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KARAKTERS  

 

 

MEIDE: Ouerige kleurling vrou, ongeveer 55 jaar oud. Effens geset. Sy 

is baie moederlik, maar het ‘n vinnige humeur.  Sy ly aan tering en 

hoes gedurig.  

 

KLEINTJIE/MARIA: Sy is Meide se dogter. Sy is ‘n mooi kleurling 

meisie, ongeveer sestien jaar oud. Sy is baie astrant en baie glad 

met die bek. Sy kan ook mooi sing.  

 

DEAN: Dean is Meide se seun. Jong kleurling man, ongeveer 23.  Hy is 

baie statig en ordentlik.  Dean het ‘n baie sterk vader-instink, juis 

omdat sy pa so ‘n dronklap is en is baie beskermend teenoor Meide en 

Kleintjie.  Hy praat goed Afrikaans en glad nie met ‘n Kaapse-aksent 

nie.  

 

HENDRIK: Hendrik is Meide se man. Hy is ‘n dronklap en verdien slegs 

pensioen wat hy dan uit drink. Hy is verwaarloos, vuil en 

skoorsoekerig. Hendrik het ‘n vreeslike humeur en het geen geduld met 

niemand nie. Hendrik haat die wit mense en hulle haat hom. 

 

BAAS JAN/JAN: ‘n Mooi blanke man van ongeveer 26 jaar.  Hy het ‘n 

goeie hart en is eerbaar. Jan is nie vreeslik groot nie, maar hy is 

steeds stewig gebou. Hy het ‘n oop skoon gesig.   
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TONEEL 1 

AAN PROMPTSIDE VAN DIE VERHOOG STAAN DAAR ‘N ARMOEDIGE 

SINKPLAATHUISIE.  DIE HUISIE WYS MET SY AGTERKANT NA DIE GEHOOR TOE 

EN ‘N SIFDEUR EN VUIL VENSTERTJIE IS SIGBAAR.  DAAR IS OOK TRAPPIES 

EN ‘N KLEIN STOEPIE AAN DIE REGTERKANT VAN DIE HUIS EN DAAR STAAN 

VUIL BLIKBEKERS EN ‘N RADIO OP ‘N TAFELTJIE.  REG OOR DIE VERHOOG IS 

DAAR DRIE WASGOEDLYNE GESPAN (MET VISLYN) WAT VOL WASGOED HANG 

(LAKENS, HEMPDE, BROEKE, KOUSE EN ROKKE).  DAAR SPEEL TIPIESE 

TOWNSHIP-MUSIEK, MET KARRE EN HONDE WAT BLAF IN DIE AGTERGROND.  

SKIELIK WORD DIE MUSIEK VERDOOF DEUR KINDERS WAT LAG EN GIL.  DIE 

LAGGERY VERANDER IN ‘N OOR-EN WEER GESPOTTERY EN DIE KINDERS WAT 

BAKLEI WORD DEUR ‘N VOICEOVER GEHOOR.  

 

KIND 1:  Wa kry djy daai tjeld?   

 

KIND 2:  By my se ma!  

 

KIND 1:  Djy lieg! Djou ma kry eerste Vrydag pay! 

 

KIND 2:  Djou ma se gat man! Djy is so lielik – die dokter het vir 

djou ma gesê maak doed, toe hoor sy maak groet! (laggery)  

 

KIND 1:  Ek sal vir djou kry! Hou djou bek of ek slat djou gevriet 

vandag toe dat djou oë lyk soos ‘n city-robot sin!  

 

KIND 2:  Ga! Wie djy? Jy is so klein en uitgedroeg – soos ‘n Kaapse 

bokkom op special. Ek skrik djou nie!  

 

KIND 1: Ek skrik djou ook nie!  

 

KIND 2: Nou toe! Kom! Kom laat ek sien wat kan djy maak? Uh! Uh! Ok 

maar lekker banggat nê!  

 

KIND 1: Djou moer!  

 

(DIE KINDERSTEMME WORD HARDER EN BREEK LOS IN ‘N BAKLEIERY)  

 

KIND 2: Eina! Eina! Shit man! Djy slat nie weer aan my nie hoor! Ek 

sal my se ma loop sê! Hey! Hey! Hey! (VUISTE WAT KLAP IS HOORBAAR) 

KIND 3: Kom check it uit -  hiers ‘n figth!  

 

KIND 1: Moerskind!  
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KIND 2: Jou blêrrie hond!  

 

KIND 1: Kakkop!  

 

KIND 2: Hotnot!  

 

KIND 1: Boesman!  

 

KIND 2: Fok djou! (VUISTE KLAP WEER) Ek sê fok djou!  

 

KIND 3: Antie! Antie! Antie! Antie moet kom help! Hiers ‘n fight! 

ANTIE!  

 

DIE AGTERDEUR SWAAI OOP EN ‘N GROOT KLEURLINGVROU (MEIDE) KOM 

UITGESUKKEL.  

 

KIND 3: Antie! Hulle gat mekaar vrek slaat! Antie! Bring die 

hosepipe! Antie!  

 

MEIDE: Maar sal djulle so hier in my se djaart kom staat en skandes 

maak! Djulle blêrrie robbies! Liewe Heiland, ek sit en luister my 

soapie oor die radio en dan is daar wragtag een hier in my eie 

agterdjaart! 

 

GRYP ‘N VADOEK VAN DIE WASGOEDLYN AF EN BEGIN WOES TUSSEN DIE WASGOED 

DEURSLAAN ASOF SY DIE KINDERS UIT MEKAAR UIT MAAK. SOOS SY SLAAN VAL 

DAAR VAN DIE SKOON WASGOED OP DIE GROND. DAAR IS ‘N GROOT LAWAAI EN 

GESKREEU.  

 

Verskillende kinderstemme: Eina Antie! Eina! Jislaaik! Hoe byt so 

meid! Sorry antie! Eina! Antie samblief tog, laat staat my! Eina!  
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MEIDE: Eina se gat man! Voertsek! Voertsek hier van my werf af! Wie 

dink djulle betaal die OMO vir die skoon klere! Huis toe! Huis toe! 

Die Jirre hoor vir my ek neuk djulle vandag uitmekaar uit! Los uit! 

Klein stront! Waar leer djulle sulke maniere – by djulle dronk gat pa 

daar in Smirre se shebeen! Ek sê LOS UIT! Uit! Uit my djaart uit! 

Maar my magtag....ek sê fokof!  

 

DIE GERAAS BEDAAR EN DIE KINDERSTEMME DOOF UIT.  SOOS SY VERDER PRAAT 

KOM DAAR ‘N JONG KLEURLING MAN IN VAN OP-SIDE. HY HET ‘N NETJIESE PAK 

AAN, MET ‘N HOED OP SY KOP EN ‘N TAS IN SY HAND.  HY IS NET-NET 

SIGBAAR DEUR DIE WASGOED EN HY STAAN EN GLIMLAG TERWYL HY VIR HAAR 

KYK.  

 

MEIDE: Dis ook al taal wat die blêrre los hotnotte verstaan.  Ek is 

‘n ou vrou – ek praat nie so nie. (KYK OP) Sorry my Oubaas, maar die 

kinders maak my tiete lam. Sorry.  Ek sal vandag vir Antie Babie ‘n 

wit hoender loop slag vir die basaar en Sondag R10 insit vir die 

koor. Jammer.  (BEGIN HOES) Ja....toe..nou..(UITASEM TERWYL SY OP 

KYK)....ek het mos nou gesê ek is sorry.  Die bors is ook al 

oud....hy kan nie mee die punch vat nie....ek sal moet lat kyk na hom 

voor die winter kom. (KYK OM HAAR ROND. ORAL LÊ WASGOED ROND) Die 

blêrrie skollies! (SKREEU STRAAT SE KANT TOE) Ek vra weer – wie dink 

djulle betaal die OMO vir die skoon klere? Die government? GEMORS! 

(VIR HAARSELF) Ja, dit is nou ‘n gemors. Ag Jirre tog....(ROEP HUIS 

SE KANT TOE) Kleintjie! Kleintjie! Die donnerse 

meisiekind....Kleintjie! (HAAL DIEP ASEM) Asem!  Kleintjie! (WAG ‘N 

RUKKIE) Maar my magtag! Ek is nou so kwaad ek sê sommer fok! 

Kleintjie!  

 

‘N JONG KLEURLING MEISIE (KLEINTJIE) KOM INGEHARDLOOP VANAF 

PROMPTSIDE.  
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KLEINTJIE: Wat is dit ma? Vir wat skrou ma so?  Ek het loop TV. kyk 

hie langsaan by Milly toe is daar ‘n helse lawaai van die huis se 

kant af.  Dit het gelyk soos die skool wat uitkom hie by onse huis? 

Wat het die kinders gemak ma?  (SIEN DIE WASGOED WAT ORAL ROND LÊ) Ma 

wat het gebeur? Was hier weer ‘n wind gewies? Vir wat lê die klere so 

rond?  

 

MEIDE: (sarkasties) Dja Kleintjie! Hier was nou net ‘n helse tropiese 

sikloon deur die lokasie. Die Pick & Pay sit nou langes die kerk!  

 

KLEINTJIE: (skrik) Haai regtig ma?  

 

MEIDE: Hou op kak vrae vra! As djy nie heeldag so voor die TV. lê  

nie sal djy ook so nou en dan weet wat gaan aan!  

 

KLEINTJIE: Maar ma ek kyk Oprah!  

 

MEIDE: Oprah gaan nie vir djou in die hemel kry nie. Toe toe toe!  

Loop haal vir my die wasskorrel dat ek die klere weer kan oor was. 

Djy moet nou sien hoe is die duiwel los as ons Mr. Marais se klere so 

vol strepe vir hom terug gee. Daai wit man strip sy moer sommer 

vinnig! En hy het ‘n lange moer....glo vir my!  

 

KLEINTJIE: (geirreteerd) Dja ma. (KLAP DIE DEUR TOE)  

 

MEIDE: (Skree agter haar aan) En moenie djou nekkie vir my ruk soos 

‘n kuiken wat die piep gekry het nie! Djy is nog nie oud genoeg vir 

‘n klap nie! (vir haarself) Klein merrie! Pure nukke en grille! Een 

van die dae dan is dit weer boyfriends en van drukkies en soentjies 

kom kousies en skoentjies....Jirre ek is die oud vir die nasie se 

kinders. Waaragtig!  
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(BEGIN DIE KLERE OPTEL EN SKREEU SKIELIK WEER HUIS SE KANT TOE) 

Kleintjie! Kleintjie! Djy moet koue water intap, hierdie jerseys is 

wol en gaan krimp in die warm water! Hoor djy Kleintjie!  

 

KLEINTJIE: (VAN UIT DIE HUIS UIT) Dja ma!  

 

MEIDE: Moenie vir my dja ma nie! Ek sê maar net. Wil djy nou sien hoe 

lyk Mr. Marais in ‘n baby-jersey! Met daai lange arms! Kompleet ‘n 

kameelperd gecompress in ‘n babygrow...(giggel by haar self) Hond se 

doillie, dit sal nogal pretty funny wees, met sy lange arms en lange 

nek! (BEGIN WEER HOES) Ja...ja....(uitasem) die ou bors moet hou, ek 

sal moet laat kyk voor die winter kom. (SKREEU WEER HUIS SE KANT TOE) 

Kleintjie! Kleintjie! Wat maak djy? Het djy loop bid vir water? Maak 

gou, ek wil aanmaak! Djou pa is nou-nou terug!  

 

KLEINTJIE: (Geirreteerd uit die huis) Ek sê mos dja ma! Die skorrel 

is swaar!  

 

MEIDE: (Skreeu vies terug) Dja en die lewe ook! (VIR HAARSELF TERWYL 

SY DIE WASGOED STUK-STUK BEGIN OPTEL) Dja my ou baby....die lewe is 

swaar. En trou....Trou is nie enige man se speelmaat nie. Djy dink 

djy koep ‘n nuwe Jersey, maar as djy vir hom aantrek het die motte 

hom al deur gevriet totdat net djy agter bly met die skifsels. (KOM 

SWAAR REGOP) Ag Jirre....Dja my rug is ook al klaar. Ek sal na hom 

moet laat kyk...voor die winter kom.  (vies vir haarself) Kompliet 

soos ‘n blêrrie ou kar, vol duike en krapmerke, (tik op haar bors)  

met ‘n enjin wat opcease en (wys met haar vinger na haar kop) en los 

moere in al die important places.  (HOES WEER PYNLIK) Ag Jirre 

tog.....die donnerse ouderdom het kom intrek voor ek kon keer.... 
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(DIE JONG MAN KOM VERSIGTIG AGTER DIE WASGOED UIT EN KOM STAAN NABY 

HAAR. SY SIEN HOM STEEDS NIE EN GAAN ONGESTEURD VOORT.) Dja Ouderdom, 

djou ou bliksem! Kom trek hier in my se lyf in asof dit ‘n losieshuis 

is – en weet djy wat? Djy betaal nie eers huur nie! Ek betaal vir 

djou met my pension geld by die Kliniek dja!  Klein kak!  (SPOEG OP 

DIE GROND) Kleintjie! Waar draai djy so? Kleintjie!  

 

DIE JONG MAN (DEAN) KOM STAAN VERSIGTIG AGTER HAAR EN SIT SY TAS 

NEER.  

 

DEAN: (Haal hoed af) Middag ma.  

 

MEIDE: (Skrik verskriklik groot) O Jirre! Djou ma se jêmtertjies! 

Blêrrie moerskont! (uitasem, sien nou eers mooi wie dit is)  

Djou...djou....djou gat Dean Daniels! Djou blêrrie gat! (BEGIN HOES)  

 

DEAN: (Skrik) Ma? 

 

MEIDE: Djou....gat! (KRY ASEM TERUG) Vir wat staat....en doen djy nou 

dit ...my magtig! Ek het ‘n bors aan my, ek is ‘n ou vrou. Djou 

donnerse gat! (GRYP WEER HAAR VADOEK EN SLAAN NA HOM) Ek neuk djou 

sommer! Klein stront.... 

 

DEAN: (lag) Sorry ma! Maar ma skrik altyd so mooi.  Onthou ma hoe het 

ek altyd vir ma agter die hoenderhok gewag as ma die wasgoed kom 

ophang het. Jis, ma het so geskrik dat die arme hoenders later ophou 

lê het! (lag lekker)  

 

MEIDE: (glimlag half) Dja en dan het vir djou geneuk met die 

kweperlat laat djy weet djy is geneuk!  Maar djy is nie meer klein 

nie, en ek is ook nie meer dertig nie. Nee Jirre man, ek dog die 

duiwel het my kom haal. (DRAAI OM EN LOOP HUIS SE KANT TOE)  
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DEAN: Groet ma dan nie? Sorry, ek sal oor begin. Middag ma.  

 

MEIDE: Ja mirrag.  

 

DEAN: (Trap ongemaklik rond) Die werf lyk mooi skoon. Ek sien ma se 

groente kom mooi aan.  Is dit vir Baas Jan?  

 

MEIDE: Dja.  Hy kom haal dit elke Woensdag. Partykeer bring hy vir 

ons ‘n stukkie vleis saam. Dit is ‘n goeie wit man daai. Ek was 

verniet vir hom.  

 

DEAN: Ja hy is ‘n goeie man.  

 

MEIDE: Dja.  

 

DEAN: Praat ma nog altyd so met ma-self as ma die wasgoed ophang?  

 

MEIDE: Traak djou tog nie. Dit is my bussiness.  

 

DEAN: Ek onthou hoe het ek en Kleintjie altyd ma afgeloer as ma so 

die wasgoed ophang. Altyd ma geterg en gesê: “ Moekoe raak koekoes – 

sy praat met haar vriendinne in haar kop!”  En dan het ons altyd 

geraai hoe sal die anties in ma se kop lyk...groot anties met bont 

doeke op hulle koppe of ryk anties met koeksisters en soet 

koffie....of sommer net doodgewone anties wat met ma chat.  

 

MEIDE: Dja wel, as djy so ‘n stuk gemors getrou het soos djou pa, wat 

nooit ‘n blêrrie woord poep nie, dan moet djy maar later met 

djouselwers praat. Want op die ou end is dit al wie lyster.  

 

DEAN: Is seker waar ja.  

 

(ONGEMAKLIKE STILTE VOLG)  
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DEAN: Ma gaan ma my dan nie groet nie?  

 

MEIDE: My Jirre Dean, ek het djou dan nou al twee keer gegroet.  

 

DEAN: Ma lyk nie juis bly om my te sien nie. 

 

MEIDE: Dja wel, wat verwag djy. (sy vererg haar bloediglik) Moet ek 

Jingle Bells deur my poepol fluit! (Kwaad) My eie donnerse seun kom 

doen minder huisbesoek as die dominee!  

 

DEAN: Ma.... 

 

MEIDE: Wat is dit Dean? Hoekom is djy terug?  

 

DEAN: Dit bly my huis ma. Ek mag seker maar terug kom as ek wil?  

 

MEIDE: Djou hys? Djou hys! Hierdie is nie DJOU hys nie, Dean. Daai 

dag toe djy djou goed gevat het en groot stad toe getrek het agter 

tjeld aan, het djy self die voordeur toegesluit met sy mense binne 

in! Hoe lank was dit gewies Dean? Vier djaar? Waar was djy Krismis? 

Waar was djy toe Kleintjie sestien geword het? As hierdie djou hys 

was, sou djy hier gewies het vir al daardie events! Maar djy was nie!  

 

DEAN: Heerlikheid ma...Ek, ek moes werk.  

 

MEIDE: Ek werk ook, Dean. Ek werk my bruin gat geel! (WYS NA DIE 

WASGOED) Sien djy hierdie drie lyne – dit moet vanaand gestryk en 

gepress word, want dit is Sondag kerk. Hier hang drie orders, drie 

wit huise wie se sweet en stink ek moes skoon was....Ek werk my gat 

af Dean, maar ek is hier vir my se mense. (GAAN SIT MOEG OP DIE 

STOEPSTOELTJIE) So, ek vra weer, wat soek djy Dean?  
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DEAN: Ek het kom kuier ma.  

 

MEIDE: Kak man. (STEEK ‘N SIGGARET OP)  

 

DEAN:  Here tog ma, ma sukkel klaar so met ma se bors. Vir wat rook 

ma dan nou ook nog?  

 

MEIDE: Djy is nie my dokter nie. Ek sal roek as ek wil. Dink djy bid 

en kerk toe gaan gaat al jou se troubles oplos? Nee my baby, ek roek 

want dit maak die troubles net so bietjie ligter... 

 

DEAN: (Saggies) Jissis ma.  

 

MEIDE: Djy praat nie so op my erf nie!  

 

DEAN: Sorry ma.  

 

MEIDE: Dja toe. Gaat djy nou praat of moet ek djou gat aanhou lek? 

Hoekom het djy terug gekom Dean?  

 

DEAN: (kwaad) Ek het mos gesê ek het kom kuier! 

 

MEIDE: Kak!  

 

DEAN: (twyfel) Want....want.... 

 

MEIDE: Dja toe spoeg uit!  

 

DEAN: Want ek het gehoor ma is siek!  

 

(DAAR VOLG ‘N STILTE)  

 

MEIDE: (geskok)  Wie? By wie hoor djy dit?  
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DEAN: Ma. 

 

MEIDE: Praat Dean!  

 

DEAN: By Kleintjie ma.  

 

MEIDE: Djy lieg!  Waar het djy met Kleintjie gepraat? Ons het nie ‘n 

phone nie – dink djy sy sal town toe stap na ‘n tiekie-box! Hou op 

kak praat Dean. By wie? 

 

DEAN: Los dit ma.  

 

MEIDE: Moenie vir my sê LOS DIT nie! Dit is my lyf en my siekte en my 

lewe – waar het djy gehoor?  

 

DEAN: Ag Here tog ma...dit is nie nodig nie!  

 

MEIDE: Sê my!  

 

DEAN: By die kliniek!  

 

MEIDE: By die kliniek! Maar....ek verstaan nie....hoe kon djy by die 

kliniek?  

 

DEAN: Wil ma weet hoekom was ek nie Krismis hier nie? Of vir 

Kleintjie se verjaardag nie? Want ek het gewerk! Ek het ook my bruin 

gat af gewerk in die stad ma. ‘n Mens maak baie geld daar. Hoeveel 

kry ma vir ‘n wit man se klere was?  Ek maak ses keer soveel! Ek het 

gewerk om vir ma se siekte te kan betaal by die kliniek. Hulle sê, 

hulle sê ma het tering.... 

 

MEIDE: Tering? 
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DEAN: Ja ma...en hulle is bang dit sit om in daai ander ding.  

 

MEIDE: Watter anner ding?  

 

DEAN: Daai ding wat vir Antie Roeks weg gevat het daai een winter.... 

 

MEIDE: (saggies) Dja.....Daai is ‘n lelike ding daai..... 

 

DEAN: Die kliniek hier het nie daai services nie ma....Here ma... 

Daai goed kos duur – ek betaal daarvoor! Die goverment sit terug en 

ek betaal....So moenie vir my sê ek was nie hier nie en hierdie is 

nie my huis nie! Want ek was hier – nog die hele donnerse tyd was ek 

hier......(sagter) in my kop in... vir ma!   

 

MEIDE: Dit mak tog nie meer saak nie.  

 

DEAN: Ma dit maak saak. Dit is hoekom ek terug gekom het. 

 

MEIDE: Vir wat?  

 

DEAN: Om vir ma en Kleintjie te kom haal... 

 

MEIDE: Hond se doilie! Dink djy nou djy is die Liewe Jirre homself 

wat op ‘n wit wolk neersak om sy pêrels te kom haal? Waarheen wil djy 

gan?  

 

DEAN: Ek wil ma-hulle kom haal om saam stad toe te gaan.  

 

MEIDE: Se moer!  

 

DEAN: Ag ma, asseblief verstaan tog! Ma kan tog nie hier sit en wag 

vir die dood nie! Daar is goeie dokters in die stad.... 
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MEIDE: Dean hoe dink  djy? Dink djy ek kan my hele lewe asof dit ‘n 

klomp blouses, skirts en panties is, net in ‘n tas in druk en hier 

weg gaan?  

 

DEAN: Maar ma? 

 

MEIDE: Maar se gat en djou gat ook! Ek gaat nerens heen nie.  Djy 

moet maar lekker proefeet speel as djy wil. Loop praat kak op iemand 

anders se stoep! 

 

DEAN: Asseblief ma.  

 

MEIDE: (laat val die siggaret)  Loep.  

 

DEAN: Ma?  

 

MEIDE: Djy moet loep voor djou pa kom.  

 

DEAN: Ma! Ek praat nog met ma!  

 

MEIDE: Wel ek het nie lus om met djou te staan en praat nie! Djy kom 

krap hier in my karakter in asof djy ‘n hoender afslag en pluk vir 

New Years – Los my nou uit!  

 

KLEINTJIE KOM UITGESUKKEL MET ‘N GROOT SKOTTEL WATER EN MORS AMPER OP 

HAARSELF AS MEIDE VERBY HAAR SKUUR IN DIE HUIS IN. 

 

DEAN: Ma asseblief tog ma!  

 

MEIDE: Vra vir Kleintjie om vir djou koffie te maak.  (LOOP BY DIE 

HUIS IN)  

 

KLEINTJIE: (verbaas)Ma! Ma met wie praat ma!  
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DEAN: Ma!  

 

KLEINTJIE: Dean? (gooi die skottel neer)  Boetie Dean!  

(SY HARDLOOP NA HOM TOE EN GOOI HAAR ARMS OM SY NEK) Djy is terug! 

Djy is terug! Toe ma nou sê: “Vra vir Kleintjie om vir djou koffie te 

maak”,dog ek sy praat weer met een van die anties in haar kop. (lag) 

Djy is wragtag terug Dean!  

 

DEAN: Jy is omtrent bly om my te sien.  

 

KLEINTJIE: N’tuurlik.  

 

DEAN: Hoekom is jy so bly om my te sien?  

 

KLEINTJIE: Want iemand het my birthday vergeet!  

 

DEAN:(terg) O nê! Is dit al waarvoor ek goed is? Presents koop en 

aandra?  

 

KLEINTJIE: Nee man! Toe kom nou! Wat het djy vir my gebring van die 

city af?  

 

DEAN: Ja toe, wag nou laat ek net gou my suitcase kry. 

 

DEAN SIT SY TAS NEER OP DIE GROND EN KNIP HOM OOP TERWYL KLEINTJIE 

LANGS HOM GAAN SIT EN NUUSKIERIG INLOER.  

 

KLEINTJIE: (Fluit) Jislaaik, maar dis mos ‘n grênd suitcase Dean!  

 

DEAN: Ja as jy met die bus ry dan moet jy ‘n ordentlike suitcase hê. 

(KRAP IN SY TAS EN HAAL ‘N PLAT PAKKIE UIT) Hierso. Ek het nie geweet 

wat koop mens vir ‘n meisiekind nie...ek hoop jy laaik dit.  
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KLEINTJIE: Ag Dean, ek laaik enige ding! Onthou daai een Krismis toe 

djy vir my earings gekoep het...ek dra hulle nou nog. Dis mooi 

earings daai.... 

 

SY SKEUR DIE PAPIER AF EN ‘N TYDSKRIF [Die People] EN CD IS SIGBAAR 

 

KLEINTJIE: ‘n CD van Rihana! Jis ek laaik dit sommer baie! Dit is die 

beste present wat ek nog gekry het! Daai girl kan sing Dean...djy 

moet vir haar hoor.  As hulle vir  haar speel by die Taxi-ranks is 

almal sommer stil. Ek gaat ook eendag so sing Dean, djy met net 

hoor...Dankie Boetie Dean. (GEE HOM ‘N SOEN OP DIE WANG) Baie dankie!  

 

DEAN:(VEE OOR SY WANG) Ek is bly jy laaik dit Kleintjie. Ek weet net 

nie waar gaan jy dit luister nie. Ek wou eers ‘n CD-player gekoop 

het, maar my bus-ticket was te duur.  

 

KLEINTJIE:(LAG) Moenie worry nie, ek gaat daar by Milly loop lyster.  

Sy gaat omtrent jelous wies oor my Rihana! Sy dink moes sy kan R5-

stukke poep – ek is haar nou een voor! (BLAAI DEUR DIE PEOPLE-

TYDSKRIF) Jis, ek wens ek het ook sulke lekker tiete gehad soos 

Madonna. Het djy geweet sy is al amper vyftig?  

 

DEAN: Haai Kleintjie! Wat praat jy?  

 

KLEINTJIE: Is so Dean.  Die mannetjies in die skool check almal vir 

Milly uit omdat sy swaarder dra as ons ander. Maar Milly sê as dit 

sokkies is sit sy watte voor in. 

 

DEAN: Vir wat?  
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KLEINTJIE: Vir daai soft touch! Tot ek vir haar gesê het: “Pasop vir 

daai dag dat ‘n mannetjie djou opvryf en hy vryf djou watte uit! (LAG 

LEKKER) Kan djy nou dink Dean, hy dink hy kry ‘n waatlemoen en 

skielik sit hy met ‘n perske-pram!  

 

KLEINTJIE LAG UIT HAAR MAAG UIT EN SKUD HAAR KOP TERWYL DEAN OOK 

UITBARS VAN DIE LAG.  

 

DEAN: Haai Kleintjie! Jy kan mos nie so praat nie!  

 

KLEINTJIE: Ag Dean, dit is mos so. Sal tog nie help om so serious te 

lyk nie – ma sê ‘n mens kry plooie as djy heeldag so loop en stront 

snuif. (TREK HAAR BO-LIP OP ‘N TUIT) ‘n Mens moet lag, of djy nou wil 

of nie....dit maak alles beter.  

 

DEAN: Is so ja.   

 

KLEINTJIE LÊ OP HAAR MAAG EN BLAAI DEUR DIE TYDSKRIF TERWYL DEAN NA 

HAAR KYK.  

 

DEAN: Kleintjie.... 

 

KLEINTJIE: Mmmm..... 

 

DEAN: Hoe gaan dit met ma?  

 

KLEINTJIE: (Kyk op) Vir wat vra djy?  

 

DEAN: Nee, ek wil sommer net weet.  

 

KLEINTJIE: Dit gaat oraait.  Ma doen goed met die wasgoed. Sy het nou 

‘n groot order van die ouetehuis ook gekry. Sy was elke Maandag vir 

hulle lakens.  Jis Dean, ek haat daai wasgoed.... 
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DEAN: Hoekom?  

 

KLEINTJIE: Want dit stink na pis en dood. Maak nie saak hoeveel 

Stasoft ma ingooi nie. Dit bly stink.  

 

DEAN: Gebruik sy nog die Peach-flavour Stasoft?  

 

KLEINTJIE: Dja. Ek haat daai reuk! Peach! Ga! (Spoeg op die grond) Ek 

haat hierdie gewassery Dean...(Kwaad)Onthou djy toe ons klein was het 

ma altyd die wit mense se klere met Peach Stasoft gewas? En ons? Ons 

het boggerol gekry! My keel en skouers was altyd seer geskaaf deur 

die truie – want onse klere word nie geStasoft nie!  

 

DEAN: Jy moet tog nie so praat nie Kleintjie.  

 

KLEINTJIE: Ek het eenkeer een van die wit kinders se kerkblouses van 

die draad afgesteel. Ek wou ook voel hoe voel die wit mense se klere 

wat geStasoft is. Toe die wit mêrrem vir ma kom uitskel en sê haar 

kind se blouse is weg het ma my amper vrek geslaan. “Djy los die wit 

mense se goete uit! Djy vat nie daaraan nie! Dit is hulle property!” 

het ma geskrou..... 

 

DEAN: Wanneer was dit?  

 

KLEINTJIE: Drie djaar terug. Djy was klaar weg. (Saggies, skaars 

hoorbaar)  Ek haat blêrrie Peach-Stasoft! Dit ruik soos wit mense.... 

 

DEAN: Ek hoor Baas Jan kom ook gereeld hier aan.  

 

KLEINTJIE:(skrik) Waar hoor djy dit?  

 

DEAN: By ma. Sy sê sy was verniet vir hom. Hy is ‘n goeie man, Baas 

Jan. Ma sê hy bring partykeer ‘n vleisie ook.  
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KLEINTJIE: (glimlag skaam) Dja. Hy is ‘n goeie man.  En weet djy wat, 

ma was nie sy klere met Stasoft nie – sy sê ‘n groot man soos hy kan 

nie soos ‘n perskie ruik nie.  

 

DEAN: Ek is bly ma doen goed met die wassery. Ma werk hard.  

 

KLEINTJIE:  Dja, djy sien mos. Hier hang drie orders se wasgoed. Ma 

werk vir haar doed! (kyk op) Ek onthou ma se hanne...toe ons klein 

was het ander anties se hanne sag gevoel van die Vaseline wat hulle 

aan gesmeer het...ma se hanne was grof en skurf soos ‘n man sin. As 

sy ons gewas het, het dit altyd gevoel soos ‘n koggelmander wat agter 

djou rug in klim....Ek smeer nou haar hanne elke aand met Vaseline – 

dit help darem so bietjie, maar djy kan sien haar hanne is moeg.  

 

DEAN: Ja. Haar hande is al oud. Ma is al oud.  

 

KLEINTJIE: (Kyk op en maak die tydskrif toe) Dean, hoekom het djy 

terug gekom?  

 

DEAN: Want ek moes.  

 

KLEINTJIE: Dis ‘n kak rede.  Sê my hoekom Dean?  

 

DEAN: Vir wat karring jy en ma so? Ek wou sommer kom kuier het... 

 

KLEINTJIE: Djy kon mos al lankal kom kuier het. Hoekom nou?  

 

DEAN: (Verander die onderwerp) Jy het my nog nie geantwoord nie 

Kleintjie. Ek vra hoe gaan dit met ma?  
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KLEINTJIE: (Kyk huis se kant toe) Hoe lyk dit vir djou Dean? Dit gaat 

nie goed nie. Haar bors is oud. Sy hoes verskriklik in die aande – so 

erg dat ek bang raak. En Ant Lourien se borsdruppels help boggerol!  

Ek weet nie hoe gaat dit in ma se binneste nie Dean, maar met haar 

lyf gaat dit sleg.  

 

DEAN: Wat bedoel jy haar binneste?  

 

KLEINTJIE: Hoekom het djy vir niemand gesê djy gaat weg nie Dean? Ma 

het vir djou loep soek by die polieste daai dag....ma het gedink djy 

is dood. Djy kan mos nie sommer net so wegloep nie!  

 

DEAN: Honde loop gereeld weg en hulle kry altyd hulle pad huis toe.  

 

KLEINTJIE: Djy is nie ‘n hond nie Dean! Ma het groot geskrik.  Sy het 

regtig gedink djy is dood.  

 

DEAN: Ek het mos geskryf.  

 

KLEINTJIE: Djy wiet ma kan nie lees nie. Ek sukkel ook nog so 

bietjie. Partykeer het ek sommer ander stories bygelieg as ek vir 

haar djou briewe gelees het. En altyd het djy gesê ek kom kuier een 

van die dae...Vier djaar is lank Dean. Baie dinge verander in vier 

djaar.  

 

DEAN: Ek weet.  

 

KLEINTJIE: Djy het ook verander.  

 

DEAN: Wat bedoel jy?  

 

KLEINTJIE: Kyk hoe lyk djy Dean? Grênd suitcas, gecollar en getie. 

Hoor hoe praat djy? Djy klink nie eers meer soos ‘n hotnot nie!  
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DEAN: Jy praat nie so lelik nie! Jy is ‘n meisiekind!  

 

KLEINTJIE: Ek sal praat soos ek wil praat.  Hoekom het djy terug 

gekom Dean?  

 

DEAN: Want...(moedeloos) want ek het vir jou en ma kom haal.  

 

KLEINTJIE: Kom haal? Maar hoekom.? Waarheen wil djy dan gaan?  

 

DEAN: Kleintjie ma is siek. Sy moet in die stad kom by ‘n goeie 

kliniek. Jy kan daar skool gaan in die groot skole. Daar is elke aand 

sokkies daar, en sommer vyf KFC’s en ‘n Wimpy op elke straathoek.  

Dis lekker in die stad Kleintjie. Jy en ma sal doodgaan hier. (pouse) 

Ma sal doodgaan hier.  

 

KLEINTJIE: (skrik) Is ma so siek Dean?  

 

DEAN: Ja.  

 

KLEINTJIE: Maar...maar ek wil nie weg gaan nie.  

 

DEAN: Maar Kleintjie, wat is hier wat jou terug hou? Daar in die stad 

is liggies, mense, musiek....alles wat jy wil hê. Daar kan jy alles 

koop wat jy wil hê, ma kan in ‘n ordentlike huis bly....hierdie huis 

is oud en nat, die mure het lankal water getrek....dit is die dat sy 

so hoes....Kleintjie luister tog.....in die stad kan ‘n mens lewe.  

 

KLEINTJIE: (kwaad)  Ek bly hier! Want hier is ek nog ‘n mens...ek 

word nie ‘n city-robot soos die res nie! Hier is ek Kleintjie Daniels 

– en niemand anders nie!  

 

DEAN: Kleintjie hoekom is jy nou so hardegat?  
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KLEINTJIE: Dit is my business! (GRYP DIE TYDSKRIF EN CD)  Djy het nou 

sommer my birthday present gespoil! Thanks hoor! (DRAAI OM OM TE 

LOOP)  

 

DEAN: (GRYP HAAR ARM) Kleintjie wag!  

 

KLEINTJIE: Los my uit Dean! 

 

SKIELIK BARS DAAR ‘N LAWAAI LOS.  DAAR IS HONDE WAT BLAF EN BOTTELS 

WAT STUKKEND GEGOOI WORD. ‘N HOND TJANK EN NOG ‘N BOTTEL BREEK. 

 

OFFSTAGE: (HENDRIK) Voertsek! Djou stuk gemors! Djou fokkon 

straatbrak! Ek skop vir djou vrek! (sing vals) Uit die bloooou van 

onse hiemmmel! Uit die diepte van ons seeee! Doeroedoem! Oor ons 

ewige gebeeeergtes......sal die kranse antwoord geeeeee! Wie gaat vir 

my antwoord gee huh! Wie! Blêrrie hond! (NOG ‘N BOTTEL BREEK) 

 

KLEINTJIE: (verskrik) Djy beter gaan, hy gaat vir djou vrek slaat. Ek 

loep nou voor hier moeilikheid kom.  

 

DEAN: Kleintjie wag! Waarheen gaan jy?  

 

KLEINTJIE: Ek gaat vir Milly my Rihana wys. (glimlag)  Sy dink moes 

sy kan R5-stukke poep – ek is haar nou een voor! (skrikkerig)  Passop 

vir hom Dean, hy is ‘n blêrrie vark!  

 

DEAN: Ek skrik hom nie.  

 

KLEINTJIE: Asseblief Dean. Hy, hy het ook verander. Hy het sleg 

geword Dean. Hy is nie meer die Dêdda van toe ons klein was nie. 

Asseblief Dean.  
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DEAN: Loop speel nou jou Rihana by Milly. Luister nommer vyf. Dis ‘n 

nice track.  

 

KLEINTJIE: Dean?  

 

DEAN: Dis oraait. Ek wag vir hom.  

 

KLEINTJIE STAP VINNIG WEG NA PROMPTSIDE, SY KYK EENKEER OM EN VERDWYN 

DAN. VANAF OPSIDE KOM ‘N MAN IS GESTROMPEL. HY IS SO ONVAS OP SY 

VOETE DAT HY AAN DIE WASGOEDDRADE HANG OM REGOP TE BLY. SOOS HY LOOP 

VAL DAAR WASGOED OP DIE GROND EN HY TRAP DIT VUIL.  

 

HENKDRIK: (erg gesope) Ons sal lewe ons sal sterrrrrwe! Ons vir djou 

Suid-Afrika! Fok djulle almal! (strompel huis se kant toe en sien 

glad nie vir Dean raak nie)  Djou moer! Djulle almal sinne! (Begin 

lag) Dja djy het my gehoor – djulle almal se moere. 

  

HENDRIK STROMPEL TOT VOOR DEAN EN KYK SKIELIK OP. VIR ‘N OOMBLIK 

STAAR HULLE NA MEKAAR IN ONGELOOF AAN.  

 

DEAN: Middag pa. Ek is terug. Surprise!  

 

BLACK OUT 
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TONEEL 2 

DIT IS VROEG OGGEND EN MEIDE SIT CENTERSTAGE BESIG OM WASGOED IN ‘N 

GROOT SKOTTEL TE WAS.  HAAR HANDE IS VOL SKUIM EN LANGS DIE SKOTTEL 

STAAN ‘N GROOT BOTTEL PEACH STASOFT.  AAN DIE DRAAD HANG DAAR NOU NET 

‘N PAAR STUKKE KLERE EN ‘N LAKEN OF TWEE.  IEWERS BLÊR MUSIEK (Under 

my umbrella – Rihana) EN MEIDE KYK GESTEURD OP.  

 

MEIDE: Liewe Jirre maar daai vrou kan teem! Nee magtag! Dit klink 

erger as ‘n brandsiek hoenderhaan op ‘n Sondag oggend! (Gil 

promptside se kant toe) Kleintjie! Kleintjie! Sit af daai lawaai!  Ek 

kan myselfwers nie hoor poep nie! Kleintjie, hoor djy my! Djy beter 

nou hys toe kom en my kom help met die wasgoed, daars ‘n ekstra order 

by!  (gaan sit weer op haar knieë en begin was)  Jirre, oor en oor en 

oor! Dit sal mens van jou kop af maak! Kleintjie! Ek sê kom hys toe! 

(brom onderlangs)  Môre oormôre kom ou Mabel weer hie aan en sê: 

“Djou meisiekind het al my koopkrag kom oplyster op Milly se CD-

kontrepsie! Waar dink djy moet ek tjeld kry? Ek run nie ‘n disko 

nie!” (MUSIEK WORD AFGESIT) Prys die Jirre! Nou kan ek weer 

dink....(KYK OP) Ai my Oubaas, waarom het djy nou juis gister vir die 

Dean die pad hys toe gewys?  (STAAN OP EN VEE HAAR HANDE AF AAN HAAR 

VOORSKOOT) Ai die kind het groot geraak, man geword. My Oubaas, Djy 

moet tog vandag djou se hande oor die werf en sy kuikens hou, want as 

Hendrik wakker word en hy kry vir Dean nogsteeds hier is die kak los! 

Asseblief tog my Oubaas...(BEGIN WEER VREESLIK HOES) 

Ja....ja....(uitasem  terwyl sy glimlag), en terwyl djy nou daar 

is......gee my tog so klappie tussen die blaaie dat hierdie hoesery 

kan ophou.....(bang) Jirre, ek is bang vir daai ander ding..... Ek 

kan nie nou al verlof vat nie, ek moet nog vir Kleintjie ‘n man soek 

Jirre, Ek  wil nie hê sy moet robbies uitkies soos haar pa 

nie....Asseblief Oubaas....Dankie....Amin.  
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DEAN KOM VANAF OP-SIDE OP. HY HET ‘N MOOI BLOU HEMP AAN EN LYK 

NETJIES.  HY STAAN ‘N RUKKIE EN KYK VIR MEIDE WAT NOGSTEEDS OPKYK EN 

DAN ‘N SAKDOEKIE UITHAAL OM HAAR OË DROOG TE VEE.  

 

DEAN: Ma?  

 

MEIDE: (skrik)  Oe djou gat!  

 

DEAN: Sorry ma.  

 

MEIDE: Jirre tog Dean! Hou op om dit te doen, my hart is nou skoon 

uit my bloomers uit geskrik.  

 

DEAN: (glimlag) Dit was nie aspris nie ma. Vir wat staan en kyk ma so 

op in die lug? Sien ma iets?  

 

MEIDE: Vir wat spy djy op my? (begin weer die wasgoed was) Ek kyk wat 

ek kyk!  

 

DEAN: Ek vra maar net wat het ma gesien.  

 

MEIDE: ‘n Nuwe jimmel! Djy pla my, staan sountoe!  

 

DEAN:(gaan sit langs haar) Ma, het ma gehuil?  

 

MEIDE: Nee Dean! Daar het seep in my oog gekom.   

 

DEAN: Ek weet ma is bang. Ek is ook bang. Ma kan maar huil as ma wil 

huil. Ek sal nie sê nie.  

 

MEIDE:(Kyk op) Waar kry djy daai mooi hemp? Gaan djy kerk toe of wat?  
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DEAN: (glimlag) Nee ma. Ons moet netjies lyk daar by die werk. Ek het 

met my eerste paycheck vir my ‘n paar jeans en hempde gekoop.  

Hierdie is my favourite een.  

 

MEIDE: Ek weet. Djy het nog altyd van blou gehou.  Ek moes altyd vir 

djou blou klere gekoep het toe djy klein was.  Dit is ‘n mooi hemp. 

Djy moet opskuif, netnou spat ek vir djou nat.  

 

DEAN: Ma. 

 

MEIDE: Dja?  

 

DEAN: Het ma nou al besluit?  

 

MEIDE: Oor wat?  

 

DEAN: Ag ma, moet tog nou nie laat ons weer van voor af begin nie. Ma 

weet oor wat.  

 

MEIDE: (staan moeilik op, maak of sy hom nie hoor nie) Kleintjie! 

Kleintjie! Waar sit djou ore? Ek het djou geroep – en djy is nie 

Sameul nie! Ek roep vir djou net een keer – ek het nie die Jirre se 

geduld nie! Kleintjie!  

 

KLEINTJIE: (vanaf backstage)  Ek kom ma!  

 

MEIDE: (vir Dean) Nee kyk sy maak my tietie lam! Sit en kuier vir ure 

daar by Milly. En Milly is ook ‘n ander een, sy het al klein tyd 

sulke uithak-heupies gehad! Ek laaik dit nie dat Kleintjie so baie 

daar kuier nie.  Sy het glads nou die dag vir Kleintjie lipgloss 

aangesmeer! Nogal strawberries and cream, want Milly sê ‘n man vir 

proe as djy vir hom soen! Jirre Dean, ek het so groot geskrik daai 

dag ek het amper in my broek gesmurf!  
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DEAN: Kleintjie word groot ma. Sy gaan een van die dae ‘n man kry en 

dan gaan sy ook weg gaan. En wie gaan dan na ma kyk? (lag sinies)  

Pa? Met sy kieriepay wat hy elke aand uitsuip daar by Smirre se 

shebeen? Asseblief ma, dit is hoekom ek sê ma moet saam met my stad 

toe gaan. Los vir pa hier agter. Hy is useless, ma moes hom al lankal 

gelos het!  

 

MEIDE: (begin die wasgoed ophang) Dean, sleep daai skorrel vir my 

nader.  My rug is weer vandag krom onder die rummetiek! Passop net 

vir djou hemp!  

 

DEAN: Here ma, luister tog! Dit help nie ma praat eenkant toe en ek 

praat anderkant toe nie! Asseblief ma!  

 

MEIDE: (gooi die klere neer) Ek lyster Dean! Ek lyster nog my hele 

lewe lank! Ek lyster na wat my hart sê.  Ek kan nie net alles hier 

los nie Dean!  Al is djou pa elke aand so dronk soos ‘n Lord bly hy 

djou pa. Hy bly my man.  Jirre Dean.....hierdie is my werf, my 

wasgoedlyne, my kinders, my man, selfs die honnnestront wat in die 

jaart lê is myne! Wat het ek in die stad Dean? Niks! Nie eers 

honnestront nie!  

 

DEAN: Maar ma.... 

 

MEIDE: (hartseer)  Laat staan nou hierdie ding Dean. Laat staan hom.  

My plek is hier geboek, en hier moet ek bly.  Sorry my kind, maar ma 

is hier deur die Jirre afgelaai....en so is dit nou maar.  (verander 

die onderwerp)  Hoe het djy geslaap gisteraand?  

 

DEAN: Goed.  

 

MEIDE: Waar?  
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DEAN: Maak tog nie meer saak nie.  Ma het mos gesê hierdie is nie 

meer my huis nie.  

 

MEIDE: Hou op vir djou clever hou Dean. Djy is besig om my gat deur 

te skuur! Ek vra mos maar net.  

 

DEAN: Nadat pa my gistraand weg gejaag het...ek verstaan nie hoekom 

ma hier bly nie. (brom onderlangs) Ma is nou kompleet nes oom Johnny 

se donkies, bly ma se kop stamp teen dieselfde draad.  

 

MEIDE: Wat sê djy daar?  

 

DEAN: Niks nie.  

 

MEIDE: Klink nie vir my soos niks nie. Djy moet nou vir djou kom 

staan en rammetjie-uit-nek hou!  

 

DEAN: Sorry ma. 

  

MEIDE: Dan het ons ons prate gepraat. Nou maar toe, laat ek aanmaak. 

Die order moet voor môre klaar.  

 

DEAN: (moedeloos) Ma...wil ma maar nie net weer dink nie.  

 

MEIDE: Dean djy is nou besig om aan my te krap en te krap soos 

turksvydoring! (vererg) Los my uit! Asseblief tog! Ek is nou moeg 

daarvoor dat djy om elke hoek en draai oor my se skouer loer! Ek is 

nie ‘n baby nie!  

 

DEAN: Ek sê nie ma is ‘n baby nie. Dit is net oor daai ander ding.... 
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MEIDE: Ek kan mos nie help dat hierdie ding binne in my kom nes maak 

het nie. Ek kan nie help hierdie ding vreet my van binne op nie!  

(vurig) Ek is bang, die Jirre hoor vir my Dean, ek is skytbang! Maar 

ek sal nie dat hy vir my plat trek nie – ek sal nie.  Ek het nog te 

veel goed om klaar te maak voor die ding my gaat plat trek! En ek is 

nie djou baby wat djy moet oppas nie! Ek kan na myselwers kyk! (sag) 

Dit is darem my laaste dignity wat ek oor het. Meide Daniels kan na 

haarself kyk.  

 

MEIDE GOOI DIE WASGOED VERERG IN DIE SKOTTEL EN STAP DRIFTIG VAN DIE 

VERHOOG AF (PROMPTSIDE).  

 

DEAN: (skreeu) Ma, waarheen gaan ma?  

 

MEIDE: Hou op om oor my skouer te loer!  

 

DEAN: (skreeu agter haar aan) Ek vra net ma!  

 

MEIDE: (off stage) As Kleintjie nie wil kom as ek haar roep nie, dan 

sal ek vir haar loep haal! Vandag is die hel los op hierdie werf!  

 

DEAN: (vir homself) Die hel is altyd los op hierdie werf. Maar ma 

luister mos in elkgeval nie. Ek kan net so wel met die hoenders loop 

praat! (skreeu woedend agterna) Ek is ook bang ma! Ek is ook skytbang 

om ma te verloor! Ek wens net ma wil luister! 

 

DEAN GAAN SIT MOEDELOOS MET SY KOP TUSSEN SY HANDE OP DIE GROND. HY 

VEE VERLEË OOR SY NEUS EN OË ASOF HY GEHUIL HET EN SNUIF.  SKIELIK 

RUK DIE AGTERDEUR OOP EN HENDRIK STROMPEL UIT MET ‘N BEKER KOFFIE. 

HENDRIK HET DIE HEELTYD DIE BEKER KOFFIE BY HOM EN SUKKEL OM REGOP TE 

BLY.  DEAN SPRING VERSKRIK REGOP.  
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HENDRIK: Hond!  

 

DEAN: Pa?  

 

HENDRIK: Djou hond!  

 

DEAN: Los tog uit pa.  

 

HENDRIK: Djy het weg geloep soos ‘n fokken hond! Wat soek djy weer 

hier in my jaart! Djy is mos ‘n hond, so voerstek!  

 

DEAN: Selfs ‘n hond wat weg geloop het kom weer huis toe pa.  

 

HENDRIK: (glimlag sinies) Maar vir ‘n wegloop-hond lyk djy pretty 

smart hê! Check net die nice hemp....(fluit)  ‘n Mens kan djou amper 

nie erken as ‘n hotnot nie! Djy lyk amper so grênd soos ‘n witman!  

 

DEAN: Die job daar in die stad pay goed.  

 

HENDRIK: Ek was reg! Djy is ‘n hond! Die wit man se brak! Die wit man 

se werfbrak! Fokken hond! (spoeg op die grond)  

 

DEAN: (kwaad)Tenminste gee die witman sy hond kos! Dit is meer as wat 

pa kan sê! Suip elke maand pa se kierie-pay uit, en ma moet sorg vir 

Kleintjie en pa!  

 

HENDRIK: Djy moet passop wat djy sê djou klein stront!  

 

DEAN: Vir wat doen pa nie los werkies, of loop maak tuin by die kerke 

of skole nie?  

 

HENDRIK: Want ek werk nie vir ‘n witman nie! Ek is niemand se hond 

nie!  
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DEAN: Maar in tussen moet ma haar des moers werk en pa lê pa se gat 

blink! Blêrrie useless gemors!  

 

HENDRIK: Hou djou bek boytjie! Ek slaat vir djou vandag vrek!  

 

DEAN: (uitdagend) Ek skrik pa nie. Ek is nie meer vyf jaar oud nie. 

Pa kan maar die handsambok bring. Ek skrik pa nie!  

 

HENDRIK: (lag lelik)  Oe! Lekker groot meneer nê! Djy blaf mos nou 

vir die wit manne! Nou ek sê nou vir djou – djy kan djou goed vat en 

fokken loep vrek! Djy is nie meer my seun nie. Vat djou goed sonder 

om te groet en gaan werk dan vir die wit mense! Los djou familie 

agter vir ‘n wit man! Se moer!  

 

DEAN: Ek het pa-hulle nie gelos nie. Ek moes hier weg kom. Die stad 

is groot pa. Mens maak baie geld. Ek het geld gaan spaar. 

Vir....vir..... 

 

HENDRIK: Vir wat? Wie se tjeld dink djy is dit? Djoune? Ek het nuus 

vir djou – dit is alles die wit man se tjeld. Djy kry net die 

krummels!  

 

DEAN: Is nie so nie pa. Daai tye is verby! Die wit mense is goed vir 

my pa. Hulle is goed vir ons almal! Kyk maar vir Baas Jan, hy is goed 

vir pa-hulle! 

 

HENDRIK: Al hoekom hy hierna toe kom is omdat Meide vir hom verniet 

was.  

 

DEAN: Hy bring dan vir pa-hulle vleis.  
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HENDRIK: Ja, sy oorskiet en krummels. Se moer! As ek my gat draai is 

daai wit mannetjie op my werf!  Hy krap my moer om! Hy krap my om.  

 

DEAN: Pa moet die wit mense uitlos! Daai tyd is verby!  

 

HENDRIK: Daai tyd is nog lank nie verby nie! Lyk my djy verstaan nie 

mooi nie my boytjie! (druk teen sy bors) Kom djou Oubaas vertel vir 

djou iets dan sal djy ook beter verstaan.....Die Jirre het wit mense 

gemaak en die Jirre het swart mense gemaak reg?....Wat kry djy as djy 

wit en swart meng?  

 

DEAN: Grys. 

 

HENDRIK: En watter kleur is ons? Mmm....lyk dit of my vel grys is? 

Nee my boytjie, ons is bruin! Waar pas ons in? Ons pas nie by die 

swart mense in nie, want ons is te lig! En ons pas nie by die wit 

mense in nie, want ons is te donker! Nou vra ek vir djou – waar pas 

ons in? Wie gee om vir ons hotnotte? Niemand nie! Boggerol!  

 

DEAN: Pa is nou besig met verkeerde goete. Dit is die Here se sake 

daai.  

 

HENDRIK: Nee dit is my sake! Ek wil weet hoekom? Ek wil weet hoekom 

het die Jirre ons gemaak as Hy ons dan nie wil hê nie....Die wit 

mense is mos Sy pride en joy! Dink djy ‘n wit vrou sal haar eie 

bloomers was? Nie vir ‘n tiekie nie! Daar is mos ‘n bruin vrou wat 

dit doen! Kyk bietjie hier....(buk langs die wasskottel) Sien djy 

hierdie seepskuim waarmee die klere gewas word – spierwit 

skuim....maar kyk djy heel onder, wat bly agter en word uitgesmyt op 

die werf? Die bruin water! Die vuil gemors wat niemand wil hê nie! 

(klap die skottel eenkant toe dat daar water spat) Se moer!  
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DEAN: Pa los tog nou daai dinge uit. Wat het die witmense tog aan pa 

gedoen?  

 

HENDRIK: (gooi sy arm dronkerig om sy Dean se nek) Wil djy wiet? Kom 

ek vertel djou dan ‘n anner storie...’n storie oor die wit mense! Ek 

was seker soe vyf jaar oud toe ek eendag vir my wou gaan swiets koop 

het by die cafee.   

 

DEAN: Pa, asseblief tog.  

 

HENDRIK: Sharrap! Ek praat nou! Ek was ‘n kort klong, seker so hoog 

(wys met hand) en het gesukkel om by die counter uit te kom om vir 

die antie te vra vir swiets. En voor my het ‘n wit master gestaat om 

vir sy groceries te betaal. Ek het aan sy broekspyp getrek en gesê: 

“Asseblief Master, gee my tog R2 se swiets” Hy het net voor hom 

gekyk. Ek het weer getry...“Asseblief my Master, gee my tog R2 se 

swiets.” Maar die master het sy gat aan my afgevee, ek is mos ‘n 

hotnot. En toe, (praat sagter) toe gaan staat ek langes hom en pis 

teen sy been terwyl ek sing: “Djy kan my nie sien nie! Djy kan my nie 

sien nie!”  Daai wit man was so die moer in gewies, hy het my daai 

dag amper pap geslaat.....(lag lekker)  

 

DEAN: Dit was ‘n anderste tyd daai pa. Maar dit is nou verby.  

 

HENDRIK: Djy dink so? Djy moet nog baie leer my boytjie! Djy moet nog 

baie leer.  Waar is Meide? Ek is honger!  

 

DEAN: Pa kan pa se eie kos loop maak. Pa is nie verlam nie.  

 

HENDRIK: Trek djy hardegat met my? Dink djy djy kan my kom rond order 

soos ‘n wit man?  
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DEAN: Pa moet vir ma uitlos! Sy is siek pa. Jy is besig om haar dood 

te maak.  

 

HENDRIK: Djy! Nou is ek sommer djy! Djy raak lekker wit nê! Dink djy 

kan met my praat soos djy wil. Ek sal vir Meide sê wat sy moet doen 

en wanneer sy dit moet doen – dit is die werk van ‘n vrou!  

 

DEAN: (woedend) Nee dit is die werk van ‘n meid!  

 

HENDRIK: Wat sê djy daar?  

 

DEAN: Ek sê dit is nie die werk van ‘n vrou nie, maar van ‘n meid. Ma 

is nie pa se meid nie. Ma is niemand se meid nie! Ek het vir ma en 

Kleintjie kom haal om saam met my terug te kom stad toe. Ma is siek, 

sy moet by ‘n goeie dokter uitkom en Kleintjie is slim genoeg vir die 

groot skole.   

 

HENDRIK: Meide makeer boggerol.  Sy het net verkoue. Wat praat djy 

van weggaan?  

 

DEAN: Pa het reg gehoor. Ek het vir ma en Kleintjie kom haal.  En pa, 

pa gaan alleen agter bly met niemand nie.  En wie gaan dan vir pa 

sorg? Sonder ma is pa boggerol. En pa sal dan self moet begin werk en 

soos ‘n hond stert tussen die bene terug kruip na die wit man toe.   

 

HENDRIK: Djy hou nou djou fokken bek! Loep! Loep hier van my jaart af 

voor ek djou wetter!   

 

DEAN: (dreigend) Maak my. Ek skrik pa lankal nie meer nie. Ek werk in 

elkgeval eerder vir ‘n wit man as om hier by pa te bly.  

 

HENDRIK: (stilte)  O, ek sien.   
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HENDRIK STEIER DRONKERIG ROND EN HAAL ‘N WIT LANGMOU KNOOPHEMP VAN 

DIE DRAAD AF EN TREK DIT AAN.  

 

DEAN: Pa? Wat maak pa nou?  

 

HENDRIK:(kom staan reg teenaan Dean) Kyk....en kyk mooi. Is ek nou 

wit genoeg vir djou Dean? Is ek nou goed genoeg vir djou? Toe, 

antwoord my!  

 

DEAN: Pa, asseblief tog. Pa smeer ma se wasgoed vuil.   

 

HENDRIK: Djy is reg Dean. Dit is al wat ons is.  ‘n Vuil streep in 

die Jirre se skepping.  Net ‘n donnerse vuil streep!  

 

DEAN: Pa!  

 

HENDRIK: (gooi sy laaste koffie uit op Dean se hemp) Vra vir djou ma 

om dit te was. Dit is inelkgeval al waarvoor sy goed is! HENDRIK LAAT 

VAL DIE LEË BEKER OP DIE GROND EN STEIER VAN DIE VERHOOG AF. (OP-

SIDE) As ek vanaand by die hys kom beter djy weg wees, anderste is 

hier moeilikheid! Djou hond!  

 

DEAN: (woedend)  Jou blêrrie vark! Jou donnerse blêrrie vark! (tel 

die leë beker op en slinger dit na Hendrik toe wat al van die verhoog 

af is)  Ek haat jou! Hoor jy wat ek sê! Ek sê ek haat jou! Donnerse 

dronkgat! Jou....jou....(begin huil) jou donnerse slegte hotnot! 

Vark!  

 

DEAN STAAN MET SY RUG NA DIE GEHOOR EN SY SKOUERS RUK. VANAF PROMPT-

SIDE IS DAAR ‘N HENGSE LAWAAI EN MEIDE STORM OP DIE VERHOOG TERWYL SY 

VIR KLEINTJIE STEWIG BEET HET AAN EEN OOR.  HULLE SIEN GLAD NIE VIR 

DEAN RAAK NIE.  
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KLEINTJIE: Eina ma! Los my nou uit! Ma maak seer!  

 

MEIDE: Sharrap Kleintjie! Hou op aansit! Hierdie goete hier langes 

djou kop is mos ornaments! Djy lyster mos nie as ek met djou praat 

nie! Nou lyster djy vir my mooi – djy begin by daai agterste draad en 

djy vou daai lakens op. Ek praat nie weer nie!  

 

KLEINTJIE: Vir wat het ma my nou so staan en emabarres? Vir Antie 

Mabel loep vertel Milly het uithak-heupies en ek wiet nie wat se 

klomp goed nog nie? Haai ma, kom bars sommer daar in die hys in 

sonder invitation!  

 

MEIDE: Ek kan loep waar ek wil! Mabel se deur staan annyway oop vir 

almal – morning, noon and night! Viral vir die mans wat van die werk 

af kom...Djy gaat nie weer sountoe nie! As Milly wil kom kyer kan sy 

hientoe kom!  Ek promise djou, as ek vir djou daar vang slat ek djou 

gat aan die brand soos die duiwel self!  

 

KLEINTJIE:(ruk los) Ma mag annyways nie meer aan my slaan nie! Ek is 

al sestien. Ma kan tronk toe gan as ek vir die polieste loep vertel!  

 

MEIDE:(ruk haar voorskoot af en gee sommer vir Kleintjie ‘n paar 

klappe daarmee) Wat sê djy daar? Wil djy djou eie ma tronk toe vat! 

Klein hel kat!  

 

KLEINTJIE: Eina ma! (hardloop tussen die wasgoed deur)  

 

MEIDE: Moenie vir my weghardloop nie! Ek is nog nie klaar gepraat 

nie!  

 

KLEINTJIE: (loer onderdeur een van die lakens en lag)  Ma is annyways 

te stadig!  
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MEIDE: Se moer! (Meide hardloop ook tussen die wasgoed deur en gryp 

vir Kleintjie vas) 

 

KLEINTJIE:(begin pleit) Eina! Sorry ma! Sorry ma!  

 

MEIDE: Sorry se gat man!  

 

KLEINTJIE: Ek het net gejoke ma! Ma is glads te serious vandag!  

 

MEIDE: Dis ‘n kak joke! Staat stil! (begin hoes) 

 

KLEINTJIE: Ma?  

 

MEIDE: (uitasem tussen die hoesbui deur)  Dja toe...die Jirre was 

djou vandag genadig...toe loop hang daai wasgoed op.  

 

KLEINTJIE: Dja ma. 

 

MEIDE: (hoesery bedaar) Nou toe! Vir wat staat en kyk djy vir my? Ek 

word ook nie mooier nie....kom daar’s werk! (draai om en sien vir 

Dean) Dean?  

 

DEAN: Ma.  

 

MEIDE: Vir wat staat djy dan so alleen? Is djy orraait?  

 

DEAN: Ja ma.  

 

MEIDE: Hoekom is djou oë so rooi? Het djy gehyl?  

 

DEAN: Nee ma.  

 

MEIDE: Jirre, en djou hemp?  Wat het gebeur? 
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DEAN: Ek het per ongeluk koffie gemors. Dis al.  

 

MEIDE: Per ongeluk se gat man! Kom hier lat ek sien.  

 

DEAN: Ma ek is nie ‘n baby nie.  

 

MEIDE: Kom hier Dean.  

 

DEAN LOOP TOT VOOR HAAR EN SY KYK HOM IN DIE OË.    

 

MEIDE: Wat het gebeur Dean? Was dit pa?  

 

DEAN: (knik sy kop)  

 

MEIDE: (sis onderlangs) Blêrrie kafferkop! Trek uit dat ek kan sien 

of djy gebrand het.... 

 

DEAN: (skaam) Ma!  

 

MEIDE: Ag Dean! Ek het vir vyf djaar djou neppies omgeruil! Ek het al 

djou gat se binnekant meer gesien as djy self! Trek uit.  

 

DEAN TREK DIE HEMP VERSIGTIG UIT.  KLEINTJIE STAAN NOGSTEEDS ROERLOOS 

EN STAAR NUUSKIERIG NA DEAN EN MEIDE.  

 

MEIDE: Kom lat ek vir djou iets loep aansmeer. En ons moet daai hemp 

in die Stasoft loep sit – ‘n koffievlek is ‘n anderste ding. Kom 

Dean....lat ek vir djou iets loep aansmeer.  

 

DEAN VOLG GEHOORSAAM VIR MEIDE IN DIE HUIS IN. SKIELIK LOER MEIDE 

WEER OM DIE HUIS SE DEUR EN SKREEU. 
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MEIDE: Kleintjie! Djou oë is al koelrond gekyk! Loop hang daai 

wasgoed. Die dag staan nie stil nie! Hou op om so blêrrie nuuskierig 

te wees! Toe roer djou gat! Djy sit en pik snot!  

 

DIE DEUR KLAP TOE EN KLEINTJIE VERERG HAAR BLOEDIGLIK. SY GRYP DIE 

SKOTTEL MET DIE WASGOED IN EN DROOG DIT UIT TERWYL SY DIT STUK STUK 

BEGIN OPHANG.  

 

KLEINTJIE: (klap haar tong) Ek is al so gatvol vir die werf en sy 

mense! Elke dag dieselfde stront! Ma moenie dink ek is haar char nie! 

Ek kry nie pay vir die wasgoed nie – daai is haar se job.  Die 

blêrrie ou wasgoed! (hang die laken vies op)  Ek is seker Rihana was 

nie haar eie wasgoed nie – sy poep seker net dan moet almal spring! 

Ek gaat ook eendag soos Rihana sing...net so! En dan gaat ek nooit 

weer wasgoed was nie, ek gaat vir my ‘n groot wasmasjien koep met ‘n 

tumbledraaier.  My se hanne gaat nie soos ma sinne lyk nie....se 

moer. (Kleintjie buk  en tel die volgende laken op en hang dit oor 

die draad)  Nou toe Rihana....let’s see if you can do better than me! 

Djy gaat moet try my poppie! Djy gaat moet hard try! Want ek sing in 

die church choir ook – en Doemanie Haasbroek het gesê ek is sy beste 

sopraan in djare! (Kleintjie begin sing en hang die wasgoed verder 

op) 

 

‘N JONG WIT MAN (BAAS JAN) KOM VANAF OP-SIDE IN.  HY HET ‘N GEMAKLIKE 

BROEK EN HEMP AAN (SOOS ‘N BOER) EN HET ‘N VRIENDELIKE OOP GESIG.   

HY SLUIP SAGGIES NADER AAN KLEINTJIE EN DRUK HAAR OË SPEELS TOE.  

 

JAN: (fluister) Surprise!  

 

KLEINTJIE: (skrik) Oe djou gat! (lag as sy hom sien) Baas Djan! Wat 

maak Baas dan hierso? Dis mos nie Woensdag vandag nie.  

 

JAN: Is jy dan nie bly om my te sien nie?  
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KLEINTJIE: Dja Baas. Ek sal gou vir my ma loep sê sy moet Baas se 

wasgoed in bring.  

 

JAN: (gryp haar speels aan die arm) Nee wag! Moenie jou ma gaan roep 

nie. Ek het sommer kom hallo sê.  

 

KLEINTJIE: Dan is die saak reg so Baas Djan.  

 

JAN: Jy sing mooi.  

KLEINTJIE: (skaam) Dankie Baas. (verander die onderwerp)  Boetie Dean 

is terug. Hy het nou die dag terug gekom van die stad af.  

JAN: Dean?  

KLEINTJIE: Dja Baas. Ek sal hom gou loep roep vir Baas, hy het gevra 

hoe gaan dit met Baas Djan.  

 

JAN: Maria...wanneer gaan jy ophou om vir my baas te sê.  

 

KLEINTJIE: Ek kan nie anderste nie. Dit is hoe dit hoort.  

 

JAN: Maria, daai tyd is lankal verby! Maria...asseblief.  Net een 

keer. Probeer dit net eenkeer. Toe?  

 

KLEINTJIE: Djy maak my skaam... 

 

JAN: Kyk, ek is nie bang om jou naam te sê nie. Kyk: Maria! Maria! 

Maria! Kom probeer jy dit ook. 

 

KLEINTJIE:(skaam) Djy is ook al een wat my op my naam noem.  

 

JAN: Nou maar toe, nou’s dit jou beurt.  
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KLEINTJIE:(fluister) Djan.... 

 

JAN:(tergend) Ekskuus...ek kan nie mooi hoor nie.  

 

KLEINTJIE: Djan! (begin lag) Djan! Djan! Djan!  

 

JAN:(begin sing) Is die bielie van die bosveld! Jan, Jan, Jan, hy 

maak wat hy wil! (hy gryp haar en hulle dans  

tussen die wasgoed deur ) Jan, Jan, Jan,  Is die bielie van die 

bosveld! Oral bekend as die bosveld bul! 

KLEINTJIE:(ruk skielik los en begin senuweeagtig die die wasgoed 

ophang) Djy moet regtig nou loep. My ma-hulle is hier binne en my pa 

se voete bring hom hys toe net wanneer hy wil.  

JAN: Maria...(vat haar hande in syne) Maria.... 

KLEINTJIE:(ruk los) Ek moet klaar maak hier....  

JAN: Maria...hoe lank moet ons nog hierdie ding wegsteek?  

KLEINTJIE: Ek weet nie waarvan djy praat nie.  

JAN: Die ding tussen ons.  

KLEINTJIE: Daar is niks tussen ons nie. Dit mag nie.  

JAN: Hoekom nie? Wie gaan ons keer? Wie het die wette van die liefde 

gemaak? Jou pa? Kom sê vir my Maria – wie?   

KLEINTJIE: Djy moet nou gaan. My pa is nou nou terug.  

JAN: Maria....jy verstaan nie. Maak nie saak wat jou pa doen 

nie....hy gaan my nie keer nie. Niemand gaan my keer nie!  
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KLEINTJIE: Nee Baas Djan! Djy verstaan nie.....Hoe gaat dit 

lyk....Baas Djan, die rykste Afrikaner boer in die distrik met ‘n 

hotnot aan sy arm!  Op die dag van onse troue sal hulle vir my vra: 

“Meidjie moet djy nie in die kombys wies nie? Waar’s die mêrrem?” ‘n 

Wit man, met ‘n hotnot aan sy arm.... 

JAN: Jy praat nie so Maria!  

KLEINTJIE: Ek kan praat soes ek wil praat! Dit is hoe die saak staan. 

Djy dink net aan nou, djy dink aan al die lekkerte wat nou saam met 

my kom. Maar wat onse kinders eendag? Ek gaat nie laat my kinders 

gespot word nie! “Hier kom die coconuts – bruin van buite maar met 

wit bloed van binne! Nee Djan, daai dinge moet ons los! 

JAN: Maar Maria.... 

KLEINTJIE: En djou ma en djou pa? Wat sal hulle sê as hulle seun met 

‘n bruinvel by die hys aankom?  

JAN:(pleitend) Maria....jy verstaan nie. Ek het jou lief.  

KLEINTJIE:(saggies) Ek het vir djou ook lief.  Maar daai liefde sluit 

ek vandag toe. En niemand gaan dit daar uit haal nie. 

JAN:(driftig) Maria...kom ons gaan weg.  Niemand hoef te weet nie! 

Ons gaan ver weg, sommer vanaand, waar niemand ons ken nie en niemand 

van ons weet nie!  

KLEINTJIE: Nee Djan. Ek gaat klaar weg.  

JAN: Weg? Waarheen? Wat bedoel jy jy gaan.... 
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KLEINTJIE: Ek gaat saam met Dean stad toe gaan. Dean het gesê ek is 

slim genoeg om in een van die groot skole te gaan leer.  Ek gaan goed 

leer Djan...en ek gaat ook soos Dean ‘n goeie job in die city kry. Ek 

gaat nie soos my ma vir die res van lewe wasgoed was nie Djan.  Ek 

wil gaat sing in die groot stad en tjeld maak.  My hanne gaat nooit 

soos my ma sinne lyk nie.... 

JAN: Nou wanneer gaan julle?  

KLEINTJIE: Seker so gou as moontlik.  Dean wil hê my ma moet ook saam 

kom, maar haar kop is hard. Sy bly eenkant toe neuk.... 

JAN: Maria. 

KLEINTJIE:  Dis klaar Baas Djan. Djy hoort by djouse eie mense. En ek 

by myne.  Vir my sal djy altyd Baas Djan bly.... 

JAN: Ek sal vir jou skryf. 

KLEINTJIE: Ek sukkel nog so bietjie om te lees. Maar Dean sal vir my 

help, en as ek in die groot skool is, sal ek self terug skryf. En 

miskien, miskien sal ek kom kuier. Ons moet maar sien....dinge 

verander so maklik.  

JAN: Ek weet. (trek haar agter die lakens in wat ‘n wit doek gevorm 

het. Met korrekte beligting is slegs hul skaduwees is sigbaar)  

KLEINTJIE: Djy moet regtig nou gaan. Voor my pa terug is.  

JAN: Ek gaan jou mis.  

KLEINTJIE: Ek ook.  En dankie Baas Djan, djy was goed vir my en my 

ma-hulle.  

JAN: Mooi bly Maria. (hy buk af en soen haar)  
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HENDRIK KOM INGESTROMPEL MET ‘N LEË BOTTEL VANAF OP-SIDE. HY BROM 

ONDERLANGS EN IS SKAARS HOORBAAR.  

HENDRIK: (mompel) Djou moer Smirre! Djou moer....niemand kom sê vir 

Hendrik Daniels hy’s ‘n armgat nie! Ek sal vir djou next term 

gebetaal het....niemand kan meer iemand trust nie....vir my kom sê hy 

verkoep nie drank op skuld nie....ek sal vir hom betaal het.... 

HENDRIK IS NOU AL OP DIE VERHOOG EN SIEN VIR JAN EN KLEINTJIE RAAK.  

HY GOOI DIE BOTTEL NEER EN STORM OP HULLE AF.  SOOS HY LOOP RUK HY AL 

DIE WASGOED VAN DIE DRADE AF EN LAAT VAL DIT OP DIE GROND.  

HENDRIK: Wat de.....wat gaat hier aan? Djou wit hond! Wie de hel dink 

djy is djy om djou wit pote hier op my se werf te sit....(geskok) 

Liewe Jirre.....Ek sal vir djou....Ek sal vir djou dood moer!  

JAN: Los my uit Atta! Dit is my en Maria se besigheid!  

HENDRIK: Ek is nie jou donnerse Atta nie! Ek slaat vir djou vandag 

vrek!  

KLEINTJIE: (skreeu) Los hom uit pa! Los hom uit! 

HENDRIK: (stamp vir Kleintjie) Voertsek jou klein hoerkind! Voertsek! 

Djy is niks meer van my nie! Voertsek!  

JAN: (ruk vir Hendrik aan sy bors) Jy praat nie so met haar nie!  

HENDRIK: (dreigend) Haal jou wit pote van my af! Jou stuk gemors! 

Fokkof hier uit! Ek slaat vir djou vrek vandag! Wit boer! Moerskont!  

KLEINTJIE: Ma! Ma! Kom help! Pa gaat vir hom vrek slaan!  

HENDRIK TEL DIE BOTTEL OP EN STORM OP JAN AF.  

HENDRIK: Vrek sal djy vrek! Vrek! Djou lae hond!  
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HENDRIK EN JAN BEGIN STOEI EN HULLE ROL OOR DIE VERHOOG EN VERDWYN 

OP-SIDE TERWYL HENDRIK ONBEDAARD SKREEU.   

HENDRIK: (offstage) Wie dink djy is djy! Djou gemors! (vuiste wat 

klap is hoorbaar) Wat nou huh? Wat nou? Gaat djy bly lê soos ‘n hond? 

(lag lelik) Ek wiet...(koggel) want djy kan my nie sien nie...djy kan 

my nie sien nie! Gemors!  

KLEINTJIE IS HISTERIES EN DIE AGTERDEUR VLIEG OOP. DEAN EN MEIDE 

STORM UIT.   

KLEINTJIE: (kerm)Dean! Kom help! Hy gaat vir hom doed maak! Ma! Ma! 

Dean!  

MEIDE: Kleintjie, wat gaan aan? Vir wie...? 

KLEINTJIE: Vir Djan ma!  

DEAN HARDLOOP SKREEUEND OP-SIDE TOE. KLEINTJIE STAAN EN HUIL TERWYL 

MEIDE HAAR VASDRUK TEEN HAAR BORS.  

DEAN:  (off stage) Pa los uit! Los hom uit!  

HENDRIK: (off stage) Voertsek! Fokkof man! Vrek djou wit gemors!  

SKIELIK IS DAAR GLAS WAT BREEK EN IEMAND SKREEU PYNLIK.  

KLEINTJIE: (kyk verskrik regop en skreeu dan histeries) Ma!  

 

BLACK OUT 
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TONEEL 3 

DIE WERF IS KAAL EN ORAL LÊ DIE WASGOED ROND. DAAR IS DOODSE STILTE 

VIR MINSTENS ‘N MINUUT LANK.  SKIELIK WORD DIE STILTE GEBREEK VAN ‘N 

MOTOR WAT STIL HOU.  NA ‘N PAAR SEKONDES STILTE KOM JAN INGESTAP 

VANAF OP-SIDE. HY IS NETJIES AANGETREK EN HET ‘N HOED OP SY KOP. HY 

LOOP STADIG NA DIE HUIS TOE EN KLOP AAN DIE DEUR.  MEIDE MAAK DIE 

DEUR OOP EN KOM UIT MET ‘N GROOT TAS. SY GAAN STAAN VOOR HOM.  

KLEINTJIE KOM OOK TRAAG UITGESTAP.  

JAN: Môre mevrou.  

MEIDE: Môre. Jy hoef ook nie so formal te groet nie. Die begrafnis is 

eers volgende week.  

KLEINTJIE: Jirre ma. Was dit nou nodig?  

MEIDE: Ek sê maar net Kleintjie. Ek sê maar net.  Wat sal dit tog 

help om heeldag so te loop en stront snuif? Dit gee mens net plooie.  

Nou maar toe...waarvoor wag ons. Laat ons gaan.  

JAN: Ek het kom help met die tasse. Mevrou...ekskuus....julle bus ry 

10:00.  

KLEINTJIE: Ek loep haal my goete. 

MEIDE: Het djy gedubble check of djy alles het Kleintjie?  

KLEINTJIE: Dja. Ek het vir Milly my Rihana gegee. Ons het tog nie ‘n 

CD-player nie. (sy verdwyn in die huis in)  

ONGEMAKLIKE STILTE VOLG TERWYL MEIDE SE OË DWAAL OOR DIE VERLATE ERF.  

JAN: (ongemaklik) Waar gaan julle hom begrawe?  
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MEIDE: Ons gaan in die city sy box koep.  Ek weet nog nie waar ons 

hom gaan weg bêre nie...Seker maar hier...byrie hys. (sy vee vinnig 

oor haar oë en snuif) Wa het djy gepark? Kom vat die suitcases, my 

rug is vandag weer krom onder die rummetiek.  

JAN: Skuus Mevrou....Ek bedoel....ek het hier voor geparkeer. Ek gaan 

laai solank in. (loop vinnig met die tasse na OP-side)  

MEIDE: (kyk lank na die kaal erf) Dja....om te dink my hele lewe pas 

net so in ‘n tas. ‘n Paar blouses, skirts en panties....my hele 

donnerse lewe in een tas.  

KLEINTJIE KOM UIT DIE HUIS UIT MET ‘N PAAR TASSE.  

KLEINTJIE: Ma. 

MEIDE: Dja?  

KLEINTJIE: Gaat ma dan nie groet nie?  

MEIDE: Ek het al 35 djaar terug kla gegroet. 

KLEINTJIE: Ma?  

MEIDE: Toemaar Kleintjie, djy sal tog nie verstaan nie. Dis 

grootmens-dinge. Kom laat ons loep. Die stad lê ‘n paar myle weg van 

hier.... 

KLEINTJIE: Wat van Dean ma?  

MEIDE: Ons sal hom volgende week kom haal Kleintjie. Ons sal hom 

volgende week kom haal.   

MEIDE KYK NOG ‘N LAASTE KEER TERUG EN DAN LOOP SY EN KLEINTJIE NA OP-

SIDE. DAAR IS KARDEURE WAT KLAP EN ‘N KAR WAT WEG RY. NA ‘N PAAR 

MINUTE STILTE BARS DIE AGTERDEUR VAN DIE HUIS OOP EN HENDRIK STROMPEL 

DEUR DIE SLAAP BY DIE HUIS UIT. SY WIT HEMP IS VOL BLOED EN DIE KNOPE 

IS AFGESKEUR. HY KYK VERBAAS ROND EN SIEN DIE KAAL ERF.   
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HENDRIK: (roep) Meide! Kleintjie! Waar is djulle? Meide! Meide?  

HY LOOP TUSSEN DIE WASGOED WAT OP DIE VLOER LÊ DEUR. SKIELIK STAAN HY 

STIL EN KYK AF NA SY BLOEDERIGE HEMP.   

HENDRIK: (saggies) Dean....(sy kop ruk op en hy kyk verward rond) 

Meide? Meide! Kom terug! Asseblief tog Meide kom terug! Meide? (hy 

begin heen en weer te hardloop terwyl hy haar soek) 

Asseblief....Jirre tog...nee! Nee! (hy sak uitasem langs die 

wasskottel neer en skeur sy hemp af) Asseblief Liewe Jirre....(hy 

gooi die hemp in die water en begin kranksinnig die hemp te was) 

(uitasem en ritmies) Djy kan my nie sien nie...Djy kan my nie sien 

nie.....ek is niemand se hond nie....kom terug Meide....ek is niemand 

se hond nie!  

SKIELIK GOOI HY DIE SKOTTEL OM EN HY GOOI SY KOP AGTERTOE TERWYL HY 

DIERLIK HUIL. 

HENDRIK: MEIDE!  

 

 

DIE EINDE 


