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MARA DREYER – huisvrou, 30 + 
 

TSINTSIRI PARASI - Tswana huishulp, 20 – 35 (*ook Skim) 
 

KOOS DREYER - stoker op Spoorweg, 45+ (*ook Skim) 
 

DETIBOGO SENYE – Tswana, 40 (*ook Skim) 
 

ALAN – soldaat, 25 – 28 (*ook Skim) 
 

JOHN – soldaat, 30+ (*ook Skim) 
 
 
 

 

KARAKTERS WAT GEDOEBLEER KAN WORD*/ 
 

SKIMME MET MASKERS 
 

BUURMAN - kan deur Alan speler gedoebleer word 

POLISIESERSANT – kan deur John speler gedoebleer word 

KAARTJIEVERKOOPSTER – deur Tsintsiri aktrise 

WINKELIER – deur Koos of Alan of John akteurs 

HAARKAPSTER – deur Tsintsiri aktrise 
 

SOLDATE – SKIMME al die mans, ook Detibogo/Tsinstiri 

POLISIEMANNE – SKIMME John & Alan 

ROLVERDELING KAN DUS MET MINIMUM VAN 6 
 

SPELERS OF HEELWAT MEER AANGEPAK WORD 
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TYD: LENTE EN SOMER 1943/44 (DAAR IS GEEN REËLE 
 

TYD NIE: DIE DAE VLOEI INEEN) 
 

PLEK: ’N HUIS BY ’N SPOORWEGSTASIE IN DIE 
 

NOORD-KAAP; EN ANDER SOOS AANGEDUI IN TEKS 
 

MEUBELS: BED, BEDKASSIE, KOMBUISTAFEL EN 
 

STOELE, KLERERELING OP WIELETJIES. DEURKOSYNE. 
 

MISKIEN VENSTERRAAM. NOODSAAKLIK. VERDERE 
 

DEKOR IS EIE KEUSE 
 

REKWISIETE: REALISTIES OF AFWESIG EN 
 

GEMIMEER - BESLUIT SELF. (LG IN STYL MET POPPE 
 

EN LYFKOUSE) DIE AKSIES WORD EGTER IN TEKS 
 

AANGEDUI SODAT SPELERS DUIDELIKHEID HET 
 

KOSTUUMS: DIE SKIMME WORD GESPEEL MET 
 

‘GELAATLOSE’ HALFMASKERS : ALMAL LYK 
 

EENDERS. DIT MOET EGTER NIE SPRAAK BELEMMER 
 

NIE, DUS BEDEK DIT GESIG TOT BO MOND. 
 

WINKELPOPPE DRA LYFKOUSE. DIE REALISTIESE 
 

KOSTUUMS IS VAN DIE PERIODE 
 

BYKLANKE: STOOMTREINE; EN HUL VERLATE 
 

FLUITE; LOPENDE WATER; DALK STRAATGELUIDE IN 
 

KIMBERLEY; ENS. MOONTLIK GEEN  MUSIEK. MARA 
 

HET NIE ’N RADIO NIE. DALK MUSIEK IN KIMBERLEY 
 

ѪѪѪѪѪѪѪѪѪѪѪѪ 
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MARA : [IN DONKER] Een keer het ek die oggend 
 

met die trein Kimberley toe gery. In die 
 

middag het ek weer teruggekom. Daar was 
 

baie mense en karre en goeters. En mooi 
 

goed in die winkels. Maar die mooiste vir 
 

my was die poppe. Finkelstein se winkel het 
 

mos net twee klerepoppe. Sukke oues. Maar 
 

Kimberley se winkels het almal baie poppe 
 

in die vensters. So mooi... 
 

SERSANT : [IN DONKER. PROBEER GEDULDIG 
 

WEES] Ek dink ons dwaal van die punt af. 
 

Begin liewer heel voor. 
 

[LIG AAN OP VOORVERHOOG. IN 
 

SKEMER AGTER DUI DIE BED EN 
 

DIE TAFEL MET STOELE TWEE 
 

VERTREKKE AAN. KLERERELING 
 

SKEI DIE VERTREKKE. 
 

DOWNSTAGE EN IN LYN DAARMEE 
 

IS LEË DEURKOSYN. SPELERS 
 

ALMAL OP VERHOOG GEVRIES IN 
 

VERSKILLENDE HOUDINGS VAN 
 

UITSTALPOPPE: ‘BUITE DIE HUIS.’ 
 

ALMAL IS GEKLEE IN 
 

VLEESKLEURIGE LYFKOUSE 
 

SODAT HULLE ‘KAAL’ LYK SOOS 
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WINKELPOPPE. EN ALMAL, BUITEN 
 

MARA, HET ‘GELAATLOSE’ 
 

MASKER OP. REGTE POPPE KAN 
 

OOK GEBRUIK WORD AS EKSTRAS, 
 

OOK GEMASKER. MARA SONDER 
 

‘SKOONHEIDS’GRIMERING. ROK 
 

VAN 1940s] 
 

MARA : [SY IS JONK, MAAR VAAL EN REEDS 
 

OPGELEEF. STAP TOT VOOR. KYK 
 

SOUFFLEURSKANT (PS) OF SY 
 

TREIN KAN SIEN. SUG, DAN 
 

GELATE:] Koos se trein is laat vanaand. 
 

Was dit al weer iewers opgehou? Dan gaan 
 

hy nog omgekrapper wees as altyd. En 
 

vuiler. [RIL MERKBAAR] Swart van die 
 

roet en die steenkool.[STAP NA PS KANT 
 

VAN VERHOOG. KYK WEER OF 
 

TREIN KOM. KYK DAN OOK OPS. 
 

LEWELOOS:] Een keer... een keer gaan 
 

op die trein klim en ry en ry. Verby 
 

Kimberley. Verby De Aar. Tot in die Kaap 
 

miskien. Koos sal nie daardie skof werk nie. 
 

Ek sal afklim en nooit weer terugkom nie.... 
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[TREIN SE FLUIT WORD GEHOOR. 
 

REAKSIE VAN MARA. STAP 
 

HAASTIG TERUG EN ‘OM’ HUIS 
 

SODAT SY BY DEUR KAN INKOM. 
 

SODRA BINNE, RAAK SY DOENIG BY 
 

TAFEL. HAAR RUG GEKEER OP 
 

DEUR. LW: HUIS HET NIE 
 

ELEKTRIESE LIGTE NIE. STOOM- 
 

GELUIDE VAN TREIN EN HARDE 
 

FLUIT. MARA RIL WEER. KOOS, IN 
 

BESMEERDE OVERALLS, KOM OPS 
 

OP. OM EN IN BY AGTERDEUR. HY 
 

SIT KOSBLIK HARD NEER]] 
 

KOOS : Naand, Mara. 
 

MARA : [KYK NIE NA HOM] Die trein was laat. 
 

KOOS : Ja. Vertraag by Christiana. Is die kos reg? 
 

MARA : [STIL:] Lankal. [KORT POUSE. KYK 
 

NOG STEEDS NIE NA HOM NIE] Gaan 
 

jy nie eers was nie? Jy is vuil. 
 

KOOS : In die sweet van my aangesig, Mara. Dis 
 

eerlike werk. In die sweet van my aangesig. 
 

MARA : Die paraffien is op, Koos. 
 

KOOS : Waarvoor? Jy kook op die koolstoof. 
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MARA : [BESKROOMD] Vir die lampe, Koos. 
 

KOOS : Ons het g’n lampe nodig nie. Mens slaap as 
 

dit donker is. 
 

MARA : Partykeers in die nag moet... [LAAT DIT 
 

DAAR] 
 

KOOS : [NOG BARSER AS TE VORE] As jy nou 
 

nog nie die pad buite na die kleinhuisie ken 
 

nie, sal jy ook nooit. 
 

MARA : [SAG] Ek is bang vir slange en spinne- 
 

koppe, Koos. Daar’s allerhande goeters in 
 

die kolekamer langs die kleinhuisie. 
 

KOOS : [SNORK. TREK OVERALLS UIT. 
 

GOOI DIT OP VLOER. HY IS KAAL 
 

VAT HANDDOEK VAN RELING AF 
 

EN STAP BY DEUR UIT. OOMBLIKKE 
 

LATER WORD GELUID VAN 
 

LOPENDE WATER GEHOOR.] 
 

MARA : [KYK NOU EERS OM. SIEN VUIL 
 

OVERALLS OP VLOER. STAP 
 

SOONTOE. TEL DIT VIESERIG OP. 
 

GAAN UIT BY DEUR. KOM TERUG 
 

SONDER OVERALLS. VRYF HAAR 
 

HANDE OM DIT SKOON TE KRY. 
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VRYF DIT. GAAN SIT BY TAFEL. 
 

WAG] 
 

[WATER HOU OP] 
 

KOOS : [NA RUKKIE OP MET HANDDOEK 
 

OM MIDDELLYF. BY RELING. GOOI 
 

HANDDOEK OOR RELING. TREK 
 

OUTYDSE KAMERJAS AAN EN GAAN 
 

SIT] Seën, Here, die voedsel wat vir ons 
 

voorberei is. Maak ons opreg dankbaar 
 

daarvoor. Amen. 
 

[HULLE EET IN STILTE.] 
 

KOOS : [STOOT BORD AGTERUIT, STAAN 
 

OP] Ons moet gaan lê. 
 

MARA : [SKUGTER] Ek moet afdek, Koos. En 
 

opwas. 
 

KOOS : Later, Mara. Jy kan later. Ek moet môre 
 

weer vroeg op. 
 

MARA : [WIL NIE TEËPRAAT NIE, MAAR 
 

MOET] Later is dit pikdonker. Die 
 

paraffien- 
 

KOOS : [VAL IN REDE] Is op, ja. Dis nie my skuld 
 

dat die trein laat was nie. Jy kan môre- 
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oggend die goed was En die huis aan die 
 

kant kry. Maar jy moet, hoor jy, jy moet leer 
 

om uit te kom met die geld wat ek jou gee. 
 

Die goed groei nie soos die hare op my rug 
 

nie! [GEBIEDEND] Kom lê nou! [STAP 
 

DEUR NA SLAAPKAMER, TREK 
 

KAMERJAS UIT, GAAN LÊ] 
 

MARA : [VOLG WILLOOS. SY TREK UIT, 
 

GAAN LÊ LANGS HOM. HY ROL OM 
 

OP HAAR. SY DRAAI HAAR GESIG 
 

WEG VAN HOM. GEHOOR KAN 
 

HAAR UITDRUKKINGLOSE GESIG 
 

EN DIE VERLATENHEID IN HAAR OË 
 

SIEN] 
 

KOOS : [BEWEGINGS EN HYG- EN STEUN- 
 

GELUIDE] 
 

[BELIGTING WORD BAIE SAG, 
 

KRUISDOOF NA VROEGOGGEND] 
 

KOOS : [LÊ NOU LANGS MARA. SNORK] 
 

MARA : [STAAN OP, TREK HAASTIG AAN, 
 

DEUR NA VOORKAMER, DAN 
 

TERUG] Koos! Koos, jy moet opstaan. 
 

Koos! [KRY SKOON OVERALLS VAN 
 

RELING. HOU UIT NA HOM]  
9 
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KOOS : Ja, môre, Mara. Dankie. [SPRING 
 

HAASTIG IN KLERE] 
 

MARA : Jou kosblik is gepak. Dis op die tafel. 
 

KOOS : [GROET NIE. HAASTIG BY DEUR 
 

UIT] 
 

MARA : [NA KORT POUSE; VERLORE] Tot 
 

siens, Koos... 
 

[TREIN VERTREK OORVERDOWEND IN 
 

PS RIGTING] 
 

MARA : [STIL, MAAR BITTER] Ry. Ry in jou 
 

vrekselse verstand in! [UIT BY DEUR] 
 

[LIGTE OP. VOLLE DAGLIG] 
 

MARA : [OP MET SKOON OVERALLS EN 
 

ANDER KLEDINGSTUKKE WAT 
 

DUIDELIK PAS GESTRYK IS. SY 
 

HANG DIT OP BY RELING. DAN 
 

GAAN SY OP KNIEË EN MAAK BAIE 
 

VERBETE HUIS SKOON: SKROP DIE 
 

VLOER. SKROP] Vuil. Dis vuil. Die rook 
 

en roet wil nie meer uitkom nie. Dit het 
 

ingekruip tussen die planke. Ek kry dit nie 
 

uit nie. Jy moet skrop, Mara Dreyer. Kry dit 
 

skoon. Jou gordyne lyk oes. Opgewas. 
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Daar is nie geld vir nuwes nie. Daar is nie 
eens geld vir lampolie nie. Jy kry nie die 
swart tussen die planke uitgeskrop nie, 
Mara. Dis soos Koos se naels. [SY GRIL] 
En sy vingers. Die steenkool het al daar nes 
gemaak en vasgegroei. En dan vat hy met 
daardie hande aan jou... Al was jy jou drie 
keer op ’n dag, voel jy nog steeds vuil. Ag, 

 

Vader, dis seker amper al weer tyd om die 
kos te gaan opsit. [VLIEG ORENT, GRYP 

 

EMMER & BORSEL EN GAAN BY 
 

DEUR UIT. MOONTLIK KLANKE 
 

VAN KOSPOTTE OP STEENKOOL- 
 

STOOF] [BELIGTING VERSAG TOT 
 

LAATMIDDAG] [SY STAP ‘OM’ HUIS 
 

VORENTOE EN BESPIED WEER DIE 
SPOORLYN] Is die trein al weer laat 
vanaand? [SUG] Vandat Koos net die skof tot 
by Klerksdorp en terug doen, is hy nog meer 
beneuks as wat hy altyd was. [KP = KORT 
POUSE] Ek is seker die stoker is die vuilste 
van almal. Vuiler as die drywers. As Koos 
kondukteur was, sou hy nie so vieslik swart 
geword het nie. Swart van die roet en die 
steenkool. [STAP NA PS KANT VAN 

 

VERHOOG. KYK STEEDS OF TREIN 
 

11 



SKIMMESPEL 12
 
 

 

AANKOM. TREIN SE FLUIT WORD 
 

GEHOOR. REAKSIE VAN MARA. SY 
 

HAAS TERUG BY DEUR IN EN RAAK 
 

DOENIG BY TAFEL. STOOMGELUID 
 

VAN TREIN EN HARDE FLUIT. MARA 
 

RIL WEER] 
 

KOOS : [WEER IN BESMEERDE OVERALLS 
 

KOM VAN OPS AF OP, STAP VOOR 
 

HUIS VERBY, KYK PS EN GROET:] 
 

Naand, buurman! 
 

BUURMAN : [AF VAN VERHOOG] Naand, Koos. Sy 
 

was weer lekker laat vanaand, né! 
 

KOOS : Ja, elke aand se ding. Die verleggings tussen 
 

Christiana en Wolmaranstad is een groot 
 

gemors. Jy nog af? 
 

BUURMAN : [AF] Ja, tot volgende week. Dan vat ek die 
 

Mafeking*¹ skof. 
 

KOOS : Nee, reg. [STAP AAN EN IN BY DEUR] 
 

Naand, Mara. 
 

MARA : [KYK NIE NA HOM] Die trein was al 
 

wéér laat. 
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KOOS : Ja. Dis niks nuuts nie. Vertraag tussen 
 

Christiana en Wolmaranstad. Is die kos reg? 
 

MARA : [STIL:] Lankal. [KP. KYK NOG STEEDS 
 

NIE NA HOM NIE] Jy moet gaan was 
 

voor ete, Koos. Jy is vuil. 
 

KOOS : As ek agter ’n tafel in ’n kantoor gesit het 
 

soos Karelse en daais, sou ek nie vol steen- 
 

kool en roet en rook geword het nie. Ek 
 

werk donners hard vir my geld. 
 

MARA : Ek het jou al gesê die lampolie is op. En die 
 

steenkool is ook amper gedaan. 
 

KOOS : Ek sal môre vir Detibogo aansê om vir jou 
 

’n sak kole te bring. 
 

MARA : Dankie, Koos. [KORT POUSE] Ons vleis 
 

raak ook min. 
 

KOOS : Hou uit. Die einde van die maand lê ver. 
 

MARA : [LAAT DIT DAAR] 
 

KOOS : Is daar vanáánd vleis? 
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MARA : [SAG] Ja... Dis jy wat kla as die vleis min 
 

is... [KP] Koos.... hier by die stasie is niks, 
 

maar.... 
 

KOOS : Niks wat nie?[ TREK OVERALLS UIT. 
 

GOOI DIT NES TE VORE OP VLOER. 
 

VAT HANDDOEK VAN RELING AF] 
 

Wat wil jy sê, Mara?! 
 

MARA : Kan ek nie maar onder in die dorp gaan 
 

werk soek nie? [PRAAT VINNIG] By 
 

Finkelstein se winkel, of by die dokter se 
 

kamers of dalk by sy vrou se huis. 
 

KOOS : As wat? Vloereskropper? Koos Dreyer se 
 

vrou is nie ’n meid nie! [STAP BY DEUR 
 

UIT. OOMBLIKKE LATER WORD 
 

GELUID VAN LOPENDE WATER 
 

WEER GEHOOR.] 
 

MARA : [KYK OM. SIEN VUIL OVERALLS OP 
 

VLOER. STAP SOONTOE. TEL DIT 
 

VIES OP. GAAN UIT BY DEUR. KOM 
 

TERUG SONDER OVERALLS. VRYF 
 

HAAR HANDE OM DIT SKOON TE 
 

KRY. VRYF DIT. GAAN SIT BY 
 

TAFEL. DIT IS DIE DAAGLIKSE 
 

RITUEEL] 
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[WATER HOU OP] 
 

KOOS : [NA RUKKIE OP MET HANDDOEK 
 

OM MIDDELLYF. GOOI DIT OOR 
 

RELING. TREK OUTYDSE KAMER- 
 

JAS AAN EN GAAN SIT] Seën, Here, die 
 

voedsel wat vir ons voorberei is. Maak ons 
 

opreg dankbaar daarvoor. Amen. 
 

[HULLE EET WEER IN STILTE. NIE LANK 
 

NIE.] 
 

MARA : Koos, ek het lank terug mos bietjie by 
 

Vorster se Slaghuis gewerk. As ek vra, sal 
 

hulle my dalk weer werk gee. Dan sal ek 
 

goedkoop vleis ook kry. 
 

KOOS : [STAAN OP. BARS] Ons moet gaan slaap. 
 

MARA : [STIL] Ek moet afdek, Koos. Jy weet tog. 
 

En opwas. 
 

KOOS : Dis elke aand jou storie, Mara. Jy het pligte 
 

teenoor my ook. Jy is my vrou. 
 

MARA : [WIL NIE TEËPRAAT NIE, MAAR 
 

MOET] As die huis vuil is, sal jy die eerste 
 

een wees om te brom. 
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KOOS :Jy was soggens die skottelgoed! Vir wat is jy 

  soos ’n dol ding oor skoonmaak? Lyk my dis

  al wat jy aldag doen. Skoonmaak en aan die

  kant maak. Wat jaag jou? Ek weet ons woon

  by die stasie, maar magtag! 

MARA :Vuilgeit maak my naar! As ek nie skoon- 

  maak nie, broei die goggas hier. En die 

  skimme trek in. 

KOOS : Die wat?! 

MARA :[VERWYDERD] Geeste. Wat smous met 

  my gedagtes. Skimme. 

KOOS :Wat praat jy?! [KYK HAAR AAN ASOF 

  SY MAL IS] 

MARA :Hulle smous met my gedagtes oor ander 

  plekke. Beter plekke. Mooi en skoon plekke.

KOOS :Genade, vroumens, jy is betjoins! Kom lê 

  voor ek my sonde ontsien! 

MARA : [VOLG WILLOOS. SY TREK UIT, 

  GAAN LÊ LANGS HOM. HY ROL OM 

  OP HAAR. SY DRAAI HAAR GESIG 

  WEG VAN HOM] 

KOOS :[SOOS VORIGE TALLOSE AANDE] 
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[LIG VERDOOF FEITLIK, KRUIS NA 
 

OGGEND] 
 

KOOS : [LÊ NOU LANG MARA. SNORK] 
 

MARA : [STAAN OP, TREK HAASTIG AAN, 
 

DEUR NA VOORKAMER. ROEP] Koos! 
 

Koos, jy moet opstaan. Koos! 
 

KOOS : Ja, môre, Mara. Dankie. [SPRING VINNIG 
 

IN SKOON KLERE, GRYP KOSBLIK 
 

EN STORM UIT, KLAP DEUR AGTER 
 

HOM TOE EN AF] 
 

[LIGTE OP. VOLLE DAGLIG] 
 

MARA : [WANHOPIG, MAAR TOG MET 
 

ENERGIE] Eendag is eendag, Koos 
 

Dreyer. Wag maar. Jy sal- [DIE KRAG 
 

ONTGAAN HAAR EN HAAR 
 

SKOUERS HANG] Jy praat ook net, Mara. 
 

Jy praat maar net. Jou lewe is jou lewe. 
 

Begin met die huiswerk.[KLOP AAN 
 

DEUR. SY SKRIK. STAP VERSIGTIG 
 

NADER] Is dit jy, Detibogo? Het jy die 
 

kole gebring? 
 

TSINTSIRI : [AGTER DEUR] Mies, ek soek werk. 
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MARA : Ek het nie vir jou werk nie. [MAAK TOG 
 

DEUR OOP] O, môre, dis jy. 
 

TSINTSIRI : [SY IS JONK EN LEWENDIG] *² Dis 
 

Tsintsiri, ja, Mies. Maar my ‘wit’ naam is 
 

mos Tina, as Mies dit wil sê. 
 

MARA : [HALF BLY OOR GESELSKAP] Nee, ek 
 

onthou nog jy’t my laas geleer van Tsien- 
 

tsie-rie. Jy uhhh... jy kan... dalk kan jy maar 
 

inkom. 
 

[DIE TWEE VROUE IS EFFE ONGEMAK- 
 

LIK EN ONBEHOLPE TEENOOR 
 

]MEKAAR, MAAR GEBIND DEUR 
 

VROUWEES, ONTDOOI HULLE] 
 

Ek het nie werk vir jou nie, Tsintsiri. Ek het 
 

jou laas al gesê. En al het ek gehad, het ek 
 

nie geld om te betaal nie. 
 

TSINTSIRI : Jy’s anners as die anner miesiese. Jy het 
 

rêrig nie geld nie. Ek sien. Dies in die dorp, 
 

party het geld en gee werk maar betaal min. 
 

Min. 
 

MARA : Sal... sal jy... sal jy sleg voel as ek vir jou 
 

van gisteraand se kos gee? My man... ek... 
 

ons het nie alles opgeëet nie.... As daar kos 
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  oorbly, sit ek altyd daarvan in sy kosblik of

  ek eet dit die volgende dag, maar... Vandag 

  is ek nie so honger nie... [LAGGIE] Gits, ek

  praat baie... 

TSINTSIRI : [HUIWER EERS] Gaan kuier mies nie by 

  die anner miesiese nie? 

MARA : [ONKANT] Nee. Ek... hulle... 

TSINTSIRI : Mies is net heeldag alleen? 

MARA : [IN HOEK] Hulle huise is nie... netjies nie.

  En hulle... het almal trosse kinders.... Ek... 

  [HAAL SKOUERS OP, DRAAI WEG] 

TSINTSIRI : Ek sê nie gou aikôna vir kos nie. 

MARA : Dis tog goed. [GLIMLAG VERLIG] Dis 

  nie... wafferse kos nie, maar dit gaan maag 

  toe... 

TSINTSIRI : Sukkel mies nie so met die stoof wat agter 

  buite is nie? 

MARA : Mens raak alles gewoond. 

TSINTSIRI : Die huise daar onder in die dorp het water 

  binne in. In die kombuis. En party het 

  badkamers!  Party het die krag wat die ligte 
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  maak ook.  En miesies Vorster het ’n stóóf 

  wat  met krag werk!! 

MARA : So het ek gehoor. Ons het darem water agter

  om by te was. In die winter kook ek water 

  op die stoof vir die sinkbad. 

TSINTSIRI : Ons moet almal omtrent myle stap in die 

  lokasie met die emmers om by die een kraan

  water te tap. Mense staan toue. Ons het ook

  nie die kleinhuisies nie. Net een vir elke 

  straat. 

MARA : Dalk is my lewe... nie so sleg nie.... 

TSINTSIRI : Hoekom het jy nie die kinners nie? 

MARA : [STAAR NA HAAR. BLY HAAR ’N 

  ANTWOORD SKULDIG] 

TSINTSIRI : [WIL DIE ONGEMAK BREEK] Ek het 

  een kleintjie. Ons roep haar*3 Jansie. 

MARA : ’n Meisietjie... 

TSINTSIRI : Nee, is die seunskind. Sy is drie. Sy bly by 

  my ma. 

MARA : [FEITLIK GEEN REAKSIE] 

TSINTSIRI : Hoe lank is jy met baas Koos getroud? 
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MARA : [ONKANT] Seker... so... ek dink dis tien 

  jaar. 

TSINTSIRI : Ek sien baas Koos altyd by die stasie. Sy’s 

  die stoker, né. 

MARA : Ja.... 

TSINTSIRI : Sy is ouer as die mies. 

MARA : Amper twaalf jaar. 

TSINTSIRI : En julle het nie die kinders nie? 

MARA : [KORT POUSE] Partykeer kry ek vir Koos

  jammer. Voor my was hy al getroud. Net vir

  ’n paar maande. Dit was baie aaklig. Sy 

  wou iets gaan doen... niemand weet wat 

  nie... aan die anderkant van die spoorlyn. Sy

  het gegly en reg voor die trein geval... Die 

  selle trein waarin Koos was.... 

TSINTSIRI : My ma het my gevertel. Daai tyd toe ek nog

  bietjie skool geloop het. Haar naam was 

  Riana. Sy het hier by die dorp groot 

  geworre. Waar het die baas jou gekomkry? 

MARA : [BITTER LAGGIE] Jy is vol vrae. Lyk my

  jy is ook honger vir gesels. 

TSINTSIRI : [LAG] Nè. 
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MARA : By Veertienstrome. My pa het daar by die 

  kaasfabriek gewerk. Af en toe stop die trein

  daar vir water.... 

TSINTSIRI : Toe sien hy jou daar. 

MARA : [SUG] Toe sien hy my daar. [KP] My pa en

  ma was maar net te bly oor om van een 

  honger maag ontslae te raak. Al het ek al ’n

  slag by Vorster se slaghuis gewerk. 

DETIBOGO  : [OM MET GROOT LAWAAI VAN OPS

  AF OOR, OM HUIS NA AGTERDEUR. 

  HY SLEEP ’N KOLESAK. PRAAT MET
  HOMSELF EN ROEP:] Miesies! Miesies 

  Dreyer! 

TSINTSIRI : [NA DEUR] Jêi, man, wha rasa, whêna!*4 
 
 
 

 

DETIBOGO  : [GEMAAK, VIR HAAR] Oooo, 

  goeiemôre, mevrou Dreyer! 

TSINTSIRI : [TONGKLIK] Jêi, man, sies! 

MARA : [LAGGIE, KOM NADER] Môre, 

  Detibogo. Jy het seker die kole gebring?
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DETIBOGO  : Ja, môre, mies Mara. Baas Koos het gevra

  dat ek weer van die afval kole bymekaar 

  maak. Hy het my een sjieling gegee. 

MARA : ’n Sjieling?! [RUK REG] Nee, dis goed,

  Detibogo. Gooi maar uit daar in die kole-

  kamertjie. 
 

[DETIBOGO VERDWYN AGTER PRAAT 
 

MET HOMSELF. DAN VERSKYN HY 
 

WEER IN DEUR] 
 

DETIBOGO  : Daar is nie miskien nog iets wat ek vir mies 

  Mara kan doen nie? Ek help graag. 

TSINTSIRI : Jêi, soeka, man! Lyk dit vir jou of ek nie hier

  is nie?! 

MARA : Dis... nee, dis reg. Baie dankie. 

DETIBOGO : Nou, dan groet ek, mies Mara. 

MARA : Tot siens, Detibogo. 

 [DETIBOGO AF] 

TSINTSIRI : Vir die kos sal ek jou help om die vloer te 

  skrop. 

MARA : [STAAR NA HAAR] Hy het ’n sjieling vir 

  Detibogo... Ek meen, dis reg dat hy hom 
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betaal, maar... daar is nie eens ’n sikspens 
 

vir lampolie nie. 
 

TSINTSIRI : [SÊ NIKS, KRY SKOONMAAK- 
 

GOED, BEGIN VLOER SKROP] 
 

MARA : [VOLG VOORBEELD. HULLE KYK 
 

NA MEKAAR. GLIMLAG. DAN LAG 
 

HULLE] 
 

[VERANDERING IN BELIGTING. 
 

TSINTSIRI AF. DALK TREIN-GELUIDE? 
 

MARA STAAN OUDERGEWOONTE BY 
 

TAFEL. HIERDIE KEER AGTER TAFEL] 
 

KOOS : [SELFDE PAD OP. VUIL OVERALLS. 
 

SIEN BUURMAN] Naand, buurman! 
 

SKIM : [OP AS BUURMAN] Naand, Koos, Lyk 
 

my Swannie het haar vandag beter laat 
 

hardloop. 
 

KOOS : ’n Groter stuk van die verleggings was  oop. 
 

Seker vir al die soldate. 
 

BUURMAN : Hoe meen jy nou? 
 

KOOS : Nee, daar het ’n hele wavrag nuwe soldate 
 

aangekom vir die interneringskamp by 
 

Vaalharts. 
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BUURMAN : Dis ok net die Ingelse en Smuts se mense 

  wat sal weet hoekom hulle Duitsers hier in 

  die middel van nêrens wil gevange hou. En 

  dit nogal deur die Vloot. In die NoordKaap!

KOOS : Swannie sê dis juis daarvoor. Hulle is 

  afgesny van alles daar. Die klomp nuwe 

  Ingelse soldate sit nou op die perron. Hulle 

  vragmotors is laat. Seker omdat die trein 

  altyd laat is. Nou moet Posthumus en Smit 

  met die trein vir die vragmotors wag, want 

  hulle bring ’n spul soldate saam wat met die

  trein moet aan Kaap toe. 

BUURMAN : Lyk my die oorlog daar oorkant kry nie ’n 

  einde nie. 

KOOS : Ou Gawie, laat die spul uitlanders mekaar 

  vrek skiet, man. Wat traak dit ons? Wag, ek

  wil gaan eet. 

BUURMAN : Nag, Koos. [ SKIM AF] 

KOOS : [OM NA VOORDEUR. IN HUIS] Naand,

  vrou. Ek is honger. 

MARA : [KOPONDERSTEBO] Die kos wat daar is,

  is reg. Ons kan eet na jy gewas het. 
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KOOS : [AGTER HAAR TOT BY HAAR] Maar 
 

ek is hongerder vir jou. [KRY HAAR OM 
 

DIE LYF BEET] Die treinryery maak ’n 
 

man lus. 
 

MARA : Nee, Koos, nee! Jy is vuil! Nee, Koos! En jy 
 

stink! 
 

KOOS : [BRUTALE LAG, HOU HAAR 
 

STYWER VAS] Dink jy ek is onnosel?! 
 

Dis nie teen die vuilgeit wat jy kapsie maak 
 

nie, dis teen my. Teen wat ek wil hê. 
 

MARA : [BEUR] Vullis maak my siek, Koos. Jy 
 

weet dit. Asseblief, los my. Ek sal maak net 
 

wat jy wil as jy net eers gewas het... 
 

Asseblief. 
 

KOOS : [LAG TEEN HAAR NEK, IN HAAR 
 

OOR. HOU HAAR VAS MET EEN 
 

HAND, MET ANDER MAAK HY SY 
 

KLERE LOS, TREK HAAR AF TOT OP 
 

VLOER, KRY HAAR ROK UIT PAD EN 
 

BESTYG HAAR. HYG SOOS HY HAAR 
 

BEWERK] 
 

MARA : [‘SILENT SCREAMS’] 
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KOOS : [ROL VAN HAAR AF EN LAG SKOR] 
 

So ja! So ja! 
 

MARA : [VLIEG OP, STORM BY DEUR UIT. 
 

KLANK VAN WATER. SY WAS] 
 

KOOS : [NOG OP VLOER] Dis van al die was dat 
 

jy verdomp nie kleintjies kan kry nie! Jy 
 

skrop allesuit jou uit. 
 

[WATER HOU OP] 
 

MARA : [OP. VOOROOR GEBUK. HOU HAAR 
 

MAAG VAS. HAAR LIGGAAM RUK] 
 

Die kos is op die stoof. Skep vir jou as jy 
 

wil hê. 
 

KOOS : [KOM ORENT] Wat is verkeerd met jou? 
 

Jy kan opskep. Dis jou werk. 
 

MARA : [ANTWOORD NIE. STROMPEL DEUR 
 

EN VAL OP BED. FETUSPOSISIE] 
 

KOOS : [GROM] Ek is nie te sleg om my eie kos te 
 

kry nie. Ek wou jou nog gesê het, maar jy 
 

kan dit maar self uitvind. Jy mor so oor geld. 
 

Struwig is afgelê omdat hy nie meer sy arm 
 

kan gebruik nie. So ek sit ekstra skofte in 
 

van nou af. Dit beteken ek gaan baie nágte 
 

ook nie hier wees nie. Dan sal ons sien wat 
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  doen jy met jou bang-geit [UIT, TREK 

  DEUR AGTER HOM TOE EN MET 

  VERANDERING IN BELIGTING 

  GAAN HY AF] 

MARA : [WORD STADIG WAKKER] Koos? 

  [BESEF HY IS NIE DAAR NIE] Koos?! 

  [STAAN OP, STAP DEUR EN BEGIN 

  TAFEL SKROP] 

DETIBOGO  : [KLOP AAN DEUR. ROEP] Mevrou 

  Dreyer! Mies Mara! 

MARA : [MAAK DEUR OOP. DETIBOGO BLY 
  WEER EENS IN KOSYN STAAN] Ja, 

  Detibogo, kan ek help? 

DETIBOGO  : Hâu, mies Mara, daar was die groot ongeluk

  by die rangeerwerf. 

MARA : Hoe nou?! Is Koos daar? 

DETIBOGO  : Nee, dis baas Swannie. Die nuwe mannetjie 

  het gesukkel met die rangeerdery. Sy kon nie
 

die lokomotief en die wa gehak kry nie. Toe 
sê baas Swannie sy sal dit doen, die manne-
tjie moet net die lokomotief stadig agteruit 
bring. Maar toe ruk sy die lokomotief en 
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  baas Swannie se voet gly en die hakstang 

  stamp dwarsdeur baas Swannie. 

MARA : [NAAR] O, my Here! Is hy dood?! 

DETIBOGO  : Nee, dis hoeka die moeilikgeit. Hy sit daar 

  vas. Tot die dogter is al daar. 

MARA : Swannie het nie kinders nie. Hy is dan ’n 

  oujongkêrel. 

DETIBOGO  : Nee! Die dógter van die mittersyne. Sy’t vir

  baas Swannie die inspuiting gegee vir die 

  pyn. Sy sê as hulle die lokomotief wegtrek, 

  is baas Swannie net daar dood. 

MARA : En nou, Detibogo??! 

DETIBOGO  : Hulle laat weet algar, baas Swannie se suster

  en algar, om gou te kom en hom te kom 

  groet.  Die suster, hy woon op Boetsap, so 

  dit sal bietjie lank vat. 

MARA : [ONTSTELD] En tot dan moet Swannie 

  daar vir sy dood wag? 

DETIBOGO  : Siestog, die dogter het vir baas Swannie gesê

  sy gaan sterwe. Lyk my daar is so baie pyn, 

  sy sal bly wees om dood te wees. Die stasie-

  meester is ook daar en sy het gevertel baas 
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  Swannie se hele ingewande moet pap en 

  uitmekaar gedruk wees. [HUIWER] Wil 

  mies Mara ook vir hom gaan groet? 

MARA : Nee!! [KP] Nee, nee, nee! Eintlik moet ek. 

  Swannie was altyd gaaf met my. Nie soos 

  die anners nie. Nee. Gaan jy, Detibogo? 

DETIBOGO  : Ek sal gaan. 

MARA : Sê vir hom.... sê ek sê groete.... Nee. Sê net 

  jy was hier. Hoe sê mens tot siens vir 

  iemand wat jy weet gaan doodgaan? Ek het 

  nie krag om dit te sien nie. 

DETIBOGO  : Baas Swannie is die goeie mens, mies Mara.

  Miskien moet ek haar vra sy moet in die 

  hemel hoor of daar vir ons Tswanas ook plek

  is. 

MARA : Ek is seker daar is, Detibogo, maar hy sal 

  baie bly wees as hy hoor jy dink hy gaan 

  hemel toe. 

DETIBOGO  : Ek loop dn maar, mies Mara. 

MARA : Dankie dat jy kom sê het. Koos sal dit nie 

  maklik vat nie. Hy en Swannie is goeie 

  vriende. 
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[DETIBOGO AF. MARA MAAK DEUR TOE. 
 

BLY NET SO STAAN, OOP OË] 
 

Liewe Jesus, help asseblief vir Swannie. Dit 
moet bitterlik erg wees om so te wag en te 
weet jy gaan doodgaan... 

 

[DAN VAL SY OP KNIEË EN MAAK 
 

VERWOED SKOON. NA ’N RUKKIE KOM SY 
 

TOT STILSTAND] 
 

Tot siens, Swannie. Tot siens. Baie dankie 
 

vir alles. Jy was nie soos die anners nie. 
 

[VEE MET RUGKANT VAN HAND OOR 
 

GESIG] 
 

[KOOS OP EN IN BY DEUR] 
 

KOOS : Jy kon hom gaan groet het. Van my af. 
 

Stasiemeester sê jy was nie daar naby nie. 
 

Hy was my vriend. Jy moes gegaan het. 
 

MARA : [NIKS] 
 

KOOS : Hy was jou vriend ook. Jy’t altoos weet te 
 

vertel van al die manne wat saam met my 
 

werk, is hy die ordentlikste. Miskien was jy 
 

katools vir hom... 
 

MARA : [STEEDS NIKS] 
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KOOS : Dit was die minste wat jy kon doen. Jy’t 
 

geweet ek is nie hier nie en ek sal ook nie na 
 

sy begrafnis toe kan gaan nie. Hy sal seker 
 

op Boetsap by sy suster-hulle begrawe word. 
 

Dis vir jou wat ek al die ekstra skofte insit. 
 

Jy kon hom gaan groet het! 
 

MARA : [STILTE] 
 

KOOS : [BARS LOS] Magtag, hy was my vriend! 
 

My vriend! [SO ONTROER AS WAT HY 
 

KAN WEES] Hy’t soos ’n slagding daar 
 

gehang, behalwe hy was nog lewendig! Die 
 

dokter moes glo vir Pietie ook inspuit, want 
 

hy voel hy’t Swannie vermoor. Swannie se 
 

suster moes ook eers ’n inspuiting kry voor 
 

sy by hom aangekom het. 
 

MARA : [SAG] Ek is jammer oor Swannie, Koos. 
 

KOOS : Ek is vir twee nagte uit. Ek werk die skof 
 

Kaap toe en terug. 
 

MARA : Kaap toe? Dis reg, Koos. 
 
 

 

[HY GAAN UIT EN AF] 
 

[BELIGTING VERANDER: 
 

TYDSVERLOOP] 
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MARA : [STAP OP EN NEER. DIS AAND. 
 

BEGIN KORTASEM RAAK. VOU 
 

HAAR ARMS BESKERMEND OOR 
 

HAAR DIAFRAGMA. KLEM DIT. 
 

MAAK BAIE SAGTE KERM- 
 

GELUIDJIES. {DIT IS DUIDELIK ’N 
 

PANIEKAANVAL, MAAR HIERDIE 
 

BEGRIP LÊ VER BUITE HAAR 
 

RAAMWERK EN DIE DIAGNOSES 
 

VAN HAAR TYD. SY TOON SLEGS 
 

DIE SIMPTOME EN DIE ONBEGRIP 
 

DAARVAN} SY KRY NIE ASEM NIE. 
 

Ek gaan doodgaan. Iets druk my vas. Nes vir 
 

Swannie. Hy is al begrawe. Ek wil nie 
 

begrawe word nie. Die lewe word uit my uit 
 

gedruk! Dis warm! Ek kry nie asem nie! Ek 
 

wurg! Dis so bedompig. Here, ek is so 
 

benoud! [HYG. OP SOEK NA ASEM, 
 

STORM SY BY DEUR UIT. INDIEN 
 

MOONTLIK MOET BELIGTING 
 

‘BINNE’ HUIS NOU SO DOF 
 

MOONTLIK RAAK, SODAT DIT 
 

DUIDELIK IS SY IS BUITE. SY 
 

DRAFSTAP. DAN STAP SY STADIGER. 
 

TWEE SKIMME STAP VERBY. 
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  HULLE GROET MAAR SY IS  SKU. 

  BANG. NOG SKIMME. SY STAP 

  WEER VINNIGER. DIE PANIEK 

  NEEM GELEIDELIK AF. 

  STRAATLIG. GELUID VAN RIVIER. 

  UIT DIE DONKER VERSKYN ALAN: 

  JONG LUITENANT IN MILITÊRE 

  UNIFORM. HULLE   SKRIK VIR 

  MEKAAR] 

ALAN :I’m sorry I startled you. [HY SALUEER 

  HAAR - SOOS SOLDAAT ’N VROU 

  BEHOORT TE GROET] 

MARA :[GEHEEL EN AL VERSTEEN] 

ALAN :I gave you a fright. Sorry. My name is Alan. 

MARA : [SOEK WEGKOMKANS] 

ALAN :What are you doing here on your own? Isn’t 

  it dangerous? 

MARA : [ONBEGRYPEND] Ek... ken nie... Ingels 

  nie. 

ALAN :[MET AKSENT IN KEURIGE, 
  AANGELEERDE AFRIKAANS] My 
 

Afrikaans is ook nie so goed nie, maar ek 
kan darem praat. 
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MARA : O. 

ALAN :My naam is Alan. 

MARA : Alan.... 

ALAN :Jy hoef nie vir my bang te wees nie. 

MARA :Ek ken jou nie. 

ALAN :Ek is gestasioneer by Vaalharts. The 

  internment camp, you know. Vanaand is ek 

  af diens. Daar is min te doen. Toe dink ek ek

  sal hier kom kyk. [HAAL SKOUERS OP]

  Die dorp is ook maar stil. Eintlik dood. 

MARA : Ja, seker... Ek... ek... [KYK OOR 

  SKOUER] 

ALAN : Waar bly jy? 

MARA :By... by... [WEET NIE OF SY MOET SÊ 

  NIE] Hoekom wil jy weet?!  Die... stasie. 

ALAN :By die stasie! Dis ver om alleen te stap! Jy is 

  omtrent al by die rivier! I think... I should 

  accompany you.. 

MARA : [STAAR NA HOM] 

ALAN : Ek sal  saam met jou stap. 
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MARA :Nee. Dis nie nodig nie, nee. Nee. Uhh. 

  Dankie. Ek kom reg op my eie. 

ALAN :Jy is nie bang om alleen te loop nie, maar jy 

  is bang vir my. [LAG MET BEGRIP] Jy 

  kan maar... uhmmm, what’s the word? 

  Ontspan! Jy kan ontspan. Ek sal niks doen 

  nie.En jy is veiliger saam met my. 

MARA :[SÊ NIKS, DRAAI NET OM EN STAP] 

ALAN :[VAL IN BY HAAR. HULLE STAP IN 

  STILTE] 

MARA :[KYK TERSLUIKS NA HOM] 

ALAN :Ek is Alan Flemming. Ek is ’n luitenant. 

  Daarom kan ek uitgaan as ek af diens is. 

MARA : O. 

ALAN :Jy het my nog nie gesê wat jou naam is nie. 

MARA : Ma... Mara.... Mara Dreyer. 

ALAN :Dis ’n mooi naam. Mara Dreyer. 

MARA :[LAG VERRAS. DAN] Ons is baie naby. 

  Jy hoef nie verder te stap nie. Ek bly net 

  daar anderkant. 
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ALAN : Nee, ek neem jou tot by jou huis. [HULLE 
 

STAP NOG] 
 

MARA : Ek bly hierso. Dankie. Ek moet net agterom 
 

stap. 
 

ALAN : [KYK] Dis baie donker. Stap jy dikwels in 
 

die aande so alleen? 
 

MARA : Nee. [WIL GESELS, MAAR SUKKEL] 
 

Ek is te... bang. Vanaand was ek banger 
 

binne in die huis. 
 

[ALAN VRA NIE, KYK NET, DUS 
 

GAAN SY WEL HUIWERIG VOORT] 
 

Dit het gevoel of die spoke die lewe uit my 
 

uitwurg. 
 

ALAN : Baie keer wonder ek of dit beter sou wees as 
 

hulle my na die front in Europa stuur. Hier 
 

pas ons net Duitse gevangenes op. Dan is ek 
 

weer bly. Actually grateful. Ek weet nie of 
 

ek baie dapper sal wees in die oorlog nie. 
 

MARA : Koos... my man... sê die kamp is eintlik die 
 

Navy sinne. Hier, so ver van die see af. 
 

ALAN : [ONKANT] Jou man? 
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MARA : Hy’s ’n stoker op die trein. Hy is nie hier 
 

nie. 
 

ALAN : Ja, die kamp resorteer onder die Navy... die 
 

Vloot, maar baie van die manne is van die 
 

Suid-Afrikaanse Weermag. Daar is ook ’n 
 

baie groot ‘arsenal’ vir ammunisie. As ek 
 

meer sê gee ek militêre geheime weg! 
 

MARA : Nou moet ek ingaan. Agter. 
 

ALAN : Kan jy nie die voordeur gebruik nie? Hier is 
 

darem ’n bietjie meer lig. 
 

MARA : Dis van die stasie self. Hulle het krag daar. 
 

In die dorp is ook krag. Daar is glads 
 

straatligte ok. O, ja, jy’t gesien! 
 

ALAN : [GLIMLAG EN KNIK] 
 

MARA : [HAAL DIEP ASEM] Die voordeur kan nie 
 

oop nie. [SKIELIK BAIE BITTER] Ek 
 

háát die rook en die roet en stof. Daarom 
 

maak ek nooit die vensters voor oop nie en 
 

ek het altyd die voordeur ook dig toe... én 
 

gesluit gehou. Koos... my man... was een 
 

slag... buierig en toe breek hy per ongeluk 
 

die sleutel in die deur se slot in af. Nou kan 
 

dit nie oop nie. [HAAL WEER DIEP 
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ASEM OOR DIE BAIE PRAAT. EN DIE 
 

ONTHULLING TEENOOR ’N 
 

VREEMDELING] 
 

ALAN : Dan moet ek jou tot by die agterdeur vat. Dit 
 

is regtigwaar baie donker. 
 

MARA : Dis nie gevaarlik nie. Ek gril net vir goggas 
 

en goeters. 
 

ALAN : Nee, ek moet toesien dat jy veilig in die huis 
 

is. 
 

MARA : [ONGEMAKLIK] Daar is ook nie... lig... in 
 

die huis nie. [KP. ALAN REAGEER NIE] 
 

Die lampolie is gedaan. 
 

ALAN : Bedoel jy jy het nie ‘paraffin’ vir die lampe 
 

nie?! 
 

MARA : [KNIK SKAAM] 
 

ALAN : Hoe kom jy oor die weg so in die donker? 
 

Kan jy nie by die bure leen nie? 
 

MARA : [ASOF SY SKRIK] Nee! Nee! Koos slag 
 

my lewendig af! 
 

ALAN : [BESORG] Dit klink asof... [BEDINK 
 

HOM] Elke man het sy trots, sê hulle. 
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MARA : [ANTWOORD NIE] 
 

ALAN : Sal ons dalk êrens ‘paraffin’ kan koop? 
 

MARA : [KYK HOM AAN OF HY MAL IS] Die 
 

stasiewinkel maak vyfuur al toe. En ek- 
 

ALAN : [SNAP] Maar ék kan by die sinjaalkamer 
 

gaan vra of hulle ’n bietjie het om aan 
 

my te verkoop. Perhaps it would be better... 
 

Ja... wag net hier. Ek is nou terug. 
 

MARA : [MAAK GEBAAR OM HOM TE KEER. 
 

HY IS REEDS OPS AF. GEDWEË BLY 
 

SY STAAN. DAN LOER SY 
 

VERSIGTIG OOR HAAR SKOUER NA 
 

PS OM TE SIEN OF BUURMAN NIE 
 

KYK NIE. LYK VERLIG] Dit lyk my 
 

hulle slaap al. Dankie tog. Ek het rêrig nie 
 

lus vir hulle stories nie.... Miskien moet ek 
 

ingaan.... Dan dink hy dalkies ek is 
 

ongeskik...  As ek bly staan, lyk dit weer... 
 

[VERWARD] Jy is so simpel, Mara! Vir 
 

wat.... [VOORDAT SY KAN PADGEE, 
 

IS HY TERUG] 
 

ALAN : Hulle was baie vriendelik. Seker omdat ek in 
 

uniform is. Hier is genoeg ‘paraffin’ vir die 
 

aand. [HOU UIT NA HAAR]  
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MARA : [VAT DIT][SAG] Paraffien... Baie dankie. 
 

ALAN : Goed, kom ons gaan in. 
 

MARA : [KYK VERWONDERD NA HOM. STAP 
 

DAN WEL NA DEUR] 
 

ALAN : [VOLG FLINK] 
 

MARA : [MAAK DEUR OOP, GAAN IN] 
 

ALAN : [VOLG FLINK. NIKS DREIGEND IN 
 

SY HOUDING NIE] 
 

MARA : [VERBAAS OOR SY TEENWOORDIG- 
 

HEID. OOK VERLEË:] Nou is ek veilig. 
 

[KRY LAMP HAAL LAMPGLAS AF, 
 

SKROEF PIT LOS, GOOI OLIE IN, 
 

SKROEF PIT VAS, KRY VUUR- 
 

HOUTJIES, STEEK LAMP OP EN SIT 
 

GLAS {SKOORSTEEN} TERUG. DAAR 
 

IS NOU GENOEGSAAM LIG IN DIE 
 

VERTREK, MAAR DIT IS STEEDS 
 

NIE HELDER NIE. ‘ROMANTIES’] 
 

[LAGGIE] So ja... 
 

ALAN : Let there be light. Jy lyk mooi in die sagte 
 

lig. 
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MARA : [HEELTEMAL ONKANT] Dis... dis... 

  niemand het dit nog.... ooit vir my sit gesê 

  nie. 

ALAN :[TREK VIR HAAR STOEL UIT. GAAN 
  SIT DAN OORKANT HAAR] Ek kry die

  gevoel dat jy feitlik soos ’n hermit... ’n 

  kluisenaar leef. 

MARA : Wat is dit? 

ALAN :Iemand wat op sy eie... uhh... afgesonder is 

  en nie ander mense sien nie. 

MARA : Ek sien mense. 

ALAN :Op ’n afstand, ja. Jy meng nie met hulle nie. 

  Dit is net jou man met wie jy te doen het en

  dit is blykbaar ook nie ’n maklike 

  verhouding nie. 

MARA :Of jy Ingels of Afrikaans praat, ek weet nie 

  wat jy sê nie. 

ALAN :Daar bevestig jy my vermoede dat jy 

  afgesluit is van die buitewêreld. Is jy nie 

  baie eensaam nie, Mara? Alleen? 

MARA : [LAAT KOP SAK] 
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ALAN : [STEEK HAND UIT NA HAAR OOR 
 

TAFEL. VAT HAAR HAND. SY WIL 
 

TERUGTREK; HY HOU VAS]Jy het so 
 

lank al so seer dat jy aan die pyn gewoond 
 

geraak het en dit nie eens meer agterkom 
 

nie. 
 

MARA : [KOPONDERSTEBO] Jy ken my nie. Hoe 
 

kan jy dit alles weet? 
 

ALAN : Noem dit mensekennis of insig of instink. 
 

Dit staan geskryf oor jou hele wese. 
 

MARA : [WIL HAND LOS MAAK] Jy is te slim vir 
 

my. 
 

ALAN : Jy is nie dom nie. 
 

MARA : Dan is jy te geleerd vir my. 
 

ALAN : Sien? Dit is ’n slim antwoord. [HY LOS 
 

HAAR HAND, STAAN OP STAP OM 
 

EN GAAN STAAN AGTER HAAR. 
 

PLAAS SY HANDE OP HAAR 
 

SKOUERS. ’N RILLING DEUR HAAR 
 

LYF] Ek wens ek kon jou beskerm teen 
 

seerkry.[BUK AF EN SOEN HAAR BAIE 
 

TEER IN DIE NEK] 
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MARA : [NIE GEWOOND AAN TEERHEID. 
 

WEET NIE OF SY MOET TEËSIT OF 
 

TOEGEE NIE] 
 

ALAN : [SOEN WEER] 
 

MARA : [ASOF DIE LEWE UIT HAAR 
 

UITLOOP] Is dit al wat mans wil hê? Is dit 
 

hoekom jy die heelpad saam met my gestap 
 

het? 
 

ALAN : [VERBLUF] Nee. Nee, daar was geen 
 

bybedoelings nie. Ek is werklik jammer. 
 

MARA : [VERWONDERD] Jy is so sag. Jou hande 
 

is so glad. Jou naels is skoon....[SKIELIKE 
 

OORGANG; SKOR ] Is jou rug en jou 
 

skouers vol hare? 
 

ALAN : [VERBAAS EN GEAMUSEER] Nee, glad 
 

nie. Hoekom? 
 

MARA : [NOODKREET. NA AAN TRANE] Soen 
 

my weer so sag in my nek. [FLUISTER] 
 

Asseblief. 
 

ALAN : [GEHOORSAAM. IS NOG TEERDER 
 

AS TE VORE. TREK HAAR DAN OP. 
 

DRAAI HAAR NA HOM. SOEN. BAIE 
 

SAGKENS LEI HY HAAR NA DIE 
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KAMER. DIS DONKERDER HIER. OP 
 

BED. GROOT TEENSTELLING MET 
 

KOOS SE TONELE. WANNEER 
 

LIEFDEMAAK BEGIN, VERDOOF 
 

LIG TOT BAIE LAAG. DAN WEER 
 

SOOS VOORHEEN] 
 

ALAN : Was dit goed? 
 

MARA : Dis sonde. Dis sonde! 
 

ALAN : Ek dink wat jou man aan jou doen, is groter 
 

sonde as dat jy uhhhh.... miskien ontrou was 
 

aan hom. 
 

MARA : Nie dit nie. Wat jy my laat voel het. Dis 
 

sonde om sulke lekker gevoeltes te kry. 
 

ALAN : My goodness, Mara... in werklikheid was dit 
 

jou eerste keer... Jy mag daarvan hou, weet 
 

jy. ’n Vrou het net soveel reg daartoe as ’n 
 

man. [KOM ORENT] Dit raak laat. Ek sal 
 

ongelukkig moet teruggaan. Al het ek ’n 
 

rang, is ek nog onderworpe aan die reëls. 
 

MARA : Jy is Ingels, maar jy praat grênd Afrikaans. 
 

Hoe kom jy terug by die kamp? 
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ALAN : Met die motor. Dis daar naby waar ons 
 

ontmoet het. 
 

MARA : [SIT REGOP] Nou moet jy die hele ent 
 

terugloop. 
 

ALAN : Ek het besef jy sal nooit by ’n vreemde man 
 

in ’n motor klim nie en ek het net geweet ek 
 

kan jou nie alleen laat loop in die donker 
 

nie. [KP] Mag ek weer vir jou kom kuier? 
 

MARA : [VERRAS] My man is môreaand by die 
 

huis. Dan is hy weer weg vir twee dae. 
 

ALAN : [HAAL IETS UIT SAK] Hier, Mara. Gaan 
 

koop môre vir jou genoeg ‘paraffin’ en wat 
 

jy nog nodig het. 
 

MARA : Tien sjielings! Ek kan dit nooit vat nie! 
 

ALAN : Jy kan. Watter onsin dat jy hier in die donker 
 

en sonder die noodsaaklikste dinge moet sit! 
 

MARA : Dis meer as wat Koos my vir twee weke se 
 

negosie gee... 
 

ALAN : Ek moet gaan, Mara. [BUK AF, SOEN 
 

HAAR] Oormôreaand sal ek weer kom 
 

kuier. Jy moet die deur agter my sluit. 
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[HY STAP. SY VOLG. IN DIE 
 

AGTERDEURSOEN HY HAAR WEER, DAN 
 

STAP HY OM EN OPS AF. SY STAAN IN DIE 
 

OOP DEUR EN KYK OP NA DIE STERRE. DAN 
 

MAAK SY DIE DEUR TOE EN SLUIT DIT. LIG 
 

VERDONKER BAIE STADIG] [DAN WEER 
 

STADIGE KRUIS NA DAG. MARA IS BY 
 

TAFEL] 
 

TSINTSIRI : [KLOP AAN DEUR] Môre, mies Mara. Dis

  Tsintsiri! 

MARA : [MEER OPGEWEK AS GEWOONLIK] 

  Kom in, Tsintsiri. Dis oop. 

TSINTSIRI : [IN] Heits, maar mies Mara lyk amper mos 

  mooi vanmôre. 

MARA : [SKAAM, MAAR GEVLY] Ag, jy is laf, 

  Tsintsiri. 

TSINTSIRI : Nee, dis net of mies meer kleur in die wange

  het as ander kere. En die oë lyk ook 

  helderder. 

MARA : [LAGGIE] Waar kom jy aan al die twak? 

TSINTSIRI : Ek sien wat ek sien.... en ek sien baie. 
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MARA : Wat.. wat hoor jy van wat aangaan? In die 

  dorp en so, meen ek. 

TSINTSIRI : Almal praat nog net die begrafnis en dis al 

  weke verby. Seker omdat dit so tragies was.

  Hulle vertel Boetsap het nog nooit nie so ’n 

  groot begrafnis gesien nie. Baas Swannie 

  was nou nie van die leiers van die 

  gemeenskap nie soos die predikant gesê het,

  maar die mense was geruk deur die tragedie.

MARA : Jy klink soos die dominee. Goeiste, het jy dit

  uit jou kop uit geleer? 

TSINTSIRI : Hoe anders? [LAG] Detibogo het mos met 

  die lorrie saam gery. Sy kon nie in die kerk 

  ingaan nie en by die grafplaas moes hulle 

  anderkant die draad staan, maar hulle kon 

  als hoor. Detibogo het ok mos bietjie skool 

  geloop soos ekke. 

MARA : Julle twee ken mekaar beter as wat ek 

  gedink het. 

TSINTSIRI : Ja. Sy’s die vriend van die familie. 

  [HULLE GESELSKAP DROOG OP 

  ALTWEE EFFENS ONGEMAKLIK] 
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MARA : Tsintsiri, jy kan my help aartappels en 

  pampoen skil. Ek sal jou ’n sjieling betaal. 

TSINTSIRI : Een hele sjieling! Dis dié dat jou oë so skyn.

  Jy het al weer nog geld gekry en weer kos 

  gaan koop. 

MARA : Reg. Alles is daar agter op die tafeltjie 

  by die kraan. Vanaand eet ons vleis, rys, 

  aartappels en pampoen. Koos sal dink hy is 

  in die hemel. 

TSINTSIRI : Mans wil net eet en eet en... daai ding. 

  [WYS] 

MARA : Dalk nie almal nie. Ag, Here, ek weet tog 

  ook nie. Begin jy so lank met die skillery. 

TSINTSIRI : [BEGIN WERK] 
 

[BELIGTING VERSAG] 
 

TSINTSIRI : [AF WANNEER TREIN SE FLUIT 
 

GEHOOR WORD. SY EN KOOS KRUIS 
 

MEKAAR. [KOPONDERSTEBO:] 
 

Naand, baas Koos. 
 

KOOS : [KNIK SKAARS. OM EN MAAK DEUR 
 

OOP] 
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MARA : [WAS ONDERTUSSEN BESIG MET 
 

TAFEL DEK OF SO. DRAAI 
 

VANAAND NA DEUR EN KYK NA 
 

KOOS] Naand, Koos. Voordat jy vra, die 
 

kos is reg. My ma het vir my met die pos 
 

saam ’n geldjie gestuur. Ek kon kos koop. 
 

KOOS : [VERSTOM. DAN] Jou ma het vir jou geld 
 

gestuur met die pos? Daar is g’n stuk 
 

poskantoor op Veertienstrome nie. 
 

MARA : [STILWEG, MAAR FERM] Koos, vandat 
 

jy nagskof werk op die Kaapse skof, ry jy 
 

nie meer by Veertienstrome verby nie. My 
 

ma is nie meer daar nie. Sy het saam met 
 

Johannatjie en haar man Christiana toe 
 

getrek. 
 

KOOS : Ja, die gespuis. Dink jou ma miskien ek kan 
 

nie vir jou sorg nie?! 
 

MARA : Ons het nie meer baie negosie gehad nie. 
 

Laas maand het ek jou gesê die lampolie is 
 

gedaan en ek kon vandag eers kry. Moenie 
 

kla nie. Dit help ons altwee. 
 

KOOS : Ek kla g’n. Jy weet nie hoe om met geld te 
 

werk nie, daarom rantsoeneer ek jou. 
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MARA : [VERERG HAAR VIR DIE EERSTE 
 

KEER WERKLIK] Kyk, Koos Dreyer, as 
 

jy van die kos wil hê wat ek gekoop en gaar 
 

gemaak het, moet jy jou stink vuil lyf loop 
 

was en jou naels skrop voor jy kom aansit. 
 

So nie smyt ek dit in die asblik of ek gee dit 
 

môre vir Tsintsiri en Detibogo. 
 

KOOS : Wat is dit met jou en die swartgoed? 
 

Buurman Gawie se vrou het hom juis gesê 
 

dat die spul so boer hier by jou. 
 

MARA : Buurman Gawie en sy vetgat vrou moet 
 

hulle monde hou oor my. Sy het niks beters 
 

om te doen as om deur die venster te loer 
 

wat ander mense doen nie. Jy moet gaan 
 

was, Koos. Die kos gaan uitdroog. 
 

KOOS : [WIL IETS KWYTRAAK, BEDINK 
 

HOM, WIL OUDERGEWOONTE VAN 
 

SY OVERALLS ONTSLAE RAAK. 
 

KNOOP DIT LOS EN DAN SWAAI HY 
 

OM EN KRY MARA BEET] 
 

MARA : Koos, los my! Verstaan jy my?! Los my. 
 

KOOS : [SLOBBER OOR HAAR] 
 

MARA : [WIL VERSMOOR] Koos, los my uit!! 
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KOOS : Ek was drie dae laas by die huis. Dis my reg. 
 

Dit kom my toe. 
 

[RAAK HARDHANDIG] 
 

MARA : Koos, as jy my nie los nie, sal ek so hard 
 

skree dat almal my hoor. Dit sal Gawie en 
 

vetgat Bessie iets gee om oor te praat! Los! 
 

KOOS : [KRY HAAR STYWER BEET, WIL 
 

MOND SNOER MET SOEN] 
 
 
 

 

MARA : [SKREE] 

KOOS :[STOOT HAAR EFFE WEG VAN HOM 

  EN KLAP HAAR DAT SY STEIER 

MARA :[VLIEG OM] Raak weer aan my, Koos, en 

  ek druk die vleismes dwarsdeur jou! 

KOOS :Jy is my vrou, verdomp! 

MARA :Nee, ek is jou bediende en jou matras! 

KOOS : [STORM NA HAAR] 

MARA :[SKREE WEER EN VLUG IN KAMER 

  IN. MIMEER TOESLAAN VAN DEUR
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EN SLUIT. STAAN AAN ANDERKANT EN 
 

HUIL DAN SAG] 
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KOOS : Maak oop hierdie deur. Ek breek vanaand 
 

die dekselse ding af! [STAMP] Maak 
 

oop! MAAK OOP, JOU FEEKS!! 
 

MARA : [DRAAI NA DEUR. AFGEMETE, 
 

DEUR TRANE] Koos, as jy nie nou 
 

ophou nie, klim ek by die venster uit en 
 

gaan verkla jou by Stasiemeester le Roux. 
 

Die hele blerrie spoorweg kan oor jou 
 

skinner! Los my uit, hoor jy?! 
 

KOOS : [WOEDE SAK, HY LOOP ’N DRAAI, 
 

TERUG NA DEUR. VERANDER 
 

DEUNTJIE] Asseblief, Mara. Maak oop. 
 

Kom uit. Ek sal gaan was en dan eet ons. 
 

MARA : Nee, Koos. Gaan was en eet of bly vuil en 
 

honger, dit traak my niks. Los my net uit. 
 

Traak my ook nie of jy vannag op ’n bank 
 

in die wagkamer of in ’n ooptrok of agter 
 

in die kolehok slaap nie. Vertel vir almal 
 

van jou feeks van ’n vrou wat jou uit die 
 

kamer geboender het. As hulle vra 
 

hoekom, sê vir hulle sy walg vir jou. Jy 
 

wálg haar. Sê hulle. 
 

KOOS : [WEER BRIESEND] Mara, ek sal 
 

wragtig hierdie deur afbreek. Gedra jou. 
 

Jy is my vrou. Wat het oor jou verdomde 
 

lewer geloop? Jy is heeltemal buite jou 
 

weste in die laaste tyd. 
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MARA : [DRAAI OM, SAK AF, SIT MET RUG 
 

TEEN DEUR] Goed, skop die deur 
 

stukkend, Koos. Skop maar. Dan skop jy 
 

my ook sommer stukkend. 
 

KOOS : Ek het g’n stuk tyd vir kinderagtigheid 
 

nie, vroumens. Bly waar jy is. Een of 
 

ander tyd moet jy uitkom. Een of ander 
 

tyd... Wag tot die nood druk... [STAP BY 
 

DEUR UIT TERWYL HY 
 

OVERALLS VASKNOOP] 
 

[BELIGTING VERANDER. MARA 
 

KOM UIT KAMER. ALAN KOM OP. 
 

HY EN KOOS SOOS SKIMME IN 
 

DIE SKEMER BY MEKAAR VERBY 
 

SONDER OM MEKAAR TE SIEN. 
 

VERDERE VERANDERING IN 
 

BELIGTING. AAND. ALAN IN BY 
 

DEUR. HY HET GESKENKE VIR 
 

MARA] 
 

MARA : Jy kan nie elke keer wat jy kom kuier vir 
 

my persente (stet) bring nie, Alan. 
 

ALAN : O, ja, ek kan. Waarop anders moet ek my 
 

soldy spandeer? Die winkeltjies in Vaal- 
 

harts bied maar min, maar ek kan nogtans 
 

hier en daar iets kry. Buitendien is dit vir 
 

my lekker om jou te bederf. My sussie het 
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  my laas soveel plesier verskaf met 

  geskenkies oopmaak. 

MARA : [HET ’N SPLINTERNUWE 

  SPRANKEL. SY IS NOU VROU] 
  Niemand het my nog ooit so bederf nie.

  Dis maar net dat Koos regtig snuf in die

  neus sal kry. Ek moet al klaar alles 

  wegsteek. En vir hom jok. Die geld ook .

  Dis te veel. Ek bêre dit diep onder in my

  kas. 

ALAN :Jy mag nie weer so sonder kos of olie of 

  toiletware wees nie. My hart krimp as ek

  daaraan dink. 

MARA :Ek kan vir ure na jou luister. Jy praat so 

  mooi. 

ALAN : Jy is so mooi. 

MARA : Jy ook. 

ALAN :Goodness me! Dink jy regtig jou man 

  vermoed iets? Lyk hy agterdogtig? 

MARA :Traak my min. Ek het hom lang jare nie 
 

meer lief nie. Ek dink nie ek was ooit life 
vir hom nie. Maar hy kan... hy word 
partykeers kwaad... Dit maak my bang. 
Baklei is aaklig. 
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ALAN : [GAAN SIT. TREK MARA NEER OP 
 

SY SKOOT] Ons twee sal nie baklei nie. 
 

En as hy met jou baklei, sal ons hom op 
 

sy plek sit. Wat sê jy vir hom waar kry die 
 

goed? 
 

MARA : Stories. Oor my ma en my suster en haar 
 

man wat nou goed doen in Christiana en 
 

vir my geld stuur. Hy het net een keer 
 

gekerm. Agterna het ek alles goed 
 

weggesteek. En hy kla niks as hy lekker 
 

kos kry nie. 
 

[BELIGTING VERANDER HEELTEMAL. 
 

WORD BYKANS SURREËEL. MARA STAAN 
 

OP VAN ALAN SE SKOOT. SY SIT OP HAAR 
 

GEWONE PLEK, HY GAAN SIT OORKANT 
 

HAAR. TSINTSIRI KOM OP EN MAAK 
 

VLOER SKOON. KOOS VERSKYN EN GAAN 
 

SIT OUDERGEWOONTE AAN KOP VAN 
 

TAFEL. MANS ONBEWUS VAN MEKAAR. 
 

ALMAL IS ONBEWUS VAN TSINTSIRI] 
 

KOOS : Waar het jy geleer om so lekker te kook, 
 

Mara? In al die jare wat ons getroud was, 
 

het jy nooit so goed gekook nie. 
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MARA : In al die jare wat ons getroud is, is dit 
 

omtrent die eerste keer wat jy iets goeds 
 

oor my sê. 
 

[KOOS EET TYDENS VOLGENDE ; ALAN 
 

DOEN DIESELFDE TYDENS KOOS SE 
 

SPREEKBEURTE ] 
 

ALAN : My ma is ’n uitstekende kok. Ek het maar 
 

by haar afgekyk. Dis hoekom ek jou kan 
 

help met die kokery. 
 

MARA : Ek is dom. Maar as iemand my iets wys, 
 

kan ek dit lekker na-aap. Soos met die 
 

gekook. 
 

ALAN : Hoeveel keer moet ek herhaal? Jy is alles 
 

behalwe dom, lief. 
 

MARA : [HERKOU DIE WOORD] Lief.... 
 

KOOS : [BROMMERIG] Nee, ek moet sê jy kom 
 

deesdae baie beter uit met die geld wat ek 
 

jou gee. 
 

MARA : [BEHOEDSAAM] Jy werk hard, Koos. 
 

Al die ekstra skofte... 
 

KOOS : [SY OU SELF] My skoftye het verander. 
 

Stasiemeester het my ’n rooster gegee. Ek 
 

plak dit op daar by die deur. Jy moet vir 
 

jou ma laat weet hulle moet ophou met die 
 

geld sturery. Koos Dreyer kan vir sy eie 
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vrou sorg. Dit kry end, hoor jy my! Nou 
 

werk ek soveel ekstra skofte, ons sal 
 

regkom. Luister jy na my?!! 
 

MARA : Ek luister, Koos. [VIR ALAN] Daar by 
 

die deur is die rooster wat hy opgesit het. 
 

Jy kan sien wanneer hy by die huis sal 
 

wees en wanneer hy weg is. 
 

ALAN : Mara, ek sal deeglik seker maak dat ek 
 

niks doen om jou in die gevaar te stel nie. 
 

Daarvoor is jy vir my te kosbaar. Ek skryf 
 

die rooster af sodat ek nie per ongeluk 
 

hier aankom wanneer hy hier is nie. 
 

MARA : [DANKBAAR EN ONTROER] 
 

KOOS : [SMEKEND, MAAR DREIGEND] Jy is 
 

my vrou. Hoe lank gaan jy my nog my 
 

regte ontsê? Dis nie normaal nie, Mara. 
 

’n Man het behoeftes. Dis een van die 
 

redes hoekom hy trou. 
 

MARA : Ek is siek, Koos. 
 

KOOS : Jy lyk vir my springlewendig. Daar is 
 

altyd een of ander verskoning. Jy was 
 

nooit so nie. Toe eensklaps is ek te vuil of 
 

te dit of te dat of jy makeer die een of 
 

ander. Dis nonsens, Mara. Dis nou al 
 

maande! 
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MARA : Ek is regtig siek, Koos. Dis my tyd... 

  van... van die maand... 

ALAN : Ons ken mekaar byna drie maande! Ons 

  moet dit vier. Hoe graag sou ek jou nie vir

  ’n piekniek by die rivier wou neem nie. 

  Kan ons nie? 

MARA : Te veel mense sal ons sien. Hoeka dink ek

  Gawie en Bessie langsaan het jou al 

  gewaar. 

ALAN : Ek is altyd versigtig. 

TSINTSIRI : [ONBEWUS VAN MANS EN HULLE
  VAN HAAR] Jy sal nie weet hoe bly is 

  ek dat jy my die werk gegee het nie, mies

  Mara. Een keer in die week pay en kos 

  kry is soos krismis die hele tyd. 

MARA : [LAG] Omtrent, né, Tsintsiri! Krismis die

  hele tyd! Dink jy die gordyne is al droog?

TSINTSIRI : Sal nou-nou gaan kyk. Maar ek’s so moeg

  van ou vet-Bessie wat so loer vir ons. 

MARA : [LAG WEER] Los haar. Haar tros 

  kinders en man roei haar uit. Sy het nie 

  heeltyd krismis nie. 
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TSINTSIRI : Nee, sjym, is so. 

ALAN : Een van die dae is dit Kersfees. Ek sal vir

  jou ’n baie besondere geskenk moet bring.
 
 
 

 

MARA : Moenie. Een dag is een dag wat Koos 
 

alles uitsnuffel en hy sal my nek inmekaar 
 

slaan. 
 

KOOS : Asseblief, Mara. 
 

MARA : [BANG, MAAR BESLIS] Nee, Koos. 
 

KOOS : My goeie bliksem, vrou!! Hoeveel keer 
 

moet ek sê ek het reg daartoe?!! Jy sal 
 

maak... jy sal maak dat ek dit op ’n ander 
 

plek gaan soek! [STAAN OP] 
 

MARA : Nou maar gaan. Ek keer jou nie. Dalk is 
 

dit beter so. 
 

KOOS : Wat sê jy?! As ek my sonde nie... [WIL 
 

HAAR MET HANDRUG KLAP] 
 

MARA : Klap, Koos. Klap. Ek sal Stasiemeester 
 

loop vertel. En die polisie in die dorp... 
 

[KOOS AF. MARA BEWE] 
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TSINTSIRI : Heits, ek moet gaat kyk of my pap nie 

  brand nie. Dan sal ek sellertyd  die gor- 

  dyne van die draad afhaal. 

MARA : Kyk ok sommer daar op die rooster vir my

  wanneer Koos weer by die huis sal wees. 

TSINTSIRI : [LEES BY DEUR] Donderdag. In die 

  aand in. [AF] 
 

[BELIGTING TERUG NA NORMAAL DIS 
 

AAND. MARA EN ALAN WEERSKANT 
 

TAFEL] 
 

ALAN : [MEER TEER EN BESORG AS 
 

GEWOONLIK] Die nuwe jaar bring nie 
 

noodwendig altyd beterskap nie, Mara. 
 

MARA : Nou’s jy al weer oor my kop. 
 

ALAN : Hoe moet ek dit stel? Dis negentien vier- 
 

en-veertig. Die oorlog in Europa is al 
 

bykans vyf jaar aan die gang. Hier sit ek, 
 

luitenant in die Suid-Afrikaanse 
 

Weermag, in die middel van die land by 
 

’n interneringskamp om Duitsers wat 
 

hulle daar oorkant gevange geneem het, 
 

op te pas. Watter sin maak dit? En ek 
 

ontmoet toevallig iemand wat op 
 

heeltemal ’n ander manier sin aan my 
 

lewe gee. Jy, Mara.... En nou..... 
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MARA : [BEKOMMERD] Alan, jy wil iets vir 
 

my sê en ek weet nie wat nie, want jy 
 

praat soos my ma altyd gesê het of jy ’n 
 

boek ingesluk het. 
 

ALAN : [SUKKEL] Mara, lief, ons... we don’t 
 

have the power of the military system... 
 

Daar is geen verdediging teen hulle 
 

besluite nie. Ons... ek weet nie hoe om 
 

vir jou te sê nie. 
 

MARA : [ANGSTIG] Sê dit net. 
 

ALAN : Ek is... hulle het my... ek is gepos, Mara. 
 

Front toe. 
 

MARA : Wat beteken dit? 
 

ALAN : Dit beteken... ek gaan... ek gaan oorlog 
 

toe, Mara. Ek moet die Engelse Army 
 

gaan join. Ons... sal mekaar nie weer 
 

sien nie. Dear God, what do I say to her? 
 

MARA : [VERSLAE. TE VERSLAE VIR 
 

TRANE] Wanneer gaan jy weg? 
 

ALAN : Môre.[OOK STUKKEND] Ek het net 
 

kom tot siens sê. 
 

[OM NA HAAR; SY BEUR WEG] 
 

MARA : [DOODS] Al die geeste is terug. Van nou 
 

af is dit weer net roet en rook en steen- 
 

kool. En wag vir die trein se fluit om te sê 
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Koos is hier en Koos soek kos en my lyf. 
 

My lyf. My lyf was nog nooit my lyf nie, 
 

dit was syne, tot jy gekom het.... Tsintsiri 
 

sal ook nie meer vir my kan help nie. Dis 
 

weer net ek. Net ek. Ek en die skimme... 
 

ALAN : Nee! Mara! Nee, ek kan jou nie so aan jou 
 

lot oorlaat nie! [GEE SKERP FLUIT] 
 

MARA ; [SKRIK] 
 

ALAN : Onder geen omstandighede kan ek jou net 
 

so vir die wolwe gooi nie... Dis moeilik 
 

om dankie te sê vir wat jy vir my beteken 
 

het. Die geskenkies was maar sommer net 
 

omdat ek van jou hou. En ook vir my eie 
 

plesier. 
 

[JOHN OP. IN UNIFORM. BAIE JOVIAAL. 
 

DIE SOORT WAT LAG VIR SY EIE GRAPPE 
 

EN SY BEEN SLAAN VAN LEKKERKRY 
 

DAAROOR] 
 

MARA : [SKRIK WEER. WIL KAMER TOE 
 

VLUG] 
 

ALAN : Toe maar, toe maar, stadig, Mara. Jy hoef 
 

nie bang te wees nie. Dit is my vriend 
 

John Ruecastle. Ek het hom spesiaal 
 

saamgebring. Hy is ook luitenant. Hy 
 

sal... hy sal vir jou sorg nadat ek weg is... 
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MARA :[NOU IS DAAR TRANE] Dan jok jy nie 

  vir my nie? Jy gaan rêrig weg? 

ALAN : Regtig, Mara. 

MARA :Hulle sal jou doodskiet daar... 

ALAN :Bid dat dit nie gebeur nie. 

MARA :Sê hy moet loop. 

ALAN :Iemand moet na jou omsien, lief. 

MARA :Moenie my so noem nie. 

ALAN : [‘IN MAAG GESKOP’] 

MARA :[SKOR] Miskien moet jy ook liewer 

  loop. 

ALAN : Tot siens... Mara. 

MARA : Loop nou! 

 [ALAN AF. HY HUIL] 

MARA :[VIR JOHN] Loop net! 

JOHN :Nee. [SY AFRIKAANS IS 

  GERADBRAAK] Alan het... my 

  gemaak... promise to look after you... Op

  te pas. 

MARA :[BITTER] Ek is nie ’n kind nie. 

JOHN :Listen, Alan really does care for and about 

  you. 
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MARA : Praat. Praat. Ek weet nie ’n hel wat jy sê 
 

nie, Kakie. 
 

JOHN : Khaki? I know that expression. My Dutch 
 

is not good, but I do know some words. 
 

And I’m not here to fight the Boer War 
 

again. Rather to mount the Boer whore. 
 

[LAG] [DAN SPYT] Sorry. Ek is 
 

jammer. 
 

MARA : [STEEDS VASGENAEL] Lag my maar 
 

uit as dit jou laat lekkerkry. 
 

JOHN : Nee, ek is truly sorry. Ek het Alan my 
 

word of honour gegee dat ek goed agter 
 

jou sal kyk. [OORGANG] Jy hoef nie te 
 

fear nie. Ek is nie die vyand. Wag net. 
 

[HAASTIG UIT BY AGTERDEUR. 
 

DAN WEER OP MET BOTTEL IN 
 

HANDE] Kyk. Ek het bier vir ons 
 

gebring. Die Boers drink ook bier. Please. 
 

Asseblief. Wees gemaklik. 
 

MARA : Alan is weg. Alan is weg. Hy gaan oorlog 
 

maak. Ek sal hom nooit ooit weer sien 
 

nie. Hulle sal hom doodskiet. [STORT 
 

INEEN] 
 

JOHN : [BEGAAN] Oh, Lord. Oh, dear Lord. 
 

You love him, don’t you? Poor, poor 
 

woman. [WEET NIE WAT OM TE 
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DOEN. STAAR HULPELOOS NA HAAR. 
 

GAAN DAN NA HAAR. HOU HAAR VAS] 
 

There, there. Have a good cry. Kom. Drink 
’n sluk bier.[HOU BOTTEL VOOR HAAR 
MOND SODAT SY MOET SLUK] That’s 
it! 

 

MARA : [PROES] 

JOHN :Kom. Drink another few sips. Dit sal jou 

  laat beter voel. 

MARA : [DRINK][BEDAAR EFFE] 

JOHN :[LEI HAAR NA TAFEL. LAAT HAAR 

  SIT. DRINK OOK UIT BOTTEL, 

  STEEK DAN PLEGTIG SY HAND 
  UIT NA HAAR] My naam is John 

  Ruecastle. Ek kom van Kaapstad. 

MARA :Alan het my nooit eens gesê waarvandaan 

  hy kom nie. 

JOHN :Alan is also... ook van Kaapstad. Ons het 

  in die skool... saam.... ons was in een 

  skool. 

MARA : [ONBELANGSTELLEND. VER] Wil 

  jy kamer toe gaan? 

JOHN :I beg your pardon? 

MARA :Praat Afrikaans. Wil jy kamer toe gaan? 

  Wil jy my lyf hê? [WYS NA LYF] 
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JOHN : [LAG] If only you could know how sick 
 

one gets of one’s hand. [BEDINK 
 

HOM] Jammer. Jammer. 
 

MARA : Jy is aanmekaar jammer. 
 

JOHN : [TOT HOMSELF] I didn’t think she 
 

would be this direct. Or that it would be 
 

this easy. But it’s like exploiting her in a 
 

moment of loneliness. 
 

MARA : Moenie met jouself sit en brom nie, 
 

Rooinek. Wil jy of wil jy nie? 
 

JOHN : Net as jy wil. 
 

MARA : Dis my lyf. Daarmee kan ek nou doen wat 
 

ék wil. Wat maak dit ook saak? Alles in 
 

my wat dood was, het hy weer lewendig 
 

gemaak net om dit nou soos onkruid uit 
 

te ruk.[STAP NA KAMER. HY VOLG. 
 

HULLE ONTKLEE. JOHN VERBYS- 
 

TER HAAR DEUR OP SY KNIEË TE 
 

VAL EN SY GESIG IN HAAR 
 

SKOOT TE VERBERG. DAN KOM 
 

HY ORENT, HULLE NEEM PLAAS 
 

OP BED, BELIGTING DUI 
 

TYDSVERLOOP AAN] 
 

JOHN : [STAAN OP, TREK AAN] Dit was baie 
 

lekka! Very good. 
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MARA : [SIT REGOP EN VOU ARMS OOR 
 

BORS. SELF HALF VERRAS] Dit 
 

was, ja.  Wil jy glo!? 
 

JOHN : [HAAL IETS UIT SAK, NOU EFFE 
 

ONGEMAKLIK] Mara... I don’t know 
 

what the going rate is... Is een ghienie 
 

genoeg? 
 

MARA : [BEGRYP NIE] Genoeg? 
 

JOHN : [OOK MISVERSTAND] Reg. [PLAAS 
 

GELD OP BEDKAS] Dit was... 
 

genuinely goed. Ek gee jou een pond tien. 
 

En ek sal weer kom. Dankie. [STAP NA 
 

VOORKAMER. BELIGTING WEER 
 

SURREËEL OM AAN TE DUI 
 

VERSKEIE TONELE VIND PLAAS. 
 

JOHN GAAN SIT BY TAFEL. BV: 
 

LEES KOERANT. SKIM SOLDAAT 
 

OP, GAAN DEUR, OMHELS MARA, 
 

AMPER ‘SLOMO’ KOM REGOP, 
 

HAAL GELD UIT SAK, SIT OP 
 

KASSIE NEER, STAP UIT. ANDER 
 

SOLDAAT KRUIS MET HOM. JOHN 
 

WEER NA KAMER. HERHAAL 
 

PROSES OP SY MANIER, BETAAL. 
 

SOLDAAT/SOLDATE WAG 
 

ONDERTUSSEN IN VOORKAMER. 
 

AS JOHN BETAAL HET EN 
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  UITKOM, GAAN HY IN. JOHN AF.

  SOLDATE BETAAL EN GAAN UIT

  EN AF] 

 [BELIGTING HERSTEL NA DAGLIG] 

MARA :[STAAN OP UIT BED, TREK AAN, 

  KRY GELD. LAG EFFENS TE 

  HARD, ’N LIGTE WAANSIN. UIT 

  BY AGTERDEUR, SLUIT DIT 

  AGTER HAAR. OM NA OPS BY 

  KAARTJIES-KANTOOR] 

SKIM : [AS KAARTJIEVERKOOPSTER] 
  Goeiemôre, mevrou. Dis voordag al 

  warm, né? Februarie bly maar die warm-

  ste maand van die jaar. 

MARA :Kom die Mafeking trein vandag deur? 

K/V :Ja, soos altyd. Dit sal so kwart voor agt 

  instoom. 

MARA :En dan gaan dit aan Kimberley toe? 

K/V :Hulle rangeer eers hier om die veetrokke 

  ook te haak, dan gaan dit deur tot in De 

  Aar. 

MARA : Hoe laat? 

K/V :As dit op tyd inkom, moet sy weer half 

  nege uitstoom. 
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MARA :Hoe laat kom dit in Kimberley? 

K/V : Elfuur. 

MARA :En daar is vanmiddag weer ’n trein terug, 

  nè? 

K/V :Ja, die Kaapse trein. Maar jou man is mos 

  op die ander skof wat môre inkom? 

MARA :[IGNOREER] Wat kos retoer? 

K/V :Twee sjielings. Maar jou man is Spoor- 

  weg. Jy kry dit vir een en ’n trippens. 

MARA :Is dit al?! [LAG] Ek hoor Kimberley is 

  groot. Vandag sal ek self sien. [KOOP 

  KAARTJIE] Dankie. 
 

KLANK VAN TREIN, BAIE HARD. MARA 
 

GAAN OPS AF TREIN OORVERDOWEND. 
 

KOM WEER PS OP. STRAATGELUIDE, 
1940s KARRE, MENSE WAT PRAAT, LAG, 
SKREE  ENS. MARA IS EFFENS VERSKRIK, 

 

MAAR SY VERWONDER HAAR AAN DIE 
 

WINKELVENSTERS. ALLE SPELERS, OPAS 
 

SKIM /WINKELPOPPE. NEEM HOUDINGS 
 

IN. POPPE IS ‘KAAL’ = LYFKOUSE. BULTE 
 

MOET WYS, MAAR NIE ONDERSKEI KAN 
 

WORD NIE. DIT WORD LATER DUIDELIK 
 

HOEKOM] 
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MARA : [STAAN VOOR ‘VENSTER’ EN 
 

VERGAAP HAAR. DAN ‘STAP SY 
 

AGTER HAAR VOETE AAN’ BY 
 

DIE WINKEL IN.] Dis die mooiste 
 

winkelpoppe wat ek nog ooit gesien het! 
 

SKIM : (AS JOODSE WINKELIER HAASTIG 
 

NADER. JOODSE AKSENT] Môrie, 
 

môrie, môrie! Welcome by Awerbuck and 
 

Brown. En waarin kan ek mevroutjie 
 

vanmôrie interesseer? 
 

MARA : [EFFE GEÏNTIMIDEER, DAN MET 
 

HAAR NUUTGEVONDE KRAG EN 
 

SELFBEELD] Ek wil ’n paar rokke 
 

koop. 
 

WINKELIER: Al te sieker, al te sieker! U het die goeie lyf 
vir die modes! Moenie glo dat die oorlog 
die modebedryf doodsmoor nie. Die 
vroue wil op hulle mooiste lyk as die 
mans by die huis kom, né. Nè. U lyk vir 
my na ’n vier-en-dertig? [OF NA 

 

GELANG VAN AKTRISE SE BOU] 
 

Goed, goed, goed, kom ons kyk. Enige 
kleur in gedagte? [HY KRAP DEUR 
KLERE OP RELING] Ja, ek dink dit 
kan u baie goed pas. Hou u van die kleur? 

 

MARA : Ja, dis mooi. Is dit duur? 
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WINKELIER: Oi vey, die pryse is lately so af, alles is 
spotgoedkoop! Ek gaan wys vir u waar is 
die aanpaskamer. [HULLE GAAN BY 
DEUR UIT] 

 

[POPPE AF. SKIM AS HAARKAPSTER OP 
 

VAN OPS] 
 

MARA : [STAP VOOR OM, PAKKIES IN 

  HAND, GAAN STAAN EN KYK, 

  STAP DAN VERSIGTIG IN SALON]

HKAPSTER : KOM OP EN NADER] Goeiemôre. Kan

  ons dalk help, dame? 

MARA : Ek wil... ek sien julle knip hare hierso. 

  Kan julle myne ook? 

HKAPSTER : Het u ’n bestelling? 

MARA : Askies? 

HKAPSTER : Het u ’n bestelling gemaak? ’n Tyd gereël

  met ons? 

MARA : Nee, ek... ek... op ons dorp gaan ek 

  sommer altyd na meneer Tiel Scholtz wat

  die mans se hare sny. Ons sit maar altyd 

  en wag maar as hy besig is... 

HKAPSTER : Wel, ons is nie te besig nie. Kom deur. 

  Ons sal ’n bietjie styl gee aan die hare. En

  sommer aandag gee aan die gesig ook. 
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  Enige vrou kan doen met ’n bietjie 

  grimering. 

MARA : Meen jy nou lipstiek en so? 

HKAPSTER : Ja, lipstiek en so. 

MARA ; [GIGGEL] Dalk sal dit hulle nog meer 

  laat lus kry en meer laat betaal.... 

HKAPSTER : Hoe nou? 

MARA : Is daar genoeg tyd? My trein ry weer half-

  vyf. 

HKAPSTER : Meer as genoeg. Dis nou eers twintig oor

  twee. Stap gerus deur, mevrou. Ons gaan

  jou omtower.... 
 

[HULLE STAP AF] 
 

[WEER HULLE HUIS BY DIE STASIE. 
 

BELIGTING VERANDER NA LAATMIDDAG/ 
 

VROEGAAND] 
 

KOOS : [KOM OPS OP EN LOOP BYNA IN 
 

DETIBOGO VAS] My donner, 
 

Detibogo, kan jy nie kyk waar jy loop 
 

nie?! 
 
 
 

 

DETIBOGO : Askiestog, baas Koos. Baas Koos is ok so 
haastig. [LYK ASOF HY KOOS WIL 
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  KEER] In die laaste tyd sien man ok vir 

  baas Koos so min. Baas Koos is skaars. 

KOOS : Ek werk baie skofte. Geld is skraps en 

  Mara.... my vrou het altyd meer nodig. 

  [OORGANG] Wat maak jy so laat hier?

  Dis dan al amper donker. 

DETIBOGO  : [RAAK EKSTRA ONDERDANIG] 
  Nee, ek... ek help maar so vir mies Mara

  met die los werkies rondom die huis. 

KOOS : Ja? Werkies soos wat? 

DETIBOGO  : Skoonmaak en so... Onkruid uithaal. 

KOOS : Hierdie tyd van die dag? 

DETIBOGO  : Ek moet mos eerste my werk by die stasie

  klaarmaak. Dis voldag werk vir min 

  pennies en ek kry nie aftyd nie. Stasie- 

  meester is nie so kwaai nie, maar daai 

  voorman is nes ’n geelslang: altyd op die

  loer. 

KOOS : Mmmmm. [WIL DAREM NIE HEEL- 

  TEMAL DIE TSWANA GELYK GEE
  NIE.] En... betaal my vrou jou vir die los

  werkies? 

DETIBOGO  : Ja. [HAASTIG] Nee, nie met die geld 

  nie, sy gee my ietsie te eet. Brood en so...
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KOOS : Detibogo, ek wil nie dat jy ’n oorlas van 

  jouself maak by my vrou nie... 

DETIBOGO  : [TREK HOMSELF ORENT] Nou vir 

  wat sal ek dit staat en doen, baas Koos?! 

  Hoe lank ken baas Koos my dan? 

KOOS : Ons het nog altyd goed oor die weg 

  gekom, Detibogo. Moenie nou staan en 

  hans raak nie. Moenie vir jou wit hou nie.

DETIBOGO  : Nee, ek hou nie vir my wit nie, baas Koos.

  Ek ken my plek. Ek loop help net as mies

  Mara dit norig het. Jou plek is jou plek en

  myne is myne. 

KOOS : [KOOS NIE SEKER OF DIT 

  ASTRANT WAS NIE. HUIWER. 
  DAN:] Reg, dan verstaan ons mekaar. Jy

  kan maar gaan. 

DETIBOGO  : [SOOS SOLDAAT WAT DEUR 

  OFFISIER ONTSLAAN WORD] 
  Naand, baas Koos. 

KOOS : Ja, tot siens. [HY STAP AAN] 

DETIBOGO  : [KYK HOM MET WREWEL 

  AGTERNA, SKUD DAN SY KOP 

  BYNA IN BEJAMMERING EN 

  GAAN AF] 
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KOOS : [OOR, SIEN BUURMAN PS] Naand, 

  buurman. Hoe gaan dit? 

SKIM/BMAN: [OP SOOS TE VORE PS] Nee, dit gaan

  aan, dankie. Ek is darem weer vir ’n slag

  by die huis. Jy ook. 

KOOS : Ja, ou Gawie. [POUSE] Maar dis lank nie

  meer so lekker om by die huis te kom nie.

BUURMAN : Hoe dan so? 

KOOS : [ASEM DIEP, BLAAS DIT DAN 
  DEUR LIPPE] Ou Gawie, ek sê dit vir 

  jou en net vir jou. Man kan nie eintlik 

  met ander daaroor praat nie. 

BUURMAN : Alles bly tussen ons. Wat pla? 

KOOS : Dis nou al maande. As ek reg onthou, het

  dit daar in die lente begin. Mara... my 

  vrou... sy... Here, dis moeilik om dit te 

  moet erken... 

BUURMAN : [SIT HAND OP KOOS SE SKOUER] 

KOOS : Sy weier my. Sy... ontsê my al my regte 

  as haar man. 

BUURMAN : Maar dis mos onnatuurlik! Jy is mos nie 

  meer ’n seunskind wat homself moet help

  nie! As Bessie darem- 
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KOOS : Party dae dink ek ek kan bars. Ek wil die 
 

vrou te lyf loop. Ek voel soos van die 
 

bulle wat hulle partykeer met die trein 
 

stuur. In die trok langsaan is al die brons- 
 

tige koeie, maar hy kan nie by hulle kom 
 

nie. Hy bulk en bulk net van pure lusgeit 
 

en mismoedigheid. 
 

BUURMAN : Hene, ou Koos, ek is jammer om te hoor. 
 

Ek het nou nie kon raai dat dit so gaan 
 

nie. [TRIPPEL VERBOUEREERD] 
 

Koos, en ek wil nou ook nie my neus in 
 

jou sake steek nie, maar het dit nie 
 

miskien te make met die soldate wat so 
 

knaend hier kuier nie? 
 

KOOS : [ONTHUTS] Soldate?! Wat se soldate? 
 

BUURMAN : Jy weet nie? Almal praat, Koos. Nie net 
 

die stasiemense nie, die dorp ook. Bessie 
 

weet te vertel die predikant het al laat val 
 

dat hy dalk moet ingryp. Almal weet. Net 
 

jy weet nie wat agter jou rug gebeur nie. 
 

KOOS : [SOMMER KWAAD VIR GAWIE 
 

OOK] Nou as julle kwansuis goed weet, 
 

vir wat het jy my nie gesê nie? Uit 
 

daarmee, Gawie. Waarvan praat jy?! 
 

BUURMAN : Stadig, buurman, stadig. Eers was dit net 
 

een. Na ’n ruk is hy weg. Toe is daar nog 
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  een en toe bring hy ander saam. Partykeer

  tot vyf of ses op ’n slag. Omtrent elke 

  aand. 

KOOS : Gawie Visser, wat de ongeluk sê jy vir 

  my?!! 

BUURMAN : Dis Ingelse en Hanskakie soldate van 

  Smuts daar by die internering. Hulle 

  kuier saans wanneer jy nie hier is nie by 

  jou vrou. Tot watter tyd van die nag. 

KOOS : Kuier?! 

BUURMAN : ’n Mens kan nou nie uitsprake gee as jy 

  nie self gesien het nie, Koos, maar ek 

  noem dit maar kuier. Van toe af het sy 

  ook een wat vir haar in die huis werk en 

  Detibogo wat die perron skoonmaak, jy 

  weet, skoffel en werskaf een keer in die 

  week agter in julle jaart. 

KOOS : Soldate sê jy!? 

BUURMAN : Dis hoekom ek reken dis waar jou 

  moeilikheid vandaan kom. 

KOOS : Vir wat het jy my nie toeka al gesê nie?!!

BUURMAN : Dis nie my sake nie, Koos. 

KOOS : [BULDER] Mara!!! STORM HUIS IN. 

  SKIM/BUURMAN AF] 
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 [MARA OP IN KAMER. AS KOOS WEER

 ROEP, KOM SY UIT KAMER. SY IS NOU

 MOOI GEGRIMEER EN HET ’N NUWE 

 HAARSTYL] 

KOOS : MARA!!!! 

MARA :Ja, Koos? Jy hoef nie so te skree nie. Ek is 

  net hier. 

KOOS :[DEINS TERUG OOR HAAR VOOR- 
  KOMS] Jy lyk.... jy lyk soos... 

MARA : Soos wat, Koos? 

KOOS :Soos ’n... soos ’n.... soos een van die 

  stadsvrouens. 

MARA :Dankie. Hou jy daarvan? 

KOOS :Mara, wat is dit wat ek verneem van 

  soldate wat snags hier by jou rondlê? 

MARA :[WAS DIT TE WAGTE, MAAR TOG 
  VERSIGTIG] Wat beteken rondlê, 

  Koos? En waar kom jy aan sulke stories?

KOOS :Moenie my om die bos probeer lei nie! Jy 

  weet verdomp goed wat ek bedoel. 

MARA :[BEHEER HAAR] Nee, ek weet nie. Jy 

  storm hier in en jy vra nie of die kos al reg

  is nie en jy trek los oor soldate. Watse 

  soldate? 
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KOOS :Mara, die hele kontrei skinner oor jou. Dis 

  net ek wat soos ’n swaap van niks weet 

  nie. Gawie sê hier is soms tot vyf of ses 

  van hulle op ’n keer. 

MARA :Gawie! Hoekom het ek gewonder? As hy 

  en vet Bessie net iets anders gehad het as

  afloer en stories opmaak en aandra! 

KOOS :So jy erken dit? 

MARA : Erken wat, Koos? 

KOOS :[AFGEMETE] Dat hier saans wanneer 

  ek nie hier is nie soldate by jou kom 

  kuier. 

MARA :Ek erken niks, maar as dit waar was, wat 

  daarvan? 

KOOS : Wat daarvan?!! 

MARA :Is daar ’n wet gemaak teen mense wat by 

  mens mag kom kuier? 

KOOS :[NOG MEER AFGEMETE] Jy is my 

  vrou. Dit is nie betaamlik of behoorlik 

  dat mans hier kuier wanneer ek werk nie.

MARA :Dis stories, Koos, jy kan jou nie aan die 

  mense steur nie. Vandat my ma en suster 
 

vir my ’n geldjie stuur en ek bietjie 
goedjies kan doen, is vet Bes twee keer 
so afgunstig. 
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KOOS : [STAP DREIGEND NADER] Gee die 
 

bliksemse soldate vir jou geld, Mara? 
 

MARA : [BANG, MAAR STAAN HAAR MAN] 
 

Vir wat sou hulle? 
 

KOOS : Antwoord my! Gee hulle vir jou geld?!! 
 

MARA : Koos, jy raak heeltemal laf. 
 

KOOS : Ek maak jou vrek, verstaan jy my?! 
 

Vrek!! Gee die bliksems vir jou geld 
 

om... om... by jou te lê? Antwoord my!! 
 

MARA : Lyk my jy is van jou kop af, Koos. En jy 
 

hou altyd vol dis ek wat nie so lekker is 
 

nie. 
 

KOOS : [KRY HAAR AAN SKOUERS BEET] 
 

Ek sal die waarheid uit jou uit skud, hoor 
 

jy my?!! Wat maak hulle snags hier? 
 

Klink my dis elke aand se ding as ek weg 
 

is. Wat maak hulle hier? Verkoop jy jou 
 

lyf aan hulle?! Is jy die hanskakies se 
 

hoer??!! 
 

MARA : Los my, Koos. Jy gaan my nooit, nooit 
 

weer mishandel nie. Verstaan jy my?! As 
 

jy wil weet wat hulle hier maak, as jy die 
 

stories wil glo, hoekom vra jy nie vir 
 

Gawie nie? 
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KOOS : [VERWARD] Wat bedoel jy? Bedoel jy 
 

Gawie... Gawie kuier ook hier?! 
 

MARA : Glo wat jy wil, Koos. Los my net. As ek 
 

skrou, sal Gawie... en Bessie... kom kyk. 
 

Die fout is by jou, Koos. Jy kan nie... 
 

doen wat ’n man moet doen nie... en nou 
 

wil jy die skuld op my en soldate pak. 
 

Dis hoe ek my sal verweer. 
 

KOOS : [WIL HAAR OM KEEL GRYP] 
 

MARA : [NET LIGTE SKREE:] Help! 
 

KOOS : [LAAT LOS] Jy is die koue vis, Mara. 
 

Met my skort niks. Niks! Ek was nog 
 

nooit te lig in die broek nie! 
 

MARA : Jy weet nie wat ’n vrou is nie. Ek sweer 
 

Riana... jou eerste vrou... het aspris voor 
 

die trein ingespring! 
 

KOOS : [SLAAN NA HAAR MET VUIS] 
 

MARA : [ONTDUIK BETYDS] Wil jy hê ek 
 

moet die polisie roep? 
 

KOOS : Dit gaan end kry. Dit hou net hier op. Ek 
 

sal die polisie loop inlig. Slet!! 
 

MARA : [DOODBEDAARD] Gaan. Hoe weet jy 
 

hulle kuier nie ook by my nie? 
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KOOS : [VERSLAE] Grote Vader, wees ons 
 

genadig. Wat het jou oorgekom, Mara? 
 

Wat het van jou geword? Jy wil nie by my 
 

lê nie, maar jy lê by die hele Army. Wat 
 

’n skande. My vrou is ’n slet. My vrou is 
 

’n slet... [OMMESWAAI] Ek voel ek 
 

kan jou dood donner! 
 

MARA : Doen dit. 
 

KOOS : Ek gaan nie hang vir ’n vieslike slet soos 
 

jy nie! Sies! Vir al wat ek weet, het jy 
 

lankal vuilsiekte! Sies! Skaam jy jou 
 

nie?! 
 

MARA : Nou het jy genoeg gesê, Koos Dreyer. 
 

Oorgenoeg. Loop nou of ek skree buiten- 
 

dien sodat Gawie-hulle kan kom kyk wat 
 

aangaan. Loop nou. Kry koers! 
 

KOOS : [BLAAS AFTOG. SY MANLIKHEID 
 

IS GEKNOU, SY FUT IS UIT. HY 
 

STAP VERSLAE WEG] 
 

[BELIGTING VERANDER, OGGEND] 
 

[MARA DOENIG IN KAMER] 
 

[DETIBOGO EN TSINTSIRI OP] 
 

TSINTSIRI : [ROEP] Mies Mara, ek het hom gekry. 
 

Detibogo is hier! 
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MARA : [BY KAMERDEUR IN NA 
  VOORKAMER] Môre, Detibogo. Ek is

  bly jy kan kom help. 

DETIBOGO  : Nee, dis reg. Waarmee help ek? 

MARA : Jy moet agter die kolekamer vir my 

  leegmaak. Pak die kole in iets en sit dit 

  naby die stoof. Dan maak jy vir ons die 

  plek baie mooi skoon. Tsintsiri sal kom 

  help wanneer ons klaar die nuwe gordyne

  opgehang het. 

DETIBOGO  : Dis reg, mevrou Dreyer. Wat gaan in die

  kolekamer gepak word? 

TSINTSIRI : [UIT DIE HOOGTE] Askies my, ek 

  word daar gepak. 

DETIBOGO  : Hâu, whâ-hie*5, man. Moenie lieg nie. 

TSINTSIRI : Lieg? Ken jy my as liegbek? Vra mies 

  Mara. 

MARA : Dis waar, Detibogo. Sy moet hier kom 

  bly. Dis te alleen op die werf as Koos 

  weg is. As ek dalk iets oorkom, of... of 

  hier is iemand wat my wil kwaad 

  aandoen. Jy weet... Dan kan sy help of sy

  kan iemand gaan soek wat kan help. 

DETIBOGO  : Is so. Gmf! Sal jou wat staat en verbeel! 

TSINTSIRI : Staan five jaarts, man! 
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DETIBOGO  : Dis net Rachel wat ek ken wat in die dorp

  haar eie kamer by dokter Rieckert se huis

  het. Sy help met die kinders daar. 

MARA : [SKIELIK] Ekskuus!! [STORM BY 

  AGTERDEUR UIT] 

DETIBOGO  : En nou? 

TSINTSIRI : [HAAL SKOUERS OP] 

DETIBOGO  : Het jy die bed? 

TSINTSIRI : As ons die plek skoon het, sal jy my help 

  dra. Mies Mara het daar by die kaartjies- 

  kantoor gevra en oubaas Smit het gesê 

  hulle het die ekstra bed. Dan moet ons net

  die vier stene soek. 

DETIBOGO  : Wat vir stene? 

TSINTSIRI : Hêi, Tswana, hoe slaap jy? Die stene kom

  onder die bed se pote. Jy weet mos. 

DETIBOGO  : Stene? Ek sit blikke onder my bed se pote

  dat dit te hoog is vir die tokkelossie om 

  by te kom. 

TSINTSIRI : Stene is beter. Waar sien jy blikke hier? 

MARA : [OP. VEE MOND AF] [VERLEË 
  LAGGIE] Ekskuus, ek was ’n bietjie 

  naar. 
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TSINTSIRI : Is mies Mara siek? 

MARA : Nee, ek glo nie. Dit word beter later. 

TSINTSIRI : Is dit nie die eerste keer nie? 

MARA : Al ’n paar oggende, maar later gaan dit 

  weg. 

TSINTSIRI : [LOER NA DETIBOGO. BEDUIE HY
  MOET LOOP. HY AF] Mies Mara, 

  maar... dan... dan gaan jy mos een van die

  maande ’n kleintjie kry. 

MARA : [ONKANT] Waar kom jy daaraan? 

TSINTSIRI : As daar ’n kleintjie op pad is, word mens 

  in die oggende so naar. Weet mies Mara 

  dan nie? 

MARA : Ja, my ma... ek het gesien daai tyd en sy 

  het my vertel, maar... Maar dit kan tog 

  nie wees nie, Tsintsiri. 

TSINTSIRI : Hoekom nie? 

MARA : In al die jare wat ek en Koos getroud is....

  daar was nog nooit niks.... Koos het my 

  altoos kwalik geneem. Party kere het hy 

  gesê ek is ’n gusooi. Ander kere het hy 

  my beskuldig dat ek die kleintjies weg 

  skrop. Maar ek moes my was na hy.... Dis

  nie moontlik dat ek ’n kind gaan kry nie. 
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TSINTSIRI : Daai luitenant wat hier gekuier het. En 
 

dies agterna. Dalk het baas Koos dit 
 

verkeerd. Dalk is die fout nie by mies 
 

Mara nie... 
 

MARA : [LAAT DIT INSINK. DAN:] Kan daar 
 

met mans ook fout wees? Gusooi.... 
 
 

 

TSINTSIRI : My ma sê mans wat so die hele tyd by die

  warm vuur werk, maak nie saad nie. 

MARA : Vader, Tsintsiri, maar dan... Koos sal 

  uitvind. En... hulle sal ook nie meer kom 

  kuier nie... Ons geld sal opraak. 

TSINTSIRI : Net vir ’n rukkie. Ken mies Mara nog nie

  mans nie? Net vir ’n rukkie voor en na 

  die kleintjie sal hulle wegbly... 

MARA : Jy sal my help. ’n Dokter sien my nie! 

TSINTSIRI : As die tyd aankom, sal ek help. My ma sal

  ook kom hand bysit. Sy help baie die 

  ander vrouens daar by ons. Sy het al in 

  Magogong*6 ook gaan bybie vang 

MARA : [VERWONDERD EN ONTHUTS] ’n 

  Baba... Tsintsiri... jy meen dit is reg as... 

  as hulle nog kom kuier? Sal die baba nie 

  iets oorkom nie? 
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TSINTSIRI : Aikôna. Ek was so [WYS MET HANDE 
 

BOEPMAAG] met Jansie, toe’t sy pa 
 

nog al die tyd... [MAAK LINKERVUIS 
 

EN SLAAN MET REGTERHAND OP 
 

DUIM EN WYSVINGER DEEL] 
 

MARA : [LAG] Jy is gruwelik. [KP] Hulle hoef 
 

mos nie te weet nie. Ons gaan geld nodig 
 

hê vir babaklere en sulke dinge. 
 

TSINTSIRI : Ditsem. Hâu, lat ek gaat kyk of daai 
 

Detibogo deeglike werk doen. Ek slaap 
 

nie op kole se stof nie! [AF BY DEUR] 
 

MARA : [HANDE OP MAAG] Kan dit nou waar 
 

wees? Is hier nou ’n mens aan die groei in 
 

my? Sal dit nie tog maar beter wees as ek 
 

laat die dokter oor my gaan nie? Nee. 
 

Netnou lê dit die wêreld vol. Tsintsiri 
 

moet ook net nie daarmee te koop loop 
 

nie... [OOK AF AGTER T AAN] 
 

[BELIGTING] [TYDSVERLOOP] 
 

KOOS : [HAASTIG OOR VAN OPS. HET 
 

MUS OOR KOP. KYK ROND. ROEP 
 

DAN SAG, MAAR DRINGEND] 
 

Gawie! Gawie! [EFFENS HARDER] 
 

Gawie!! 
 

SKIM/BM : [OP VAN PS] Ja, Koos? 
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KOOS : Gawie, ek het skof uitgeruil met Steen- 
 

kamp. Vanaand wil ek met my eie twee oë 
 

sien wat hier aangaan. As jy my die waar- 
 

heid vertel het, gaan ek dit vanaand nog 
 

stopsit. 
 

BUURMAN : Ongelukkig is dit die waarheid, Koos. 
 

Hoe wil jy maak? Wil jy hier by ons kom 
 

vertoef? 
 

KOOS : Later. As dit heeltemal donker is. Ek 
 

moes tot nou wag voor ek jou kom sê van 
 

my planne, want ek weet teen dié tyd is 
 

Mara se gordyne al toegetrek. Sy is bang 
 

vir die donker. Maar jou kinders is nog 
 

wakker. 
 

BUURMAN : Goed, kom dan later. Die sous daag 
 

meesal so teen halfagt,  agtuur op. Dan 
 

rinkink dit so dat hoor en sien vergaan. 
 

KOOS : [WALG] Tot later. En dankie, buurman. 
 

BUURMAN : Niks te danke. 
 

[ALTWEE AF IN VERSKILLENDE 
 

RIGTINGS] 
 

[BELIGTING VERANDER. MARA IN 
 

BY DEUR, TREK DIT AGTER HAAR 
 

TOE. GAAN NA KAMER. VROETEL 
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MET HARE. SKIMME AS SOLDATE 
 

KOM VAN OPS AF OP. STILTE. 
 

HULLE STAP OM EN KLOP AAN 
 

DEUR. MARA TERUG NA VOOR- 
 

KAMER. STAP NA VOORDEUR. 
 

STAAN ’N OOMBLIK, RUK HAAR 
 

REG EN MAAK DEUR OOP. SKIM 
 

SOLDATE KOM IN. MARA MAAK 
 

DEUR AGTER HULLE TOE. 
 

TONEEL SPEEL AANVANKLIK IN 
 

ALGEHELE STILTE AF. MARA 
 

LAAT HULLE SIT BY TAFEL. SY 
 

SKINK VIR HULLE IETS TE 
 

DRINKE. SOLDAAT WAT AAN KOP 
 

VAN TAFEL IS, HAAL KAARTE 
 

UIT, SKOMMEL EN DEEL. HULLE 
 

SPEEL. EN DRINK. MARA DIE GAS- 
 

VROU WAT OOR HUL SKOUERS 
 

LOER NA KAARTE] 
 

MARA : [STAP NA KAMERDEUR. BREEK 
 

STILTE] Gaaf, menere. Die prys is van 
 

vanaand af op. As julle nie genoeg het 
 

nie, kan julle skuld kry tot volgende keer. 
 

Mara gee goeie diens. Daarom verdien sy 
 

’n goeie prys. Twee ghienies klink nie vir 
 

my te veel nie. 
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SOLDATE : [KYK NA MEKAAR. KREUN 

  GEMAAK, LAG. KNIK DAN 

  INSTEMMEND] 

MARA : Wie is eerste? 
 

[SOLDAAT SPEEL UITTELSPEL. MET 
 

ELKE WOORD DUI HY VOLGENDE 
 

PERSOON AAN. BEGIN BY HOMSELF, DAN 
ANTIKLOKSGEWYS] Eeny, meeny, miny. moe! 
Catch a nigger by his toe! [DIE LOT BEPAAL. 

 

SOLDAAT STAAN OP EN STAP NA MARA. 
 

HULLE GAAN IN BY DEUR. SY ‘MAAK 
 

DEUR TOE’ HULLE STAP NA BED. 
 

BELIGTING VERDOF BY HULLE. ANDER 
 

SPEEL KAART EN DRINK EN LAG. DIE 
 

SEKSTONEEL GAAN VOORT. NA KORT 
 

RUKKIE VERSKYN KOOS PS. HY KYK OOR 
 

SKOUER, WYS AAN BUURMAN EN DAT HY 
 

NIE MOET VOLG NIE] 
 

KOOS : [FLUISTER] Bly hier, Gawie. Ek moet 
 

self, op my eie ’n einde daaraan maak. 
 

[HY STAP OM EN RUK DEUR OOP] 
 

SOLDAAT : Goodness me, another customer! And a 
 

civvie at that! Moreover, a railway 
 

civvie. Quite impatient it seems. You’ll 
 

have to fall in line, old chap! 
 
 
 
 

 

92 



SKIMMESPEL 93
 
 

 

KOOS : [BEWEND VAN WOEDE EN 
 

VERNEDERING] Bliksems! Julle lae 
 

bliksems! [STORM OP MIDDELDEUR 
 

AF] 
 

SOLDAAT : [PROBEER HOM KEER] Whoa, whoa 
 

whoa! Not so fast my friend. Someone’s 
 

already busy in there! 
 

KOOS : Gee pad! Voertsek, jou lae hond. Gee 
 

pad! Dis my vrou daarbinne!! 
 

[HY RUK DEUR OOP. SIEN] 
 

Mara. Ag, my liewe God, Mara! Wat 
 

besiel jou? 
 

SOLDAAT : [BESIG MET MARA] Jy! Kan jy nie 
 

sien ons is besig nie? Gaan uit, man! Gee 
 

pad! 
 

KOOS : [NADER] Mara! Dis my vrou waarmee jy 
 

besig is, jou vark! Klim af van haar af! 
 

Mara, hoe kan jy?! Hoe kan jy?! [WIL 
 

SKIM VAN HAAR AFTREK] 
 

SOLDAAT : Stadig, ou. Hierdie lady gee goeie diens 
 

vir haar geld. Weg is jy! Wag jou kans 
 

af! 
 

KOOS : [VERLOOR BEHEER] Mara, jou slet. 
 

Jou vieslike hoer! Jy verkeer met die 
 

Ingelse en die Hanskakies. Jou fokken 
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soldaathoer! Sies, Mara, sies, hoe kan jy?! 
Dis seker nie net hulle nie. Laat jy die 
kaffers jou ook naai?!!! 

 

[ANDER SOLDATE STORM EN, 
 

KRY HOM BEET EN SLEEP HOM 
 

UIT. HY STOEI GEWELDIG, MAAR 
 

HULLE OORWELDIG HOM. IN 
 

KAMER HERVAT SOLDAAT DIE 
 

SEKS. KOOS STOEI STEEDS EN 
 

SPOEG NA SOLDATE. DAN SKREE 
HY:] Mara, jy is my vrou. Jou fokken 
hoer, jy is my vou!!! Hoe kan jy hierdie 
spul gemors jou laat naai!?!! 

 

[SOLDATE HOU HOM VAS. EEN TEL MES 
 

VAN TAFEL OP. SNY MET EEN HAAL 
 

KOOS SE KEEL AF. HULLE LAAT HOM 
 

VAL. HY IS OP SY KNIEË; GRYP NA SY 
 

KEEL. BLOED STROOM TUSSEN SY 
 

HANDE DEUR*7. SOLDAAT GAAN SLUIT 
 

AGTERDEUR, TREK SLEUTEL UIT. WYS 
 

VIR ANDER OM HOM TE VOLG. HULLE 
 

GAAN DEUR NA KAMER. SLUIT 
 

KAMERDEUR OOK AGTER HULLE. GAAN 
 

STAAN HALFMAAN VOOR BED. KOOS IS 
 

PANIEKBEVANGE. DOODSANGS. MET EEN 
 

HAND PROBEER HY KEEL TOEHOU 
 

TERWYL HY NA VOORDEUR SUKKEL EN 
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MET ANDER HAND PROBEER OM DIT OOP TE 
 

KRY. DOODSROGGELS. DAN TERUG NA 
KAMERDEUR. *8. OOK GESLUIT. ROGGEL. 
ORAL WAAR HY VAT, SIT BLOEDHANDE. 

 

TERSELFDERTYD HITS DIE SOLDATE DIE EEN 
 

OP BED AAN MET RITMIESE GELUIDE SOOS 
 

HY POMP. DAN BEGIN MARA LAG. 
 

WAANSINNIG. DIT WORD ’N KAKOFONIE. 
 

SKIMME ROTEER NOU VINNIG OP BED. MARA 
 

LAG. KOOS ROGGEL. SKIMME HITS AAN. 
 

EENSKLAPS IS DAAR DOODSE STILTE. KOOS 
 

IS DOOD. SOLDATE SLUIT KAMERDEUR OOP, 
 

GAAN UIT, SLUIT AGTERDEUR OOP, GAAN 
 

UIT. HULLE KYK NIE NA KOOS SE LYK NIE] 
 

MARA : [STAAN STADIG OP. TREK KLERE 
 

REG/AAN. STAP NA VOORKAMER. 
 

SIEN EERS BLOED, DAN KOOS SE 
 

LYK. SY GIL. DIT IS ’N GIL SOOS 
 

ANDROMACHE S’N WANNEER 
 

ASTUANAX, HAAR SEUN, OOR DIE 
 

KRANSE GESLINGER WORD. DIT 
 

KOM UIT HAAR INGEWANDE. SY 
 

SAK STADIG GROND TOE] 
 

TSINTSIRI : [STORM NA SEKONDES VAN 
 

AGTER IN. STOP AS SY SIEN] Ag, 
 

liewe Here, help ons. Help ons. Help ons. 
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[VERDOWING] 
 

MARA : [DOODSE STEM IN DONKER] Dis al 
 

wat ek weet, meneer. Ek het nie gesien 
 

wat hier gebeur nie. Dis soos die 
 

winkelpoppe. Alles gebeur rondom hulle, 
 

maar eintlik sien hulle niks. 
 

SKIM : [AS SERSANT IN DONKER] Mevrou, 
 

laat staan nou maar die poppe. En noem 
 

my asseblief sersant. 
 

[LIG OP. DAGLIG] 
 

[MARA SIT BY TAFEL. TSINTSIRI 
 

STAAN BYKANS GEVRIES TEEN 
 

MUUR. OORKANT MARA SIT 
 

POLISIESERSANT. TWEE SKIMME 
 

POLISIEMANNE IN AGTERDEUR] 
 

SERSANT : Reg, manne. Julle kan hom maar uitdra. 
 

Ons is klaar hier. 
 

[DRA KOOS AF][GEBRUIK 
 

STRETCHER AS GEWONE DRA 
 

MOEILIK EN/OF KOMIES IS] 
 

SERSANT : Mevrou, sal u enige van die soldate kan 
 

identifiseer? 
 

MARA : Hulle kan wát? 
 

SERSANT : Sal u enige van hulle kan herken of 
 

uitken? 
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MARA : [KP. SKUD HAAR KOP] Nee. Hulle het

  naderhand almal vir my eenderste gelyk.

SERSANT : Ek is ernstig, mevrou. Ek maak nie 

  grappies nie. 

MARA : Ek ook nie. Alan se gesig kan ek onthou. 

  En John s’n so vaagweg. Die ander... daar

  was te veel. As jy hier uitstap, sal ek jou 

  gesig ook liewers vergeet, Sersant. Almal

  lyk eenders. Vra vir Tsintsiri. Vandat sy 

  hier bly, het sy al van hulle gesien. Party

  van hulle wou by haar ook kuier. 

SERSANT : [KYK NA TSINTSIRI MAAR VRA 

  NIE] 

TSINTSIRI : [REAKSIE] 

SERSANT : [GEDULD RAAK OP] Kan u dalk name

  onthou? 

MARA : Name? Alan Flemming. Hy het my ‘lief’ 

  genoem en my in die steek gelaat. John. 

  Hy was rof, maar gaaf. Daarna. Wie gee 

  om wat hulle name is? 

SERSANT : Kon u dit nie ten minste op hulle uniforms

  lees nie? Almal dra die naam op die bors.

MARA : [STAAR NA TSINTSIRI. HUIWER. 
  DAN:] Sersant, ek het nie skool gehad 

  nie. Ek kan nie lees nie. 

  97 



SKIMMESPEL 98
 
 

 

SERSANT : Ek sien. Ek dink ons het ’n doodloopstraat

  voor ons. Die Weermag gaan nie sy 

  manne aan ons uitlewer as ons nie 

  waterdigte getuienis het nie. Kan u niks 

  onthou wat ons kan help nie? 

MARA : Wat ek weet, het ek jou vertel. Wat ek nie

  weet nie, weet ek nie. [SY STAAN OP, 

  STAP NA KLERERELING. HAAL 

  WIT SLAGHUIS AF, TREK DIT 

  AAN] 

SERSANT : En nou mevrou? 

MARA : Die jas het ek gedra toe ek by Vorster se 

  Slaghuis gewerk het. Nou moet ek dorp 

  toe om ’n rouband te koop. Ek het nie ’n 

  swart rok nie. Ek en Tsintsiri sal die 

  mense moet gaan vertel. Hulle moet almal

  na Koos se begrafnis toe kom. 

SERSANT : Mevrou? Ai, mevrou, is daar nie iets wat 

  ek kan doen om te help nie? 

MARA : [SKUD HAAR KOP] O. Is sersant hier 

  met ’n kar? 

SERSANT : Die polisiewa, ja. 

MARA : Dan kan ons saamry dorp toe. Ek het nog

  nooit in my hele lewe in ’n kar gery nie. 

TSINTSIRI : [SAG] Ek ok nie. 
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SERSANT : Eintlik is dit onwettig, maar onder 
 

omstandighede... 
 

MARA : Ek wonder of Finkelstein roubande 
 

verkoop. [NUWE GEDAGTE] Daai een 
 

winkelpop het een keer ’n swart rok 
 

aangehad. Dalk kan ek die rok koop. 
 

Sommer die pop ook. 
 

SERSANT : [BYNA RADELOOS] Mevrou, is u... 
 

voel u... Moet ek dokter Rieckert laat 
 

roep? [KYK NA TSINTSIRI, DAN 
 

WEER NA MARA] Wat is dit met u en 
 

die poppe? 
 

MARA : [VERTROULIK] Toe ek daai dag in 
 

Kimberley was, was die poppe by 
 

Awerbuck en Brown kaal. Hulle was nog 
 

besig om die poppe aan te trek. Ek het 
 

mooi gekyk. Mooi. Miskien sou dit beter 
 

gewees het as ons ook soos die poppe 
 

was. 
 

SERSANT : Hoe bedoel mevrou? 
 

MARA : [HAAR OË DWAAL SOOS HAAR 
 

GEDAGTES] Wat vra jy? 
 

SERSANT : Hoe moet ons soos die poppe wees? 
 

MARA : Of hulle manspoppe of vrouens is, dis 
 

eenders. Sersant weet. Onder. Daar is 
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nie... goeters nie. Net sulke gladde [WYS 
 

BAKHAND OOR HAAR EIE 
 

GESLAG] bulte. Dit sou ons baie 
 

swaarkry gespaar het as mense net so 
 

was. 
 

SERSANT : Seker. Ja, mevrou, dit is seker so. 
 

[OORGANG, WEER AMPTELIK] 
 

Besef u dat u optrede... dat wat u gedoen 
 

het... die mans… dat dit ook teen die wet 
 

is? 
 

MARA : Ek het nie gesteel nie. Of vir Koos 
 

doodgemaak nie... 
 

SERSANT : [GEDULDIG] Mevrou, prostitusie is 
 

onwettig. 
 

MARA : [STAAR NA HOM] 
 

SERSANT : Om betaling te kry vir omgang met mans 
 

is teen die wet. 
 

MARA : Betaling? Ek betaal Tsintsiri en Detibogo 
 

omdat hulle my help. Niemand betaal my 
 

nie. Hulle het net vir my persente gegee. 
 

SERSANT : In die vorm van geld? 
 

MARA : Ons kan kamer toe gaan as jy wil, Sersant. 
 

Jy hoef nie vir my iets te gee nie. Ek dink 
 

net ek is een van die winkelpoppe in daai 
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Kimberley winkel en dan is dit maklik... 
 

Jy sal sien, jy kan dit verniet doen. 
 

SERSANT : [KYK LANK NA HAAR, DAN SUG 
 

HY] Ai, mevrou, ai, u gaan baie alleen 
 

wees in die vervolg. 
 

MARA : Ek sal nie. Tsintsiri is hier. Detibogo kom 
 

nou twee keer in die week. En daar is ’n 
 

kleintjie op pad. 
 

SERSANT : U is verwagtend?! 
 

MARA : [KNIK] Buitendien ken ek alleen wees, 
 

Sersant. 
 

SERSANT : Dit verklaar heelwat, ja. Ek neem aan u 
 

was seker aanvanklik baie alleen wanneer 
 

u man gewerk het. En dit was skynbaar 
 

dikwels. 
 

MARA : Nee, Sersant, as Koos weg was, was ek 
 

vry. Dit was lekker.[KYK HOM NOU 
 

VAS IN OË] Alleen wees is anders. Ek 
 

ken van alleen wees. Weet jy hoe 
 

eensaam is ’n vrou as haar eie man bo-op 
 

haar lê en pomp en pomp om klaar te kry 
 

en hy voel niks vir wat sy voel nie? Hoe 
 

sal jy ooit weet, Sersant? Jy is ’n man. 
 

Maar, hoor jy my, dit is eensaam wees. 
 

Die liewe Here weet, Sersant, dit is 
 

eensaam wees... 
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[VERDONKERING/GORDYN] 
 

AANTEKENINGE 
 

*¹. Mafeking. Spelling van daardie tyd. Uitspraak Mah-fuh-
king 
 

*² Die Tswanas het nog altyd ’n besondere goeie Afrikaans 
gebesig. Daar mag geen komiese/karikatuur aksent wees nie. 
Hulle het wel sekere woorde anders gemaak soos die 
voorbeeld van dogter ipv dokter en…. 
 

*3 die geslagte hy/sy en hom/haar word omgeruil 
 

*4 Die Tswana word hier volgens uitspraak en nie 
grammatikaal korrek gespel 
 

*5  Uitspraak Ma ge gong (met g-klanke nie gh) 
 

*6 Toneel kan sonder verhoogbloed gedoen word, maar 
grusaamheid sal dalk nie dan genoegsaam wees nie. Indien 
bloed wel gebruik word, sal dit waarskynlik beteken dat 
 

die ‘stel’ daagliks gewas of selfs oorgeverf moet word, maar 
dit kan die moeite werd wees. 
 

*7 Medies gesproke spartel iemand wie se keel (aorta ens) 
afgesny tussen twee en drie minute voordat dit leeggebloei is 
en die persoon sterf. Regisseur sal bepaal hoe lank hierdie 
toneel duur. 
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ALGEMEEN 
 
 
 

 

Die geskiedkundige agtergrond is juis. Daar was inderdaad ’n 
interneringskamp wat onder die SA Vloot geval het vir 
Duitse soldate by Vaalharts (Jan Kempdorp) 
 

Die treinroetes is ook juis. Die dorp is Warrenton. 
 

Die uitdrukkings ‘meid’ en ‘kaffers’ is van die tyd. Dit sal 
waarskynlik vals lees as dit vervang word met bediende 
en swartes. Die terme lê in die mond van Koos wat dit 
weens spesifieke redes gebruik. Indien dit skok, is dit reg. 
 

SKIMMESPEL = 1) Toneelspel van skadubeelde wat op ’n 
skerm gewerp word. 2) (fig) Onwesenlike vertoning 3) 
Poppespel 
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