
 

 

 

 

POSKANTOOR 

- 'n opera - 

deur 

 

Tertius Kapp 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemming vir opvoerregte berus by: 

Tertius Kapp 

e-posadres: tertiuskapp@gmail.com 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKANTOOR 

ŉ Opera 

 

Libretto deur Tertius Kapp 

Musiek deur Braam du Toit 

Choreografie deur Nicola Elliot 

Regie deur Jaco Bouwer 

Vervaardig deur Magdalene Minnaar 

 

  



KARAKTERS 

 

GRETHE – ŉ dromer geneig tot melodrama en melankolie. 

Magdalene Minnaar 

 

RONEL – afgemat dog fors. 

Elizabeth Frandsen 

 

SAARTJIE – pragmaties en prikkelend. 

Lynelle Kenned 

 

POSMEESTER SMIT – magsbehep, met besonder min mag. 

Cobus Venter 

 

NAPOLEON – ŉ siniese digter-karwag-opportunis. 
Aubrey Lodewyk 

 

 

 

 

KOOR 

 

Makudupanyane Senaoana 

Vasti Knoesen 

Graham Bourne 

 

  



DEEL 1 
 

Dis ŉ maanlignag in die verlate hoofstraat van Karkaskraal. GRETHE, netjies aangetrek met ŉ tas in haar hand, sluit 
die deur van haar huurkamertjie. Sy is op die punt om haar tuisdorp in die geheim te verlaat. Sy word op die laaste 
nippertjie gekeer deur die NAPOLEON, wat sy tuiste en werkplek voor die poskantoor inrig.  
 
GRETHE:     Ag, wat ŉ haglike plek     

wat ŉ afgryslike gat 
wat ŉ vieslike, verskriklike, vervloekte dorpie 
waarin ons woon. 

 
Snags dans die duiwel om die maanlig 
tussen selonsroosstiltes  
en agter hekelgordyne 
bloei onheilige blomme. 

 
En die magistraat slaap rustig 
en jou kinders slaap rustig 
want die sondaars sluip rustig 
deur die grou oggendlug. 

 
Ag, wat ŉ haglike plek 
wat ŉ afgryslike gat 
wat ŉ vieslike, verskriklike, vervloekte dorpie 
wat ek nou verlaat. 

 
Bedags koer die koppies 
en die gemmerkoekies giggel 
oor die skaamte en skande 
van ŉ vrou wat nog vrou is. 

 
En die snotneusies kekkel 
in hul hondehokhuises 
terwyl weduwees wegkruip 
in skemervoorkamers. 

 
Want dis ŉ haglike plek 
ŉ afgryslike gat 
wat ŉ vieslike, verskriklike, vervloekte dorpie 
wat ek nooit weer wil sien. 

 
Daar's geen vriend vir ŉ vrou  
wat deur die dood ontman is 
sy is vleis vir die slagter,  
en ŉ tert in die bakkery. 

 
Sy is los, sy is vrot,  

  ŉ vlek op ons naam 
En sy staan mos op trou  
met elke Jan Raap en Skraap. 

 
Ag, wat ŉ haglike plek 
wat ŉ afgryslike gat 
wat ŉ vieslike, verskriklike, vervloekte dorpie 
wat my nooit weer sal sien nie. 

 
Nes sy van die verhoog wil afstap, hoor sy vir NAPOLEON.  



NAPOLEON:    Ek bespied haar in die maanlig –  

     smôrs drink sy ŉ halfkoppie tee ... 

 

GRETHE:    Wie is daar? Wie is jy? 

 

NAPOLEON:    Ag, askies, mevrou moet verskoon,  

dis niemand, ŉ los hierjy ... 

     My naam is Napoleon en dit is my huis.  

 

GRETHE:    Jou huis? Hier op straat? 

 

NAPOLEON:    Ag, mevrou, you know, 

     die huur is oraait en die uitsig nog beter. 

 

GRETHE:    'Mevrou', I'll have you know 

     is mos nou 'mejuffrou'. 

 

NAPOLEON:    Ek vra verskoning: 

     my nôi is nou vry. 

     

GRETHE:    Vry vir die aasvoëls om aan te pik.  

     En jy? Watter lat het die lewe vir jou gepluk? 

 

NAPOLEON:     Bedags bewaak ek motors. 

     Snags bewaak ek vir jou. 

     ŉ Paar sente vir ŉ katkop 

     ŉ Kombersie vir die kou'. 

 

GRETHE:    Dis geen lewe vir ŉ mens nie.  

     Vra jy geld of wat makeer? 

 

NAPOLEON:    Nei, nie geld nie, net ŉ vraag: 

waarnatoe gaat my nôi dié nag? 

 

GRETHE:    Iewers, nêrens. 

 

NAPOLEON:    Maar my nôi is klaar daar. 

 

GRETHE:    Waar, hier? 

 

NAPOLEON:    Net hierso is nêrens, en iewers is daar. 

     Elders is 'n ander land, en niemand is al lankal daar. 

 

GRETHE:    En telkens dieselfde 

     vir die onvergeselde: 

     ŉ dorp is ŉ strop 

     om die nek van ŉ vrou. 

 

NAPOLEON:    Ag, my nôi, ons kan darem nog drink! 

 

Hy sluk diep en gee vir haar aan. Hulle drink diep, en deel die bottel tussen hulle. 

 

GRETHE:     En drink sal ons drink!  



Op dié verdomde, verdorde plek! 

En drink sal ons drink!  

Op die niks wat ŉ naam het! 

 

NAPOLEON:    My nôi meng met die semels! 

 

GRETHE:     En ek vreet so maklik op! 

 
Hulle gaan sit dronk op die vloer. Die uitbundigheid maak naderhand plek vir dronkverdriet. 
 

GRETHE & NAPOLEON:   En drink sal ons drink 

op die verdomde, verdorde plek 
op die vieslike, verskriklike, vervloekte dorpie 
waarin ons woon. 

 
GRETHE val aan die slaap. 
 
NAPOLEON:    Maar sonder my nôi 

soveel te meer. 

 
Hy sit sy kombers oor haar. 
 

 

 
  



 

DEEL 2 

 
Oggend in die poskantoor. ŉ Possak word in die poskantoor ingegooi van buite af. RONEL en SAARTJIE stempel 

briewe. POSMEESTER SMIT inspekteer alles noukeurig.  

 

RONEL:     Van Karkaskraal na ...  

 

SAARTJIE:    Soekmekaar. 

 

RONEL:     Van Karkaskraal na ... 

 

SAARTJIE:    Soebatsfontein. 

 

RONEL:     Van Karkaskraal na ... 

 

SAARTJIE:    Hande-in-die-hare.  

 

RONEL:     Van Karkaskraal na ... 

 

SAARTJIE:    Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein ... 

 

GRETHE stap in – duidelik het sy haastig haar werksklere aangetrek. RONEL kyk op haar horlosie.   

 

RONEL:     Weer ... vasgesit? 

 

GRETHE:    Ek was amper elders.  

 

SAARTJIE:    Heelnag weer hier rond ge-jintoe. 

 

RONEL:     Vat jou skinderbek maar soontoe.  

 

GRETHE begin die hoop briewe sorteer. RONEL en SAARTJIE meet noukeurig die mates van elke brief en noteer dit. 

 

POSMEESTER SMIT:    Grethe ... en hoe gaan dit met die rouery? 

 

GRETHE:     Rou, posmeester, rouer as rou. 

 

POSMEESTER SMIT:   Ses maande is genoeg. Langer onbetaamlik. 

Word die eensaamheid dalk ... ondraaglik? 

 

GRETHE:    Minder as jy met jou slymvleiery.   

 

POSMEESTER SMIT:    Jy stem my tot kommer. 

Daar word gepraat van jou ... geilte ... 

 

GRETHE:    Geilte?! 

 

RONEL & SAARTJIE:   ŉ Toestand of omstandigheid 

van wulpsheid en wellustigheid. 

 

POSMEESTER SMIT:    Jy drentel en slenter 



met al wat ŉ broek dra!  

 

GRETHE:     Noem een voorbeeld,  

as ek mag vra? 

 

KOOR:     Broeder Sybrand, van die bakkery ... 

 

GRETHE:     Almal weet broer Sybrand is gay! 

 

KOOR:     En wat dan van oom Doppie Lastig? 

 

GRETHE:    Oom Doppie's Meimaand drie-en-tagtig!  

 

KOOR:     En laasmaand met die skaapskeerdery? 

 

GRETHE:    My wolletjies het aangebly! 

 

KOOR:     Daai Duitser van die kopermyn! 

  

GRETHE: (sy streel SAARTJIE se wang)  Die man verkies ŉ dieper grein.  

 

POSMEESTER SMIT:   Nou, Grieteliefie, wat van my?  

     Diaken en raadslid, ŉ kenner van wyn –  

     in hierdie ou dorpie is ek stoetkwaliteit! 

     Ek het ŉ stewige voorarm, ŉ rughand soos min 

(hy demonstreer sy tennishoue)  my eerste diens is 90 persent in. 

     In die jenewerkoeltes 

sweet die meisies hul nat, 

maar in die klubhuis se storte 

kyk die mans anderpad.     

Hulle ken my naam goed. 

Hulle weet wie ek is. 

 

RONEL & SAARTJIE & KOOR:  Hulle ken sy naam goed. 

     Hulle weet wie hy is. 

 

POSMEESTER SMIT:   Wie is ek? 

 

GRETHE:    Siestog, het jy vergeet? 

 

POSMEESTER SMIT:   Wie is ek?  

 

RONEL en SAARTJIE giggel agter sy rug vir hom.  

 

RONEL & SAARTJIE & KOOR:  Hy is die posmeester. 

     die enigste, die eerste 

     

POSMEESTER SMIT:   Wie is ek? 

 

GRETHE:    Jy is die mospeester. 

 

POSMEESTER SMIT:   Ekskuus? 

 



RONEL & SAARTJIE & KOOR:  Hy is die posmeester. 

 

GRETHE:    Hoera vir die posmeester! 

 

RONEL & SAARTJIE & KOOR:  Prys hom, die posmeester! 

     Hy sal regeer 

     tot die Here terugkeer. 

 

POSMEESTER SMIT:   Ek is die posmeester! 

     Karkaskraal is leeg sonder my, 

     Karkaskraal krepeer sonder my, 

     Ek is die posmeester, 

die laaste en die eerste. 

 

GRETHE:    Jy is alles. En niks.  

     Jy is die al van ons niks.  

 

POSMEESTER SMIT:   Sluk jou woorde! 

 

RONEL & SAARTJIE & KOOR:  In hierdie dae van dollars en versugting, 

     van vrot vleis in blink verpakking, 

     waar die goue son al gouer sak, 

     is hy die kakkebaal se kak. 

 

POSMEESTER SMIT:   Maar kyk net hierdie nuwe hoed! 

 

GRETHE:    Ek hoor al minder; hy praat al meer. 

     Hy eet sy croissants gesmeer met vrees. 

 

POSMEESTER SMIT:   Maar my knope is blink gepoleer! 

 

GRETHE:    Ek hou my lyf hier bitter posduif 

     maar niks is niks te rapporteer.  

     En op straat klink steeds die honger kreun 

     van die staat se vergete seun. 

 

NAPOLEON verskyn voor op die verhoog, besig met sy eie dinge. 

     

RONEL & SAARTJIE & KOOR:  Sy stem is die duusvolk se gewete, 

     die reine reëndans van doemprofete. 

 

POSMEESTER SMIT:   Ek is die posmeester! 

 

POSMEESTER SMIT inspekteer die poskantoor, poleer sy knope, verstel sy hoed. NAPOLEON maak om te begin sing.  

    

NAPOLEON:    Jy – 

 

GRETHE:    Jou suiwer siel se edel begeerte... 

 

NAPOLEON:    Ek – 

 

SAARTJIE:    Daai skollie is 'n koeroeding!  
Jy kan sien aan sy kuite hy slaap buite. 



Nee man, sis! Vry in jou klas! 
     Die suipgat is mos laerklas!  
 

NAPOLEON:    Ekskuu –  

 

POSMEESTER SMIT:   Ek is die posmeester! 

 

NAPOLEON:    Ken jy- 

 

POSMEESTER SMIT:   Die armes sal altyd met ons wees.  

 

Almal behalwe GRETHE is stomgeslaan as NAPOLEON begin sing.  

 

NAPOLEON:    Ken jy nie my naam nie?1 

Waarom ken jy my dan nie? 

Kan jy nie onthou nie? 

Vir jou vergeet ek nie. 

 

Hier is 'n mens, ek wil nie wag.   

     Hier is ŉ mens, maak oop jou hart. 

Hier is ŉ mens – ek is alleen. 

Waarom nog wag? 

 

NAPOLEON & RONEL & SAARTJIE & KOOR: 

     Hier is ŉ mens, maak oop jou hart 

 

NAPOLEON:    Kan jy dan nie voel nie, 

as ek jou wil vind? 

Waarom maar nie toegee? 

Want die liefde is mos blind. 

 

     Hier is 'n mens, maak oop jou hart.   

Hier is 'n mens, ek wil nie wag.  

 

NAPOLEON & RONEL & SAARTJIE & KOOR: 

     Hier is ŉ mens, maak oop jou hart 

 

GRETHE gee in en soen vir NAPOLEON. Dit word skielik nag om hulle. POSMEESTER SMIT hou hulle nog skelm dop. 

Deur die loop van die volgende stuk begin hy ŉ brief te skryf, en hy sit dit in ŉ kenmerkende kleur koevert. Hy plak 

dit toe. Dan sit hy ŉ seël op, verstel sy stempel en stempel die brief. 

 

GRETHE:    Jou lippe grof soos armoede, 

     jou tong smaak na die ewigheid. 

 

NAPOLEON:    Jou hare ruik na Old Brown Sherry. 

     Jou mond blink soos ŉ vyfrandmunt. 

 

GRETHE:    Hier is ŉ mens. 

     Hier is ek tuis. 

 

NAPOLEON:    Kom kaalvoet in. 

                                                           
1
 Gé Korsten – 'Hier is ŉ mens'. Dit word bedoel as parodie van die oorspronklike. 



 

GRETHE:     Hier is ons huis. 

 

NAPOLEON:    Hier is ons huis. 

 

Die ligte doof uit terwyl hulle omhels. 

  



DEEL 3 

 
RONEL en SAARTJIE in die poskantoor. Hulle bekyk ŉ reeks poskaarte.  

 

SAARTJIE:    Poskaarte is wreed.   
Eeue-oue katedrale 
wat dryf op die water; 
Piesangbote in doerielande  
sing ‘bonjourno’ en ‘ciao bella’. 
Hier het ons 'gggoeiedaggg',  
of 'jis wa my kinnes'. 
Poskaarte is harteloos, 
Poskaarte is harteloos: 
operettes van die onleefbare 
voor die dood se grys gordyn. 

 

Gedurende die volgende paar sangbeurte begin hulle briewe oopstoom om die skindernuus te lees.  

 

SAARTJIE:     Hier is dit klein    

     en hier is dit droog. 

     Die Here se genade 
     lê net ʼn paar duim hoog. 
   
RONEL & SAARTJIE:   Karkaskraal, 8774 

Karkaskraal, posklipdorp 
    
RONEL:     Die oormekaar bene  

van boer en boesman, 
patroondop en pylpunt   

     in die poeierbloedgrond . 
 
RONEL & SAARTJIE   Karkaskraal, 8774 

Karkaskraal, posklipdorp  
    
SAARTJIE:    Nababeep ... Daniëlskuil ...  

 

RONEL: (lees een van die briewe)  Tant Ralie se hardlywigheid. 

 

SAARTJIE:    Duwwelsdraai ... Vetfontein ... 

 

RONEL:     Ai, Piet sukkel nog met daai aambei.  

 

SAARTJIE:    Aggeneys ... Mier ... Parys ...  

 

SAARTJIE reageer op die naam. RONEL kom kyk na die koevert. 

 

SAARTJIE:   Parys! 

 

RONEL:   ... Parys, Vrystaat.  

 

SAARTJIE sug. 

 

SAARTJIE:   Ongelegen ... Kuruman ... 

 



RONEL:     Ou Doortjie het al weer ŉ bunion. 
 
SAARTJIE:    Hakskeenpan ... Venesië ... 
 
Die brief wat SAARTJIE in haar hand hou is dieselfde een wat POSMEESTER SMIT die vorige aand geskryf het. 
 
RONEL:     Venesië? 
 
SAARTJIE:    Venesië! Vrystaat? 
 
RONEL rol haar oë. Sy kyk na die koevert.  
 
RONEL:     Venesië, Venezia! Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco!  
 
SAARTJIE:    Bellisima! Carbonara! 
 
RONEL:     Pavarotti! 
 

SAARTJIE:    Napoletana!  

 

RONEL:     Fettucini!  

 

SAARTJIE:    Ravioli! 

 

RONEL:     Mozarella! 

 

SAARTJIE:    Straciatella! 

 

SAARTJIE lees die naam op die brief. 

 

SAARTJIE:    Posmeester S. P. U. U. G. Smit ... 

 

SAARTJIE gryp die brief en stoom dit oop oor die ketel. GRETHE kom op hierdie oomblik in met nog ŉ groot sak 

briewe, wat sy bo-op die hoop uitstort. 

 
RONEL:     Septimus?! 
 
SAARTJIE    Dearest mister Smit, 

As a tribute to your generous donation to the La Zucchini opera house, we 
invite you and a companion to the opening of our Teatro Mussolini. Please 
let us know the name of your ... 

 
RONEL:     Smirre? Opera? 
 
POSMEESTER SMIT het in die deur verskyn.  
 
GRETHE:     Smirre! 
 
RONEL:     Sy moes.  
 
SAARTJIE:     Ek moes.  
 
RONEL:     Jy sien ... 
 
SAARTJIE:    Jy sien ... 
 



RONEL:   Poskantoorwet 3.11.4,  
rakende posstukke, pakkies en so meer ... 

 
SAARTJIE:    ... artikel 1.11, deel (c) ... 
 
RONEL:     ... sub-paragraaf 14/E ... 
 
SAARTJIE:    ... punt 1.1.7.2 ... 
 
RONEL:   ... wat lukrake inspeksies van posstukke goedkeur ... 
 
GRETHE:    ... sê iets van verdagte aard: ʼn bom, ʼn byl of ʼn geweer ...  
 
SAARTJIE:    ... ʼn ongewone sender, of dalk ʼn vreemde seël ... 
 
RONEL:     ... enigiets wat, in die samelewing in sy geheel ... 
 
GRETHE:    ... natuurlik volgens die goeie oordeel van ons personeel ... 
 
SAARTJIE:     ... kan bedreig, bedrieg, of besteel ... 
 
RONEL:      ... of op ŉ ander wyse steur ... 
 
GRETHE:     ... móét ons oopmaak, bestudeer ... 
 
SAARTJIE:    ... en rapporteer. Sonder meer!  
 

Sy hou die brief uit vir POSMEESTER SMIT. Die dames is trots op hulle verskoning. POSMEESTER SMIT gryp dit uit 

haar hand en maak dit oop. 

  

POSMEESTER:     A, ja, die liewe mensies van die operahuis. 

 

RONEL:     Ag, Septimus, toe vat my saam? 

 

SAARTJIE:    Smirrebaby, dis ons twee se kans.  

 

POSMEESTER SMIT:   En waarom sou ek so iets doen? 

 

SAARTJIE:    Ek's ŉ operaloog, en vlot Italiaans. 

 

RONEL:   É cosí facile questa romanza!2 

 

SAARTJIE besef sy sal harder moet probeer. Sy maak haar hare en ŉ knoop of twee los op haar hemp.  

POSMEESTER SMIT geniet dit vreeslik. 

 

SAARTJIE:   Laatnagstappies al om die fonteine ... 

 

RONEL:   Fluistergeselsies en versteekte geheime ...  

 

SAARTJIE:    Na ŉ glasie wyn raak ek tog so allenig ... 

 

RONEL: (masseer sy skouers)    My hande staan vir niks verkeerd nie ... 

 

                                                           
2
 "Dis so maklik, hierdie romanse!" (uitdrukking om te flankeer) 



POSMEESTER SMIT kyk na GRETHE wat eenkant staan. 

 

POSMEESTER SMIT:   En die vrolike weduwee?  

Of sal sy eerder treur? 

 

RONEL en SAARTJIE besef hy stel nie in hulle belang nie.  

 

GRETHE:   Treur? Treur?  

   Ek treur nie meer: 

   My liefde dra nie ŉ goue kroon 

   of ŉ jakkie met blink knope nie. 

   Hy is ŉ digter van die straat, 

   ŉ ongeslypte edelsteen. 

 

NAPOLEON verskyn op sy plek. GRETHE maak haarself reg om hom te gaan verras.   

 

SAARTJIE:   Nou praat die kind mos warme kak! 

Jirre, vrou, is jy behoeftig?  

Ons weet jy hou van voetjies hang 

maar nou jeuk jou naat so, ek raak bang. 

Daai klong soek mos net zak en rama! 

Jou bek ruik vrot! Gaan was jou tanne!   

 

RONEL:   Haar hart is nie ŉ spaarvark nie! 

 

SAARTJIE:   En nou het sy ŉ huisvarkie! 

 

GRETHE en NAPOLEON ontmoet op haar balkonnetjie. 

 

NAPOLEON:   Ag! Gretige Grietjie, 

so guitig en gulsig, 

so graag en gewillig. 

Ag, jou goetigheid en geregtigheid, 

jou gekkigheid en groothartigheid 

giet die goeieboegoe oor my grys gebergtes.  

My ag-en-tagtig pragtige gedagtes 

groei tot die grofgeskut van liefdesvergrype: 

ŉ soen.  

 

NAPOLEON mik om haar op die hand te soen. GRETHE soen hom op die mond. Tydens die volgende aria 

neem hulle afskeid van mekaar en GRETHE keer terug na die poskantoor. 

 

RONEL:   Die lyf word oud, die hart al broser. 

Op elke skeurlyn breek sy weer. 

Snags lê haar are vasgevries, 

maar wat sy weet, dié kan sy deel: 

 

Liefde is ŉ anargis, 

ŉ sweterige aktivis. 

Vandag se vryheidsvegter 

en môre se diktator. 

 

En in die oerwoude na die noorde 



hang vreemde vrugte van die bome, 

waar judasvoëls bloedrooi pluk 

aan die karkasse van ander se geluk. 

 

Liefde is ŉ anargis. 

Liefde ken geen orde nie. 

Liefde is ŉ kakkerlak 

Liefde ken geen einde nie. 

 

POSMEESTER SMIT reageer sarkasties. 

 

POSMEESTER SMIT:   Dames, meisies, nooiens en nooi: 

ŉ mooi tirade, maar effe oordadig –  

   julle geslag is darem lief vir drama. 

   Liefde, so word my vertel, 

   is warm bloed en vleiery, 

bewieroking en vertroetelary, 

maar nou moet julle my ook glo: 

ek ken die liefde, en deeglik ook. 

Jul vroue-oë staar jul blind 

teen karmosyn en goedkoop lint, 

  

maar die liefde is ŉ stoeigeveg 

waar mag regeer; en mag maak reg – 

  

'n spel vir huigelaars en jakkalse, 

'n speelterrein vir rinkhalse. 

Hoewel ek liefde nie verdien nie 

hoef ek nie heeltemal daarvan af te sien nie, 

want mag, my goeie ou getroue maat, 

omskep die liefde gou tot haat. 

  

RONEL:   Die mannetjie's te veel vir my.  

   My oksels sweet, my gal wil rys.  

   My mond is water, ek mag dalk kots.  

   Waarop is die kolkop dan so trots? 

 

POSMEESTER SMIT:    Mag, met mag, mag ek maak, mag ek breek 

en verag, geringag en aflag. 

Die goue mag van ŉ duisend stempels – 

die son waarom jul lewentjies wentel. 

 

SAARTJIE tart POSMEESTER SMIT. 

 

SAARTJIE:    Praat soos ŉ mens, kykhie, wat makeer jou? 

     Jy's om en om met jou ommerasies: 

     'dus', 'derhalwe', 'desnieteenstaande' 

     Jy wil sê van daai dan sê jy van dit!      

 

SAARTJIE haal sy hoed af en sit dit op haar eie kop.  

 

POSMEESTER SMIT:   Gam se kind, jy hou jou wit!  

 



SAARTJIE inspekteer sy bles. 

 

SAARTJIE:    Haai, shame, kyk – hy groei deur sy hare! 

 

SAARTJIE gooi die hoed vir RONEL, wat dit vir GRETHE gooi terwyl POSMEESTER SMIT dit by hulle probeer kry.  

 

POSMEESTER SMIT:   Orde! Dissipline! Toesig en tug!  

 

GRETHE:    Hy lyk soos ŉ baby,  

     kyk net sy dummy!  

     

SAARTJIE:    Tog te poenankies!  

     Kyk net die wangetjies! 

 

GRETHE:    Ag Septimus, het ons maar geweet jy's so oulik!  

 

POSMEESTER SMIT lag vir haar.  

 

POSMEESTER SMIT:    Grietelief, sletjieskat. Jy weet dit nog nie. 

Dis als verby maar jy weet dit nog nie. 

     Jou woorde kan my nie meer kwets nie. 

     Ek gee nie om nie en jy weet dit nog nie. 

  

     Jy ken die behoeftes van behoeftiges? 

     ŉ Warme soen vir tuberkulose! 

     ŉ Liefkosing vir hongerkrampe!   

     Wat sê jou straatbrak: verstaan jy begeerte? 

     Ken jy hóm? 

 

GRETHE:    Napoleon? 

 

POSMTEESTER SMIT:   Ken jy hom? 

 

GRETHE:    My hartjiesblom? 

 

GRETHE raak bekommerd. POSMEESTER SMIT hou ŉ amptelike dokument omhoog en stempel dit. 

 

POSMEESTER SMIT:   Poskantoor-reglement negentien-C! 

     Sub-paragraaf sewentien-D!  

     As posmeester mag ek proklameer!  

Karkaskraal se nuwe, se eerste, 

onder-adjunk-vise-posmeester! 

   

NAPOLEON kom ingestap met ŉ groot glimlag. POSMEESTER SMIT huldig hom seremonieel in met ŉ kleiner maar 

ewe blink stempel om sy nek en 'n baret op sy kop. Die vrouens, veral GRETHE, is geskok.  

 

POSMEESTER SMIT:   Kyk net hoe mooi, hoe swierig en blink: 

   sy knope, sy wapen, sy trotse gebit. 

   Hy knik en hy glimlag, 

   hy buig en gehoorsaam –  

   dienswillig en desperaat, 

   ŉ man na my smaak. 

 



GRETHE, RONEL en SAARTJIE kyk verstom toe. Hulle onderbreek mekaar. 

 

RONEL:   Hoe- 

 

SAARTJIE:   de - 

 

GRETHE:   poe- 

 

Hulle word onderbreek deur POSMEESTER SMIT wat NAPOLEON deur die poskantoor neem.  

  

POSMEESTER SMIT:   Pos van die massas, briewe aan Jesus,  

petisies aan Sinterklaas en die tandmuis. 

   Fakture, kwitansies, tugordonnansies ,  

   uitnodigings: bruilof, verjaardag, begrafnis! 

  

Hy gooi ŉ handvol briewe oor sy skouer. Hy gee plegtig vir NAPOLEON ŉ lat.  

 

POSMEESTER SMIT:   Jou taak, as posjong, 

   is tug oor die teefhok: 

   die nodige leiding 

   deur tere kastyding. 

  

NAPOLEON:   Baas, semblief, my baas is baas, 

   maar die klaas nie meer klaas. 

   Die baas sê 'posjong'. 

   Die naam is 'posman'. 

 

POSMEESTER SMIT:   Natuurlik, jongman!  

   Vergewe my tong. 

   Pragtige posman 

   en nooit weer posjong! 

   Met ŉ bietjie toewyding 

   word posman posmeester! 

 

Hy wink vir NAPLEON. 

 

NAPOLEON:   Sing, posman, sing3 

jou lied wat welvaart bring. 

Die gawe posmeester ken al jou begeertes, 

al jou drome en verlange 

 

Terwyl POSMEESTER SMIT en NAPOLEON saam sing, wys POSMEESTER SMIT hom hoe om die vrouens te 

dissiplineer. Die vrouens, steeds uit die veld geslaan, begin werk. 

  

NAPOLEON & POSMEESTER SMIT: Sing, posman, sing 

jou lied wat welvaart bring. 

Die grote posmeester ken al jou begeertes, 

al jou drome en verlange. 

 

Ligte doof uit.  

                                                           
3
 Parodie van ‘Sing, seeman, sing’, Gé Korsten. (Nie te verwar met 'Seeman' nie!). 



DEEL 4 

Die vrouens is besig met aktiwiteite wat herinner aan dwerge in ŉ myn. Aan die een kant van die verhoog is 

POSMEESTER SMIT en NAPOLEON in die kantoor, besig om hulself dik te eet en te lag.  

 

GRETHE & RONEL & SAARTJIE:   O, hoe voel ŉ mens 

   O, hoe voel ŉ mens 

   wat wanhopig aan jou lippe klou? 

   

   O, hoe smaak ŉ mens 

   O, hoe smaak ŉ mens 

   as haar hande reeds behoort aan jou? 

 

   Luister, luister mooi ek sing vir jou. 

   Werkersbloed bly in jou kelder koel 

   Ai-da da ai-da, ai-da da ai-da 

   Om jou brand die vure, maar dit laat jou koud. 

 

   O, hoe lyk ŉ mens 

   O, hoe ruik ŉ mens 

   op die vrye mark se brandstapel? 

  

   O, hoe voel ŉ mens 

   O, hoe voel ŉ mens 

   wat wanhopig aan jou lippe klou? 

 

POSMEESTER SMIT:   Hoor jy iets, broer?  

   Wat is daai rumoer? 

 

NAPOLEON:   Ag, die armes sal altyd met ons wees. 

 

POSMEESTER SMIT:   Wie is ek? 

 

NAPOLEON:   Jy is die posmeester. 

 

POSMEESTER SMIT:   Wie is jy? 

 

NAPOLEON:    Karkaskraal se grootste en eerste, 

onder-adjunk-vise-posmeester! 

 

Terwyl SAARTJIE, RONEL en GRETHE mekaar opwerk, begin POSMEESTER SMIT en NAPOLEON met meer aandag 

luister.  

 

RONEL:     Die ... bliksem! 

 

SAARTJIE:    Die poephol! 

 

RONEL:     Die ... duiwel! 

 

SAARTJIE:    Die doos! 

 

RONEL:     Stoepkakker! 

 



SAARTJIE:    Klipneuker!  

     

RONEL:     Kontjapie! 

 

SAARTJIE:    Goltrossie! 

 

RONEL:     Sy ma se kardoes! 

 

SAARTJIE:     Sy ouma se poes! 

 

RONEL:     Die mankgenaaide bergbok! 

     

SAARTJIE:    Die fokverdomde donkiekont! 

 

Hulle kyk met afwagting vir GRETHE om by te dra. Die musiek bou op tot ŉ crescendo en sy sing uitbundig.  

 

GRETHE:    Die konsentrasie-kamp-kanker-kadawer-kut-stamper! 

 

RONEL & SAARTJIE & GRETHE:  Die ma-se-poese! Toiletbak-droesem! 

     Die slappe-kak-skyters! Kameelskrotumruikers! 

     Die druppende derm-  

 

Hulle word onderbreek deur NAPOLEON wat ingestap het en sy lat kliphard teen die naaste oppervlak slaan. 

NAPOLEON is diep seergemaak deur hulle woorde. POSMEESTER SMIT lyk bejammerenswaardig.  

     

NAPOLEON:     Dames, kollegas, kamerade.  

Sien julle nie die pyn en die skade? 

Hoe seer maak die lem in die hand van jou suster? 

Kyk na die man: hy is meer, hy is meester. 

In die reën, in die sneeu,  

in die vuurwarm dag, 

in die yskoue nag, 

hou hy sy wag.  

En wat is sy dank? Vuilbek-vroue stank! 

 

POSMEESTER SMIT:   Hoe ryk is ek geseën met jou. 

     Niks beteken meer as trou. 

 

NAPOLEON is soos ŉ skoothondjie wat onder die ken gevryf word.  

 

POSMEESTER SMIT:   Iets te sê, julle drie? 

 

RONEL:     Nee, meneer.  

 

SAARTJIE:    Net dit: fok u. 

 

POSMEESTER SMIT sit moedeloos sy hande in die lug. NAPOLEON is briesend verby. Hy lê in met die sambok.  

 

POSMEESTER SMIT:   Napoleon, ek kan nie meer nie. 

 

NAPOLEON begelei POSMEESTER SMIT na die kantoor.  

 

NAPOLEON:    Rus my baas, vergeet jou sorge, 



     my bynaam is mos wet en orde. 

 

Hy keer terug na die poskantoor en laat sy sambok klink. 

 

NAPOLEON:    Luister nou, ma se gespuis, 

na watter taal wil julle luister? 

Die gepeupel se gedreun en –druis,  

of my woordeskat van bloed en yster? 

     

Hy slaan weer hard met sy sambok. Die vroue het geen keuse as om weer te begin werk nie.  

 

GRETHE & RONEL & SAARTJIE:   O, hoe voel ŉ mens 

   O, hoe voel ŉ mens 

   wat wanhopig aan jou lippe klou? 

   

   O, hoe smaak ŉ mens 

   O, hoe smaak ŉ mens 

   as haar hande reeds behoort aan jou? 

 

   Luister, luister mooi ek sing vir jou 

   werkersbloed bly in jou kelder koel 

   Ai-da da ai-da, ai-da da ai-da 

   Om jou brand die vure, maar dit laat jou koud. 

 

   O, hoe lyk ŉ mens 

   O, hoe ruik ŉ mens 

   op die vrye mark se brandstapel? 

  

   O, hoe voel ŉ mens 

   O, hoe voel ŉ mens 

   wat wanhopig aan jou lippe klou? 

 

NAPOLEON inspekteer trots. Na ŉ rukkie gaan sluit hy weer by POSMEESTER SMIT aan.  

 

SAARTJIE:    O, susters. Hoor my mooi. 

     Vandag maak ons en die duiwel ŉ kooi.    

 

RONEL:     My voorstel is die klein fortuin 

in onse eie kantoorkluis. 

Daarbinne is  

ŉ rol banknote 

ŉ tjek of tien 

ŉ boks vol drome 

Venezia, ou jolie Paris  

Tokio or New York City. 

 

SAARTJIE:    Dan los ons alles net so hier? 

 

RONEL:     Die klipkoeroes, die aasvoëltee? 

 

SAARTJIE:    Die bokdrolbos, die gensbokbok  

     die gruisappels en gorrabee. 

 



RONEL:     Die heinings van ŉ eeu se lyding. 

 

SAARTJIE: (aan GRETHE)  Wat sê jy, soek ons soeter weiding? 

 

GRETHE:    Julle droom van verre stede – 

Venesië of Tokio, 

   Sofia of Samarkand – 

(sy beduie na haar kop)   maar uit hierdie kajuit  

   kan ek nie uit. 

   Deur my patryspoortkykers 

word katedrale grotte, 

mooi leuens vir die sotte, 

museums pandjieswinkels 

     vol kapokvoet rinkinkels,  

     terwyl ek, in my kajuit 

   bly dobber op verlatenheid. 

 

GRETHE word onderbreek deur NAPOLEON wat kliphard burp.  

     

GRETHE:    Ek wil stil word en my toevou 

     in die verbeelding van flaminke. 

Ek wil sing vir die klippe.  

 

Laat ek dwaal oor die vlaktes  

   en lit vir lit verbrokkel. 

   Laat ek sing vir die klippe. 

   

Ligte doof uit. 

 

 

 

 

     

 

  



DEEL 5 

 
GRETHE, RONEL en SAARTJIE sloof hulself af. Terwyl SAARTJIE sing, wiks NAPOLEON speels vir GRETHE op haar 

boude. GRETHE kyk hom kil toe. POSKANTOOR SMIT gee applous.  

 

SAARTJIE:    Dis mos maar hoe die lewe werk – sie jy. 

     Jy droom mos maar van ŉ beter plek – sie jy. 

     Jy vergeet mos maar van alles wat wou – sie jy. 

     Bou jou kis mos maar van ‘moes’ en ‘sou’ – sie jy. 

     ‘Kon’ raak mos maar al meer ‘kon nie’ – sie jy.  

     ‘Dalk’ mos maar ŉ treurige ‘toe nie’ – sie jy. 

 

POSKANTOOR SMIT kom spreek die ontroosbare SAARTJIE aan. 

 

POSKANTOOR SMIT:   Melankolie:  

'n onproduktiewe emosie. 

Net doellose digters swig voor die versugting 

van hierdie dubbele nosie: 

melankolie. 

     Skoonheid is droefheid 

en hartseer te mooi – 

     dan stol jy tot stilstand 

     in trane getooi. 

     Nie in die poskantoor nie! Napoleon!  

 

NAPOLEON wiks vir SAARTJIE.  

 

SAARTJIE:    Oe ...  

 

Sy mors ŉ potjie ink sodat hy haar weer sal slaan. RONEL verdwyn van die verhoog af. GRETHE loop suutjies na 

POSMEESTER SMIT se ‘kantoor’ of ruimte. NAPOLEON gee weer vir SAARTJIE pak. SAARTJIE lig haar romp vir 

NAPOLEON.  

 

NAPOLEON:    Ag, sulke oormekaarkykboudjies! 

     As ek weer kon sou ek jou kies. 

 

Sy laat val brief op die vloer sodat hy haar weer sal slaan. 

 

SAARTJIE:    Hoekom weer kon as jy nou kan? 

 

NAPOLEON glimlag en slaan haar weer. Intussen het GRETHE haarself tuisgemaak in POSMEESTER SMIT se kantoor.  

  

GRETHE:    U is die posmeester. 

 

POSMEESTER SMIT:   Ek is die posmeester.  

 

GRETHE:    U kan my seker nooit vergeef nie? 

 

POSMEESTER SMIT:   Miskien kan ons die band ... herstel? 

 

GRETHE:    Ek gee my oor aan u bevel.  

 

Sy vat ŉ briefmes van die tafel af, en sny een vir een haar hemp se knope los. Sy lê haarself op die tafel neer. Aan die 



ander kant van die verhoog is SAARTJIE en NAPOLEON nog besig met hulle S&M speletjie. NAPOLEON is klei in haar 

hande. Sy oortuig hom om vir haar die lat te gee sodat sy hom bietjie kan slaan. POSMEESTER SMIT lees vir GRETHE.  

 

POSMEESTER SMIT:   Heil die leser. 

Moet my nie verneder nie. 

Laat ek nie die woorde uiter nie. 

ŉ Wintersee woed binne my.  

Vergewe my hovaardigheid. 

Vroue word mal in die gees van ons tyd. 

ŉ Vrou is te min om ŉ vrou te bemeester 

Hiermee besorg ek myself aan u, posmeester. 

 

GRETHE:     Geheel die uwe ... Grethe, poswerkster.  

 

POSMEESTER SMIT kan homself skaars beheer.  

 

POSMEESTER SMIT:   Jou versoek is ... besonder netjies.  

 

GRETHE kom orent, laat die hemp van haar afval, en soen hom. Sy haal versigtig en sensueel die stempel van sy nek 

af en sit dit op die tafel langs haar neer. Sy begin sy knope losmaak. Aan die ander kant van die verhoog gee 

SAARTJIE vir NAPOLEON ŉ paar houe. Sy trek sy broek af sodat hy in sy onderbroek staan. As hy protesteer, trek sy 

haar hemp uit om te wys sy speel saam. Sy ruk sy hemp af agter sy rug en laat hom buk terwyl sy hom slaan. 

GRETHE lei vir POSMEESTER SMIT na ŉ hoop bubble wrap asof dit ŉ bed is. Sy gooi hom speels op sy rug neer, knoop 

sy hemp oop ruk sy broek af om sy beweging te beperk. 

 

Tydens die volgende sangbeurte: SAARTJIE spring op die lessenaar en trek die hulpelose NAPOLEON na haar toe. 

Terselfdertyd bind RONEL sy hande agter sy rug vas met die verpakkingsrieme. Sy doen dieselfde vir sy voete. Hulle 

draai hom toe in bubble wrap. GRETHE trek die verpakkingsrieme wat onder die bubble wrap gelê het styf vas om 

POSMEESTER SMIT. SAARTJIE en RONEL help haar om hom in die bubble wrap toe te draai en hom styf toe te 

verpak. Hulle maak die twee staan weerskante van die verhoog. 

 

GRETHE & SAARTJIE & RONEL:  Vroue word mal –  

 

GRETHE:    likkewane swem uit onderaardse strome. 

     

GRETHE & SAARTJIE & RONEL:  Vroue word mal  – 

 

SAARTJIE:    vulkane blom in my verbode drome. 

 

GRETHE & SAARTJIE & RONEL:  Vroue word mal – 

 

RONEL:     die donker dier gevoed uit haar borste. 

 

GRETHE:    So word die taal van die lende 

     die taal van ellende.      

 

Wanneer albei die mans verpak is, begin RONEL groot velle seëls oopmond te lek en op hulle te plak. GRETHE versier 

POSMEESTER SMIT se gesig met 'BREEKBAAR/FRAGILE' stempels, en SAARTJIE bind adres-etikette aan hulle albei 

vas. Die proses kan uitgerek word terwyl die mans sing en hulpeloos rondhop. RONEL tel POSMEESTER SMIT se 

stempel van die tafel af op en sit dit om haar eie nek.  

 

RONEL:     Van Karkaskraal na ...  

 



SAARTJIE:    Posklip 4.  

 

RONEL:     Van Karkaskraal na ... 

 

SAARTJIE:    Unie-einde. 

 

RONEL:     Van Karkaskraal na ... 

 

SAARTJIE:    Vlermuisvlakte.  

 

RONEL:     Van Karkaskraal na ... 

 

SAARTJIE:    Die Moordenaarskaroo. 

 

GRETHE:    Kode 9-9-9-9! 

  

RONEL:     Die laaste hawe vir dooie briewe. 

 

NAPOLEON:     Liefling ...4 

 

Nóg GRETHE nóg SAARTJIE reageer.  

 

NAPOLEON:    Liefling .... 

 

Hulle ignoreer hom steeds. 

 

NAPOLEON:    Liefling, kan ons nie maar- 

 

GRETHE:     Nee!! 

 

GRETHE plak ŉ lugpos-seël oor sy mond, wat hy weer aflek. SAARTJIE slaan hom weer, nou kliphard, met die lat.  

 

NAPOLEON:    Baas, is dit die einde? 

     Is al ons droomsel nou verlore? 

is dit nou hoe ŉ man moet boet 

vir so bietjie begerentheid! 

 

POSMEESTER SMIT:   Dis ons wat die wêreld verloor het, my broer. 

     Met graaf en ŉ pik, met ŉ boor en ŉ roer, 

     akker vir akker, 

het ons vaders se vaders 

bekamp en bemeester. 

Maar in die mikke en splete 

van ons huise en stede 

het die vroue hul neste  

van oproer gekweek. 

Ons grootste gebreke 

bly ons ribbebene – 

nalatigheid en vertroue 

teenoor ons eie vroue.  

Om te sê hulle’t gewen verswyg dalk die skande, 

                                                           
4
 ŉ Parodie van die Gé Korsten-lied. 



maar dis ons wat die wêreld verloor het, my broer. 

 

GRETHE bind sy mond toe. RONEL bestudeer met boek in hand die seëls op NAPOLEON. RONEL stempel hom ŉ paar 

keer deeglik.  

 

GRETHE:    O, posmeester, tussen jou en my:  

ek het hulle almal bloots gevry. 

Oom Doppie: ag, al die ervaring  – 

wat weet die man nie als van paring! 

Jurgen na die pretzelfees, 

en Sybrand met ŉ vriend daarby. 

Die skaapskeerders so op ŉ ry – 

dit was ŉ woeste maand gewees! 

En arme, arme, arme jy 

die enigste man wat my nooit kon kry! 

    

NAPOLEON:    Jy weet dat ons nie sonder hul kan bestaan nie 

Jy weet dat ons ook nie alleen kan bestaan nie 

Dit weet ons goed. 

 

SAARTJIE bring ŉ skaal tot voor POSMEESTER SMIT en RONEL en GRETHE tel hom daarop. RONEL noteer die gewig. 

Hulle herhaal die proses vir NAPOLEON.  

 

RONEL:     O gits. O wee.  

 

GRETHE:    Wat's fout? 

 

RONEL:     Poskantoorwet, reël 19 (e) ... 

 

GRETHE:     O nee! 

 

RONEL meet ook rofweg die mates af op POSMEESTER SMIT. 

 

RONEL:  O ja. 

ŉ Meter lengte maksimaal ... 30 kilo's op die skaal ...  

 

RONEL glimlag. POSMEESTER SMIT lyk beangs.  

 

NAPOLEON:    O nee ... 

 

RONEL gaan na die guillotine toe en na elke sangbeurt kap sy daarmee. POSMEESTER SMIT se kreune en steune kan 

ook gehoor word. 

 

RONEL:     O ja.  

 

NAPOLEON:    O nee! 

 

RONEL:     O ja! 

 

NAPOLEON:    O nee! 

 

RONEL:     Bring hom hier.  

 



GRETHE en SAARTJIE huiwer ŉ oomblik.  

 

RONEL     Ek bevéél dit. 

 

GRETHE en SAARTJIE sleep vir NAPOLEON na RONEL toe. POSMEESTER SMIT protesteer. Die slag van die guillotine 

klink terwyl die ligte uitdoof. Op die donker verhoog sien ons silhoeëtte van hoe die vroue vir NAPOLEON opkap. 

Hulle verlustig hulself in die geweld. POSMEESTER SMIT is nog sigbaar voor in die middel, tot hulle hom ook kom 

haal.  Die gekap gaan aan. SAARTJIE pak die ledemate in poskantoorbokse.  

 

RONEL & SAARTJIE & GRETHE:  Vroue word mal – 

 

GRETHE:    ŉ aneurisme van die maan.  

 

RONEL & SAARTJIE & GRETHE:  Vroue word mal – 

 

SAARTJIE:    ŉ spinnerak van senuvesels. 

 

RONEL & SAARTJIE & GRETHE:  Vroue word mal – 

 

RONEL:     nekrose van die moedersmelk.  

 

RONEL & SAARTJIE & GRETHE:  Vroue word mal 

     Vroue word mal 

     Vroue word mal 

 

Skielik is dit stil. Dit bly lank stil en donker. 



DEEL 6 

 
Dit is oggend. Op ŉ waentjie staan ŉ klompie bokse waaruit bloed lek. Die vroue het bloedspatsels op hul gesigte en 

klere. SAARTJIE en GRETHE is weer toegeknoop. GRETHE trek die waentjie van die verhoog af en keer terug. 

 

SAARTJIE:   Ag ... wat ŉ pragtige plek 

    wat ŉ hemelse hel 

wat ŉ salige, skatlike, skilderagtige dorpie 

waarin ons woon.  

 

    Snags dans vuurvliegies om die maan 

    en tussen susmyntjiestiltes 

    slaap die inwoners rustig  

    in die swart nagkombers. 

 

RONEL sit haar arm om SAARTJIE. 

 

RONEL:    Want dis ŉ pragtige plek 

    dis ŉ hemelse hel 

wat ŉ salige, skatlike, skilderagtige dorpie 

waarin ons woon.  

 

Bedags koer die koppies 
en die gemmerkoekies giggel 
en omdat kinders kan kind wees 
hoor jy snotneusies kekkel. 

 

GRETHE:    Ag, wat ŉ pragtige plek 

    wat ŉ hemelse hel 

wat ŉ salige, skatlike, skilderagtige dorpie 

wat ons nou omarm.  

 

Daar's geen vriend wat ŉ vrou  
kan vervul soos ŉ vrou nie. 
Ons geheime word mondig – 
ŉ wond word mos wonder. 
 

Sy gee vir RONEL en SAARTJIE elk ŉ soen. 
 

SAARTJIE:    Maak jou bed waar jy wil, 
 

RONEL:    dra ekstra harte op jou mou, 

 

GRETHE:     Jy kan haat of bemin, 

 
GRETHE & RONEL & SAARTJIE: ons doen dieselfde met jou. 
 

Want dis ŉ pragtige plek 

    dis ŉ hemelse hel 

dis ŉ salige, skatlike, skilderagtige dorpie 

wat ons nooit sal verlaat.  

 

EINDE 


