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TONEEL 1 
 
BEGRAFNIS 
 
TONEEL 2 
 
BOBBEJANE 
 
BEJORGAN kom eerste op die verhoog. Hy kom tot voor die verhoog en is besig 
om goeters op die grond te eet, daarna gaan spring hy op die stoel. Hy kyk in die 
rondte en begin ‘n bobbejaan klank te maak so asof hy sê alles is veilig.  Daarna 
kom Gina die maatskaplike werker in. Hy kom verby Bejorgan, waar hy aan haar 
hare vat. Sy raak kwaad en verwilder hom. Ouma Helen kom dan in en sy en 
Gina eet luise. 
Fredina kom op en eet ook luise. Bejorgan raak excited as hy haar sien. 
Remus kom op, hy sien vir Fredina raak. Hou hou van wat hy sien en gaan na 
haar. Edwin kom op en pla vir Gina. Sy verwilder hom. Nelmari kom op en Edwin 
gaan na haar. Nelmari raak kwaad en slaan op haar bors. Sherman kom op en 
probeer vir Nelmari verlei. Sy vervies haar en gaan staan langs die kant. 
Sherman beweeg na Bejorgan en grom vir hom. Bejorgan skrik en klap vir 
Sherman, hy spring van die stoel af, hardloop weg en val om op sy rug. Sherman 
beweeg na hom, kyk so bietjie wat aangaan. Remus beweeg na Bejorgan want 
hy wil sien wat gaan aan. Sherman vat sy kans en gaan na Remus se meisie. 
Remus skud vir Bejorgan en Bejorgan maak hom skrik. Hy vererg hom en loop 
na sy meisie. Hy sien vir Sherman raak en raak kwaad. Sherman beweeg weg 
en dan kom Venny in. Sy flirt met Sherman en al die ander mans. Bejorgan begin 
sing en almal kyk vir hom. Remus join hom, dan Edwin, dan Nelmari, dan Venny, 
dan Gina, dan Fredine en dan Helen. Almal maak lekker musiek saam en 
Sherman begin te rap. 
 
S: Almal oppie aarde 
Het nie meer waarde 
 
Waarde vir mekaar 
Gaan nes ‘n barbaar 
 
Die lewe raak nou woes 
Harte is geroes 
 
Het bobbejane dit gesaai 
Het mense dit gemaai? 
 
Somkeer is geld 
Die oorsaak van geweld 
 
Kinners wat hul lekker hou 



Se bene word dan oopgevou 
 
Die tronk is vol 
Van almal se gejol 
 
Geheime word begrawe 
Begraafplase die hawe 
 
Kyk hier. Kykie storie. (rap stop) 
As jy nie die lewe wil verloor nie 
 
Wanneer hy klaar is begin die bekendstelling. 
 
N: Sherman is die bad guy. Lank op die see en kom terug met baie geld. En 
almal dink hy’s groot want hy hou van vroumense. 
 
V: Nelmari. Polisievrou. Ontvangsdame. Lekker chuthey. En hardegat. Sy is die 
een wat Bejorgan vasvat. 
 
Remus: Vennie. Een groot flirt. Sy dink sy’s wie. Dit impress nogal nie vir my. 
 
Fredine: Remus. Hy het net een meisie en baie goeie morele waardes. 
 
Gina: Fredine. Sy’s baie saggeaard en ordentlik. ‘n Engel. 
 
Edwin: Gina. Matrone by die kliniek. Lekker kwaai, maar dra almal se heil op die 
hart. 
 
H: Edwin. Hy’s die dokter en die oupa in die play. En altwee voel baie sterk oor 
wat reg is. 
 
Bejorgan: Ouma Uil. Die wyse uil. Daarhsy. (Asof hy klaar is. En onthou niemand 
gaan hom bekendstel nie) Ek’s Bejorgan. En ek is van die army. Salute. 
 
R: Hy lei aan bomskok. (Almal lag) 
 
Hy sluit aan by almal wat agter hom by maal, anti-kloksgewys. Sherman gaan 
staan eenkant en almal begin hom groet in die verbygaan. 
 
TONEEL 3 
 
B: Jis Sherman. 
 
Fredine op. 
 
S: Awe Bejorgan. 



 
F: Hallo Oom. 
 
S: (Vir Fredine) Hallo meisie. Waarnatoe is jy so haastig op pad, huh? 
 
F: Na my Ouma toe, Oom. 
 
S: Wat se Oom is dit die? Hoe oud is jy dan? 
 
F: Twintig, Oom. Ek moet mos vir Oom Oom sê. Ek is haastig, Oom. Ek moet 
nou gaan. (Sy loop) 
 
S: (Hy stop haar) Moenie so haastig wees nie. Kom gesels eers ‘n bietjie saam 
met my. 
 
F: Nee, Oom. 
 
S: Wat’s jou naam? 
 
F: Fredine, Oom. 
 
S: Is jy al klaar met skool? Verdien jy al geld? 
 
F: Nee Oom, ek bly by my ouma. 
 
F: Hallo Mr Shakes. (Steek sy hand uit om te groet) 
 
S: (Tentatief. Steek ook sy hand uit) Hallo Rhemus. 
 
R: Hoe was dit oppie see gewees, Mr Shakes. Het julle darem oraait vis gevang? 
 
S: (Asof hy hom nie wil antwoord nie) Ja, (pouse) die vis het gebyt. Baie geld. 
 
R: Hoe Mr Shakes hulle gemaak met die Suidwester storm – daar Ooskus se 
kant toe. 
 
S: Niks. Ingedip daar by PE se hawe. Goeie tye... Ek praat hier met ehm... 
 
R: Fredine... 
 
F: Ja Oom. 
 
S: Sy bly vir my Oom sê. 
(Almal lag) 
Ons is besig om te praat oor ‘n werk. Sy’s mos klaar met skool. Moet jy nie geld 
verdien nie? 



 
R: Sy was ‘n trompoppie ook gewees. 
 
F: Agh, Rhemus. 
 
S: Laat ek maar wegraak. Die son trek water... 
 
R: Bye Mr Shakes. Mr Shakes, ek wil met Mr Shakes praat oor ‘n job op die 
skuite. 
 
S: Ander keer, klong. 
 
R: Ok, Mr Shakes. 
 
F: Bye Oom. 
 
(Sherman kyk agter hul rug evil na haar. Af) 
 
F: My Ouma wag vir my. (loop) 
 
R: (Hy keer haar) Jy’t nog nie eens vir my hallo gesê nie. Hallo Fredine. 
 
F: Hallo Remus. Daai’s mos Sherman?! 
 
R: Hy bly sommer vir twee maande op die see. Ja, hy verdien klomp geld. 
 
F: Maar hoekom is sy vrou dan so ongelukkig? 
 
R: Ek weet nie. Ek sê maar niks. 
 
F: Mors hy dan met ander vrouens? 
 
R: Ek weet nie. Al wat ek weet is hulle is so lank weg, en partykeer moet hulle by 
ander hawens indip... Nee, ek weet nie. 
 
F: Wag, ek moet by my ouma uitkom. Sy wag al lank vir myl 
 
R: Wat is daar in die kom? Iets om te eet vir my? 
 
F: Nee, dis my ouma s’n. Dis deeg Remus. Kom. 
 
(Hulle is op pad af) 
 
B: Heiii halloooo. Waarnatoe is julle op pad? 
 
F: Ons is op pad na my ouma toe. 



 
R: Ons vat gou die deeg weg. Waarnatoe gaan jy? 
 
B: Kliniek toe. 
 
R: Ek kan sien jy moet kliniek toe. Jy lyk so kranklik. Het jy dan AIDS? (Hy en 
Fredine lag) 
 
B: Is jy van jou kop af? Jy moet jou staan en mal hou hier. Waar kry mens AIDs 
in die oorlog. Hulle het my dwarsdeur my knie geskiet in die oorlog. En toe ek 
hardloop rek ek my hamstring. En toe ek my arm so oplig, toe skeur my ribspiere. 
En die eelte onder my voete. Dis van daai boots; daai armyboots. Dis nie vir my 
voet nie. Maar stap saam clinic toe man. 
 
R: Maar ons moet eerste die deeg gaan wegbring. 
 
B: Wat’s daar in. Gee vir my ‘n stukkie. 
 
F: Nee, dis my ouma se deeg. 
 
(Hulle begin rem daaraan) 
 
B: Geen net ‘n stukkie. 
 
R: Jy sal heeldag skyt. 
 
Konstabel op. 
 
K: Hey, wat gaan hier aan. Hoe lyk dit my jy wil iemand beroof?! 
 
B: Nee, nee... 
 
R: Nee, hy’s constipated. Hy wil deeg vreet. 
 
B: (Oordadig militaristies) Hallo, konstabel. 
 
K: Hallo. 
 
F: Ken konstabel vir Sherman. Hy’s nou net hier verby. 
 
K: Ek het so gesien, ja. Is julle op pad vir AIDS toetse. Dis vandag gratis by die 
clinic. 
 
R: Nee, ons nodig dit nie. Miskien hy, ja. (wys na B) 
 
B: Aids test. Clinic. Dan gaan ek liewer huis toe. (hy wil loop) 



 
R: Wat dan van al jou pyne? 
 
B: (Stop in sy spore) O ja, my ribbes, knie, my voet. 
 
K: Jy was dan nou so hups. 
 
B: Die pyn kom en gaan. 
 
R: Kom ons moet loop. 
 
B: Kom saam met my clinic toe. 
 
F: Ons moet eerste die deeg wegvat. 
 
B: Dis sommer op die way. Ek stap sommer saam. En dan kom julle saam met 
my. Bye konstabel. 
 
K: Bye. 
 
ALMAL: Bye. 
 
TONEEL 4 
 
Venie sit in die klinie. B,F,R kom in. Die ontvangsdame praat met Bejorgan. 
 
B: Is u die ontvangsdame? 
 
N: Nee, ek is die tea girl. 
 
B: Waar is die ontvangsdame dan? 
 
N: Jy kan mos sien ek is die ontvangsdame. Wat kom maak jy? Kom jy vir die 
AIDS test? 
 
B: Nee, watse AIDS. Ek is mos siek. 
 
N: Nou het my ‘n afspraak? 
 
B: Ja. 
 
N: Wie’s jy? 
 
B: Arendse Bejorgan. 
 
N: Watse naam issit die? Arendse  Bejorgan. 



 
Reemus en Fredine lag hier agter. 
 
B: Wat lag julle? Wat’s jou van miskien? 
 
N: Sit maar. Die dokter sal jou nou sien. (sy’s af) 
 
B: Watter van het jy dan? 
 
R: Ek het ‘n Duitse van. Sebonka. 
 
B: Klink meer soos ‘n Joburger. 
 
R: My oupa was in die oorlog. 
 
B: Die oorlog! In Kwazulu-Natal. 
 
R: Is jy miskien ‘n Engelsman. I’m Bejorgan Arense and I’m from England. 
 
F: (lag) I’m Bejorgan Arendse and I’m from England. 
 
R: (Nies) Ek’s alergies vir flou jokes. 
 
N: (op) Mejuffrou Pharo. Dr kan u nou sien. 
 
R: Pharo... 
 
F: (saggies) Koning Saul se vrou. 
 
V: Huh-uh nee. Wag ‘n bietjie. 
 
Hulle giggel. 
 
F: Sorry. 
 
B: Soul. Food for my soul. 
 
R: Jy’s mos ‘n Engelse soul. 
 
G: Wat sit julle so en raas hierso. Het julle nie respek vir ‘n klinie nie. Ons werk 
hier met siek mense. 
 
Dr: Dankie matrone. Ons hoef nie so kwaai te wees nie. Wie van hulle is hier vir 
die AIDS toest. Hulle kan mos solank vorms invul. 
 
G: Wie van julle is hier vir die AIDS toets? 



 
Hulle reageer. 
 
Dr: Toe-toe. Aids is nie ‘n vloek nie. Dis ‘n siekte. 
 
B: Moffie siekte. 
 
Dr: Jong man. Ek wil nie dit weer uit jou mond uit hoor nie. Enige iemand kan 
AIDS kry. 
 
R: Nie enige iemand nie, dokter. 
 
B: Wie? 
 
Dr: As julle ophou skinder daaroor sal jy ook nie self so sleg lyk nie. 
 
(R lag) 
 
G: (lag) Het julle nou gehoor. 
 
F: Toe nou Remus, nie so uitspattig nie. 
 
TONEEL 5 
 
V: Matrone dink seker ek’t heeldag tyd om hier regop te sit. Dis al amper aand al. 
 
G: Sommige van ons het werk om te doen. Nie soos ander wat net rondsit nie. 
 
V: Ek’t ook dinge om te doen. 
 
G: Vennie ek’s so bly jy’s vandag hier. Dat jy jou verantwoordelikheid nakom. Dis 
‘n groot stap. 
 
V: Watter groot stap. Watse verantwoordelikheid? Doen die toets of ek loop. Die 
lewe wil gelewe wees. Wat soek matrone van my? 
 
G: Vennie daar is ander maniere om die lewe te geniet. Moet jy na verkeerde 
plekke toe gaan. 
 
V: O – moet ek die heeltyd by die huis sit en vergaan. 
 
G: Ek praat nie van vergaan nie. Ek praat van vrede in jou hart hê en lief wees vir 
jouself. 
 
V: Ek’s lief vir myself – en baie mense. (sy lag) 
 



G: Vennie, jy maak grappies. Maar jy weet wat’s die waarheid. Jy probeer reality 
wegjoke. 
 
V: Ek is lief vir myself. 
 
G: Die reality is jy moet face up to reality. Die mense sien jou. En wat hulle sien 
is nie ‘n mens wat omgee vir haarself nie. 
 
V: Wie worry oor die mense. 
 
G: Wie worry oor jou. As jy nie oor jouself worry nie, sal niemand oor jou worry 
nie. 
 
V: Ek worry net oor drie mense; dis me, myself and I. 
 
G: Het jy dan nie ‘n man nie. 
 
V: Asof hy omgee. Hy doen sy ding en ek doen myne. Dink jy ek is ‘n slet. My 
man is weg vir lang tye. En dis my man en nie jou besigheid nie. Niemand sê vir 
my nie. 
 
G: Niemand sê vir jou nie. Ek weet niemand sê vir jou nie. Want jy fight vir 
jouself. 
 
V: Ek moet fight. 
 
G: Ja, want jy’s ‘n sterk vrou. Daarvoor het mense respek. (POUSE – na ‘n 
pouse begin die groep neurie HEAVEN...) 
 
V: So, wat sê matrone? 
 
G: As jy beginsels sal sit by jou krag. Dan gaan jy iemand baie special wees. 
 
V: Ek kan nie matrone. (Sy raak emosioneel). Ek kan nie. 
 
G: Hoekom nie? 
 
V: My man, my pa. Dis hoe ek grootgeword het. Dis hoe ek nou moet lewe om te 
survive. 
 
G: Net oor jy dit nie wil verander nie. Two wrongs don’t mak a right. Jy hoef nie 
sleg te doen oor anders sleg doen nie. 
 
V: Maar Matrone ek doen niks verkeerd nie. (sy huil) 
 



G: Ek weet. Ek weet jy bedoel net goed. Ek weet dis jou way van liefde gee. Jou 
way van aanvaarding. Dat jy kan voel mense hou van jou. 
 
V: Niemand het nog ooit omgegee vir my nie, so waarvoor worry Matrone vir 
Matrone? 
 
G: Ek gee om vir jou. Jy moet leer om om te gee vir jouself. (Gina troos haar) 
 
TONEEL 6 
 
Ouma sit en kyk na die deeg. N enter en gaan staan agter die stoel. 
 
N: En as ouma uil nou die deeg so sit en beloer? 
 
H: Nee, ek is nou so kwaad. Die klimmeid kom nou eers hier aan met die deeg. 
Ek het haar hoe lankal al gestuur om dit te gaan haal. En sy kom sit dit hier neer 
en daar gaat sy. 
 
N: Kan ouma haar blameer. Sy’s jonk en die straat roep. Nee, hulle het saam 
met Bejorgan kliniek toe gestap. 
 
H: Kliniek toe? Vir wie sal hulle nou pille gaan haal? 
 
N: Nee, ouma. Een is siek, en hulle het net saamgestap. Hulle hou VIGS toetse 
daar vandag. 
 
H: FIKS. Ja, ek hoep hulle trek die kinners in dat hulle oek ‘n bietjie oefen. 
 
N: Nee ouma. VIGS 
 
Helen: Ek moet ook ‘n bietjie FIKS word. 
 
N: AIDS toetse ouma... 
 
H: O FIKS. Ja, daar’s ‘n heel paar mense wat sal moet gaan. 
 
N: Ja, ouma. 
 
H: Hoe lyk dit nou. Nou sit die kinders almal daar. 
 
N: Ouma, AIDS is nie ‘n skande nie. 
 
H: Wie’s almal daar. 
 
N: Bejorgan, Fredine en Remus. 
 



H: Sebonke. My klimmeid laaik mos nou daai Sebonke klong. Klink my mos meer 
na Sibongile. 
 
N: (lag) Nee Ouma. 
 
H: Maar daai Bejorgan... 
 
N: Ek hou nogal van ‘n man in uniform. Sherman is terug in die dorp. 
 
H: Ek het gehoop die jong het al versuip. 
 
N: Hy’t netnou daar staan en praat met Fredine en die jongens. 
 
H: Fredine? Wat maak hy met haar. Konstabel, watter pille sal Fredine nou by 
die kliniek gaan haal het. 
 
N: Nee hulle gaan nie pille haal nie, Antie. 
 
H: As daai kleinkind van my eers pille vat, dan maak dit die pad oop vir ‘n skollie 
soos Sherman. 
 
N: Ouma, hy’s nie net sleg nie. 
 
H: Ek kry sy meisie, Vennie – so jammer. Die arme kind. 
 
N: Ouma moenie haar jammer kry nie. 
 
H: Nee, so alleen. En hulle sê jy kan ‘n man net vertrou sover jy hom kan sien. 
Ver van jou goed naby jou skade. 
 
N: Maar ouma hy werk vir sy vrou. Mense skinner maklik. Sê lelike goed. 
 
H: Hy’s sommer maar ‘n poephol. 
 
N: Ouma. 
 
H: Langenhoven het gesê as jy met jou agterend na mense toe aankom, moet jy 
pasop of hulle dink jy lyk orals so. 
 
N: Ouma. Hy sorg vir haar. 
 
H: Ja, as hy van die see afkom het hy baie geld; dan entertain hy mos die 
klimmeide. 
 
N: Ouma, sy’s nie ‘n engel nie. 
 



H: Mens los nie sommer ‘n mooi jong vrou so alleen nie. Die duiwel is listig. Soos 
die Bybel sê die duiwel is soos ‘n brullende leeu. Hy kyk vir wie hy kan verslind. 
Maar dis die pille en die inspuitings. Dit maak dit maklik om rond te slaap. Sy 
moet in die kerk kom dat sy die seën kan ontvang; dat sy onder Gods woord 
kom. 
 
H: Ouma, mense sit in die kerk en as die lus hulle pak, vergeet hulle al hulle 
beloftes. 
 
H: Is waar. En dan blame hulle die drank en die dwelms. Vat nooit die skuld op 
hulleself nie. 
 
N: En Vennie het alles wat haar hart begeer. 
 
H: Wat weet jy wat sy begeer. Het sy liefde? En daai jong. 
 
N: Ek sien haar baie sit in die smokkelhuise. Soek plesier. 
 
H: Kan jy haar kwalik neem. Sy’s alleen. Help nie jy sit ‘n klomp geld op die tafel 
en behandel nie ‘n vrou soos ‘n vrou nie. 
 
N: Sy hoef nie so tewerig te wees nie. 
 
H: Sies. Maar jy praat reguit. Pasop. Langenhoven sê dis goed as jy reguit is met 
jou neighbour. Pasop net dat jou neighbour nie reguit raak met jou nie. 
 
N: Ouma, ek sê maar net so versprei aids. 
 
H: Age? Om my age? 
 
N: Aids ouma. Aids. Dagga. Tik. 
 
H: Tik. O tikmasjiene. Tikmasjiene. Hoe sê hulle? New Age. Soes geld en pille en 
inspuitings by die voordeur inkom, is liefde by die agterdeur uit. 
 
N: Tik, Ouma. Drugs. Als dra by tot VIGS. 
 
H: Wat help dit jy’s FIKS en tikmasjiene en geld, en julle tik-tik die hele blerrie 
age romance gesonde liefde poer in sy moer in die see in. Saam met Sherman 
en die visserskuite in die bliksemse see in. 
 
N: Ouma moenie vergeet nie. Fredine, nes daai Vennie, het mos ook ‘n sê. 
 
TONEEL 7 
 



Vier troepe staan op vanuit hulle stoele, trek geel reenjasse aan, en Sherman sit 
in met die KILLE  die BOER KILLE the FARMER chant. 
Chant twee is almal saam. Chant drie begin hul gangsters choreografie. Hul stol 
as hul direk oorkant mekaar staan. Sherman stap van verhoog onder tussen hul 
deur – soos ‘n inspeksie. Hy gaan staan aan die bo-punt van hul spits formasie 
en praat: 
 
S: Awhe. 
 
ALMAL: Salutja. 
 
S: Julle weet ek was lank weg. 
 
ALMAL: Ja Die Ou. 
 
S: Julle weet ek het geld teruggebring. 
 
ALMAL: Ja Die Ou. 
 
S: Julle my gemis? 
 
ALMAL: Ja Die Ou. 
 
S: Julle mooi gekyk na besigheid? 
 
ALMAL: Ja Die Ou. 
 
S: Julle mooi gekyk na my vrou? 
 
ALMAL: Ja Die Ou. 
 
(Hy stap na elkeen afsonderlik) 
 
S: (Hy klap Reemus teen die bors) Het jy mooi gekyk na my vrou? 
 
Remus: (Driftig) Ja Die Ou. 
 
S: (By Vennie) Jy? 
 
V: Ja Die Ou. 
 
S: (By Bejorgan) Jy? 
 
B: (Halfhartig) Ja Die Ou. 
 
S: (Klap Bejorgan teen die bors) 



 
B: (Nou oortuig) Ja Die Ou. 
 
S: (Mik net na Edwin. Edwin koes woes) 
 
E: Ja Die Ou. 
 
S: (Hy kyk Edwin lank en dreigend. Stap weer tot bo) Julle ken vir Fredine? 
 
ALMAL: Ja Die Ou. 
 
S: Sy’s ‘n goeie meisie. 
 
ALMAL: Ja Die Ou. 
 
S: Wat mooi pas by my, ne. 
 
ALMAL: (halfhartig) Ja Die Ou. 
 
S: Ne! 
 
ALMAL: (driftig) Ja Die Ou. 
 
S: Wat gaan julle omtrent die saak doen? (Hy stap weer na elke individu toe – 
behalwe Vennie) 
 
S: (vir Remus) Krake! 
 
R: Vra vir Love Byte, Die Ou. Hy praat kwaai met die kinners. 
 
S: (Na Bejorgan) En nou Love Byte. Hoe staan jy? 
 
B: Naai Die Ou. Vra maar Stiletto. Hy slat die kinners sommer gou flou. 
 
S: (Stamp hom) 
 
B: Nee Die Ou. Stiletto is regtig goed met kinners boul. 
 
S: (Na Edwin) Stiletto. 
 
ALMAL begin weer met klankeffek. 
 
TONEEL 8 
 
Ouma sit en mannetjies maak van deeg. Gina enter. 
 



G: Hallo Ouma. 
 
H: Wie’s jou ouma? 
 
G: Die oudste ouma in die wêreld. Wat sit ouma nou en mannetjies maak. Is 
ouma besig om kens te raak? 
 
H: Innie spens te maak? Nee, ek het die broodjie in die oond gesit. 
 
G: Ag dankie Ouma. Dit sal lekker wees. 
 
H: Maar jy is voorbarig. Is jy lus vir bietjie koffie. 
 
G: Dankie dit sal lekker wees. Dit was so ‘n hectic dag by die kliniek. Fredine was 
ook netnou daar. 
 
(Oom in) 
 
H: Fredine, by die kliniek. Waar loop die kind orals rond as sy moet brood bak. 
 
E: Fredine. Julle los my kleinkind uit, ne. (hoes) 
 
G: Oom, maar oom se bors klink nie goed nie. 
 
H: Dis oor hy nie sy medisyne wil drink nie. 
 
E: Wat is dit met jou uit te waai? (Hy hoes weer) 
 
H: Hy’s darem verkranklik, ne. 
 
G: Nes daai Bejorgan. Hy was ook daar by die kliniek. 
 
(Fredine op) 
 
Hy’s net so lam. 
 
H: Ja, maar hy was mos in die army. 
 
F: Wat praat julle van Bejorgan. Julle moenie lelik praat van my vrinne nie. Hallo 
Oupa. (Sy gaan sit op sy skoot) 
 
H: Ek hoor jy was ook by die kliniek, meidjie. 
 
G: Ja, sy was ook daar. 
 
H: Wat soek jy dan by die kliniek? 



 
F: Ek het net saam met Bejorgan gestap. 
 
G: Hy en daai Sebonka kerel ook. 
 
H: O, daai wat klink soos Sibongile. 
 
E: Nee, dis ‘n ordentlike klong daai. Net die regte klong vir jou Fredine. 
 
F: Nee, Oupa. 
 
H: Sy hang klaar daar by die kliniek uit. 
 
E: Uiltjie. 
 
H: Moenie my Uiltjie nie. 
 
E: Nee, ek wil vir jou Uiltjie. Want ek wil vir jou sê jy moet mooi kyk na my  
kleinkind. 
 
H: Fredine, gaan jy gou koffie maak. 
 
E: Nee, moenie loop nie. Uil, jy moet kyk na die engel kind van my. 
 
F: Sy kyk na my Oupa. 
 
E: En jy moet kyk in haar oë. Laat jy kan weet as daar ooit iets is wat haar pla. In 
vandag se wereld is daar nie plek dat mens jou kind aan sy lot kan oorlaat nie. 
 
F: Ouma kyk mooi na my, Oupa. Maar ek moet na haar kyk ook. 
 
G: Ja, sy is mos die oudste ouma in die wereld. 
 
E: Julle maak grappies. 
 
G: En my keel is al droog van wag vir koffie. 
 
F: Skies Matrone. Ek gaan nou. 
 
E: Nee, wag. My kind – as jou ouma nie elke dag in jou oë kyk om te sien dat dit 
met jou reg gaan nie; dan MAAK jy haar kyk hoor. Dis jou reg. 
 
H: Weg! Wie’s weg. 
 
G: Niemand is weg nie, ouma. Toe, kind, weg is jy. Sit die pot op die stoof. Die 
brood sal nog verbrand ook. 



 
E: Ek loop liewers. Ek gaan koffie soek. 
 
H: Sê maar of ant Miena se koffie lekkerder as myne smaak. 
 
TONEEL 9 
 
Konstabel loop oor die verhoog. B roep haar. 
 
B: Konstabel, kom gou hier asseblief. 
 
N: Jy kan mos tot by my kom. 
 
B: Maar konstabel weet mos my knie. 
 
N: (sy vat aan sy knie) Shame die knie, ja. 
 
B: Ah, nou voel dit my die knie is sommer gesond. Konstabel, kyk. Die skuite is 
terug, ne. En ek dink hier’s onheil aan die broei. 
 
N: Wat bedoel jy onheil? Waarvan praat jy? 
 
B: Kyk, ALMAL in die gemeenskap probeer altyd dat ons die vroue respekteer, 
en nie seks voor die huwelik nie, en daai – dis reg, ne? 
 
N: dis reg, ja. 
 
B: Nou sien ek daai paar skollies gisteraand. Hulle maak planne. 
 
N: Wie? 
 
B: Ek wetie. Hulle het sulke jackets aangehad. 
 
N: By Busy Corner. 
 
B: Sherman was ook daar. 
 
V: Is alweer Sherman. Dit bly net Sherman, Sherman. Is jy dan jealous. 
 
B: Ek raak nogals nie jealous nie. Ek was dan in die army. 
 
V: Army mense lyk nie so morsig nie. 
 
B: Kom konstabel, ek vertel jou verder. 
 
V: Nou loop jy. 



 
B: Ek’s paraat. 
 
N: Bejorgan ons nodig nogals reserviste. 
 
V: Hy lyk meer na ‘n vrot vis. 
 
B: Nee wag jy, Marilyn Monroe. 
 
G: Is jy al weer aan die grappies maak. Gister in die clinic ook. Lyk my jy vat die 
lewe vir ‘n joke. 
 
V: Sê hom matrone. 
 
B: Kom konstabel. Wat sê jy van reserviste? 
 
V: Jy hou jou bek van Sherman af. 
 
G: Ag, nou’s die dorp weer deurmekaar. Die skuite is terug, en almal vergeet 
alles van alles af. 
 
TONEEL 10 
 
Sherman loop oor die verhoog. Remus haastig nader. 
 
R: Mr Shakes! 
 
S: Ek soek die hele varkplek vol na jou. 
 
R: Wat nou Mr Shakes? 
 
S: Jy “wat nou” ok nog. Moenie vir my kom tanne maak nie. 
 
R: Hoe dan nou Mr Shake? 
 
S: Dink jy ek is stupid. (Stamp hom) 
 
R: Nee, Mr Shakes. 
 
S: As ek weg is wil jy mos oorvat in die plek. (Stamp hom) Wil jy opstaan teen 
my? 
 
R: Nee, Mr Shakes. Ek sal dit nooit doen nie, Mr Shakes. 
 
R: (Stamp hom) Mr Shakes is dan ‘n gesiene man in die gemeenskap. Ek kyk op 
na Mr Shakes. 



 
S: (Stamp hom) Jy sal nou nou opkyk na my vuis. Hou jy vir jou groot. Ek’s 
sommer lus en... 
 
R: Nee, Mr Shakes. 
 
S: Jou dae hier is getel. En daai meisie van jou... 
 
R: Ja, Mr Shakes? 
 
S: Sy’s mos lief vir haar? Sy’s mos ‘n virgin, ne. (Hy maak ‘n vingergebaar wat 
dui daarop dat Remus moet dophou – daar’s naderende gevaar) 
 
Remus bly erg geskok en verdwaas agter. 
 
TONEEL 11 
 
Sherman loop haastig verby. Vennie sien hom en roep: 
 
V: Sherman, waarheen is jy so haastig op pad? 
 
S: (Stop, en kom stil nader) 
 
V: (Omhels hom) Sherman, ko na my toe. Waar loop jy nou heen? 
 
S: Ek kry my gedagtes skoon... 
 
V: Kom na my toe. Kom na my toe. 
 
S: Ek het besigheid aan, Lovie. 
 
V: Ek sien jou nooit nie. Jy was net die eerste aand by my... 
 
S: Ek het besigheid. Ek het jou eergister R10 000 gegee. 
 
V: Ek het dit klaar gebank. Dis veilig, Sherman. Jy weet, een van die dae is daar 
‘n kind. 
 
S: (antwoord nie) 
 
V: Sherman, jou gedagtes is nie hier nie. Hoor my vir my? Kyk vir my. 
 
S: Daai geld is joune. Vergeet die kind. 
 
V: Sherman, geld is nie alles nie. 
 



S: Nou wat anders is daar dan? 
 
V: Ek is lief vir jou. 
 
S: Dis nie wat ek hoor nie. 
 
V: Wat sê jy? 
 
S: Niks. 
 
V: Ons kan nie gaan op wat mense sê nie. 
 
S: Ek sê vir jou ek het besigheid. (Hy begin loop. Sy trek hom terug) 
 
V: Sherman, asseblief. Ek het jou nodig. Ek kan nie sonder jou nie. Asseblief. 
 
(Hy gryp haar en soen haar dringend. Los haar en loop. Laat haar verdwaas 
agter. Sy gaan sit snikkend op ‘n hoop) 
 
TONEEL 12 
 
Vennie is die aartsvrou se hartseer. Sy snik. Dit gaan oor in ‘n bobbejane toneel. 
Een vir een kom die bobbejane aan. Almal ontferm hulle oor haar. Gaan 
nuuskierig nader. Sit in ‘n halfmaan om haar. Oumas arriveer en verwilder almal. 
Vennie hou die klank op ‘n musieknoot vol. 
 
TONEEL 13 
 
Die mans begin met die musikale Kill the Boer, Kill the Farmer chant, wat die 
musieknoot aanvul. 
 
Twee mans in geel reenjasse nader Fredine. Sy laat val haar sakkie. Tel dit op, 
en as sy regop kom is hul by haar. Sy draai om om te hardloop, en daar is twee 
ander wat haar vaskeer. Hul gryp haar, tel haar op – sy gil, en hul druk haar op 
die grond neer. Sherman arriveer, en al die klank vries. Almal kyk op na 
Sherman. Blackout. 
 
(Na ‘n pouse van etlike sekondes in die donker, begin ‘n liedjie – NO RETURN) 
 
TONEEL 14 
 
H: Die mansmense van vandag. Hulle weet nie wat hulle het nie. 
 
V: Hoekom maak hy dan so met my.l 
 
H: Moenie dat hy jou onderkry nie. Wys hom jy kan opstaan. 



 
V: Ek kan nie meer fight nie. Ouma, ek fight al my hele lewe lank al. Net soos 
met my pa. Hy was ook op die see. As hy huis toe kom dan slaat hy my ma. En 
hy slaat vir my. 
 
H: Die Here is saam met jou my kind. 
 
V: En dan dink die mense ek is ‘n slegte vrou. Al wat ek soek is iemand wat vir 
my omgee. Al wat ek soek is liefde. 
 
H: Ek weet my kind. 
 
V: Hoe moet ek dit dan doen?. Is dit dan te veel gevra? 
 
G: Mens moenie so soek nie. 
 
V: En ek was vir die AIDS toets matrone. Het ek AIDS matrone. 
 
G: Ek weet nie Vennie. 
 
V: As ek AIDS het oor ek liefde vra... is dit reg? 
 
H: Ouma sal daar wees vir jou. Ek is daar vir jou. Ek is altyd daar vir jou. 
 
G: Almal maak foute. Ons sal jou nie weggooi nie. 
 
V: Het ek AIDS matrone? 
 
G: Ek kan nie sê nie. (Sy wys vir Ouma sy moet waai.) 
 
H: Bye Gina. Toe-toe my kind. Toe-toe. Dis okay. 
 
V: Dis okay, ek is net goed om dood te gaan. 
 
H: Nee, kind. Ons is lief vir jou. Niemand is te sleg om goed te word nie. Hier is ‘n 
huis vol liefde. Dis al wat jy nodig het. 
 
V: Maar ek kan nie sonder Sherman nie. 
 
H: Hy sal ook goed word. As hy leer hy hoef nie bang te wees nie. Hy is so rof – 
dis als ‘n masker. Oor hy bang is. Almal is so. Hy’t ‘n rowwe lewe gehad. 
 
V: Ja, soos ek maar. Sy pa was maar soos myne. 
 



H: Hy’s bang. As mens so opgroei; dan leer jy jy moet eerste slaan – oor jy bang 
is dat jy weer verloor. Ons sal hom leer hier’s soveel liefde, hy hoef nie bang te 
wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. 
 
(Almal begin neurie “Ons moet mekaar waardeer”) 
 
TONEEL 15 
 
Fredine lê op die grond en Gina kom op haar af. 
 
F: (Snikkend) 
 
G: Wat gaan aan? Wie het dit gedoen? 
 
F: (Snikkend) 
 
G: Kom, ek vat jou dokter toe. 
 
F: (Wil nie opstaan nie. G trek haar baadjie vir F aan.) Nee, ek kan nie. 
 
G: Kom net saam. Ek vat jou dan huis toe. 
 
F: (Wil nie op nie) 
 
G: Iemand help! Kom help my! (vir F) Moet ek die polisie kry. 
 
F: Nee, nie die polisie nie. Hulle sal kom vir my. Asseblief! Ek is bang... 
 
G: Moenie bang wees nie my kind. Ons sal jou beskerm. 
 
R: Fredine. 
 
F: (Sy ruk weg) 
 
G: Het Reemus dit gedoen. 
 
F: (Sy praat baie, maar dis ‘n onhoorbare gebrabbel. Ons kan uitmaak sy sê dis 
nie Remus nie.) 
 
R: Ek weet wie dit is. Sherman. Helhond. Ek sal hom vrek maak. 
 
F: (Skud haar ko heftig om wraak te keer) 
 
G: Was dit hy? 
 
R: Dis my skuld. Ek het geweet. Ek is jammer Fredine. 



 
G: Toe maar. Dis nou jou skuld nie Remus. Help haar daai kant. 
 
R: Berjogan het my ook gister kom sê daar kom moeilikheid. Dis my skuld. 
 
F: (Gaan staan. Almal luister want dis duidelik sy wil iets sê.) Hy’t Aids, ne 
matrone. 
 
R: (Los haar, stap eenkant toe) 
 
G: Nee, hoe sal hy nou Aids hê. 
 
F: Matrone, sy girl het Aids, ne. 
 
R: Dis my skuld. 
 
G: Ons praat nie nou oor daai nie. 
 
F: Dis hoekom sy by die kliniek was. 
 
R: Ek het Sherman gisteraand gesien. 
 
G: Los nou eers Remus. Help my hier. 
 
R: En toe praat hy oor Fredine. Fredine, toe praat hy oor jou. Toe sê hy – ek 
moet watch, ek moet uitkyk. Hou hou jou dop. Hy gaan jou vat. Dis my skuld. 
 
G: En jy sê vir niemand nie. Jou fool. Kyk wat het ons nou. Kyk wat nou gebeur 
het. 
 
F: Dis nie sy skuld nie, antie. 
 
G: Maar almal loop rond met donnerse geheime. Praat oor niks. Bang vir alles. 
En kyk wat het ons nou. 
 
R: Dis alles my skuld... 
 
F: Nee, Remus. 
 
G: Vat daai kant, Remus. Help daar. 
 
R: Nee, dis beter as ek nie hier is nie. Ek moet my skuld gaan betaal. 
 
(ALMAL begin met klankeffek van Kill the Boer Kill the Farmer) 
 
F: Remus nee, kom hier. Dis nie jou skuld nie. 



 
R: (Stop vir oulaas, draai om) Baai Fredine. Ek’s lief vir jou. 
 
F: Remus. Remus. Remus! (Snikkend verlaat sy en G die toneel) 
 
TONEEL 16 
 
(Die klank sit om in ‘n sagte neurie van Hard to Say I’m Sorry – die groep sing in 
harmoniee) 
 
H: (Soos ‘n verteller) Dit was alles so onnodig. Maar dis hoe dit gaan. Elke keer. 
Honnerd keer elke jaar. Niemand praat nie. Niemand luister nie. Niemand help 
nie. 
 
As mense maar gepraat het. As iemand maar gesê het daai seerot is evil. 
 
Maar dan is hy nie evil nie. Hy was maar so gemaak en ge-laat staan. Maar 
hoekom het niemand hom gehelp nie. Nou is hy ‘n nommer. Weggebere. En al 
wat hy eintlik wou hê is dat iemand vir hom moes leer: jy is iets werd sonder 
geld, sonder om geweld te gebruik. Maar dis hoe almal alles laat staan. Mens 
moet praat met jou kinners. Dis al. 
 
Vennie: Sy is vandag goed, maar al haar varkies is nie op hok nie. Sy sal seker 
omkap van die AIDS. Ja, sy het gehad. En wie nog almal met haar geslaap het 
ook. En Sherman ook. Van al die “indip” in die hawens. 
 
En niemand wou eers weer met haar praat nie. Vandag nog. Almal dink mos 
AIDS steek aan as die wind kwaai waai. Daai’s mos nie naastenby waar nie. 
 
Fredine: (NOU begin die groep in die agtergrond die begrafnistoneel vorm) Sy 
het behandeling gekry wat seker gemaak het dat sy nie die AIDS het nie. Maar 
die geluk wat haar toegekom het, wat was daarvan oor...? 
 
En Remus... hy het niks verkeerd gedoen nie. En ook maar oor almal alles 
geheim hou – jy mag nie oor AIDS praat nie. Jy mag nie oor die skollies praat 
nie. Hou jou bek toe, dan is jou bek heel. Nee wat – so sal baie mense nog vrek 
vir niks. Net oor almal iets dink wat nie waar is nie. 
 
Nee, toe hang Remus homself op. Dit was ‘n gatslag. Here, hy was ‘n goeie 
klong. 
 
Wag, laat ek my aantrek. Ek is laat vir die begrafnis. (net voor sy afstap) Een 
stukkie goeie nuus. Nelmari het Bejorgan so mooi reggetrek. Nou’s hulle ‘n 
paartjie. Die twee uniform mense. So alles is daren nie slegte nuus nie... 
 



(Die groep staan op en begin saggies hul reenjasse aantrek. Die eerste toneel 
herhaal as almal om ‘n graf gaan staan. Sommige snik. As Ouma klaar gepraat 
het, sluit hulle die neurie af, en begin sing “Ware Vriend”. Gedurende die laaste 
liedjie kom elkeen een vir een vorentoe en gee elk sy persoonlike gevoel oor die 
verswyging en geheimhouding van VIGS) 
 
Bejorgan: Wat het gebeur since my ma-hulle kinners was. Daai tyd was seks 
voor die huwelik mos nie op die kaarte nie. Sonder om te mors soos almal nou 
mors, is AIDS mos nie moontlik nie. 
 
Gina: En net om te dink hoeveel pyn, twis en huwelike mens sal red, as ons net 
weer terugkom na beginsels toe. Ek wonder baie hoeveel drank daarmee te 
doen het. 
 
Edwin: Ja, ons drink asof ons geleer het om dit te doen. En dis eintlik vervelig 
hoe almal dit maar net bly doen en bly doen. Net omdat niemand bereid is om 
eerste te sê “Dis nie nodig om altyd te drink nie. Matigheid voor oë”. 
 
Fredine: En die lewe is so spesiaal. En verhoudinge ook. Almal het mos ups en 
downs, maar dink net hoeveel goeie dinge val inmekaar, omdat ons nie leer om 
met moeilike tye te deal nie. 
 
Nelmari: En AIDS is nie ‘n skande nie. En hoe meer mens dit geheim hou, hoe 
meer sal die siekte groei. Praat met die AIDS mense en jy sal hoor dis niks so 
erg nie. Nie as jy daaroor praat nie. 
 
Vennie: Die beste medisyne vir gevoelens, selfs vir AIDS, is as ons praat 
daaroor. En praat met onse kinders. In plaas van in die bottel kyk, in ons kinders 
se oë kyk. Die Here vergewe mens baie dine, maar hy vergewe ons nie die 
sondes teen ‘n kind nie.  
 
Sherman: Dis wat Dalene Matthee geskryf het, ne. En ons weet – niks sal 
regkom solank ons dit nie regmaak nie. Nog beter. As ons keer dat dinge 
skeefloop nog voor dit skeefloop. Prevention is better than cure. Ons moet 
mekaar liefhê, selfs die mense met AIDS. Dit kan jou broer of jou ma wees. Of 
Remus of Fredine. Dit kan enige een wees. AIDS kan nie genees word nie, maar 
ons kan ‘n kwaliteit lewe lei, as ons saamstaan. Soos alles in die lewe. Dis in ons 
hande. 
 
Hulle sing nog steeds die liedjie terwyl die curtain call plaasvind. 
 
 
 
 


