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Thula, mntanami, thula 
Deur Heinrich van der Mescht 

 
Andrea sit by die venster en kyk hoe die duiwe oor die stad vlieg. 
Party van hulle koer op die lysie buite die venster, soos by sy 
kamer by die huis.   

Dis ’n heel ander uitsig as in Rome! Hy mis die lang slang van die 
Tiber en die heerlike lawaai van die toetende motors wat al met 
die rivier langs jaag.   

Gister op pad van die lughawe het dit hom opgeval hoe versigtig 
en ordentlik die mense hier in Johannesburg bestuur. Sy pa was 
woedend oor alles so stadig gegaan het, want hy wou by die hotel 
kom om uit te rus voor die groot vergadering waarby daar oor 
miljoene en miljoene euro’s onderhandel sou word.   

Vanmôre toe hy wakker word, het Andrea sy pa se kamer gebel, 
maar hy was al weg. Andrea het ’n bietjie langer as gewoonlik bly 
lê, maar die gedagte aan sy ma se stem –“As jy ’n beroemde 
pianis wil word, dan moet dissipline jou wagwoord wees!” – het 
hom na ’n rukkie laat opstaan.   

Nou sit hy met vanmiddag se musiek op sy skoot. Om vieruur vind 
die repetisie plaas vir môreaand se uitvoering saam met Suid-
Afrika se Nasionale Orkes in die stadsaal van Johannesburg. 
Andrea wonder hoe goed die orkes speel. Hy het nog nooit ’n CD 

van hulle gehoor nie. Ken hulle ooit die Mozart-styl? Maar miskien 
is hulle net so uitstekend soos verlede jaar se orkes van die 
Teatro Colón in Buenos Aires wat tog ook baie ver van Rome is, 
en in die suidelike halfrond.   

Die taal sal darem seker nie ’n probleem wees nie, want hy het die 
afgelope jaar hard aan sy Engels, Duits, Frans en Spaans gewerk. 
“As jy ’n beroemde pianis wil word, dan moet jy ten minste Engels, 
Duits, Frans en Spaans goed ken! Anders kan jy tog nie met jou 
medekunstenaars kommunikeer nie,” het sy ma gesê.   

En hoe sal die saal lyk? Hopelik is dit nie een van daardie sale 
waar ’n mens so binne-in die gehoor sit nie. As die mense te naby 
is, dan ruik ’n mens hulle. Party stink soos mense wat nie bad nie, 
en ander sit weer te veel parfuum aan. Dis die enigste ding wat 
Andrea se konsentrasie kan verbreek. “Konsentreer net op die 
musiek, dan sal jy van alles rondom jou vergeet,” het sy ma altyd 
gesê.   

“Ag, as my ma tog net hier kon gewees het!” 

  Van al Mozart se concerti hou hy die heel meeste van die F-
majeur konsert, K459. Die eerste deel is so vrolik en gelukkig. Dit 
laat hom aan sy ma dink. Hy lees die partituur stadig deur en hoor 
die orkestussenspele in sy gedagte.   Dan rus hy ’n oomblik, en 
dink die hele werk weer van vooraf met toe oë deur. Sy lyfie wieg 
heen en weer soos hy hom inleef. 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’n Klop aan die deur laat hom wakker skrik. Dis ’n swart vrou in sy 
kamer! ’n Swart vrou was nog nooit in sy kamer nie. Hy was nog 
nooit so naby ’n groot swart vrou in ’n uniform nie. Maar sy sê sag 
sy kom net die kamer ’n bietjie skoonmaak. Hy volg haar Engelse 
uitspraak tog maklik.   

“Hoe oud is jy, ndodana?”   

“Ek is al elf jaar oud.”  “Elf jaar!  

En waarvandaan af kom jy, Seuntjie?”   

“Ek kom van Italië. Was jy al daar?”   

“Nee, ndodana, ek was nog net in Soweto en in Johannesburg. En 
hoe sit jy dan hier so alleen, ndodana?”   

“Ek moet môreaand hier in die stadsaal op die klavier speel saam 
met die orkes. Kom jy luister?” 

  “Baie jammer, ndodana, maar ek moet huis toe gaan ná werk, 
want môreoggend moet ek weer vroeg opstaan om jou kamer te 
kom skoonmaak. Maar hoekom is jy dan hier so alleen? Waar is 
jou ma en jou pa, ndodana?” 

  “My ma is al lankal dood en my pa is by ’n vergadering.”   

“Verlang jy nie baie na jou ma nie, ndodana?”   

“O, ek verlang so baie na haar! Veral as ek mooi musiek speel, en 

aan mooi musiek dink, en wanneer ek so ver van die huis af is, en 
wanneer ek so alleen is.”   

“My kind! My kind!”   

“En as ek dink hoe my ma geruik het, en as ek dink aan alles wat 
sy vir my gesê het…” 

  “Mntanami! Mntanami!”   

“En as ek dink hoe lief sy my gehad het, en hoe lief ek haar gehad 
het.” 

  “Mntanami! Mntanami! ... Kom sit jy nou maar hier by my, 
ndodana. Kom sit jy hier op my skoot. Ek sal jou styf vashou, 
ndodana. Kom sit op my skoot totdat jy nie meer so baie verlang 
nie. Ek het ook so ’n ndodana gehad. Hy was net so mooi soos jy. 
Hy het net soos jy gelyk. Hy het net so mooi soos jy gepraat. Hy 
was elf jaar oud. Maar hier by ons het daar lelike dinge gebeur. 
Lelike dinge. Eendag het ek by die huis gekom en gehoor dat hy 
doodgeskiet is."    

“Mntanami! Mntanami!”  

 Die duiwe koer op die lysie buite die venster.  “Thula, mntanami, 
thula. Thula, mntanami, thula.” 
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Kontekstuele Vrae 

1. Watter nasionaliteit is Andrea? 
2. Waarom hou Andrea van Rome? 
3. Waar bevind Andrea hom op die oomblik? 
4. Waarom was Andrea se pa kwaad toe hulle oppad is na die 

hotel? 
5. Hoe beskryf Andrea die bestuurders in Johannesburg? 
6. Waarheen moes Andrea se pa gaan na hul aankoms in 

Johannesburg? 
7. Waarom het Andrea steeds vroeg opgestaan? 
8. Wie het Andrea aangespoor en gemotifeer? 
9. Wat word bedoel met die volgende stelling?  
 “…dan moet dissipline jou wagwoord wees!” 
10. Waarvoor is Andrea besig om voor te berei? 
11. Waar vind die optrede plaas? 
12. Andrea wonder of die Nasionale Orkes goed is. Watter 

twee redes is daar vir Andrea om te twyfel in die orkes se 
vermoë? 

13. Waarmee vergelyk Andrea die Suid Afrikaanse Nasionale 
Orkes? 

14. Waarom dink hy dat die Suid Afrikaanse orkes moontlik ook 
goed kan wees. 

15. Watter tale het Andrea geleer praat? 
16. Waarom moes hy leer om die tale te praat? 
17.  Wie het aan hom die raad gegee om hierdei tale te leer? 

18. Andrea se ma gee telkens aan hom raad. Watter rol speel 
sy ma dus in sy lewe? 

19. Waarom hou Andrea nie van teatersale waar hy naby aan 
die gehoor sit nie?  

20. Watter effek het Andrea se reuksintuig op sy opvoering? 
21. Wat is Andrea se gunstelling stuk klassieke musiek? 
22. Waarom hoe Andrea juis van die musiek? 
23. Wat onderbreek Andrea se voorbereiding op die optrede? 
24. Dit is duidelik dat Andrea uit ‘n baie Europese en 

beskermde agtergrond kom. Waaruit kan ons dit aflei?  
25. Wat vra Andrea aan die vrou wat sy kamer binnekom? 
26. Sou jy sê dat hierdie vraag ‘n baie naïewe vraag is? Gee ‘n 

rede vir jou antwoord. 
27. Wat leer ons van Andrea se gesin tydens die gesprek 

tussen Andrea en die skoonmaker? 
28. Wanneer verlang Andrea na sy ma? 
29. Hoe reageer die skoonmaker op Andrea se stelling da thy 

sy ma baie mis? Haal ook ‘n gedeelte uit die gedig aan as 
bewyse van jou antwoord. 

30. Watter sintuig word weer tydens die gesprek tussen Andrea 
en die skoonmaker genoem?  

31. Watter wetenskaplike rede is daar dat die sintuig weer 
genoem word? 

32. Wat doen die skoonmaker om Andrea te troos? 
33. Watter raakpunte is daar tussen Andrea en die swart vrou 

se gesin? 
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34. Die swart vrou verwys na “lelike dinge” wat met haar 
gebeur het in die land. Wat het dink jy het gelei tot haar 
kind se dood? 

35. Wat beteken die volgende woorde: 
 a) ndodana 
 b) Mntanani 

c) thula  


