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Rolverdeling 

Delores 

 

 

Ma 

 

 

Pa 

 

 

Voorvader 

 

 

Seun 

 

Broer /Boetie 

 

Kroegman 

 

 

Vriendin/ Prinses 

 

Dogter  

 

Sielkundige 

 

 

Geliefde 

 

(‘n aktrise wat moontlik kan ballet/modern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE VERHOOG is in verskillende areas verdeel – maar net vir die spelers om te weet.  

Daar is 

Verhoog links (prompt) – die voorvader is heel links, met sy kosyn  

Verhoog regs  (OP) – die ma, met haar spieël – rofweg agter haar area is ook ‘n bad 

Middel BO is ‘n “offertafel”, bed etc – ‘n groot verhewe oppervlakte vir die doeleindes; 

mens kan daarlangs sit op ‘n hoë kroegstoel.  Die boonste vlak van die tafel kan afgehaal 
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word en is dan ‘n bed. Sou die pa se vlak ‘n rostrum wees, moet hierdie area bo-op ‘n 

hoër vlak wees. Die regisseur kan rostrums en trappe soontoe gebruik na hartelus, want 

die begroting bepaal dit. 

 

Dit lyk soos ‘n tafel in ‘n open-plan kitchen.  Aan die verste end daarvan is ‘n groot TV 

skerm.  Die TV skerm kan ook die bopunt van die Voorvader se kosyn uitmaak, net solank 

hy agter dit bo-op die kosyn kan inpas. 

 

Die voorvader se hawe is ‘n deurkosyn wat uit metaallere en stutte bestaan.  Hy kan deur 

die kosyn uit, en enige kant daarteen opklim, homself daarvan afswaai en daaraan hang, 

bo-op lê en daarvan afkyk – deur die kosyn vir die gehoor. 

 

Ma het ‘n sitplek eie aan ‘n kliniese professor.  Sy het ‘n ongemaklike gemakstoel.  Jy 

moet in hom regop sit.  Sy is formeel, behalwe wanneer sy haar hare kam, en sy ‘n 

bevrydende losheid van lyf beleef. 

 

Pa is aan die begin voor sy rostrum in sy rystoel, as dit kan.  Sy rostrum het dalk ‘n 

‘ramp’ na die offertafel-vlak, en een na die vloer. 

 

Die offertafel is waar die rape plaasvind.  Op die bed wat vorentoe gedra word, sal die 

Pa sterf.  TONELE speel af soos tradisionele toneel, met dialoog, maar raak verweef met 

ander tonele, soms van monoloë na die kamera, en kan weer terug in die oorspronklike 

toneel beland. 

 

Gasbottels, chinese kamerverdeling, cd spelere.a. rekwisiete. 

 

Beligting sal van tyd tot tyd tonele afsonder, en sekere spelers sal posisies hê waarin 

hulle moet verskyn tydens kombinasie-tonele – wanneer enkellligte kortstondig op hulle 

gerig sal wees.  Dit word ‘n interessante spel van enkelligte wat afwissel, om dan te 

versmelt in algemene beligting vir ‘n volgende toneel, of omsit in ‘n algehele 

verdonkering. 

 

KAMERA-aksie vind plaas wanneer die Voorvader Delores afneem, of soms die kamera 

op haar en hom rig en laat staan. Twee driepote stut dan die kamera, afhangende waar 

die aksie op die verhoog plaasvind.  Daar is ideaal gesproke twee kameras; een vir elke 

kant van die verhoog. Die TV werk in die stuk is vernuwend waar dit die akteur bevry, 

deur sy gesig af te neem as hy weggedraai is van die gehoor.  Die gesig word dan op TV 

gewys.  Dis amperse kubisme.  Die spelers moet dan op ‘n mikrofoon praat. 

 

Een TV is waar die ontwerper dit die stewigste en mees ekonomiesste kan akkommodeer 

– of bo die kosyn, of bo die offertafel se koppenent, of bo albei, sou twee kameras gebruik 

word.  Die kamera(s) kan werk van ‘n kragpunt af, wat die beweging daarvan beperk.  ‘n  

Driepoot naby die voet van die offertafel, die eerste kamera aan Ma se area se kant; sou 

nog ‘n kamera beskikbaar wees sal die tweede driepoot aan die teenoorgesteld kant van 

die offertafel wees, skuins van en hoër as pa se rolstoel.  Die posisies van die driepoot(e) 

gaan afhang van die regisseur se gebruik van die kamera. Nuwe, vol gelaaide batterye 
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kan dalk die kameras koordloos maak, met ‘n kragpunt as backup.  ‘n Hegplek vir die 

kamera aan die kosyn sal welkom wees.   

 

Die TV kamera neem die aksie af van verhoog bo – in die rigting van die gehoor.  Op c/u 

kan die akteurs met hul gesig weg van die gehoor speel, as die Voorvader ‘n koordlose 

mikrofoon by die akteur se mond hou bv met sterfbed van Pa.  Dit maak beligting van 

agter onvermydelik, maar dis die minste probleem.  Sou die begroting dit nie toelaat nie, 

word die tonele bloot konvensioneel geblok soos vir die verhoog.    

 

Tydens verdonkerings is ‘n pers lig in werking, om bv die wit van die Voorvader se 

kostuum te benut. 

 

‘n Groot skildery hang as backdrop uit die dak verhoog regs –bo.  Dis ‘n skildery van 

Delores en haar ma saam in die bad met sigare. 

 

As karakters met mekaar praat, is dit volkome realisties. Behalwe vir die Voorvader en 

die Geliefde soms. Elke realistiese speler gebruik enige item as ameublement om op te sit, 

teen te leun.  
 

TONEEL  

 

PA se begrafnis word impliseer.  Hy sit in sy rolstoel, maar daar is min fokus op hom.  

Delores brand kerse op die voorverhoog en kyk na haar skaduwee teen die muur? as sy 

dans met haar arms bo haar kop of voor haar uitgestrek. ‘n Videokamera (dalk twee)  is 

op haar gesig gerig, die beeld is sigbaar op die TV (dalk twee TVs )  

 

Silhoeette van die ander 4 akteurs is in ‘n kring- asof om ‘n graf – bo-op Pa se rostrum. 

Hulle kyk na hom, staan amper in ‘n kringetjie, en neurie depressingly om die beeld te 

help illustreer van sy begrafnis.  Hulle stap ritualisties in wanneer hulle deel word van 

die aksie, en word weer begrafnisgangers daarna.  Dis amper soos ‘n lang uitgerekte 

dans. Die toneel dien as ‘n onrealistiese tafereel.  Iemand is die hele tyd aan die beweeg.   

As een akteur stil raak beweeg ‘n volgende een.  Dis amper soos ‘n aflos.   

 

Wanneer die Geliefde verskyn, is dit met die Voorvader se stem op sy mikrofoon.  Die 

Voorvader dans dan met hom, en lei hom in een toneel verby Delores – sonder om hom 

juis aan te raak; in ‘n ander toneel lei die Voorvader hom weer in ‘n verswelgende 

‘routine’ om die BROER heen.  Die meisie wat doebleer het iets kenmerkend van hom 

aan – ‘n los sweetpak en serp en mus, of sweetpak met los kopstuk.  Ons dink dis ‘n man 

– die Geliefde, alhoewel ons weet dis die aktrise. 

 

BOETIE/DOEBLERING: (Draai weg uit die begrafniskring en beweeg tot voor op die 

verhoog; ver van Delores - nie noodwendig in ‘n ‘spot’ nie, maar die begroting bepaal 

dit)  

 

Waar de hel was jy tydens die begrafnis? 
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DELORES: (Sy word uit haar dans geruk deur die sin, en kom tot verhaal uit haar 

amperse trans.  Mettertyd beland sy voor in haar ma se spot, in ‘n stoel) Ek het vir Pa 

gaan waai van Vlaeberg af.  
 

BOETIE: Dis roekeloos Delores. Nes jou ex.  Gelukkig nie gewetenloos nie.  Maar 

roekeloos. 

 

DELORES: Dis nie my ex se skuld nie.  Niks kon tussen jou en my kom nie.  (Beat) Wat 

is ‘n begrafnis?  Goed wat verbygaan. Net 'n illusie. Mens moet nie te veel daaroor stress 

nie. 

 

BOETIE: Hy het jou net so gelos.   

 

DELORES: Ek en jy  was twee blink klippies uit Ma.  Ons dra saam een siamese siel.  

Toe is jy oorsee. 

 

BOETIE: Dis na jy hom ontmoet het.  Ek hoop jy het hom vir altyd uit jou rugmurg uit. 

 

Die Voorvader gly uit sy kosyn.  Die aktrise breek weg uit die begrafniskring.  Hulle 

ontmoet mekaar in danstaal.  Dan… 

 

GELIEFDE SE STEM/VOORVADER: (Per headset, maar dit lyk of die danseres-aktrise 

praat. Die aktrise wat hierdie bewegingssekwens uitvoer is in lekker los mansklere.  Dit 

moet soos ‘n man lyk.   Hierdie ritueel kom ‘n paar keer voor – wanneer die gesiglose 

Geliefde met haar praat, sien ons die aktrise en die voorvader ‘n dans uitvoer wat die 

mood aandui) .Delores.  Ek is jammer oor jou Pa se dood.  Jammer oor jou pyn.  (Delores 

hoor dit toe oë aan.  Boetie vlieg om; sy irritasie is sigbaar) 

 

BOETIE: Jy weet, hy! 

 

DELORES: (Vir haar broer) Boetie, my siel en my hart.  Ek was gebroke toe jy oor die 

aanloopbaan wegstap.  Daarna was bittermin dieselfde in my lewe.  Ek het gesê jy 

moenie gaan nie. 

 

BOETIE: Jy het jou eie lewe gehad, met ‘n man en ‘n kind.  (Die dansende paar 

onderstreep dit geluidloos) Soms is dit nie nodig om fisies in mekaar se teenwoordigheid 

te wees nie. 

 

GELIEFDE/VOORVADER STEM: Delores, ek het jou volkome lief. Jy kan my haat of 

my verstaan.  Jy’s deur ‘n man grootgemaak.  

 

BROER: Ek was nie verbaas nie.  Die dag toe ek hoor jy’s alleen nie. 

 

DELORES: (Sy vind nou die dansende aktrise.  Lg bly beweeg terwyl Delores vir haar 

sê, asof sy met haar geliefde praat) Gelukkig dra ek my broer se fotone in my.  Sy wêreld 

bly my wêreld solank as wat ek dit glo.   
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DOGTER: Ma glo soms sy bly saam met jou in London, en aan die ander kant glo ek sy 

wens jy het saam met haar in Suid-Afrika agtergebly.   

 

SEUN: (Vir Boetie) Soms verbeel sy haar sy sien Oom saam met haar tee drink tussen die 

klippe agter ons huis. 

 

DOGTER: Ander kere dink sy sy is by Oom oorsee, en julle drink tee by die Ritz, met 

julle pinkies in die lug. 

 

BROER:  En hulle Pa? 

 

DELORES: (Lag) 

 

SEUN: (Aggressief en sarkasties) Ek het nie ‘n behoefte om my pa te ken nie.  Ma weet 

dan nie eers wie hy is nie. Ma se geliefde.  Hy’s my suster se Pa.  . 

 

BROER: Jou Ma se Geliefde. 

 

SEUN:   Wel hy doen vir my goed; koop vir my goed.  Ons sien mekaar soms.  As jou 

geliefde ‘n man was, Ma, was hy steeds aan jou etenstafel. 

 

DOGTER: Ma, Pa het jou nog lief.  (Sy huil) Julle het mekaar so nodig. 

 

MA: ‘n Suksesvolle huwelik is die grootste menslike voorreg op die planet.  Baseer dit op 

liefde, reël dit deur intellek, ‘n gedeelde waardesisteem, humor en respek.  In die breër 

spektrum is seks totaal onvanpas. 

 

BOETIE: Het jy hom nou al uit jou rugmurg gehaal?  Ek verstaan jy’s nog alleen. 

 

Onder hierdie gesprek breek die danspaar op, en die aktrise keer terug na die 

begrafniskring.  As sy daar arriveer breek die begrafniskring heel op, elke akteur na 

sy/haar posisie.  Ma na haar wieg-gemakstoel van hout, die Voorvader na sy kosyn – 

leun sigbaar binne die kosyn, die ander twee na ‘n stasie op die bo-verhoog. Al die 

beweging vind afgemete ritualisties plaas. 

 

TONEEL 
 

(‘n Toneel wat in totaal meer realisties plaasvind.  Hulle sit en voer ‘n gesprek; 

teenoorgestelde kant van die verhoog) 

 

DELORES: (sy nader na Boetie) Onthou jy 16 en 17 Augustus? 

 

BOETIE: (Hy lag) Die naweek van die groot insig en ruimtebepalings. 

 

DELORES: Al nege planete was presies reg in hul astrologiese vuurtekens. 

 

BOETIE: Jy kan so vol bygelowe wees – mens kan net lag. 
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DELORES: Presies een-honderd en twintig grade uit mekaar. 

 

Hulle bly gesels en stap op na die begrafniskring.  Delores vat net aan Pa se elmboog om 

hom saggies aan te help na sy rolstoel.  Haar en Boetie se gesprek duur voort onderwyl 

hulle beweeg. 

 

BOETIE: Jy en hy – jou – (sarkasties) geliefde sou die verskynsel SAAM bestudeer, 

maar jy in Pretoria en hy in Johannesburg.   

 

DELORES:.  En oor die telefoon.  Dis nou fotograwe in Johannesburg.  Hulle maak meer 

geld daar waar niks is om af te neem nie. Ja, hy’t my die oggend gesoen.  Hy sou 

laatmiddag terug wees.  Hoe laat het ek jou gebel? 

 

BOETIE: Twaalfuur die nag.  Jy’t Pa vieruur die oggend gebel.   

 

PA: (In rolstoel. Effe lig gaan nou op hom aan, terwyl hy in ‘n suurstofapparaat asem 

soek) Drink ‘n slaappil my kind.  

 

DELORES: Elke hotel gebel, 33. Ek het gevoel of iets my wurg.  Ek het op ‘n houtstoel 

buite gaan sit, tot honderd getel en terug.  Gedigte voorgedra vir die honde.  (Sy fluit vir 

‘n denkbeeldige hond)  “Die jaar word ryp in goue akkerblare” – van Wyk Louw.  

 “Weer jou veral teen die bitterheid swart kind; dit, en dat jy nie mag droom nie…….” – 

Breytenbach. 

 

GELIEFDE: (Onder die digkuns verskyn die Geliefde-aktrise en beweeg agter deur, 

dansend.  Sy stem is steeds dié van die Voorvader, maar nou vanuit sy wegkruipplek op 

die kosyn) As ons dan volgens die maatstawwe van die samelewing moet gaan, is jy die 

normale een, Delores. Jy gebruik hulle maatstawwe, dus is jy die een wat tussen ons twee 

die moraliteit bepaal. Maar vandag wil ek jou troos, my skat. 

 

BOETIE: (Hy begin troostend haar skouers masseer) Woorde rol soos ronde 

rivierklippies uit sy mond. 

 

GELIEFDE:  (Agter beweeg die aktrise steeds dansend in silhoeette.)  Jy het my nodig 

soos rëen, Delores. Ek het jou nodiger as my liggaam, Ek sterf stadig sonder julle. Kan jy 

my nou vergewe na jy ook gely het. Wat is die doel van pyn as jy nie daardeur tot nuwe 

en beter menslikheid groei nie. 

 

DELORES (Luid, - ‘n uitroep, want sy skree dit vir die verraaier, haar ex)  Jy het my 

liefde geweeg en te lig bevind.  

 

VOORVADER: (In mic en swaai in die prentjie in)’n Biseksuele man kan dan seksueel 

of sensueel met enige van die geslagte verkeer. 
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DELORES: (Vir Boetie) Uiteindelik is dit maar net jy en jou kop wat oorbly. Net gedagtes 

is die waarheid. Ons is almal 'n illusie. Verganklike sotte, dis wat ons is. 

 

BROER: Maar die manier hoe hy dit gedoen het.  Dit WAT hy gedoen het.  Hoe jy so iets 

kon oorleef.   

 

DELORES:  Jy doen die ritueel van kinders voer, brekfis.  (Op en haal van voorvader se 

kosyn krale af. Sal ons ‘n stukkie kostuum aanlas en alles eers stroop met die laaste 

toneel?) Trek my aan soos ‘n aktrise uit die twenties, en gaan werk. Ek het die aand 

tussen sy baadjies in die kas weggekruip. 

 

PA: (Nou in sy rolstoel) Dis waar ons jou die volgende oggend gekry het.  

 

DELORES: My en die voorvader (sy wys na PA). 

 

MA: (Sy keer na  haar skommelstoel.) In ons kultuur is die enigste logiese verwysing na 

voorvaders die chromosomatiese verbinding tussen jou en jou voorgeslagte. Voorvaders 

is daardie mense van wie jy jou liggaamsweefsel  geërf het.  Voorvader vermakerig voor 

Ma verby en verdwyn in sy kosyn in met ‘n gimnastiese opswaai.  Onder die volgende 

toneel klim hy aan die buitekant van die kosyn – ongesiens af, en verskyn, met sy kamera 

later van agter die kantgordyne aan Ma se verhoogkant. 

 

BROER: (Baie dramaties, met wye arms – amper komies) En nou die een tragedie op die 

ander. 

 

(‘n Baie dramatiese oorgang soos die begrafnisgangers almal oor die verhoog stroom en 

‘n verhoogverskuiwing maak onder thumping musiek.  Hulle neem almal plek in by ‘n 

“actors poel”. Delores stroom een ronde saam. Ma se oë is op Delores gerig, en sy wag 

vir haar). 

 

TONEEL  
 

(Ma druk vir Delores lank vas.  Sy los haar en loop na haar spasie, en begin haar hare 

uitkam voor die spieël.  Delores en Boetie volg haar en kry sitplek soos Sondagmiddag 

lui sit. Boetie sit dalk op die bad se rand.) 

 

MA: (Asof sy al moeg is daarvoor) Jy huil nie meer nie. 

 

DELORES:  Dis omdat ek nie meer weet hoe nie. Hoe kan EK huil as Ma nie huil nie. 

 

MA: (Hou op borsel en gaan sit.  Sy is weerloos.) Ek staan voor die grootste insig in my 

lewe.  Ek moet kies.   ‘n Redelike bleek keuse. Die hel van selfabsorpsie.  Teen die hel 

van die ganse lewe wat skeefloop.  Daar is werklik maar een ernstige filosofiese 

probleem – soos Camus sê.  Die problematiek rondom selfmoord.  

 

BROER: Ateïste het 70% meer depressie en selfmoorneigings as gelowiges. 
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MA: Ayn Rand sê ‘n mens se eerste plig is teenoor homself.   

 

DELORES: Die dood wag vir almal van ons.  Maar wie de hel anders as net jyself kan 

besluit oor jou eie lewe.  Ons is mos nie skape nie.  Is ons skape? 

 

BROER: Hoe voel Ma? 

 

MA: Hoe ontsettend dun is die lyn tussen die wil om te leef en die wil om te sterf.  

 

DELORES:  Susan Sonntag. (DIEP SUG UIT) So, Ma is daar…..Dis so ‘n issue om die 

genadedood op iemand anders toe te pas.  Maar at least kan die howe fôkkol sê as mens 

jouself pot nie. 

 

BROER EN MA kyk altwee verbaas op en vir mekaar. 

 

DELORES: Cheers, ek gaan.  (Dreigend) Ma, ek bel ma vanaand elke uur.  Moet niks 

snaaks probeer nie. 

 

VERDONKER 

 

TONEEL 

 

‘n Lig doof dof op op Delores se ma wat alleen haar hare uitborsel voor ‘n lyflengte 

spieel langs haar. Delores beweeg stadig en ritualisties agter die ma om en hou haar 

dop. Pompende moderne musiek  gaan saam met die toneel - gespeel deur ‘n slap skaap 

opstopsel wat deur vier akteurs in donker gewade en balaclavas op die offertafel hanteer 

word. Stadige aksie is moontlik.  Delores beweeg oor die voorverhoog en kyk.  Op die 

videobeeld is close-ups van die ruwe hantering van ‘n skaap deur 4 mans.  Twee mans 

verskyn met ‘n klaarblyklik spartelende skaap -tien teen een ‘n kussing met ‘n skaapvel,  

hulle spalk die skaap oop op die offertafel.  Hulle oordrewe gebare van skaapslagting sit 

om in erotiese op en af beweginge – presies soos die verkragting.  Die musiek word 

stelselmatig harder en stop op ‘n gegewe moment abrupt. Ma ontklee agter die bad in die 

redelike donkerte, met rooi lig -  en klim in die bad, onderwyl…. 
 

TONEEL  
 

PA: (Lig op hom op-sug) Daar is niks meer nuut as mens tagtig is nie.  Ek is verveeld!  

Gee aan die stoel. (hy wink ongeduldig die rolstoel nader) en die suurstof.  ( Hy beweeg 

stadig en met moeite)  

 

Delores help hom in die rolstoel en beweeg links na die deurkosyn terwyl sy oënskynlik 

met haar pa praat.  Sy praat egter eintlik met die gehoor via die Voorvader. As sy by die 

kosyn kom, val die Voorvader vooroor van bo, en tuur onderstebo deur die kosyn na die 

gehoor.  Hy vang Delores op sy videokamera, en die beeld is dus onderstebo op die TV.  

 

DELORES: Deesdae verkies Pa al meer die rolstoel. (Sy neem hare van sy voorkop af) 

Maar ek steel vir my energie uit die passie waarmee Pa geleef het. 
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PA: (Lag, wat altyd amper in hoes omsit) Ja, ek was wild jong. 

 

DELORES: (Asof tug) Nooit tevrede met net een  vrou nie… 

 

PA: (Snorklag) 

 

DELORES: Of een drankie of een sigaar of een T- bone nie. Vraat. Alles in oormaat.   

 

PA: (. Lag lekker en lek met sy tong oor sy bolip). Dit vat  enorme energie.  As 'n mens 

dink hoe baie ek het om te bied. Ek kan nie verstaan hoekom hulle my 'n liggaam gee het 

wat so min hammering kan vat nie.   

 

DELORES: (Vir die kamera) Ek weet net nie of dit alles die moeite werd was nie. Pa se 

hedonisme. 

 

‘n Pouse, waartydens die voorvader vlugvoetig, met ‘n swaaibeweging na ‘n posisie 

beweeg tussen die Pa-area en die offertafel.  Die voorvader staan op een been en trek sy 

ander been hoog op teen sy lyf. Soos 'n grys ballerino. Hy is baie slap. Hy kan met sy 

bene maak wat hy wil.  Sy hand is in ‘n posisie wat Delores binnekort sal uitbuit. 

 

PA: (Wink haar nader en fluister) Jy moet na Ma kyk as ek nie meer daar is nie.  

 

DELORES (terwyl die toneel doof, en sy oorbeweeg na die offertafel.  Sy gryp ‘n asbak 

van êrens af en stop dit in die Voorvader se wagtende hand, tot sy gemaak - ontsteltenis.)  

 

Pa: (LAG) 

 

DELORES: Dis belaglik, Pa.  Ma kom al die afgelope twintig jaar sonder jou klaar en 

buitendien gaan jy nog leef tot honderd.  

 

Hier vind die ligsverandering plaas.  Na die doof van die lig op die Pa, neem die 

beligting ‘n bewegende toestand aan, tipies soos die watervorme wat ‘n mens in ‘n disco 

aantref.  Die voorvader het wit lyne in sy swart kostuum, sodat hy soos ‘n skim in die pers 

lig vertoon.  Elke kostuum van hom moet die pers kan uitbuit. 

 

Onder die laaste toneel het die Voorvader die kamera vasgehaak aan die kosyn.  Die 

kamera neem nou af wat ookal afspeel, en hang af van die presiese verhooggrootte en 

plasing van die stel.  Die kamera moet kan stil hang, maar wat dit afneem maak nie saak 

nie.  Die ideaal sal wees as dit op die gesigte by die offertafel gemik is.  Die lensgrootte 

moet nou op die uiterste c/u zoom wees. 

 

DELORES: (vir Pa, Voorvader en Kamera) Ma en Pa het amper vyftig jaar 

wasgoedmandjies en klein geheimpies gedeel.  Hoe het Ma dit reggekry om Pa 

doodeenvoudig uit te skop en in jou plek met die stilte en allenigheid te trou? Ek sal nooit 

iemand kan verlaat nie.   
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TONEEL 

 

(Delores loop oor na die offertafel en begin tee maak.  Die water is hopelik al warm, en 

kook vinnig weer dat stoom in die toneel spuit.  Sy probeer ophou rook deur sigarette net 

aan te steek en dan weer dood te druk. Haar voorvader skud sy kop. Sy het nie 'n saak 

met hom nie.  Sit dit elke keer terug in die asbak, wat die Voorvader uit draaie en swaaie 

dansend gereed hou vir haar. 

 

Deurentyd hoor ons die volgende inligting oor die luidspreker. Voorvader praat in 

headset.  

 

VOORVADER: The Soul’s Code van James Hillman sê: " Voorvaders is nie gebonde aan 

menslike liggame nie.  Slegs indien 'n grootouer of 'n oom of 'n tante, waardig genoeg, 

magtig genoeg of wys genoeg is, mag hy of sy as 'n voorvader geag word in die sin van 'n 

beskermengel. Om 'n voorvader te wees, hoef jy nie te gesterf het nie, maar jy moet die 

dooies ken -met ander woorde, die onsienbare wereld en hoe en waar dit die lewendes 

raak”.  

 

TONEEL  
 

Die toneel bestaan uit die stemme van Delores en die Voorvader wat met mekaar praat, 

maar ook verby mekaar praat.  Perfekte sinergie.  Dis bewegingsgewys ‘n voortsetting 

van die rituele dans tussen die teemakery, die sigaretaanstekery en dooddrukkery van 

toneel 5, en dis anyway die voorvader se bewegingsstyl. 

 

VOORVADER: (Effe verwese) En die asbak  is van staal. Voorvaders hou nie van staal 

nie. Hulle hou van glas en hout.  

 

DELORES: Tchjaag! Plitieke korrektheid!  

 

VOORVADER: (met begrip) Wat help 'n voorvader  as hy jou nie verstaan nie.  

 

DELORES:  Ons loop op twee parallelle spore die oneindigheid in. 

 

Die Voorvader druk haar sigarette in die staal asbak dood. 

 

VOORVADER: Ek voel jammer vir jou omdat jy  nie fokus nie. Waar het jy nog iemand 

gesien wat so sukkel om deure oop te kry en dit met 'n hand vol sleutels.  

 

DELORES: (Vir ‘n oomblik gemaak-pissed off met hom.  Dan onthou sy hulle kom al ‘n 

lang padSy deel intiem met hom….) Ek was vyf toe jy vir die eerste maal op my bed kom 

sit.  Ek het gedink jy’s iemand wat deur die nag kom kuier het. Onsigbaar wanneer dit jou 

pas. Nêrens op fotos nie. Nie in enige familie-album nie!. Jy raak nie oorvatterig  nie. Net 

soms opgewonde. 

 

VOORVADER: Druk ‘n laaste sigaret dood.  Wat doen jy?  
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DELORES: Op pad met  die tee oor na haar ma, op wie die lig aangaan.  Ek hou op 

rook! 

 

TONEEL  
 

Ma is in die bad, met haar rug na die gehoor. Die videokamera het haar vol in die gesig, 

sodat sy op die TV sigbaar is, Voorvader agter die kamera.  Sy hoef net kaalbolyf in die 

bad te sit, en dit word nie ‘n naaktoneel nie.  Hou selfs ‘n handdoek om die skouers.  Ons 

is besig met ‘n weergawe van die lewe – nie die lewe self nie.  Die TV kamera doen die 

werk, of skep at least die illusie van ‘n naaktoneel.  Delores in haar ruimte in en sit die 

tee neer vir hul altwee. 

 

MA: Ek het jou pa eendag doodeenvoudig uitgeskop. Dit gebeur wanneer  pyn so ryp 

word dat dit op 'n dag oopbars en uitloop.  Dis die ironie van bevrydende etter.  

 

DELORES: Kyk liefderik na haar ma. Sy geniet dit as Ma oorstuurs raak, want sy kan 

wonderlike beelde optower wanneer sy kwaad is.  Ek kom nou nog nie agter wanneer 

mense nie meer die moeite werd is nie. Hoe weet mens wanneer jy mense uit jou hart uit 

moet skop? 

 

MA: (Laggend) Maar jy staan te min stil. Jy leef te los van jou kop.’n Mens moet ten 

minste 'n uur per dag in jou eie goeie geselskap deurbring. 

 

DELORES: ‘n Uur ja.  Maar vier en twintig uur is ‘n bietjie much. Ma is nou meer alleen 

as ooit. Die voorvader swaai die kamera na Delores. 

 

O hallo.  Jy’t gevlieg.  (Ma kyk met wie sy praat, vervies haar, staan op uit die bad uit 

met die handdoek om haar en loop agter ‘n chinese afskorting in.)  

 

MA: Jy en jou alewige voorvader.  

 

(Delores en die Voorvader dans oor na sy kosyn, waar hy die kamera gaan opstel om die 

Pa toneel op wye skoot af te neem.) 

 

DELORES: Ek wens ek kon die borsel uit Ma se hande neem en haar hare streel, maar ek 

kan nie. (Die voorvader laat sak die kamera.  Hy is hartseer vir haar.  Hy lyk hartseer en 

knik vir haar.)   

 

 (Ma verskyn ager die gordyn uit – asof sy in kamers in haar blyplek beweeg, en begin 

haar hare voor die spieel borsel) 

 

TONEEL 

 

DELORES: (Delores kry ‘n sigaarby haar pa. Sy hou hom  tussen haar tande) ‘n Goeie 

sigaar laat ‘n mens beter voel.  Dit ‘beat’ kaalgat voor die kerk dans op ‘n Woensdag 

voor biduur.   
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PA: Dis ‘n kuns om ‘n goeie sigaar te geniet.  ‘ Havannah is die heel beste.  En jy moet 

neus hê.  En as jy dit reg doen sal g’n man agterkom jy’s ‘n vrou nie.   

 

DELORES: Lê die kuns nie in die aansteek nie? (Sy steek haar sigaar brand)  

 

PA: Jy weet mans is soos diere.  Gelowiges wat onder Gods hoede staan.  As jy die regte 

rituele volg, sal hulle nie agterkom dat jy ‘n vrou is nie. 

 

DELORES: (Wys vir die voorvader om nader tekom en die asbak te bring. Sy tel haar pa 

uit die stoel uit op.  Die voorvader lewer die asbak af, en terwyl Pa staan en homself 

regsnuffel, dans Delores en die Voorvader‘n amperse ritueel.  Sy vlei haar agter haar pa 

op die bed neer en streel sy hare)   

 

PA: Ek glo dat die gees aan God behoort, maar nou met meer insig.  Die vlees is ons 

enigste troos.  En ‘n skrale een.  Daarom glo ek nie aan gesond leef nie. 

 

(Delores staan op, pluk ‘n bottel – wat die voorvader vashou, se prop met haar tande uit, 

en skink vir haar.  Pa steek  sy hand uit om ook te kry, maar sy wys hom grasieus weg.) 

 

PA: Ek versuip die siel se sorge met my sintuie.  So ek glo jy KAN NIE gesond leef nie.  

Jou liggaam is net ‘n vervoermiddel vir die siel.  Niks anders as ‘n kar nie. 

 

DELORES: (Met wynglas en sigaar) En daarvoor het Pa nie juis respek nie.  Onthou Pa 

toe Pa met die Ford deur die mieleiland gejaag het om tarentale te vang. 

 

Hulle lag luidrugtig.  Pa slaan met sy hande op sy knieë.  Hy begin hoes. 

 

PA: Fok.  (Delores vat haar pa liefderik en draai met hom in die rondte). 

 

DELORES: (Sing) Toe ek nog eens ‘n kalfie was, toe moes ek honger lyyyyyyyyy.  (Die 

wysie sit om in musiek met die wysie as basis. Haar Pa lag nou eers lekker. Delores dans 

met hom voor die Voorvader verby.  Hulle kom te naby aan hom, hy probeer padgee)  

Pasop.  Jou vere val in my wyn man!   

 

Die Voorvader is nou vies.  Hy ruk hom kamp om. Die Voorvader verdwyn op vloervlak 

deur sy kosyn.Delores maak haar Pa rustig, gebruik die suurstof, en sit terug in die 

rolstoel.   

 

TONEEL  
 

Voorvader kom agter veerloos uit. Dis dus ‘n variasie van kostuum, deur bloot die vere te 

verwyder. Nou  begin die musiek werklikwaar, deur bloot die oppluk van die volume. 

 

VOORVADER: ( Hy’s nou vies oor sy hom geteef het) Bitch.  ‘No wonder’ die man in 

die wit BMW was so siek vir jou nie. 
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DELORES:  Op pad na Ma se uitkenningsparade toe.  Hy was fascinated! 

 

VOORVADER: Hy praat nou met die videokamera soos ‘n interview, of ‘n goeie skinder 

met ‘n pel.  Ons is in die MG op pad verby die lagoon daar by die robots. 

 

DELORES: Ma het weke lank honderde dik boeke gelees dat sy alles kan weet van 

uitkenningsparades.   

 

 VOORVADER: Daai crossing daar verby Milnerton naby Blouberg.  Toe’s die ‘robots’ 

mos rooi, en dié Nora….. 

 

DELORES: Ek is Delores. 

 

VOORVADER: …die Skattie sien  hoe drie mannetjieseende een vir een ‘n wyfie 

probeer deeek! 

 

DELORES: (Begin die vertelling geniet) Die meisie eendjie wou niks daarvan weet nie, 

en hulle spring die een na die ander op haar rug. 

 

VOORVADER: (Bêre die kamera) Maar ons sit in die MG.. 

 

DELORES: Die arme vrou het nie eens kans gekry om haar kop bo water te kry om asem 

te haal nie! 

 

VOORVADER: En daar spring sy uit die kar uit en oor die heining ….. 

 

DELORES: Dit was gang rape – asof ons nie genoeg daarvan gehad het nie… 

 

VOORVADER: Syyyy gooi sommer haar skoene na die goed.  Al die mannetjies mal van 

die skrik, swem hulle in alle rigtings, en syyy….. 

 

DELORES: Die wyfie het soos ‘n kurk bo die water uitgepop. 

 

VOORVADER:  Sy wys vir die ou in die BMW A1 (wys die duim-op gebaar), los die 

skoene net daar… 

 

DELORES: Ek het aan semen gedink.  By my ma geleer.  Sy’t kleintyd my probeer 

pantser teen die aanslae van die lewe.As ‘n man jou verkrag, is dit niks erger as wat hy sy 

vinger in jou neusgat opforseer nie. Damn grotesk, as jy my vra. Ek het my lewe 

deurgebring met prentjies wat by my opkom van verkragters wat rondloop met moerse 

wysvingers wat styf tussen hulle bene staan. 

 

VOORVADER: ‘Not bad”… 

 

DELORES: Nee, ‘bad’.  Ma se sielkunde…. Al wat dit my mee gelos het was ‘n trauma 

van rape-drogbeelde.  Ek druk my ore met my kussings toe om nie na die stront te luister 
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nie, en Ma lag net en gaan aan oor rape is highly overrated en mans is die 

linkerbreinheersers wat kan perde vang, maar nie unicorns sien nie. 

 

VOORVADER:  Oe, niks is vir haar erg nie… dis terrible… 

 

DELORES: Tot hulle die vrou wat by ons gewerk het regtig verkrag het.  Dis die finale 

allerdesperaatste vertoon van manlike libido.  Dis al wat Ma gesê het.  Verkragting span 

die kroon op manlike testosteroon. 

 

VOORVADER: (Bedeesd, gesofistikeerd) Dis oor net die dood vir haar saak gemaak het.  

Dis oor die lewe vir haar daar stop.  Net die dood.  Niks bly daarna oor nie.  As die dood 

so groot vir haar is, is nie eens rape belangrik nie. 

 

DELORES: Ag, ek is so gatvol vir mense wat mense jammer kry.  Doen iets man!!!!  

 

VOORVADER: (met kamera – wil nou fliek maak) Wat sal dit wees?    

 

(Delores neem verhoog onder middel posisie in.  Soos die verteller in 'n Griekse drama, 

vou Delores haar hande in mekaar en begin haar monoloog) 

 

DELORES:  Op  veertig en onvervuld…..(Sy neem ‘n lang pouse) 

 

VOORVADER: (Hy gee kersies en glasies aan) Haal diep asem vir spanning… 

 

DELORES: (Geïirriteerd) Hei!!!!  (Sy haal nou diep asem)  Het  Delores, die 

voormalige, klem op voormalige - aktrise, besluit  om so aanskoulik moontlik haar lewe 

te neem (steek twee kersies in glasies tydsaam aan) Ek was  daar, gaan Delores voort en 

kyk uitdagend na die kamera.  

 

VOORVADER: (Hard) Nee.  Delores het almal wat sy ken na haar huis  genooi.  

 

DELORES:  Hei, shhht.  Die kamera zoom in. Sy stap tydsaam verby die fotogalery teen 

die muur, foto's van vriende geneem deur ‘n kunsfotograaf op haar verjaarsdagpartytjie.  

Die fotos is nie so nice soos die internasionale modefotos wat haar geliefde geneem het. 

 

VOORVADER: (Druk sy ore toe) Don’t go there.   

 

DELORES: (Die Voorvader moet omtrent sy storie ken om by te bly met al die 

kameraskote.  Dit doen hy grasieus en met ‘n dans in sy stap.  Delores wink die 

voorvader in die storie in).  Toe die gaste opdaag…. 

 

VOORVADER:  Ja, ja, ja….,  

 

DELORES: ….het haar voorvader  hulle na binne gelei (wye handgebaar na die 

teenswoordige rustige woonkamer.  Die voorvader moet skarrel om by die mondelingse 

verhoogaanwysings uit te kom.  Delores lag vir hom) 
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VOORVADER:  Haar lafhartige minnaar was ook daar, sê Delores bitterbek.  

 

DELORES: (Sy maak haar oë skrefies en kyk hom vies aan, maar wend haar weer na die 

toneel op hande, en sê pruilmond.) Die man wat haar liefde geweeg en te lig bevind het. 

(Die toneel word nie staties nie – die speelarea verskuif met ‘n nuwe energie)  Op die 

podiumpie in die danssaal, het Delores met toe oë op 'n kitsch vergulde troon in 'n lotus 

posisie met haar kop agteroor gesit (Vly haar in ma se stoel neer. Demonstreer toe oë, 

duim en wysvinger van lotus posisie en kroon met gebare). Wit rok, stringe pêrels om die 

kop en in stringe tot op die grond (Om hierdie te mime- die draai van die stringe pêrels 

om die kop,  sal voldoende wees.  Sou die regisseur egter besluit om regtig stringe te 

voorskyn te laat haal en  te gebruik, wat ook baie goed sal werk, moet hy/sy egter onthou 

om die konvensie wat hy/sy stel vir die stuk, deur te voer, en by soortgelyke gebruik van 

props die konvensie deur te voer) 

 

VOORVADER: Mmmm- Hmmmmm. Sjoe, jy’s ‘n goeie aktrise.  Jammer jy’s so ‘n 

‘has-been’. 

 

DELORES: Watch my. (Sy vervat) Almal, haar minnaar inkluis, het gemeen dis een van 

hulle gasvrou se gewone aanlope vir 'n onvergeetlike aand. Maar ure later toe die drank 

begin trek en die gaste honger word, het haar minnaar begin torring aan die mediterende 

gasvrou (Delores klap beide hande oor mond in ‘n skok gebaar. Snak na asem. Die 

klimaks volg). Delores was toe reeds ure gelede dood. Oordosis. (Sy rammel vinnig die 

laaste woorde af)  Sy het die koerante gehaal en die TV en die uitwerking op die gaste 

was soos beplan. Onuitwisbaar.  

 

VOORVADER: (Pak sommer die kamera weg) Die storie is glad nie snaaks nie. Jy weet 

jou sin vir die dramatiese is ongesond. Maar jy’s tog so lief vir over-the-top gaan.  Pity 

die wêreld van stars en sticky en slick pienk slette het jou verloor. 

 

DELORES: O hulle het – het hulle.  Watch this space.  (Delores lag) 

 

VOORVADER: Selfmoord is soos opskop. Jy gaan uiteindelik tog alles moet oordoen.  

Dan sit hy die kamera af en haal die batterye uit. (Hy mime) Hy haal die bandjie uit en sit 

dit in sy mond. Hy kou stadig aan Delores se fliek en sluk haar voornemens in. 

 

DELORES: (Sy trek haar skouers op)  My fliek het al twee keer geëindig. Die eerste keer 

nadat ek Waiting for Godot gelees het.  Ek het besef die lewe het toetentaal geen 

betekenis nie. Toe het dit vir my gevoel my fliek is klaar. En die dag toe my meisiekind 

gebore is, het my fliek ook klaar gevoel. Twee verskillende eindes. 

 

VOORVADER: Gelukkig het daar elke keer die volgende dag weer een begin. 

 

DELORES: (Knik dankbaar.) Maar elke klok moet een of ander tyd gaan staan. Dis ‘n 

reël. Die dood beëindig lewe, maar gee weer oorsprong aan nuwe lewe.  
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VOORVADER: (Hy probeer haar skielike verlies aan lewenslus en energie teenwerk.  

Hy regie haar, kwansuis weer vir die kamera) Sy lig haar glas. Welkom in die eindelose 

voortgang van lewe.  

 

DELORES: Jy kom, jy gaan en jy kom. Alles ‘n komplot. Die regisseur het ‘n kring 

geskep. Ons moet streef om dit te geniet.  (Delores leun moeisaam vooroor en druk die 

sigaar in haar wynglas. Haar hand bewe effens.) 

 

TONEEL  
 

Verspotte musiek begin.  Dis iets waarop hulle nou-nou die liedjie later in die toneel kan 

sing – eerder ‘n percussion gedrewe   pieng!-klonk!–tack!   as “musiek”.  Voorvader lei 

Delores se aandag af.  Op die  voorverhoog verlei hy Delores om nader te kom.  Hy slaan 

‘n pose van kom speel, met sy rug na die gehoor.  Die lig is pers in sy rug.  Hulle sou 

skree oor en weer vir mekaar, behalwe vir die feit dat die Voorvader ‘n mikrofoon dra.  

Hy praat dus beheers.  Sy antwoord  luidkeels op sy ritme en winkende houding.  Hulle 

gesels terwyl hul amper soos rasie-leiers beweeg (of sixties tieners wat los-dans). 

 

DELORES: Jy weet my  bene word gou moeg. My gees is in die blou blou lug en Ma s'n 

diep in die bruin aarde gegrawe. Veral na wat met haar gebeur het.   

 

VOORVADER: Die siel is nie die stoflike of die astrale liggaam nie.  Nie die bloed van 

die liggaam nie. 

 

Die voorvader glimlag net. Dit is nie sy plek om kommentaar op Delores se probleme te 

lewer nie.  

 

DELORES: En Ma dra sykouse. Vroue wat sykouse dra, maak my baie agterdogtig. Ek 

kan dit nie help nie.  

 

VOORVADER: Die siel is onaantasbaar, kan self onderskei, het kennis wat bo-aards is.  

Amen. 

 

DELORES:  (Begin nader aan hom kom) Tussen haar kaal bene en die ragfyn sydrade 

wat haar bene bedek, lê die wye wêreld. Trots. Die bousteen van ons voorgeslag. 

Wanneer dit met jou sleg gaan, bly jy doodstil en werk jou gat af aan geleenthede om  te 

verbeter. Doeners survive, my liewe voorvader. Die lewe is een groot moontlikheid. 

Simpatie maak mens swak. Dis gaaf as jy my optel, maar hou net jou bek terwyl jy dit 

doen. Delores het 'n kleintjie dood aan mense met jammer harte. 

 

VOORVADER: (Hy leun deur sy kosyn en haak iets af.  Dis ‘n kabaretbaadjie.  Die 

voorvader trek formeel die kabaretbaadjie aan, die das en als reeds in plek.  Delores help 

hom seremonieel.  Hy girts dit vas.  Delores geniet dit).  

 

DELORES: Moenie Ma weggooi nie.  Altyd tussen die ewige verdoemenis en selfmoord. 
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VOORVADER: (Lok haar uit) O, as jy eers begin spoed kry oor dinge wat jou op aarde 

irriteer. Spoeg en spat en skel. 

 

DELORES: Veral  met 'n traan in die oog.  Soos die predikant en sy vrou. Behandel my 

mos soos 'n kind wat te veel in die son was.  

 

VOORVADER: (Hy steek sy kabaretkierie ver vorentoe na die kamera en praatsing 

Delores se dilemma vir die kamera:) 

Die predikant was nou al so baie by Maaaa 

Dat ons  hom losies kan vraaaaa, 

 

DELORES: (Nou rug aan rug met die voorvader) 

En sy vrou, die pou-ou-ou, kom net saam om 'n traan te pik-pik-pik 

elke keer wat Ma haar tee sluk-sluk. 

  

Ag, tannietjie ( piep Delores  sydelings agter haar hand) 

solank tannie nie toelaat , o nee, nie toelaaaat… 

 

VOORVADER: Dat tannie, jou siel, o, jou siel,  

deur hulle besmet word nie, 

besmet word nie, (vul die voorvader met 'n diep stem en Brasse-van-die-Kaap se beat 

aan) 

 

SAAM: Solank jy bly onderskei-jei-jei,  my ou mensie. 

 

DELORES: (skinder tersyde en intiem na die kamera toe) Die dominee se vrou sit haar 

spierwit babahandjie op Ma se been.  . (Delores draai liefies om en om.)  

 

TONEEL  
 

(Die musiek ‘ fly me to the moon and let me play among the stars’  klink op en die 

Voorvader lig status word verdryf deur helder lig aan Pa se kant.  Pa sing met 'n hees 

fluisterstem saam. Dis wat Delores se aandag trek uit die vorige toneel uit.) 

 

DELORES: (Op pad oor van die voorverhoog af.  Die Voorvader verdwyn in die gordyne 

in) Pa klink nou soos Richard Harris. 

 

PA: Ja, waar hulle die kanker uitgesny het, vervlaks. 

 

DELORES: (Besig om by die CD speler die klankbalanse te verander) Pa moet nou 'n 

kontrak losslaan om sexy gedigte voor te lees.  

 

PA: Belowe jy sal eendag Fly me to the moon op my begrafnis laat speel. (Hy neem 

Delores in sy arms en knipoog)  En belowe jy sal nie in die kerk gaan sit nie, want netnou 

beneuk jy die diens in sy glory in. (Hulle dans vir ten minste ‘n minuut in stilte – net met 

Sinatra saggies hoorbaar.  Pa los haar en gaan vroetel vir sy suurstofsilinder.  Sit hom 
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net reg.  Hy maak hom gemaklik in sy rolstoel.  Delores kyk net.  Die paartie kom nog. 

Delores draai reg vir ‘n gesprek met Ma.) 

 

TONEEL 
 

Delores speel tussen die Pa en Ma areas.  Na die eerste paar verwisselinge gaan Ma aan 

met haar business.  Die beligting help die spelers uitlig in hierdie combo-tonele. 

 

DELORES: (Sag) Ma, dis ongelooflik hoe sjarme nooit vernietig raak nie. Sjarme is God 

se grootste geskenk aan 'n man.  

 

MA: Mens moet jou emosies kan temper as jy wil oorleef. 

 

DELORES: Hoe het Ma dit reggekry om Pa doodeenvoudig uit te skop. 

(Ma draai weg en hou haarself besig)  

 

PA: Sielkundiges gaan almal hel toe.  Hulle is so dekadent dat die hemel hulle niks meer 

bied nie.   

 

MA: Jou pa is my naaste.  Ek het hom nog lief, maar ek het hom nie meer nodig nie.   

 

DELORES: Miskien is dit die enigste weg waarlangs ons kan liefhê.  Hartstog brand ‘n 

mens uit.  Die liefde kan instaan vir alles.  Pa kon dit nie glo nie né? 

 

PA:  Sy’t my wraggies – sowaar as die warimpelste wragtag eendag ophou vergewe.  Ons 

kon nog ons ding doen, maar sy het haar gat aan my afgevee. Belowe my dat jy op 

Blouberg vir my sal waai as ek doodgaan.   

 

(Delores oor na Pa; gaan sit by hom.  Hy streel haar neus) 

 

MA: Ek kon sy gewonde ego streel elke keer na ons saam was, maar ten minste kon hy 

my nie meer wond nie.  Ek het hom nou in die publiek help as hy so verskriklik 

onbetaamlik raak wanneer hy gedrink is, sonder om dit persoonlik op te neem.   

 

DELORES: Ek is bekeer, Pa. Ma se liefde vir Pa is soveel beter op hierdie manier as die 

een wat ook hartstog by gehad het.  Dis dalk die enigste manier om lief te hê.  Wanneer 

jy nie meer jou geliefde nodig het nie. 

 

PA: (Kyk in die verte, draai sy kop weg van Delores)   

 

DELORES: (Vir haar pa. Sy voel nou jammer vir hom,staan op en beskryf hom vir Ma.)  

So is my pa.  Hy laat my dans en dans.  Alles is vir hom ‘n knipoog.  Hy sal een oomblik 

Winston Churchill se oorlogstoespraak verbatim aanhaal, skielik oogknip en sjarmant 

begin dans. (verwys na Pa) Mens kan nie iemand wantrou as jy hom respekteer nie. 
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MA: (Wil klaarspeel met die onderwerp. Delores dwing haar tot dialoog) ‘n Suksesvolle 

huwelik is die grootste menslike voorreg op hierdie klipperige planeet.  Baseer dit op 

liefde, reël dit deur intellek, ‘n gedeelde waardesisteem, humor en respek. 

 

DELORES: Wanneer oorskry hy die grense van vergiffenis?  ‘n Mens mag tog nie in 

twee breek om iemand lief te hê nie.  Of die huwelik so  streng en benepe bedryf nie. 

 

PA:  Ma praat altyd van keuses.  Jy onthou toe die bediende gerape is.  (Ma gaan sit met 

haar rug sideways gekeer na die gehoor) Ma het als vir haar gedoen; dokter toe gevat, 

haar oortuig dat rape is - iemand steek sy vinger in jou neus.  Ma het nie gestress nie.  

Die vrou het sommer aanhou werk.  Sy het met die vroue in die buurt hard en baie 

gepraat, maar nie by die huis gestress nie, want MA het nie gestress nie. 

 

MA: Dit gaan oor keuses.   

 

PA: Sy het hard met almal gepraat wat wou hoor, net straataf van die huis.  Waar Ma haar 

nie kon hoor nie. 

 

MA: Jy kies. Jy kies om te lag of te huil. (Ma lag) Staan ‘n slag stil en kom in aanraking 

met jou kop.  Mens moet ten minste ‘n uur per dag in jou eie goeie geselskap deurbring. 

 

DELORES: Ja, ma, maar 24 is ‘n bietjie much. 

 

PA: Ek kry jou ma jammer.  Wat vassit aan haar eie goddelikheid.  Sy gaan vir altyd en 

altyd alleen wees.  (Die nodige tegniese oorgang vind plaas) 

 

TONEEL  

 

VOORVADER: (Swaai uit die kosyn, met vere de luxe, en begin praat terwyl hy dansend 

die verhoog ‘n bewegings-eer aandoen). Teater groei verbeelding.  Verbeelding vat die 

vrees weg.   

 

DELORES: Dis die pad wat ons moet vat.  Ek, Ma, Pa, kinders.  Maar ons is ingebreek 

en gekniehalter.  Doofstom akteurs met ‘n stinkende script. En ek sien geen fokken 

regisseur nie. 

 

VOORVADER: Aan die einde van die drama, by die finale resensie, word die karakter 

beoordeel grootliks deur die spel. Maar jy raak nou so serious – dis eintlik depressing. 

 

DELORES: Tyd vir straatteater. (Sy wil opspring en gereed maak.  Die voorvader spin ‘n 

web om haar; sy loop draaie asof sy wil ontsnap van hom, maar hy maak haar rustig) 

 

VOORVADER: Sit, sit.  Spaar ons die drama.  (Hy skakel die kamera aan.  Vir gehoor in 

kamera) As sy so gatvol raak, lei sy mos haar kinders in die verderf in.   
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DELORES (wuif die gedagte weg) Nie gatvol nie – opgestop van emosies. (Sy’s op – 

voor die spieel, en doen net die rooi voorkop-kol, swaai ‘n rooi serp om en die beret, die 

rok hoër op word ‘n mini.) 

 

VOORVADER: Sy sleep haar dogter, met make-up en als, Cavendish toe, en maak ‘n 

scene wat jy nie kan glo nie. (Dis soos ‘n tydsprong. Delores loop asof doelgerig, stop in 

‘n Twiggy pose - barbiedoll pose).  Freeze.  Blackout. (Dit gebeur tegnies) 

 

TONEEL  
 

 (‘n Lig kom op Ma op) 

 

MA: Jy’s op pad Kunstefees toe. 

 

DELORES: (Weet wat kom) Ja, Ma….. 

 

MA: Met jou Volkswagentjie? 

 

DELORES: Ja, Ma. 

 

MA: Het jy enige waarborg? 

 

DELORES: Ma! 

 

MA: En jy gaan hopelik nie weer saam met daardie spul daggarokers wat jy ken nie. 

 

DELORES: Nee Ma, eerder suiplappe! 

 

MA: Gaan jou eks? 

 

DELORES:  Ek slaap nie meer met hom nie ma.  Leef hy nog?   

 

MA: (Lig net ‘n vinger van waarskuwing)  

 

DELORES: Ek gaan my vlerke oefen. Die Klein Karoo is soos 'n groot wye vliegveld.  

 

MA: Jy’s behep met vlieg. Jy is op die aarde, Delores.  Dis nie die hemel hierdie nie. So 

seks is die maatstaf? 

 

DELORES:  My hart is nie so swart soos Ma vir almal sê nie. 

 

MA: Nou hoekom sien jy so baie swart? 

 

DELORES:  My dogter sal vir Ma sê mens se gedagtes is tog die wêreld waarin jy leef?  

Hartseer mense is die alleenste mense.  
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MA: Wat is dit met jou en al wat ‘n skewe gedagte is?  (Voorvader verdwyn in sy kosyn 

in met ‘n gimnastiese opswaai.  Onder die volgende toneel klim hy aan die buitekant van 

die kosyn – ongesiens af, en verskyn, met sy kamera later van agter die kantgordyne aan 

Ma se verhoogkant Ma skud net haar kop heen en weer.) Kyk vir my sykouse asseblief.  

En gee hulle net hier. 

 

DELORES:  (Vind en gee die kouse aan)  My lewe is eenvoudig.  Dis as ek objektief 

daarna kyk.  Binne die parameters van die redelike man.  (Sy maak die koppies pissed off 

bymekaar) 

 

MA het tussen die gordyne verdwyn.  Lig doof. 

 

TONEEL  

 

DIE VOORDEURKLOKKIE LUI 

 

DELORES: Aaaaagggghhhh shit. Kom binne!  Wie’s dit! 

 

VOORVADER: (Hy vat kamp pad na die driepoot om die kamera staan te maak.) Die 

ewige pasiënt. 

 

DELORES:  (In een van Ma se stoele. Fluister)  Nie SYYYY nie. 

 

VOORVADER: (Fluister ook hard) Jy kan haar mos help. Troos is haar kruk. 

 

DELORES: (uit ‘n amperse afkeurskreet kom haar verwelkoming)  AAAAhhhh – haaaa 

(sy vlieg op as haar vriendin binnestrompel met ‘n pakkasie of twee) my darling!  Kom 

binne! 

 

PRINSES: (met haar geel pakkie en rooi handskoene. Haar netjiese kapsel het oor die 

een kant van haar gesig getuimel) Delores, waar is jy!  Hoekom kom jy nie deur toe nie?!  

Jy moet hoor…… 

 

DELORES: (Het nou die geswolle wangbeen gesien) Kyk hoe geswel is jou wang – 

wat…. 

 

PRINSES: Dis my boyfriend se vrou. 

 

VOORVADER: (Net tussen hulle twee) Die wettige eggenoot…… 

 

DELORES: (Net tussen hulle twee)   'n verontregte vrou in Kampsbaai. 

 

PRINSES:  Sy’t mos uit die huis uit weggehardloop.   

 

VOORVADER: Die eerbare ding gedoen  
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DELORES: Die huis verlaat. 

 

PRINSES: Whatever.  Toe vanmiddag gaan ek soontoe om rustig mates te vat. Maar jy 

sal my nie glo nie, Delores,  sy het op my gespy.  

 

(In Delores se woonkamer sit die voorvader reeds na hulle gedraai asof voor die TV en 

krul soos hy geluidloos lag. Hy probeer stel – seker volume, met ‘n sigbare remote 

contro. Delores se vriendin se sepie speel oor die skerm.) 

 

DELORES: Maar waar kom jy aan die wang? 

 

PRINSES:  Wag nou, dis wat ek jou wil sê!  Ek het haar nie sien kom nie.  Ek was binne.  

Maar sulke bangles.  Groot wit luxury kar.  Sy’s so ‘n Oriental looking vrou.  Daar gaan 

die voordeur oop.  Natuurlik haar eie sleutel.   

 

VOORVADER (Hy gaan nou die aksie uitbeeld, en kommentaar lewer.  As hy die eerste 

keer praat kan Darling vir ‘n oomblik wonder of iets gebeur het, maar daarna is die 

Voorvader onsigbaar)  Die vrou se gesig verstar van wrede woede.  (Hy boots haar na – 

amper ‘n skadu van Prinses, sowel as die protagonis van die verhaal.  Delores vind als 

toenemend snaaks). 

 

PRINSES:  Hu? Anyway, ek staan toe nogal op die leer.  Maar sy kom vir my met ‘n 

moerse besem.  (VOORVADER wys) 

 

VOORVADER: Die winternagvrou in haar liefde versmaad. 

 

PRINSES: En sy begin slaan my daar.  Oor my kop, orals.  Sy slaan en slaan. 

(VOORVADER wys, en Delores join in.  Hulle is nou half agter Prinses – die 

spieelbeelde van haar vertelling.  Hulle stuur haar op.  Voorvader  maak ‘n vrouerige 

stem) 

 

VOORVADER: Sy sal later haar laaste besittings verwyder, wat oorbly uit ‘n huwelik 

van 19 jaar.   

 

PRINSES: Maar sy slaan my SO, dat ek bo van die leer afval. 

 

VOORVADER: Hulle was net negentien jaar getroud.  Arme ding.  En alles gebeur in 

doodse stilte.  (VOORVADER en Delores beeld ‘n tweegeveg uit – die keer miniatuur, 

maar geluidloos.  ‘n Goeie 15 sekondes.  Prinses is salig onbewus.  Smarterig staan sy en 

leef die effek van haar vertelling) 

 

PRINSES:  Maar ek kry dit reg om by die deur uit te kom. (Voorvader wys hoëhak-

poging, en valslag, en handeviervoet kruip.  Hy kom regop) 

 

VOORVADER: Soos 'n Olimpiese atleet (Fluitgeluid dui die spoed aan) Adrenalien in 

rou vorm.   
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PRINSES: Gelukkig hol ek haar toe weg.  Sy’t so ‘n bleddie nou dingetjie aangehad. (Die 

voorvader demonstreer die hardloopaksies in slow motion.) Ek is vier blokke op teen 

daai bulte, ek sê jou. (Voorvader wys die opgetrekte rokke-resies, wat eensklaps stol; en 

Darling val vooroor – op die bed, van uitputting)   

 

DELORES: Wat sê Bill? 

 

PRINSES: Bill sal haar uitsort.  Hy’s baie kwaad.  ‘n Sekuriteitskar het my toe opgelaai.  

 

DELORES: (Vee die lagtrane uit haar oë; Prinses streel oor haar geswolle wangbeen. 

Die VOORVADER hou een van die dramatiese laaste posisies. DELORES elmboog die 

VOORVADER uit die pad, en wys hy kan solank die bad tap) Kom ek tap vir jou ‘n bad. 

(Sy omhels haar maat)   

 

PRINSES: (Sy snik snottend) Ek het niks aan haar gedoen nie. Die vernedering.  

 

DELORES:En nou? 

 

PRINSES:Maar ek wil nie ‘n saak maak nie.  Wag maar tot Bill met haar klaar is. (Hulle 

gaan na agter en Delores help haar in stilte in die bad.  Met of sonder klere. Trek dalk 

die skerm voor die bad in. As ons haar weer sien, is sy in ‘n  nagkabaai in.) 

 

VOORVADER: Susters verenig. 

 

TONEEL 
 

Delores sonder haar af in ‘n stoel.  ‘n Flashback is op pad – die fotosessie met haar ex-

man toe sy nog swanger was.  Die minnaar-aktrise verskyn weer in die mansklere.  Een 

ligstraal uit die plafon val op Delores.  Die res is ‘n donker ligtoestand.  Die musiek 

begin as ‘n skril klank wat herinner aan skroeiende hitte; ‘n bakkende son. Die musiek sit 

mettertyd om in “Oh baby do you want to dance”. Die minnaar aktrise voer ‘n 

bewegingssekwens uit wat om Delores afspeel – ‘n fotograaf wat ‘n model afneem.  

Delores raak bewus hiervan.  Sy staan op.  Poseer kastig.  Bewonder haarself in die 

spiel.  Sy kom agter iets skort.  Haal ‘n kussing van die stoel af en prop onderhaar hemp 

in asof verwagtend.  Die toneel geskied sonder dialoog.  Die gehoor MOET weet dis die 

minnaar.  Die toneel begin rustig, en bly op so ‘n energie-vlak.  Dit styg egter in ‘n 

intensiteit van toenaderings.  Dis ‘n gelukkige paartjie wat uiteindelik redelik voor op die 

verhoog in ‘n intiemer omhelsing betrokke raak.  Hulle aandag word egter afgetrek 

wanneer die musiek waarop hulle oomblikke gelede gedans het, omsit in effe steurende 

klank.  ‘n Verheldering van die lig trek die aandag, selfs die focus van die paartjie, na die 

toneel waar Ma verkrag word.  Die paartjie aanskou die toneel wat hom gaan afspeel 

eers hulpeloos in stilte. 

 

TONEEL 
 



 25 

(Musiek op.  Dis dadelik forceful.  ‘n Polsende swart Afrikaklank, wat dalk al in een of 

twee vorige oorgange teenwoordig was, as deel van die Vuisvoos selfs) 

 

DELORES: (Sy begin uit haar posisie van die vorige toneel hiermee.  Daar is ‘n opbou 

by haar.  Eers sê sy dit vir wie daar is om te hoor.  Dan word dit harder, en vind sy die 

ouens wat nou boere was, en die kroegman, en die verhoogbestuurder, nou in verslete, 

donker oorpakke en vrot tekkies en balaclavas, en sy pleit met die feite by hulle.  

Wanneer sy te naby kom word sy bloot eenkant gesmyt, want sy is nie ‘n faktor nie; sy is 

nie daar nie.  Die bullebakke gryp Ma, en sleep haar offertafel toe.  Sy maak nie ‘n geluid 

nie, maar baklei soos ‘n god.  Na die einde van die toneel raak dit meer buite beheer, tot 

sy heeltemal ingee.  Haar statigheid probeer behoue bly, maar lyk eintlik belaglik soos sy 

mishandel word. Die toneel vries kort –kort wanneer ‘n karakter iets sê)  

 

PA: Ons is al twintig jaar geskei.  Ek eet nog elke middag haar kos.  Ek was net gou weg 

om vir haar pille te gaan haal vir haar rugpyn.  (Die fokus skuif nou.  Die rituele 

verkragting begin.  Dis beheersd, maar walglik staccato forseer die mans hulle een vir 

een oënskynlik op Ma af)  

DELORES: Ma is ‘n lady.  Sy buig nie graag haar nek nie.  Dis geslagte lank ingeteel.  

(Delores is op  die voorverhoog, waar Ma nou-nou sal neerslaan. Delores beheersd of 

histeries – soos die regisseur verlang.  Die videokamera pen die aksie vas op c/u) 

VOORVADER: ‘n Lang nek maak die kanse vir keelkanker soveel groter.  Hulle gryp 

haar aan haar keel, wurg haar dat die fyn aartjies in die spierwit vel bars.   

DELORES: (Vir haar minnaar; in ‘n toenemnde toestand van despair) Hulle spalk haar 

op ‘n bed, soos ‘n mens ‘n skaap spalk. (Delores raak naar en giggel senu-agtig.  Sy is op 

die punt waar haar bene onder haar ingee.  Sy skree ten hemele) Ma is twee-en sewentig 

jaar oud! 

 

(Die ritueel is klaar, en die mans weg.  Daar is doodse stilte vir lank.  Delores is op die 

voorverhoog op haar knieë, vuis in die mond.  Ma is op haar maag op die offertafel.  Sy 

begin afskuif en loop tot langs Delores.  Sy het pyn en trauma. Sy is geskok. Ma val langs 

Delores. Delores kyk haar aan asof ma haar verraai het)   

 

GORDYN 

 

POUSE 
 

 

 

 

 

TONEEL  

 

Die Voorvader agter die kamera.  Delores – in ‘n nuwe kostuum –helder om die 

depressie te verdryf, wag senu-agtig op haar broer by die lughawe, en skep sommer 

afstand dat sy na hom kan hardloop as hy aan die bokant van die anderkant van die 

verhoog verskyn) 
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VOORVADER: (Terwyl Delores pronk vir die kamera) So,  Dis wat dit vat om jou broer 

hier te kry.  Al die pad van oorsee. 

 

DELORES: Na hy destyds oor die aanloopbaan weggestap het, was niks meer dieselfde 

nie. 

 

(BOETIE kom aangestap met ‘n groot tas, en terwyl lg gesprek voortgaan, loop Delores 

die Voorvader skoon uit die pad uit, loop Boetie tegemoet, omhels hom vurig, druk haar 

neus in sy nek, hulle draai om en om. Hy gaan sit op Ma se stoel soos in ‘n koffiewinkel. 

Wanneer Delores haar rondes doen oor die res van die verhoog- bitchend  teen ‘n 

tewende Voorvader, verdwyn die Boetie area uit fokus – met beligtingshulp.) 

 

DELORES: (Oor omhelsing heen) Ek was bang ons herken mekaar nie.  15 jaar is ‘n lang 

tyd.  Maar ek het jou van ver af herken.  

 

VOORVADERS: Nie eers ‘n foto vir jou gestuur nie – in 15 jaar.  Wou nie jou en die 

kinders sien nie, of skryf nie. 

 

DELORES: Aan jou Engelse jas en jou Engelse serp. En die bril.   

 

VOORVADER: Jy is die ligkant van sy lewe….nou nog. 

 

DELORES: Jy’s net vies want hy glo nie in jou nie. Hy’s ‘n realis.  En hy’t twee grade.  

 

VOORVADER: (Die kamera is nou monteer. Hy dans spottend al om hulle) En hy hou 

nie van jou geliefde nie.   

 

DELORES: Die twee mans in my lewe.  My minnaar is ‘n hedgehog.  Vinnig produseer 

en aanbeweeg.  Hit and run.  Never a dull moment. (Na Boetie) Jy is nog so kalm en 

beredeneerd.  Ma se lig.  Ek wens jy kon weer deel word van my en die voorvader se 

lewe. 

 

BROER: (Ignoreer Voorvader aanmerking.  Voorvader ruk hom sigbaar op en gaan 

kosyn toe.  Broer skater tog van die lag, maar op ‘n preutse, amper kamp- Britse manier) 

Jy’s weer pa se oogappel.  Ek het al die reëls gevolg en jy’t hulle almal gebreek.   

 

DELORES:  Ek het soms so sterk gevoel, ek was bang ek word ‘n seuntjie. 

 

BROER: Ek was te gehoorsaam na sy sin, en niks wat jy gedoen het kon hom skok nie. 

(Nou gretig om te gaan) Kom ons gaan.  Ek moet by Ma uitkom. 

 

DELORES: (Sy loop om hom en boks en stamp en trek hom, soos ‘n dogtertjie)  Jy kom 

by my bly. 

 

BOETIE:.  Laai my by ma af.  Dis op jou pad. 
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DELORES: Nee, ek wil dinge met jou praat. 

 

BOETIE: Ek’s nie hier vir speel nie sus.  Ek wil na Ma toe gaan 

 

DELORES: (Amper onverklaarbaar vervies sy haar) As jy soontoe wil gaan, vat ‘n taxi. 

(As hy opstaan om dit dan te doen, gryp sy ook haar sak en siedaar, weg is sy.Sy is agter 

die Chinese skerm in.  Boetie stap rustig in die rigting weg waarvandaan hy gekom het.  

Die Voorvader trek solank met sy kamera oor bad se kant toe.  Na ‘n rukkie kom Delores 

soos ‘n stout kind anderkant die skerm uit, en  soek haar Broer.  Sy weet eintlik hy is weg.  

Sy doen nou ‘n minder confident tantrum.)  Ek verdink jou steeds dat jy oorsee is om 

wraak te neem op my normale lewe.  (Een die lig doof op haar en gaan aan op haar 

vriendin in die bad.  Die kamera wys na haar.  Delores gooi ‘n serp of wat af, en loop 

oor bad toe. Die doof en opbring van ligte skuif die fokus.) 

 

TONEEL  
 

(Delores kam haar vriendin se hare en mime dat sy ‘n warm bad tap. Sy haal Old Brown 

Sherry van die offertafel af en hul gegiggel wys hul is al ‘n ruk daarmee aan die gang.  

Hulle drink uit blikbekers uit, en ons hoor hul skink. Sy sit soos teen ‘n badkamermuur 

langs haar pel.) 

 

DELORES: Niks lyk op die einde ooit soos ek dit beplan het nie. 

 

PRINSES: (Die vriendin begin dronkverdriet kry) Bill gaan my nooit weer wil sien nie.  

Mmmmm. Ek het hom diep-diep lief.    

 

DELORES: Jy – kan net jouself liefhê. Ek dink nie jy kan altyd aan een mens getrou 

wees nie Jy sal altyd bly soek na voortdurende reassurance…  

 

VOORVADER: (Hy sissss sy goedkeuring kamp) Skoonheid! Mans is haar kommoditeit.  

Pruilbekkie en blond. 

 

PRINSES: Jy maak my seeeer Eina!? 

 

VOORVADER wys sy moet die dolk deur die hart dryf. 

 

DELORES:  Liefde word op jou gemors, want jy kan dit nooit met rente teruggee nie. Jy 

is te ydel.  

 

(Daars ‘n kinderagtige dogtertjie tantrum gebaar in die bad. Delores trek ‘n haarlok 

skerp en hou hom.) 

 

Gaan jy more onthou wat ek sê?  

 

PRINSES: Auuuch. 
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DELORES: (Sy los en lag)  Toe maar, dit maak nie saak nie. Dit hou nooit op nie.  As 

hulle nie by jou inbreek nie, … 

 

PRINSES: Wat het ek verkeerd gedoen dat God my so haat? 

 

DELORES: ….ry die buurman jou hond dood 

 

PRINSES: Dink jy God praat met my? 

 

(Dit raak te veel vir die vriendin. Sy huil al meer intens en gaan op die agterrand van die 

bad sit. Dan buig sy stadig vooroor en syg soos 'n marionet op die badkamervloer neer. 

Lights out.  Die ander twee kyk na haar soos na ‘n begrafnis, en laat haar alleen.) 

 

VOORVADER: Daar is mense wat die vaalte van die lewe soos ‘n kleed om hul vou.  

Met troos as kruk.  

 

DELORES:  Is sy nie skaam om so te snotter nie? 

 

VOORVADER: Nee.  Sy het gevra vir hartseer. Elke mens se unieke benadering tot 

depressie bepaal op die ou einde  'n persoon se waarneembare karakter.  

 

DELORES: Oe, nooit te oud om te leer nie. 

 

TONEEL  

 

MA:  Depressie is theomania.  Die lyer verkeer onder die illusie dat hy of sy te goed is 

vir dit wat met hom of haar gebeur. (Haar ma gaan voort met skryfwerk in haar stoel) 

 

DELORES: Ja, Prinses is 37 en haar pa noem haar nou nog sy prinsessie. Al haar lovers 

moet haar Prinses noem. 

 

VOORVADER: Sy’s ‘n pyn. (en spring op die tafel – sit Ma by die tafel en werk? ) 

 

DELORES: Dis ongelooflik hoe sy ander se ongelukkies uitbuit om haarself beter te laat 

voel. En sy weet alles van almal. Voordat jy nog weet dat die noodlot jou behoorlik getref 

het, vertel Prinses dit al vir ander mense. Syt het ‘n baie spesiale band met die noodlot.  

 

VOORVADER: Op aarde kry ons die perfekte balans tussen hemel en hel. (Die 

voorvader sprei sy hande sywaarts sooos 'n voël se vlerke. Hy het 'n swart leotard aan en 

staan op een been soos 'n flamink en buig met sy bolyf vorentoe.) Sommiges (sing hy in 'n 

ryk bariton stem) sien die h-e-m-e-l waar hul g-a-a--n. Ander sterf s-t-a-d-ig in die 

swaeldampe van die aardse h-e-l.  

 

DELORES: (Fluister vir haar broer wat oorkant haar sit aan Ma se kant van die 

verhoog)  Ons moet Ma kry om te praat. 
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BROER: (Skud net sy kop.  Ma staan ‘n slag op, skuifel amper oor die vertrek, kry ‘n 

bondel papiere en gaan moeilik terug na die “lessenaar”.) 

 

DELORES:  (Staan op en gaan haal dieselfde bottel wyn waaruit sy voorheen gedrink 

het.  Sy skink in die loop en gaan sit weer)  Ek het gelees dat gesonde suksesvolle mense 

wonderlike orgasmes in gemeen het. (Ma kyk nou gesteurd op). Weet Ma dat ek presies 

sewe jaar laas ‘n orgasme gehad het?  

 

MA: Ai, Delores.   

 

DELORES: Vra my broer. Om God lief te kan hê, moet jy “the little death” ervaar.  In 

die hart van elke orgasme proe 'n mens 'n skeutjie dood. 

 

MA: Delores, jy’s onbeskaamd.  

 

DELORES: God is seksueel. Hy het ons na sy beeld geskape. Seksdrang, goddelike 

oorlewinsdrang. Libido versus Thanatos. (BOETIE het oorgeloop na die lessenaar.  Hy  

sit sy bril op. Hy lees Ma se manuskrip.) Daai mans …... Sou mens kon praat van 'n 

misplaaste oorlewingsdrang?  Dierlik, maar nie sonder sin nie? (Boetie skrik, en loer oor 

die bril na wat gaan kom. Ma gaan onverstoord voort.)  God se aarde vul my met 

sensuele sensasies. Seks en sjokolade, swembaddens en sweet, rooiwyn, olywe, melk en 

aarbeie, perde en die reuk van leer, nat grond en rooi modder. 

 

MA: Delores, gaan doen iets aan jou hare.  

 

DELORES: Ma, vertel presies wat gebeur het. Vertel presies. Moenie oor my worry nie.  

Worst case scenario: Vaderlike liefde aan die medemens kan ook aan diegene wat nie in 

Jesus glo nie, ‘n plek in die hemel besorg – dis wat die pous gesê het in 1999.   

 

STILTE 

 

Maar Ma sê niks.  

 

STILTE 

 

Almal het iets te sê maar Ma sê niks.   

 

STILTE 

 

Ma moet daaroor praat. Wat help die groot opkrop en niemand praat nie – nie met Ma 

nie. 

 

MA: (Lag). Jy is uiters persoonlik. Wie sê ek het nie gelieg nie.  (Sy raak oorstelp en 

kamoefleer dit deur haar stem te verhef)  Wat weet jy regtig van my lewe?  En wat het dit 

buitendien met jou te doen? 

 



 30 

(Die voorvader staan langs die kamera. OF NIE.  REGISSEUR SE PREROGATIEF. Hy 

hou sy hand voor sy oë. Delores byt haar lip, kan dit nie hou nie en spring op.  

 

DELORES: (Nou emosioneel.  Sy begin trane genereer vir die begin van die volgende 

toneel)  Daar is grense aan belaglikheid.  (Sy draai haar rug op die gehoor, en terwyl sy 

haar glas ledig in haar keel af, verdwyn die res van die spelers onder dowwe beligting; 

die Voorvader in die kosyn op.  Delores gaan sit en trek haar bene op.  Sy kyk in die 

verte.) 

 

TONEEL 
 

(‘n Toneeloorgang dui ‘n dramatiese wending aan, dalk met klankeffekte en musiek. Die 

aktrise wat die Geliefde speel voer weer die dans uit.  Ons hoor die Geliefde praat. Die 

regisseur maak die keuse: is dit die stem van die Voorvader, die Danseres wat die 

Geliefde uitbeeld, of ‘n nuwe stem, nl die Geliefde/Minnaar? Span die regisseur die 

karakter in in ‘n kollig aan die kant, voor op die verhoog? ) 
 

MINNAAR/Geliefde: Liefling.  Moenie my meer haat nie. Ons huwelik kan nog slaag.  

Erken asseblief ons liefde kon verdiep deur vryheid en respek.  Ek is onafhanklik; jy is 

onafhanklik.  Maar ons is afhanklik van mekaar se vriendskap, Delores.  Ek kan huil en 

jy kan karre regmaak.  Jy kan klippe uitgrawe en ek vertroetel plante.  Ek is die man….. 

 

DELORES: (Haar fluisterstem neem oor. Sy is ‘mesmerised’) …wat my siel in sy hande 

hou. 

 

MINNAAR: Jy’t dit gesweer.  Miskien het jy nou vergeet omdat dit makliker is.  (Die 

minnaar dans intensifiseer en die danser oorhandigin mime  iets ritualisties, terwyl daar 

nie dialoog is nie, net musiek)  Hier is vir jou ‘n vliegkaartjie.  Ontmoet my op Kerkplein, 

asseblief.    Ek sien jou lui heupswaai ver oor die strand aankom met die kinders en die 

honde. 

 

VOORVADER: (Hy val uit sy kosyn.   Nou sien ons die Voorvader ‘n kinderagtige streek 

uithaal.  HY stuur die dialoog op)  Ek kan sterf.  My siel kan ook net soveel vat.  O, die 

desperaatheid van liefhê! (Die ou queen val in ‘n stoel neer). 

 

(Die dans het vir ‘n oomblik gestaak, en word vervat.  Die Voorvader sit stil) 

 

MINNAAR: Jou rok swaai tussen jou bene deur en jy strek jou arms behaaglik.  Jou 

voete word meerkatjies.  Klein kort springtreetjies na links en dan ‘n skuifel na regs.   

 

VOORVADER: (Hy slaan nou desperaat neer) O, as jy maar die pyn van insig kon 

toelaat Delores.  As jy maar kon pyn in simpatie. 

 

DELORES: Ag toe nou.  Jy kan irriterend raak as jy wil, né. 
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MINNAAR: Wanneer ek my oë toemaak en ek sien die maan skaam-skaam skuur oor die 

lae duine van die strand, dan maak ek vuur in my hart.  Van wingerdhout.  Kom kuier vir 

my. 

 

(Die dans hou nou op. Realistiese lig word helderder) 

 

DELORES: (Oorbluf) My geliefde wil my sien.  Na 13 jaar pop hy deur die wolke. 

 

VOORVADER: Dis ‘n nuwe eeu.  Mens begin skoon as alles so nuut is.   

 

DELORES: 13 jaar se kilogramme opgetel.  Weet hy dat mans nie meer vir my fluit nie.  

Ek is nie vet nie…. Dis net….. 

 

VOORVADER: Hy onthou jou soos jy was…. 

 

DELORES: As ek op die son geleef het, sou ek 9000 kilogram geweeg het.   

 

VOORVADER: Hy onthou jou soos jy was toe hy jou afgeneem het.  Delores – 

internasionale model. 

 

DELORES: Skrale troos dat ek op die aarde woon en nie op die son nie. 

 

(‘n Indringende hoë noot kom vinnig in op que.  Dit sit mettertyd om in sagte, eenvoudige 

musieknote) 

 

TONEEL 

 

Die foto-sessie toneel van vroeër word herhaal. ‘n Sonstreep skyn af op Delores.  Laat 

hom val op ‘n draaiende balletjie met glasvlakke, sodat diamantjies lig oral ronddans.  

Delores se minnaar verskyn. Die toneel herhaal homself soos voor die 

verkragtingstoneel, maar neem ‘n ander wending.  In plaas van ontwikkel tot die intieme 

toneel, trek Delores ‘n swart doos nader en diep ‘n album daaruit op.  Die minnaar se 

fotos word aangedui met kamera-flitse.  Na elke flits, hou Delores nog ‘n foto omhoog en 

kyk daarna. Die regisseur bepaal of Delores dan deur die Geliefde/Minnaar in ‘n 

vloeiende bewegings-cum fotosessie betrek word, of die Danseres aktrise Delores se plek 

inneem, en hulle die dans voorstel tussen Delores en die Geliefde/Minnaar. 

 

VOORVADER se STEM:  Sy kyk na die sonstreep wat oor die stoel voor die venster val. 

Sy sit in die sonstreep en haar minnaar neem haar af. 

 

Dit is die regisseur se keuse watter van die volgende monoloog die Voorvader 

atmosferies fluister in sy mikrofoon – onder die rituele duet. ‘n Fyn ligstraal aanvanklik, 

kan groei na ‘n steeds toenemende draaiende bondel lig, en rook. 

 

Haar minnaar se fotos….Delores 'n boheemse nimf. Verwagtend met iemand se kind. Hul 

euforie.  Haar skoonheid.  Sy kunstenaarskap.  Sy het hom gered.  Hy haar. Haar minnaar 
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soen haar met sy kamera. Hy streel haar oor voorblaaie en kunsblaaie. Haar minnaar dra 

groot kelke rooiwyn aan oor die mat. (Minnaar mime dit) Hy lê met sy kop op haar skoot 

en vertel haar in 'n storie. (Minnaar doen dit) Haar minnaar vat haar deur die spieël die 

ewigheid in. Hy stel die kamera op en skuif langs haar in op die groot stoel. Kyk, sê haar 

minnaar ons vries onsself in 'n volmaakte oomblik in tyd. 

DELORES: Ek was mooi vir jou. (Sy voel die hartseer teen haar keel opkruip en begin 

sing). But when you're smiling, oh when you're smiling. (Die akteurs verdwyn dansend, 

en laat Delores in ‘n oomblik se stilte alleen.) 

 

TONEEL 

 

(Lig verhelder op haar) 

 

VOORVADER:  (Ons hoor net sy stem) Jy is 'n kuddedier met 'n identiteitskrisis. Jou 

grootste terapie, jou lewenslyn lê juis in die reaksie van dieselfde samelewing wat jy 

verag. 

 

DELORES: (Nou franties aan die voorberei vir straatteater) Net voor Nietsche mal 

geword het, het Zarathustra gesê: Seën die beker wat gereed is om oor te loop sodat die 

water wat daaruit stort, sy weerkaatsing oral heen mag flits. Waar’s …… 

 

VOORVADER: (Hy val uit sy dak, rush oor na die dogter, en stoot haar in die scene in.  

Hy begin met ‘n chant:) Straattteater, straattteater, straatteater….. (Vir die gehoor) 

Delores sê: Die beste manier om vreugde, smart of aggressie uit te leef, is tussen mense. 

 

(Daar is nou ‘n helder staat van ligte.  Terug by die realisme en hede.Die dogter in die 

prentjie) 

 

DELORES: O, daa’s jy.  Ek dog jy kom nie meer nie. 

 

DOGTER: Hi Ma…..(en sy soen haar ma) 

 

VOORVADER: Met straatteater dwing sy die gemeenskap om haar emosies te deel.  

 

DELORES:  Ek is verveeld.  (Sy rits ‘n lys van die vervelinge in haar lewe af) Prinses 

slaap haar roes af.   

 

VOORVADER: As sy ontsteld is en sy slaag daarin om hulle te ontstel, balanseer dit 

haar.  

 

DELORES: Raai wat gaan in haar lewe aan.   

 

VOORVADER: Dan is hulle stupid aggressie salf op haar wond. 

 

DELORES: Die ou queen….(sy waai rof na die voorvader)   
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DOGTER: (Opgewonde snap sy….) Straatteater. 

 

DELORES: (Nou skielik soos ‘n kind) Bly om jou te sien en opgewonde oor straatteater!  

The real thing….kom!  

 

 (Dinge gebeur sommer haastig.  Teatrale musiek vergesel ‘n blitsige kostuum-sessie van 

pelse en veredosse oorhang, hoede, en hoëhakskoene aanglip.  Delores en haar dogter is 

skaars oor die verhoog, of daars aksie.  Te wit beligting sonder hulle af in ‘n 

winkelsentrum.  Die dogter protesteer in die enkele sekondes tot haar beskikking…) 

 

DOGTER: Ma, ek hou van vrolike straattteaters, ma luister, maa jy’s te haastig, 

waaaaagggg……….! 

 

(Die beligting wys winkelsentrum/ kersboom/ kersliggies/ koop, koop, koop Onder die 

aksie kom drom die ander akteurs saam as geskokte  toeskouers!) 

 

DELORES: (Laat val die eerste handsakhou) Klein bitch!  Jy’s te common man.  Wat 

nou as daar nie groceries in die huis is nie.  Jou pa bliksem my.  Maar dis seker wat jy wil 

hê.  Hierdie tyd van die middag hier aankom.   

 

DOGTER: (Tussen die dialoog soos bo, antwoord sy semi-respekvol-common iets soos 

volg) Ek sê ek is jammer ma.  Die boyfriend se bike het gebreek.  Ma, die mense kyk.  

Ma, dis nie te laat nie, ons kan nog gaan.  (Delores tref haar dogter met ‘n handsak hier 

oor die skouer.  Dogter keer, maar Delores se aanslag neem toe in felheid.  Sy het haar 

om die nek, en as dit na ‘n vuil stoeiery wil begin lyk, is die Voorvader die eerste een van 

die “publiek” wat intree.  Al die akteurs is daar, en stel selfs op geordende wyse die 

mense voor wat kastig staan, kastig verbyloop.  Delores dam een van hulle ook by.  Dis 

duidelik ‘n swetterjoel van toneel, aksie en klein kamee reaksies.  ‘n Klimaks word 

bereik, gevolg deur ‘n oomblik se verslaendheid.  Delores en Dogter stap uit die warboel 

vrywillig saam met ‘n polisieman na die offertafel, waar hy ‘n verklaring afneem. 

 

DELORES: (Vir Voorvader) Mense is skape, né.  En het jy gesien dis net die swartes wat 

naderstaan om te help.  Die ander donnerse snobs loer net en skinder so agter hulle 

lipsticks. As jy nie gekom het nie, het ek wragtig my kido se arm afgedraai.  Mense is nie 

bokke nie.  Bokke dink en doen. Skape wag net. Het jy gesien hoe passief die spul ons 

bestaar het?  Almal skape. Ons moet wegkom van die massamentaliteit van die ‘mallrats’ 

af.  Hulle is stadig besig om ons met gevrektheid te besmet. (Delores het nou al haar 

sigaret geree, by Voorvader gekry-  en wil hom aansteek) 

 

BESTUURDER: Dame, u mag nie hier rook nie. 

 

DELORES:  Wat dink jy gaan die Here doen as hy terugkom en sien daar is geen bokke 

om uit die skaaptrop te jaag nie. 
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BESTUURDER: Ek is jammer dame.  Maar hy het geen keuse nie. Ek is volgens die 

voorskrifte van my pos verplig om ‘n kriminele klag teen hulle te lê. Artikel 22 van die 

Strafregproseswet-openbare  gedrag. 

 

Blackout 

 

TONEEL  
 

(Ma ontspan effe na haar stoomafblaas) 
 

SEUN/DOEBLERING: ( Verskyn vanuit die wings of die poel actors.)  Hallo Ma. 
 

DELORES: (Sy sien hom, gooi haar arms oop en omhels haar seun).  My skat.  Dis 

lekker om jou te sien.  Waars jou meisie? 
 

SEUN: Sy’t my afgesê.  Niemand het my nog geleer hoe om vrouens te betower nie. 

 

DELORES: Wat sê jou Pa?   

 

SEUN: Hy gaan vir my ‘n kar koop, dan kan ek prostitute oplaai. 
 

DELORES: Kom lê hier, dan leer ek jou van vrouens se voete. 
 

SEUN: (Is reeds besig om hom tuis te maak, baadjie af ens.  Hy gaan lê, sy voete op haar 

skoot. Sy begin sy voete masseer.)  

 

VOORVADER verskyn met die kamera. 

 

DELORES: Is jy weer saam met die ‘band’ by die fees? 

 

SEUN: Ja, Ma. En Ma?  Wanneer gaan Ma weer? 

 

DELORES: Jou oupa hou so aan.  Is die ‘band’ okay? 

 

SEUN: Lekker ja. 

 

DELORES: My seun wat my held is….. 

 

VOORVADER: Onthou jy hoe hy die mense betower het? 

 

DELORES: Hy is ‘n held.  Sonder ‘n meisie. 

 

VOORVADER: (Wat volg is nie heavy nie – eerder grappenderwys tussen hulle.) Wat jy 

amper in die vullisdrom laat beland het (lag hy) 

 

DELORES:  Ek was ‘n student.  Hy was ‘n fetus.(lag sy) 

 

SEUN: Hy gaan nie regtig vir my ‘n kar koop nie ma. 
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DELORES: Ek weet.  Maar jy gaan regtig ‘n meisie gelukkig maak. 

 

SEUN:  (Hy lag seunserig) 

 

DELORES: (Sy verwys na die voetmassering) Op in klein sirkeltjies.  Om die enkels.  

Oor en om die kuite.  Stop by die knieë.   

 

SEUN: (LAG hard) 

 

DELORES: Hê altyd ‘n goeie olie in jou kamer en eendag in jou kar.  En gaan elke keer 

terug na die voete en stop by die knieë.   

 

SEUN: Natuurlik ma. 

 

DELORES: En as jy sien sy het nie haar beenhare geskeer nie, los alles.   

 

SEUN: (LAG weer) 

 

DELORES: Of jy het haar verras, of sy is ‘n uiters gevaarlike feminis, of sy is nie 

geïnteresseerd in jou nie. Maar o – as daai bene glad is, is dit klaar ‘n goeie teken. 

 

SEUN: En as ek nie by die knieë wil stop nie? 

 

DELORES: As haar selfbeeld gesond is, sal sy jou in elk geval verder lei.   

   

SEUN: (Hy knik nadenkend) Hoe weet ‘n mens jou pa is jou regte pa? 

 

DELORES:  Jy kyk diep in jou eie oë; dan sien jy hom.  En onthou: Hou haar baie vas, 

moenie lieg nie, en bel as jy laat is. 

 

TONEEL  
 

Die seun en dogter is in gesprek.  Hy’s laid back, maar emosioneel meer dramaties.  Sy is 

meer verdraagsaam, maar meer energiek.  Hulle deel die verskriklike nuus met die 

gehoor. 
 

DOGTER: Aids!  Die dokter het self gebel. Gesê sy het die HI-Virus in haar bloed.  Die 

toets is positief. 

 

SEUN:  Wat sê Ma vir haar. 

 

DOGTER: (Sy geniet haar ma) Kyk nou net hoe maklik verwerk Ma die rape, want daar 

is groter geheime dinge om te verwerk.   

 

SEUN: Dis nou iets om vir iemand te sê wat Aids het.   
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DOGTER: (Sy lag) My ouma sê slaap is die natuur se beste heling.   

 

SEUN: Dis al wat ouma gedoen het.  Slaap. Nou kam ouma nie haar hare nie, niks. Mens 

sien haar skaars. 

 

DOGTER: Sy was daar rond toe ek die skildery vir haar gevat het. 

 

SEUN: Joune, van my ouma en Ma saam in die bad? 

 

DOGTER: (Sy knik) Sy sê my kwaswerk is volwasse.  Toe lag Ma dat jy haar 

kleintongetjie sien.  Sy’s blerrie jaloers.   

 

SEUN: Ja, Ma wou die skildery gehad het.  Sy sê vir my ouma: Vanaand vier ons die 

beste jare wat voorlê. Op die dag wat Ouma gehoor het sy het Aids. 

 

DOGTER: (Geskok) En ouma?  Wat sê sy? 

 

SEUN: Sy praat mos net as dit belangrik is.Waar’s Ma? 

 

DOGTER: Of in Pretoria of  Oudtshoorn toe. 

 

SEUN: Iets met die Karoo-fees te doen? 

 

DOGTER: (Trek haar skouers op)    

 

SEUN: Oupa lê mos aan haar om weer te ‘act’.  En sy en stiefpa saam is tot enige iets in 

staat.  Na wie toe is sy in Pretoria. 

 

DOGTER: Seker maar my pa. (Dis die que vir polsende musiek om die oorgang te 

bewerkstellig en onder die spelers se stemme vir die volgende toneel) 

 

TONEEL 
 

(Elke speler word kortstondig belig) 

 

DELORES: Jy wil my sien. 

 

MA: (Lees in ‘n tydskrif) Daar heers ‘n nuwe verdraagsaamheid. 

 

BROER: Mens kruip nie terug op die paaie van die verlede nie.  Wat wil jy in Pretoria 

gaan maak? 

 

MINNAAR/Geliefde: (Regisseur besluit – is dit Voorvader of minnaar se stem)  Op die 

plein asseblief. 

 

PA: Die nuwe generasie soek ‘n universele gelykmaking. 
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MA: Hulle sien kans vir swartes en vrouens en gays. 

 

MEISIE: Mense slaag al hoe meer daarin om mekaar gesond te bid. 

 

MINNAAR: Vlieg tot hier.   

 

MA: Dit op sigself bewys die stadige kanalisering van energie. 

 

MINNAAR: (Die beweging verander in pas en styl.  Die Minnaar/Geliefde kom tot 

stilstand en kyk ook uit – in dieselfde rigting as Delores.)  Ek wag vir jou onder Paul 

Krüger se standbeeld. 

 

 (Ons hoor ‘n klankbaan met voëltjiegeluide, ‘n bus en stemme. Die Voorvader loop op 

die voorverhoog en sien die standbeeld, en dies meer. As daar van ‘n kamera gebruik 

gemaak word, neem die kamera bloot ‘n beeld of foto van Paul Kruger af, en dis op die 

TV of projeksie)  

 

DELORES: (neem posisie in op die verhoog agter asof sy van ‘n bus afklim.)  Baai!  Ek 

haat busbestuurders. Hoe kry hy dit reg om dieselfde roete twaalf maal te ry sonder om 

mal te word!   

 

VOORVADER: Ek het nie gedink ek sien ooit ‘n Hare Krishna op Kerkplein nie. 

 

DELORES: Hallo Oom Paul 

 

 (Van op die agterste rostrum kan sy die Geliefde/Minnaar bekyk. Die Minnaar-aktrise 

beland op die voorverhoog aan die teenoorgestelde kant.  Die minaar-aktrise  doen ‘n 

dans soos iemand wat vrugteloos en passievol soek na iemand. Die Mans vertolker is in 

‘n lig Delores  beweeg stadig nader aan hom. Hy sien haar nie. Sy oë soek rond). 
 

DELORES: Ek is hier.   

 

MINNAAR: Ek wag vir jou.   

 

DELORES: Ek sien jou. Jy dra bril,  sonder ponytail.  Oud.   Maar nog bruin gebrand.  

Ou surfer. 

 

MINNAAR: Twee siele om mekaar gedraai, maar tog elkeen met sy eie private heelal. 

 

DELORES: Ek wil nooit weer deel in jou liefde wat my asem opsuig en my paaie 

afbaken nie. 

 

VOORVADER: (Aan verste kant van die verhoog) Dis die verkeerde dialoog!  Gebruik 

jou insig en draai jou bleddie gesig na die kamera toe. 

 

DELORES: Ek wil heers oor my passie en my brein veilig hou van my hart af. 
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MINNAAR: Stap oor die plein.  Ek wag. 

 

DELORES: (Sy waai.  Hy sien nie. Sy stop).  Ek wil my loswoel uit my gekke 

afhanklikheid.  (Sy draai om om te loop) 

 

VOORVADER: (Byna histeries van angs en beskuldigend) Dis oneindig moeilik om jou 

Voorvader te wees. 

 

DELORES: (Sy is op pad weg) My voorvader is ‘n closet queen. 

 

VOORVADER: (Terwyl sy ‘n pad baan oor die agterverhoog en op pad “weg” is) Jy 

word ouer maar nie wyser nie.  Jou kennis word nie insig nie.  Jy luister nie.  Ek vra 

sommer ‘n verplasing! 

 

BROER: (In sy lig van die vorige toneel, as die algemene stand doof) Ek is trots op jou.  

Dat jy die versoeking weerstaan het.  Mens word groot met die toekoms, nie die verlede 

nie. 

 

TONEEL 

 

DELORES: (Lig gaan aan op haar op die oorkant van die verhoog.  Sy praat met die 

seun. Weer in die posisie van vroeër, darem nie weer met ‘n massering nie. Die lig is 

weer kortstondig op elke speler, en daar is ‘n lig vir Delores by die grafsteen ook. 

Laasgenoemde lig “groei” namate die boere toetree tot die toneel) Vaderskap het niks 

met bloed te doen nie.  Jy’s nes Ouma.  Jy spandeer te veel energie aan die wrokke wat jy 

troetel.  Dis asof jy soveel benoude water in jou liggaam ronddra dat daar nooit varses 

invloei nie.   

 

SEUN: Goodness Ma, waar bêre ek dan my frustrasies?  As ‘n mens dit nie in jou hart 

mag stoor nie, waar dan? 

 

(VUISVOOS MAAR GEFOKUS begin hard speel.  Die Voorvader dra ‘n Jesuskleed, ‘n 

lanterntjie, en op sy bors ‘n plastiese hart met liggies wat aan-en af gaan soos 

kersliggies.) 

 

VOORVADER: Daar is net vrees en liefde in die kosmos. Jou seun ken nie sy eie pa nie.   

 

DELORES: Daar was ‘n tyd van ‘abundance’.   

 

VOORVADER:  Jy, jou seun in jou baarmoeder, toe die surfer. 

 

MA: Ek pak vir jou goedjies, dan gaan maak jy jou kop skoon. 

 

PA: Moenie dat ‘n fetussie jou studies verfongfaai nie. 
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VOORVADER:  Dis toe wat die surfer opduik.  Die Pa van jou dogter.  Jou seun se 

stiefpa.  Jou geliefde.  Wat jou liefde verwerp het. 

 

DELORES: ‘Bastard!’  Nicolas Humprey sê mens kan nie die wêreld stop nie.  Maar jy 

kan besluit waar om af te klim.   

 

MA: Jou seun is te intelligent om jou geliefde as sy Pa te aanvaar.  Bloed is dikker as 

water. 

 

SEUN: Ek soek nie my pa nie.  Ek het jou bloed om op terug te val, Ma. 

 

VOORVADER: G’n wonder jy het vir jou geliefde ‘n grafsteen laat maak nie.   

 

TONEEL 

 

(Delores stadig na die voorverhoog in doodse stilte.  Sy trek die steen regop. Dis dalk 

moer snaaks met liggies wat binne rondspeel en woorde belig. Dit lyk dalk soos ‘n kroeg 

se fancy alkohol ads. Blaas ‘n jaar se stof van hom af, voor die liggies aangaan.  Sy staan  

by haar geliefde se grafsteen.) 

 

DELORES: Dis jammer dat hy vir my dood moet wees..  Hy was my esoteriese 

dubbelganger.  Hy was die verpersoonliking van myself in ‘n manlike liggaam en ek was 

homself as vrou.   (Uit die wings kom een-een uit verskillende rigtings ander akteurs met 

plaashoede.  Almal versamel by die offertafel.  Die boere klink ‘n glasie op die reënboog. 

Delores sluit by hulle aan.  Delores kry so gou moontlik ‘n glas in die hand by die 

kroegman.  Down hom.  Die kroegman – ‘n doeblering, ‘shine’ ‘n paar glase.  Langs 

hom, verberg onder net ‘boerehoede, staan nog figure, en beaam wat sy sê.)   

 

By hom kon ek nie onderskei tussen my eie en sy behoeftes nie. Saam was ons een 

volmaakte liggaam. (Die boere knik vir mekaar. Hulle weet van een volmaakte liggaam.) 

Ek weet hoe dit is om lief te hê dat dit ‘n mens soos waansin bekruip. (Sy begin huil) Ek 

weet vir ‘n feit God was jaloers op my en  my geliefde. Kyk wat het Hy met arme 

Abraham en Isak gedoen.  Hoe vertrou ek ‘n God wat my met passie seën en my dan 

verraai? (Die boere, kroegman, almal kyk ongemaklik rond.) 

 

VOORVADER: Dis haar geliefde wat hier begrawe lê. (Hy staan op as hy begin praat en 

wys ‘n plek op die middel-voorverhoog aan.  Die toehoorders/drinkebroers en kroegman 

knik instemmend.  Ons hoor hmmmm, soos hulle beaam soos skape.  Hulle lag vir haar 

manewales.) 

 

VOORVADER: Jy’t op sy graf gedans. Die klonkies het gedink jy’s mal. 

 

DELORES: (Vir die boere) Ek ken die oneindige bevrediging wat lê in die aanraking van 

‘n geliefde. Dit was alles voordat ek geweet het dat mens mettertyd minder sensitief raak 

vir pyn.  (KLANKEFFEKTE is hoorbaar.  Die klooster se klokke lui sag. Duiwe  teen die 

lug.)  
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(Delores kom na die voorverhoog en hurk by haar geliefde se grafsteen.  Dis die enigste 

twee keer dat sy hierdie posisie gebruik op die verhoog.   Vir haarself)  My geliefde.  Jy 

kon ‘n bult uitdans met ‘n bondel wasgoed en ‘n kind op jou skouers.  Toe was my 

wêreld volmaak Jy kon ‘n vaatjie Tassies afsluk sonder om om te dop. Deur die nag fuif 

en môre ‘n toets cum. My geliefde. Sommer so uit ‘n toolbox uit. 

 

TONEEL 

 

Die ligverandering dui ‘n nuwe toneel aan. 

 

MA: (Ma is besig met ‘n manuskrip)  Ag Delores, jy’s skaars terug van waarookal af en 

jy begin al weer. 

 

DELORES: (Vir Boetie. ) Ek het gelees gesonde suksesvolle mense het wondelike 

orgasmes in gemeen.  

 

(Boetie wys sy moet die onderwerp los.) 

 

MA: Delores, gaan doen eerder iets aan jou hare.  Jy lyk soos wortelsop. 

 

DELORES: Wel, ma se hare is pers.  Soos die ou tannies vir wie ons in die bus gelag het 

toe ek klein was. 

 

(Ma vat aan haar hare) 

 

My hare lyk soos vuur..  (Sy stoot haar bors uit) Dis my siel wat in vlamme deur my 

kopvel bars.  Ek gaan nog soos ‘n feniks in die blou lug invlieg. 

 

BOETIE: (Hy het die toneel toenemend geniet.  Hy bars nou uit in ‘n plesierige, maar 

senuweeagtige lag.)   

 

MA: Die feniks kan nie vlieg nie.  Delores, jy moet jou skaduwee dophou.  Jy gaan nog 

begin deurskyn van al die dink en die min doen. 

 

DELORES: Weet Ma ek het sewe jaar gelede laas ‘n orgasme gehad? 

 

(Boetie probeer haar been ongesiens skop. Delores stap oor na Ma toe en lees oor haar 

skouer) Die Verband tussen Vormsgodsdiens en Depressie by die moderne volwassene. 

Daai mans wat ma verkrag het.  Kan ‘n mens praat van ‘n misplaaste oorlewingsdrang? 

 

MA: Ai Delores 

 

DELORES: Dierlik, maar nie sonder sin nie. 
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(Ma staan geïrriteerd op en stap eenkant toe.  Delores neem haar plek agter die 

manuskrip in.) 

 

DELORES: Ma, ma sit met dit in ma se bloedstroom.  En niemand vra Ma om daaroor te 

praat nie.  Ma steur Ma nie daaraan nie.  Waaroor gaan Ma se lewe?  . 

 

MA: Delores…! 

 

DELORES: Ma was vir veertig jaar nie in die kerk nie, maar vormgodsdiens. 

 

BOETIE: (Hy het nou al opgespring tot sy ma se verdediging)  Delores! 

 

DELORES: Ma is verkrag, maar sy skryf oor die gedrag van die moderne volwassene.  

Plaas Ma die varke vloek.  Vloek en kry hulle uit ma se sisteem uit en uit ma se 

bloedstroom uit.  Nie sit en skryf  iets oor die moderne mens nie.    

 

MA: Delores, ek het jou gesê ek doen dit op my manier. 

 

DELORES: Dis nie modern nie Ma.  Modern is nie die stil lady wat niks daaroor sê nie.. 

 

MA: (Sy is baie emosioneel en wil hê Delores moet weggaan)  Dis nie waarvan ek praat 

nie. 

 

DELORES: Ek weet ma vermy die pyn.  Ma hou altyd alles wat saakmaak op ‘n afstand 

want dis veilig, want dan kry niemand seer nie.  

 

 (Ma loop uit na die sofa vir die volgende toneel)   

 

DELORES: (Vir Boetie) Ma het ‘n out-of-body-experience gehad.  Het sy jou vertel.  Ma, 

die ateïs.  ‘n Engel met violet vlerke het in die deur kom staan terwyl die mans haar 

verkrag het.   

 

BOETIE: (Kwaad) Jy soek liefde my sus, en vergiffenis. 

 

DELORES:  Vra haar self.  Sy het eenkant.op ‘n stoel gesit en met die engel gesels 

terwyl hulle met haar lyf besig was. Haar lewe lank.  Wie het vir Ma geleer afstand is die 

beste wapen.   

 

BOETIE: As jy berusting ken, het jy nie hoop so nodig nie. 

 

DELORES: Ma se ma wat nie warmte geken of gewys het nie.  (Skree na die ander 

kamer toe) Weet Ma dat Ma soos sy is.  Dis my ma.  Hou die warmte vir vreemdes wat 

nie skade kan doen nie.  Jou eie kinders op ‘n afstand, die lewe in stilte. (Sy sak in ‘n 

sitplek neer) Die enigste kans om beter te raak is om aan te hou lewe.  As die dood kom, 

is die tyd vir leer en verbeter verby.  Ek kan nie dink hoe ‘n mens jouself enige 

experience kan deny nie.  Hulle kan my in hierdie donker land met aids besmet, my oë 
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uitsteek, my bene afkap, maar spaar my net my lewe.  (Sy triomfeer uit nervousness 

oordramaties) Shit, spaar my net my lewe!  En julle noem julleself sielkundiges.  

 

BOETIE: Sonder die geloof dat jy in sonde gebore word, is jy verlore. 

 

DELORES: My werklikheid is vloeibaar, maar dis my waarheid.  Ek is nie soek in my 

wêreld nie. En in joune, waar ek so verlore is, wil ek nie wees nie. (Sy stap uit na waar 

Ma is)   

 

(Musiek op en na ‘n lang pouse loop Delores na buite na haar ma) 

 

TONEEL 

 

(Ma sit alleen op ‘n sofa.  Die beligting is dof en atmosferies.  Delores kom sit by haar.) 

 

MA: My waardigheid. 

 

DELORES: Ma het waardigheid.Ma is twee en sewentig.  Kyk hoe sterk en mooi is ma 

nog. Ma kon dood gewees het.  Ma laat dit nie so lyk nie, maar Ma kon dood gewees het.  

Ma moet hospitaal toe. Sielkundige toe. (Sy vat haar ma se bewende hand)  Ek wens ek 

kan Ma van die bewe verlos.  Die tyd terugdraai.  Ma help vloek. 

 

MA: Ondervinding verdien jy slegs deur jou verlies aan iets.  (Stilte)  Verlies laat reis ‘n 

mens soveel ligter.  (Delores sit haar kop teen haar ma se bors.  Sy ween stil. Haar ma 

troos haar.)  Hoe meer jy prysgee, hoe ligter en meer vreesloos dartel jy.  (Lang stilte)  

My rug was so seer.  (Stilte) Ek het ‘n bietjie in die son gesluimer.  Ek het op my maag 

gelê.  Toe ek opkyk was hul al vier om my bed.  (Lang stilte) Die kort, fris een het op my 

gevloek.  Gesê ek moet stil lê. Toe hulle klaar is, het hy op my gepie. 

 

DELORES: Fokkers.  Fok hulle, ma.  Fok hulle. 

 

MA:  (Lag verleë) Foei tog.  Mens kan hulle net jammer kry.   

 

DELORES: Fok hulle. 

 

MA: Om darem so emosioneel gebreklik deur die lewe te gaan.  (Sy spoeg dit uit.  Dis 

haar vloekwoorde).  Sosiologies wanaangepas en emosioneel gebreklik. 

 

 

TONEEL  
 

Delores het pas Pa gesê Ma het VIGS 
 

PA: ( Kan nou nie sy hoes en proes bedwing nie, en bars uit in ‘n woeste onbeheersde 

bui)  Ag vrek vrek vrek fok. (Met ‘n Duitse aksent) Otto von Bismarck. Ein whare mahn 

praat nie von vrek! Vhoor hy five duiysend bottels wiyyn und hunderd duoisend zigaren 
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gerook haben nicht.  (Hy is nou woes uitasem en vang spoed buitentoe per wye sirkel, 

terwyl hy roep) Waar is die klong.  Waar is my runner. 

 

DELORES: (Roep na die troep akteurs) My Pa wil huis toe gaan. 

 

PA: Waar’s my suurstof?  (Delores sien dit oorkant op die verhoog staan en hardloop 

daarheen; ry die kontrepsie agter hom aan. Die Voorvader hang uit sy kosyn) 

 

VOORVADER: Hierdie is die fisiese wêreld, sê Master Ching Hai.  Dis hoe ons lyk met 

ons fisiese liggame in vergelyking met ons skone astrale liggame.   

 

PA: (Hoes onbeheersd)  

 

VOORVADER: Jy mag dink jy’s mooi in die vlees, maar jou aardse liggaam is afgryslik 

as jy vergelyk word met die vlees. 

 

PA: Ag Delores. Dis sinneloos.  Ek het geen nut meer nie.  Jy weet dis my skuld. As ek 

daar was.  Jy weet ek moes jou ma nooit so alleen laat woon het nie.   

 

DELORES: Glo Pa nog in die hemel. 

 

PA: (Uit hoesbui en asemsnakke uit, verbaas en glurend) Natuurlik.  Daar moet natuurlik 

‘n hemel wees.  Daar moet doodeenvoudig ‘n beloning wees vir al die stront wat wat ek 

hier op aarde opvreet.  

 

TONEEL  
 

Sy staan agter haar ma, op ‘n afstand, effe hoë as Ma – seker op die offertafel se rostrum. 
 

DELORES: Ma, as Ma nie die virus gehad het nie, het Ma dalk gekonk net oor die rape. 

 

MA: Is daar genoeg tyd my kind. 

 

DELORES: Om siek te word?.   

 

MA: Vir jou en my.  Om alles te leer verstaan. 

 

DELORES: (Soos ‘n toorder al om Ma) Ma is swanger met sagte geheime.  Ma weet 

meer as enige van ons.  En Ma lees.  Alles oor eksistensialisme en fatalisme en 

objektiwisme. En Ma gloei.  Ma kanaliseer Ma se energie so ongelooflik.  Mense stroom 

na Ma toe om krag te put by Ma. (Pouse) Ma lyk pragtig vandag.  Die krulle so vorentoe 

pas Ma. 

 

MA: Ek moet kies.  Gaan ek pateties aan, of beëindig ek alles deurdag. 

 

DELORES: Ek hoor my eks was hier om Ma te sien.  Hy het my nie eens laat weet hy’s 

hier nie. 
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TONEEL  

 

(Regisseurskeuse) Ons hoor die Voorvader die woorde praat as die Geliefde-meisie en 

die Voorvader weer die dansroetine uitvoer. 

 

GELIEFDE: Ek het jou volkome lief.  Jy kan my haat of my verstaan.  Jy is sosiologies 

normaal; so ek is die een wat begryp moet word.  Jy gebruik hulle maatstawwe, en 

daarom moet jy ons moraliteit bepaal.  Jy is my vergiffenis, my saligmaking.  Ek het jou 

nodiger as my liggaam.  Ek sterf stadig sonder julle. 

 

TONEEL  

 

Pa lê bo-op die blad van die offertafel waar Ma verkrag is.  Vier draers tel hom met blad 

en al op en dra hom na die voorverhoog.  Die blad is ‘n bed met pote. Pa lê op sterwe.   

 

DELORES snik.  Sy sit/staan/rumoer by Pa se koppenent en streel sy hare.  Die ander 

akteurs is op hulle plekke, maar belig.  Broer is op die voorverhoog aan Ma se kant, en 

kyk na die gehoor uit.  Ma sit effe terug, met haar rug na die gehoor. Hulle vergader 

(alhoewel wyd verspreid, asof elkeen in sy eie ruimte is) as gesin by die sterfbed.  Omdat 

Delores by die sterfbed sit, moet die voorvader haar gesig op video plaas, want sy kyk 

weg van die gehoor af. 

 

DELORES: Hoe kan jy my dan los?!  (Huil sy) .  Jy moet nog wag.  My seun aard na my. 

Ek aard na jou. So jy moet wag om te sien wat van jou toekoms word. Mens los nie alles 

net so nie. 

 

BROER: (Sarkasties) As jy hom net nie gesê het Ma is positief getoets vir AIDS nie. 

 

DELORES: Op en na broer en met ‘n verhoogfluister  Pa is ‘n intellektueel.  Hy verdien 

die waarheid in die lewe. Ek is die een wat van kleinsaf al Pa se gewete en sy lewe is 

 

BROER: Hy is net sku om uit sy woonstel te kom. Pa het al ten minste drie maal op sy 

sterfbed almal ontbied. Elke keer het hy wonderbaarlik herstel as die priester sy 

skuldbelydenis kom aanhoor het en die skuldlas eers af is.  Dan voel hy so goed.   

 

DELORES:  Hoe kan dit dan wees dat wat in Ma se lewe gebeur, so 'n groot invloed op 

hom het?  Hierdie keer gaan hy dit nie maak nie.  (Oor na Pa) Ek kan nie die dood 

verstaan nie. My liggaam bestaan uit dooie atome, so hoe kan dit nog meer doodgaan as 

wat dit is?  

 

PA: Haar pa lag net. Het jy geweet het dat ek na die engel Gabriël vernoem is. Het jy 

geweet dat net drie engele in die Bybel op hul name genoem word? Ek is een van daai 

drie.  
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DELORES: Snuif hard en lag. Sy stamp hom liggies.  Onthou dat Pa ook die reïnkarnasie 

van Rasputin is 

 

PA hou sy oë toe asof oop oë te veel energie vat. HY praat met toe oë. 

 

VOORVADER: Wanneer die dood kom en vind dat jy  gereed is  raak hy jou nie aan nie. 

Hy gee jou net dieper visie. Ekstra oë. Die ou oë kyk na die gewone dinge en die nuwe oë 

kyk agter die wêreld in.  

 

DELORES:  Pa, Boetie sê Tyd is die beste leermeester. Ongelukkig maak hy al sy 

leerlinge dood – blykbaar ‘n aanhaling van Lois Berlioz. Pa reageer nie.  Nou kyk sy in 

die kamera.  Vir Voorvader en kamera.  Voorvader hou die mikoifoon voor haar mond. 

Die kamera is op ‘n driepoot.  Sy speel met Pa se hande en arms soos wat sy praat.  

Gebruik groot gebare soos ‘n poppespel.   Die musiek FLY ME TO THE MOON speel 

sag.  Ek sien 'n nuwe lig in my groot gees se oë. Hy groei stadig vlerke. Sy groot hande 

fladder soos dom vlerkies van 'n pasgebore voël. En hy raak afwesig tussen sy aardse 

sinne. Sy nuwe oë kan my nie wys maak nie, want ek kan nie deur hulle sien nie en sy 

oues is te dof. Ek gaan so sukkel sonder Pa…...(sy huil) 

 

PA: (Glimlag) You are my sunshine, my kind. Gebore om mooi te wees.  Om jou net 

weer op die verhoog te sien.  God het jou so mooi gemaak sodat mense na jou kan kyk.  

Hy druk haar hand. Hierdie is soos 'n stadige geboorte. Dan maak hy weer sy oë toe. 

Delores lê muisstil in sy dun arm. (POUSE) Ek wonder oor Ingrid Jonker. Hoe het sy dit 

reggekry om in die see in te stap? Ek is dan so skytbang. Die voorvader trek haar op en 

draai haar oop vir die gehoor en trek haar agteruit weg van haar pa af.  Delores snik 

hard, maar die voorvader druk haar mond so styf toe dat sy bang word sy gaan 

versmoor. Ek is in die geboortekanaal, my kind.  Sunshine, sunshine ….. Haar broer en 

die kinders  staan in die deur, en neem elkeen afskeid deur na die bed te loop, en skud 

saggies hand met hom.  Almal vorm weer die lyn aan die verhoog links – diagonaal teen 

die kant van die verhoog op. Pa maak nie meer sy oë oop nie. Die voorvader sug en 

verdwyn bo-binne-in sy kosyn. Delores loop na haar familie toe, staan ‘n oomblik angs 

hulle en loop ingedagte tot by die kosyn.  Sy draai om: 

 

DELORES: Hy is dood sê sy en loop uit. 

 

TONEEL 

 

VOORVADER: (Vir die kamera/gehoor. Sy stem is emosioneel, en nou-nou kom sy beurt 

om te huil.  Die voorvader wandel in sy styl oor die verhoog).)  Sy klim in haar karretjie 

en ry stadig met die 4x4 pad tot bo-op Blouberg. Sy haal haar mandjie van Langstraat uit. 

Op die kar se bonnet maak sy 'n bottel wyn oop. Sy gaan sit tussen die klippe en hou 

nagmaal sonder brood. (Nou kan hy nie verder nie.) Vertel jy.   

 

DELORES: Plato het gesê ons het almal ‘n engel, of ‘n voorvader, ‘n guru, ‘n mentor wat 

oor ons waak.  Voor geboorte beplan hulle saam jou destiny.  En as jy daar is, word jou 

lewe die skool waardeur jy jou destiny moet vind.  (Pa word gelei deur die ander spelers 
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en weer in sy rolstoel geplaas.  Dit gebeur ritualisties sodat dit nie ‘gory’ lyk nie; eerder 

soos sy begrafnis.) En ek nog lank nie klaar gespeel nie.  Pa het gesê ek moet klaar 

studeer.   Pa was nie tevrede nie.  Hy glo te sterk in bloedlyne.  Ek moes opskop. (Sy 

giggel). Hulle het so geskinder.  Sy's pregnant en weet nie mooi wie wat en waar nie. Ma 

sê dit maak nie rerig saak waar 'n kind vandaan kom nie, want dis altyd indirek uit die 

hemel.  

 

VOORVADER: Dit was jou ma wat jou  Oesterbaai toe gestuur het.  Waar jy jou geliefde 

die eerste keer gesien het. Die pa van jou dogter.   

 

DELORES: Swaar verwagtend.  Ja, hy was elke dag daar.  Ek het hom later nie meer 

agtergekom nie.  Die dag het hy met sy stukkende duikpak strandlangs geloop.  So ‘n 

lang dun Liewe Jesus man.  So ‘n mamma -se -seuntjies diep seun wat groente eet met sy 

duikpakkie. 

 

VOORVADER:  Hy’t jou gesien.  Vrolik gewaai.  

 

DELORES:  Hy was smoordronk. Ma se seun het neergeslaan in die water en 

handeviervoet geloop.  

 

VOORVADER: Toe het ons hero hom gered. 

 

DELORES: Tjaag!  Hy’t gesing en skree in ekstase en reg voor die huis in die water in 

geloop (sy begin lag) tot sy kop amper onder die water was. 

 

VOORVADER: Dit het nog gereën ook. 

 

DELORES: Mal poephol! En skielik was hy weg. 

 

VOORVADER: En toe is ons heldin in aksie, boepensie en al. 

 

DELORES:  Hy was darem net agter die eerste branders.  Ek het hom maklik uitgesleep. 

 

Die minnaar  akteur word ‘n dronk stand-in, met ‘n bottel in die hand. 

 

VOORVADER:  Dit was profeties.  Sy kop skaamteloos op jou nat en deurskynende 

skoot, terwyl jy mond-tot-mond asemhaling doen. 

 

DELORES: Waar hy die hele oseaan oor my uitgekots het.  Oor my seun wie Pa wou hê 

ek moes weggee.  Oor my melkboobs.  Oor my lewe.  Hy’t gedink hy lê op ‘n sofa.  Hy’t 

op sy maag gedraai en geslaap.  Van daardie dag af moes ek hom voortdurend red.  Van 

die lewe en van homself.  

 

VOORVADER: (Bring trourok) Almal het iets nodig.  Hier.  Dis ouma se trourok. 

(Almal loop af.  Die verhoog is leeg. Sy  hang die rok aan die voorvader stellasie) 
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TONEEL  

 

(Beligting skep ‘n skouspel teen ‘n agtergrond wat ontwerp is vir die oomblik. Tussen die 

pulse rooi lig deur, hoor ons die polsslag van nuwe lewe). 

 

My liefste surfer 

 

Ek sing jou in my alleendanse.  Ek roep jou naam in die donker.  My grootste liefde.  My 

liefde het soveel jonger geword.  Dis stil om my.  Ek drink bekers vol uit my 

nuutgevonde vrede.  Ek sien jou skaduwee teen my mure en oor my klippe.  Ek het jou 

reuk uit die onderste ventrikel van my hart gehaal, gereed vir die onthou.  Waar sal ons 

mekaar tog liefkoos.  My hart en joune. 

 

TONEEL 

 

DELORES: Ma het maar lekker soos ‘n filmster gelyk na Ma die bastards op die 

uitkenningsparade uitgewys het. 

 

MA: Waar was jy met die begrafnis. 

 

DELORES: Pa het gesê ek moenie gaan nie. Hy wou hê ek moet vir hom waai van 

Blouberg af. Ek is later na Pa se woonstel toe.   

 

MA: Toe dit gesluit was. (Ma vind dit liggies amusant) 

 

DELORES: Ek wou mal word toe dit gesluit was.  Ek wou die een wat dit gesluit het 

gryp en omstamp.  (Sy lag met ‘n oop bek) Toe klop ek by die buurvrou, en toe sy sien 

wie dit is, maak sy die deur in my gesig toe. 

 

MA: Wel, sy was gewoond aan jou op jou stukke.  Jy en jou Pa. 

 

DELORES: Het Ma gesien hoe Pa se oë verkleur het – blou….. 

 

MA: Hy het so ‘n sagtheid gehad.  As ons intiem gedans het.  (Ons hoor saggies FLY ME 

TO THE MOON speel) op ‘n lekker aand met rooiwyn. 

 

DELORES: Waar daar nie wyn is nie, kan liefde nie gedy nie. 

 

(Ma se kop gly in sirkels met die mood van die musiek.  Sy sit toe oë.) 

 

DELORES: Ek gaan die woonstel inrig as ateljee. 

 

VOORVADER: (Hy val onderstebo uit sy nes, en hang) Jy het jou ma gevang in ‘n 

verbeeldingswip.  Was sy al ooit so gelukkig? 

 



 48 

MA: Ek wil nog sien hoe plak jy die mure toe met veertig meter blou materiaal.  Hoekom 

verf jy dit nie? 

 

DELORES: Die Voorvader het gesê.  (Ma reageer nie negatief nie.  Die voorvader druk 

vir ‘n oomblik sy oë bang toe.  Verbaas haal hy sy hande weg, en voel trots dat hy nou 

aanvaar word.  Delores glimlag) Dat ek vir Pa kan ruik.  Ma het nou Pa se oë ook.  Ma 

kyk nou met vier oë.  Ma lyk anders so. 

 

MA: (sy lag net en streel oor Delores se wang – baie betekenisvol vir ons) 

 

TONEEL 
 

(Almal begin stadig oor die verhoog beweeg; mettertyd sal hulle stadig in sirkels beweeg, 

en wanneer die volgende toneel begin, is hulle die gehoor.) 

 

SEUN: Ma hang by die gym uit. 

 

DOGTER: Sy sê sy kan nie glo daar is mense wat ‘n lewe maak uit vet nie. 

 

SEUN:  Een van die dae lyk Ma weer dertig. 

 

DOGTER: Dan’s die worries oor Ouma ook agter die rug. 

 

SEUN: Ma sê Ouma ‘like’ die limelight self.  Nogal ‘n groot besluit gewees.  Die lewe 

teenoor die selfmoord. 

 

DOGTER: En Ma sê sy was skoon ‘n movie star na sy die bastards  by die 

uitkenningsparade uitgeken het. 

 

MA: Oor tien jaar het die Menslike Immuniteitsgebrek virus in haar bloed waarskynlik 

omgesit in  Verworwe immuniteitsgebrek sindroom. Dan stort die immuniteitstelsel ineen  

omdat die limfstelsel uitbrand en die liggaam nie meer byhou met vervaardiging van 

witbloedliggaampies om siektes teë te werk nie. Ek het buitendien nooit beplan het om 

ouer te word as tagtig nie.  

 

BROER: Delores sê sy het gelees dat die MI-virus gekweek is as deel van Amerika se 

projek van chemiese oorlogvoering om mense aan te val wat laks is op persoonlike 

higiëne en wat losbandig lewe. (Ma en die voorvader brul soos hulle lag.) 

 

DOGTER: Weet julle Ma het 'n show vir die Oudtshoornfees. 'n Eenmanstuk oor 'n bruid 

wat droom en haar droombeelde in die werklikheid verander. Delores is op haar 

senuwees.  

 

SEUN: Sy’s skoon op haar senuwees. Sy praat heeltyd oor die stuk en die dekor en 

beligting. Sy brabbel oor kostuums en inskrywingsvorms.  My stiefpa het die stuk laat 

skryf  vir Ma en hy is die vervaardiger. 
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(Eenkant staan die voorvader. Hy trek sy mond op 'n plooi en draai sy handpalms 

boontoe soos 'n kersvader wat nie wil commit nie. Hy het sy mikrofoon afgestaan aan 

Delores.  Sy verskyn op die TV skerm, goed belig, terwyl sy backstage haar kostuum 

aantrek.  Die spelers op die verhoog staan met hul rû na die gehoor; oë vasgenael op die 

TV skerm. ) 

 

DELORES: (Soos ‘n TV onderhoud) Ek was so 'n lafaard. Ek het weggekruip in my krag. 

Ek het in my oorwinning verloor. My krag het my weggehou van wat ek die liefste het. 

Ek het my verlies oorleef en verslaaf geraak aan my oorwinning. Ek sal myself nooit 

vergewe nie. Nie vir wat ek aan julle gedoen het nie. Om julle weens my ego te beroof 

het…(Die TV klik af)  

 

DOGTER: As jy jouself nie vergewe nie, sal jy verstik. Soms wen mens deur te verloor. 

 

MA: Sy’t darem altyd die dekor in al haar rolle verbeter.  En die regisseurs se beddens 

warm gehou. 

 

(Delores lag saam met Ma.  Delores rol versigtig die ragfyn kouse teen haar been op).  

 

PA: (Ons hoor net sy stem).  Jy is my sunshine , my kind.  God het jou so mooi gemaak 

dat mense na jou kan kyk. 

 

DELORES: My lyf het hard gewerk vir hierdie fyn goedjies. Ek kan regop staan en my 

koekhare sien sonder om my nek te buig. (Sy draai ritualisties voor die spieel en 

bewonder wat sy sien). Bruin magie…..en (sy punt haar tone) bobene het definisie. 

 

Die voorvader het 'n diepbruin viool in sy hande. Hy haal die bottel wyn uit die pad uit, 

los die akteur wat stand-in is daar.  Hy het twee kerse aangesteek en  stryk lig met die 

strykstok oor die ou viool. Hy sing sag met sy diepste bariton vir Delores: 

 

(Terwyl Delores die ouma se trourok aantrek)  

 

VOORVADER:  

Something old, something new 

Something borrowed, something blue 

And a lucky sixpence for your shoe 

 

PA: Die kleedkamer ruik nog dieselfde soos die eerste keer wat jy hier gespeel het, my 

kind. 

 

VOORVADER: Dis die laaste keer wat sy op die verhoog was. Toe was sy 'n sterwende 

vrou. Vanaand is sy 'n bruid. (Die ander akteurs – in hul jasse, begin roer en maal agter 

die hooffiguur.  Die stagehands en verhoogbestuur kyk op van waarmee hulle besig is. 

Almal staar na Delores. Sy weet hulle gaan fluister en sy skud haar los hare effens.) 

 

PA: Kyk, jy vlieg. Jy sweef my kind. 
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DELORES: Na my geliefde toe.  Ek gaan terug Ma, na hom toe. 

 

MA: Jou Pa lyk weer gelukkig, soos toe.  Hy was soos ‘n stout seun.  Hy wou met die 

speelgoed speel wat hy nie kon kry nie.  Toe ek hom los, was hy vir altyd myne. 

 

(Haar bruidsrok vloei oor die hele verhoog. Sy klim op teen die voorvader se leer en haar 

rok maak alles toe.) 

 

VOORVADER: Onder die rok is al Delores se drome. 'n Goeie man kruip onder die rok 

weg. 'n Koei wat sy kan melk en kinders. Die stagehands help haar agter die gordyne om 

haar sit te kry. Die rok is warm. Die saal is stampvol.  

 

PA: Jou geliefde sit ook in die saal. Die vervaardiger. Agter saam met sy kinders. Julle 

kinders. 

 

VOORVADER: Die gordyne gaan oop. Delores kyk teen die teaterligte vas. Sy weet daar 

is baie bekendes en baie geliefdes.  

 

PA: Almal wag dat jy moet praat. Die gehoor is tjoepstil. (Vir die gehoor) Delores sit op 

haar leer en wag. Haal diep asem en geniet die mense se afwagting wat jy inasem. Dis jou 

geliefde se vreugde wat jy in haar maag voel draai.  

 

MA: Jy’s jou pa se sunshine my kind.  God het jou nie verniet so mooi gemaak nie. 

 

VOORVADER: Dan kyk sy ver na agter oor die ronde donker koppe en word 'n bruid. 

 

DELORES: Ek weet nooit of ek droom en of dit waar is nie. My verbeelding interpreteer 

elke gebeurtenis . Elke gebeurtenis is energie. Ek kan energie vrystel. Ek kan verbeel, 

droom, wêrelde skep. Hoe meer energie ek skenk, hoe meer reëel. Tot energie uitbars in 

werklikheid. In fisiese werklikheid. Ek is die bepaler van my drome.  

 

DIE EINDE 


