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ANNATJIE gespeel deur Cintaine Schutte 

LIZ gespeel deur Milan Murray 

BEA gespeel deur Antoinette Louw 

 

 AMPER,VRYSTAAT IS VIR DIE EERSTE KEER OPGEVOER IN 

JULIE 2015 BY DIE VRYSTAATSE KUNSTEFEES BY DIE 

SCAENA TEATER IN BLOEMFONTEIN 

 DIE PRODUKSIE ONTVANG DIE TOEKENNING VIR ‘BESTE 

DEBUUTPRODUKSIE’ BY DIE VRYSTAAT KUNSTEFEES. 

 ONTVANG VYF FIËSTA-NOMINASIES – BESTE REGIE, BESTE ONTWERP, 

BESTE AANBIEDING, BESTE NUUTGESKEPTE PRODUKSIE, BESTE 

AKTRISE 

 

 

 

 

 

ANNATJIE: Ek en Maretha het in Elandsbaai op die rotse gesit en 

dit was piskoud en dit was donker en sy’t my hand vasgehou. Ons 

het onder dieselfde kombers gesit en sy’t patrone in haar 

gumboots met ‘n mosselskulp sit en kerf. Sy’s maar ‘n weird girl. 

Sy’t geruik soos basil en Darling Brew en skielik het sy opgekyk 

en net daar voor ons in die water, reg voor ons, het ‘n walvis sy 

stomp kop uit die see gelig. Dit was so groot en onbekend. Ons 

kon actually net sy neus sien, het nie geweet hoe ver sy gladde 

lyf onder die water in gaan nie... Soos ‘n blink swart ysberg. En 

toe begin die walvis sing, ek wou amper op sy rug spring en 

Maretha hou my styf vas en sê, “Nee, nee, nee jy gaan hom skrik 

maak, jy gaan hom weg jaag.” En sy fluister iets in my oor, iets 

oor die ‘kanaries van die see’. Sy’t haar harmonica uitgehaal en 

toe probeer sy speel wat die walvis sing. Ek het vir haar gesê 
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dis belaglik, maar sy’t aanhou sukkel en dis stupid, maar dis toe 

ek weet... Daai oggend in Elandsbaai... Sy’s oukei. 

 

Ek bly nou in die Kaap. Kaapstad. Ek het maar redelik vinnig uit 

die Vrystaat gevlug. Dit was baie moeiliker hier as wat ek gedink 

het. Almal in die Kaap ken mekaar, ek dog waar ek vandaan kom is 

incestuous, maar die CBD is vrot van die klieks. So as jy niemand 

ken nie, is dit donners moeilik om vriende te maak... Wel, om nie 

soos ‘n creep te lyk terwyl jy dit doen nie. 

 

‘Hallo! Ek is Annatjie, van Amper,’ en ek kan aan die mense se 

gesigte sien hulle kan die plaas aan my ruik. Ek het nie geweet 

wat ‘n flat white is nie. En ek het honestly gedink vintage 

beteken fucked. Al die meisies dra seunsklere en . . . andersom. 

En ek het seriously geen clue hoe oud enige van die mans is nie, 

want álmal het baarde. Ek waiter nou by hierdie plek in Kloofnek 

waar die locals lyk asof daar elke dag ‘n costume paartie is. I 

kid you not. En ek moes my naam ook verander om in te pas. In 

Amper is ek Plain Jane Annatjie van Emmenis, maar om by Power & 

Glory te waitress met ‘n name-tag wat sê ‘Annatjie’ is 

hospitality suicide. So in die Kaap rock ek dit as Anne. Anne 

Van. Lizz kry die horries as sy dit hoor. 

 

O, Lizz, dis my sussie. Ek het twee, Lizz en Bea, en hulle is 

albei crazy. Bea is die tipe mens wat by jou huis sal uitstorm, 

kamma met ‘n rash, want jy’t vergeet sy’s allergies vir sewentien 

voedselgroepe. Ek weet nie waar sy is nie, ek weet net sy’s nog 

steeds by daai creepy lover van haar, Louis–something. Hy’s 

getroud, met drie kinders, en die afgelope twintig jaar al suig 

sy soos ‘n weskus-mossel aan die kant van sy seiljag vas. Liz het 

vyf kinders. By drie verskillende mans. Ek weet nie hoekom die 

lewe haar so vrugbaar moes maak nie. En sy val altyd vir 
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rokjagter-mans wat die lewe met hulle flippen piele navigate. 

Anyway. Ek dink sy bly nog in Centurion... 

 

Ek worrie bietjie oor my ma. Sy’s nou alleen in daai aaklige ou 

huis. Sy sal nooit uit Amper uit trek nie. Elke Sondag vyfuur, 

klokslag na die Angus Buchan-broadcast bel sy om te preek en om 

te hoor hoe dit gaan. ‘n Halfuur van onvoorwaardelike liefde- 

vermom as ‘n check up. Hoe gaan dit daai kant? Eet jy? Hoe gaan 

dit met die visse?  

 

Ek wil ‘n marine-biologist word, want ek het hierdie cool 

documentary in die mediasentrum gekyk oor hierdie dude wat olie 

uit half-dood pikkewyne se vere uit kam. Sy naam was Aqua Mike en 

hy was amazing en kak hot en hy’t dolfyne gered so hy was 

basically perfect. My ma dink ek’s belaglik. En ja, my punte was 

nie goed genoeg vir die kursus nie, maar darem bly ek ten minste 

nou al by die see. Ek intern elke skoolvakansie by die Two Oceans 

Aquarium en vertel die klein kiddies oor ekosisteme en keer laat 

die klein ettertjies teen die glas tik. Dis oukei. Ek wag nog vir 

Aqua Mike om op te daag, maar al wie gewoonlik saam my die 

middag-skof doen is Patrick wat die seekatte voer. Patrick lyk 

soos een van daai mense wat altyd groet en heel nice is en van 

wie jy nooit iets verwag nie en dan hoor jy skielik eendag hulle 

het soos twaalf lyke in sy tuin gekry... Maar nee, shame, ek’s 

seker hy’s heel nice. 

 

Ek het Maretha by die akwarium ontmoet. Sy swot marine biology by 

UCT, soos in legitly, en ons bly nou al drie jaar saam. Haar flat 

is befok. Dis in Tamboerskloof, reg teen Signal Hill en ons gaan 

pluk elke naweek wilde kruie in die veld agter die gebou. Sy hang 

dit oral in die huis op om droog te word.  
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Ek dink dit stink, maar sy hou daarvan... So dis oukei. 

 

LIZ: Net ‘n oomblik... R1500... My dogter hanteer my soos ‘n 

piggy-bank, klein Dawie moer die ander kinders by die 

kleuterskool met stokke – bel die hoof - en Lika het laasweek 

haar vyfde veter ingesluk. 

 

Nee sit, sit asseblief. Moenie almal gelyk opspring om my te 

kroon as Moeder-van-die-Jaar nie. Amorentia, my oudste, is nou by 

Tukkies vir boekhou. Sy is die oorskiet van my eerste huwelik. 

Die tweeling, by Derrick, is nou in die hoërskool. En die twee 

kleintjies, by Phillip, my derde – en hopelik laaste - man. Dawie 

is vier... ja, vier, en Lika is sewe maande. Die tweeling is nou 

vyftien, en die Here hoor vir my ek het nou genoeg gehad. Ek weet 

Egyptian cotton is sag en gemaklik, maar dis geen rede om jou 

lakens te dry-hump nie. Ek smeek en ek soebat en ek koop die 

tissues, vir elkeen sy eie boksie, en sit dit subtiel op hulle 

bedkassies. Maar die Vader-alleen-weet hoekom hulle nie die 

donnerse goed gebruik nie. Die lakens is soos sinkplate wat ek 

eers in die middel moet knak voor ek hulle in die masjien kan 

kry. Dis sif, man! So daai twee moet of bykom of hulle kan in die 

tuin gaan draadtrek.   

 

Elke ding het sy plek. Die kinders weet presies wat van hulle 

verwag word, en op watter uur van die dag. As ons nie by die 

skedule hou nie, is daar chaos. Ek run hierdie plek met ‘n 

highlighter. Die bure moenie dink hierdie is die Honey Boo Boo-

huis nie. Phillip dink ek en my lysies is belaglik. Hy wil hê ek 

moet terug gaan werk toe. (LAG) Alles sal uit mekaar uit val. En 

naweke is ‘n ander issue. Amorentia was laasnaweek by haar pa op 

Worcester, klein Dawie moes by die karate opgetel word en ek moes 

die tweeling by die Boys High rugby kry, want Phillip was weer op 
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die gholfbaan en net voor ons in die kar kon klim toe’t Lika weer 

haar kot bevuil. Dank die Heer vir Wetwipes en chardonnay. Ek 

wonder of my ma tussen my en Bea en Anna ook skelm ‘n knertsie in 

haar rooibos nodig gehad het om deur die dag te kom. 

 

Amorentia was die naweek in die Kaap. Sy’t by Annatjie gaan 

kuier. Sy sê dit gaan goed met Anna. (HAAL HAAR SKOUERS OP) 

Gister ‘n poskaart van Bea ontvang. Saint Tropé. Dis net Louis 

Louis Louis Louis en ‘n ‘Hallo, Sussa!’ en ‘n vet rooi soen. 

Classy. 

 

Die Louis-ding sal ek nooit verstaan nie. Sy was nog altyd baie 

soepel, ‘n natuurlike gimnas. Net jammer sy’t haar splits op die 

rugbyspelers geoefen. Ek en my vriende het haar ‘Die 

Wisseltrofee’ genoem. Haar rompies was so kort dit was meer 

advertensie as uniform, ‘n koek-pelmit. Sy kon net sowel ‘n free-

parking sign op haar panty geplak het. So toe Ma ons die een 

Sondag in die naaldwerkkamer verduidelik oor die feite van die 

lewe, toe weet Bea natuurlik meer as die boekie wat my ma by die 

CNA gekry het: Waar Willie Woeker. Die Storie van ‘n Klein Blou 

Spermpie wat op die dag van die Groot Resies op Reis gaan in ‘n 

Vreemde Pienk Grot. 

 

Bea was laasmaand in Bermuda. Ék was by die tandarts besig om 

klein Dawie se voete vas te hou sodat hy nie vir Dr. Van Der Walt 

tussen die bene kan skop elke keer as die man wil begin boor nie.  

 

(SUG) Ek klink soos my ma. 

 

BEA: Ek het nou die aand gedroom ek gaan in ‘n sneeustorting 

dood. Tonne en tonne sneeu wat my begrawe. Iewers in die Alpe. 

Mont Blanc... of Matterhorn. Iewers baie fancy. Ek het bietjie 
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gesukkel om asem te haal toe ek wakker word, maar toe drink ek ‘n 

G&T en rook ‘n siggie en toe’s ek reg vir die dag. 

 

(POUSE) 

 

In my drome sterf ek elke aand in ‘n ander land. Laasweek deur ‘n 

haai gevreet in Bali. My ma het op die sand gesit met ‘n ice 

cream en geglimlag toe ek in stukkies op die strand uitspoel.  

 

Ek droom. Ek sterf. Ek word wakker in my eenslaapkamer-woonstel 

in Wonderboom en daar is bruin vlekke op die plafon, maar Louis 

sal dit nog kom regmaak. Daar’s gekraakte glas in die stortdeur, 

maar Louis sal dit nog kom vervang. En daar’s ‘n tas vol klere al 

vir twee weke onder my bed, want ek en Louis sou Parys toe gaan. 

Maar Jeanette het die vliegkaartjies in sy inbox gesien. So nou 

sit Jeanette en teug met haar tert lippe aan die sjampanje wat ek 

en Louis sou deel. Dit is vandag die twintig jaar herdenking van 

ons eerste sonde saam.  Twintig jaar en daai dom teef dink nog 

steeds ek is ‘n intern by sy firma.  

 

Ek het Louis ontmoet buite die ou Spur in Amper. Ek het in die 

middle van my shift uitgeglip om ‘n siggie te rook en om weg te 

kom van my klasmaats op tafel veertien. Ek kon nie my lighter in 

my voorskoot kry nie toe ‘n mou met silwer cuff-links ‘n vlam na 

my toe uithou. (SY LEUN VOOROOR OM ‘N DENKBEELDIGE SIGARET OP TE 

STEEK) “Cheers.”  Ek het die strepies van die custom suit al die 

pad op gevolg tot by ‘n kakebeen waarmee jy ‘n blik kon oopsny. 

Ek was sewentien en ek het by ‘n Spur gewerk in Amper en hier 

staan ‘n vision met sout-en-peper hare en ‘n kar wat meer kos as 

ons huis. En hy sê, “Jong bokkies moenie alleen in die veld 

rondloop nie.”  
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(POUSE) 

 

Ek het nie my shift klaargemaak nie. En twee weke voor my 

eindeksamen het hy my kom haal. My ridder met sy silwer koets 

skelm in die middel van die nag. En ek trek Pretoria toe. Na hom 

toe. Hy betaal nou nog vir hierdie woonstel. My kos. My klere. 

 

Liz weet nie ek is hier nie. Sy en Derrick... Of is dit Phillip? 

Wieookal, hulle bly nou in Faerie Glen. Louis bring vir my 

geskenke van sy vakansies oorsee saam met Jeanette, maar ek stuur 

dit aan vir Liz en Annatjie. Laat hulle maar dink ousus is ‘n 

jet-setter. 

 

Gisteraand was ek in Siberië op ‘n slee agter honde wat soos die 

wind kon hardloop. Ek was toegedraai in ‘n ysbeerpels, my wange 

blos van die koue lug. Ons het oor die dun ys gegly toe dit 

skielik kraak en al die honde onder die water in verdwyn. Ek het 

vinnig gesink, die pelsjas soos ‘n anker, en toe ek opkyk sien ek 

‘n roeiboot, met my ma in ‘n nagrok, kneukels wit teen die hout 

en sy kyk net hoe ek sink, sink, sink. En ek sterf. En ek word 

wakker en maak my oë oop in ‘n eenslaapkamer-woonstel in 

Wonderboom met bruin vlekke op die plafon. 

 

LIZ: Komaan Parkies, het julle pap in julle hande!? Hulle is dan 

‘n spul rooinekke! 

 

Ek verpes dit om tussen die ander ma’s te wees. Hallooo! Met 

hulle poniesterte en draftekkies, kospakkies, en Hettie Brittz-

boeke. Tupperware. Tandepasta. Benilyn. Pleisters en Pampers. En 

dit alles in een Mary Poppins-moonbag om die middel wat hulle 

heeldag saam hulle dra. Mý kit is in die kattebak in 

plastiekhouer B. Die kinders weet hoe om hulle self te help as 
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hulle hoes of bloei of iets. Ek dra dalk die uniform, maar soccer 

mom is die laaste ding wat ek op my CV gaan sit. Ek is niks soos 

hulle nie.  

 

Ag, daar is net een bal1 hoe moeilik kan dit wees!? 

 

Ek het swanger geraak met Amorentia toe ek negentien was. Ek was 

in my eerste jaar... Dit was ook my laaste jaar… My ma het 

gehuil. Dit was per ongeluk. Ek was van my kop af verlief op 

Deon. Deon was ‘n droom, en toe die baba kom, ‘n nagmerrie. Ek 

het op daai stadium nog ‘n ruggraat gehad, en toe bel ek die 

prokureur. Toe huil my ma eers. 

 

My tweede man Derrick het ek by ‘n diens in Moreleta Park 

ontmoet. Hy het sy blink Harley teen die kerkmuur gepark en vir 

almal kom vertel van sy verslawendheid en sy sondige leefstyl en 

hoe hy nou op die regte pad was. Hy het ‘n reuse baard gehad en 

tattoos oor sy hele lyf. Alles uit die Bybel uit. Jy kon hier 

agter sy linker oor Genesis begin lees en al die pad om en af oor 

sy naeltjie tot by... Salomo en die koningin van Skeba. Hy’t 

basies soos ‘n wit Mr. T gelyk. Ek het ná die diens met hom gaan 

praat. Binnekort was ek, met Amorentia op my skoot, in die side-

car, sendelinge op reis deur die Noord-Transvaal. Dis toe My ma 

begin ween. Die tweeling het daai eerste trip al hulle opwagting 

gemaak. Waar Woeker Willie? Herhaaldelik, in ‘n klein twee-man 

tentjie aan die voet van Mapungubwe. Derrick het ‘n huis gehad 

langs die dominee s’n by die N.G Moedergemeente in Louis 

Trichardt. Hy bly nog steeds daar. Die tweeling ry elke vakansie 

bus soontoe en kom terug met die een of ander diervel of kopbeen 

of biltong wat hulle self gemaak het.  
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En nou’s ek by Phillip. Phillip. Hy’s boring, maar hy’s... 

boring. My ma is natuurlik mal oor hom. Dit was die eerste een 

van my troues waar sy van blydskap gehuil het. Boekhouer. Geld, 

maar niks anders nie. Hy aanvaar dat ek die sweep swaai in onse 

ou kasteeltjie, en hy meng nie in met my kinders nie. Drukkies 

vir my en die kinders kom in die vorm van note, vars uit die OTM. 

Phillip het ook ‘n roetine wat ek haarfyn vir hom beplan het. En 

hy hou daarby. En hy weet van my geheim en hy is... oukei 

daarmee. As die soccer moms moet uitvind... My geheim, dis... 

moeilik om... Hulle sal sê dis duiwels.  

 

Ek, Liz van Wyk, is verslaaf. Ek is ‘n volslae geek. Ek lees 

fantasy, ek verorber dit, en ek kan nie ophou nie. Ek belowe ek 

het al probeer maar hoe nou gemaak met gewone boeke. My ma het 

vir my ‘n kopie van The Hobbit gekoop toe ek vyftien was. Dit was 

my eerste boek wat ek nie by die regering gekry het nie, en dit 

het my brein gesmelt. Toe vat sy my vir my verjaarsdag na waar 

Tolkien se huis in Bloemfontein was. Ek sal dit nooit vergeet  

nie. Tussen Bea se boyfriends en Anna op haar heup het ek nie 

gedink sy sien my raak nie. Pa kon minder omgee of ek met my kop 

in die wolke loop, my wiskunde punte was goed. Maar Ma... Sy’t 

hierdie vir my gegee. Hanna Hoekom se avonture is glad nie so 

fokken ongelooflik as jy eers Harry Potter gelees het nie. Skies 

ek vloek. Wys my ‘n storie wat nie beter gemaak kan word met ‘n 

unicorn of twee nie. En ek lees nie net die goeie fantasy boeke 

nie, ek lees en kyk sommer enige strooi, selfs daai vreemde 

Japanese stories waar die helde vir vier of vyf episodes net op 

mekaar staan en skree. Ek love dit. En daar’s hierdie al hierdie 

blogs op die internet vol... erotic fantasy. Ek wou eers nie 

daarop kliek nie, maar ek kon myself nie help nie en nou is ek 

hooked. Seks is net soveel sexier as die man eers ‘n draak moet 

doodmaak voor hy jou rok afskeur. Fok Fifty Shades of Grey. 
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Skies. Maar die gelesery was net die begin. Ek sien toe eendag ‘n 

link op Facebook vir ‘n winkel iewers in Arcadia. 

 

Die Outer Limits. Hulle spesialiseer in fantasy en science 

fiction. En een Vrydag toe ek ‘n uurtjie vir myself het, skraap 

ek uiteindelik die moed bymekaar om te gaan kyk wat daar aangaan. 

Na ek klein Dawie by karate afgelaai het en vir Lika by die 

dagmoeder gelos het, en die tweeling op Greyhound Limpopo toe 

gestuur het, draai ek ‘n serpie om my kop en sit my sonbril op. 

Ek was so bang iemand herken my. Ek het die Pajero ses blokke van 

die plek af gepark. Dit was vreeslik opwindend.  

 

Toe ek die plek kry het ek eers ‘n koffie by die Vida gaan drink 

om eers alles van ‘n afstand af dop te hou. Daar het gereeld 

mense by die deur ingegaan, almal vol puisies, en het gelyk of 

hulle nooit die son sien nie. Toe dit stiller raak, glip ek gou 

oor die pad, stoot die deur oop... En bevind myself in Mecca. 

Final Fantasy, Bleach, Naruto, One Piece, Batman, fantasy fantasy 

fantasy en ek kyk nog rond en keer dat my oë uitval en kom agter 

die plek is leeg. Waar is al die mense dan? Dis toe dat ek die 

pers gordyn agter in die winkel sien. Ek het versigtig nader 

gestap en huiwerig die gordyntjie teruggetrek... En daar sit 

hulle almal om ‘n groot tafel met dobbelsteentjies. Daar was 

kaarte en muntstukke en ranglyste. Dungeons & Dragons. Ek was in 

die hemel. 

 

En... ja. Die studente het aanvanklik gedink dis weird dat 

hierdie ‘tannie’ van Faerie Glen hulle game wil join, maar hulle 

het gou gewoond geraak. So nou gaan ek elke Vrydag. In die 

geheim. En eet pizza en drink bier en speel ‘n role-playing game 

saam met ‘n klomp kinders. En dis great. Jy kyk nou na die 2014 

Dungeon Master van Pretoria-Oos. 
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ANNATJIE: Ek was vyf toe Bea die eerste keer van die huis af 

probeer weghardloop het. Dit was baie laat in die nag en ek kan 

onthou iets het my wakker gemaak en ek het opgestaan en toe ek my 

deur saggies oopmaak, sien ek Bea met haar groot swart Cyndi 

Lauper-sak in die gang af loop. Ek het nie geweet of ek vir Mamma 

of Pappa of Liz moet wakker maak nie... 

 

So ek het haar agtervolg en weggekruip toe sy die voordeur 

saggies oopmaak. Daar het motte om die stoeplig gekoek en toe sy 

omdraai om die deur toe te trek toe dog ek eers sy lyk soos ‘n 

gesie uit een van my boeke, ‘n spokie met ‘n kroon van 

kreukelvlerkies... Maar toe sien ek die trane op haar gesig en 

die prentjie breek en sy stoot die deur toe en sukkel by die 

trappe af... Maar ek het die deur weer oopgemaak en op die stoep 

agter die trapreëling gaan wegkruip... Sy moes my gehoor het. Bea 

het doodstil by die heining gestaan met haar hand op die hekpaal 

en haar voet op die onderste draad. Ek was te bang om asem te 

haal. Om iets te sê. Ek kan onthou ek was kwaad, want sy’t gesê 

ek kan die Cyndi Lauper-sak kry as sy eers uit die skool uit is 

en ek het geweet as sy met hom wegloop sien ek haar of die sak 

nooit weer nie. Sy’t vir lank net so gestaan... Met haar hand op 

die hekpaal en die slapende dorpie om ons... Mens kon die huise 

hoor asem haal.  

 

Skielik het sy opgekyk, die sak oor haar skouer gegooi en terug 

gedraai huis toe. Sy’t reguit na my toe geloop, haar gesig 

afgevee en met ‘n glimlag haar nat vingers deur my hare getrek. 

Dit was asof sy my vir die eerste keer raak sien. “Kom Anna-

Patatta. Kom ons gaan slaap.” 
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Ek onthou die aand toe Pappa dood is, daai selfde jaar. Bea het 

gesê dis Amper wat hom doodmaak, dat die dorp ons almal nog sou 

versmoor. Liz het gesê ek moenie vir haar luister nie.  Pappa se 

hoes was nat en vol sukkel. Ons was almal om sy bed. Mamma met 

die koffie koud, wat in haar hand wag. Bea by die deur, so ver 

van die bed af as moontlik. Liz in hoek met haar huiswerk en haar 

highlighters. Skei-nat en wiskunde. Ek het op die vensterbank 

gesit en geluister hoe die kriekies vir hom sing. Mamma bid, Bea 

kruip weg, en Liz pak die dood met Post-It’s aan. 

 

Daarna wou Bea weer weghardloop. Pretoria toe saam met Louis. 

Maar hierdie keer het Bea my kom wakker maak. Eenuur, half twee 

se kant. Sy’t my saggies geskud. Sy’t haar backpack by haar gehad 

en sy’t gesê sy’s lief vir my en sy belowe alles gaan Oukei wees 

en ek moet haar help. Ek moet die deur agter haar sluit. En ons 

moet saggies wees sodat Mamma ons nie hoor nie.  

 

Ek kan onthou ek was nogals excited..en toe ons op die stoep kom 

druk sy my en sy soen my en sy draai om en loop by die trappies 

af. Die groot, silwer kar het twee huise af in die straat gestaan 

en idle.  Bea het vinniger begin loop en oor die hek gespring. Ek 

het geskrik toe ek Mamma agter my by die huis hoor uitkom. Sy’t 

Bea se naam geroep, oor en oor en oor. Sy’t my eenkant gestamp en 

kaalvoet oor die gras gehardloop. Maar Bea was klaar in die kar. 

En hulle was klaar besig om weg te ry. En my ma het in haar 

nagrok in die middel van die pad gestaan toe die bure buitentoe 

kom om te kyk wie so skree... 

 

En ek was gehok. Sy’t my gestraf, vir wat Bea gedoen het. Bea het 

vir my gelieg. Daar was nie ‘n brief vir my gelos om jammer te sê 

nie... Maar daar was ‘n brief in die yskas wat gesê het as Mamma 

die polisie bel dan kom sy nooit weer huis toe nie, maar as sy 
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haar los, as sy haar uitlos... dat ons haar dalk weer Paasnaweek 

sou sien. My ma het vir ‘n week gehuil.  Liz het niks gesê nie.   

 

Sy’t al Bea se goed in bokse gepak en die kamer vir haarself 

gevat. Sy’t die deur toegemaak en eers weer uitgekom toe sy 

universiteit toe is. Mamma het my al hoe stywer begin druk en my 

nooit weer op my eie gelos nie. 

 

Maretha wil he ek moet vir Bea bel. Al is dit net om closure te 

kry. Ek weet nie. Mamma sê Bea belowe sy gaan hierdie Kersfees 

daar wees. Al haar kinders weer onder een dak. Haai shame, sy’s 

baie opgewonde.  

 

BEA: Ek en Louis sou hierdie Desember vir ‘n week Oostenryk toe 

gaan. Maar nee, hy en Jeanette is in Paternoster by haar ouers. 

Liz karring al die heel jaar aan my oor Kersfees, en toe sê ek 

ja. Om vir Louis te spite. Ek het ook planne. Anyway, dit kos my 

toe ‘n fortuin om van Wonderboom na Liz se nuwe huis in Fairie 

Glen toe te uber. Ek sit vir ‘n oomblik in die kar en hou die 

huis dop. Dubbelverdieping. Water feature. Ice bergs en 

lavenders.  

 

LIZ: So, Kersfees.  Eers bel Bea my ‘n maand voor die tyd om my 

te laat weet dat sy haar bes probeer het, maar toe nou 

uiteindelik nie by ons sal kan aansluit vir Kersfees nie. Iets 

van vlugte en visas... En ‘n week later bel sy weer, in haar 

tipiese Bea stem om te sê sy kom! sy kom!, en sy bring vir Louis 

saam. ‘n Paar dae later bel sy my weer net om te hoor of ek nie 

tog asseblief ‘n wit kersboom wil koop hierdie jaar nie, 

aangesien sy nou haar white Christmas moet opgee om by ons te 

wees. I mean, ek stres oor ‘n drie-gang maaltyd vir sewe 

volwassenes en vyf kinders almal met hulle eie voorkeure en 
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afkeure en Bea dink alweer net aan Bea. En natuurlik het Louis 

nie opgedaag nie. As sy en Ma net die vrede kan hou tot 

pudding... 

 

ANNATJIE: Ons bly vir ‘n rukkie in die kar sit voor ons uitklim. 

Ek skraap die moed bymekaar om my familie te gaan face en Maretha 

giggel oor die grasdak en die sleeper bar en die blou ballas wat 

aan Phillip se Hilux hang. Ma kom uit om te groet en vra of ek 

haar whiskey onthou het. Dis rerig lekker om haar te sien lag Sy 

gryp die whiskey uit my hand uit en gee my ‘n vet soen en ‘n 

druk. 

 

BEA: Net toe ek wou uitklim kom Annatjie en ‘n vriend daar aan. 

Ma waggel uit, en dit lyk of sy nog ‘n mens ingesluk het, en 

omhels haar soos die verlore dogter. Ek klim uit en Liz se trop 

stoepkakkerkies probeer my soos ‘n boom klim toe ek aan die deur 

klop. Leer sy nie haar kinders maniere nie. (SUG) Moet ek nou vir 

Ma soengroet? 

 

LIZ: Phillip het gister vir Ma gaan haal. Sy kyk al heeldag met 

afkeur na my naellak wat afdop, en lig haar wenkbroue as die 

kinders my ‘jy’ en ‘jou’. Bea lyk fantasties. Annatjie kom daar 

aan en lyk soos ‘n werklose. Ek weet nie watse statement sy 

probeer maak deur klere te dra wat drie sizes te groot is nie. Ek 

sê nie sy moet op dress vir Kersfees nie, maar sy hoef darem nie 

soos ‘n Bantoe te lyk nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek 

is nie ‘n rassis nie. Ek en Phillip het baie swart vriende... 

Oukei, nie regtig nie, maar dit is nie die punt nie. Sy kon darem 

‘n poging aangewend het. 

 

Ek’s trots op ons huis. Ek en Phillip het hierdie huis gekies 

want dit is in ‘n amazing skole-distrik. Net naby genoeg aan 
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Hoërskool Menlo Park en net ver genoeg van Die Wilgers af. 

Phillip het sy lapa. En al my kinders kan om dieselfde tafel sit 

en eet. 

 

BEA: Wat het geword van die wit kersboom waarvoor ek so mooi 

gevra het. Sy weet pine irriteer my kliere. Ek het my celestamine 

pille vergeet, so ek reël solank dat die kinders onder mekaar 

baklei oor wie vir Tannie Bea hospitaal toe gaan vat. Die tafel 

lyk oukei. Selle sad ou Carol Boyes-bakke wat oorloop van die 

tong en die ham en die sousies.  

 

ANNATJIE: Maretha trek die heeltyd die mou van haar hemp oor die 

tattoo op haar gewrig. Dis twee pikkewyne wat op hulle tone staan 

en ‘n hartjie maak. Ek haat die blerrie ding, maar sy’t dit gekry 

voor ek haar leer kots het oor die corny goed in die lewe. Ek 

weet mens kan van ‘n myl af sien my ma is nie tattoo-friendly-

tannie nie, maar ek wens sy wil ophou oor dit worrie en fokus op 

die bom wat ek en sy op die kerstafel gaan drop. 

 

LIZ: Die tafelpote kreun onder die feesmaal wat ek alleen 

voorberei het. ‘n Ark se diere ingelê en uitgeskep, skoongeskrop 

en gaar gekook met sout en salie. Niemand sê iets oor die kos 

nie.  

 

BEA: Mmmm... 

 

(LIZ EN ANNATJIE REAKSIE NA BEA. BEA LIG HAAR SKOUERS TRAAK-MY-

NIE-AGTIG). 

 

LIZ: Ons sit in stilte. Die opskeplepel lui teen die koperpot 

soos ‘n klok. En - 
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BEA: En Ma dam beesstert in haar bord op. 

 

ANNATJIE: Skep, Maretha. Moenie skaam wees nie. 

 

LIZ: Tipies Annatjie om ‘n pel te bring na ‘n familie-Kersfees. 

Maryke, Marietjie –  

 

ANNATJIE: Maretha. 

 

LIZ: Marli, Marinda –  

 

ANNATJIE: Maretha. 

 

LIZ: Waar’s haar familie? Ek kan nie die hele wêreld se afvlerk-

vinke voer nie. 

 

BEA: Ma sit ingenome agteroor en maak die boonste knoop van haar 

denim los om plek te maak vir nog ‘n rondte.  

 

ANNATJIE: Stadig met die wyn, Bea. 

 

BEA: Ek maak my keel skoon om kommentaar te lewer en Liz stop my 

met een van haar kyke, maar ek ignoreer haar.  

 

LIZ: Los dit. 

 

BEA: Ek verstaan nie hoekom ons nou rondom die issue moet 

pussyfoot nie. Ma is vet. Kyk na haar. 

 

LIZ: Bea! 

 

BEA: Mens weet nie uit watter ken sy volgende gaan bulk nie. 
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(LIZ GEE OOK ‘N TREE NA VORE. SY PRAAT NOU DIREK MET BEA.) 

 

LIZ: Jy kan nie so met haar praat nie! 

 

ANNATJIE: Ma sit net haar vurk op die rand van haar bord neer en 

kyk af.  

 

LIZ: Is dit nou regtig nodig? 

 

ANNATJIE: Phillip vat die kleintjies sitkamer toe. 

 

BEA: Die vrou gaan haarself dood vreet. Sien julle dit nie? 

 

LIZ: Sorry, Ma. 

 

ANNATJIE: Maretha gryp my hand onder die tafel. 

 

BEA: Sy huil haarself honger en dan vreet en vreet en vreet sy. 

Asof dit gaan help. 

 

ANNATJIE: Ma se niks!  

 

BEA: Wie gaan na haar kyk die dag as nie meer vir haarself na 

sorg nie? 

 

ANNATJIE: Hoekom sê sy nie iets nie? 

 

BEA: Wie gaan haar bad? Nie ek nie. 

 

LIZ: As jy op ‘n mission is om hierdie dag vir almal op te neuk -  
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ANNATJIE: Hou op!  

 

LIZ: - hoekom vat jy nie jou goed en loop nie? Hoekom het jy dan 

in die eerste plek gekom? 

 

ANNATJIE: Mamma is doodstil. 

 

BEA: Dis julle wat so aangegaan het.  

 

ANNATJIE: Maretha hou my hand nog stywer vas. 

 

BEA: ‘Dis Kersfees, kom huis toe. 

 

ANNATJIE: Bly net stil!  

 

BEA: ‘Mamma wil jou sien.’ Ek kon nou in die Alpe gesit het! 

 

LIZ: Nou maar spring dan op ‘n vliegtuig en gaan terug na Louis 

toe, waarookal hy is. Ek is seker hy en Jeanette sal vir jou plek 

maak in hulle bed. 

 

BEA: Louis is al vir twintig jaar die een liefde in my lewe. Die 

een persoon wat - 

 

LIZ: Liefde? Noem jy dit liefde? 

 

BEA: Jou eerste man het jou met blou kolle gelos. Derrick het jou 

langs die pad gelos. En nou’s jy basically jou man se P.A. Dis 

nie liefde nie. Dis sad. 

 

BEA: Wake up, Bea. Louis - 
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BEA: Louis is die een wat my uit Amper gered het. Van julle gered 

het. 

 

LIZ: Hy’s nie lief vir jou nie, Bea. Jy’s ‘n getroude man se 

fuck-buddy.  

 

(STILTE) 

 

ANNATJIE: Bea vlieg op en gaan badkamer toe. Ma is doodstil. Liz 

vat die toring borde kombuis toe. Amorentia gooi ‘n kom-ons-gaan-

rook-kyk na Maretha se kant toe. Sy kan ook sien dat Maretha 

gered moet word van hierdie ticking time bomb. Vyf minute smoke 

break. Baie dinge kan in vyf minute gebeur in die Van Emmenis-

gesin. Vyf minute is fokol. 

 

LIZ: Haal asem, tel tot tien. Wat het jy verwag, Liz. Dis Bea. 

 

BEA: Ek weet nou nie hoekom mý vuil wasgoed voor almal gewas moet 

word nie. En dit voor ‘n gas! En is ek die enigste een wat nie 

lekker kan uitfigure of Annatjie se vriend ‘n seun of ‘n meisie 

is nie?  

 

LIZ: Ek skaam my om te dink wat hierdie Marietjie/Maryke-girl van 

ons familie moet dink. Waaroor praat sy en Amorentia in die 

tuin... Ek hoop sy sê vir haar dit gaan nie altyd so hier nie. 

 

BEA: Speaking of which, hy/sy/dit kyk al die hele middag lank 

onderlangs vir Anna. En toe, besef ek: hierdie girl is ‘n 

lesbeer! Moenie verkeerd verstaan nie, ek het niks teen ‘n gay 

nie, ek het baie gay vriende. Oukei, nie regtig nie, maar dit is 

nie die punt nie. Arme Anna-Patatta is salig onbewus die girl se 

intensies.  
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ANNATJIE: Ma sit doodstil. Bea kom ingewals en laser in op my en 

vra kliphard uit oor Maretha. Ma lig haar kop. Maretha 

asseblief... Ek het jou nou nodig. Kom Amorentia, maak gou. Ek 

hoop sy’t vir Maretha in in die tuin geprep vir wat op haar wag. 

  

BEA: Die lesbeer kom saam met Amorentia weer in die eetkamer in, 

en sy en Anna-Patatta gaan staan by die kaggel en maak keel 

skoon. Hulle hou hande vas... 

 

LIZ: En toe ontplof die bom, en Anna gooi die nuus van haar 

seksuele oriëntasie soos ‘n emmer koue water oor Ma uit.  

 

ANNATJIE: Ek staan daar en ek voel hoe hulle oë my uitrek, ons 

judge. En ek wil verduidelik. Ek sien My ma se oë en dis asof 

daar ‘n laaste iets in haar breek en ek wil haar vashou en sê dit 

hoef nie, dis oukei, ek is lief vir Maretha. Ek wil my mond 

oopmaak en dit verdedig. Want ek is seker. 

 

Want sy kyk op as ek in die kamer instap. Want sy luister Tom 

Waits en steek haar hand op as sy nie iets weet nie. Want sy lees 

boek in die middel van ‘n vol vertrek. Want die ander mense sien 

haar nie raak nie. Want sy’s sag. Want haar een oor is groter as 

die ander een. Want sy sê sy wil ‘n skrywer wees, en dan lag ek, 

en sê, nou skryf dan, en dan skop sy my onder die tafel.  Want my 

hele lewe lank al leer julle my om weg te kyk. Want ons het die 

walvisse gesien. Want ek het gedink julle sal van haar hou. Maar 

ek sê niks van hierdie goed nie en ek gryp net Maretha se hand en 

ek trek haar terug kar toe en ek draai by die deur om en ek sê. 

“Maretha is die enigste mooi ding wat myne is. Die enigste mooi 

ding in my lewe en ek wou nie gehad het dat julle dit ook moes 

opfok nie.” 
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LIZ: Dis die laaste keer wat ons almal saam om ‘n tafel was. 

 

(MUSIEK SPEEL. KOSTUUMVERANDERING.) 

 

BEA: Louis het vir my ‘n painting gegee. ‘n Afdruk. Dit was nie 

geraam nie, dit was opgerol en met ‘n Waltons rekkie vasgebind. 

Ek het by die huis gekom toe lê dit onder die deurmat. ‘n Half-

dood roos in die tube ingedruk. Vieslike ding... ‘Saturnus 

Verober Sy Kind.’ Francisco Goya. 1820. Ek moes dit google. Die 

ou man hurk half op een been, die kind tussen sy vingers, senings 

en bloed wat slierte tussen kop en skouers trek. Die lyfie hang 

slap, kniekies teenmekaar en die linkerarm halfpad ingesluk.  

 

Die ding hang nou maar bo die bed. Louis hou daarvan. As ons 

liefde maak, kyk diep in mekaar se oë, hy en die Saturnus... 

Louis belowe nou Griekeland. Laasjaar was dit Oostenryk, maar ek 

was by Liz se huis toe Annatjie vir almal vertel sy hou nou van 

tieties. Die afgelope ses maande is dit maar ek en Louis elke 

tweede naweek op die fancy Loads of Living wat hy vir my gekoop 

het.  

 

Louis het gister verjaar. Hy’t ‘n selfie op Facebook van hom en 

Jeanette gepost. Sy arm is om haar en om sy arm is die horlosie 

wat ek vir hom uitgekies het. Hy kon nie by my wees nie toe gaan 

treat ek myself. 

 

Ek verkies Menlyn. Veral Saterdae aan die einde van die maand. ‘n 

Doolhof van kinders, ma’s en roltrappe waar ek net kan verdwyn. 

Ek stap by Woolies in en glimlag vriendelik vir die 

sekuriteitswag by die ingang. Ek maak seker dat ek hom groet. 

“Dumela, aubuti.” En ek het hom. Die vriendelike wit vrou wat die 
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moeite doen om hom te groet. In sy taal, nogal. Hy groet terug en 

hou sy oë op die tieners met hulle groot sakke en los hempde. Ek 

stap doelgerig na die parfuumafdeling. Kop om hoog. Ek weet wat 

ek wil hê. As iemand die moeite doen om regtig na my te kyk sal 

hulle die sweetdruppels op my voorkop sien lê. My asem jaag. My 

hart klop.  

 

“Het julle die nuwe Issey Miyake?” vra ek die jong studentjie 

agter die toonbank. “Die Estee Lauder is te soet vir my. Ek hou 

van subtiele sitrus en jasmyn. Met ‘n tikkie vanilla en mirre.”  

 

Haar oë rek groot, en ek het haar.  

 

“Natuurlik, Mevrou.”  

 

Mevrou.  

 

“Ek gaan roep gou die bestuurder. Sy sal u kan help.”  

Sy verdwyn om die hoek. My hand steek uit na die pienk boksie met 

die goue letters. Ek laat val dit in my handsak. Ek stap uit en 

groet die sekuriteitswag. En ek leef. 

 

Ek sien vir Liz en haar twee kleintjies in Checkers. Ek draai weg 

voor sy my sien. Ek kan nie nou in Checkers wees nie want ek is 

in Hong Kong. Sy’t laasweek gebel en ‘n boodskap op my foon 

gelos. Ek kan nie als mooi onthou nie, maar dit was iets oor 

Annatjie se lesbeer wat dood is.  

 

LIZ: Amorentia is alweer hierdie naweek by Anna in die kaap. 

Hulle is die enigste twee Van Emmenis vroue wat nog nie mekaar se 

oë wou uitkrap nie. Ten minste het hulle verhouding die berugte 

Kersfees oorleef. Ek’s bly sy’s by Anna. Nou na die Marietjie, 
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Maryke ... se ongeluk. Ek het probeer bel, maar sy wil steeds nie 

met my praat nie. 

 

Ek weet nie waar ek my dogter verloor het nie. Sy is nou so oud 

soos wat ek was toe ek haar gehad het. Pretoria se eie Gillmore 

Girls ... 

 

Ons praat nie eintlik nie. So ek stalk haar op Twitter. Sy weet 

dit nie. Volgens haar is haar ma tegnologies gestrem. Sy dink 

@Cybersass95 is net nog een van haar 178 volgelinge. Ons bitch 

saam oor Fees Must Fall, en ons skep die ongelooflikste hashtags 

oor sosio-ekonomiese ontwikkeling. Sy verstom my. Sy is soveel 

wyser as wat ek was op 19. Sy’t soveel insig ... so tussen die 

selfies deur. 

 

Na gisteraand se braai, na nog ‘n fight storm sy uit en brom 

onderlangs: Ek wonder wat @Cybersass95 hieroor sou chirp? Ek het 

vir ‘n oomblik gedink ek is uitgevang. Maar toe draai sy om, rol 

haar oë en sê, “Ag Ma, jy sal nie verstaan nie. Daar is hierdie 

girl op Twitter. She gets me.” 

 

Vreemdste ding, nou die dag in Checkers begin Lika histeries gil: 

Ta Bie! Ta Bie! So asof sy rerig vir Bea sien. Die Here alleen 

weet hoekom dit die eerste woord was wat sy geleer het. Sy’t daai 

vrou letterlik net daai een Kersfees gesien. 

 

Ek wonder of Anna oukei is... 

 

ANNATJIE: Jy weet, ek sal nooit kan verstaan hoekom die lewe 

altyd op jou kak as jy klaar op die grond lê nie. Ek kon nog 

daarmee deal toe ek nie saam met die ambulans mag ry nie. Ek kon 

nog daarmee deal toe Maretha se ouers my nie by haar wou toelaat 
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in die hospitaal nie. Maar toe haar ouers aspris vir my die 

verkeerde datum van die begrafnis gegee het... Hands up, julle 

wen.   

 

Sy’s weg, Mamma. Sy’s saam met die walvisse weg. Sy’s ‘n vinnige 

swemmer. Was nog altyd. Jy hoef nie meer vir dominee te gaan sien 

oor jou duiwelskind nie. Mamma hoef nie meer te wonder waar Ma 

verkeerd gegaan het in my grootword jare nie. Mamma kan my nou 

maar weer op Sondae begin bel. Mamma hoef nie meer te jok oor dat 

ek nie kan kom kuier nie. Mamma hoef nie meer te huil nie. Sy’s 

weg. Dis weg Mamma. 

 

Ek speel die gesprek soos ‘n pap tape oor en oor in my kop. Ek 

imagine ek kom in Amper aan en dit lyk soos ‘n spookdorp. In my 

kop park my poegie by die hek en spoel eers my gesig af by die 

kraan. Oukei, ek’s skoon, enige trace van lesbo-geid áf. 

 

Ek sal stadig maar versigtig teen die trappe opklim. Mamma hou 

van haar middag naps en ek wil haar nie met die eerste intrapslag 

af-piss nie. Ek sal stadig die deur oopmaak en warm, welkom roep, 

“Mammie, ek’s hier. Hallo!” Ek sal haar in die kombuis vind met 

die reuke van lasagne en whiskey en RSG. Dit sal die perfekte 

oomblik wees om haar van agter af te druk en te fluister, “Ek’s 

so bly om Mamma te sien.” 

 

Dan dadelik yskas toe glip om haar glas vol ys en whiskey te pak 

soos ek my senuwees in my maag bymekaar maak. “Mammie, ek het die 

beste nuus. Ek is hier om Mamma se dag te maak.”  

 

Maar ek doen nie een van hierdie goed nie. Want ek kom in Amper 

aan en daar’s nie antwoord nie. Ek lui oor en oor die 

deurklokkie, maar daar is niks. Ek loop om, agter toe. Ek kan nie 
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die agterdeur oop kry nie. Daar’s iets in die pad. Ek stamp en 

stamp en stamp die deur en toe ek die deur oop kry sien ek vir... 

 

LIZ (SAK FOON STADIG): Tot hoeveel tel ‘n mens? As ek die kinders 

wil waarsku dan tel tot drie. As ek kwaad word tel ek tot tien. 

Ek weet nie tot hoeveel om te tel nie.  Ek was nie alleen toe 

Anna my bel nie. Ek was in ‘n Dojo saam met twintig ander ma’s 

besig om bo die geskree van die katas my eie skree te smoor. Ek 

het nie bedoel om haar nie te bel nie. Ek was net moeg. Tussen 

die tweeling se eksamen en die geyser wat gebars het... Ek het 

net hierdie een keer die bal laat val. Ek het haar gaan haal.  

Een maal ‘n maand gaan haal vir ‘n Sondag kuier, drie ure 

Vrystaat toe en terug. Moes ek iets vermoed het? Was daar tekens? 

Was ek dan so opgesweep in my wêreld van doeke, drool en dummies 

dat ek iets gemis het?  

 

Ek voel soos ‘n seekat wat vang en keer en stut en bymekaar hou. 

Ek is net een mens, demmit. My gesin eet vyf brode op ‘n dag. Vyf 

brode! Ek moes my ma terug gebel het. Ek moes haar terug gebel 

het. ‘n Week, so? Liewe Here, hoekom het niemand gaan klop nie?   

 

Natuurlik sal ek die begrafnis reël. Uit die aard van die saak 

sal ek die begrafnis reël. Ek moet ‘n gastelys by Tannie Kittie 

kry. Die dameskring sal kan help met die verversings. Saag. Oom 

Bertie moet saag speel as die kis ingedra word. Wie gaan die kis 

dra? En daai lied ... Ma het gehou van ... 

 

Dis boemelaars wat alleen doodgaan. Nie mense met kinders nie. Ek 

het nie van haar vergeet nie. Ek het haar nie vergeet nie. Ek was 

net moeg. 
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BEA (HAAR FOON LÊ OP HAAR SKOOT): Op laerskool het ek vir die 

ander kinders gesê sy’s nie my ma nie. Vir hulle gesê die sog by 

die skoolhek werk net by ons, my ma is oorsee. En jok was maklik. 

Soos om asem te haal. As jy jou ma se nagrok as ‘n komberstent 

kan inspan, leer jy maar vinnig om stories op te maak. Ek het al 

haar foto-albums gaan uitkrap. Ek moes. Ek wou weet of sy nog 

altyd so was.  

 

Sy was ‘n vaal, maer meisietjie. Groen skoolrokkie en hare wat in 

al die rigtings staan. Nes Liz. En nes ek. Sy’t op die bank gesit 

met ‘n berg tissues en ‘n bak bobotie op haar skoot. Ek het brons 

gekry by die SA’s. Het trots met die medalje om my nek voor haar 

gaan staan. Sy’t opgekyk, en afgekyk, en gesê as ek ook wil hê 

moet ek ‘n vurk gaan haal. Sy was alleen en het nooit ophou huil 

nie. Huil en vreet. Huil en vreet. Ek was daar en ek was nie goed 

genoeg nie. Ek het myself belowe ek sal nooit soos sy sou word 

nie. 

 

Ek wonder hoe Ma gelyk het, op die vloer. Hoe lyk ‘n mens wat ‘n 

week lank al lê en vrot? ‘n Week se rotkos, met haar arms om haar 

Kelvinator en haar dunderm uiteindelik met rus. 

 

(LIGTE VERANDER. LIZ EN ANNATJIE STAAN VOOR IN DIE KERK EN KYK NA 

DIE KIS. BEA SLUIT BY HULLE AAN MET SONBRILLE EN ‘N LUIPERD-

PELSJAS.) 

 

BEA: Sorrie sorrie sorrie . . . Waar’s Dominee Flippie? 

 

LIZ: ‘Skies? 

 

BEA: Dominee Flippie. Gaan hy nie preek nie? 
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LIZ: Nee. 

 

BEA: Hoekom nie? 

 

LIZ(SUG): Tannie Kittie het quiche by die Dopper Kerk gekoop en 

nou’t dominee Flippie loopmaag. 

 

BEA: Maar hy was Ma se dominee. Hy moet preek. 

 

ANNATJIE: Sjuut. 

 

LIZ: Hoe wil jy hê die man moet preek, hy sit al die hele oggend 

op die troon. 

 

BEA: Arme man. Hy’s seker al vier keer deur die kerkbode. 

 

ANNATJIE: Hou net op! 

 

BEA: Broek om die enkels, en oë op die hemel. 

 

LIZ: Bea! 

 

BEA: Julle kon hom op ‘n emmer agter die kansel gesit het. 

 

ANNATJIE: Not funny. 

 

LIZ: Jy’s laat. 

 

BEA: Ek moes stop vir die kisruiker. 

 

LIZ: En waar is dit? 
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BEA: Hulle het nie meer begrafnisblomme oorgehad nie. Blykbaar 

het almal besluit om hierdie week dood te gaan. 

 

LIZ: So daar’s nie blomme nie. 

 

ANNATJIE: Moes jy daai foto gekies het? 

 

LIZ: Wat’s fout daarmee? 

 

ANNATJIE: Jy kon ‘n beter foto gekies het. 

 

BEA: Wat het sy aan? 

 

LIZ: Wat? 

BEA: Wat het sy aan? In die kis. 

 

LIZ: Die geel crimplene rok. 

 

BEA: Pas hy nog vir haar? 

 

ANNATJIE: Daai rok was haar favourite. 

 

BEA: Die kis is vieslik. 

 

ANNATJIE: Maak dit saak? 

 

BEA: Maroon? Met brass fittings? 

 

LIZ: Dis die grootste kis wat hulle by AVBOB in Bethlehem kon 

kry. 

 

ANNATJIE: Liz! 
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LIZ: Wat? Ma het nie in die standaard 84 x 28 gepas nie. (SIEN 

IEMAND. GROET.) Tannie Kittie - 

 

(BEA EN ANNATJIE GROET ‘TANNIE KITTIE’. ALDRIE SUSTERS VOLG HAAR 

MET HULLE OË SOOS SY UITLOOP.) 

 

BEA: Sy groet nie eers nie. 

 

ANNATJIE: Sy voel baie sleg. Ek dink sy en Mamma het vasgesit oor 

iets. 

 

BEA: Wie’s daai vrou? 

 

ANNATJIE: O. Dis Oom Boet. 

 

BEA: Oom Boet? 

 

ANNATJIE: Ja. Hy het sy erfgeld gebruik vir die operasie. 

 

(POUSE) 

 

BEA: Almal kyk vir ons... Almal kyk vir ons.  

 

LIZ: Almal kyk vir jou, want jy dra ‘n dooie roofdier. 

 

ANNATJIE: Mense kyk, want Mamma is alleen dood. 

 

(STILTE) 

 

BEA: Ek dog jy en Phillip het haar elke nou en dan kom haal. 
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(LIZ GEEN REAKSIE) 

 

BEA: Liz? 

 

LIZ: Laasmaand was eksamen. Ek kon nie. Anna het sy jou nie 

probeer bel nie? 

 

ANNATJIE: Nee. 

 

LIZ: Is jy seker? Sy’t laas gesê. . . oor Kersfees, dat sy sleg 

voel oor wat gebeur het, dat sy- 

 

ANNATJIE: Sy het my nie gebel nie, Oukei.  

 

(STILTE) 

 

BEA: Is julle seker dit was ‘n week? 

 

ANNATJIE: Ja. 

 

(STILTE) 

 

LIZ: Ons moes haar gebel het... 

 

Sakke pakke sout en peper gee my stoom dan loop ek beter… 

 

Die laaste begrafnis waarby my ma was, was my pa s’n. Sy’t fout 

gevind met alles. Die begrafnisblaadjies was verkeerd gedruk, die 

orrelspel was te trekkerig. ‘Skies, Tannie Dot... Sy’t my ‘n 

lysie laat maak van alles wat ek beter moes doen vir haar 

begrafnis. Ek het nie die lysie gehou nie. Natuurlik nie. My ma 

sou vir ewig lewe. 
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Ek’t die meeste van julle gebel om te hoor wat dit is wat julle 

van haar sal onthou. Entosiatiese koorleier. Voorslag bakker by 

die basaar. Vundisi koördineerder. Kampvegter vir die DBV. 

Titels, is dit nie? Labels eintlik maar. As jy mooi daaroor dink. 

Balkies. Soos die lang ry op my skoolbaadjie – net onder die 

wapen. (LAG) Hester van Emmenis. Skriba by die kerk! Hier’s vir 

jou ‘n goue sterretjie! Nog ‘n batch bobaas pannekoek. Goue 

sterretjie! Vrywilliger by die kinderhuis? Goue sterretjie!  

 

(BEA SE MOND VAL OOP. ANNATJIE FRONS ONGEMAKLIK.) 

 

Ek’t ‘n paar aanhalings oor die dood gaan soek. Hier’s een: 

Morkel van Tonder het gesê, en ek haal aan, “Al wat ek eendag 

saam my wil vat is dit wat ek hier op aarde weggegee het. En 

Hester van Emmenis het gegee. En gegee en gegee en gegee. 

 

En wat het dit haar in die sak gebring? Fokol. (LAG) So what’s 

the point? Sy’t in elk geval alleen doodgegaan. Mens gaan alleen 

dood.  

 

‘Skies. Jammer, Dominee. Sakke pakke sakke pakke… 

 

Dalk is dit beter dat ek iemand anders se woorde gebruik om mee 

af te sluit. Tolkien s’n. J.R.R Tolkien. My ma sal verstaan. “I 

wish it need not have happened in my time,” said Frodo. “So do 

I,” said Gandalf. “And so do all that live to see such times, but 

that is not for them to decide. All we have to decide is what to 

do with the time that is given us.” 

 

Ek weet nie wat om te sê nie. Hier lê Hester van Emmenis. Onthou 

haar soos julle wil. 
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(LIZ DRAAI HAAR RUG EN BEA NEEM HAAR PLEK) 

 

BEA: Dames. Here. Oom Boet... Ons nooi julle almal vir ‘n koppie 

tee en verversings na afloop van die diens. 

 

ANNATJIE: Maretha het altyd vir my gesê, as die Loodswalvisse by 

Cape Vidal uitspoel, as hulle stadig op die strand lê en 

doodgaan, sing hulle vir mekaar. En as hulle alleen iewers 

uitspoel, dan sing hulle maar vir hulle self.  

 

Ek en Liz was laasweek by Bea se flat in Wonderboom. Ons het haar 

help verf. Dit was cool. Die stok is darm nou al halfpad uit Liz 

se hol uit. O, en Bea bel my nou elke Sondag vyfuur klokslag, sy 

praat maar meestal net oor haarself, maar shame, sy probeer. 

Aqua Mike het nog steeds nie opgedaag nie, maar ek’s darem nou al 

junior manager by Power & Glory. 

 

Ek dink ons gaan oukei wees. Fucked. Maar okei. 

 

 

DIE EINDE. 

 


