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GEKETTING / SHACKLED :  

     LLOYD DAVIDS 

KARAKTERS 

Karakter 1: Chief  

Karakter 2: Maatskaplike Werster  

Karakter 3: Dodda  

Karakter 4: Hollander  

Karakter 5: Devil Eyes  

Karakter 6: Natas  

Karakter 7: Barbie doll  

Karakter 8: Babba  

Karakter 9: Kiets  

Karakter 10: M. B.  

Karakter 11: Bewaarder 1  

Karakter 12: Bewaarder 2  

Karakter 13: Bewaarder 3  

Karakter 14: Madam X  

Karakter 15: Lizzie  

 

 

Op 35 Jarige ouderdom verwerf Maria Blaauw haar PhD. Dr. Blaauw reflekteer op haar lewe van hel 

wat op 15 jarige ouderdom begin het toe sy van moord op haar stiefpa aangekla word. Sy word 

gevonnis tot 10 jaar effektiewe gevangenisstraf. 

Binne die mure van die jeuggevangenis begin haar stryd om oorlewing. 
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OPENINGSTONEEL 

 

 

Wanneer die ligte in die auditorium begin uitdoof word die verhoog in stikdonkerte gehul.Die 

verhoogligte gaan op tot sterk skemer. (amber) Onvriendelike stemme word gehoor.n Onmiskenbare 

gestoei gevolg deur n geweerskoot, gevolg deur n geskreeu. Dan volg nog n sarsie skote., ŉ Jong 

meisie gil.Die blou polisieligte oorheers die donker verhoog gevolg deur ligte van ŉ 

ambulans.Skadufigure skarrel in n rookmis gevulde skemerverhoog – die sirenes word gehoor en 

verdwyn soos die voertuie vertrek.So doof die sirens na 8 tellings. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer die verhoogligte tot halfsterkte verhelder, word ons bewus van die ontspanningsarea 

binne die Gevangenis.Twee kolligte gaan op.Verhoog Regs (Die onderhoudslokaal van Rolene 

van Aswegen,maatskaplike werker ). Verhoog Links.(Die kantoor van die hoof van die 

Gevangenis- Susan Pieterse- Chief) 

 

 

M.W:     Dag na dag… 

CHIEF:   Naweek na naweek na…jaar in jaar uit… 

M.W:     Vasgevang en geketting in jou omstandighede. 

CHIEF:   Ja, jou voorland. Geketting in die bose kringloop van die omstandighede. 

MB:     Hierdie is Nuwe Hoop Korrektiewe Sentrum vir Jeugdiges/Minderjariges. 

CHIEF:  Nuwe Hoop!(giggel) Laaste Hoop Gevangenis vir jeugmisdadigers. Jong,   

geharde kriminele om die minste te sê.Wanneer alle wee van straf of sanksies 

om rehabilitasie nie meer help nie, word hulle na ons gestuur.  

 M.W:                       Hierdie is Nuwe Hoop.  

Die korrektiewe sentrum vir jeugdiges.  

Ek is Lindiwe Khumalo.  
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Die maatskaplike werkster / sielkundige in diens van Korrektiewe Dienste, Ja, ek  

werk met ons jeugdiges / misdadigers as jy dit so sou verkies. Hier het ek ŉ  

veelvuldige rol om te vertolk: raadgewer, boesem vriend, ouer, sieketrooster, ŉ  

uitlaatklep vir baie. Ons moenie ŉ fout maak nie, maar ons “inmates” kom uit alle  

sosiale vlakke van die samelewing. Hul oortredings wissel van diefstal tot moord.  

Verslawing en dwelms is betrokke by 90% van ons gevalle. 

                                      

GECHAIN MY BRA 

Gechain my broe (in shackles my bra) 

Ek sê in kettangs my bra 

Jy was daai ou wat by niemand kan kla. 

 

Die dag in die koort (court) 

Was jy skullag aan moord. 

 

Summons, ja toe summons hulle jou …X3 

Die judge het niks genade 

Ja, my bra jy sal boet vir jou dade. 

 

Om ŉ crime te doen het jy geboast: “ek het die nerve” 

So in die tronk sal jy jou tyd nou moet serve 

 

Jy moet dit maar vat soos ŉ man 

Jy was mos windgat met ŉ gun. 

 

Spyt ou pel, kom altyd te laat 

Kyk na die gevolge van jou onnosele daad 

 

Met tik in jou gat 

Sny jy vir jou eie gat ŉ lat. 

 

Nou sit jy hier en dink vir ure 

Oor die lewe daar buite 

En jy tussen vier mure. 

 

Soe nou’s jy gechain my bra, in shackles my bra 
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Toneel met Maatskaplike werkster 

(MW + MB) 

 

                                      Musiek Intro 

 

MW:   Laat ek sien. (Maak lêer oop lees). Maria Blaauw. 

 

MB:   (Lyk nie gelukkig nie.Sy beaam deur n effense knik) 

 

MW:   Ek het weer deur jou docket gegaan. Ons weet dat dit nie maklik gaan wees nie. 

 

MB:   (Kop onderste bo) Ek weet. 

 

MW: Wel, ek is hier om jou te help. Te help met dinge wat jy moontlik nie verstaan nie. 

Om jou te help om ŉ beter persoon hier uit te gaan. ŉ Nuwe lewe te gemoed te 

gaan, maar dan moet jy my vertrou,Jy moet verstaan, ek is hier vir jou. Ek is nie 

hier om jou te oordeel of te straf nie. Dit is nie my werk nie. 

 

MB:   (het intussen opgekyk en knik instemmend.nog steeds angsbevange) 

 

MW: Ek wil hê dat . . .ek weet dit gaan nie maklik wees nie, maar wat het daardie 

aand van 7 Julie gebeur. 

 

MB:   Hoekom moet ek weer . . . elke keer moet ek vertel. 

 

MW: Wel ons laaste sessie was twee maande gelede. (slaan na in leêr) Daai 

Spesifieke aand, Die aand van 7 Julie het alles vir jou te veel geraak. Wat het 

gebeur? 

 

MB: Ek het geweet niks en niemand kon hom stop nie. Ek het nie geweet wat om te    

doen nie.Ek was ook bang niemand sou my glo nie. 

 

MW: Vir hoe lank het hierdie dade met jou aangekom . . . hoe oud was jy? Hoe het dit 

gebeur? 

 

MB: Wanneer my ma gaan werk het, dan het hy my gestuur om ŉ fix te gaan koop. 

Hy’t my geleer en vir my gewys hoe dit gedoen word. Dit was toe ek in graad 9 

was. Dit was toe hy met alles begin het.Ek wou nie.  

 

MW:   Het die onderwysers by die skool niks opgelet nie? Was jy gereeld in die skool? 
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MB: Wanneer my ma dagskof werk het ek eers gesorg dat my sustertjie en my broer 

skool toe gaan en dan het ek in die “flêtse” gaan sit by my ander tjommies. Die 

briewe wat van die skool af gekom het, het ek van my ma weggehou, 

opgeskeur…vernietig. 

 

MW:   Ja ek verstaan, maar het jy nie gevoel dis verkeerd  en jy moet met iemand praat 

                                 Iemand wat jou kan help nie?                                  

 

MB: Ja, elke keer wanneer ek wou ophou het hy gedreig en gesê wat hy met my 

ma,my broer en my sustertjie gaan doen.Ek was bang hy gaan hulle seer maak. 

 

MW: Wanneer het jy jou ma die eerste keer hiervan vertel? 

 

MB: Dit was die dag toe alles gebeur het, toe ek in graad 10 was. 

 

MW: En wanneer…watter tyd van die dag of aand of wanneer het dit gebeur? 

 

MB: As ek by die huis gekom het . . .van die skool af. Wanneer my ma skofte gewerk 

het, by Rainbow Chicken. 

 

MW: Toe jy, op daai spesifieke dag, jou ma die eerste keer vertel het, wat het sy      

gesê? 

 

MB:   My ma het op hom geskree en hom met haar vuiste geslaan en gehuil. 

 

MW:   En wat het hy toe gedoen? 

 

MB: Hy’t gesê ek lieg, ek maak stories op. Toe’t hy my ma hard geklap laat sy val. 

Hy’t toe geloop en die deur agter hom hard toegeslaan…My Ma het nagskof 

gewerk by Rainbow Chickens. Sy’t die aand werk toe gegaan. Haar gesig was 

geswel, maar sy het gaan werk. 

 

MW:   En . . . toe . . . 

 

MB: Toe’t hy die aand gekom. Dit was baie laat. Hy was wild, wild van die tik en wyn. 

My suster en broer het al geslaap… (sy raak stil). Dit was stikdonker. Ek’t gehoor 

hoe hy ‘n rond gesoek het vir ‘n kers, want hy’t aanmekaar vuurhoutjies getrek. 

Toe’t hy in die kamer in gekom…Ek kan nog sy asemhaling hoor . . . diep en 

swaar, baie swaar, ja ŉ gesnork. 

 

MW:   (Luister aandagtig, staan op en plaas haar arm om MB) En toe? (Knik). 
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MB: Toe’t hy my mond toe gedruk en met sy ander arm my uit die kooi getrek, uit die 

kamer uit na my ma se kamer (sy vertel steeds, maar snik nou) toe . . .en toe 

gooi hy my hard op die grond . . .hy’t my nagklere afgeruk (sy verstrak in ŉ 

vreesbevange gesigsuitdrukking)   

                                 

                                Verkragtingstoneel- George se stem op band. Beelde in silhouette - deur 

gaas - op siklorama.  

 

  

MW: En toe? 

 

MB: Toe onthou ek niks meer nie…ek onthou niks meer nie… niks meer nie… niks 

meer nie… niks… meer.. nie…!!! (skreeu bloedstollend. ŉ doodse stilte heers. 

MB snikkend.MW het oor beweeg, buk oor haar in vertroosting en lei haar terug 

na die stoel.) 

 

MW:   Die mes waarmee jy hom gesteek het . . . hoe het jy dit in die hande gekry? 

                                  

MB:                          (Kopskuddend, byna sprakeloos.) Ek…weet….nie. 

 

 

Blou lig en sirene van polisiewa- MB en haar ma omhels mekaar – 

silhouette van polisieman wat MB boei en weglei. Wanneer die beelde 

verdwyn, verskuif die fokus na MB en MW. 

 

 

 

MW: Toemaar… ek weet dis moeilik, maar ons sal oor dit kom. Dis eers genoeg vir 

vandag. Gaan rus jy maar. Ek sal met die bewaarders praat.Jou ma kom jou 

vanmiddag besoek.Dit sal jou goed doen.Sê groete vir jou ma.Tot volgende keer.  

Sterkte en vasbyt hoor.  

 .  

 

                                                (M.B. verlaat die verhoog – V.R) 

 

               (MW Alleen op die verhoog / kantoorruimte) 

 

 

MW: Hoe het sy die mes in die hande gekry? Hoe en van wie? 7 Steekmerke. Sewe? 

(kopskuddend) 

 (afgemete) Dit maak nie sin nie. 
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 Toe die polisie opdaag, was haar ma rééds daar. Haar ma het immers van haar 

afskeid geneem. Dit maak nie sin nie. (MW skryf haar laaste notas en maak 

gereed om die verhoog te verlaat.) 

 

 

M.W:  (Verhoog Links) 

 Dit maak nie sin nie. Die dag toe MB by ons aangekom het sal ek nooit vergeet 

nie…Sy as ŉ veroordeelde moordenaar…nee, het ek vir myself gesê, nee, 

hierdie veroordeelde is nie in staat tot so ŉ gruweldaad nie. Sy was soos ŉ 

slaapwandelaar- erken alles sonder enige weerstand.  Die kind was gebroke en 

het glad nie geweet waar sy haar bevind nie. Wat nog te sê van “moord met 

voorbedagte rade” …dit maak nie sin nie… 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

                                                          MB se ma LISSIE en CHIEF 

                                                                    (Kantoortoneel) 

Wanneer die lig V.L (Area van Chief) opgaan in kolig staan Lissie onrustig, 

half senuweeagtig. Sy gaan sit, maar staan onmiddelik weer op wanner sy 

bewus word van ‘n hek en ‘n swaar deur wat oopgesluit word. Chief kom op 

(hy kruis van Verhoog Links agter en loop oor tot by Lissie. 

 

CHIEF:   Dagsê. En hoe gaan dit met u? (Half sarkasties)         

 

LISSIE:  Nee, dit gaan maar, so, so. 

 

CHIEF:  So, so. Hoe so, so? 

 

LISSIE:  Ek bedoel, nie te goed nie. Waar is my kind? Ek het vir háár kom besoek. 
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CHIEF: Miskien moes sy seker vir jou kom besoek het of miskien vir… maar wag. Wat sê 

ek alles? 

 

LISSIE: Luister Meneer! Ek wil net my kind sien. Ek het nie krag vir beskuldigings en 

verwyte nie 

 

CHIEF: Sê my mevroutjie, dis nou “Off the record” Wie hét die stiefpappie gedala? 

 

LISSIE: Asseblief, laat dit nou rus. Ek wil en het niks te sê nie. 

 

CHIEF:  Soos die dag in die hof? 

 

LISSIE: Soos die dag in die hof, ja! 

 

CHIEF: Jy sien, al die jong kriminele hierbinne is onskuldig/ of skuldig of wat sê jy? 

 

LISSIE: (Antwoord nie. Sy sit pateties en verslae) 

CHIEF: Soos daai “main poet” sê: “It cuts no ice” die dice het verkeerd geval vir hulle, dai 

is ma al” 

 

LISSIE: Meneer, kan ek asseblief net my kind sien. 

 

CHIEF: Die hele gedoente- die aand van die ongelukkie…bly ‘n unsolved mystery. 

 

LISSIE: Die Here behoed my. 

 

CHIEF: Kyk hier voor my kop. Wat staan daar? Doos nê? 

 

LISSIE: (Sag en skor) Soos jy daar sê. 
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CHIEF: Jou eerste man, jou kinders se pa,Chris, hy het hom mos destyds morsdood van 

die leer afgeval 

 

LISSIE: (Antwoord nie…staar met verbittering) 

 

CHIEF: En jy was die enigste witness. What a joke. ŉ Oop wond teen die kop en ŉ 

gebreekte nek. O ja, daar was mense wat gesê het dat hulle vir jou broer, Ivan 

die middag in die area gesien het. 

 

LISSIE: Los jy vir Ivan. Julle almal neuk met Ivan. Almal wil hom oral en by alles betrek. 

 

CHIEF:  Dis g’n gehiem nie, maar die storie doen die rondte. Die aand van die moord was 

   iemand wat soos Ivan lyk in die area op Dankie se yard, , jy weet,die  

smokkelhuis,    

 

LISSIE: Die storie, altyd ŉ storie. Alles bly ŉ storie. Maak nie saak wie so sê nie. Het die 

blêrrie  mense niks goeds om hulle mee besig te hou nie? Hoekom het daai 

persone nie in die hof kom getuig nie? 

 

CHIEF: Teen Ivan getuig? Of waar Ivan betrokke is? Niemand sal wίl getuig waar Ivan 

geconnect is nie, dit weet jy net so goed soos ek. Of wat sê ek nou? 

 

LISSIE: Dis wat jý sê. 

 

CHIEF: Die aand van die moord 7 Julie sê security by Rainbow dat jou brother Ivan jou 

daai aand by jou werk kom soek het, maar jý was toe blykbaar nie daar nie – laat 

ingeclock en ŉ halfuur later weer uitgeclock. Maar nou ja… 

 

CHIEF: Ivan was per toeval in die omgewing né? (Lag)  Die eerste keer met jou kinders 

se pa, Chris. Per toeval… (Sinies) Toe val hy per toeval van die leer af en breek 

sy nek per toeval. 

 

LISSIE: Jou aannames maak my naar. Ek wil kots van al jou beskuldigings      
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BEWAARDER: (Bewaarder Cloete verskyn in die deur) Verskoon Chief… 

 

CHIEF: Jy verskoon Chief? Wag buite, klop eers en kom in wanneer ek so sê. Verstaan? 

 

BEWAARDER: Ek’s jammer Chief (Verneder, gaan uit, klop en wag vir antwoord van Chief)  

 (Bewaarder nogsteeds buite en klop) 

 

CHIEF: Kom in! 

 

BEWAARDER: Mevrou, u dogter wag vir u. 

 

CHIEF: CLOETE! 

 

BEWAARDER: Ja, Chief… 

 

CHIEF: Die prisonier Maria Blaauw wag vir jou… 

 

BEWAARDER: Mev, die prisonier Maria Blaauw wag vir jou. 

 

CHIEF: En in die toekoms…moenie vergeet nie…vergeet dat ék jou hier aangstel het nie. 

Verstaan jy? 

BEWAARDER: Ja, dankie, Chief. 

 

CHIEF: Goed julle kan gaan. En moenie vergeet om haar handsak te invisenteer nie. 

 

BEWAARDER: Goed, Chief, maak so… 

 

LISSIE: Dankie meneer (Vir Bewaarder) en vir jou (Chief) jy gaan nog jou dag kry! 
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                                         ONTSPANNINGSLOKAAL BINNE DIE GEVANGENIS 

 

 

Wanneer die lig opgaan word 7 vroulike jeuggevangenis sigbaar. Tafel met 

stoele is sigbaar middel links V.L. sit twee karakters in gesprek. Die een 

loop oor na die twee L.A. Die ander karakters is MB. – ad. Lib. 

 

 

DODDA:  (prisonier met gesag)  

   Barbie doll, kry hier. Chisezanna, - baleka! … kamka! 

 

BARBIE:  (het oor beweeg L.V. na Dodda) 

 

BABBA:  Barbie! Chise hie’! (sy steek vas – onseker) 

  

HOLLANDER: Aaauww! (kalm en berekend) Kyk net. Soe, what goes?  

 

BABBA: For your information – dis Babba se koeksisters. (wys vir Barbie om terug te 

draai) 

 

DEVIL EYES: Hier gaa’t nie nou gazi spat nie. 

 

HOLLANDER: (speel met mes) ôs is almal manskappe van vleis en bloed – Saloet! 

 

DODDA: Kiets! (agterryer) … Chisezanna die kant. Laas week . . . wie het vir die mapoeza 

baliza?   

 

KIETS:  Nangani; ek wiet nie ! 

 

HOLLANDER: (beweeg nader) O, jy sallie weet nie? (Haal skerpgemaakte tandeborsel uit 

broeksak) O, jy sallie weet nie. 

 

BARBIE:  Sy’t mos gesê sy weet nie. 

 

NATAS: Kyk wie praat. Trek nou diknek, hou vir jou plat soes ‘n Minora Blade. Hoe wiet 

die Mapoeza’s so baie wat hier aangaan 

 

BABBA:  Voor jy aan Barbie Doll vat… moet jy eers verby my kom. 

 

DODDA:  Hoe het die mapoeza’s van die cellphone en “number one” geweet? 

 

BARBIE:  Is ons almal nie brasse nie. 
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DODDA:  Daai’s hoekom ons soek nie impimpi’s nie.ŉ Impimpi moet vedala word. 

 

(Natas maak haar verskyning – sy`t `n pakkie in haar hand) 

 

DODDA:  Visitors gehad- lekker ! Visitors gehad, ek sê (beduie om dit te bring) (Hollander 

en Devil Eyers kom nuuskierig nader) 

 

NATAS:   Life is good, ek sê. Jy sit jou shopping list in en wag vir die delivery boy 

 

CHIEF / MADAM X 

 

CHIEF: Kom in. Dora Paulse né? 

 

MADAM X: Wat is verkeerd Chief… ek het niks verkeerd gedoen nie né? 

 

CHIEF: (Kyk haar stip aan, loop ŉ halfmaan om haar en draai dan weer terug terwyl 

hy met die knuppel op die een handpalm tik) As jy moet weet… 

 

MADAM X: Ja, maar wat is dit Chief? 

 

CHIEF: Madam X, Madam X… wat het jou tog besiel. Jy is volgende maand 18 jaar oud 

né? 

 

MADAM X: (Sy knik onseker) Die 18de. 

 

CHIEF: Jy weet waarvan ek praat né? Jy weet die mure het ore en oë  

 

MADAM X: (‘n Onsekere stilte heers by Madam X) 

 Dit was nie my bedoeling nie. Dit was nie soos dit moes uitwerk nie. Dit het net 

gebeur. Voor ek my kom kry toe’s als verby. 

 

CHIEF: Jy verstaan ook watter nadelige gevolge dit vir jou inhou? Jy het nog net 8 

maande om te doen. Dink daaraan. 
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MADAM X: Chief, wat wil Chief hê moet ek doen? 

 

CHIEF: Raait, kom ons praat straight, die dagga,die tik en cellphone wat in blok C gevind 

is…,man elke keer is dit Blok C! Wie is die mastermind agter alles? Hoe het dit 

die perseel binne gekom wie is die perd? (Hy skreeu dit uit) 

 

MADAM X: Chief ek kan mos nie… 

 

CHIEF: Ja, jy kan. Save jou blerrie eie bas. Jou nommerskap gaan vir jou niks beteken 

nie. Fokkol sê ek, Fokkol! 

 

MADAM X: Chief- ek… ek kan nie my nommerskap verkoop nie. Dit werk mos nie so nie… 

 

CHIEF: Moenie vir my loop en vertel (stadig en afgemete) wat werk en wat werk nie. 

Nou ja… ék moet jou oorplasing na Rooihel Gevangenis bevestig. Verstaan! 

 

MADAM X: (Verstar in ŉ woordelose skok) Maar Chief…ek…ek…dit…dit was… 

 

CHIEF: Wie? Spoeg dit uit man, spoeg dit uit! 

 

MADAM X: (Sy staan kop onderste bo, momepelend) MB, ja dit was MB. 

 

CHIEF: Mooi man. Sien. Dit was nie so moeilik nie. MB? Wie sou kon dink. (Loop weg, 

Fronsend) 

 

CHIEF:  Die perd? Wie is die perd? 

 

MADAM X:  Jansen. Ja dit was Jansen, Chief. 

 

CHIEF: Goerge Jansen! Nou ja. die meneertjie wat my uit my pos wil konkel. Hy moet 

gedala word   
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CHIEF: (Roep na binne) Cloete! Cloete! 

 

BEWAARDER: Ja Chief? 

 

CHIEF: Escort vir Paulse terug. En sê vir Jansen ek soek hom dringend (Cloete neem 

haar af.) 

CHIEF: In hierdie lewe kan jy niemand en niks vertrou nie. “Love all but trust no one”. 

Hier is ek in beheer. Niemand behalwe ek nie! Ek is die alfa en die omega.                                

Die begin en die einde.Niemand kom hier in behalwe deur my nie.  

 

 

                                         DIE KOMPLOT 

 

Dodda, Hollander, Devil Eyes en Madam X maak hul verskyning. Die 

KOMPLOT word gesmee. Die MES word onder die tafel gesit sodra die 

Bewaarder uit sig is. 

 

DODDA:  (Vir Hollander) Kry hie’ !  

(Vir Devil Eyes) Skietyster! (Devil Eyes gaan haal die mes uit en bring dit na 

V.L) 

  

   (Die 4 Staan in ‘n Halfmaan) 

    

   (Vir Madam X) Spoeg! (Die 4 voer ŉ geheime gesprek) 

 

MADAM X:   MB. Ja, dit is al die tyd sy. Dίé nommer was opp ‘ie draad. 

 

HOLLANDER: Wat sê die Wetboek? 

 

DODDA:  Die impimpi moet val, ek sê 

 

DEVIL EYES: Is ja! 

 

(Barbie en Kiets is in hul eie gesprek terwyl Kiets Barbie se hare vleg) 

 

BABRIE:   MB is darem nou-al baie lank by daai social werker, Van Aswegen 
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KIETS: Daai vrou vra dieselfde dinge oor en oor. Wat sy paasweek gevra het, gesels sy 

die week oor. `n Man raak skoon gatvol vir al daai stront. 

 

(Die deur word gehoor. MB kom binne. Sy loop kop onderstebo) 

 

NATAS:  Hoekom lyk jy so vir kak! Issit bad news of wat? 

 

MB:    Shut up jy! (wys na Dodda) 

 

(spanningvolle oomblikke volg waar die twee partye groepering merkaar 

goed deur kyk). Hulle staan dreigend teenoor mekaar) 

 

BABBA: (beduie net haar kop vir MB om oor te kom en te kalmeer) Take it cool. Ons 

is mos broerse.(praat met ander groep) 

 

HOLLANDER: Ja, ma hoe focha sy my? Hoe focha jy Devel Eyes? Hoe focha jy vir Natas?  

 

DODDA:  Babba- Don`t “you” confuse my kindness as `n sign of weakness (kalmerend) 

 

MB: Ek was `n skone frans toe ek hier ingekom het en so wil ek bly.  Ons almal hier 

het nog `n future. Die social worker is reg. Choices is jou saak. Jy moet daaroor 

besluit. Choices ja. Gister is verby, maar môre – daaroor  het jy die meeste sê. 

Die sê om regte keuses te maak. 

 

HOLLANDER: Hier sabela die nommer my girl. Dit is wat die boek sê. Dit is wat hier tel. 

 

MB:   Man, as jy wil of nie. Dit hang van jou af. 

HOLLANDER: Sal ek haar wys!  

Devil Eyes, Natas en Dodda het in beweeg. Hulle vorm `n halfmaan rondom 

MB- dreigend- Babba sien wat besig is om te gebeur. Hy Kiets en Barbie 

raak betrokke. Ad lib- STROBE- n geveg vind plaas-ad lib- ±10 sek. Alarm 

word gemaak. Chief en bevaarders storm binne- STROBE STOP- Babba bly 

lê- twee bewaarders neem vir Babba uit 

CHIEF : Wie se werk is dit? Wie het dit begin? (niemand antwoord nie. Staan voor MB. 

Lig haar bebloede regterhand op) Niemand weet nie? En dit? (sy knik haar 

kop en word af gelei) 

MB:    Dit was ek, ja. 
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Die res kyk na mekaar (in ongeloof) Devil Eyes mik om iets te sê, maar 

word deur Hollander gekeer. 

CHIEF: Die sel sal deeglik deursoek word vir enigiets (kyk terug na die gevangenes) ja 

enigiets. 

(Wanneer die bewaarders af is kyk die res in ongeloof na mekaar.) 

DODDA:  Hoekom sal MB die “blame” vat? 

HOLLANDER:  Your quess is as good as mine. Ek verstaan nie. dit maak nie sin nie. 

DEVIL EYES: Ja maar…..hoekom en ……waarom 

BARBIE:  Sy`t gepraat van die social worker, right, en wat die social worker gesê het. 

KIETS:  Iets van choices, ja…….keuses. En dat jy nie hoef nie. 

HOLLANDER: Nangani. Hoe kan ek…….. ons dit toelaat? 

DODDA: Ons is almal criminals hier, maar is dit wat ons wil hê? Is dit nie wat MB vir ons 

sê nie. 

KIETS:  En Babba? Dink julle…… 

HOLLANDER: Hei, jy. Dis n ding van die nommer. Is n ding van die boek!. 

NATAS:   Wat gaan Daleka as die mapoesas kom volmaak. 

HOLLANDER: Moenie worry nie die nommer sal staan! Pakamisa! 

ALMAL:  Saloet! Pakamisa   

 

Barbie staan eenkant verslae.Sy lyk beteuterd. 

DODDA: Barbie Doll. Kry hie, ek sê. (Sy beweeg baie huiwerig oor na Dodda )              

Shame. Kom laat ek jou comfort (sy antwoord nie) 

DEVIL EYES:  Hoe lykkit Barbie! 

DODDA:  Jy was mos hie toe Babba gedala is? (Sy knik net). Soe M.B het dit seker 

geplan,of hoe? Hel, man,hel! You never know who is next! 

MADAM X:   Hoe se jy Natas? Die een van die enemy! 

NATAS:   Keep your friends close… 

MADAM X:  ..and your enemies closer! 
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DODDA:   Barbie.Jy het mos alles gesien 

BARBIE:   Ja…ek bedoel.. nee…ek bedoel… ek weet nie 

DODDA:  Barbie! (sagter) Jy het mos alles gewitness, right .So, het jy alles gesien en 

gehoor? 

BARBIE:   Ek het niks gesien nie. 

DODDA:   Issit al! 

BARBIE:   En niks gehoor nie. 

DODDA:  (Loop oor na verhoog voor links) Barbie kry hie! (wink haar met die vinger    

nader Die res is verhoog middelregs  besig om te tik.Dodda omhels vir 

Barbie.) Dodda se koeksister, ek sê . Of hoe? 

BARBIE:   (Sy knik net) 

DODDA:  (Druk vir Barbie teen haar bors vas.Sy staan agter Barbie.) Dodda se 

koeksister, ek sê. (Dodda draai om na die res.) For your information, die is 

Dodda se koeksister! 

DIE RES:   Is ja . ewhe… saloet! 

DODDA:  (Haal die selfoon uit haar sak en druk dit speels tussen Barbie se borste 

in.)  

Safegaurd my office equipment. 

Die res :  Is ja!!! Vir die nommer! 

Die rap song word weer hier gedoen met die nodige dans bewegings 

en eindig met “Saloet”.  

 

GECHAIN MY BRA 

Gechain my broe (in shackles my bra) 

Ek sê in kettangs my bra 

Jy was daai ou wat by niemand kan kla. 

 

Die dag in die koort (court) 

Was jy skullag aan moord. 

 

Summons, ja toe summons hulle jou …X3 

Die judge het niks genade 

Ja, my bra jy sal boet vir jou dade. 
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Om ŉ crime te doen het jy geboast: “ek het die nerve” 

So in die tronk sal jy jou tyd nou moet serve 

 

Jy moet dit maar vat soos ŉ man 

Jy was mos windgat met ŉ gun. 

 

Spyt ou pel, kom altyd te laat 

Kyk na die gevolge van jou onnosele daad 

 

Met tik in jou gat 

Sny jy vir jou eie gat ŉ lat. 

 

Nou sit jy hier en dink vir ure 

Oor die lewe daar buite 

En jy tussen vier mure. 

 

Soe nou’s jy gechain my bra, in shackles my bra 

 

Die ligte doof na skemerte. `n kollig verskyn verhoog links. Die seremonie 

meester (maatskaplike werker) is voor die mikrofoon. 

MW: Ons het vandag `n spesiale gasspreker. `n Persoon wat haar navorsing gedoen 

het oor prisoniers soos julle. Die waaroms, die hoekoms en die waarnatoes. `n 

Dame wat te midde van alles die sukses leer met uitnemendhed geklim het. Sy 

deel graag as praktiese verwysing haar eie lewensverhaal. Ek hou aan julle 

voor…….Dr Maria Blaauw 

MB:  Dankie mev Van Aswegen. Dit alles is aan haar te danke (aan gehoor). Ek was 

ook daar, hier waar julle nou is. Nou is ek hier. Vandat ek my eerste tree hier uit 

gegee het tot nou, het 15 jaar verloop.  

 

Die groot vraag waarmee ons telkens gekonfronteer word in situasies soos 

hierdie is: Kry ons n gebore misdadiger? Of is ons die resultaat van ons 

omstandighede? Die faktore wat op jou lewe inwerk en jou toekoms vir jou 

bepaal.Jou lewe kan nou, en ek bedoel vandag, verander. Ja, van rigting 

verander. Die sameloop van jou omstandighede? Of is dit jy wat met daardie 

omstandighede WIL saam loop?Die keuse is joune. Ons jongmense is 

vasgevang, slawe en verslaaf, geketting,gechain ja, in hierdie bose kringloop. 

Die uitkoms en die verlossing lê in jouself opgesluit…  



 
 

    20 
 

(Musiek neem oor- Redemption song- Rasta- neem toe in volume terwyl 

kollig en alle verhoorligte uitdoof) 
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