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KRANSPOORT SE KRAGPROBLEEM 
deur Dalene Matthee 

Verwerk deur Danie Botha 

 

 

Nota: In die kortverhaal spreek hulle mekaar telkens op die voornaam 

aan. Dit is klaarblyklik iets van die tydsgees en plattelandse leefwyse 

wat Matthee weergegee het. Is nie in elke verhaal die geval nie. 

 

ROLVERDELING 

 

Dalene Matthee  

Lientjie   sekretaresse; jonk   

Kittie Maritz  sestig; sterk persoonlikheid 

Stefaans Steyn  ongeveer sestig; burgemeester 

Stadsklerk Kokkie   jonk; driftig 

Stemme   

 

 

 

 

MUSIEK. DALENE MATTHEE BEGIN TIK. HOU MUSIEK 

DAARONDER. SY HET ALTYD MET MUSIEK IN DIE 

AGTERGROND GESKRYF. GETIK HOU OP. SY LEES: 

 

DALENE: “Kranspoort se kragprobleem”. (VERTEL) Van Kranspoort 

’n spot gemaak, sý! Hierdie Kittie Maritz. Dis nou wel baie jare gelede, 

maar die mense onthou. Sy’t vir Stefaans die burgemeester (DOOF 

SAAM MET MUSIEK UIT) ’n gek loop staan en maak…  

 

KANTOORGELUIDE NEEM OOR. DEUR OOP EN TOE. 

 

KITTIE (KOM NADER): Môre, Lientjie! 

 



LIENTJIE: Môre, tant Kittie. Kan ons help? 

 

KITTIE: Is Stefaans op kantoor? 

 

LIENTJIE: Ja, tant Kittie, hy’t het al ingekom. 

 

KITTIE: Sê vir hom ek wil dadelik met hom praat, dadelik! 

 

LIENTJIE: Dadelik, tant Kittie, ek doen dit dadelik. (DRUK VAN 

KNOPPIE.) 

 

STEFAANS (OP FILTER; GEWIGTIG): Ja, Lientjie? 

 

LIENTJIE: Meneer Steyn, mevrou Maritz is hier. 

 

STEFAANS (OP FILTER): Wat?! Wat soek die ou snuffelaar, die ou 

sifsel hier?  

 

LIENTJIE: Meneer… 

 

STEFAANS (OP FILTER): Oor die sestig en stook die hele Kranspoort 

op! Stuur haar in, stúúr háár ín! 

 

LIENTJIE: Tant Kittie, meneer sê tant Kittie mag maar ingaan. 

   

KITTIE  (STROPERIG): Dankie, hartjie. As almal so bekwaam soos jy 

was. (STAP WEG. KLOPPIE EN MAAK DEUR OOP EN TOE. KOM 

NADER NA MIKROFOON. STEEDS VRIENDELIK.) Môre, Stefaans. 

Ek is nog uitgespaar, dankie, en jy? (POUSE.) Wat kyk jy my soos ‘n 

brulpadda aan? Groet jy nie? 

 

STEFAANS (STUG): Môre, Kittie. Sit maar. (STOELGELUIDE) 

 

KITTIE (KASTIG VRIENDELIK): Stefaans, my liewe mens, wat het 

van hierdie dorp se raadslede geword? 



 

STEFAANS (DIPLOMATIES-KALM): Hoe vra jy my dan vanmôre so 

’n vreemde vraag, Kittie? 

 

KITTIE: Omdat dit vir my wil voorkom asof julle nie kan optel en aftrek 

nie, Stefaans. Asof julle vergeet het hoe om somme te maak! Is dit waar 

dat die kragtariewe al weer verhoog is? Dat ons nou nege sent vir ’n 

eenheid sal moet uitwurg vir twee-twintig-krag waarvoor die kragstasie 

se enjins nag en dag poef-poef en nie eens honderd-en-tagtig haal nie? 

 

STEFAANS: Kittie, julle oordeel so gou en so maklik. Vind eers die 

waarheid uit en julle sal besef dat ons nie ’n keuse gehad het as om weer 

eens die elektrisiteitstariewe te verhoog nie. 

 

KITTIE: Stefaans, voordat jy verder praat, voel ek net dat ek jou uit 

welwillendheid, uit welwillendheid seg ek, moet waarsku dat ek wel 

kennis dra van die waarheid. 

 

STEFAANS: Maar dan behoort jy juis ons posisie baie goed te begryp 

en simpatiek… 

 

KITTIE: Stefaans? 

 

STEFAANS: … te staan teenoor ons probleme 

 

KITTIE: Stefaans?! 

 

STEFAANS: Die prys van diesel het die afgelope jaar aansienlik gestyg. 

En so ook smeerolie en instandhoudingskoste en salarisse en … 

 

KITTIE: Dis nog geen twee maande sedert die laaste verhoging nie, 

Stefaans! En vier maande voor dit het julle ook die prys opgesit. Weet jy 

hoe ontevrede is die mense? Of kruip jy in jou kantoor weg sodat jy nie 

hoef te hoor nie? Weet jy dat ons nou meer vir krag betaal as die mense 

in ’n hele paar van ons stede? 



 

STEFAANS (VERERG HOM): As julle net wil insien dat ’n klein 

plekkie soos Kranspoort nie vergelyk kan word met ’n stad nie! 

Stedelike rade verhaal hul inkomste uit die grote en ons uit die kleine, 

maar dan verwag julle dat ons dieselfde as hulle moet vermag. 

 

KITTIE: Stefaans, voordat jy jou te diep in die hoek inpraat, moet jy mý 

liewer ’n kans gee om te vra wat ek kom vra het. 

 

STEFAANS: Seker, Kittie, seker! Vra my enigiets. Dit wil altyd 

voorkom asof die publiek dink ons raadslede sit net om die tafel om 

dinge onder die maatemmer te hou. Ons verwelkom dit wanneer ons ’n 

kans gegun word om ’n slag te verduidelik voordat julle blindelings 

gevolgtrekkings maak. 

 

KITTIE: Ek het gesê jy moet my ’n kans gee voordat jy in die hoek is, 

Stefaans. 

 

STEFAANS (INGEHOUE; HOFLIK): Vra gerus wat jy wil vra, Kittie. 

 

KITTIE: Ek kry net papier en pen in my handsak. (OOPKNIP VAN 

HANDSAK. GEVROETEL.  DAN PAPIERGELUID.) Stefaans, ek wil 

hê ons twee moet saam ’n som maak. Jy weet, ons is al baie jare van die 

skoolbanke af, en dalk is my antwoord verkeerd. Altans, laat ons so 

hoop. 

 

STEFAANS (VIES): Watse som, Kittie?  

 

KITTIE: Volgens die kragstasie-verslag is daar verlede maand 83 000 

eenhede ontwikkel. Ons hou nou maar by hierdie voorbeeld aangesien 

dit maand ná maand nie veel wissel nie. Skryf nou neer 83 000. Reg? 

 

STEFAANS (PENGEKRAP; VIESER): Gaan voort. 

 



KITTIE: Julle het dus 83 000 eenhede ontwikkel. Julle het gesamentlik 

81 000 eenhede uitgestuur aan die verbruikers in die dorp, die straatligte, 

die waterpomp, Kleinpoort en die kragstasie self. Trek nou 81 000 van 

83 000 af en jy sal vind dat daar van 2  000 eenhede geen verslag gedoen 

is nie. En nou kom vra ek vandag aan jou waarheen hulle maand ná 

maand verdwyn? Julle kan hulle nie opgaar nie, hulle kan nie oor die 

heining spring nie… waar is hulle heen? Hulle moet êrens heen 

verdwyn. En teen nege sent ’n eenheid verdwyn daar saam met hulle 

elke maand R180. Oor tien jaar beloop dit R21 000! 

 

STEFAANS: Kittie, waar kom jy aan hierdie inligting? 

 

KITTIE: Stefaans, sonder verklikkers sou die wêreld in ’n groter gemors 

gewees het as wat dit is! Wat word maand ná maand van daardie 

eenhede, Stefaans? En soms is dit nog meer as 2 000! 

 

STEFAANS:  Kittie, daar vind maar altyd… ee … kom ons noem dit 

“lekkasie plaas”.  

 

KITTIE  (KWAAD): Kyk hierso, Stefaans Steyn! Moenie maak asof ek 

’n bobbejaan is nie! Daardie 2 000 eenhede verdamp nie en jy weet dit 

net so goed soos ek. Dit word êrens verbruik. Pasella. En ons ander moet 

daarvoor opdok. 

 

STEFAANS: Pasop vir aantygings, Kittie! Dit kan gevaarlik wees. 

 

KITTIE: Ek maak geen aantygings nie, Stefaans! Ek noem aan jou die 

feite waarvan jy moet weet, maar waarvoor jy nie ’n flenter verrig nie. 

Sit net tariewe op! En ek wil hê jy moet my vraag beantwoord omdat jý 

die burgemeester is en omdat ek gehelp stem het om jou daar te kry.  

 

STEFAANS (VRIENDELIK): Sal jy ’n koppie tee saam met my drink, 

Kittie? 

 



KITTIE: Moenie ander praatjies maak nie! Ek gee jou drie dae tyd om te 

gaan vasstel wat van die verlore eenhede word … en ingeval jy nie weet 

waar om te begin soek nie, sal ek jou ’n aanduiding gee: stel ’n bietjie 

vas of al die meters in die dorp verseël is! ’n Oop meter mag ’n 

versoeking wees vir ’n man se hande, vir ’n magneetjie op die regte plek 

vir die helfte van die tyd. ’n Man met ’n bietjie kennis kan selfs in die 

versoeking gelei word om ’n paar drade iewers om te ruil… 

 

STEFAANS: Besef jy dat jy nou laster, Kittie? 

 

KITTIE: Ek laster g’n, ek vertel jou net wat onder jou neus aangaan! 

 

STEFAANS: Kittie… Kittie… 

 

KITTIE (STAAN OP. STOEL SKUIF):  Ek kom weer oor drie dae. 

Donderdag is ek hier. 

 

STEFAANS (STAAN OOK OP): Ek kan nie sommer ’n man uit sy 

werk gaan haal en stuur om die dorp se meters en goed te loop nagaan 

nie, Kittie. 

 

KITTIE (OP PAD NA DEUR): Jan-Paultjie plant helfte van die tyd 

tamaties en kropslaai agter die kragstasie en kry ’n vet salaris. Stuur 

hom. 

 

DEUR OOP EN KLAP TOE.  

 

STEFAANS (SUG): Ag, sy blaf net, maar byt nie. (DRUK KNOPPIE.) 

 

LIENTJIE (FILTER): Meneer?  

 

STEFAANS: Lientjie, stuur tog vir mevrou Maritz een van daardie 

lekker vrugtekoeke wat ons gister ingekry het. 

 

LIENTJIE (FILTER): Hoe nou, meneer Steyn? 



 

STEFAANS (SELFVERSEKERD): Ja, ’n vrugtekoek vir mevrou Kittie 

Maritz. Sy is nie ’n mens vir lelike dinge nie. 

 

OPGERUIMDE MUSIEK. KRUISDOOF NA KANTOORGELUIDE. 

 

LIENTJIE: Tant Kittie! Môre! 

 

KITTIE (NORS): Is hy beskikbaar? Ek hoop hy is. 

 

LIENTJIE DRUK KNOPPIE. 

 

STEFAANS (FILTER):  Ja? 

 

LIENTJIE: Mevrou Maritz is hier. 

 

VOETSTAPPE. 

 

STEFAANS (FILTER):  Sy’t  gesê sy kom vandag. 

 

DEUR OOP EN TOE. 

 

LIENTJIE: Sy gaan al in!  

 

STEFAANS (VRIENDELIK): Môre, Kittie. Dis Donderdag en jy’s hier! 

 

KITTIE (GAAN SIT): En toe, Stefaans! Waarheen verdwyn die spook-

eenhede? 

 

STEFAANS (MET LAGGIE): My liewe Kittie, vandat jy Maandag hier 

was, had ek skaars tyd om te eet! 

 

KITTIE: Met ander woorde, jy het vir my geen antwoord nie?  

 

STEFAANS: Ek sê jou dan ek was so besig dat ek nie… 



 

KITTIE: Nou vat ek my handsak en ek loop. (STOELGESKUIF. 

VOETSTAPPE. SY STEEK VAS. KOM EFFENS NADER.) Nou maar 

goed dan, Stefaans… (NOG NADER; MET GEHEIMSINNIGE 

LAGGIE.) Dan weet ek wat om te doen… 

 

MUSIEK . 

 

KANTOORGELUIDE. 

 

STADSKLERK (FILTER; ONTSTELD): Lientjie, gee vir my dadelik 

 meneer Steyn! 

 

LIENTJIE (SKAKEL HOM DEUR): Meneer, die stadsklerk… 

 

STADSKLERK (FILTER. ONDERBREEK HAAR): Meneer… 

meneer?  Gaan kyk ’n bietjie voor die munisipale kantore.. . gaan kyk! 

 

STEFAANS: Bedaar, Kokkie… 

 

STADSKLERK (FILTER): Meneer sal iets moet doen. Ek was nou net 

kafee toe en toe sien ek… Meneer sal onmiddellik iets moet gaan doen. 

(KLIK SOOS HY NEERSIT.) 

 

STEFAANS: Wat is dit, Kokkie? ’n Brand? (WAG VIR ’N 

ANTWOORD.) Kokkie?  Kokkie? Het neergesit. (SIT GEHOORBUIS 

NEER. HAASTIGE VOETSTAPPE. DEUR OOP.) Lientjie, Kokkie het 

gebel. Daar’s iets aan die gang by die munisipale  kantore. (DOOF UIT.) 

Ek gaan kyk! Hou die fort! 

 

DOOF IN STRAATGELUIDE EN VAN SKARE. STEFAANS STAP 

VINNIG. 

 

STADSKLERK: (KOM AANGEDRAF): Meneer Steyn! Meneer Steyn! 

 



STEFAANS (GAAN STAAN): Ja, Kokkie? 

 

STADSKLERK: Dis tant Kittie! Kyk net wat dóén sy! Op straat! 

Plakkaat de lot! 

 

KITTIE (WEG): Neem ’n kers! Neem ’n kers! 

 

SKARE NEEM DIE WOORDE BY HAAR OOR EN HERHAAL ’N 

PAAR MAAL.  

 

STEM I: Boikot, boikot, boikot! Weg met die nege sent vir krag! 

 

 

SKARE SE DREUNSANG VAN “Neem ’n kers!”BOU OP EN GAAN 

OOR IN GEJUIG.  

 

VROUESTEM: Help vir Kittie! Kittie! Kittie! 

 

NUWE DREUNSANG DEUR SKARE: Kittie! Kittie! 

 

STEM I: Kyk bietjie, mense! Hier kom die stadsraad! Die burgemeester 

én die stadsklerk! 

 

STEFAANS (KOM TOT OP MIKROFOON TERWYL VERSKEIE 

STEMME HOM OP SY NAAM GROET EN HY KORTAF NET 

“Môre!”. DAN SISSEND: NET KITTIE MOET HOOR.) Kittie, staak 

onmiddellik die lawwigheid en kom spreek my in my kantoor sodat ons 

die ding kan uitpraat! 

 

KITTIE  (KLIPHARD): Môre, Stefaans! Ek is bly dat jy ook ’n kers 

kom vra. Neem gerus vir jou twéé!  

 

STEFAANS (DREIGEND SAG):  In my kantoor! Nóú! (STAP WEG 

TERWYL SKARE REAGEER MET “Wag nou, Stefaans! Keer hom!” 

ENS. NOU HARD:)  Ek wil nie wag nie! 



 

KITTIE LAG EN SKARE LAG. MENG MET MUSIEKBRUG. 

 

HOU AAN OM TYDSVERLOOP OOR TE DRA. HOU DAN OP 

AGTERGROND TERWYL STEFAANS DRIE TELEFOONOPROEPE 

BEANTWOORD. TELEFOON LUI. STEFAANS TEL OP.      

 

STEFAANS: Steyn hier. (POUSE.) Geen kommentaar. (GEHOORBUIS 

NEER. TELEFOON LUI, TEL OP.) Steyn hier! (POUSE.) Ag, Boeta, 

die telefoon hou nie op met lui nie. Die ou spooksel is mal in haar kop! 

Ons praat anderdag! (GEHOORBUIS NEER; GELUI; OPTEl.) Steyn! 

(POUSE) Ek het jou gesê ek het niks vir jou koerant te sê nie! 

Sondagkoerante is onheilig! Ek kan net dit sê: Ek voel vere! Vere! 

(GEHOORBUIS NEER.  TELEFOON LUI. HY LAAT DIT LUI. 

MUSIEK OP EN UIT) 

 

HUISHORLOSIE SLAAN AG. VOORDEURKLOKKIE LUI. 

 

STEFAANS: Dié tyd van die aand! 

 

VOORDEURKLOKKIE LUI EN NET DAARNA GAAN VOORDEUR 

OOP. 

 

KITTIE (OP AGTERGROND): Naand, Stefaans! 

 

STEFAANS (BY MIKROFOON): Dan het jy nog die vermetelheid én 

die verwaandheid om na my huis te kom, Kittie Maritz! 

 

KITTIE (OP AGTERGROND): Stefaans, ek het maar net gereken ’n 

mens moenie die kwaad te lank uitrek nie. 

 

STEFAANS: Vir wat staan jy daar? 

 

KITTIE: Ek bly maar by die deur, dankie. 

 



STEFAANS: Jyyyy! Jy staan en raas op straat! Jy kom nie na my 

kantoor toe nie. Dat jyyy so ’n loskoppige ding gaan staan en doen het! 

 

KITTIE (OP AGTERGROND): Stefaans… 

 

STEFAANS: Waarom kon jy nie, soos enige ordentlike mens, ’n skrywe 

gerig het aan die raad oor jou beswaar nie? 

 

KITTIE: Pen en papier het lankal nie meer die krag wat dit gehad het 

nie, Stefaans. Nes die kragstasie se enjins. En ek sou baie graag aan jou 

wou sê dat ek jammer is oor vanoggend, maar dan sou ek hier voor jou 

staan en lieg… toe dink maar ek sal aan jou die goeie nuus bring.  

 

STEFAANS (AGTERDOGTIG): Watse goeie nuus?  

 

KITTIE (KOM NADER): Dis oor twee maande munisipale verkiesing… 

As ek my in hierdie stadium, ná gisteroggend, verkiesbaar sou stel, is 

daar moeilikheid, kom ek sowaar met die hoogste aantal stemme in.  

 

STEFAANS (VERSLAE): Kittie, wat jy my seker eintlik kom sê het, is 

dat jy van plan is om die ketting om jou nek te kry? 

 

KITTIE: Stefaans, ek was nog nooit ten gunste van ’n vrou met die 

ketting om haar nek nie. ’n Vrou hoort in haar huis waar sy haar man in 

die stilligheid kan opdons en reghelp… en eintlik het ek jou net die 

versekering kom gee dat ek nié sal staan nie. 

 

STEFAANS (ONDERDRUK DIE VERLIGTING): Nie? 

 

KITTIE: Nee, Stefaans… nie as jy my die kans gee om jou agteraf ’n 

bietjie reg te help nie. Jy’s al so lank wewenaar dat jy nie meer die 

verskil tussen reg en verkeerd onthou nie. 

 

STEFAANS: Probeer jy nou snaaks wees? 

 



KITTIE:  Nee… ek probeer dinge vir jou makliker maak. Wat sal dit my 

help om kort-kort te loop kerse uitdeel, of self die graaf te vat en die 

onkruid langs die sypaadjies te loop uitspit, of die stadsaal se toilette te 

loop skoonmaak, of om te kontroleer wat van die belastingbetalers se 

geld word…? Dit sal my mos baie beter uitkom om van alles één boikot 

te maak en jou te vat. 

 

STEFAANS: Kittie … begryp ek jou nou reg, of is ek van mý verstand 

ontslae? 

 

KITTIE: Jy begryp my heeltemal reg, Stefaans, en Maandag kan jy vir 

die hele dorp loop vertel dat ek jou kom soebat het om my te vat. Dan 

betaal jy my lekker terug vir gisteroggend. 

 

STEFAANS: Kittie, ’n mens maak nie ’n bespotting van ’n ernstige saak 

nie. As ek die dag weer in die huwelik tree, sal dit geen grap wees nie! 

 

KITTIE: Vir my ook nie, Stefaans. 

 

MUSIEK OP AGTERGROND 

 

STEFAANS: Kittie, hoe kan jy ’n man die een oomblik boikot en die 

volgende hom … ee… Het jy dan vir my ’n gevoel, Kittie? 

 

KITTIE: Hoe dan anders, Stefaans? 

 

STEFAANS: Dan moet ons… ee… seker nie te lank wag nie, Kittie? Of 

hoe? 

 

KITTIE: Net soos jy wil, Stefaans. 

 

MUSIEK NA AGTERGROND. TIKMASJIEN OP. DALENE HOU 

FERM OP TIK. ROL PAPIER UIT. MUSIEK NEEM OOR. 

      


