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Rolverdeling  

Betty Parris/ BP:  ‘n Mooi dogtertjie van 13 jaar oud.  Sy is die enigste kind van Eerwaarde 

Paris.  Haar ma is oorlede en Parris moes haar alleen grootmaak.  Sy is ‘n onskuldige kind, 

vriendelik en baie goed gemanierd. Sy is ‘n regte terggees, ondeund en lewenslustig.  

Abigail Williams/ AW:  Betty se niggie. Abigail is ‘n mooi meisie van 17 jaar oud.  Sy is ‘n 

weeskind, albei haar ouers is een nag wreed deur Indiane vermoor in dieselfde bed van die 

jong Abigail.  Parris het haar in sy sorg geneem en haar soos sy eie kind verder groot gemaak.  

Abigail het as diensmeisie gewerk by ‘n jong boer John Proctor en sy vrou Elizabeth.  John 

het op haar skoonheid en mooi liggaam verlief geword en ‘n verhouding met die jong meisie 

aangeknoop.  Elizabeth het haar onmiddelik laat gaan en sedertdien kry sy geen werk by 

enige ander gesinne nie.  Abigail is steeds smoorverlief of John en wil wraak neem op sy 

vrou Elizabeth.  Sy sal enige iets doen om John weer terug te kry, selfs moord pleeg, lieg en 

bedrieg.  Abigail is ‘n gladde bek, baie verleidelik en ‘n emosionele manupileerder.  

Susanna Walcott/ SW:  Bietjie jonger as Abigail. 15 jaar oud.  Baie senuweeagtige meisie, 

word maklik bang, maar kan vinnig onder groepsdruk ingee.  

Mary Warren/ MW: 17 jaar oud.  Sy is ‘n skaam stil meisie en is in diens van John Proctor 

en sy vrou Elizabeth nadat hulle vir Abigail weggejaag het. Sy is baie bang vir John Proctor 

en sal uit vrees ten alle tye alles doen wat hy sê.  Sy is baie naiëf en onderdanig, het ‘n sagte 

geaardheid, is pligsgetrou en hardwerkend.  Sy word baie maklik bëinvloed deur Abigail en 

word teen haar wil saamgesleur in ‘n bedrogspul en heksery onderleiding van Abigail.  Sy wil 

graag die waarheid vertel, maar is nie sterk genoeg nie.  

Mercy Lewis/ ML – ‘n Vet dogter van 18 jaar oud.  Sy is skelm en slu, oneerlik met geen 

genade nie.  Sy is ‘n moeilikheidmaker en opstoker, maar steek dit goed weg agter ‘n valse 

glimlag.  Sy is die diensmeisie wat werk by die Putman-gesin en pas hul enigste dogter Ruth 

op.  

 

 

 



Ruth Putman/ RP-  17 jaar oud. Sy is baie teruggetrokke en geheimsinnig.  Ruth is die 

enigste kind van haar ouers Ann en Thomas Putman.  Haar ma het sewe kinders voor haar 

gehad, maar al sewe het onverklaarbaar gesterwe voordat hulle gedoop kon word. Ruth is die 

enigste kind wat bly lewe het en sy is haar ma se trots.  Ann Putman is ‘n verwronge siel met 

‘n obsessie oor die dood.  Sy word gereeld geteister deur nagmerries en is ‘n smartvraat.  Ann 

stuur haar dogter Ruth na Tituba om die geeste van haar sewe dooie kinders te laat oproep, 

sodat sy kan rus en vrede vind.    

Tituba/ T  – ‘n Swart vrou, veertig jaar oud.  Sy is die bediende van eerwaarde Parris, hy het 

haar vanaf Barbados saamgebring om haar in sy diens te neem.  Tituba is nie baie geliefd in 

die dorp nie, daar word gesê dat sy ‘n toordokter is en dat sy geeste kan oproep en met die 

doderyk kommunikeer.  Sy word gesien en gevrees as ‘n vrou/heks met donker magte wat die 

geheime van die duiwel ken, sy werk op aarde doen en toorkunsies kan uitvoer om mense te 

besweer of geluk te bring.  Sy is baie lief vir Parris se dogter Betty en het haar help 

grootmaak.  

Die verteller/ V -  ‘n man.  Slegs voiceovers word gebruik. Die mansstem dien as verteller 

om die skakelteks en geskiedenis van Salem deur die loop van die toneelstuk aan die gehoor 

bekend te maak.  Die verteller word slegs een keer gesien as Eerwaarde Parris, waar ‘n figuur 

van ‘n man sigbaar is gedurende die skaduspel waar die dogters kaal om Tituba se vuur dans.  

Tyd:  Lente – Die jaar 1692 

Plek:  Salem, Massachusetts 

 

Tonele 

Toneel 1(a) –   Openingstoneel 

Toneel 1(b) -    Bekendstelling van die karakters   

Toneel 2 –        Die woud en die duiwelsdans 

Toneel 3 –        Betty Parris  

Toneel 4 –        Die hof en kruisverhoor van die kinders 

 

 



Kostuums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode – 1692  

Wit kappies met kant randjies 

Kaalvoet of velskoene 

Los rompe/rokke in pastelkleur – verskillende kleure kan gebruik word vir verskillende 

karakters sodat daar onderskei kan word tussen die dogters.  

 

 

 

Vlegsels met strikke/hare styf vasgemaak in ‘n bolla. 

Wit voorskote 

Tjalies.  

 



Stelontwerp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2m x 1m reghoekige staalraamwerk op wieletjies.   

Reghoek met wil lap/ongebleikte linne toegespan om skerms te vorm waarop projeksies 

gegooi word. Hierdie skerms word deur die loop van die toneelstuk geskuif en verstel om ‘n 

nuwe milue te skep.  

Ander 

Bankie waarop beskuldigde verskyn                Enkelbedjie, tafeltjie met ‘n lantern                                       

 

 

 

   Koorbankie (Hoftoneel)                 

 



Projeksie:   Die Woud (a) 

 

 

  



Projeksie: Die Woud (b) 



Projeksie:  Die Hof (a) 

  



Projeksie: Die Hof (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeksie:  Kaart van Salem 1692 – inleiding  

  



Projeksie:  Huis van Eerwaarde Parris en sy dogter Betty Parris (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeksie:  Huis van Eerwaarde Parris en sy dogter Betty Parris (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeksie:  Die Einde.  Slagoffers wat hang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toneel 1(a)    Musiek – Openingsmusiek Skerms  - Rooi beligting 

Openingstoneel 

Die verhoog is donker, wanneer die musiek beginne speel gaan  die ligte aan, al die meisies 

is reeds op die verhoog in die vorm van ‘n driehoek geplaas, Abigail is heelvoor, weerskante 

van haar Betty en Mary met Tituba in die middel. Die res van die drie meisies staan agter 

hulle om die verste hoeke van die driehoek te voltooi.  Die drie wit skerms is rooi belig en 

staan agter die meisies.  Die tempo is vinnig en gejaagd, dit moet ‘n gevoel by die gehoor 

skep dat die meisies pleit dat hul onskuldig is. Musiek speel deur die loop van die  

spreekbeurte van al die meisies, wanneer Abigail die spreekkoor afsluit stop die musiek.   

Abigail: Ons het net gedans.  

Betty:  Dit was Abby se idee.  

Mary:  Ek wou nie saam gegaan het bos toe nie.  

Betty: Ons mag glad nie in die bos speel nie.  

Abigail:  Ons het net gedans.  

Mercy:  Ek was verveeld. Ek wou kyk wat gaan Abby maak. Sy het altyd goeie idees.  

Susanna:  Ek haat die bos. Die plek is boos.  

Tituba:  Toe Tituba weer sien, toe was die kinders daar. Tituba het hulle nie geroep nie.  

Ruth:  My ma het my na haar toe gestuur.  Dit was haar skuld.  

Mary:  Sy het gesê sy sou my doodmaak. Ek moes saamgaan.  

Betty:  Dit is donker in die bos, mens kan niks sien nie.  

Mercy: Dit was ‘n warm aand.  Soos die vure van die hel, so warm was dit.  

Tituba: Tituba het vuur gemaak. Tituba maak altyd vuur.  

Betty:  My pa het nog altyd gesê sy is ‘n heks.  

Ruth:  Dis my ma wat geeste wou oproep! Nie ek nie! Ek sweer.  

Abigail:  Ons het net gedans. 

Mary:  Sy het my gedwing om te gaan. Ek het geweet ek mag nie. Sy het gesê... 



Susanna:  Abigail het gesê ons moet gaan. Ek...ek was nuuskierig, ek het nog nooit ‘n regte 

heks gesien nie.  

Tituba:  Tituba is nie ‘n heks nie. So lief soos wat Tituba vir Betty is so lief is Tituba vir die 

Here.  Tituba het hom lief.  

Abigail:  Ek het hom lief gehad.  

Mercy:  Ons almal het geweet van Abby. Die hele Salem het gepraat daaroor.  

 Mary:  Ek was bang. Ek was so vreeslik bang. Die bos... 

Tituba:  Tituba ken die bos. Dit is daar waar die duiwels dans...Tituba ken hulle. Tituba kan 

hulle sien.  

 Ruth: My ma het hulle gesien. Elke aand in haar drome...Dit is hoekom sy my gestuur het, 

na Tituba toe. 

Betty:  Ons mag glad nie in die bos speel nie, maar Abby het gesê... 

Mary: Sy sou my doodmaak.  

Abigail:  Ek wou haar doodmaak.  Sy het hom gesteel.  

Tituba: Tituba steel nie nie siele vir die Donkerman nie.  Tituba is lief vir die lig. Tituba is 

lief vir klein Betty.  

Susanna:  Ek weet nie wat het gebeur nie...Dit was te donker om iets te sien.  

Mercy:  Ek weet nie...Ek, ek kon niks sien nie. Dit was laat.  

Mary:  Sy het bloed gedrink. Abigail het bloed gedrink.  

Ruth:  Dit was die appelwyn.  Dit was die appelwyn wat ons gedrink het...Ek kan nie onthou 

wat het gebeur... 

Betty:  Die appelwyn het my kop laat draai. Abby het gesê dit toor alles wat sleg is weer 

reg... 

Abigail:  Ek moes haar vra om dit wat sleg was tussen my en John weer reg te maak. Tituba 

weet hoe. Sy sou weet hoe ek haar kon dood maak.  



Betty:  Ons het diep in die bos ingestap...Ek was bang.  

Mary:  Ek was so vreeslik bang vir haar daardie aand. Sy was soos ‘n mal dier... 

Tituba:  Die mens is net soos die dier. Hy vreet sy kleintjies op al het hy hulle lief. Maar nie 

Tituba nie, Tituba is lief vir klein Betty.  

Ruth:  Dit was nie my skuld nie! My ma wou weet waar is hulle en hoekom is hulle so 

skielik...Dit was nie ek nie!  

Mercy: Dit was so warm soos die vure van die hel. My rok se moue het my laat sweet. 

Susanna: Ek weet nie wat het verder gebeur nie. Ons het geskrik en weggehardloop.  

Mary:  Ek weet nie! Ek weet nie! Ek het net gekyk! Ek het nie gedans nie.  

Abigail:  Ons het net gedans. 

Tituba:  In die bos kom dans die duiwels, maar Tituba dans nie saam nie. Tituba maak net 

die musiek.  

Betty:  Sy het snaaks gesing, in ander tale...ek het nie verstaan wat Tituba sing nie....dit het 

ons laat dans. 

Mary: Hulle het gedans. Ek het gesien hoe hulle dans!  

Abigail:  Ons het net gedans.  

Mercy: My rok se moue het my laat sweet.  

Susanna:  Ek...Ek weet nie.  

Ruth:  Dit was nie ek ....Dit was nie ek nie!  

Betty:  Ek het so vinnig gedans, ek het gevoel of ek vlieg!  

Tituba:  Tituba is nie ‘n heks nie.  Tituba kan nie vlieg nie. Nooit nie. Tituba het voete soos 

‘n mens, niks vlerke nie.  

Abigail:  Sy is die enigste een wat sou weet.  Sy sou weet hoe ek haar kon dood maak. 

Mary:  Ek haat haar! Sy bring my altyd in die moeilikheid! Ek haat haar!  



Abigail:  Ek haat haar. Sy het hom gesteel.  

Tituba:  Tituba is lief vir klein Betty. Tituba het Betty baie lief.  

Abigail: Ek het hom lief.  Ek het hom so vreeslik lief.  

Mercy:  Almal het geweet van haar en John Proctor. Die hele Salem het daaroor gepraat.  

Mary:  Ek sal praat! Ek sal nie stilbly nie! Ek sal praat!  

Ruth:  Sy kan met die dooies praat, my ma het self so gesê.  

Betty:  Ek het vir mammie gesien in die bos daardie aand. Ek wou na haar toe vlieg! 

Mammie!  

Mary: Ek het net gekyk! Ek het nie saam gedans nie. Ek het net gekyk!  

Susanna:  Ek kon nie sien nie. Dit was te donker.  

Tituba: Tituba ken die mens. Die mens kom kuier graag vir die Donkerman.  

Abigail:  Sy het geweet.  

Mercy: Almal het geweet. Sy het selfs gesê sy het John Proctor lief.  

Abigail: Ek het hom so vreeslik lief.  

Tituba: Klein Betty! Klein Betty! Tituba het haar baie lief.  

Susanna:  Ek weet nie wat gebeur het nie...  

Mercy:  Ek weet nie wat gebeur het nie... 

Ruth:  Ek weet nie wat gebeur het nie... 

Mary:  Ek weet... 

Abigail:  Ons het net gedans.  

Die ligte verdonker stelselmatig, slegs ‘n kollig bly oor op Abigail tot dit dan heeltemal 

uitdoof.  Al die meisies verlaat die verhoog en die musiek doof uit.  

 



Toneel 1(b)               Musiek – Toneel 1          Skerms – Die kaart van Salem                                    

Bekendstelling van karakters 

Die ligte gaan aan en die kaart van Salem verskyn op die projektor, musiek begin te speel en 

die Verteller open die toneel met die geskiedenis van Salem.  Gedurende sy vertelling speel 

die musiek en Abigail en Betty verskyn op die verhoog.  Bettie teken ‘n klomp blokke met 

bordkryt op die verhoog, sy tel ‘n klippie op en begin giggelend “hopscotch”  te speel.  

Abigail sit ongeerg eenkant op ‘n bankie, sy blaai onbelangstellend deur ‘n boek en steur 

haar nie aan haar niggie se uitbundige gelag en gespeel nie. Sy is in ‘n wêreld van haar eie. 

Verteller: (voiceover)  * Dit is 1692, vroeg lente in die dorpie Salem, Massachusetts.  Salem 

is skaars 40 jaar gelede gestig, vir die res van die Europese wêreld was hierdie gedeelte van 

die land barbaars en onbewoonbaar.  Niemand weet werklik hoe die inwoners van Salem 

gelewe het nie, hier was geen skrywers nie en die mense van die dorpie se stories is nooit 

vertel nie.  Alles wat die mensdom gelukkig gemaak het is hier verbied, want geluk is gesien 

as sonde.  Teaters, vermaak, kuierplekke, selfs kersfees en vakansiedae is nooit in Salem 

gevier nie – hierdie sinnelose mors van tyd hou mense uit die werk en weerhou hulle van 

huisgodsdiens en hulle stilgebede.  Dit is wat die mense van Salem gedoen het. Hulle het 

gewerk en gebid. In kort – hulle het geglo hulle hou die kers met die ewigdurende lig vas in 

hul hardwerkende hande – ‘n baken vir die wêreld om te sien en om daarna te strewe.  

Heksery was baie algemeen in hierdie gedeelte van die land. Die wet was streng – daar was 

net een vonnis vir die skuldiges – die galgtou.  Die atmosfeer in Salem was somber en streng.  

Kinders is van vroeg af geleer om hard te werk, seuns moes ploeg en saai, dogters moes 

huisskoonmaak of as diensmeisies instaan vir die ander  inwoners van Salem.  Kinders moes 

regop staan, afkyk as ‘n grootmens praat, ten alle tye respek toon vir die wat ouer is as hulle, 

nooit ‘n opinie lig nie en nooit ‘n volwassene se optrede of bevele bevraagteken nie.  Kinders 

is gesien, nie gehoor nie. En hoe minder hulle gesien word, hoe beter.  Behalwe een...Abigail 

Williams. Abigail was lankal nie meer ‘n kind nie. Sy was ‘n vrou. ‘n Jong vrou wat ‘n 

getroude man lief gehad het. ‘n Jong vrou wat wou wraak neem. Abigail kon met gemak lieg 

en bedrieg, want sy was mooi. En sy het dit geweet.  Die tragedie wat plaasgevind het in 

Salem het alles begin by onskuldige kinderspeletjies, volgens die dogters het hulle net in die 

woud gaan dans, maar wat presies in die woud gebeur het is nooit vertel nie.  Wat daardie 

aand gebeur het, het saam met baie onskuldiges aan die galgtou gesterwe.   

*Direk vertaal en verwerk vanuit Arthur Miller se The Crucible.   



Skerms -  Projeksie:  Huis van Eerwaarde Parris en sy dogter Betty Parris (a) 

Die musiek speel nog vir ‘n wyle terwyl Betty uitbundig rondspring en lag.  Die musiek word 

stelselmatig uitgedoof.   

Betty: (spring van die een blok na die volgende) Drie, ses, nege...3 x 3 is nege!  

Abigail:  (kyk skaars na Betty) Drie maal vier... 

Betty:  Drie, ses, nege, twaalf... 

Abigail:  Drie maal vyf... 

Betty:  Drie, ses, nege, twaalf, vyftien... 

Abigail: Drie maal ses... 

Betty:  Drie maal ses...(dink ‘n oomblik)  Drie, ses, nege, twaalf, vyftien, negentien... 

Abigail:  (kyk vererg op) Drie maal ses...Betty! Hou op so rondspring! Betty! As jou pa jou 

nou sien trek hy ons altwee se gatvelle af! Stop dit. Kom sit.  Drie maal ses... 

Betty:  Ag Abby, kom speel saam toe!  

Abigail:  Ek het nie lus nie.  

Betty:  Ag toe! Seblief! Los nou die ou simpel driemaal-tafel – ek haat die goed. Dit is 

verveliger as die Tien Gebooie. 

Abigail:  Jy mag nie so praat nie! As jou pa jou nou moet hoor... 

Betty:  Hy is tog nie hier nie...hy is weg vir die hele dag. Ek kan sê wat ek wil! Hoekom is jy 

so bang vir hom, Abby? Wat kan hy doen? Is jy bang hy gee jou pakslae met die leerplak 

agter die kombuisdeur?  

Abigail:  (vererg) Hy sal dit nie waag om aan my te slaan nie. Ek is nie bang vir hom nie. ‘n 

Mens praat net nie so van grootmense nie.   

Betty:  Is jy al ‘n grootmens? 

Abigail:  Ja. 

Betty:  Hoe oud is jy dan?  



Abigail:  17.   

Betty:  Ag asseblief Abby...Jy is net vier jaar ouer as ek, hou op maak of jy altyd alles weet.  

Soos jy partykeer te kere gaan sal ‘n mens sweer jy is al ‘n ouma! (koggel haar) Ouma Abby! 

Ouma Abby! Ouma Abby skyt tussen die riete met haar hang tiete! (sy kraai soos sy lag) 

Abigail:  (spring verskrik regop) Hou jou bek! Sjuuut...Betty! ‘n Mens praat nie so nie. Jy 

behoort dit tog te weet... 

Betty:  Jy praat so...Ek het al gehoor as jy met Mercy praat...Ek gaan vir pappa vertel hoe 

vloek jy, dan gaan jou gat proe hoe proe daai leerplak!  

Abigail:  (kom dreigend nader) As jy ooit weer afluister as ek en Mercy gesels...dan... 

Betty:  (steek haar tong uit) Dan wat?  

Abigail:  (pluk haar vlegsel) Dan trek ek al jou hare uit jou kop uit!  

Betty:  Eina! Los! Abby, los! Jy maak my seer! (Abigail los Betty se vlegsel en lag)  

Abigail:  Tjankbalie. 

Betty:  Teef.  

Abigail:  (swaai verskrik om) Waar hoor jy daai woord?  

Betty:  By jou! Jy het vir Mercy gesê Oom John se vrou is ‘n regte teef...Wat is ‘n teef 

Abby?  

Abigail:  Jy beter nou jou bek hou of ek klap hom vir jou toe! Is jy mal in kop! As jou pa 

moet hoor... 

Betty:  Ag siestog, arme Abby is bang vir my pappie! Jy sal tog eerste pak kry, want ek sal 

net sê ek het dit by jou gehoor... 

Abigail:  (spring vorentoe en gryp haar stewig agter haar nek vas) Doen dit net!  

Betty:  Eina! Eina! Abby, los my skouers, seblief....Eina! Jy druk seer...Abby! Ek is 

jammer... 

Abigail:  Ek glo jou nie. (glimlag en druk harder) 



Betty:  Seblief Abby, dit maak my naar. Hou op.  

Abigail:  Jy moet eers boet vir jou sondes Betty.  Hoe vra ‘n mens vir vergifnis? Kom Betty! 

(druk harder) Hoe vra ‘n mens vir vergifnis?  

Betty:  (piep) Jy sê die Tien Gebooie op... 

Abigail: Begin. 

Betty:  Maar Abby, ek kan nie almal onthou nie...Seblief... 

Abigail:  Dan moet jy gestraf word Betty.  (druk weer) Hoekom ken jy nie jou Tien Gebooie 

nie?  

Betty: Want...ek...ek... 

Abigail: Want jy sit en lag in die kerk! Ek het al gesien hoe trek jy gesigte vir my of hoe 

knyp en kielie jy my tot my wange wil bars soos ek probeer om nie te lag nie...(dreigend) 

Wat is jy Betty?  Jy is tog seker nie ‘n (fluister) heks nie?  

Betty:  (wil begin huil) Wat? Nee! Seblief Abby hou nou op!  

Abigail: Hekse ken nie die Tien Gebooie nie Betty....so wat is jy dan? Kom Betty! Bewys 

jouself dat jy nie ‘n heks is nie. Noem die Tien Gebooie.  

Betty:  Eina Abigail...Seblief... 

Abigail:  Die Tien Gebooie Betty. 

Betty:  Jy mag nie moord pleeg nie!  

Abigail:  Ha-ha-ha! Baie snaaks hoor! Kom, ek wag...(sy druk effens harder) 

Betty:  Jy mag nie steel nie, eer jou Vader en jou Moeder, dan sal jy lank bly lewe in die land 

wat aan jou toevertrou is, jy mag nie die Here  jou God se naam ydel gebruik nie, indien jy 

die Here se naam misbruik sal jy nie ongestraf bly nie, ses dae mag jy werk, die sewende dag 

moet jy rus, heilig die Sabatsdag, die Here het die aarde geskape in ses dae en die sewende 

dag het hy gerus – so is die wil van die Heer, jy mag nie begeer nie, nie ‘n perd of ‘n donkie, 

‘n man of ‘n vrou of enige iets wat nie aan jou behoort nie...jy mag nie egbreek pleeg nie... 

Abigail:  (los haar skielik) Dit is nou genoeg.  



Betty: (verbaas) Maar ek het nog nie al die gebooie.... 

Abigail:  Hou nou jou bek of wil jy hê ek moet jou nekkie vir jou in twee knak? 

Betty:  Nou goed...ek sal nie weer nie. (sy ruk vinnig los en gaan staan ver weg van Abigail)  

Daar volg ‘n oomblik van stilte. 

Betty:  Abby?  

Abigail: Wat?  

Betty:  Wat beteken egbreek pleeg? 

Abigail:  (kyk nie vir haar nie) Hoekom wil jy weet? 

Betty:  Sommer. Wat help dit jy weet nie wat verkeerd is nie, hoe sal ek weet as ek eendag 

egbreek pleeg as ek nie weet wat dit is nie... 

Abigail:  Ag Betty, bly net stil. Jy maak my kop seer. 

Betty:  Jy weet ook nie, nê?  

Abigail:  (dink ‘n oomblik lank en glimlag dan wrang) Om egbreek te pleeg beteken om 

iemand so lief te hê dat jy enige iets vir hom sal doen.  

Betty:  Nou wat is verkeerd daarmee? Pappa het vir mamma so lief gehad, hy sou enige iets 

vir haar gedoen het, hy sou! Hoekom is dit dan ‘n sonde om iemand so lief te hê? 

Abigail:  Ek weet nie. Ek kon dit nog nooit verstaan nie.  

Betty:  Dink jy ‘n mens word liewer vir daardie persoon as vir die Here self?  

Abigail:  (verbaas deur Betty se kinderlike wysheid) Miskien. 

Betty:  Dan is dit verseker sonde.  (sy spring rond op haar hopscotch-blokke en stop dan 

skielik) Jammer ek het jou geterg Abby, ek het maar net gespeel...Moenie kwaad wees nie 

seblief?  

Abigail:  Ek is nie kwaad nie. Vergeet dit nou. Speel maar verder. 

Betty: En my driemaal-tafels?  



Abigail:  (bot) Jy ken dit.  

Betty:  (lag verlig, die bakleiery nou vergete, sy begin weer uitgelate te speel) Ek het jou mos 

gesê ek ken dit! Ek is tog die slimste in my hele klas, nie soos daai domkop van ‘n Guan 

McDonald nie.  Hy kan nog nie eers tot twintig tel nie....drie, ses, nege...drie maal drie is 

nege...drie, ses, nege, twaalf....drie maal vier is twaalf...(tel vies haar klippie op en gooi dit in 

een van die blokke) Jy weet Abby, ek haat hierdie plek.  Salem is die verveligste dorp in die 

hele wye wêreld.  Werk en kerk...dit is al wat die grootmense hier doen. Werk en Kerk.  As 

ek eendag groot is gaan ek niks doen nie! As ek eendag groot is gaan ek ‘n konining word 

wat honderd bediendes het wat heeldag my huis skoonmaak en appelpoedings bak – en dit is 

dit! Ek gaan heeldag lê op ‘n bed en appelpoeding en room eet en nooit werk nie, en...en... 

Abigail:  So dik word soos ‘n os.  

Betty:  Is nie! Ek gaan nie dik word nie! Is nie! Appels maak mens nie dik nie.  Dit is vrugte. 

So wêlakepêla....En...en as ek eendag groot is gaan ek hier wegtrek na my paleis toe en nooit 

weer terugkom nie...Maar (sy kyk skielik na Abigail) Abby? Wat gaan jy eendag doen as jy 

groot-groot is?  

Abigail:  Ek weet nie. Miskien...Ek haat ook hierdie plek. Ek gaan weggaan. Uit Salem uit, 

ek gaan op ‘n skip klim en ver oor die see vaar na ‘n ander land.  (bitter) En almal wat hier 

agter bly kan vrek en verstik aan hulle eie stront!  

Betty:  (giggel) Ja! Verstik aan hulle eie stront!  

Abigail:  (kyk verskrik om om te hoor of iemand hulle gehoor het, fluister vir Betty) Maar 

sjuuuuut...dit is ons geheim. Netnou hoor iemand dit, dan wil hulle saam met ons weggaan.  

Betty: Ek sal vir niemand vertel nie. Belowe.  En Abby, as ek eendag ‘n kasteel het, mag jy  

maar ook daar kom bly as jy sou wou. 

Abigail:  Dankie Betty.  Ek sal by jou kom bly.  

Betty:  Dan eet ons net appelpoeding nê? 

Abigail:  (glimlag vir die dogterjie se onskuld) Ja. Dan eet ons net appelpoeding.  

Betty:  Wat kyk jy my so? 

Abigail:  Ek wens sommer maar net ek was nog so oud soos jy. 



Betty: Jy is seker mal in jou kop Abby! Jy is al ‘n grootmens!! Vir wat wil jy nog so oud 

wees soos ek? Ons mag niks doen nie – dis vrek vervelig om klein te wees.  Maar toemaar, 

een van die dae dan gaan ek met ‘n ryk man trou en dan kan ek doen net wat ek wil. 

Abigail: Ek dog jy wil ‘n konining word? 

Betty:  Nee. Daar is te veel dinge wat jy moet reg doen, net soos nou – (maak haar pa se 

stem na) Betty, sit regop, jou rug trek krom, Betty, kou met ‘n toemond en eet stadiger, jy 

gaan verstik, trek skoene aan Betty, ‘n dame hardloop nie kaalvoet rond nie...Betty! Betty! 

Bettty! Ek haat dit! Hoe kan jy sê jy wens jy was nog so oud soos ek? Jy het darem al tieties, 

ek het nog niks!  

Abigail: Betty! Waar kom jy aan al hierdie goed? Jy weet gans en al te veel vir iemand wat 

so oud is soos jy.  

Betty: Abby? (nuuskierig) Het ‘n man jou al ooit gesoen?  

Abigail:  Hoekom vra jy?  

Betty: Want ek wil weet...Hoe voel dit Abby?  

Abigail:  Betty! Ek...Ek gaan jou nie sê nie....Jy is nog te klein om oor sulke goeters... 

Betty:  Ag Abby asseblief!! Ek weet van sulke goeters...Ek is nie te klein nie. Ek...ek wil 

maar net weet hoe voel dit... 

Abigail: As jou pa moet hoor watse stories jy na luister dan is ek en jy... 

Betty:  (smekend) Hy is nie hier nie! Hy sal nooit eers weet ons het gepraat nie. Ek sal niks sê 

nie. Ag toe kom Abby, vertel my. Seblief. Hy praat nooit met my oor sulke goeters nie. En 

wie anders kan ek vra? Seblief Abby... 

Abigail: (glimlag stout en kyk oor haar skouer) Maar dan mag jy vir niemand sê nie. Belowe. 

Betty: Belowe.  

(die twee dogters gaan sit langs mekaar, hulle koppe dig bymekaar terwyl hulle saggies praat 

en giggel) 

 



Abigail:  Nou goed, dit werk so...eers kyk hy jou diep in die oë...So....(sy kyk vir Betty en 

hulle giggel) Dan kom hy al hoe nader...en nader en nader...En dan soen hy jou.  (sy raak weg 

in haar eie droomwêreld) Hy hou jou styf vas, hy druk sy tong in jou mond en hy soen jou so 

hard dat sy baardstopsels  jou bo-lip krap en die velletjies op jou lippe afskuur...Die volgende 

dag is jou lippe rooi en opgeswel, maar jou hart klop vinniger as ‘n perd wat in volle vaart by 

‘n bergkrans afgalop... 

Betty:  (trek haar neus op ‘n plooi) Eeeeeuuuuw!  My pa sê as ‘n seun sy tong in jou mond 

druk dan val die punt van sy tong af en jy sluk hom in en dan groei daar ‘n babatjie in jou 

maag!  

Abigail:  (bars uit van die lag) Jy glo dit tog nie!  

Betty:  Is! Dit is die waarheid! Het jy sy tong ingesluk Abigail? Dalk groei daar ‘n babatjie in 

jou maag! Dit is hoekom jy gisteraand so baie van die pastei geeet het nê!? Vir die babatjie in 

jou maag?  

Abigail:  Moenie simpel wees nie Betty!  Ek het nie ‘n baba in my maag nie! En praat sagter, 

wil jy hê almal moet ons hoor? Jy weet hoe vinnig versprei ‘n skinderstorie hier in Salem! 

Sjuuuuut, hou jou mond. En los my nou uit. Ons het klaar gepraat hieroor. Gaan speel. 

Betty:  (steek vir haar tong uit) Wel, ek weet tog wat ek weet.  

Abigail:  (baie agterdogtig) Wat weet jy?  

Betty:  (speel ongeerg weer verder) Van tonge afbyt wat babatjies word en sulke goeters... 

Abigail:  (verlig) O, natuurlik.  Jy moet net gaan seker maak dat jou ma jou nie dalk uit ‘n 

eier gebroei het nie hoor! Jy is’n baie vreemde dogtertjie en ‘n mens weet nooit, miskien het 

jou eier uit jou ma se bed uitgeval toe rol jy ‘n paar keer op jou kop rond en toe kraak jou 

doppie middeldeur en toe (huil soos ‘n babatjie) whê-whê-whê – is daar ‘n klein Betty!  

Betty:  Is nie! Ek is nie uit ‘n eier gebroei nie! Jy lieg Abby! Jy lieg!  

Abigail:  (begin lag) Wie weet? Miskien? Miskien nie?  

Betty:  (wil begin huil) Is nie! Is nie! Is nie!  

 



Betty spring op en begin vir Abigail jaag.  Hulle hardloop laggend oor en weer oor die 

verhoog.  Ruth Putman en Mercy Lewis kom aangestap.  Mercy het ‘n mandjie in haar hande, 

dit is toegegooi met ‘n lap. Betty hardloop perongeluk in haar vas en die mandjie val uit 

Mercy se hande, broodrolletjies en appels rol oor die verhoog. 

Mercy:  Jou klein lomp stront! Kyk waar jy hardloop!  

Betty:  (uitasem) Jammer Mercy...dis net...dis net... 

Mercy:  (vies) Dis net wat? 

Betty:  Abigail het gesê ek is uit ‘n eier gebroei!  

Mercy:  Luister hier jou klein aap, ek sal vir jou klap dat jou kop soos ‘n eier oopbars...(kom 

dreigend nader) Jou brein en bloed sal uit jou kop uit loop soos taai wit en geel drillerige 

eierslym en duiwestront.... 

Betty:  Hou op! Jy is vieslik...Jy sal tog nie kan nie! Jy sal my nie kan vang nie.... 

Mercy:  (vies) Betty! Toe tel op. Ek gaan dit nie doen nie.  

Betty:  (hardloop weg) Dis nie my goeters nie. Buk en tel dit self op. Vetgat!  

Mercy:  Jou klein....Ek sal vir jou dood... 

Abigail:  (lag lekker) Betty! Kom tel op die appels! Toe, maak gou. Voor Mercy op jou kom 

sit en al jou asem uit jou longe druk... 

Mercy:  (laggend vir Abigail) Teef.  Toe...ek het nie heeldag tyd nie.  

Abigail: (skreeu) Betty. Ek praat nie weer nie. Kom tel die appels op! (Bettie begin vies die 

appels optel, Abigail loop na Ruth. Sarkasties) Middag Ruth. En as jy daar staan soos ‘n 

soutpilaar? 

Ruth:  Middag Abigail.  

Abigail:  (maak haar na) Middag Abigial...Ruth, jy lyk of jy besig is om dood te gaan.  Wat 

is fout met jou? Jy moet ‘n slag in die son kom...Jy is witter as ‘n melkdoek! Jy moet net 

passop, een aand gaan jou mal ma jou nog saam met die koeie melk!  

 



Mercy:  Met sulke tiete! (sy lag hardop)  Haarne is so klein, haar ma gaan dit moet vryf om 

iets daar uit te kan kry...Wat gee jy Ruth? Karringmelk? 

Mercy en Abigail bars uit van die lag. Ruth staan eenkant, doodstil, asof sy ‘n buitestaander 

is. Bettie skrarrel nogsteeds om van die appels opgetel te kry. 

Mercy: Wat maak julle? (sy haal skelm ‘n opgerolde tabakrolletjie uit en steek dit aan, sy vat 

‘n trek en gee dit vir Abigail)  

Abigail:  Dis simpel Betty, sy is so toe soos ‘n kleios se gat.  Sy wou weet waar kom 

babatjies vandaan. 

Betty:  (gil oor haar skouer) Ek weet wat ek weet Abigail! Abigail het tog ‘n babatjie in haar 

maag!  

Mercy:  (sy laat val die sigaret van skrik) Wat? Abby? Is jy? 

Abigail:  (skreeu) Betty ek het vir jou gesê om jou bek te hou! (vir Mercy) Sy is mal man, sy 

glo vas as jy ‘n man gesoen het val die voorpunt van sy tong af, dan sluk jy dit in en daar 

groei dan ‘n babatjie uit!  

Mercy:  (bars uit van die lag) O my liewe goeie griet! Dan was ek al lankal die ma van dertig 

snotneuse! Betty, jy is die domste drol wat ek nog ooit in my lewe gesien het! Wie vertel jou 

hierdie klomp... 

Betty:  (woedend) Dit is die reine waarheid. My pa het so gesê.  En my pa lieg nie, hy is ‘n 

predikant.  Poepol. (sy wip haar en gaan sit alleen eenkant op ‘n bankie)  

Abigail:  Betty, as jy ‘n man se tong eers moet insluk om ‘n babatjie te kry – hoe dink jy het 

Meneer Thomas Putnman nog sy tong oor? (Ruth se ligaamshouding verstyf) Huh? Toe Ruth, 

kom vertel bietjie vir Betty, het jou pappie nog ‘n tong oor?  Ek bedoel jou ma het mos al 

sewe babatjies gehad.  Toe Ruth, kom sê nou...Het jou ma elke jaar ‘n stukkie van jou pa se 

tong afgebyt tot daar niks meer oor is nie en nou moet julle hom elke aand sop voer omdat hy 

haasbek is? (Mercy vou dubbeld soos sy lag)  

Ruth:  (sag) Jy los my ma en my pa uit.  My pa sê in elk geval jy is ‘n slet.   

Abigail:  Wat sê jy daar Ruth?  

Ruth:  Ek sê jy los my ma en my pa uit.  



Abigail:  (stap dreigend nader) Sê dit... 

Ruth:  Los my uit. Mercy, asseblief, kan ons nou gaan? Ons gaan laat wees...Ek wil huis toe 

gaan... 

Abigail:  Sê dit Ruth. (daar is ‘n oomblik van stilte) Sê dit! Ruth! (sy klap haar)  

Ruth:  (sy baklei teen haar trane) My pa sê jy is ‘n slet.  

Abigail:  Jy weet hy kan hel toe gaan vir dit nê? 

Ruth:  Dit maak nie saak nie. (yskoud) As hy gaan sal hy jou daar kry.  (sy draai om en tel 

die mandjie op en begin loop)  

Abigail:  (stormloop haar) Luister hier jou...(Betty spring voor haar in)  

Betty:  (nuuskierig) Ruth...wag....Het jou pa regtig nie ‘n tong oor nie? Het jou mamma 

regtig-egtig al sewe babatjies gehad? Het jou pa se tong terug gegroei...Huh Ruth? Het sy 

tong terug gegroei?  (Ruth ignoreer haar)  

Abigail:  Nee Betty...Sy tong het nie terug gegroei nie. Al sewe babatjies is mos dood net 

nadat hulle gebore is, of hoe Ruth? Hoekom is al daai babatjies dood? Jy sien Betty, miskien 

het Ruth se mammie nie groot genoeg deeltjies van sy tong afgebyt nie – en toe op die einde 

toe sluk sy sommer sy hele tong in en kyk wat groei toe daar uit – ‘n malkop-teef net soos 

haar ma! (loop sirkelend om haar) Of ek weet ook nie...Dalk was jy maar net ‘n gelukskoot... 

Dalk was daar nie eers iets oor om af te byt nie, ek bedoel hoeveel kan daar nou oorbly na 

sewe dooie babatjies...hoeveel breinselle kan daar oorbly vir nommer agt...nê Ruth. 

Ruth:  Ek hoop jy vrek.  (draai om, en stap met lang hale van die verhoog af, sy draai een 

keer om) Ek hoop Tituba stuur jou siel hel toe.  (vir Mercy) Julle albei. (begin af te loop)  

Abigail:  Wat sê jy van Tituba?  

Mercy: (vat versigtig aan Abigail se arm) Ruth wag! Jy beter jammer sê.  Sy is net so mal 

soos haar ma.  Ons is oppad na Tituba toe.  

Betty:  My pa het nog altyd gesê sy is ‘n heks.  

Abigail:  Betty! Gaan speel! (sy druk vir Betty eenkant toe) Ruth...asseblief. Wag.  

Ruth stop en draai om. 



Abigail:  (skielik belangstellend) Wat gaan jy by Tituba maak? Jy weet ons mag nie in die 

woud... 

Mercy: Haar ma het haar gestuur. 

Abigail:  Jou ma! Sy is maller as wat ek gedink het sy is.  Wat moet jy by Tituba gaan maak 

Ruth?  

Ruth:  Ek gaan met die dooies praat. Tituba gaan hulle vir my oproep en ek gaan met hulle 

praat.  Kom jy Mercy? Dit raak laat.  

Abigail:  Wie? Met wie gaan jy praat?  

Mercy:  Met haar dooie boeties en sussies. Abby, dit is iets verskriklik...Mevrou Ann 

Putnman kry die vreeslikste nagmerries, sy droom die kindertjies dans om haar bed. Sy wil 

weet hoekom hulle so skielik van haar af weggevat is. Sy wil weet wie het hulle kom 

haal...Omdat Ruth die enigste een is wat bly lewe het.. 

Ruth:  Is ek die enigste een wat met hulle sal kan kommunikeer. Ek is een van hulle.  My ma 

is die een wat my gestuur het...(swaai skielik dreigend om) Dit is sy wat mal is Abby...Nie ek 

nie! Hoor jy my! Dit is sy wat mal is...nie ek nie.  

Abigail:  Jy weet dit is teen die wet. Dit is heksery. 

Ruth:  Ek weet. Maar wat moet ek doen? My ma het my... 

Abigail:  Ek kom saam.  

Mercy:  Dankie tog! Nou hoef ek nie met hierdie malkoei opgeskeep te wees nie. 

Betty:  Abby! Nee, waarheen wil jy gaan? Abby, jy mag nie! Pappa gaan netnou by die huis 

wees.... 

Abigail:  Ek gaan saam. Betty, kom jy of bly jy?  

Ruth:  Hoekom wil jy saam kom?  

Abigail: Want daar is iets wat ek vir Tituba wil vra.  

Betty:  Maar Abby, Tituba is ‘n heks...Ons mag nie in die bos gaan speel nie...Abby! Abby 

seblief kom ons bly!  



Mercy: Jy is tog nie bang nie, is jy Betty?   

Betty:  Ons mag nie in die bos speel nie.  

Ruth:  Ek loop nou. Mercy, kom jy of bly jy? 

Mercy:  Ek kom, ek kom.  Abby? Gaan jy saamkom? (Mercy volg Ruth wat haastig begin 

stap met haar mandjie) 

Abigail:  Natuurlik.  Wag vir my! Ek kom. (sy gryp haar tjalie wat buite op die bankie lê)  

Vanaand is die aand dat ek kry wat myne is.  

Betty:  Abby wag! Abby....wat wil jy vir Tituba vra?  

Abigail:  As jy wil weet...Kom saam.  (sy begin vinnig te loop na Ruth en Mercy)  

Betty: Maar Abby, gaan Ruth regtig met haar dooie boeties en sussies praat?  

Abigail: (geirreteerd) Ek weet nie! Betty, as jy nog ‘n baba is en bang is vir die donker...Bly.  

Ek gaan saam.  

Betty:  Ek is nie baba nie! Ek sal jou wys Abby, ek sal saamgaan en nie eenkeer bang wees 

nie. Ek is nie meer ‘n baba nie!  

Abigail: Dit wil ek eers sien. 

Betty:  Wag, my tjalie...Dis koud in die bos. (sy hardloop vinnig om haar tjalie in die huis te 

gaan haal)  

Abigail: Toe, maak gou, Ruth, Mercy, wag!  

Mercy:  (skree oor haar skouer) Abby! Kom julle?  

Abigail: Ek kom! Ek kom. (sy hardloop na Ruth en Mercy) Betty, kom nou!  

Betty kom aangehardloop met haar tjalie om haar skouers en sluit by die ander aan. Sy stop 

skielik.  

Betty:  Maar Abby...Is jy nie bang nie? Wat gaan jy vir Tituba vra?  

Abigail:  Jy sal sien... 

Betty:  Mag ek ook maar vir haar vra om vir my iets te toor?  



Mercy:  Wat wil jy hê moet sy vir jou toor? Tiete? (Abigail en Mercy bars uit van die lag) 

Betty:  Ag julle altwee kan gaan vrek! Poepolle! Ek sal julle wys ek is nie bang nie. (sy stap 

vies vooruit en gaan loop langs Ruth)  

Mercy:  (vir Abigail) Ook maar goed jy kom saam. Die een is net so mal soos haar ma. Voor 

jy weet vra sy nog vir Tituba om jou te toor!  

Betty:  (skreeu oor haar skouer) Kan Tituba regtig-egtig toor? Huh Mercy? 

Mercy:  Hulle sê sy ken die duiwel persoonlik. Sy het al haar toordery by hom geleer. Sy kan 

‘n mens verander in ‘n voël of ‘n padda of ‘n slang.  

Abigial:  Ruth! Ruth, wag, loop stadiger....Ag kom nou Ruth....Jy weet netnou was maar net 

‘n ou grappie nê? Vriende?  

Ruth:  As jy weer iets sê oor my ma en my pa.... 

Abigail:  Ek belowe.  

Ruth:  Vriende. (sy steek haar hand uit en vat Abby se arm vas) Abby...Abby, jy glo my tog 

doen jy nie?  Dis nie ek wat mal is nie...Dis my ma Abby.  Ek wil nie met die dooies gaan 

praat nie...Dis my ma wat mal is, nie ek nie.... 

Abigail:  (ongemaklik) Ek glo jou Ruth.  

Mercy:  (haal ‘n appel uit Ruth se mandjie en vat ‘n hap en fluister giggelend vir Abigail) 

Die appel val nie ver van die boom af nie... 

Abigail: (kyk skielik op) Sjuuuut...wag, ek hoor iets.  

Skielik is daar ‘n gegiggel en meisiestemme hoorbaar.  Susanna Wallcot en Mary Warren 

verskyn op die verhoog.  Mary dra ‘n mandjie met ‘n bottel wyn en ‘n brood in en sy en 

Susanna is glad nie bewus van Abigail-hulle nie.   

Abigail:  Wel, wel, wel....wat het ons hier? En waarheen is julle tweetjies oppad?  

Susanna: Hallo Abby, Mercy...Ruth... 

Mary:  Ag, los ons asseblief net uit Abby...Ek en Susanna is oppad huis toe, dis al. Ek is nie 

vandag lus vir jou nie.  



Abigail:  (vir Ruth) Haai Ruth...weet jy wat? Weet jy wie is regtig mal? Mary....Mary is so 

mal soos ‘n kolhaas...,hoe enige iemand by die Proctors kan werk weet net klein Mary alleen. 

Hoe hou jy dit uit in daardie huis Mary? Werk jy lekker daar?  

Mary:  Meneer John Proctor is baie goeie man.  Hy sorg goed vir my.  

Mercy en Abigail bars uit van die lag. 

Mercy:  (lag lekker) Oeeeeeeeeee Mary! Wat doen Meneer John Proctor vir jou as hy vir jou 

kamstig so goed sorg? Gee hy jou bietjie pret in die bed?  

Mary:  Sies! Julle is vieslik! Meneer Proctor is ‘n eerlike opregte man. Hy sal nooit so iets... 

Susanna:  Seblief Mary...Kom ons gaan. Los. 

Abigail:  Jy moet maar versigtig wees Mary...maak seker jou gordyne is mooi toegetrek in 

die aande...John Proctor is lief om te loer.... 

Mercy:  (sing) Mary had a little man, little man, little man...Mary had a little man, he’s penis 

could not grow!  

Mercy en Abigail vou dubbeld soos hulle lag. 

Mary: (die vernedering en trane brand vlak in haar oë) Hy het nog nooit aan my gevat nie.  

Ek is is nie soos jy nie Abigail Williams. Kom Susanna. ( sy swaai vererg om en loop met 

lang hale weg) 

Abigail ruk regop en hardloop woedend tot voor Mary. Sy stop haar en loop dreigend 

agteruit totdat Mary teen Mercy staan. Sy kan nêrens heen nie en is vasgedruk.  

Abigail:  Jy beter jou woorde tel Mary.  Jy beter elke woord tel. Jy ken my nie. Ek sal jou 

vrek maak...ek sweer.  Ek sal jou saam met daardie hoer wat hy sy vrou noem vrek maak.  

Probeer nog net eenkeer so iets kwytraak, dan sien jy wat doen ek.   

Susanna:  (skrik, probeer hakkelend haar vriendin help) Abby...wag...seblief....Ek en Mary 

is oppad huistoe....Ons wil nie moeilikheid hê nie...Seblief, los haar.  

Mary:  Los my uit Abby.  

Abigail:  Weet jy waarheen is ons oppad Mary?  



Mary:  Nee. 

Abigail: Raai?  

Mary:  Ek weet nie.  

Susanna:  Abby...asseblief.   

Abigail:  Hou jou bek Susanna.  Ruth! Ruth! Sê bietjie vir Mary waarheen is ons oppad.  

Ruth:  (bot) Nee.  

Mercy:  Rek  jou bek en praat! Abby het jou ‘n vraag gevra... 

Abigail:  Ruth...sê vir Mary waarheen is ons oppad? 

Ruth:  Ek sal nie sê nie.  

Mercy: Ruth!  

Ruth:  Ek sal nie sê nie! Die hele wêreld dink alklaar my ma is van haar kop af! Ek sal nie sê 

nie. Net malmense praat met die dooies....Hulle sal dink ek is ook mal...hulle sal dink.... 

Mercy: (gee haar ‘n klap) Jou dom teef! Praat!  

Ruth val snikkend op die grond. 

Betty: (blaker alles uit) Ons gaan na Tituba toe! Tituba gaan Ruth se dooie boeties en sussies 

se geeste oproep en sy gaan vir ons goeters toor!  

Mary:  Julle is mal! Julle is heeltemal mal! Julle gaan almal gestraf word en brand in die 

vure van die hel... 

Susanna:  Maar sy is ‘n heks Abby...Tituba is ‘n heks. 

Mercy:  Ag wat weet jy van hekse Susanna? Het jy al ooit een gesien?  

Susanna: Nee, maar ek weet hoe hulle lyk en wat hulle doen... 

Abigail:  Wil jy sien hoe lyk ‘n heks Susanna?  

Susanna:  Nee...ek weet nie...miskien sal ek dalk eendag een wil sien... 

Mercy: Dalk is daai eendag vandag...Kom jy saam?  



Mary:  Susanna! Nee! Ons mag nie...Dis is gevaarlik in daardie gedeelte van die bos. Kom 

ons loop nou.  Mevrou Proctor wag seker al vir my.  

Abigail:  En wat moes jy vir die Koningin gaan koop het? (sy gryp die mandjie uit haar 

hande en krap daarin. Sy haal die bottel wyn uit en swaai dit tergend voor Mary rond) 

Mary: Gee terug! Abby! Abigail! Seblief, daardie bottel het ‘n fortuin gekos...Ek moes dit 

spesiaal vir Meneer Proctor gaan koop het...seblief gee dit terug, netnou val dit en breek dit 

flenters...hy sal my slaan...Seblief!  

Abigail:  So die wyn is vir John Proctor...Dit is ‘n baie goeie appelwyn hierdie! (sy trek die 

kurkprop uit) Net die beste vir John Proctor en sy Koningin...(sy vat ‘n sluk) 

mmmm....Uitstekend!  

Mary:  Abby! Is jy mal!  

Mercy: Wat? Het jy nog nooit wyn gedrink nie Mary?  

Mary:  Gee dit terug!  

Abigail:  Jy moet net nie dat John teveel hiervan drink nie Mary....Mans en wyn is ‘n 

gevaarlike ding... 

Mercy: (giggel) Te veel wyn laat vir klein Proctortjie verdwyn!  

Betty:  Haai, het oom John en Tannie Elizabeth dan ‘n babatjie? Wie is klein Proctortjie? 

Huh, Mercy?  

(die meisies skaterlag nou)  

Mercy:  Gee my ‘n sluk, laat ek proe! Toe kom Ruth, kom vat ‘n kappie...dalk sien jy jou 

dooie boeties en sussies sonder dat Tituba ons hoef te help...(sy pluk vir Ruth nader)  

Ruth:  Vlieg hel toe en terug. Los my uit Mercy! Ek sal my ma vertel wat julle gedoen het.  

Betty:  Mag ek ook proe...asseblief?  

Abigail:  Natuurlik Betty...die wyn kan amper net so goed soos Tituba toor. Dit maak alles 

wat sleg is weer reg. (sy gee vir Betty ‘n slukkie, sy hoes en stik van die sterk smaak) 

Mary:  Gee dit nou terug!  



Mercy: (lag lekker) Nee wat ou Betty, jy is nog ‘n babatjie! Jy het nog baie om te leer by 

Abby voor jy ‘n groot meisie kan wees!  

Abigail:  Toe sussie! Sluk hom!  

Daar is ‘n groot gelag en Betty probeer weer ‘n sluk vat.  

Betty: Die goed laat my kop draai.  

Susanna: Mercy, asseblief, kan ons nou gaan.  Mary en ek moes al lankal by die huis gewees 

het.  

Mary:  Gee dit nou dadelik terug. Abigail! Los dit nou! Asseblief laat ons gaan.  

Abigail: Wag eers bietjie, jy kan nou jou kosbare wyn terugkry...(sy gryp die bottel) Dalk 

moet ek in hierin spoeg – sodat John Proctor kan proe hoe proe ‘n regte vrou se soene...Stuur 

hierdie vir liewe Koningin Elizabeth. (sy bring die bottel na haar mond) 

Mary:  Abigail! Wag. Moenie. Asseblief.  

Abigail:  (dink skielik aan haar plan) Natuurlik liewe Mary...Ek sal mos nou nooit so iets 

doen nie.  Hierdie wyn is te goed om op ‘n slet soos Elizabeth Proctor te mors. Ek sê jou 

wat...Gee die wyn vir my. In ruil vir iets anders... 

Mary:  Wat? Nee! Abby asseblief, wat wil jy met die wyn maak?  

Abigail: Ek gaan dit vir Tituba gee.  

Susanna:  Wat?  

Mercy: Hoekom?  

Abigail:  In ruil vir ‘n gunsie. Sy sal nie nooit nee sê vir wyn nie. Sy suip graag.   En Mary, 

dan kan ons haar vra om vir jou ook ietsie te gee...of hoe?  

Betty: (opgewonde) En vir my! En vir my!  

Abigail: En vir jou. Natuurlik.  

Mary: Abby...asseblief. Ek wil niks van jou of Tituba hê nie. Gee net die wyn en laat ons 

gaan.  



Abigail:  Jy kom saam.  

Mary:  (verskrik) Maar...ek...ek kan nie! Wat sal Meneer Proctor sê as hy moet uitvind.... 

Abigail:  As John jou kom soek dan kan hy my saam met jou kry....Kom Elizabeth saam dan 

slaan ek sommer twee vlieë met een klap vrek...Kom Mary. Hou jou bek. Ons is reeds laat.  

Susanna:  Maar Abby... 

Mary:  Ek sal nie. Hou jou wyn.  Ek loop. 

Abigail:  (ruk haar aan haar arm terug) Jy sal doen wat ek sê of... 

Mary:  Of wat?  

Abigail:  Of ek maak jou saam met Elizabeth Proctor vrek. 

Ruth: Kom. Dit raak laat. Tituba sal gaan slaap.  

Abigail:  Tituba slaap nooit nie.  Toe Mary, druk die kurkprop stewig vas.  Laat ons gaan.  

Ruth:  Dit word donker. Ons moet gou maak. Ek wil by die huis kom. My ma wag. 

Betty:  (vir Susanna) Het jy al ooit ‘n regte heks gesien? Huh Susanna? Het jy?  

Susanna:  Nee...Ek het nog nooit nie. Vanaand gaan my eerste keer wees. 

Betty:  Ek ook nie! Jippie! Ek kan nie wag nie! (sy huppel opgewonde rond)  

Mercy:  Abby, wat is dit wat jy vir Tituba wil vra?  

Al die meisies begin dieper in die bos in te loop.  Mary loop heel agter, stadig en traag. 

Abigail draai om en roep haar.  

Abigail: (vir Mercy) Jy sal sien. (kyk om) Kom Mary. Mary! Tel op jou voete. Loop.  

Mary:  Ek haat jou Abigail. Ek haat jou.  

Abigail: Mary...Jy moet jou woorde reg kies. Jy weet nie wat haat is nie. Vanaand sal ek vir 

jou wys wat haat is.  

 

 



Toneel 2           Skerms -  Die woud en Tituba se vuur     Musiek:  Bostoneel scenechange 

Die woud en die duiwelsdans 

Die ligte verdonker. Die projeksies van die woud verskyn op die skerms.  Die skerms word 

saam met die musiek al in die ronde gedraai terwyl die musiek speel.  Die meisies lag en 

giggel, dit moet van al die kante van die verhoog af kom – die gehoor moet voel of hulle in 

die middel van woud is, met al die meisies rondom hulle.  Die meisies hardloop heen en weer 

oor die verhoog, verskyn agter die skerms ensovoorts. Die gevoel wat geskep moet word is 

spokerig en makaber. Die projeksie van Tituba se vuur verskyn op die middelste skerm, die 

skerm word van agter belig, Tituba se skaduwee is van voor sigbaar waar sy voor haar 

vuurtjie sit en wieg. Die musiek doof uit en al die dogters sit gebondel en hurkend eenkant en 

fluister. 

Susanna: (fluister) Is dit sy?  

Mercy:  Ja.  

Betty:  Wat doen sy? Is sy besig om te toor? Huh Abby? Dink jy sy toor?  

Mary: (amper huilend) Asseblief Abby, kom ons gaan terug huis toe. Ek wil nie hier wees 

nie.  

Abigail:  Hou jou bek. Ruth...Toe, gaan praat met haar. Sy weet mos jy kom.  

Ruth:  Ek...ek weet nie of sy... 

Tituba:  (kyk op, lae donker stem) Wie is daar?  

Betty:  (gee ‘n gilletjie) Sy weet ons is hier!  

Abigail:  Sjuut...Toe Ruth...Gaan in.  

Tituba:  Ruth Putnam....Tituba het gehoor jy gaan kom. Tituba weet jy is hier.  

Ruth:  (loop bewend vorentoe) Tituba...Dit is ek. Ruth. My ma het my gestuur.  

Tituba:  Is jy alleen? Tituba kan nie met die dooies praat as daar teveel lewendes rondom 

hulle kuier nie. Hulle raak bang of kwaad of soms jaloers...dan wil hulle terugkom en van die 

donkerman af weghardloop... 



Ruth: Waarheen wil hulle hardloop  Tituba?  

Tituba:  Terug na ons. Hulle wil weer tussen ons kom bly.  

Ruth:  (vir die ander) Julle moet huis toe gaan. Julle gaan die dooies wegjaag. 

Mary:  Kom ons gaan asseblief!  

Susanna:  Maar ek wil haar sien! Ek het nog nooit ‘n heks gesien nie.  

Betty:  En sy moes nog vir my iets getoor het...Sies Ruth, jy is selfsugtig! Ons het al die pad 

gestap... 

Abigail: Ons gaan nêrens nie. Roep haar.  

Tituba:  Ruth Putnam. Tituba is moeg. Tituba maak vuur. Jy moet gou maak.  

Ruth: Tituba...Hier is...Hier is nog mense wat jou wil sien.... 

Tituba: (kom agter die skerm uit) Wat wil hulle hê? Wie soek vir Tituba? (sien vir Betty) 

Betty! Klein Betty! Wat maak jy hier in die woud?  

Betty:  (spring agter Abigail in) Tituba...nee, moenie my toor nie! Ek is jammer...Ek sal huis 

toe gaan en soet wees en nooit weer vir pappa kwaad maak nie... 

Tituba: (sy hurk liefdevol voor Betty) Betty, my klein Betty...Tituba is lief vir Betty, baie 

lief...Tituba maak nie Betty seer nie, want Betty is Tituba se klein dogtertjie...Kom hier. 

Tituba vat jou huis toe.  Julle mag nie hier wees nie....Die bos is donker...hier is nie lig nie... 

In die bos kom dans die duiwels. 

Mary:  Kom ons gaan seblief. 

Abigail: Dans jy saam met die duiwel Tituba?  

Tituba:  Tituba dans nie saam nie. Tituba maak net die musiek. 

Mary:  Kom nou! (Mary swaai om, maar Mercy spring voor haar in)  

Betty:  Tituba, is jy ‘n heks?  

Tituba:  Tituba is nie ‘n heks nie.  Tituba kan nie vlieg nie. Nooit nie. Tituba het voete soos 

‘n mens, niks vlerke nie. 



Ruth:  Maar jy kan met die dooies praat en hulle roep?  

Tituba:  Tituba kan.  

Mercy:  Vra haar nou!  

Ruth:  My ma stuur hierdie vir jou.  Appels en brood.   

Tituba:  Wat moet Tituba doen?  

Ruth:  My boeties en sussies oproep uit hulle grafte...My ma wil weet waarom is hulle so 

skielik dood en wie het hulle kom haal...Sy sien hulle elke aand in haar drome Tituba...Dit 

maak haar mal...Tituba...Dit maak my mal! Asseblief, roep hulle en vra hulle waarom is hulle 

so vinnig weg, dat my ma rus vir haar siel kan kry.  

Mercy:  Hoekom teister die dooies so vir Ann Putnam? Tituba? Is die dooie kinders by die 

duiwel? Hoekom kry sy sulke vreeslike nagmerries?  

Tituba: Tituba sal kan sien. Tituba ken die bos. Dit is hier waar die duiwels dans...Tituba ken 

hulle. Tituba kan hulle sien.  

Ruth:  Sal jy hulle vir my kan roep?  

Tituba: Tituba sal. Gaan in Ruth. Gaan wag vir my.  

Mercy: Kom ons gaan in. Ek wil sien wat doen sy.  Dis benoud hier binne, my rok se moue 

laat my sweet... 

(Ruth en Mercy verdwyn agter die skerm, net hul skaduwees is sigbaar.  

Betty:  Ek wil ook sien Tituba! Asseblief kan ek sien hoe toor jy?  

Abigail:  Betty hou jou mond.  

Tituba:  Klein Betty gaan siek worrd hier buite...Gaan sit binne by Tituba se vuur. Tituba 

gaan jou nounou huis toe vat. 

Betty:  Maar eers as jy vir my ietsie getoor het Tituba! (sy giggel) Ek gaan tog ‘n koningin 

word vanaand...Tituba gaan vir my ‘n paleis toor met baie bediendes en appelpoeding en 

room! (sy huppel dol gelukkig rond en hardloop agter die skerm in waar Ruth en Mercy sit en 

wag, hul skaduwees word sigbaar) 



Susanna:  Dit moet ek sien! Ek is jammer Mary...maar ek het nog nooit ‘n regte heks gesien 

nie. Tituba gaan vanaand toor, sy gaan toor! Ek wil gaan kyk...Net vir ‘n rukkie...’n klein ou 

rukkie...Jammer Mary...(sy hardloop agter Betty aan) 

Mary: Nee wag! Susanna! Is jy mal? Dit is duiwels! Sy is ‘n heks! Hulle...hulle gaan ons 

almal hang...Susanna...Asseblief... 

Susanna:  (kyk eenmaal om) Jammer Mary. (sy verdwyn agter die skerms) 

Tituba begin nader loop aan die skerm. Abigail hardloop nader en keer haar.  

Abigail:  Tituba...wag...ek wil jou iets vra. 

Tituba:  Tituba luister... 

Abigial:  Mary, kom gee hier.  Mary! Bring vir my die wyn!  

Mary:  Asseblief Abigail...ek wil nie meer hier...Kan ons huis toe gaan? Asseblief? Ek is 

bang..ek is so vreeslik bang.... 

Abigail:  Mary! Hou nou op! Gee hier. (sy ruk die wyn uit Mary se mandjie) Tituba....Ek gee 

vir jou hierdie goeie bottel appelwyn...in ruil vir iets anders... 

Tituba:  Tituba het lanklaas wyn gehad...Dit is koud in die bos...Tituba maak vuur, Tituba 

maak altyd vuur...Nou kan Tituba die vuur van binne maak...(sy gryp gulsig na die bottel, 

maar Abigail lag en ruk weg)  

Abigail:  Nie so vinnig nie....’n Guns vir ‘n guns.... 

Tituba:  Wat wil jy hê?  

Abigail:  Ek het ‘n man lief Tituba... 

Tituba:  Tituba weet van liefhê...Tituba het vir Betty net so lief. Klein Betty is Tituba se 

dogtertjie... 

Abigail:  Ek praat nie van sulke liefde nie...Tituba...Ek het die man lief. Ek wil hom vir 

myself hê, maar hy is getroud.  En ek haat haar.  Ek haat sy vrou.  

Tituba:  Wie is die vrou?  

Abigail:  Elizabeth Proctor...Tituba, ek wil haar doodmaak.   



Mary:  (geskok) Abigail!! 

Abigial: (sy raak soos ‘n mal dier) Bly stil! Bly net stil! Wat weet jy van liefde Mary! Ek het 

by John Proctor geslaap...Ek het sy lyf geproe! Ek wil hom terughê, hy het gesê hy is vir my 

lief...En toe skielik toe kom sy vrou...Ek sal haar...Tituba, ek wil haar doodmaak. 

Tituba: Nee! Nee! Tituba steel nie nie siele vir die Donkerman nie.  Tituba is lief vir die lig. 

Tituba is lief vir klein Betty. 

Abigail: (dreigend) Ek sal sê jy is ‘n heks Tituba.  Ek sal vir die hele Salem vertel jy is ‘n 

heks. Jy het nie ‘n baie goeie naam hier in ons dorp nie. Ek sal vir almal vertel jy het vir 

Betty getoor...Hulle sal jou hang Tituba...Hulle sal jou hang en jy sal nooit weer vir Betty kan 

sien nie.... 

Tituba: Nee! Nee! Nie klein Betty nie! Tituba is nie ‘n heks nie...Tituba kan nie vlieg 

nie...Tituba het nie vlerke nie, net voete soos ‘n mens...Tituba is baie lief vir klein Betty.  

Abigail:  Dan het ons ‘n ooreenkoms. Elizabeth Proctor se lewe vir joune.  Dit is nie baie 

moeilik nie Tituba...Jy sê my net hoe ek haar kan doodmaak...die res vergeet ons. Jy sal my 

nooit weer sien nie Tituba, ek sal by John Proctor gaan bly en jy sal my nooit weer sien nie.  

Mary:  Jy is mal! Jy is heeltemal MAL! Abigail, asseblief!  

Abigail:  (sy draai om en stamp haar hardhandig eenkant toe dat sy agteroor val) Nou bly jy 

stil! Ek het hom lief Mary...My hart is vol van liefde, maar die haat is besig om dit op te 

vreet...Ek sal haar vrek maak.  Net soos ek jou sal vrek maak.  Los my nou uit – ek moet dit 

doen.  

Mary:  (begin te huil)  Abigail...Asseblief...ek wil huis toe gaan.... 

Tituba:  Tituba se lewe vir die ander vrou se lewe... 

Abigail: Ja.  

Tituba: Jy wil doodmaak.  

Abigail:  Dit is die enigste manier Tituba...Ek moet doodmaak, want dit is al hoe ek sal kan 

lewe...Verstaan jy Tituba?  

Tituba:  As jy wil bloed sien moet jy eers bloed gee... 



Abigail:  Ek sal enige iets doen... 

Tituba:  Kom...Dit is laat...Tituba wil gaan slaap.  

Abigail en Tituba verdwyn agter die skerms in. Mary staan alleen eenkant. Sy is bang en 

verward. 

Mary:  Abigail...Abigail wag....Abigail...asseblief...(begin huil) Kom ons gaan huis 

toe...asseblief...Abigail.... 

Musiek begin te speel. Mary loop verskrik nader aan die skerms, sy staan eenkant en kyk na 

dit wat gebeur.  Die res vorm ‘n skaduspel.  Die musiek begin te speel.  Hierdie toneel moet 

gechoreografeer word, die skerms word weer rooi en oranje soos vlamme.  Die meisies dans 

om die vuur, van hulle trek hulle klere uit (slegs hul skaduwees is sigbaar en dit word bloot 

voorgestel dat hulle “kaal” is wanneer hulle klere uitgetrek word, die dans is makaber en 

spokerig, uit die skaduwees kan daar gesien word dat die meisies al hoe wilder dans, Tituba 

sit en wieg en lig soms haar hande op, daar kan ook gesien word hoe Abigail iets uit ‘n 

kommetjie drink. Wanneer die musiek se ritme verander word ‘n man in ‘n jas en hoed skielik 

sigbaar.  Hierdie is die Verteller wat instaan vir Eerwaarde Parris.  Die man gaan staan 

verskrik eenkant, hy sien die meisies dans.  Hy hardloop geskok nader.  Mary sien hom eerste 

raak, sy hardloop verskrik na die ander.   

Parris:  Betty! Betty is dit jy? Betty! (woedend) Betty!!!  

(Die meisies skrik, slegs skaduwees is nou sigbaar.  Van die meisies lag ander probeer 

weghardloop. wanneer die musiek verander is meeste van die meisies reeds weg, in die chaos 

hardloop Betty voor die skerms verby, sy skrik as sy haar pa sien en val flou. Sy lê leweloos 

op die verhoog. Eerwaarde Parris hardloop geskok nader en kniel by haar.  

Parris:  Betty? Betty my kind, word wakker....Betty maak oop jou ogies...Betty! Betty! 

Liewe Here, wat het jy gedoen? My kind, wat het jy gedoen? Betty! (hy sak snikkend oor 

haar) Kan jy my hoor? Wat het jy gedoen my kind? Wat het jy gedoen? Betty...(hy tel haar 

op en dra haar af)  Help! Iemand! God, help ons....God help ons.... 

Die ligte doof uit en scenechange vind plaas.  Die volgende toneel speel af in die huis van 

Eerwaarde Parris en Betty Parris.  Op die verhoog staan ‘n bedjie met ‘n kassie en ‘n 

lampie.  Betty lê in die bed, sy is soos ‘n dooie. Sy kan nie praat nie, sy lê net leweloos op die 

bed.  Die toneel begin waar Mercy en Abigail bekommerd in die kamer rondloop. 



Toneel 3  

Betty Parris         

Musiek – Tussenspel Scenechanges    

Projeksies: Huis van Eerwaarde Parris en sy dogter Betty Parris (b)      

*Gebasseer op ‘n toneel vanuit “Die hekse van Salem” Arthur Miller 

Parris:  (voiceover) Ek sal hulle in ‘n psalm voorgaan, maar niemand sê iets van heksery 

nie...Ek weier om dit te bespreek.  Abigail...Kyk mooi na haar.  As sy na die venster toe wil 

gaan, roep jy my dadelik. Sy het bomenslike krag in haar arms vandag... 

Abigail:  Ek sal oom.  

Mercy:  Hy is weg. Toe praat vinnig...(gespanne) Wat gaan aan met haar? 

Abigail:  Ek weet nie. Ek weet nie wat makeer haar nie...Is die mense nog hier? 

 Mercy:  Ja, julle hele voorhuis is vol mense van die dorp.  Abby, ek het gehoor hulle gaan 

Dominee Hale laat kom vanaf Beverley...om die hekse te kom uitwys...Abby? 

Abigail:  (hoor haar skaars) Wat makeer Ruth?  

Mercy:  Ek weet nie, maar dis grillerig – van gisteraand af loop sy soos ‘n dooie rond. 

Abigail:  (gaan na Betty se bed, sy is vreesbevange) Betty! (sy roer nie, Abigail skud haar) 

Hou nou op hiermee! Betty! Sit regop!  

Mercy:  Het jy al probeer om haar ‘n klap te gee? Ek het vir Ruth ‘n taai een gegee en dit het 

haar vir ‘n rukkie laat wakker word. Passop, kom ek wys jou hoe... 

Abigail:  (keer haar) Nee, los, netnou kom hy terug. Luister Mercy...As hulle ons oor 

gisteraand uitvra moet jy sê dat ons gedans het – ek het hom klaar vertel. 

Mercy: Goed. Wat nog?  

Abigail:  Hy weet dat Tituba Ruth se sussies en boeties uit die graf uit opgeroep het.  

Mercy:  En verder?  

Abigail:  Hy’t jou kaal gesien. 



Mercy:  (bars uit van die lag) O, bliksem!  

(Mary kom uitasem ingehardloop, sy stop verskrik as sy vir Betty sien) 

Mary:  Abby...Abby ek het so gou gekom soos wat ek kon.  Wat gaan ons doen? Die hele 

dorp is besig om mal te word. Ek kom nou net van die plaas af en almal praat oor heksery!  

Hulle gaan sê ons is hekse Abby! Abby, hulle gaan ons hang!  

Mercy:  (kyk na Mary) Ek het geweet sy is ‘n pisgat...Sy gaan hulle alles vertel Abby, ek kan 

dit sommer sien. Ons moes geweet het sy sal vertel. 

Mary:  Abby, ons sal moet vertel. Hulle hang mens op vir heksery – soos twee jaar gelede in 

Boston! Ons moet die waarheid praat, Abby.  Vir die dansery en al die ander goed sal jy maar 

alleen die skuld moet dra. Ek... 

Abigail: O nee wag...Ons sal die skuld dra. 

Mary:  Maar ek het niks gedoen nie Abby. Ek het maar net gekyk!  

Mercy:  (staan dreigend nader) Ja, jy’s baie lief om te kyk nê Mary Warren! Van al die kyk 

het jy so lekker gekry dat jou tieties punt in die wind gestaan het...Toe stry? 

(Betty kreun skielik. Abigail skrik en draai dadelik na haar toe) 

Abigail:  Betty? Kom nou Betty-lief, word wakker. Kyk, dis Abigail.  (sy trek Betty orent en 

skud haar hardhandig) Betty! Ek sweer ek sal jou vrek slaan! Betty! (sy kreun weer) Nou toe 

nou, dit lyk my jy het reggekom...Ek het met jou pa gepraat en ek het hom alles vertel.  So 

daar is niks om voor... 

Betty:  (skrik skielik wakker, haar oë is wild, sy spring reggop en probeer van Abigail af 

weggkom)  Ek wil my mamma hê!  

Abigail: (sy is lam van skok, probeer stadig nader aan Betty loop) Betty....wat makeer jou? 

Jou mamma is lankal dood en begrawe!  

Betty:  Ek sal na mamma toe vlieg! Ek sal vlieg! (sy strek haar arms hoog op in die lug asof 

sy wil vlieg)  

Abigail: (gryp haar arms vas) Betty! Luister na my! Ek het hom als vertel, hy weet nou, hy 

van alles wat ons –  



Betty:  Jy’t bloed gedrink Abigail! Jy het hom nie dit vertel nie!  

Abigail:  (geskok) Jy sê dit nooit weer nie! Betty, jy mag dit nooit weer –  

Betty:  Jy het! Jy het! Jy’t ‘n toormiddel gedrink om John Proctor se vrou dood te maak! Jy’t 

dit gedrink om vir Mevrou Elizabeth Proctor dood te maak!  

Abigail:  (klap haar deur haar gesig) Hou jou bek! Bly stil!  

Betty: (sy sak op die bed neer en bars in trane uit) Mammie...Mamma... 

Abigail:  Nou luister julle almal....almal van julle...Ons het gedans. Ons het net gedans. 

Tituba het Ruth Putnam se sussies en boeties opgeroep. En dit is al.  Julle beter my mooi 

verstaan....as enige een van julle ‘n woord sê oor die ander goed...ek sal...ek sal julle kom 

vrek maak in julle slaap...Ek sweer ek sal. En Mary, jy is heel eerste op my lysie...Verstaan 

julle my?  En Betty...luister, hou op tjank...(sy ruk haar regop) Hou op met hierdie speletjie! 

(sy skree) Ek sê hou nou op hiermee!  

Bettie verslap in haar arms en sy sak leweloos terug op haar kussings neer. 

Mary:  (histeries van vrees) Wat gaan aan met haar? (Abigail kyk verskrik na haar) Abby, sy 

gaan doodgaan! Dis sonde om geeste op te roep en ons –  

Abigail:  Hou jou mond, Mary Warren...Hou jou bliksemse bek! Ons het gedans.  Dit is 

al...(fluister) Ons het net gedans.  Ons het net gedans! Ons het net gedans!   

Die ligte verdonker en scenechange vind plaas. Musiek van die Openingstoneel speel weer.  

Die skerms word nou teenaan mekaar geskuif en die projeksies van die hoftoneel verskyn.  

Daar is ‘n koorbankie op die verhoog en die bankie waaragter die aangeklagte verskyn.  

Mary Warren is alleen op die verhoog en sy is duidelik senuweeagtig.  Terwyl die musiek 

speel praat die verteller.  Die verteller tree in hierdie toneel op as Onder-Goeweneur 

Danforth.   

 

 

 

 



Toneel 4       Musiek – Openingstoneel    Skerms – Projeksies van Hoftoneel (a +b)       

Die hof en kruisverhoor van die kinders 

Verteller:  (voiceover) Die nuus het gou deur Salem versprei van nag in die woud en dat die 

meisies kaal om die vuur gedans het en geeste opgeroep het vanuit die doderyk.  Betty en 

Ruth was beide deur geeste beset – of so het die storie geloop. Die storie oor die jong meisies 

en hul heksery het soos ‘n veldbrand deur Salem versprei. Abigail Williams het haar woord 

gehou, sy het getuig dat sy slegs gedans het.  En so ook die ander dogters. Hulle was bang en 

het gevrees vir hul eie lewens. Abigail het selfs sover gegaan deur te getuig dat sy ‘n 

boodskapper van God was en dat sy hekse kon uitwys.  Die Goewerment  verteenwoordig 

deur die Onder-Goeweneur Danforth en Dominee Hale het haar aangestel om diegene wat 

deur bose geeste en donker magte beset was te kom uitwys.  Abigail was oornag ‘n heldin 

wat die werk van die Liewe Vader kom verrig het op aarde, in Salem, hier sou sy die wat 

onrein was  kom uitwys en hulle sou sterf aan die galg. John Proctor se vrou is deur Abigail 

uitgewys as ‘n heks en sy is voor die regter geroep waar hy haar tot haar dood te vonnis. 

Abigail wou haar sin hê, sy moes Elizabeth doodmaak.   Al moes sy lieg en bedrieg en 

onskuldiges aan die galgtou laat hang. Abigail het haar woord gehou.  Maar nie Mary Warren 

nie. Mary Warren kon dit nie verduur nie. Sy is deur John Proctor gedwing om teen Abigail 

te getuig, vir haar eie onskuld en so ook vir die lewe van sy vrou.  

*Verwerk en vertaal vanuit The Crucible – Arthur Miller 

Danforth:  (voiceover) Beloof jy om die waarheid te praat, slegs die waarheid en niks anders 

as die waarheid nie, so help jou God.  

Mary:  (vreesbevange) Ek belowe. 

Danforth:  (voiceover) Mary Warren...Waarom het jy skielik van standpunt verander? Het 

Meneer John Proctor jou ooit gedreig of staan jy hier vandag met ‘n skoon gewete voor my 

en voor die Hemelse Vader? 

Mary:  Hy het my nooit gedreig nie. Ek is hier uit eie wil.  

Danforth:  (voiceover) Is jy seker hiervan? 

Mary:  (stem bewend van vees) Ek is Meneer.  

Danforth:  (voiceover) Mary?  



Mary: Ek sweer. Ek is hier uit eie wil.  

Danforth:  (voiceover) Wil jy dus vir my sê jy weet jy het vals getuienis in hierdie hof 

gelewer teen onskuldige lewens en dat jy geweet het jou dade sal hul laat sterf aan die galg? 

(sy antwoord nie) Antwoord my!  

Mary:  Ek het.  

Danforth:  (voiceover) Ek skaam my vir jou dade meisiekind.  Hoe het jou ouers jou groot 

gemaak? Weet jy dan nie dat God alle leuenaars verafsku nie? Of praat jy steeds nie die 

waarheid nie?  

Mary:  Ek praat die waarheid Meneer.  Ek is ‘n kind van die lig. Ek is met God. Ek kan nie 

meer lieg nie! Ek belowe! Dis die waarheid. 

 Danforth:  (voiceover): Jy het sopas getuig dat jy nooit enige geeste of bonatuurlike magte 

kon sien nie, dat jy geen gawe besit om met die onderwêreld te kommunikeer of om die 

duiwel se dienaars te besweer nie..Is dit waar?  

Mary:  (huilend) Ja meneer.  

Danforth:  (voiceover) En tog het jy gister mense beskuldig van heksery, jy het gesê jy kon 

sien hoe die geeste hulle ligame verlaat, jy kon voel hoe hulle jou wurg... 

Mary:  Ek het dit alles opgemaak Meneer. (sag) Dit was net speletjies...  

Danforth:  (voiceover) Ek kan jou nie hoor nie. Herhaal. 

Mary:  Dit was net speletjies...Meneer. 

Danforth:  (voiceover) Speletjies? Maar Eerwaarde Parris het self kom voel hoe koud het jou 

ligaam geword, ek het jou ‘n paar keer van die vloer af opgetel, jou lyf was soos ys...jy het 

menigte male flou geword....As dit alles speletjies was, kan jy mos nou ook flou word.  Toe 

kind, bewys jou standpunt...word flou.  

Mary:  (paniekerig) Maar...Maar Meneer...Ek kan nie nou flou word nie.... 

Danforth:  (voiceover) En hoekom nie? 

Mary:  Ek...ek weet nie....Meneer asseblief....Ek, ek kan nie... 



Danforth:  (voiceover) So met ander woorde jy het nie nou die mag om flou of yskoud te 

word nie...Mary?  

Mary:  Ek...Ek...Dit was alles net opgemaakte stories! Ek het nooit regtig geeste gesien nie 

Meneer.  Ek...Ek het sommer net flou geval omdat ek gedink het ek sien iets... 

Danforth:  (voiceover – kwaad) Gedink! Hoe kon jy gedink het jy sien geeste!  

Mary: (bang) Maar ek het niks gesien nie...Meneer, ek sweer...Ek het nooit iets gesien 

nie...Ek weet nie hoe het dit gebeur nie, ek het net flou geword.  Ek het die ander meisies 

hoor skreeu, en Meneer, Meneer het hulle geglo...Toe het ek gedink dit is maar net ‘n 

speletjie...Dit was net ‘n speletjie aan die begin, maar toe begin die hele Salem saamskreeu en 

toe word ek bang...ek het gedink ek sien iets, maar ek het nie. 

Danforth:  (voiceover) Genoeg! Bring vir my die ander dogters in!  

( al die dogters kom ingestap in ‘n ry, Abigail heel voor. Sy gluur Mary aan.  Almal gaan sit 

op die koorbankie aan die oorkant van Mary se getuienis-bankie)   

Danforth: (streng) Abigail Williams...Abigail..Ek vra jou nou vandag om jou hart oop te 

maak en vir my die waarheid te vertel.  En wees gewaarsku kind, vir God is elke mens en sy 

siel kosbaar, selfs die sondaars, en om die lewe van ‘n onskuldige mens weg te neem is ‘n 

onvergeeflike daad -  in my oë en in God sin.  Is dit moontlik dat hierdie geeste en 

bonatuurlike magte wat jy die afgelope week hier uitgewys het, nie dalk blote oëverblindery 

en illusies was nie?  Abigail – het jy met sekerheid hierdie dinge van die duiwel en sy donker 

magte waargeneem? Abigail?  

Abigail:  (donker) Ek waarsku u Meneer Danforth....Daar is net een God.  Ag u uself nou 

hoër as ons hemelse Vader dat u dink u nie aangeraak kan word deur die mag van die Duiwel 

nie? U moet versigtig wees Meneer Danforth...die Duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu en 

hy verskeur siele waar hy kom – sondig of onskuldig...u behoort dit tog te weet...Daar is... 

(sy stop skielik en kyk verskrik op na die dak)  

Danforth:  (voiceover) Wat is dit kind? Abigail? Hoekom stop jy so skielik?  

Abigail:  Ek...ek weet nie...(in ‘n fyn bewende stem terwyl sy haar arms om haar lyf slaan) 

Ek...Ek kry skielik so koud.  Dit is asof hier ‘n yskoue wind hier inwaai...(haar oë pen Mary 

Warren vas)  Hier is ‘n koue wind...’n yskoue wind hier binne.  



*Nota aan regisseur: Indien nodig kan musiek saggies begin speel- dieselfde musiek wat 

gebruik is tydens die Duiwelsdans in die bos. 

Mary:  (verskrik) Abby? Wat maak jy?  

Mercy: (bewend) Meneer, ek kry koud...ek vries!  

Mary:  (histeries) Hulle jok! Hulle almal jok! Abby, hou op asseblief!  

Mercy:  Mary, hoekom stuur jy jou swart skaduwee om my te om versmoor...Dis koud Mary, 

asseblief...dis koud... 

Mary:  Meneer! (sy is pleitend) Asseblief Meneer, ek sweer...hulle maak dit op!  

Susanna:  Ek vries! Help! Ek vries!  

Abigail:  Die wind...Dit is die wind!  

Mary:  Abby! Moenie dit doen nie! Stop.  

Danforth:  (voiceover) Mary Warren! Jy is boser as die duiwel self! Laat gaan jou gees uit 

hierdie onskuldige kinders! Ek beveel jou dadelik!  

Mary:  Meneer asseblief! (bars in trane uit) Meneer Proctor, laat my gaan...ek kan nie meer 

hierdie getuienis lewer nie...Meneer!  

Abigail:  Jou skaduwee Mary...Vat weg jou skaduwee...(sy kyk skielik op na die dak en swaai 

wild met haar arms) Weg! Gaan weg! Weg!  

Danforth: (voiceover) Wat is dit kind? Wat sien jy? Ek sien niks! Abigail...Wat sien jy?  

Mercy:  (staar na die dak en wys met haar vinger) Daar! Daar sit sy...op die balkon... 

Abigail:  Hoekom doen jy dit Mary? Die geel vink...Die geel vink... 

Danforth: (voiceover) Dogters...Sien julle ‘n geel vink? Waar? Ek sien niks.  

Abigail:  (keer skielik vir haar gesig) Nee! Eina! Moenie! My gesig....My ligaam is ‘n tempel 

van God.  Ek weet jy is nog altyd jaloers op my Mary, maar om my gesig stukkend te 

krap...jy is boos...Dit is ‘n sonde! Eina! Nee!  Moenie! Nee, ek sal nie stilbly nie...Ek lewe 

nou in die lig... 



Mary:  Meneer, hulle lieg! Hulle lieg! Dit is alles net speletjies!  

Abigail:  Nee! Nee moenie afkom nie Mary! Nee!  

Susanna:  Haar kloue! Sy gaan ons krap! Passop.  

Abigail:  Mary, asseblief moet my nie seermaak nie, ek is jammer!  

Mary: Sy lieg! Ek doen niks. Kyk, ek doen niks!   

Danforth:  (voiceover) Nou waarom sien sy hierdie visioen? Mary? Hoekom kan al die 

dogters dit sien behalwe jy?  

Mary:  Sy lieg! Sy sien niks!  

Abigail: (praat agter Mary aan. Sy herhaal alles wat sy sê) Sy sien niks.  

Mary:  Abby! Moenie!  

Dogters: (al die meisies praat saam in ‘n spreekkoor) Abby moenie.  

Mary:  Kyk! Hier is ek.  

Dogters:  Kyk, hier is ek.  

Danforth:  (voiceover) Mary! Ek beveel jou dadelik om hierdie kinders te bevry van jou bose 

mag!  

Mary: Maar Meneer Danforth... 

Dogters: Maar Meneer Danforth... 

Danforth: (voiceover) Mary Warren, is jy een van die duiwel se boodskappers?  

Mary: (huilend) Nee! Nooit nie!  

Dogters:  Nee, nooit nie.  

Danforth:  (voiceover) Hoekom kan hulle dan net uit jou mond uit praat? Hoekom herhaal 

hulle alles wat jy sê?  

Mary:  Hulle speel net.  

Dogters: Hulle speel net.  



Mary:  (histeries) Abby, stop dit!  

Dogters:  Abby, stop dit. 

Mary:  Stop dit!  

Dogters:  Stop dit.  

Mary: Asseblief!  

Dogters: Asseblief.  

Mary:  Ek sweer, dit is nie ek nie.  

Dogters:  Dit is nie ek nie.  

Abigail: Kyk! Kyk! Sy klap haar vlerke! Sy kom af! Sy vlieg af! Mary, asseblief...moenie 

my seermaak nie!  Sy wil af vlieg...Sy loop op en af....sy is nou op die vensterbank... 

Mary:  Ek staan hier! Jy jok!  

Dogters:  Jy jok. 

Abigail:  Hier kom sy! Hardloop! Mary nee!  

(die meisies hardloop gillend weg en neem weer hul plekke in op koorbankie. Mary sak 

inmekaar, sy is histeries en ruk soos sy huil en skree.  Daar daal ‘n stilte neer, net Mary bly 

snik. Sy is buite haarself van vrees) 

 Danforth:  (voiceover) Mary...Mary Warren...kan jy my hoor?  

Mary: (spring skielik op, haar oë is wild en sy gil) Los my uit! Los my uit! Moenie aan my 

vat nie!  

Danforth: (voiceover) Mary, bedaar! Kind, luister na my... 

Mary: (bewend) Hy is die duiwel se boodskapper....Hy is die duiwel se boodskapper!  

Danforth:  Wie kind? Van wie praat jy?  

Mary: John Proctor...Hy het my gedwing om teen Abigail en die wonderwerke van God te 

kom getuig! Ek sal nie langs ‘n boodskapper van die duiwel hang nie! Ek sal nie!  



Danforth:  (voiceover) Het hy jou gedwing om die duiwel se werk vir hom te doen my kind? 

Mary:  (wild, nie haarself nie) Hy het...hy het elke aand na my kamer toe gekom....ek moes 

my naam teken...ek moes my naam teken en ek moes sweer ek sal dit doen....Hy wou my 

naam hê...”ek sal jou doodmaak” het hy gesê....”as my vrou hang sal ek jou doodmaak...ons 

moet vals gaan getuig in die hof...” Hy het na my kamer toe gekom...elke aand...sy oë was 

soos twee kole vuur, sy naels het in my nekvleise ingedruk...ek moes teken! Ek moes kom 

sweer! (sy val uitgeput op die grond neer)  

Danforth:  (voiceover) Mary, Mary kan jy my hoor?  

Mary:  Ek wil nie meer saam met jou werk nie John Proctor! Ek skeur my kontrak op! Ek 

wil nie meer jou duiwelse werk doen nie! Ek is lewe in die lig! Ek is ‘n kind van God.  Ek is 

‘n kind van God.   Abby...(sy spring op en hardloop huilend in Abigail se arms in) My liewe 

Abby...Ek sal jou nooit weer seermaak nie...Ek belowe...Vergewe my Abby...Ek is nou 

joune...Ons is een...Ons is kinders van die lig.... 

Danforth:  (voiceover – woedend) Wie is jy John Proctor? Waarvan is jy aanmekaar gesit? Is 

jy deel van die duiwel? Is jy die antichris?  Ek het genoeg van jou mag gesien en hoe jy 

hierdie onskuldige dogters teister! Hang hom! Hang hom hoog waar die hele Salem hom kan 

sien! Wie huil oor jou ligaam John Proctor – huil oor die duiwel self.... 

Musiek begin speel en die ligte doof stadig uit.  Die skerms word weer rooi belig.  

Verteller:  (voiceover) John Proctor is gehang en het onskuldig gesterwe. Sy vrou, Elizabeth 

Proctor,  het die dood vrygespring omdat sy beweer het sy is swanger. Swanger vrouens mag 

uitstel gekry het op die doodstraf tot die kind gebore was. Sy is vier jaar na John Proctor se 

dood weer getroud.  Nie lank na die Salem-verhoor nie, het die gemeenskap eenmalig besluit 

dat Parris nie meer as pastoor welkom is nie, hy het een oggend sy huis verlaat en is nooit 

weer gesien nie.  Die legende vertel dat Abigail Williams wel later uit Salem weg is na 

Boston waar sy die lewe van ‘n prostituut gelei het.  Twintig jaar na die teregstelling van 

soveel onskuldige mense het die goewerment ‘n fooi betaal aan die oorlewendes asook die 

families van die dooies om hul medelye te toon aan soveel onskuldige sterftes.  Die tragedie 

wat plaasgevind het in Salem het alles begin by onskuldige kinderspeletjies, volgens die 

dogters het hulle net in die woud gaan dans, maar wat presies in die woud gebeur het is nooit 

vertel nie.  Wat daardie aand gebeur het, het saam met baie onskuldiges aan die galgtou 

gesterwe.   



(die toneel eindig presies soos die openingstoneel. Al die dogters is op die verhoog en die 

skerms het projeksies op van slagoffers wat hang se skaduwees)  

 Musiek – Einde      Projeksie -  Slagoffers wat hang.  

Susanna:  Ek weet nie wat gebeur het nie...  

Mercy:  Ek weet nie wat gebeur het nie... 

Ruth:  Ek weet nie wat gebeur het nie... 

Mary:  Ek weet... 

Abigail:  Ons het net gedans.  

Die ligte verdonker tot ‘n blackout, slegs die projeksies op die skerms is nog sigbaar.  

DIE EINDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


