van die dames:

Twee van ons spelen, singen en qualen, 
soeter als twintigh jongmans doen.

Almal: Wat, dese vryors
sitten als snyers, 
wat, dese vryers 
die sijn niet groen.

Karl en die ander mans:
3. Dit doet de donder, is dit geen wonder 

dat ons de meysjes quelen so?
Laet ons eens singen
dansen en springen,
hippeln rond om als een vlool
Laet u geleyen, meysjes aan't reyen,
laet u geleyen of doet gy't noo?

Dames: 5» Weest niet verlegen van ons entwegen,
maer de bruyá moet met ons gaen. 
Bruyd, weest wat soetjes, 
rept wat u voetjes, 
stelt u mee vroolijck om den baan.
Nu jongelingen, dan wilt ge 
er wat van singen van,

** * +



Daraes* nu jongelingen dan vengt het an.
Mans: Nu dan eens rustigh, toont u wat lustigh.

Vrolycke h3?uyd springt lustigh om.
't Veynsen wild staken en u vermaken 
met ons en uwe hruydegom, 
die u met kusjes, 
die u met lusjes, 
die u met kusjes 
heet wellekom.
Vivatl Vivat! Vivatl (Sns)

van Reenen, Irtoys, Heyns en Roos:

van Reenen: Hy't reeds bedank.
My hart gaan uit tot hom.

Ons * t*ak j is volbring 
ons stryd bekroonl

Almal: Halleluja!
van Reenen, A. H. en R:

Ons beker is vol.
Prys die Heer!

Almal: Hallelujai
van Reenen: Geregtigheid het weereens geseSvier,

hallelujai
Almal: Hallelujai
van Reenen: Ons drink op die huw^likspaar.
Almal: Vivatl Vivati Vivati
van Reenen: Geluk en voorspoed

word julle toegewens, my kinders.
Almal: Vivati Vivati Vivati
van Reenen: Ons drink op 'n nuwe bewind.
Almal: Vivati Vivati Vivati
Karl en Marie:

Die blye, dog treurig' uur is hier, 
die uur van vervulling, maar tog ook 

die uur van verned'ring van hom, 
ons goewerneurj
tot sak en as gedwing deur bose hande 
wat deur listigheid en bedrog 
hom tot val gebring het.
Miskien was hy te sag, 
maar ruimhartig en regverdig.
So sal hy voortleef in ons herinnering.

Almal: Selai

(Skielik verskyn twee van die goewerneur se lyfrfagte en buig dan 
terug. Dan verskyn die goewerneur en die half onwillige barones, in 
treurende stemming.)



Goeweraeur» In die stilte van my eie nag
wou ek voortvlug,
ver oor die grense van my felle droom, 
my waan;
maar soos 'n mot in die nag *
kom ek warrel, warrel om die flikkerlig.

(Hy sit sy arm om die skouer van die barones wat nog half agter 
hom staan en trek haar nader).

Deur die vertroebeling skyn nog 'n lig.
Barones: (onwillig na-apend, soos 'n slaapwandelaar)

...skyn...nog...'n...lig...
Goewerneurs 'n lig wat liefde sy weg laat vind,
Barones * ... sy...weg... 1 aat.. .v m d ....
Goewerneur: Die liefde styg bo alles uit,
Barones: ...bo...alles...uit...
Goewerneur: die Alpha en Omega van alle difcge.
Barones: (in toenemende intensiteit)

van...al1e..•al1e...al1e DING . 111
\Sy bars in trane uit, hou haar hande voor haar oë en keer haar 
rug op almal en bly so staan.

Die goewerneur se gevoelenë is verdeeld tussen lojaliteit teenoor
sy vrou en sy toegeneë houding tot die jong egpaar).
Goewerneur: Hy seën bly jul by, my kinder»,

my liewe kinders.
(Dan soen hy Marie op die voorhoof en gee Earl die hand. Dan volg 
die somber aftog.)

Marie: (nadenkend)
In die kilheid van dié uur 
smeul 'n enkel ligpunt
in sy nag se duisternis ---
hy, wat sy hoop wou rig op groter dinge,
dít alles in die waan,
alles, alles in die kille asem
van 'n waan:
dat hy dade sou verrig
terwyl die groue walms van korruptes
hom reeds lank omring het.

Karl en Marie:
In die kilheid van dié uur 
smeul 'n enkel ligpunt 
in sy nag se duisternis: 
ons liefde vir mekaar 
wat soos 'n roos 
in die nag gestalte kry 
en eers by dag 
in volle glorie hom ontvou.

Almal: (terwyl hul glase lig)
Vivat, vivat, VIVATI

5o



(Marie gooi haar ruikers en linte na die dames wat dit gretig 
vang. Dan gaan sy en Karl na die bruidskamer. Dit geskied alles 
onder die jubeltoon van die uittogsmusiek. A1 die gaste af deur 
die linker. ingangsdeur.

As die verhoog leeg is, loer Ontong versigtig by die kombuisdeur 
uit om vas te stel of almal weg is. Die musiek hier is op die 
maat van die groot klok se pendulum. Dan sluip hy op sy tofte 
nader, klim op die tafel, blaas al die kerse dood, spring dan af, 
ritereer vinnig met sy gesig na die gehoor, misgis hom waar die 
deur is, stamp sy rug teen die muur en glip dan vinnig uit.)

GORDYN


