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DIE WOENSDAGMIDDAG VAN 

MEVROU RETIEF 
deur Dalene Matthee 

Verwerk deur Danie Botha 

 

Saam met Jy ken nie vir Pa nie opgevoer vir rsg  in Oktober 

2009 deur Evert Snyman. 

 

 

Rolverdeling 

 
Verteller (oorspronklik Dalene Matthee) 

Miriam (middeljarige enkellopende) 

Ontvangsdame 

Anne (haarkapster; gedetermineerd) 

Helen (haarkapster – leerling) 

Maureen (haarkapster; gesellig) 

Miriam se bejaarde moeder  

Lawwe bestuurder 

Haarkapster (saaklik) 

 

 

 

DOOF IN BUS WAT WEGTREK EN AANHOU RY. 

 

MATTHEE: (OOR BUSBEWEGING) Die lekker gevoel begin 

nooit solank Miriam nog op 'n bus wag nie. Dit begin eers 

wanneer sy sit en die bus wegtrek. Dis soos 'n 

blinding                   wat jy voor 'n venster laat opskiet sodat die 

son kan binnekom. Eintlik hou sy dan op om te bestaan en begin 



sy leef. Elke Woensdagmiddag wanneer sy haarsalon                   

toe gaan. 

 

                    BUSGELUID OP.  

 

MIRIAM: (PREWELEND) Nommer 18. Moet maar solank 

opstaan.  

 

                    LUI VAN BUSKLOKKIE. BUS RY STADIGER 

EN STOP. STRAATGELUIDE. 

                    SY STAP REDELIK STADIG.  

 

                 KRUISDOOF NA HAARSALONGELUIDE  

WANNEER SY INSTAP.  

 

ONTVANGSDAME: Hallo, mevrou Retief! 

 

MIRIAM: (STEMMIG) Goeiedag. 

 

ONTVANGSDAME: (ROEP NA AGTER) Anne! Anne! 

 

ANNE: (OP AFSTAND): Ja? 

 

ONTVANGSDAME: Mevrou Retief is hier! Mevrou Retief, 

gaan sit maar op die stoeltjie. Anne kom haal mevrou nou-nou.  

 

MIRIAM: (SUG TERWYL  SY OP ROTTANGSTOEL GAAN 

SIT.)  

 

ONTVANGSDAME: Mevrou lyk goed vandag. 

 



MIRIAM: Dankie. Sien altyd uit na Woensdagmiddae om julle 

almal weer te sien. 

 

ONTVANGSDAME: En ons vir u! 

 

MIRIAM: Woensdagmiddae is vir my soos 'n lekker in 'n 

dogtertjie se hand. Sy sien uit na die genot, maar ... maar sy 

wag, sy wil nie die eerste hap gee nie, want ... want dis die begin 

van die einde. Die einde van die lekker... (LAGGIE) die 

lekkerte. 

 

ANNE:   (DWARREL NADER) Hallo, hallo! Kom maar deur.  

 

               SALONGELUIDE STERKER TERWYL HULLE 

STAP. 

 

ANNE:   En hoe het dit toe met die kinders se eksamen gegaan? 

 

MIRIAM: Die oudste enetjie, die een in standerd vier ... 

 

ANNE: (ONDERBREEK HAAR TERWYL SY STOEL 

NADER TREK EN WASBAKKRAAN OOPDRAAI) Sit maar, 

dankie, mevrou. 

 

MIRIAM: Die oudste enetjie ... hy't 'n bietjie met die 

geskiedenis gesukkel. 

 

ANNE: Lê maar terug. (MAAK HARE NAT.) 

 

HELEN: (OP EFFENSE AFSTAND) Hallo, mevrou Retief! 

Gaan dit nog goed? 



 

MIRIAM: (WIL-WIL ORENT KOM; LAGGIE) Dit gaan mos 

altyd goed... e... (SOEK HAAR NAAM.) 

 

HELEN: Helen, mevrou.  (AAN'T WEGLOOP.) Ek is bly, 

mevrou Retief. 

 

MIRIAM: Anne, jy sal seker 'n bietjie kleursel moet aansit. Die 

grysetjies begin weer loer. 

 

HELEN: Goed, mevrou. Eers die sjampoe. 

 

MIRIAM: Paul wil nie hê ek moet my hare kleur nie. Jy weet 

hoe is sommige mans, hy sê ek is vir hom mooi soos ek is. 

 

ANNE: Jy weet nie hoe gelukkig jy is om so 'n man te hê nie, 

mevrou. (ROEP.) Helen! 

 

HELEN: (OP AFSTAND) Anne? 

 

ANNE: Kry vir ons die kleursel reg, asseblief. 

 

HELEN: Is nou daar.  

 

ANNE: Helen kom al goed reg, mevrou weet. 

 

MIRIAM: Sy's nou al rukkie hier. 'n Mens ken 'n handige mens 

sommer uit. En hoe gaan dit  met jou en Fritz se dinge? 

 

ANNE: Ons het nou at last op 'n datum besluit! 

 



MIRIAM: Het julle? 

 

ANNE: Ja. Die eerste Saterdag in September. 

 

MIRIAM: (RAAK ONRUSTIG) Gaan jy aanhou met werk? 

 

ANNE: Ek sal seker nog 'n rukkie aanhou met werk. 

 

MIRIAM: Dankie tog! As jy moet weggaan ...  Dit is vandag 

presies drie jaar dat ek hierheen kom.  

 

ANNE: (LAGGIE) Ek onthou nog die eerste dag. Jy was 

doodstil en dit het kompleet gelyk of jy bang is. 

 

MIRIAM: (LAGGIE) Dit was maar van die skok ... die twee 

grys hare wat ek die vorige dag op my kop ontdek het. 

 

ANNE: So ja. Ons draai maar die handdoek om. ... Jy was bang 

jou man ontdek dit ook en toe vlug jy hierheen. (PROJEKTEER 

EFFENS.) Helen! Droë handdoek! 

 

MIRIAM: My man is so verkoue, alles op sy bors.  

 

ANNE: Sies tog. Jy moet hom baie lemoene gee om te eet. Een 

van my ander kliënte het net gister vir my die raad gegee. 

 

MIRIAM: Ek sal sommer op pad terug lemoene koop.  

 

MAUREEN: (KOM NADER) Hallo, mevrou Retief. 

 

MIRIAM: (WIL-WIL ORENT KOM) O ... o, hallo, Maureen. 



 

MAUREEN: En toe? Hoe het meneer Retief verlede keer van 

die nuwe haarstyl  gehou? 

 

MIRIAM: (MET LAGGIE) Ag, ek was verniet bekommerd. Hy 

het gedink dit is pragtig. Ek moes om en om draai sodat hy dit 

van alle kante kon bewonder. 

 

MAUREEN: Ek hoop mevrou het mooi geslaap! 

 

MIRIAM: Ek wou nie ’n net omsit nie, want Paul hou nie 

daarvan nie. 

 

HELEN: (NADER) Maureen, mevrou Sadie sê... 

 

MAUREEN: Goed, goed, ek kom. 

 

ANNE: (SKERTSEND) Jy bederf jou man te veel.  

 

MIRIAM: (KRY LEKKER) Hy bederf my ook.  

 

ANNE: Jy weet, mevrou Retief, jy is een van die min 

vroumense wat hier inkom en nie oor hul mans kla nie. Skuus, 

hier's 'n bruin spatsel op jou slaap... 

 

MIRIAM: (BORRELEND; DIEP OORTUIG) Paul is 'n dierbare 

mens. 

 

ANNE: (FLUISTER) Mevrou Geerd, die een met die poedel ... 

sy gaan skei. Sy het dit netnou vir Maureen vertel. 

 



MIRIAM: (OPREG GESKOK) Ag nee! Hoekom dan? 

 

ANNE: Sjuut!  Sy sit hier anderkant. Perm. Glo moeilikheid met 

'n ander vrou. Moenie sê ek het iets gesê nie. 

 

MIRIAM: Ag, maar hulle moenie skei nie. Hulle moet liewer 

weggaan of iets ... hulle moet net nie skei nie. (EFFENS 

AANGEDAAN.) Dit sal alles weer regkom.  

 

ANNE: Sal jy by jou man bly as hy met 'n ander vrou lol? 

 

MIRIAM: Ek sal nooit skei nie. Nooit! 

 

ANNE: Al sou jou man 'n ander vrou aanhou? 

 

MIRIAM: (SAG EN BESLIS) Paul sal dit nooit doen nie. 

 

ANNE: Hoe kan jy so seker wees? 

 

MIRIAM: (SENUAGTIG) Omdat ... omdat ... ek weet nie.  Ek 

... ek het nog nooit daaraan gedink nie. Nie regtig nie. 

 

ANNE: (HAAL PLASTIEKHANDSKOENE DRIFTIG AF EN 

GOOI IN WASBAK. BEWEEG WEG EN DRAAI KRAAN 

OOP.) Ek sal nie by 'n man bly wat my verneuk nie! Ek sal my 

goedjies vat en loop. 

 

MIRIAM: As Paul my ooit moet kul, sal ek hom vergewe. Dit 

sal net 'n dwaling wees ... hy is mos lief vir my.  

 

ANNE: Jy sal hom niks maak nie? Nie eens skrikmaak nie? 



 

MIRIAM: Nee. 

 

ANNE: Ek weet darem nie ... 

 

MIRIAM: (OORTUIG HAARSELF) 'n Man sal nie rondloop as 

sy vrou vir hom goed is nie. En ek is goed vir Paul. Baie goed. 

 

ANNE: Maar dis dan juis die goeie vroue se mans wat hulle 

verkul! 

 

MIRIAM: Miskien ... miskien is hulle nie regtig goed nie ... 

 

ANNE: Ek gaan nou afspoel, mevrou.  

 

MIRIAM: Paul sal my nie kul nie.  

 

ANNE: En as hy tog dalkies?  

 

MIRIAM: Dan sal hy met  jammerte en met selfveragting na my 

terugkeer. Maar hy sal my nooit kul nie. Ek sal daarvoor sorg. 

 

ANNE: Goed, mevrou. Ons kan maar die hare gaan indraai. Laat 

my help. ... Hier langs. Daardie hokkie is oop. (TERWYL 

HULLE LOOP.) Maar is jou man dan nie hierdie week Pretoria 

toe nie?  

 

MIRIAM: Paul sou gegaan het, maar hy is toe nooit weg nie. Ek 

dink dit is die koerante wat hom so bang maak. Al die 

aanrandings en goed.  

 



ANNE: Sit maar, mevrou. 

 

MIRIAM: Hy het toe maar besluit om te wag totdat die skole 

sluit en ek en die kinders kan saamgaan. Ek het gesê hy moet 

gaan, ons sal niks oorkom nie ... Tch! Dié             Paul darem ... 

 

ANNE: Jy het wraggies 'n goeie man. 

 

MIRIAM: Ons is al sestien jaar getroud. 

 

ANNE: (LAG.) Haai, jy weet nie eens hoe lank jy getroud is nie. 

Julle is négentien jaar getroud. Julle was sestien jaar getroud toe 

jy die eerste keer hierheen gekom het. Jy't           dit daardie 

eerste dag vir my vertel.    

   

MIRIAM: (LAGGIE; SKAAM.) As Paul moet weet dat ek so 'n 

glips gemaak het, sal dit hom bitter seermaak. Hy vergeet nooit 

sulke dinge nie. 

 

ANNE: (KAM HARE) Hoe sal ons vandag die hare doen? 

 

MIRIAM: Ag, kies jy maar. Ons onthaal vanaand van Paul se 

gholfvriende. 

 

ANNE: (PROJEKTEER EFFENS) Helen! Die rollers en 

pennetjies! 

 

HELEN: (OP AFSTAND) Rollers en pennetjies kooom! 

 

MIRIAM: (TREK ASEM IN) O!  Die Geerd-vrou! (FLUISTER) 

Anne, Anne! 



 

ANNE: (FLUISTER) Ja, mevrou? 

 

MIRIAM: Daardie vrou … daar, daar in die spieël … Is dit die 

een wat wil skei? 

 

ANNE: Ja, mevrou. 

 

MIRIAM: (INGEHOUE PROJEKSIE) Jou gek! Jou gek van 'n 

vroumens! Ek wens ek was die soort mens wat 'n ander  sommer 

trompop sal loop en die waarheid sal vertel. Ek wil haar aan haar 

skouers beetkry en haar skud en  skud en vir haar skree: Moenie! 

Bly by hom, hy is jou man. 'n Man! 

 

ANNE: Moenie jou so ontstel nie, mevrou. Jy bewe glads... 

Dalk is jy ook aan die griep kry. Meneer Retief het jou seker 

maar aangesteek. 

 

MIRIAM: Ons gee nie om as die een die ander aansteek nie. 

Ons... ons kan nie van mekaar weg slaap nie.  

 

ANNE: (PRAAT MET PENNETJIE IN MOND) Ek sê baie kere 

vir Fritz .... (HAAL UIT) Skuus vir die pen in die mond. Ek sê 

vir Fritz: As ons eers getroud is, moet jy net              so goed vir 

my wees soos meneer Retief vir sy vrou is. 

 

MIRIAM: (GRETIG) En wat sê hy dan? 

 

ANNE: Dan wil hy altyd weet wie mevrou Retief is! 

 

MIRIAM: (MOET WEET) En wat sê jy dan? 



 

ANNE: Dan sê ek dat sy een van my gereelde kliënte is en dat 

sy ... e ... aantreklik is en so in haar dertigerjare moet wees en 

drie kinders het en baie gaaf en vriendelik is. 

 

MIRIAM: (FLUISTER)  Mevrou Geerd gaan loop ... Maureen 

wáls behoorlik om haar. 

 

ANNE:  Reg, mevrou Retief, Helen sal nou oorneem met die 

droër. Kom maar, Helen! 

 

MIRIAM: Dankie, Anne.  

 DOOF SALONGELUIDE UIT EN WAAIERGEDRAAI IN. 

HOU 'N PAAR OOMBLIKKE. DAN WORD DROëR 

AFGESKAKEL EN KAP AFGELIG. 

 

ANNE: Lekker gebraai? (HAAL ROLLERS EN PENNETJIES 

UIT.) 

 

MIRIAM: (LAGGIE) Kan jy wel vra. 

 

ANNE: (MEEDOëNLOOS) Ken jy die vrou wat nou net hier uit 

is? Sy was hier langsaan by Helen. 

 

MIRIAM: Ek het niemand gesien wat ek ken nie. 

 

ANNE: Sy sê sy ken jou.  

 

MIRIAM: (TREK ASEM HARD IN. DAN "GEWOON".) So? 

 



ANNE: (GEJAAGD TERWYL SY HARE BORSEL) Ek sê vir 

haar sy begaan beslis 'n fout. Sy verwar jou met iemand anders 

... Met 'n oujongnooi wat glo daar by hulle in dieselfde 

woonstelblok bly. Pas glo haar ma op, sê sy. Verbeel jou! Ek sê 

vir haar jy is mevrou Retief, maar sy hou sowaar vol dat jy 

mejuffrou Retief is en ... 

 

MIRIAM: Wie is sy? 

 

ANNE: (ROEP NA AGTER) Helen! 

 

HELEN: (OP AGTERGROND) Joei? 

 

ANNE: Wie is die lady wat jy nou net gehad het? 

 

HELEN: (EFFENS NADER) Mevrou Claasen ... eerste keer dat 

sy hier kom van ek hier werk. 

 

ANNE: (GEJAAGD) Sy is seker besimpeld. Mens kry altyd 

mense wat ander met modder wil gooi. Ek luister nie eens meer 

nie ... Ai, hierdie stuk hare wil vandag nou net nie staan soos ek 

hom wil hê nie. (DOOF UIT.) 

 

 

DOOF IN STRAATGELUIDE. MIRIAM SE AFGEMATTE 

VOETSTAPPE.   DAN STRAATGELUIDE NA AGTER 

WANNEER SY BY VOORDEUR KOM. SY MAAK 

VOORDEUR OOP. 

 

MOEDER: (OP MIKROFOON) Miriam? Is dit jy, Miriam? 

 



MIRIAM: (OP AFSTAND) Ja, Ma. 

 

MOEDER: Hemel, kind! Wáár was jy? Ek het gedink jy het iets 

oorgekom ... Waar was jy so lank? 

 

MIRIAM: (EFFENS NADER) Ek is jammer, Ma. 

 

MOEDER: (SISSEND) Waar was jy? 

 

MIRIAM: (TERWYL SY TOT BY MIKROFOON KOM) Ek ... 

ek het gestap. 

 

MOEDER: Het jy dan geen konsensie nie? Hier sit ek in die 

rolstoel en ek weet nie wat van jou geword het nie! Jy is altyd 

Woensdae vroeg terug. En kyk hoe lyk jou hare ...                   

Wil jy vir my kom vertel dat dit gedoen is?  

 

MIRIAM: Die wind waai, Ma.  

  

MOEDER: Hoekom maak jy so met my, Miriam? Jy weet  ek 

mag my nie ontstel nie. 

 

MIRIAM: Ek is jammer, Ma. 

 

MOEDER: (BEVREES) Het iemand jou gehinder, Miriam? 

Praat, kind! Hoekom lyk jy so snaaks?  Het iemand jou 

gemolesteer? 

 

MIRIAM: Nee, Ma. Ek het gestap. Dis al. 

 



MOEDER: Jy is al wat ek het, Miriam. Jy moenie so met my 

maak nie. Elke Woensdagmiddag knyp ek vir jou die geld af om 

jou hare te laat doen omdat jy dit wil hê en ... 

 

MIRIAM: (BEGIN WEGSTAP) Ek is jammer, Ma. (DOOF 

VOETSTAPPE UIT) 

 

DOOF IN BUSGELUIDE. 

 

VERTELLER: Die volgende Woensdag neem Miriam die bus in 

'n ander rigting. Haar gesig is stroef en sy wag totdat hulle ver 

gery het voordat sy die klokkie druk en afklim. Sy loop net 'n 

klein entjie voordat sy 'n salon kry. Sy stap tot by die 

ontvangstoonbank. \ 

 

SALONKLANKE DOOF IN. 

 

MAN: (LAWWERIG) Dag sê, dag sê ... dag sêêê ... 

 

MIRIAM: (STROEF) Ek wil graag my hare laat was en kap. As 

ek tevrede is, sal dit in die vervolg 'n weeklikse afspraak wees. 

 

MAN: Lekker, lekker ... Die naampie? 

 

MIRIAM: Mevrou Retief. (DOOF UIT.) 

 

DOOF IN SALON-AKOESTIEK. 

 

VROU: Ons is ampertjies klaar. Watter soort werk doen u man, 

mevrou? 

 



MIRIAM: (TREK ASEM IN)  Ek ... ek is geskei. 

 

VROU: Haai, shame!  Die vergalste mans. 

 

MIRIAM: Ek sal voortaan elke week my hare hier laat kap. 

 

TEMAMUSIEK.  
 

 

 


