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(Karakters in volgorde van verskyning. Een man speel al die 

mansrolle.) 

JASMIEN JACOBS: Skoolhoof van ‘n hoërskool iewers tussen 

die Karoo en die Overberg. Koorafrigter.    

ADAM JACOBS: Jasmien se pa.  Middeljarig-plus. Skoolhoof 

van höerskool in Distrik Ses voor gedwonge verskuiwings.  

ANTJIE FORTUIN: Sestien.  Klein. Fyn. Gevat.  

BURGEMEESTER 

BRUIN VROUEPOLITIKUS 

CHARISMATIESE PREDIKER 

GENDERAKTIVIS 

BRUIN POLITIEKE LEIER   

ROSE MENTOOR: Middeljarig. Antjie se welsynma. Dor. 

Hard.   

FREDDIE: Antjie se broer.  Graad Elf(erig).  

GIGI SEPTEMBER: Laat-twintigs.  

DOODSKIS: Dwelmhandelaar.  Destyds leerling van Jasmien in 

Bonteheuwel.    

ROBYN FORTUIN:  Antjie se biologiese ma. In gevangenis.   
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Musiek: 

1.  “Like an eagle”. Woorde en musiek Lize Beekman. 

(My vertaling in Afrikaans): 

Soos ‘n arend vleuels ver en wyd gestrek, 

wil ek my vlerke strek 

en uitreik na die son (2x). 

 

Soms is die pad pikswart donkernag, 

Waar, waar waar moet ek gaan? 

My voete ken die weg nie, 

my oë sien dan niks nie. 

Waar, waar is die son? 

 

 

2. “Ai, check ‘ai lyfie!’ Moppie IV van Kaapse Songe. 

Woorde: Lizette Murray. Musiek: Awie van Wyk.  

Ai, check ‘ai lyfie (3x), op die kaai. 

Ai, check ‘ai lyfie (2x), 

sal jy ‘seblief tog ‘n slag omdraai?  

Heupies swaai so fraai, 

gee vir my ‘n smile. 

Hie-hier-hie, ha-ha-ha, 

ma’ da’s ‘n bokkom in djou smile!



 4 

TONEEL 1 

VERHOOG VOL PAPIERVLIEGTUIGIES.  SOOS DIE 

LIGTE OPKOM, IS JASMIEN BESIG OM EEN TE VOU.  IN  

DIE LOOP VAN HAAR MONOLOOG LANSEER SY 

VLIEGTUIE  OOR DIE VERHOOG.   MET MINDERE 

SUKSES.  

JASMIEN VERTEL   

(Slegte gooi.) My darra . . . kon hierdie goed uit enige blessitse 

ding vou. (Probeer weer.)  Hý was nou ‘n jetmaster, as daar ooit 

een was.  Maar toe hy my wou wys, toe’s ek mos te slim. Maar 

my darra . . . die laaste fancy shape en size kon hy maak. (Staan 

op en probeer weer.) Ja, Jasmien, byt op foelie en jy byt op spyt.  

Seker gebedoel dat ek hier geland het. Tien jaar gelede. Hier 

waar die vliegtuie heen en weer daar bo. Land in, land uit.  

Ander mense slaan hulle se oë op na die berge . . . As ek opkyk, 

is daai wit streep agter die Boeing aan ‘n sin op ‘n blou bord.  

Darra s’n. Was mos ook ‘n onnie. In sy kantoor, het hulle 

gehang.  Van die plafon.  Nie sy eies nie, dié wat sy skool 

kinders gemaak het. Die kinders het vir hom boodskappies 

daarop geskryf:  “Dankie vir die vlerke, Mister Jacobs.”/ 

“Meneer was vir my soos ‘n pa.”/ “As dit nie vir Meneer was 

nie . . . ’’ Ha . . .  !  Nie sleg nie.  Pa’s al donkiejare wurmkos in 

Woltemade, maar ons praat steeds. Amper soos Skype: jy sien, 

hoor, die lot.  Dis net hy’s nie regtig daar, híér, nie. Daai dae as 

my moed in die rooi lê en ek wil awol en wens die departement 
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wil my board, is dit hy wat cheer uit die wings (Oorgang.  

Neurie paar mate.) As hy my hier kan sien, sal hy sê, die dice 

het vir jou goed geval. (Belangrike voorafgaande reël. Dis die 

Adam Small-skakel.) Hier tussen Overberg en Karoo. Skape en 

koeie en varse lug. Hoop maar hy’t nie . . . gesien . . .  Die een 

wat die verste sou kon vlieg . . . voor sy in die lug was, val sy . . 

. Ai darra . . . 
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TONEEL 2 

JONG PASAFGESTUDEERDE JASMIEN JACOBS EN 

HAAR PA, ADAM JACOBS. HY SIT EN VOU 

PAPIERVLIEGTUIE.  HY LANSEER DIT MOEITELOOS EN 

ELKE KEER PERFEK. ANDERS AS JASMIEN IN 

OPENINGSTONEEL.  

PA 

Jas, kom sit gou hier. 

JASMIEN 

Ek was net gou . . . Mammie’t loop lê . . .  

PA 

Drie vuil borde is nie die dood van Katryn nie . . .  

JASMIEN 

(Onwillig.) 

PA 

As die mense in dié (vliegtuig) so weggelê het soos ek vanaand, 

het hy nie so getrek nie . . .  

JASMIEN 

Niemand het vir darra gedwing om so baie te eet nie . . .  

PA 

 Mens kind word net eenmaal op die kop geklap! Jou ma’t so 

gegrens, haar brille het glads toegewasem en jou darra se hart 

was so (yslik groot) hy kon skaars by die saaldeur uit. 
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JASMIEN 

So, is dit nou dit? Kan ek nou maar gaan slaap? 

PA 

(Beduie nee en begin met ‘n nuwe een.) Wag, ek maak net gou 

vir jou een. Spesiaal. Vir vandag . . . Sussie, het julle slim 

professore vir julle mooi vertel hoe ver die papier en die praktyk 

van mekaar verskil?  Samoesa hier, boerbeskuit daar.  Daar’s 

hy! Jet Jasmine! (Dié een vlieg foutloos.) 

JASMIEN 

Dis ‘n mooie!  Ma’ is darra nou klaar? 

PA 

Bonteheuwel gaan nie ’n piekniek wees nie . . . Jy kan nie 

mense op ‘n hoop smyt en verwag die karrentjie gaan 

klopdisselboom hol nie. Skollies, drank, dagga. Jy weet tog. Te 

veel mense het hulle joppe verloor omdat hulle nie die geld het 

om elke dag so ver te travel nie. Ledigheid ná belediging . . . Dis 

‘n dodelike som.         

JASMIEN 

(Allermins lus vir gesprek.) 

Ai darra, ons het mos al ‘n honderd keer hieroor . . .  

PA 

My aanbod staan. 

JASMIEN 

Watse aanbod? 
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PA 

Die vliegkaartjie. Dat jy padgee. Iewers anders. (Lanseer 

vliegtuig).  

 JASMIEN 

Dankie, maar nee dankie. Pa kan tog so aanhou.  Ons hét mos al 

hieroor gepraat.   

PA 

(Val haar in die rede.) Ja ja ja . . . Die offer staan nietemin. En 

van vliegtuie gepraat, die ander soort. Daais wat jou kinders 

moet vat, nie jý nie.  Jou jop is om hulle daar in te kry (beduie 

na sy kop).  Uit die agterjaarthokkies en die hoenderpoephuisies 

uit. Dít is die taaiste turksvy van skoolhou. Jy sal sien.  Om 

hulle van hier (hy gooi ‘n papiervliegtuig van laag na hoog en 

weg) tot daar te kry.   

JASMIEN 

Hoe meen Pa nou? 

PA 

Voor jy enigiets anders doen, die heel eerste dag: vat jy jou kryt 

en jy teken ‘n vliegtuig op die swartbord, dan sê jy, maak toe 

julle oë . . . Vashou, kinnertjies, nou gaan ons vlieg . . . En jy vat 

hulle uit (die klas) en oor die skooljaart, die badhuis, die Star 

Bioscope, die suikerhuise . . .   

JASMIEN 

Ma’ dis Distrik Ses! My kinders is in Bonteheuwel! 
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PA 

Moenie jou dom hou nie. Wat ook al die werklikhede van 

Bonteheuwel is.  Dis hoekom jy moet weet wat gaan aan agter 

hulle se voordeure. (Hervat sy klein preek.) Dan vat jy hulle: 

verby die smeer-shoppies en die olietenks, op teen die Weskus, 

verby die Skedelkus . . . Vyf dae van die week. As jy één wen . . 

. Jy sien, my kind: maal, deel en spel . . . Maklik.  Om hulle te 

laat glo daar’s meer as ‘n flêtjie of skoenboks in ‘n 

groepsgebied, dít is jou uitdaging.  Jy moet so met die koppies 

smokkel dat hulle wíl . . .     

JASMIEN 

 . . . Oukei oukei. As ek nie nou gaan slaap nie, sien 

Bonteheuwel my nooit, nevermaaind môreggend seven o’ clock 

. . .  

PA 

Nou toe dan, maar onthou die sterre en die 707. En daardie een 

moment wat jy ‘n kind wen of verloor . . .  

JASMIEN 

Hulle’s mos nie net vir een dag in die klas en dan’s hulle weg 

and end of story nie. Is mos jarre . . .    

PA 

(Eggo haar manier van “jarre” oorbeklemtoon.) Jarre wat jy 

soos water in jou hand dra . . .   
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TONEEL 3 

JASMIEN VERTEL 

Wat het ons dan reg gedoen, dat party kinders wel gevlieg het? 

Soos . . . Mossie Louw, nes Charmaine Malgas, uit die 

Hophuise.  Rioolplaas roep die mense daai deel . . .  (Lag so 

half, meer uit verstomming as vermaak.) Asof dit doodnormaal 

is om te woon in ‘n plek genaamd Rioolplaas! En, vir skande by 

skade, nie aan die bokant nie, maar aan die onderkant van die 

begrafplaas!  Die mense kla die dahlias vrek oor die lyksappe in 

die grond. Dis hoekom hulle eider nie tuinmaak nie . . .  (Terug 

by wenlys.) Einde van die jaar word Mossie Louw, dókter 

Mossie. Charmaine gee Engels in Korea, bid jou aan, so 

Afrikaans soos ek en Jakes Gerwel. Abigail Mugels  – een van 

my Bonteheuwel-kinders – dans in musicals. Denver Farao se 

byline sien jy elke dag in die Die Burger. Toy Groepies gee klas 

by, ag, iewers.Willem Stoffels kyk sterre op Sutherland, nog ‘n 

Rondomskrikkind. Muis Minnaar sit agter ‘n toe deur – nogal – 

in ABSA op Riversdal: Manager.  Daai klong wat tandedokter is 

in Kanada . . .  ? Hierdeur (hierdie hande) . . . Ieder en elk.  My 

hart bars uit hom nate as ek dink . . . Vlieg die wêreld vol, dié 

kinders . . . (Gehoor sien op haar gesig sy onthou dié wat nie 

gevlieg het nie.  En spesifiek die onlangse gebeure.) 
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TONEEL 4 

DOEFE-DOEF VAN ‘N KLEINDORPSE KLUB.  ANTJIE 

SIGBAAR IN UITGAANROK, NIE UITSPATTIG EN 

VULGÊR NIE. LUIDRUGTIG. SKEMERDONKER.  GELAG 

(DAAI GELAG) VAN BESOPE MANS.  HIERUIT HOOR 

ONS DUIDELIK DIE STEM VAN ROSE WAT HAARSELF 

BO DIE LAWAAI OP ‘N SELFOON. DIE GEHOOR WEET 

NIE IN HIERDIE STADIUM WIE SE STEM DIT IS NIE. 

 

ROSE 

 “. . . toe surprise ek hulle! Al wat ek sien – toe ek teruggaan vir 

my siegrets – is hierdie twee pikswart holle.  Sy en Bongani.  

Sy’t jou lekker geball! Daai poesie is toe al die tyd lánkal 

gepluk!” 

 

ANTJIE OP ROSTRUM. DIE MANSSTEMME RAAK 

HARDER EN HARDER.  EERS IS SY KAMMA-COOL EN 

DAPPER, DANS NOG BIEJTIE, MAAR RAAK AL 

BANGER.  UIT DIE STIKDONKER OM HAAR KOM EERS 

NET EEN EN DAN AL VINNIGER AL MEER 

PAPIERVLIEGTUIGIE. UITGAANROK VERKLEUR 

TOENEMEND SOOS TONEEL VORDER. 
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BURGEMEESTER 

Dankie, dankie, dankie! Meneer die Seremoniemeester, gaste, 

besoekers, plaaslike media and a very warm welcome to the 

international media . . . Who have all flocked to our brand-new 

Nelson Mandela Gedenk S . . . Memorial Hall . . .Toe ons 

Maandagoggend gaan simpatiseer by Antjie se huis in 

Soetendalstraat, moes ons ontdek dat die huis sonder ‘n druppel 

kos is.  Ons het dadelik opdrag gegee om Rose Mentoor, haar 

ma, se koskaste vol te maak . . . Genoeg vir almal onder haar 

dak. Vir nou, vir môre, vir oormôre.  Want die DA gee om vir 

onse mense . . . Soos ‘n ouer omgee vir ‘n kind.  Soos Rose 

Mentoor omgegee het vir haar vermoorde dogter.  Antjie Fortuin 

se dood was die Here se manier om Rose Mentoor se huis in 

Soetendalstraat van kos te voorsien . . . 

 

ANTJIE SKRIK. NOG KOM OP HAAR AF.  

 

VROUEPOLITIKUS 

(Sukkel op na verhoog/podium met te hoë hakke. Lees haar 

toespraak woord vir woord. Twee lyfwagte met sonbrille.) 

This moment in the history of South Africa will be remembered 

for the moment when our Ministry of Women, Children and 

People with Disablitites says enough is enough . . . We will no 

longer tolerate violence against women and children. The eyes 

of the world is (sic) on us. Our President, Mr Jacob Zuma, 
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phoned me last night from Haiti . . . (As you are aware he is in 

involved in talks to solve that country’s cholera crisis.)  He 

asked me to convey his condolences . . .   But every dark cloud 

has a silver lining . . . It is therefore my pleasure to  announce 

the establishment of a 24 hour telephone line directly to my 

office. This toll free number can be used by anybody to phone 

and report confidentially any form of violence against any 

woman or any child. We will call it the Antjie Fortuin Line. It 

will be in operation from the end of next week. Unfortunately 

we are leaving for New York tonight, but I will personally 

monitor the progress of this investigation,  from abroad.  If you 

have any questions, please address it to staff from my ministry, 

they can be found outside under the ANC banner . . .  

 

VLIEGTUIGIES VINNIGER EN MEER.   

 

CHARISMATIESE PREDIKER 

Rejoice in the Lord, rejoice!  In Exodus het God gepromise Hy 

stuur vir ons ‘n engel vooruit om ons te vat na die plek wat Hy 

vir ons voorgeberei het.  Net so is Antjie Fortuin ons vooruit na 

die hemel om vir ons ‘n plek reg te maak.  Sý is die lammertjie 

wat vir ons geslag is! Sý hang in ons plek aan die kruis!  Ons het 

so diep in die sonde en die bederf verval, dat God een van ons 

eie kinders gevat het om ons wakker te skud. Antjie se moeder 

en ander familielede moet hieraan vashou en hierin troos vind.  
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Antjie het vir my en vir jou gesterf.  Die Here het gegee, die 

Here het geneem. (Soomlose oorgang na gebed.) Lord, we 

praise you today, we sing and we dance before you!  We thank 

you for your glorious mercy and overwhelming grace! We beg 

you on our knees in the dust, we beg you to forgive us . . . 

Amen!  

 

VLIEGUTIGIES STEEDS MEER EN VINNIGER. ANTJIE 

VERSWAK SIGBAAR. 

 

GENDERAKTIVIS 

Wat help dit ons kan spog met ‘n toonaangewende Grondwet, 

een van die mees omvattendes ter wêreld, as ons elke dag 

kinders soos Antjie Fortuin faal? Die verkragtingstatistiek in 

Suid-Afrika hoor ons so dikwels, dit maak geen indruk meer 

nie. As ‘n sirene vir elke verkragting moet afgaan, sal ons mal 

word van die geloei, non-stop.  Maar dis nie net mans wat 

skuldig is nie. Vroue is ook aandadig as hulle hul seuns 

grootmaak met die idee . . . ‘n vrou is ‘n quickfix. Vir lekker lê, 

kinders maak, kos maak en  slaansak as jy ‘n uitlaatklep soek vir 

jou eie . . .       

 

AL MEER BLOED SIGBAAR OP ANTJIE SE ROK. 

   

POLITIEKE LEIER 
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Hoekom het hierdie ontsettende ding gebeur? Dit het gebeur 

omdat ons, ons bruinmense, onsself uitgeverkoop het.  Ons is 

nie meer slawe soos van ouds of slawe van apartheidsbase nie, 

maar ons is slawe van drankmisbruik en dwelmafhanklikheid.  

Hierdie ding ruk ons wakker.  Hierdie ding sê dis tyd dat ons 

ons stem . . . onse bruin stem . . . dik moet maak en opstaan teen 

die regering en al sy boeties . . . wat die jobs en die kontrakte en 

die geld onder die tafel kry. Hier waar ons vandag staan, het nie 

swartmense gebly nie, maar bruinmense: die Griekwas en die 

Hessekwas. Toe stroom die swartes in van die noorde, en die 

wittes van die suide, en vat wat ons s’n is. Onder apartheid het 

die wittes eersteklas gery op die treine en die swartes derdeklas 

en die bruines tweedeklas.  Nou’t wit en swart net omgeswop! 

Maar! Ons! Afstammelinge en erfgenote van die eerste mense 

hier! Ons! Ry! Steeds! Tweedeklas! 

  

DIE MUSIEK BEREIK ‘N KLIMAKS MET DIE DRIF VAN 

DIE POLITIKUS SE TOESPRAAK.  ALLES DAN 

PLOTSELING STIL. ‘N ASEMHALINGSOOMBLIK. OOR 

NA ROSE MENTOOR. 
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TONEEL 5  

TV-ONDERHOUD MET ‘N DIEP BEDROEFDE ROSE 

MENTOOR.   

TV-MAN 

(Direk vir gehoor.) Die einde van ‘n baie lang, baie 

uitmergelende dag . . .  Nege-uur vanoggend het ons afgeskop, 

hier in Soetendalstraat, met die huisdiens. Waar Antjie die laaste 

jare van haar kort lewe gewoon het.  Hiervandaan het die stoet 

beweeg na die Verenigde Gereformeerde Kerk in die dorp waar 

sy ‘n katkisant was, en daarna na die begraafplaas teen die bult 

vir die teraardebestelling.  Soos die stoet van hier verskuif het, 

het meer en meer mense aangesluit en saamgestap. Die hele 

dorp,  die bruin dorp, is op straat . . . Antjie se moeder, Rose 

Mentoor, het gevra dat die gesin se privaatheid gerespekteer 

word, maar wel ingewillig om met ons te praat . . .  Mevrou 

Mentoor . . .  Hier’s duisende mense om hul laaste respek te 

betoon. Wat sê . . . wat beteken, dit vir u? 

ROSE 

(Verslae.) Niks . . .  Ek wil net my baby hê. Nie al hierdie mense 

. . .  

TV-MAN 

Tog, dié dorp het seker nog nooit so iets beleef nie: joernaliste 

van oor die hele wêreld, fotograwe, die ongekende aandag . . . U 

dink nie dit wys dat die geweld in ons land, spesifiek teen vroue 

en kinders, nou breekpunt verby is nie?  
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ROSE 

(Asof sy hom wil stilmaak.) Nee . . . Ek het die begrafnisboekie, 

nie sy nie.  Sy sou my met my boekie begrawe.  So hierdie 

(mense en aandag) . . . Dis (amper onhoorbaar sag) niks . . . 

TV-MAN 

Dink u nie tog Antjie het haar lewe gegee om ons bewus te 

maak van die geweld daar buite . . . 

ROSE 

(Val hom sag, maar ferm in die rede.) Meneer, het jy kinders? 

TV-MAN 

(Onkant.) Nee . . .  

ROSE 

(Kyk met bejammering na hom.) Gaan kry eers jou eie kinders 

en dan kom vra jy my weer . . .   

TV-MAN 

(Slaan ander koers is.) Antjie se kis, Mevrou Mentoor, ek 

verneem u het ook gehelp . . . Die mooi verf, die honderde 

heldergeel smiley faces . . . 

ROSE 

Ag, so bietjie.  Nie eintlik nie. Die koorkinders . . . Dis hulle wat 

in die kerk gesing het . . . 

TV-MAN 

Ja, ja . . . ons hoor u dogter was een van die staatmaker-

koorlede. Vertel . . .  Wie was sy as sy net Antjie hier in en om 

die huis was? 
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ROSE 

Sy’t altyd met opteldiere hier aangekom.  “Ai, my kind, ons het 

skaars genoeg vir onsself.” Maar dan gee sy hulle maar net van 

haar eie bord af.  Of gaan vra by die Spar.  Sy’t glads daar gesit 

en sing met ‘n blikkie een slag. Vir die katjies, sy was mal oor 

dié tweetjies . . . Maar toe trap iemand die een hier voor in die 

pad . . . Sy was (bewoë) . . . dit het haar . . . (praat oënskynlik 

swaar) vreeslik ge-upset. Sy’t hier ingekom met die dingetjie, 

flenters, sy dermpies . . . Net laasweek . . . Dit was net ‘n 

babytjie-kat . . .  

TV-MAN 

Ek . . . Dit moes vir u . . . U was seker baie trots op haar . . . oor 

die singery . . . ?  

ROSE 

(Val hom in die rede. Toenemend tranerig. Probeer haarself 

kwansuis onder beheer kry. Vroetel heeltyd met snesie, snuit 

neus ens.) 

Baie.  Pragtig . . . sommer vir niks . . . as sy skottelgoed was of 

so . . . Of as die bure dronknes hou . . . Dan hoor jy haar 

stemmetjie . . .  Somslae het sy my kwaadgeit skoon weggesing. 

Sy’t vir die diertjies ook so gesing.  Ek het altyd gesê Antjie, jy 

kan jou pad uit hierdie plek uit sing. En die kinders hier rond 

was jaloers op haar stem. En toe kom die Mejuffrou-ding ook 

nog . . . En toe . . . (kan haarself nie bring om dit te sê nie.) 

 TV-MAN 
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Die wyse waarop sy gesterf het . . . Dit . . .  Hoe maak mens . . .  

‘n ma . . . ooit met so iets vrede? 

ROSE 

Ek weet nie, ek kan nie sê nie, Meneer, ek’s jammer . . . (Huil 

nou openlik.)  Askies, as mense so maak met jou meisiekind . . .  

Toe ek haar skoene . . . sy was so opgemaak met dié skoene . . . 

buite die hospitaal by die ambulans sien . . . Dit het voor die 

hospitaal op ‘n drein gestaan . . . Toe ek dit sien, hardloop ek. 

In.  Die gordyne om haar bed was toe, maar ek worry nie. Al die 

mense, dokters, nurses, polisies . . .   Toe sy my sien, sê sy ek 

kry koud, mammie . . .  sy kon nog praat. Sy’t ook vir water 

gevra . . .  en ek trek die kombers op en ek sien . . . “Hoekom het 

die kind nie water nie? Waar’s die water?  Dis julle jób!” Ek het 

die drips afgeruk . . . Ek wou die bed omsmyt . . . “Sy’t gewen, 

weet julle nie sy’t gewen nie!?”  Hulle’t my ge-inject . . . Nou’s 

daar niks . . binne (beduie na hart) . . . dis ‘n leë huis .Wat gaan 

ek doen met die ander katjie, die een wat nie getrap is nie? Wat 

gaan ek doen, Meneer? 

TV-MAN 

(Vir gehoor.) Ek het vandag, hierdie week, harde nuushonde 

sien huil. Ons kan net hoop dat wat hier gebeur het vir ons almal 

wakker ruk. Dat hierdie dorp nie verniet so verslae is nie. Dat  

‘n onskuldige, talentvolle tienermeisie, waarskynlik aan die 

begin van ‘n beter lewe, nie verniet só aan haar einde gekom het 
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nie. Nóg ‘n kind . . . Dit was dan die moeder van Antjie Fortuin, 

Rose Mentoor . . . 

TV-MAN 

(Sien vir Jasmien.) A! Mevrou Jacobs . . . 

JASMIEN 

(Val hom stomp in die rede.) Dis nie haar moeder nie. 

TV-MAN 

(Nie van stryk nie. Opgewonde.) . . . u is Antjie se skoolhoof . . . 

? 

JASMIEN 

(Kalm. Moeg.) Júffrou (Jacobs).  . . Rose Mentoor was haar 

pléégmoeder . . .   Haar regte ma . . .  (dis) sy sit daar in die 

polisiekar . . . (Begin verhoog af beweeg.) Jou feite is 

deurmekaar.  

TV MAN 

Kan u ons vertel . . .  

JASMIEN 

Jou feite is deurmekaar! 

TV-MAN MIK VLUGTIG, MAAR SIEN DIE MINISTER EN 

HARDLOOP NOU AGTER HAAR AAN. 

 TV-MAN 

Mevrou Minister! Ma’am, the Antjie Fortuin Line . . . could you 

give us more information . . . 
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TONEEL 6 

JASMIEN VERTEL 

(Gedaan. Ondramaties.) 

Aasvoëls. Sy was nie vir ons Antjie Fortuin  – die een van die 

koerante en die TV – nie.  Hier was sy Biekies. Biekies Fortuin. 

As jou ma dop en damp, is jy bietjie . . . ‘n Ondermaat-vissie 

kan mens teruggooi in die see, maar nie ‘n baba nie. . . Jou 

eerste wiegie ‘n drieliterwynboks, dan ‘n vyfliter. Langs jou ma, 

in die son, buite die bottelstoor. (Oorgang.) Antjie was oraloor 

op laerskool en partymaal glad nie op skool nie – met die ma 

wat so van plaas tot plaas en dorp tot dorp getrek het.  Toe dit 

tyd word vir hoërskool was sy reeds by Rose in Rondomskrik. 

Die skool was al aan die gang, twee, drie dae,  toe eers kom sy 

hier aan. Op haar siegretbeentjies. Saam Freddie . . .       



 22 

TONEEL 7 

JASMIEN OP KANTOOR. BESKEIE KLOP VAN FREDDIE. 

HY’S KAALVOET EN IN SKOOLKLERE. (NET DIE MEES 

BASIESE.) ANTJIE SELFS MINDER AS DIE BASIESE. 

SY’T OOK NIE ‘N TAS NIE. DALK PAAR GOED IN 

PLASTIEK- OF ANDER SOORT SAK.  

JASMIEN 

Binne . . . (Freddie en Antjie op.  Freddie wil Antjie se hand 

vashou, maar sy wil nie.) En dit? Môre-môre . . .  Wie’t ons 

hier? 

FREDDIE 

A . . . a . . . a . . .  S . . . s . . . s . . .    

ANTJIE 

Sussie . . . 

JASMIEN 

A, môre . . .  (Terwyl Freddie na die briefie soek en probeer om 

ook te groet) En jou naam, Juffrou Sussie? 

ANTJIE 

Antjie, antie . . . ag . . . ek meen, askies, juffrou . . . (Vind haar 

eie glips beide effens komies en beskamend.))   

JASMIEN 

Alles in die hak. Sit gerus, Antjie. En jou van? 

ANTJIE 

Ook Fortuin, juffrou . . .  
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JASMIEN 

So jy is . . . Freddie en Pattie Fortuin se jongste sussie . . . 

(Antjie knik.  Jasmien gaan speels voort.) En hoe jonk is u? 

ANTJIE 

(Snap vinnig.) U is veertien. 

JASMIEN 

Aarde! Ouer as die see! Wag net so bietjie . . . (Kyk deur 

papiere. Onbewoë, maar nie harteloos nie.  Het al te veel 

gesien. Maak aantekeninge.) So na julle van die plaas weg is?  

Waar het julle toe gaan woon? 

ANTJIE 

(Ongeduldig. Het hulle storie al te veel vir welmenendes vertel.) 

By antie Muis . . . 

JASMIEN 

In die dorp? 

ANTJIE 

In die antie se agterjaart . . .    

FREDDIE 

O . . . o . . . oppie b . . . b . . .   

ANTJIE 

Bank. 

JASMIEN 

Bank . . .  ? 

ANTJIE 

Daar was mos nou nie ander plek nie . . .      
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JASMIEN 

Julle biologiese (soek in Pattie se lêer) ma . . . Robyn? 

ANTJIE 

In die tronk. 

JASMIEN 

Ja, ek sien so . . .   

ANTJIE 

(Werklik nuuskierig, nie katterig nie.) Hoekom wil antie weet as 

antie klaar weet? 

JASMIEN 

Oukei, Antjie, bly net by my vrae, dan’s dit nou oor en verby . . 

. 

FREDDIE 

(Probeer iets sê) S. . .  s . . . sy slat . . .  

ANTJIE 

Ag, Fred, los daai.  Wat worry jy nog (is mos verby) . . . ? 

JASMIEN 

Haai, praat ek met jou, Mevrou? 

ANTJIE 

(Kammasug of so iets.) Dit kan ‘n tydjie vat . . . (Blaas ‘n 

enorme kougomborrel.) 

JASMIEN 

(Sy sien dit, maar ignoreer dit vir eers. Probeer hom aanmoedig 

om voort te gaan.) Sy slaan . . .  

FREDDIE 
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A . . . a . . . as ek . . .(Vat aan Antjie en beduie sy moet sê.) 

ANTJIE 

Onse ma het vir Freddie geslat oorlat hy hakkel en dan hakkel 

hy meer en dan slat sy weer en dan pee hy in sy bed en dan . . . 

JASMIEN 

Ekskuus . . . Dis net skape wat so kou, madame, dis hulle werk.   

Mits my oë lieg, is jy nie ‘n skaap nie . . .  

ANTJIE VERLEË ASOOK VIES OOR DIE TEREGWYSING. 

JASMIEN 

Daar’s die asblik . . .  

ANTJIE DOEN WAT SY MOET. 

JASMIEN 

Dankie! Nou kan mens mos daai smile sien!  

ANTJIE 

(Bars uit) Antie, ek dink dis beter as antie maar net vir my vra 

en dis vinniger en Freddie wil dit so hê. 

JASMIEN   

(Ignoreer haar.) Hoekom is julle ma in die tronk, Freddie? 

(Freddie vat Antjie se hand.  Hy wil hê sy moet praat.) 

ANTJIE 

(Ignoreer Jasmien. Praat met Freddie.) Mos oor sy die baba 

doodgemaak het, maar sy sê dit was die ander vrou. 

JASMIEN 

Wie se baba? (Kyk in lêer) Julle . . . 

ANTJIE 
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Sustertjie . . .  Maar sy het nie.  Ons ma . . . sy’s nie sleg nie . . . 

Dis net die wyn . . . Sy’t altyd vir ons Bubbles gekoop en 

bobbels vir ek en Pattie se hare. 

JASMIEN 

Mooi.  So julle’t goeie tye ook gehad? 

FREDDIE 

(Beduie skryf.) 

ANTJIE 

(Aaneen asemlose sin.) En sy’t altyd gesê Freddie skryf so mooi 

en dan’t hy vir haar geskryf en dan’t sy vir hom ‘n Coke gekoop 

en dan’t sy gesê hy moet ‘n skoolmeneer word oor hy so mooi 

skryf en dan’t hy . . . 

JASMIEN 

Ek sien julle ma . . . Sy kom in aanmerking vir  (parool). . . As 

sy uitkom, sal julle by haar wil bly? (Antjie en Freddie knik 

albei.) 

JASMIEN 

Hoekom . . . (Reguit, maar met deernis) as sy vir Freddie slaan 

en sy drink en . . . ?  

ANTJIE 

Sy’s onse má! En dan kan ons agter haar kyk . . . 

FREDDIE 

(Probeer iets sê.) K . . . k . . .  kom Krismis . . .   

ANTJIE 
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(Praat al vinniger, want sy weet dit kan nie meer te lank nie.  Sy 

wil net lóóp.) O ja,  Fred sê hy bêre al die geld wat hy kry met 

die bottels sodat hy Kersfees vir ons ma ‘n pakkie  . . .  daai 

koekies met die diere . . .? 

FREDDIE 

 . . . Z z z . .  

ANTJIE 

Zoo biscuits kan koop. 

FREDDIE KNIK ENTOESIASTIES.   

JASMIEN 

Lekker ne?  Maar wag, hier’s iets wat ek (vir haarself, nie die 

kinders nie ) nie klop nie . . .  O ja, na julle by antie Muis op die 

bank gewoon . . . Hoekom is julle nou weer daar weg? 

ANTJIE 

(Ag, vader, hier gaan ons al weer.) My pa’t gekom en my ma 

gesteek (wys in die arm.)   

JASMIEN 

Voor julle? 

ANTJIE EN FREDDIE KNIK TEGELYK.  

JASMIEN 

En daarna? 

ANTJIE 

Toe jaag antie Muis ons weg en ons loop saam ons ma na . . .   

Waai daai plaas se naam nou weer, boeta? 

FREDDIE 
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M . . .  m . . . . m . . .  

ANTJIE 

Melkspruitfontein. Ons het binne geslaap, op die vloer, onder 

die tafel by die ander kinders en die honde . . .  

FREDDIE 

K . . . k . . . k . . . 

ANTJIE 

En die kuikentjies . . . Sweet . . . 

FREDDIE 

En die hoe . . . hoe . . . hoender . . . 

ANTJIE 

Ons het die eiers uitgehaal elke oggend en . . . 

FREDDIE 

 . . . m . . . m . . . melk . . . 

ANTJIE 

 . . . die koeie gemelk . . .  

VLOEI OOR IN DROMERIGE ANTJIE-MONOLOOG 

 . . . en gery in die kar.  Ek’t nog nooit in ‘n kar gery nie, ek’s 

bang.  Maar die antie van die welsyn se hare is glad en Pattie vat 

daaraan. Sy lag, die antie. Sy los ons by ‘n ander ouma-antie. 

Ons slaap op ‘n bed. Ek’s bang ek val af, so ek lê op die vloer, 

dan tel die ouma my op en sit my weer op die bed.  En daar’s 

Baby . . . die kietie. Baby slaap by ons. Op die bed. Prrr-prrr . . .  

Sy trap (met haar pootjies) . . . prrr-prrr.  Knie brood, sê die 

ouma.   
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FREDDIE 

VLOEI VANUIT ANTJIE-MONOLOOG. 

In die aande by die antie met Baby het ons saam met die antie 

gebid en dan’t ek in myselwers altyd agterna nóg gebid . . . dat 

alles net so moet bly en asseblief nie, Liewe Jesus, weer moet 

verander nie . . . Maar toe raak die ouma siek . . . 

ANTJIE 

 . . . en die  ambulans kom haal die ouma en die tannie met die 

lang hare vat ons weer weg.  Na antie Rose toe. Partykere gaan 

ons na antie Rose se vrinne op die plase.  

FREDDIE 

Auntie Rose het ook drie kinders. Ek . . .  pee weer  . . .  in die 

bed.  Sy slat. Sy gee vir Pattie wyn.  Pattie kots.  Later toe kots 

sy nie meer nie.  Antie Rose en Pattie drink wyn saam met antie 

Rose se vrinne.  Die vrinne vat vir Pattie in die kamer in.  Pattie 

se pantie het bloed. Antie Rose sê Pattie is nou grootmeisie.  

Pattie loop weg.   

ANTJIE 

Pattie bly nou by oom Abraham-hulle op die plaas.  Hulle huis 

is geel en blou, en die boer se vrou wys Pattie hoe om ‘n rok te 

maak.   

FREDDIE 

Oom Abraham het ‘n trekker en hy vertel grappe . . . 

ANTJIE 
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Ek wens ek kan ook daar woon, in die geel huis met die blou . . .     
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TONEEL 8 

JASMIEN VERTEL  

Genadegods of ek was self ‘n bakhandstaner. Geskape na die 

gelykenis van onse biologiese ma se nikotien en papsakwyn, is 

ons.  Ma wat éérs hair relaxer koop, dán brood. Eers siegrets, 

dán melk.  G’n wonder ons bly haasbekhotnots nie. Houthakkers 

en waterdraers.  Snotneus op die heup en nog een in doeke 

onder die voete en een (wys baarmoeder) . . . ‘n Derde broodjie, 

derde dopdeurweekte koppie, klaar verslaaf aan bier en 

rooidoppies.  Mens sien maar min van dié soort ma en die pa.  

Hulle kom net skool toe as daar vernietkoek is, soos met ‘n 

begrafnis. 
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TONEEL 9 

DOODSKIS MET TANDESTOKKIE. KRAP EN KOU. 

ANTJIE IN SKOOLKLERE. HY CHECK HAAR UIT.  SY 

AANVANKLIK ONBEWUS VAN HOM. SLEGS EERSTE 

LAAG VAN SY BOSE BEDOELINGS BLOOTGELÊ.  

DOODSKIS 

Girlie . . .  

ANTJIE HOOR HOM NIE.  

DOODSKIS 

Middag meisie . . . 

ANTJIE 

Middag oom . . . 

DOODSKIS 

Explain gou vir die uncle waar’s die skool . . .  

ANTJIE 

Laerskool of hoërskool? 

DOODSKIS 

Hoërskool . . . 

ANTJIE 

As oom nou ry net aan in hierdie pad . . .   By die kerk . . . Aan 

tot by die kerk, dan draai oom regs . . .  

DOODSKIS 

(Sjarmant.) Regs?  Jy wys dan links . . .  

ANTJIE 
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O, askies, oom, ek meen . . . 

DOODSKIS 

Hai, hai . . .Hoe tik die koppietjie dan nou . . . ? 

ANTJIE 

(Kliek steeds nie.) Dan draai oom regs en gaan annerder, dan’s 

daar nóg ‘n kerk . . . 

DOODSKIS 

Baie kerke . . .  Pragtig, meisie, pragtig, maar wárm in hierdie 

dorpie van julle! Ek lus dam nou so ‘n yskoue Coke . . .  

ANTJIE 

(Die manier hoe hy haar kyk, asof sy ‘n yskoue Coke in die hitte 

is, begin nou eers registreer. Vervolg vinniger. Sy wil weg.)  

By daai kerk draai oom weer regs en dan’s die skool net daar . . .  

DOODSKIS 

Hoe’s sy naam? 

ANTJIE 

Muisberg . . . Muisberg Sekondêr . . .  

DOODSKIS 

En dis waar jy boek sit? 

ANTJIE KNIK. 

DOODSKIS 

Laat ek sien . . .(of ek dit reg het) . . . Af hier en dan links en dan 

weer links . . .  
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ANTJIE 

(Sy vind dit wel in ‘n mate snaaks, want dis in haar skerp aard, 

maar sy’s ook  ongemaklik.) Nee, nee, regs . . .  

DOODSKIS 

O jinne . . . Maybe moet jy my eider kom wys . . . 

ANTJIE 

(Toenemend ongemaklik.  Nie oordrewe so nie.) My ma . . . Nee 

. . . Ek moet . . .   

DOODSKIS 

Nee, is reg, prinses, ‘n meisie vat nie sommer pad saam met 

enige jong nie . . . Nou se dae . . .  

ANTJIE 

Oom sal dit kry. Dis maklik. Rêrig. 

ANTJIE VINNIGERIG AF.  

DOODSKIS 

Maar is jý so maklik? Muisberg (suggestief). . . Nogal . . .  
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TONEEL 10 

ANTJIE BESIG VOU PAPIERVLIEGTUIGIE.  SING “AI, 

CHECK’AI LYFIE”.  JASMIEN STAP IN GANG VERBY. SY 

LUISTER ‘N PAAR OOMBLIKKE VOOR SY INGAAN.  

ANTJIE 

“AI, CHECK ‘AI LYFIE”. SING EN WIKKEL HAAR LYF. 

KLOKHELDER, JONG, ONBEVANGE STEM. ALLES WAT 

HAAR HUISLIKE OMSTANDIGHEDE NIÉ IS NIE. KOU 

KOUGOM.  SODRA SY JASMIEN SE STEM HOOR, 

VERDUISTER SY ALLES.   

JASMIEN 

En dít, Biekies? 

ANTJIE 

Middag juffrou, ek traai net gou my aeroplane mooi maak. 

JASMIEN 

Vliegtuig, Biekies . . .  Hierdie stem . . . Kindjie? Jy sê my niks! 

En waar’t jy dit geleer (dié liedjie)? 

ANTJIE 

Pattie (wie anders, stupid?!) 

JASMIEN 

Natuurlik! Daai sus van jou kon wysie hou! Ken jy nog van ons 

koortjies? 

ANTJIE 

Mmm . . .   
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JASMIEN 

Soos? 

ANTJIE SING ‘N PAAR MATE VAN “LIKE AN EAGLE”.  

In Muisberg hou ons nie ons talente vir onsself nie, meisie, 

support and share! Ons is al twee weke aan die gang, veertien 

dae . . .  So hoekom het jy nie jou naam vir koor opgegee nie? 

ANTJIE 

Kan self nie sê nie . . .   

JASMIEN 

Orraait . . . ek kan sê. Dinsdae en Woensdae tweede pouse en 

Vrydagoggende voor skool. Hoe lyk dit? 

ANTJIE 

(Twyfel, maar haar hele lyf sê ja) Ons het nie geld nie. 

JASMIEN 

Vir wat? 

ANTJIE 

Vir koor nie . . .  

JASMIEN 

Dit kos niks, Biekies-kind!  Bring jy maar net daai stem, God en 

die duiwel sorg vir die res . . .  

ANTJIE  

(Lag.) Ek sal eers vir antie Rose moet vra . . . 

JASMIEN 
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Jong, vergeet vir Rose (besef weer wat sy gesê het) . . . Antie . . . 

oukei, ek sal vir antie Rose ‘n briefie skryf. Dit sal orraait wees, 

jy sal sien . . .     

ANTJIE 

(Opgewonde, gaan aan met takie.) Dankie juffrou . . .  

JASMIEN 

Nou toe . . . Het jy nog soom in daai skirtjie? 

ANTJIE 

Hoe meen juffrou nou? 

JASMIEN 

Die ding is te kort . . .  Dop hom om dat ons kan sien of hy kan 

langer . . . (Antjie maak so.) Trek daai los vanmiddag, vat naald 

en gare . . .  (Bedink haar.) Hét julle naald en gare? 

ANTJIE 

(Nee.) Patrys, van langsaan, sy’t dit kom leen, toe val dit in die 

sand . . . Vir die puisies mos . . .  

JASMIEN 

(Spaar my Patrys se puisies!). . . Ek bring vir jou môre . . . En 

steek dit weg. Dat mense dit nie vaslê (tersyde) vir die puisies 

van Patrys en kompanjie nie. As ek so ‘n stem gehad het, was ek 

in Covent Garden. 

JASMIEN RIGTING AF. ANTJIE HET NIE ‘N BENUL WAT 

COVENT GARDEN IS, OF BETEKEN, NIE. SY PROE DIE 

WOORDE.  

ANTJIE 
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Covent Garden . . . (Hardloop agter Jasmien aan.) Juffrou, 

juffrou . . .  

JASMIEN DRAAI OM.  

ANTJIE 

Juffrou . . . juffrou, wat’s ‘n bogom? 

JASMIEN 

(Weet vir ‘n oomblik nie waarvan die kind praat nie.) Bokkom. 

Dis ‘n vis . . .  

ANTJIE 

Ma’ hoe’t mens ‘n vis in mens smile? (Praat eerste paar 

woorde en sing die res: “Ma’ da’s ‘n bokkom in djou smile!”.) 

JASMIEN 

Sy sê maar net vir die ou wat haar op die kaai in die Kaap 

uitcheck ek weet ek het ‘n oulike lyfie, maar dis nie vir jou nie  . 

. . Vir lánk nog nie vir jou nie . . .  

ANTJIE 

(Hou hiervan.) Check ‘ie vis in my smile . . . (Sy kan tong 

uitsteek of wat ook al, iets wat die oulike lieflike res 

weerspreek.)  

JASMIEN 

Los nou maar eers virrie vis ennie smile en sing daai een van die 

arend . . . 

ANTJIE SING. JASMIEN MEEGEVOER. 
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TONEEL 11 

ROSE MET JASMIEN-BRIEFIE. ROOK. DRINK BIER. 

So wat wil die geleerde skoolmêrrim nou hê moet armsalige, 

Rose Mentoor met dit maak ? 

ANTJIE 

(Huiwer.)  Sy’t mos gevra dat antie Rose skool toe kom en . . .  

ROSE 

Ek was klaar op die banke gewees, thank you very much. (Lag.) 

Standerd Drie amper onderdeur en toe sê ek vir my ma . . . thank 

you very much.  Sê vir Miesies Jacobs jy’t nou ‘n outjie en dis 

hoekom jy minderder tyd het vir die singery . . . 

ANTJIE 

Bongani’s nie my outjie nie . . .  Hy’s anyway ook in die koor . . 

.  Ons sing ‘n duet . . . 

ROSE 

‘n Watse -et? 

ANTJIE ERGERLIK. SY IS VERSIGTIG VIR ROSE, MAAR 

GAAN HAAR WEL TEË. 

ANTJIE 

 . . . Ons sing saam in die koor en Juffrou Jasmien het ons 

ingeskryf vir die eisteddfod.  Sy sê ek kan my nog hier uit sing. 

Dis waaroor sy . . .   

ROSE 
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Ek en Sydney het julle gesien, jy en Bongani.  (Roep verhoog 

af.) Sydney!  Hoekom is hy anyway is jou skool? Met so ‘n 

naam: Bongani? 

ANTJIE 

Sy pa is nie swart nie . . .  Dis in elk geval nie wat jy dink nie . . 

ROSE 

Jy!? Hallo!? Ek’s nie jou speelmaat nie, koekie, ek is so oud 

soos God self.  Ek weet.  Moenie net in die andertyd raak nie . 

ANTJIE 

Dit werk nie so met my nie.  Soos dit met antie gewerk het nie . 

ROSE 

Sê wie? 

ANTJIE 

Antie het ons duisend maal vertel . . . 

ROSE 

Jy droom, man . . . Waar was ek?  O ja . . . knyp toe daai knieë 

of gaan vir die injection. Hier’s klaar te veel monde. Sê vir daai 

Bongani-klong ek sê hy moet vir hom loop reënjassies (Antjie 

druk haar ore toe, of iets in dier voege ) afhaal by die kliniek . . 

.  Loop koop vir my nog ‘n bier (volkome ander stemtoon), toe, 

seblief, sweetie.  Dan gee ek jou ‘n slukkie . . . 

ANTJIE 

(Kyk na haar of sy mal is.) Nee dankie! 

ROSE 
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Sal jou relax, jy’s altyd so opgetense . . . Wa’ bly daai jong? 

Sydney? Sydney Swartbooi, is jy doof?! 

ANTJIE 

Hy slaap  . . . Wat anders?  

ROSE 

Dit kan jy weer sê! Luigat . . . (Skreeu weer vir Sydney.) Loop 

kry vir jou Roseknop nog ‘n biertjie man, toe my baby . . .  

SIDNEY 

(Verhoog af.) Met watter pitte nogal, my baby? 

ROSE 

Op die boekie, my baby, ek het mos laasweek vir Donkie 

gebetaal . . .  

SIDNEY  

Gee ‘n ou ‘n break, my baby . . . 

ROSE 

Sien! Só’s hulle. Maybe is die darkies anders. Hulle laaiks mos 

baie vroue. Kyk vir die prez . . . Lê Bongani ook so in die rondte 

in?     

ANTJIE 

Nou wat nou van die brief . . . ? 

ROSE 

(Frommel die briefie op.) 

Maar ek het jou mos gesê, koekie, jy moet middae loop till slat . 

. . Die brood is te min. Ek hoor as mens by Peps werk, kry jy 

staff discount . . .   
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ANTJIE 

Ek stap nou . . . anders is ek laat.  So wat sê ek . . .? 

ROSE 

Sê (vir daai juffrou) Rose Mentoor sê dankie (vir die brief) . . .  

maar  . . . en sê vir haar Rosie sê  . . . ek soen haar hele ou vet 

diekieboks! (Weer vir Sydney, steeds af.) Sydney! Babyshoes! 

ANTJIE AF. ROSE SKREEU AGTERNA. 

Sê jy kan bly sing as sy jou op Idols kry! Dan vlieg ons almal 

Sun City toe! O jinne! In onse smart nuwe (beduie outfits) . . . 

Ek kry een van daai push-ups (beduie bra)  ‘n Skirkie. Sequens 

en satin net waar jy kyk. En nét sulke (beduie spykerhakke) 

hakke . . . (Weer vir Stanley) Roer jou gat! Voor ek hierdie hak 

in jou gat in park! (Lag vir eie kwinkslag.)  
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TONEEL 12 

JASMIEN VERTEL. 

Maar Antjie het toe kom koor sing en oor die volgende twee jaar 

het daai ogies opperder en wakkerder geword. Daai vliegtuigie 

was so amper op pad. 

ANTJIE SING ‘N GEDEELTE VAN “EAGLE”. WANNEER 

SY KLAAR, IS KLAP JASMIEN HANDE. 

Vat vyf minute, kind, dan doen ons hom weer. 

(Jasmien loop terug na tafel en kry tweezer/spieeltjie vir haar 

baard. Antjie exit. Jasmien sukkel met die haar.) 

GIGI 

(Hou haar vir ‘n oomblik dop voor hy praat.) Nou waai sukkel 

dit so . . . Juffrou? 

JASMIEN 

My skat! (Drukkies ensomeer.) O, my swak hart! Waar val jy 

uit? Askies . . . (met verwysing na spieëltjie en 

gesighaargesukkel.) 

GIGI 

Die Aviskarrentjie swaai toe hom se niese vanself Bontehiewel 

toe . . . Gee vir my. . . Draai lig toe . . . Net om te hoor my antie 

het al tien jaar trug tekkies gekook! Hou stil! 

JASMIEN 

(Gigi trek ‘n haar op haar ken uit.)  

En kyk net hoe lyk jy . . . (menende hoe fantasties gesond en 

aantreklik en gelukkig!) 
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GIGI  

Kyk, júffrou (met verwysing na die haar in die tweezer) se 

Porra-bloed!  

JASMIEN 

Voel nou so af die plaas . . .   

GIGI 

Rubbish! Au naturelle! Juffrou lyk fantasties . . . Ai, my antie . . 

. I’m the bringer of good news . . .  

ANTJIE OP. 

ANTJIE 

Juffrou Jasmien! Juffrou Jasmien! 

GIGI 

(Vir Antjie.) En waffer wind het jou . . . (vir Jasmien)  hier 

ingewaai?  

JASMIEN 

O jinne!  Voëls van enerse vere.  Gigi, dis Antjie Fortuin, maar 

ons sê sommer Biekies. Antjie, dis Gigi September. Gershwin . . 

. lank, lánk gelede by sy ouma se huis in Bonteheuwel. 

GIGI 

(Speels.) Mý dae was die girlies nie so cute nie . . .  

ANTJIE 

(Giggel.) 

GIGI 

Hierdie een gaps ek (net so) . . . en vat haar saam . . . 
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JASMIEN 

Niemand steel háár nie.  Sy’s een van my staatmakers. Sing soos 

‘n engel . . .  

GIGI 

(Vir Antjie.) Babbel hierdie antie nog net so baie? Mens ore van 

mens kop af? 

JASMIEN 

Hei! 

ANTJIE 

Wat’s babbel? 

GIGI 

Jy meen wié is Babbel? Juffrou Jasmien Baiepraat is Babbel . . . 

(Hy hou hom snaaks.) Daai mond ken mos nie van zip-lip nie.  

Maar sy’s ‘n true blue antie, so ons vergewe haar.  

JASMIEN 

(Vir Gigi.) Juffrou Babbel! Komende van jou! 

GIGI 

Kom kom kom, meisies, photo time! Ek bly mos nou se dae 

permanent in die Mediterranean. 

(Vis foto’s uit iPad.) 

Die Mediterreense See. Peter (Nederlandse Peter) se jag lê mos 

hier. So af en toe is ons in die Karibiese Eilande,  maar ek’s nie 

helemal au fait met die crossing nie  
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ANTJIE VORM DIE VREEMDE WOORD ‘N PAAR MAAL 

KLANKLOOS MET HAAR MOND.  

GIGI 

Die Med is so soort van net ‘n baie groot plaasdam.  Sonder die 

paddas en die windpompe.  Die Atlantiese Oseaan, o jinne! Dít 

verbreed nou jou horisonne. Seker my African connection – 

swartes is mossie seemeeue nie – so as Peter met die crew oor 

seil, vlieg ek eiderder agterna. Skoon en vinnig en die 

koffiemoffies is al te plesierig . . .   

JASMIEN  

(Opgewonde én geamuseerd.) 

Nou wie’s Peter? (Spreek naam op Engels uit.)  

GIGI 

Peter (Spreek naam op Nederlands uit). Ons is al twee jaar 

saam.   

ANTJIE 

Koffiemoffie . . . wat’s dit? 

GIGI 

Die outjies wat die koffie aandra op die vliegtuig . . . Kyk (wys 

foto’s). 

ANTJIE 

(Beduie na ‘n poodle op die foto’s.) Wie’s dit? 

GIGI 

Ougat, nè, onse poodle, Lady Gaga . . .  

ANTJIE 
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Op die boot? 

GIGI 

Seiljag, skattie, not exactly een van Vleesbaai se visserskuite . . .  

Super-yacht om presies te wees.  Weet nie wat dit in Afrikaans 

is nie, ma’ ek glo nie Afrikaanse mense het super-yachts nie . . . 

ANTJIE 

Super-seiljag? 

GIGI 

Nè (daai snaakse “camp” manier van bruinmense se “nuh”).  

So ‘n mond makeer ‘n Double Oreo McFlurry, maar ek sien 

dié’s die dorp wat selfs McDonalds vergeet het. (Terug na 

Jasmien) Anyhow, ons . . . ta-da. . . trou in die somer . . .   

ANTJIE GROOTOOG, HAND-OOR-MOND SOORT VAN 

REAKSIE. KYK NA JASMIEN OM TE SIEN HOE SY 

REAGEER. 

JASMIEN 

Moenie so sê nie, Gigi!!! 

GIGI 

Juffrou moet kom, hoor! We’re going bling and we’re going 

big! 

ANTJIE HET INTUSSEN OPGEHOU WERK. SY’S DIE ENE 

AANSTEEKLIKE ORE EN OË.  

JASMIEN 

Slaan my dood met ‘n pap snoek! Maar ek’s blý vir jou, 

Gershwin, bitter baie bly! Baie geluk, jong! So vertel . . . Peter?   
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GIGI 

Kaaskop . . .  met kóp.  Bankier in Barcelona (spreek in 

Catalaans uit [bərsəˈɫonə] 

JASMIEN 

Praat jy dan nou Spaans? 

GIGI 

So bietjie. Catalaans. Barcelona is mos in Cataluňa.  

JASMIEN 

Jy sal dit nou nie glo nie,  maar ek het net annderdag aan jou 

gedink, Gigi, oor ons presies nou besig is met voorbereidings vir 

ons heel eerste Juffrou en Meneer Muis! Bietjie dans, bietjie 

sing, toneel speel, kitaar, en so. Iets om te doen. Iets om na uit te 

sien.  Dié plek het so niks.   

GIGI 

(Opgewonde) Fabulous! (Beduie ongemerk na Antjie.) Lyk nie 

of julle ver gaan soek nie!  

GIGI 

Prima idee, die Juffrou-en-Meneer-ding, maar ek worry net oor 

die Muis-deel . . .? 

JASMIEN 

Hoe meen jy nou? 

GIGI 

Hallo?  Koekie, fanny, moemfie, muis!   

JASMIEN 

Gigi! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_Catalan
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ANTJIE GIGGEL. GIGI KNIPOOG VIR HAAR. 

Help nie jy dra die kroon en die mense wil hulle vrek lag nie, nè. 

Om van Meneer Muis nie eers te praat nie! Trassie sal hy geroep 

word in die lengte in van sy dade.  

JASMIEN 

Gigi! Antjie! Jy’t my gesoek, wat is dit? 

ANTJIE 

Juffrou Jasmien, Miss Madilyn soek vir juffrou. 

JASMIEN 

Ek’s nou nou terug. Gigi! Moenie die kind se kop vol muisneste 

prop nie! (Jasmien af.) 

GIGI 

Ja, my antie . . . my uitkyk-antie.  

ANTJIE 

Hoekom sê jy vir juffrou uitkyk-antie? 

GIGI 

Want dis wat sy is. My antie.  Nie my bloed-antie nie, my 

uitkyk-antie . . .  

ANTJIE 

(Weet nie wat hy bedoel nie.) 

GIGI 

(Hand in die heup.) Weet jy nie wat’s ‘n uitkyk-antie nie, 

meisie?   

ANTJIE 

Nee . . . Weet jy? 
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GIGI 

O jinne! Of course! Anders was ek nie nou hier nie. Vandag se 

kinders . . . Die een ding van ‘n uitkyk-antie – buiten dat sy sal 

skel, maar nie rêrig mind as jy die suiker steel nie – is dat sy jou 

abba en dan weet jy nie eens sy abba jou nie.   

ANTJIE 

Op haar rug? 

GIGI 

In a manner of speaking: sy help jou om jouself te help sodat jy 

oukei is die dag as sy die emmertjie skop en jy ‘n uitkyk-antie 

vir jou eie kinders of iemand anders s’n kan wees, jy kop?  

GIGI BEDUIE ANTJIE MOET LANGS, OF NABY, HOM 

KOM SIT.  

Eendag lank, lank . . . voor jou geboorte. . .  was daar ‘n seun.  

In Bontehewel. Gershwin.  Gershwin September.  Hy’t nie by sy 

eie ma gebly nie, by sy ouma.  Hy’t nie  geweet of sy pa lewe of 

reeds dood is nie. Van sy ma het hy darem ‘n ID-kiekie . . .  

ANTJIE 

Kiekie? 

GIGI 

Foto.  

Eendag toe hy en sy ouma van die kerk af kom, beland hulle 

tussen twee gangs wat baklei en sy word . . . met hom aan die 

hand . . .  doodgeskiet.  Hy was nog in die laerskool . . .en toe 

die gangsters sien dat die Ouma dood is, toe gryp hulle die seun 
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en hulle besluit om die moffie/ die trassie/ die wyfie/ die sIssie 

‘n les te leer.  Hierna het hy by sy ouma se jonger suster gaan 

woon. Sy was ‘n kleremaker, haar man ‘n skoenmaker.  

Vir ‘n tydjie was hy okei, maar een aand toe sy Ouma al was 

wat hy kon sien en die gangsters alwat hy kon hoor, toe probeer 

hy weggaan. En toe hy in die hospitaal wakker word, toe is die 

stem van sy uitkyk auntie die eerste ding wat hy hoor. 

 

 

 

JASMIEN 

Gershie, hoe voel jy nou?  Daai pynpille het ‘n skop en ‘n half . 

Gister was jy nog te deur die blare . 

. . . Jy is wat jy is, Gershwin.  Niks of niemand anders nie . . . 

One of a kind. Dis húlle wat die moffies is!  As jy fokol het . . . 

ek meen . . .  As ‘n mens niks het nie en niks is nie en jou 

selfvertroue lê in jou cheapskate skoene sal jy enigiets doen om 

ander mense af te trek na waar die hondedrolle vassit aan die 

skeefgetrapte sole van daai einste  cheapskate skoene . . . 

Ignoreer hulle. Spaar jou energie. Vir die battle met jouself..  

Dis nou verby en ons kyk net vorentoe.  Onthou altyd altyd 

altyd . . . ek cheer vir jou, maak nie saak vir watter span jy speel 

nie, orraait? Ek gaan maak tee . . . Five Roses to the rescue!  

GIGI 
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So gelukkig was die mes te stomp en die water te koud en die 

seun het by sy uitkyk auntie gaan bly en toe ons ons oë uitvryf, 

wys Gigi die mense: Almal in Bonteheuwel is nie deegpoppe 

met rosyntjie-oë nie . . .  (Help vir Antjie van die grond op en 

draai haar in die rondte) Gorgeous! 
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TONEEL 13 

JASMIEN VERTEL 

Soos kryt en kaas (so verskil dié twee).  En tog, kindred spirits.  

Kindred . . .  spruite. (Sag) van my  

Elke kind wat by Muisberg ingeskryf word, word in ‘n mindere 

of meerdere mate voor my deur gelos. Kinders soos Antjie, 

maak mens nie moedeloos nie, maar hulle kan mens breek.  

(Jasmien gaan sit by SR tafel) 
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TONEEL 14 

GIGI EN ANTJIE. GIGI IS BESIG OM VIR ANTJIE ‘N ROK 

TE MAAK VIR MEJ. MUISBERG.  HULLE PAS DIT. KYK 

OOK OF SKOENE DAARBY WERK. GIGI MAAK ANTJIE 

TOUWYS I.S. REG LOOP ENS VIR DIE UPCOMING 

EVENT. ANTJIE EN GIGI GENIET HULLE GATE UIT. 

WANNEER LIGTE IN FADE, IS HULLE REEDS AAN DIE 

GANG. ANTJIE SUKKEL MET HOËHAKSKOENE. 

GIGI 

(Op die vloer. Antjie voor hom op lae tafel. Besig om soom in te 

speld. Praat met spelde in die mond.) 

Much better! Manjifico, signorina! Hoe voel dit? 

ANTJIE 

Oukei, bietjie snaaks . . .  

GIGI 

Snaaks? 

ANTJIE 

(Los lap om haar bene voel vir haar vreemd.  I love you, I love 

you not soort van situasie.) Ek het nog nooit iets lanks (met 

verwysing na rok) gedra nie. Is of my bene nie asem kry nie . . .  

GIGI 

Dra sykouse, skattebol, dán weet jy van nie asem kry nie. (Antjie  

klim af van lae tafe/rostrum/boks.) Hy gee vir haar 

hoëhakskoene aan.)  Dè, trek weer aan.  Dan sien ons weer. 
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ANTJIE 

(Trek aan en paradeer. Nie afwyserig of sletterig nie, 

opgewonde-skaam.) 

GIGI 

Nie sulke (geknakte) knieë nie. Jy’s nie ‘n hotnosgot nie. En jou 

stêrre . . . Nee, man . . . (Antjie oefen heeltyd) Kom ek wys jou.. 

(skoene) . . .   Imagine ‘n toutjie. Vas hier (hare) en vas daar 

(plafon).  (Hy demonsteer, doen dit mooi, net effens over the 

top.) Meer kalmeerperd as volstruis, sien . . .  

ANTJIE 

(Lag vir sy grappie.) Of vis . . .?(Probeer weer. Doen dit nie 

baie goed nie.) Jy gly so vanself . . .   

GIGI 

Dink eerder kat . . . smooooth.  Is ook omdat jy nie asemhaal 

nie, breathe, Poplap, breathe! En smile! Jy’s nie op ‘n slawe-

veiling nie, lyk of jy dit actually enjoy!  

JASMIEN 

(Het alles tot nou stip sit en dophou. Vir Gershwin.) Ek weet jý 

is mal oor stiletto’s, liewe Gigi, maar . . .  

GIGI 

Ek gaan vir jou plat skoene kry, ballet pumpe of wat hulle dit al 

noem, en dis dit. Jy’s nie ‘n jinto nie. 

GIGI 

Ai, my uitkyk Antie, jy’s ook maar lekker in die koek-closet . . .   
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JASMIEN 

Hey! 

GIGIi 

(Skerm laggend as sy hom aangluur.) Jokes . . .  

ANTJIE 

Sê weer vir my van uitkyk aunties. 

GIGI 

Dit worry nie of jy Aspoester is uit Ashoop of Vaal Fanny uit 

Vreeslikverskrik nie, jy kort net een antie.  (Speel met Kaaps, 

anything to keep it light en nie prekerig nie)Dan’s jy orraait. 

Wat ek meen, dan’t jy nie ‘n excuse nie . . . Net een mens wat 

jou vat soos jy kom en jou al daai goed leer van hard werk, nie 

lieg nie en nooit poep in company en nie jou snot eet nie, nie 

eens as jy alleen is nie . . . Oukei, as jy alleen is, is dit seker fine 

. . . Soos ‘n kompas is daai mens . . . Jy weet, ‘n boot . . .  

ANTJIE 

Ek weet wat’s ‘n kompas .  

GIGI 

So dan weet jy.  

ANTJIE 

Maar hoe weet jy dat iemand jou uitkyk antie is . . . 

GIGI 

Mens het sulke (beduie en wys). . .   soos ‘n kat se snorbaard.  

Onsigbaar.  Met dit figure jy mense uit.  Die goodies van die 

baddies . . . 
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ANTJIE 

Soos Juffrou Jasmien? 

GIGI 

Jip. Wat vibrate jou baarde? Is sy ‘n goodie of baddie? 

ANTJIE 

Goodie. 

GIGI 

Nou toe, okei prinses, strut your stuff. 

(Hulle exit stage left, Jasmien enter SR) 

JASMIEN 

Sy het alles, alles om haar uit hierdie dorp uit te sing. So seker 

as wat my naam Jasmien Jacobs is sal sy ‘n universiteits beurs 

kry op grond van haar stem en haar akademie. Ek sal kruip tot 

by die Conserv as ek nie kan ry nie. 
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TONEEL 15 

JASMIEN RAAK BEWUS VAN ANTJIE WAT EENKANT 

STAAN.  ANTJIE WIL IETS VRA, MAAR IS 

SENUWEEAGTIG. HUIWERIG. 

ANTJIE 

Juffrou… 

JASMIEN 

Praat my kind. 

ANTJIE 

Oom Abraham-hulle kan my en Pattie nie hierdie keer na ons 

ma toe neem nie . . . Ek . . .  

JASMIEN 

Ja? 

ANTJIE 

Ons kan nie vir juffrou petrolgeld gee nie, maar maybe kan ons 

juffrou se kar was . . . 

JASMIEN 

Dat ek julle neem? 

ANTJIE 

Asseblief, juffrou. 

JASMIEN 

Nou toe, dan vat ons vir antie Rose ook saam . . . Dink jy nie dit 

sal goed wees as sy ook ‘n slag by julle ma kom nie? 

ANTJIE 

Nee . . . 
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JASMIEN 

Nie? 

ANTJIE 

(Wil nie oor Rose praat nie.)  

JASMIEN 

Maar sy kyk tog vir jou uit . . . 

ANTJIE 

(Stom.) 

JASMIEN 

Nou goed, dan is dit net ek en jy. 

ANTJIE 

Ek en my uitkyk auntie. 

JASMIEN 

Hoor hier, Biekie-kind, waar’s daai seep en onderarmgoed wat 

ek jou gekoop het? 

ANTJIE 

By die huis . . .  

JASMIEN 

(Met deernis, maar no nonsense.) 

Maar dit help nie dit lê daar nie!  Gaan nie aanwas soos aandele 

nie. Jy moet dit gebruik! Hierdie dorp is so na aan die son,  

mens sou sweer dis waar sweet gemaak word . . .  

ANTJIE 

Soos in ‘n fabriek. 
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JASMIEN 

Presies!! 

Gaan maak jou mooi vir jou ma… 

ANTJIE EXIT 

JASMIEN VERTEL 

. . . As ‘n kind net een iemand het! Net één wat vir hom uitkyk! 

Ek het twéé gehad . . .  Mammie en my darra was al oor die 

veertig, sonder kind of kraai, vóór ek my opwagting gemaak 

hetb.  Een oggend lê daar toe ‘n paarseltjie op hulle se 

deurmatjie in Russelstraat.  Toegedraai in ‘n handdoek, het hulle 

altyd vertel. Iemand (sy sê dit kouerophalend, want tot vandag 

toe weet sy nie wie haar biologiese ma was nie) het gereken die 

skoolmeester en sy vrou sal goed agter die bybie kyk.  Hulle het 

my ingedra, liefgekry, grootgebid. Niks ontsien vir iemand 

anders se . . .  weggooibybie nie.  Die hart van kanala . . Wat 

nou waar is? Wat gaan word van my mense, my middel mense? 

My Romany Creams gedoop in die melk mense.  
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TONEEL 16 

DOODSKIS EN ANTJIE. ANTJIE OP PAD NA JASMIEN 

OM HAAR NA ROBYN IN DIE TRONK TE VAT. SY IS 

NETJIES AANGETREK. 

DOODSKIS 

Jô, time flies. Ek het jou amper nie gerecognise nie!  You clean 

up nice! 

ANTJIE 

(Herken hom nie dadelik nie. Hou verby.) 

DOODSKIS 

So, sit jy nog steeds boek daar by die Muisberg, hier links? 

ANTJIE 

Ja oom. 

DOODSKIS 

Dis mooi so girlie, stay in school. Hoe hou julle mense hierdie 

hitte, dis al wat ek wonder? 

ANTJIE 

Dis nog niks nie . . . 

DOODSKIS 

Ek’t ‘n ekstra koue drink hier . . . (Haal ‘n blikkie Coke uit en 

bied dit aan.) Lus? (Haal ‘n Crème Soda uit.) Of wat van maybe 

dit? 

ANTJIE 

(Erg onseker.  Sy onthou sy’t laas nie van hom gehou nie. Maar 

dit ís baie warm én blikkieskoeldrank is ‘n luukse . . .) 
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DOODSKIS 

Dis orraait . . . Kyk (tik op die blikkies) dis nog toe en als . . .  

Dis nie asof ek (jou gaan probeer date-rape nie) . . . My kiddies 

is mal oor Crème Soda . . .  

ANTJIE 

(Effens meer gerus, maar steeds onseker.) 

E . . . ek . . . dankie . . . Die Coke . . . Ek is op pad na my ma toe, 

my juffrou wag vir my. 

SY NEEM DIE BLIKKIE BY HOM, MAAK DIT SELF LOOP 

EN WIL AANLOOP. 

DOODSKIS 

Haai, nee!  Ek dag julle’t beterder maniere as daai satanskinders 

van die stad . . .  

ANTJIE 

(Ongemaklik.) 

DOODSKIS 

Wat roep die mense jou . . . ? 

ANTJIE 

Antjie . . .  Antjie Fortuin. 

DOODSKIS 

Nogal! En met so ‘n (beduie lyf, maar sê dit nie) . . . Gesiggie . . 

.  Jy kan big time gaan vir fame en fortune . . . Fortuin! 

(DOODSKIS GRYP HAAR OM DIE LYF, SY SLAAN HOM 

EN HARDLOOP WEG.) 
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ANTJIE 

Los my! 

DOODSKIS 

Bitch!  

SOOS ANTJIE WEGHARDLOOP, HOL SY IN ROSE VAS, 

WAT HAAR STEWIG VASGRYP. 

ROSE 

(Aan Antjie)Wa’t  jy die coke gekry?  (Sien vir Doodskis) Hello 

Mister Doodskis. Hoe lykit met ‘n sample vir ‘n regular? 

DOODSKIS 

Nei, issie ‘ie welfare hierie nie.  

ROSE 

En nei, issie ‘ie Kaap hierie nie (eggo sy uitspraak) . . .   

ANTJIE 

Ek loop eider. . . .  

DOODSKIS 

Joune (verwys na Antjie)? Nou net my vir ‘n drink gevra . . . 

ANTJIE 

Hy lieg! 

ROSE 

(Op haar hoede en perdjie.) 

Hoe meen jy? Weet jy iets wat ek nie weet nie?  

DOODSKIS 

Jokes . . . 
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ANTJIE 

Auntie, ek moet nou gaan, juffrou wag vir my. 

ROSE 

Nee, wag . . .  (Vir Doodskis) Jy kan mos sien, soldier . . . Wat 

dink jy (flerrie-rig) . . . ? Sal ons deal . . .?  (Gehoor moet 

onseker wees of sy insinueer dat sy Antjie kan trade, of nie. Die 

moontlikheid moet net vaagweg gevestig word.) 

DOODSKIS 

(Die insinuasie gaan nie aan hom verby nie, maar hy push haar 

primêr vir harde kontant.) Was dan gister AllPay, meisie! Klaar 

in jou keel af?   

ANTJIE 

(Ongemaklik.)  Oukei Baai (koebaai) . . .  

ROSE 

Nee wag, (krap in beursie of ding), het jy (vir Antjie) nie vir my 

‘n ses rand nie? 

JASMIEN 

Wragtag!  As ek daai jong in die hande kry . . .  

(Kwaai, vir Antjie.) Antjie wat maak jy hier? (Gee haar nie kans 

om te praat nie.) Toe, toe toe (skoert!) . . . As ek jou weer naby 

hierdie gemors kry! Gaan wag vir my by die kar. 

ANTJIE 

(Skrik, maar ook enorm verlig. Maak haar uit die voete. Sy is vir 

Jasmien, Doodskis en Rose buite sig. Nie vir gehoor nie.  ) Ja, 

Juffrou, dankie, Juffrou, baai Juffrou . . .  
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JASMIEN 

(Vir Rose.) En vir wat praat jy hier?  Ons soek hom nie (hier 

nie) . . . As julle tjommies is, loop lê iewers anders . . . Nie voor 

my skool nie . . .  

ROSE 

(Botter kan in haar mond nie smelt nie.) 

Juffrou verstaan verkeerd.  Ek het vir Antjie kom haal . . . Dis 

wat ek vir hom ook gesê het: hy hoort nie  hier nie . . .    

DOODSKIS 

(Loves/craves the attention.) Oe la la! Assie mammies mekaar 

met die handbags moer . . .   

ROSE 

Nou dan waai ek solank, dankie Juffrou Jacobs . . . (Begin af 

beweeg. Agterna vir Doodskis.) En jy hou jou pote van my 

dogter af, gehoor! 

DOODSKIS 

(Steek sigaret op. Moer cool. Waai soentjies.) Bye-bye my angel 

JASMIEN 

Maar dis ook nie die eerste maal dat onse paaie kruis nie, reg?  

Laas toe jy my sien, het jy die gat gevat Soos dit ‘n man sonder 

balls betaam.  

DOODSKIS 

Kan self nie sê nie, antie . . . 
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JASMIEN 

Ek’s g’n jou antie nie, gehoor. Ek’s Juffrou Jacobs en hou op 

lieg.  Ek ken jou van jou Bonteheuwel-dae: baie puisies, min 

tande. Terence en Mellie en Spyker en daai lot . . . ? 

DOODSKIS 

(Val haar in die rede.) 

Djou memory is bieterder as djou lyf, ek sê . . .  

JASMIEN 

At least is my kop oukei, anders as joune, wat vrot is. Maar al 

wíl jy tot jy blou trek, kán jy fokol aan jou kop doen . . .  

(DOODSKIS wil haar in die rede val, maar sy’s op ‘n roll.) 

Moenie dat ek jou weer hier sien nie, gehoor jy my?  Ek weet en 

jy weet jy’s ‘n mert en jy bang nie die boere nie. Jou bang-

breinselle is opgevreet deur die dagga en die mandrax en die tik.  

Daai groen slym (illustreer uitskiet van neussnot), is nie snot 

nie, my vriend, issie voorlaaste sappe van jou brein!       

DOODSKIS 

Jeez, die antie’s op ‘n roll! Nei, antie,  moenie ‘n man so insult 

nie. Ek’t antie mos niks gemaak nie . . .    

JASMIEN 

Presies! Nes hierdie gemeenskap jóú niks gemaak het nie! Ons 

is nie jou speelmaats nie!  En in case jy wonder, ek bang jou nie. 

DOODSKIS 

Ek’s innocent auntie, search me bodily . . . 

 



 67 

JASMIEN 

Nee, God toets my nie bo my vermoë nie . . .  

DOODSKIS 

Is djy altyd so opgetense? 

JASMIEN 

Net as die bure se brandsiekhond in my jaart kom kots!  

DOODSKIS 

(Onderbreek haar, steeds grynslaggend of wat ook al, maar nie 

heeltemal so selfversekered soos aan die begin nie.) 

O jinne, hoor ‘ie Black Cat-bek! Antie’t my nerves nou so 

gestir-fry . . . Kry ‘n man dan nie something soothing in hierdie 

joint nie, teetjies of so?  

JASMIEN 

(Sny hom af.) Nie eens kak water nie!  Ek weet die mense noem 

vir jou Mister Doodskis, maar ek ken vir jou, jy’s net  Bennie 

Baadjies, wat sy skoolbank natgepiss het? Wys jou net die gun 

wat jy daar (voor in sy broek) tussen jou geroeste ghoens bêre, 

kan nie álles regdokter nie, nè? As ittie so sad was nie, was dit 

eintlik blêrrie snaaks . 

DOODSKIS EXIT, TERWYL HY NOG ‘N GREINTJIE 

DIGNITY OORHET. 
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TONEEL 17 

JASMIEM VERTEL 

Dit raak al moeiliker, darra, om onse kinders in daardie vliegtuig 

te kry. Hoe loop jy, nevermaaind vlieg, as jou pa en jou ma se 

voete sleep? Die witmense was slim.  Eers ou Jan van Riebeeck-

hulle en kort voor lank die dopstelsel.  Toe die dagga, mandrax, 

nou die tik Ag liewe Here, hoekom voel dit weer vandag, ek dra 

water in ‘n doilie?   
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TONEEL 18 

ANTJIE EN BIOLOGIESE MA IN BESOEKERSKAMER 

VAN GEVANGENIS. BEWAARDER EENKANT. ROOI 

ROOS OP TAFEL TUSSEN HULLE.  

ROBYN 

So waar’s Pattie en Freddie sê jy? 

ANTJIE 

Pattie is in die bakkie. 

ROBYN 

Saam wie julle gekom? 

ANTJIE 

Juffrou Jacobs . . .  

ROBYN 

(Sê niks.) 

ANTJIE 

Van die skool . . .    

ROBYN 

Het jy vir my siegrets? 

ANTJIE 

Nee, mammie . . .  Pattie het vir mammie biscuits gebring.  

ROBYN 

Watse biscuits? 

ANTJIE 

Zoo biscuits . . .  
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ROBYN 

Dink sy ek kan Zoo-fokkin-biscuits rook . . . ?  

ANTJIE 

Ma moenie rook nie . . . 

ROBYN 

Is vir my senuwees . . .  Hulle sê mos ék het die kind geverdrink, 

maar dit was daai sleg meid!  Sy loop buite en hier sit ek. My 

eie baby (klik vererg met haar tong) . . . G’n wonder ek het so 

stres nie.  

ANTJIE  

(Probeer aan iets positiefs dink om gesprek te verander.) 

Mammie, die skool het ‘n talentkompetisie . . . Iemand maak vir 

my, spesiaal, ‘n rok . . . ‘n lange, met sequence  

ROBYN 

Dis mooi so . . . Terwyl jou ma hierin (verwys na 

gevangenisdrag) sit . . .? 

ANTJIE 

(Wil haar nie verder kwaad maak nie. Probeer ‘n ander 

onderwerp.) Freddie sê ek moet vir mammie sê hy kan nie 

vandag kom na mammie toe nie.  Mammie (opgewonde), hy’s 

gekies vir die span, en hulle’s met ‘n bus Worcester toe . . .  Dit 

was nog donker . . . 

ROBYN 

. . . . die game is meerder belangrik as jou ma . . .  
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ANTJIE 

Nee, mammie . . . is net hulle’t vir hom gesê as hy in die span is, 

is hy in die span. Hy kan nie niks mis of so nie . . . Hoe meer hy 

mis, hoe meer raak hy agter. Oom Abraham het vir hom boots 

gekoop, en hy’t toe ball geskop in die pad en almal die mense 

het gecheer . . . (Robyn reageer nie soos sy hoop nie.  Haar troef 

volg.)  Hy’t dan vir mammie die roos gestuur . . . 

ROBYN 

 . . . stront, man . . . Nes daai kont-pa van julle . . .   Of dit nou 

‘n ball is of bier . . .  Kan nie vinger trek nie.   En Freddie’s 

skaam . . .  oorlat sy ma sit . . .    

ANTJIE 

Wanneer kom mammie uit . . . op parool? 

ROBYN 

Ná ander maand . . . sê hulle. 

ANTJIE 

Dan hoef ek mos nie meer by antie Rose te bly nie . . . Dan kan 

ek by mammie kom bly? 

ROBYN 

Wat waar gaan wees? 

ANTJIE 

Hoe meen mammie nou? 

ROBYN 

Ek het nie ‘n dak vir my kop nie, Antjie. Die kanse is groter dat 

ek ook by daai Rose intrek as wat jy by my intrek . . . Loop kry 
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vir Pattie . . . Julle is mos nou die welfare s’n. Soos die karre 

wat hulle ry en die kantore wat hulle in sit. So is julle. Ek het 

ook niks meer sê nie . . .  

ANTJIE 

(Verslae, hartseer.)  

Dan loop ek maar eers, mammie.  Onthou mammie se roos, van 

Freddie . . .  

ROBYN 

(Tel die roos op.  Ruik daaraan. Haar gesig versag vir ‘n 

oomblik.)   

Dit ruik  . . .  mooi. Sê vir Freddie dankie. Sê hom hiermee sal 

ek nie een nie, maar twee siegrets kan koop . . .  
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TONEEL 19 

ROSE EN DOODSKIS REEDS IN GESPREK WANNEER 

LIGTE IN FADE.  DOODSKIS LAG HARD. 

ROSE 

Ja, maar toe was daar papgeld vir twéé welsynkinders.  Toe sê 

die ouer sustertjie, ek weet tot vandag toe nog nie wat nie, en 

sy’s daar weg.    

DOODSKIS 

Is sy hot? 

ROSE 

(Lag.) Nee! (Sy kliek nie waarna hy mik nie.) Hoekom? 

DOODSKIS 

(Probeer haar sag maak.) 

Because ons kan altyd . . . Ek meen, jy sukkel met die pitte . . . 

ROSE 

So? (Sy dink sy begin verstaan, maar sy dink hy verwys na seks 

met háár as uitruiltransaksie.  Voel gevlei, maar nie uitermate 

nie, want sy moet die gehoor steeds in die war hou.) 

DOODSKIS 

Ek het iets wat jy wil hê, en jy’t iets wat ek wil hê . . . 

ROSE 

Maar ek doen die ding nie met almal nie. Nou waar gat ons? 

Waar jou kar? 

DOODSKIS 

Net hier om die draai. 
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ROSE 

Nou waarvoor wag jy lover boy? 

DOODSKIS 

Maar is sy dan hier? 

ROSE 

She’s right in fron of you baby! 

DOODSKIS 

(LAG HARD) Is jy befok! Sies! Wie wil vir jou hê Rose?!  

ROSE 

Nou van wie praat jy dan? 

DOODSKIS 

Antjie, nou daai is die currency. Wa wil jy wees? 
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TONEEL 20 

TERUGKEER NA VERKRAGTINGSTONEEL EN ROSE SE 

STEM OOR FOON: 

“. . . toe surprise ek hulle! Al wat ek sien – toe ek teruggaan vir 

my siegrets – is hierdie twee pikswart holle.  Bongani.  Sy’t jou 

lekker geball! Daai poesie is toe al die tyd lánkal gepluk!” 
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TONEEL 21 

KONFRONTASIE TUSSEN JASMIEN EN ROSE. ROSE 

BESIG OM TE PAK. SPLINTERNUWE SAK/TAS.  

 (Jasmien stap in sonder om te klop of haarself aan te meld. 

Haar aantygings en woede begin oënskynlik bedaard en subtiel. 

Stelselmatig, maar vinnig, kry dit momentum.)  

ROSE 

(Slightly taken aback, but quickly regains composure.) 

Juffrou Jacobs . . .ek wou nog kom dankie sê  . . . Vir al die 

moeite met Antjie.  Die koor en alles.  Ek waardeer dit.  

JASMIEN 

Ek twyfel . . .  

ROSE 

(Onseker.) Hoe meen juffrou nou? 

JASMIEN 

Ek twyfel of jy dit nou, of ooit, waardeer het. In die twee jaar 

wat Antjie koor gesing het – dikwels solo – het jy net een maal 

kom luister. Jy was nie die enigste onbelangstellende ouer nie, 

Rose, maar jy was min of meer die ergste . . . Party pa’s en ma’s 

kom sit en huil snot-en-dronktrane . . .  Maak nie saak nie.  Ten 

minste is hulle daar.  

ROSE 

So? Wat meen Juffrou? 
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JASMIEN 

Een keer, Rose Mentoor, net een keer!  En toe die mense na 

pouse weer gaan sit, het jy al die oorskiet-eetgoed in jou sak 

geprop en uitgeglip . . .   

ROSE 

Dit was sommer simpel winkelkoekies . . .  

JASMIEN 

En toe, boonop, skitter jy in jou afwesigheid toe sy – dié een 

waaroor jy nou so hartgebroke is haar grootste oomblik beleef.  

As jy Vrydagaand kom kyk het hoe “jou” dogter ‘n kroon op 

haar kop kry, Rose, het sy dalk nie nodig gehad om agterna 

alleen hierna toe te stap nie . . .!    

ROSE 

(Onderbreek haar. Begin koeletjies bitch.) 

Klink nie of jy kom simpatiseer nie . . .  

JASMIEN 

Jy’t soveel simpatie gekry, myne is oorbodig. 

ROSE 

(Ruk haar verder op.) Probeer jy iets sê?  Indien wel, los bos, 

maar hurry up, my lift is nou hier . . .  

JASMIEN 

Ek het jou byna nie herken by die begrafnis nie,  nuwe hare,  

make-up, oorbelle . . .  

ROSE 

Stunning, nè? 
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JASMIEN 

As jy bedoel jou stunning show voor die kameras, dan, ja, 

stunning. Jy’t jou roeping gemis, Rose Mentoor. 

ROSE 

Dankie . . .  Daar’s die deur, Juffrou Holier-than-thou Adams . .  

JASMIEN 

So maklik is dit nie.  Jy kan die wol oor buitemense se oë trek, 

maar ek, en baie ander mense op hierdie dorp, weet jy lieg . . . 

ROSE 

Oor wat nogal? 

JASMIEN 

Oor hoe jy vir Antjie omgegee het en haar gaan mis.  Die mense 

sê dis jý wat vir Doodskis gebel het met daardie siek liegstorie.. 

ROSE 

O, so nou sien Juffrou Jacobs skielik alles! Soos God, en die 

Son . .  

JASMIEN 

Jy’t met Pattie probeer pimp – dis hoekom sy weg is by jou. Jy 

wat aangestel is om jou oor die kinders te ontferm – én elke 

maand sewehonderd-en-tagtig rand per kind daarvoor gekry het 

ROSE 

 . . . seven seventy . . . . 

JASMIEN 

En jy’t dieselfde met Antjie probeer.  Jy’t ook hulle geld 

uitgesuip en opgetik.  Hulle verhonger en afgeskeep en 
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uitgelewer. Ek weet hier’s min werk op die dorp, Rose, weet ek 

dit nie, maar die Here weet, hier ís omgee . . .  

ROSE 

(Gaan net aan met pak en sms.) Sê dit vir die hof, toe, jy’s mos 

slim. As jy minder slim was, was jy dalk mooier.  Come to think 

of it, jý kan nogals doen met ‘n make-over , ‘n nuwe look. . . 

JASMIEN 

 . . . en ‘n nuwe huis en ‘n nuwe tuin . . . Soos die wit vroue van 

die bodorp vir jou belowe het . . .  

ROSE 

Jip! Hulle’t ook hierdie suitcase vir my gegee. Lekker, nè? 

Nuwe nighties,nuwe skoene nuwe alles . . Julle dink mos Rose 

Mentoor is laer as slangkak . . . Dink weer . . .  En my arme, 

arme baby . . .   

JASMIEN 

Sy was nooit jou “baby” nie! Soos jy aan die begin vir die 

koerante gesê het . . . 

ROSE 

Hulle het verkeerd geskryf! 

JASMIEN 

Kak! Hoe nader jy vir Antjie aan jou hart speel, hoe groter jou 

verdriet en skok, hoe groter die koerant-roem, die kospakkies... 

ROSE 

Niemand het met jou gepraat en jou afgeneem nie! Het die wit 

vroue miskien vir jóú gevat vir ‘n champagne breakfast? Nee.  
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Het die burgemeester vir jou kos en blomme gebring? Nee.  Het 

die minister met jóú kom praat? Nee . . . So loop, voor ek die 

polisie bel. 

JASMIEN 

Bel hulle, bel hulle dat ek die ondersoekbeamptes vertel wat ‘n 

sleg ma jy was. Hoe jy die kinders laat gras eet as daar nie kos 

in die huis was nie, en koerantpapier. Maar jy’t altyd sigarette 

en drank en dagga en tik . . .  

ROSE 

Jaloesie is ‘n lelike ding . . . Shame, seker sad om ander mense 

se kinders op te pas omdat jy te sleg is om jou eie te maak . . . 

Jy’t nog altyd my tiete lam gemaak . . . 

JASMIEN 

 . . . dan maak ek hulle nóg lammer . . . Hierdie wit vroue wat 

nou so agshamesiestoggies om jou, hulle lag agter jou rug. Oor 

jy jou wyn uit ‘n champagne-glas drink en jou as tip in die 

kleinbordjie. Dit gaan vir hulle nie oor jou nie, Rose, vir jou 

voel hulle niks.  

Hulle misbruik jou . . . Vir hulle is Antjie – nes vir jou – ook die 

once-in-a-lifetime kans om op TV en in die koerante te kom.  

Kyk, sê hulle vir die wêreld, hoe gaaf is ons met hierdie arme 

hotnotsmeid wat niks het nie en goddank nooit iets gaan hê nie 

oordat sy heeldag lê en suip.  Solank hulle net ons kinders se 

gatte afvee vir ‘n appel en ‘n ei, is alles fynpikkewyn.  Dit, liewe 
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Rose, staan alles op jou verniet-vliegtuigkaartjie! Read the small 

print . . . 

ROSE 

Is jy klaar? 

JASMIEN 

(Magteloos woedend.) 

Nee!  Met jou gaan ek nie gou klaar wees nie!  (Sagter, seer, lyk 

of sy dalk nou kan in-konk.) Oor ek nie met Biekies klaar was 

nie . . .  

ROSE 

(Gemaak-vriendelik.)  Haai, nou verstaan ek . . . Altyd 

gewonder vir wat gaan jy so aan oor haar en haar stem en so, jy 

weet?  (Kamma-vertroulik.)  Tussen ons meisies, jy’t haar 

gelike?  (Jasmien kliek nie dadelik nie.) Haar lyfie? Bietjie 

vroetel, reg?  Maybe hét jy . . .   Mmm, dís nou ‘n lekker storie 

vir die koerante .  

JASMIEN 

Jy’s selfs walgliker as wat ek gedink het. Niemand op 

Godsaarde is meer skuldig as jy nie. Jy, Rose Mentoor, het elke 

liewe dag op daardie meisietjie gespring totdat meer bene in 

haar lyf gebreek as heel was! Jy het haar in die gesig geskop! Jy 

het haar baarmoeder en haar ingewande , haar derms uitgeruk – 

lank, lank voor Vrydagaand. Jý!   
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ROSE 

Jy’s reg. Ek het vir doodskis gebel. As jy fokol het nie, Miss 

Jacobs, fokol om na uit te sien nie,fokol sê het nie,fokol…dan 

werk jy met die currency wat jy het. Antjie Fortuin was my 

credit card. My way out. Want vandag, vandag vlieg ek uit 

hierdie kak plek uit. Jy ken nie vir my nie, ek is Rose Mentoor. 
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TONEEL 22 

JASMIEN SE FUT IS UIT. IN KONTRAS MET VORIGE 

TONEEL. ALLEEN OP VERHOOG. PAAR  MISLUKTE 

VLIEGTUIGPOGINGS LÊ ROND.  HEELTEMAL VERBY 

DIE MOONTLIKHEID OM EENS TE PROBEER. HAAR 

FISIEKE POSISIE/LYFTAAL SLUIT ALLES EN ALMAL 

UIT. SOOS IN DIE GEVAL VAN POST-TRAUMA IS SY OP 

‘N EMOSIONELE ROLLER-COASTER. AANVANKLIK 

VERBEEL SY HAAR SY HOOR ANTJIE SING: “AI’, 

CHECK ‘AI LYFIE”. GEHOOR HOOR DIT SAAM MET 

HAAR.  

JASMIEN 

Wees bly jy’s dood, darra, want jy sou jou skaam. Wanneer dan 

was daardie oomblik, darra, die een wat jy altyd van gesê het . . .  

Onthou jy? . . . Die één kans . . . waarin ek haar kon wen, maar 

toe verloor het? Was dit Vrydagaand, die alleen stap? Ek moes 

haar self huistoe gery het. Nie geworry het oor die skottelgoed 

nie . . .  Sê my. Sê my date k weet . . .  dan sny ek my vingers af.  

Dat ek nooit weer skryf op ‘n bord hoef te skryf nie  . . .  

GIGI 

(Rolle omgeruil. Hy vertroos haar nou. Hou haar vas. Sus. 

Wieg.) 

Sjj, sjj . . . Dis oukei . . . dis oukei . . . 

JASMIEN 

Dis nie oukei nie . . . 
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GIGI 

Antie Juffrou (luister jy nou vir my) . . .  jy’t één verloor . . .  

JASMIEN 

Só (verloor) . . . Gevlek soos ‘n vis! Dit laat “gewone” 

verkragting na lunch in die Wimpy lyk – God, luister vir my, 

gewone verkragting –  Sê dis nie waar nie, sê dis ‘n nagmerrie!  

(Kinderlik.) Sê asseblief vir my Gigi,  gelukkig was sy nie net ‘n 

paar weke oud en met ‘n klerehanger verkrag nie. Nie 

oopgeskeur deur haar pa en haar oupa, een van voor en een van 

agter, nie.  Sê, Antie Juffrou, gelukkig sit Antjie nie vir die res 

van haar lewe met ‘n sakkie in ‘n rolstoel nie . . .  Asseblief sê . .  

GIGI 

Sjtt . . . 

JASMIEN 

Nee! Die mans verkrag en vermoor.  Die vrouens pas op en kyk 

uit.  Is mos, is dit nie? 

GIGI 

(Hy wil iets sê, maar sy gee hom nie kans nie.) 

JASMIEN 

Nee, dit is nié!  Dalk was dit so, maar dit is nie meer so nie!  Of 

dalk was dit nog nóóit so nie! Dis dan die ma wat laataand vir 

die kind stuur om vir haar skywe te kry by die huiswinkel. Dis 

die ma wat die baby verkoop vir tien rand se tjoef.  Dis die 

ouma wat die kind vashou as die oupa haar vinger.  Dis die 

suster, kyk kamma na die kleintjie terwyl die ma werk, wat die 
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kind by die buurman los, want sy wil gaan suip . . . Ons is nie 

meer ma’s nie! Óns is die monsters! 

GIGI 

Juffrou Jasmien… 

JASMIEN 

Wat het sy gedink, Gigi?  Het sy gesmeek? Geskreeu? Gehuil?  

Hulle sê daar was krapmerke . . . Here, hoe seer . . . Die 

adrenalien, dit help mos, reg? Gigi, dan voel jy mos niks? 

GIGI 

(Nugter, bedaard, bedroef.)  

Ek weet nie. Ek weet net sy’t verskriklik mooi gelyk en sy was 

happy.  Ek dink sy’t toe eers self gekliek wat sy kan word, 

waarheen sy kan . . . 

JASMIEN 

 . . . vlieg.  

JASMIEN 

Ek kan nie meer nie Gigi. Ek hensop!    

GIGI 

Nee! Nee!  

Dit vat net een goeie uitkyk auntie om ‘n kind te red. Jy’t so 

baie kinders so diep geraak Juffrou Jasmien. 

JASMIEN 

Jy weet nie waarvan jy praat nie. 
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GIGI 

En moenie dink jy’s alleen nie. Daar’s nog baie uitkyk aunties. 

Tannie Joey hier af in die straat, uitkyk auntie. Daai jong Miss 

Madilyn, by die skool, uitkyk auntie. Toko van die Spaza shop, 

uitkyk auntie. Oom Abraham wat na Patti en Freddie kyk, hy’s 

ook ‘n uitkyk auntie… 

JASMIEN 

En Dominee Calitz van die wit kerk, hy’s ook ‘n uitkyk auntie. 

En Ouma Tiekie boks, mal soos ‘n haas: uitkyk auntie. Boer Jan 

van der Merwe van Soetplaas, hy’s ook ‘n uitkyk auntie. En my 

eie Gigi 

GIGI 

Die Fabulouste uitkyk auntie of them all! 

Gigi gee wys haar ‘n vliegtuigie. Sy kyk weg. Hy nudge haar, sy 

ignoreer hom. Hy nudge haar weer vir haar ‘n vliegtuigie, sy 

wil nie gooi nie. Hy nudge haar weer en sy gooi hom, dis nie 

baie goed nie. Nog een, sy gooi weer – die een vlieg beter. 

GIGI 

Great, sien, klaar beter . . . 

JASMIEN 

Jy moes darra s’n gesien het . . .    

Jasmien vat die laaste papiervliegtuigie en gooi dit reg na die 

gehoor – dit sweef en in mid sweef moet die  

LIGTE DOMP. 

FIN 


