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’N MENS WEET NOOIT  

deur Dalene Matthee 

Verwerk deur Danie Botha 

  

Rolverdeling 

  

Dalene Matthee 

Ouma  
Engela 

Leo 

Mina 

  

MUSIEK. IETS VAN ROSSINI. (DALENE HET ALTYD SY WERK GESPEEL 
TERWYL SY SKRYF.) 

  
DALENE: (TIK, LEES DAN) “’n Mens weet nooit”. (VERTEL) So noem ek 
my storie oor Engela en haar ouma. Ouma Marais is gekluister aan haar 
bed en rolstoel. Naby Stilbaai-Wes,  hoog tussen die digbegroeide 
duine, sit Ouma Marais se huis met die breë vensters sodat jy ver kan 
uitkyk oor die kalkpaadjies, taaibos, roesbruin rotse en die see.  

  
MUSIEK OP EN UIT. KAMER-AKOESTIEK.  
  
OUMA: Gaan die skuite see toe, Engela? 

  
ENGELA: (ENTJIE WEG) Ja, Ouma. Dit gaan ‘n mooi dag wees… Ek sal 
nou-nou vir Ouma gaan koffie haal. 

  
OUMA: (NUUSKIERIG) Wat kyk jy so met die verkyker, Engela? 

  



ENGELA: Ek kyk sommer, Ouma. 

  
OUMA: Maar jy kyk so op een plek. Wat sien jy, kind?  
  
ENGELA:  ‘n Man, Ouma. 

  
OUMA: Herklaas? Hy gaan seker arikreukels uithaal. 

  
ENGELA: Nee, Ouma, dis nie oom Herklaas nie. 

  
OUMA: Wie dan? Dis nie nou vakansietyd met al die vreemdes in die 
rondte nie.  
  
ENGELA: Dit ís ‘n vreemdeling, Ouma. 

  
OUMA: So? Wat maak hy? 

  
ENGELA: Weet nie, Ouma. Hy sit nou amper ‘n halfuur en niks doen nie. 
Kyk net na die see. 

  
OUMA (SKERTSEND) Seker iets wat hom pla, of so nie het hy nog nooit 
tevore die see gesien nie. Wag, laat my ‘n begin maak.  
Engelatjie, stoot my so ‘n bietjie meer venster toe.  (ROLSTOEL) 

En nou die verfgoedwaentjie. (ROL VAN TEEWAENTJIE) 

Ek is al klaar met een kers se prentjies verf. Wag, ek wys vir jou. Hoe lyk 
hierdie kers met die madeliefies op? 

  
ENGELA: Dis mooi, Ouma. 

  
OUMA (RAAS KAMMA) Die een dag sê jy dis mooi en die ander dag sê jy 
dis pragtig. Sê ’n slag iets anders. 

  



ENGELA: (MET LAGGIE) Nou maar goed, Ouma. Net vannag sal ek iets 
anders uitdink om môre vir Ouma te sê, maar nou gaan ek eers Ouma 
se koffie haal. Dit lyk my ons liewe Mina is laat vanoggend.  

  
OUMA: Gee vir my die verkyker voordat jy loop, hartjie. (LAGGIE) Ek wil 
ook ‘n bietjie vir die man kyk. Hy’s seker ‘n aansienlike mannetjie. 

  
ENGELA: Nie “mannetjie” nie, Ouma, hy’s ’n mán! (DOOF UIT) 

  
OUMA (DOOF IN) Engela! Engela! 

  
ENGELA: (NADER ) Ja, Ouma? (SIT KOFFIEGEREI NEER.) 

  
OUMA:  Daardie man sit nog al die tyd daar langs die see. Dankie. Koffie 
sal nou vorentoe smaak, al het ek nog nie ‘n steek werk gedoen nie. 
(DAN ONGEMAKLIK.) As jy nou jou koffie klaar gedrink het, kan jy … ee… 
Jy weet? Stap sommer so kastig-kastig seekant toe.  
  
ENGELA (AGTERDOGTIG) Wat wil Ouma sê? 

  
OUMA (RAAK AL HOE MEER ENTOESIASTIES) Maak sommer of jy 
seeklippe toe gaan. Moenie te vinnig loop nie en ook nie te stadig nie. 
Dan kyk jy watse sittery dit is. 

  
ENGELA: Maar, Ouma, hoe kan ek nou so iets doen? 

  
OUMA: ’n Mens weet nooit, my kind. Hy lyk nie na ’n rondloper nie, hy 
lyk heel aansienlik.  
  
ENGELA (SPOT LAGGEND): Wil Ouma nou hê ek moet my gaan aanmeld 
by die man en sê: “meneer, ek is Engela Marais en my liewe ouma is vol 
hoop dat u dalk ’n moontlike vryer mag wees”? 

  



OUMA (KEER): Wag nou. Ek sê weer, ‘n mens weet nooit. Vir al wat jy 
weet, is hy eensaam en… 

  
ENGELA: Nee, kom nou, Ouma, vergeet daarvan, want ek sal dit nie 
doen nie. 

  
OUMA: Ag, Ouma het sommer ’n grappie  gemaak. Dis net vir my so 
vreemd dat daar hierdie tyd van die jaar ’n vreemde man hier rond sit. 
Ek sou dit nog verstaan het as dit oorkant by die hotel is, maar hier! As 
ek jy is, loop ek tog so af seekant toe. 

  
ENGELA (VINNIG): Het Ouma nog genoeg was om mee te verf? 

  
OUMA (SKUIF AAN POTJIES): Die blou is ’n bietjie min. Jy kan later vir 
Ouma ‘n ander potjie bring. (DOOF UIT. DOOF IN.) Engela, hy’s weg. 

  
ENGELA (BESIG MET BREIWERK): Wie, Ouma? 

  
OUMA: Die man langs die see. 

  
ENGELA: O. 

  
OUMA: Ek wonder darem waarvandaan kom hy. 

  
ENGELA (TERG): Vergeet nou van die man, Ouma. Hy is weg en dis 
neusie verby. 

  
OUMA: Die was wil nie vanmôre lekker warm word nie. Ek wil groen 
blokkies verf. 

  
ENGELA (ERNSTIG): Ouma moet oppas dat dit nie te warm raak nie. Al is 
daardie stofie ook hoe veilig, Ouma moet nog versigtig wees. 

  



OUMA: Ouma weet, my kind. 

  
MUSIEKBRUG. 

  
OUMA: Engela! Engelaaa! 

  
ENGELA (KOM NADER): Ja, Ouma? 

  
OUMA: Ag, kindjie, Ouma het darem so lus vir ’n bietjie lekker kerrie-
arikreukels. 

  
ENGELA (BESORG): Sies tog, hoekom het Ouma nie eerder gepraat nie? 

  
OUMA: Ouma wil nie lastig wees nie … maar as jy nou gou maak voor 
die gety draai… 

  
ENGELA (OP PAD): Ek kry net gou die mandjie! 

  
OUMA (PROJEKTEER AGTERNA): Jy hoef nie ’n klomp uit te haal nie, 
hartjie. Net ’n kookseltjie. 

  
DEUR TOE. MUSIEK. 

  
OUMA (OOR MUSIEK): Net die verkyker kry… (OPGEWONDE.) Ja, ja! 
Daar’s hy. Engelatjie het hom nog nie gewaar nie. Mooi bly sit waar jy 
is, mannetjie. Sy moet daar by jou verbyloop. Aits! Lekker! Kompleet ’n 
bioskoopfilm wat ek kyk! Engelatjie swaai-swaai die mandjie en hy sit 
en sit. Mannetjie, sy’s ’n agtermekaar kind, moet jy weet. Ek sal vir jou 
baie mooi dophou. Sal nie toelaat dat jy haar ou hartjie seermaak nie… 
Daar is klaar ’n ding wat haar hinder. Sy dink ek weet nie… Sy’t hom 
gesien! Vir wat steek sy nou vas! Sy kyk hiernatoe of sy vir my kan sien. 
(LAG SKELM.) Jy kan maar kyk! Jy is binne-in die lokval. Ek het g’n niks 
lus vir arikreukels. Toe, loop nou na die man! Hy weet mos nie. Jy gaan 



mos arikreukels vir jou ouma haal. Loop nou, kindjie. Ouma wil maar 
net hê hy moet jou sien. Vir wat is jy nou so sku?... A, daar loop sy nou! 
Vinnig, hoor! Kyk om, kêrel! Sy is amper by jou. (POUSE.) Aha, meneer 
kyk vir haar. Sy’s mooi, nè. (POUSE.) Aag, nou staan en haal sy 
arikreukels uit agter die seeklippe. (DOOF UIT.) Maar hy hou haar dop! 

  
MUSIEK OP EN UIT. KAMER-AKOESTIEK. DEUR OOP EN TOE. 
GEWERSKAF MET ARIKREUKELS OP DISTANSIE.  
  
OUMA: En hoe lyk hy, Engelatjie? 

  
ENGELA (WERK MET ARIKREUKELS; LAGGIE): Ouma is slim, nè. 

  
OUMA: Sê nou hoe lyk hy! 

  
ENGELA (TERG): Mooierig. 

  
OUMA: Hoe oud? 

  
ENGELA (NADER): Kyk, ’n mooi oes, Ouma. Daar was arikreukels vir 
Afrika. Hulle gaan lekker smaak.  
  
OUMA: Hoe oud, vra ek. 

  
ENGELA: So sestig of sewentig.  
  
OUMA: Dis ’n jok. Jy hou my nou sommer vir die gek. Sê nou rêrig vir 
Ouma. 

  
ENGELA: Aardetjie, Ouma, hoe moet ek nou weet? 

  
OUMA: Jy kan mos skat. 

  



ENGELA: So vyf-, ses-en-dertig. 

  
OUMA: Het hy gegroet? 

  
ENGELA: Ouma darem! (STAP WEG.) Ek gaan gee die lekkernye vir Mina 
dat sy hulle kan kook. Ouma is mos al baie lus. 

  
OUMA: Dankie, my kind. 

  
ENGELA (EFFENS NADER; TEATRAAL): Plesier, Ouma. 

  
OUMA: Gaan jy nie pos haal nie? 

  
ENGELA (OP AFSTAND): Ek’s nou daar. Sit net die arikreukels in die 
kombuis. (POUSE. KOM NADER.) Hoe ver is Ouma met die kerse? 

  
OUMA: Nog net hierdie een. 

  
ENGELA: Dan wag ek met die poshalery totdat Ouma eers klaar is. Ek 
kan hulle vanaand verpak en môre gaan wegstuur en dan vra ek 
sommer pos ook. 

  
OUMA (ONRUSTIG): Engelatjie, ek weet jy dink Ouma was laf met die 
arikreukel-ding … maar Ouma kan nie sien hoe ’n mooi jong meisie soos 
jy haar lewe hier teen die duin wil slyt nie. Jy was ses-en-twintig gewees 
en die lewe wag nie vir ’n mens nie, my poppie. 

  
ENGELA (ONRUSTIG; SAG): Wil Ouma my nie meer hier hê nie? 

  
OUMA: Jy weet dis nie so nie. Ons het mos klaar daaroor gepraat. 

  
ENGELA (AMPER PLEITEND): Nou hoekom wil Ouma dan nou weer 
begin? 



  
OUMA: Wat steek jy vir Ouma weg? Eers sou jy net ‘n kwartaal verlof 
neem en hier kom kuier. Tja, die huis was sommer vol lewe. So lekker. 
Maar toe skielik op ’n dag sê jy jy gaan nie weer terug Pretoria toe nie, 
jy gaan nie verder skool hou nie. Dis vir mý lekker dat jy hier is, maar dis 
nie goed dat jý so weggesteek bly nie. (PRAAT MOOI.) Sê vir Ouma wat 
jou weghou van Pretoria. Dalk kan Ouma jou help. (POUSE.) Is dit ’n 
man? Iemand wat jy dalk baie liefhet, of so iets? 

  
ENGELA: Nee, Ouma… of liewer, daar was iemand. Karel. Ek het hom op 
‘n troontjie gesit wat hopeloos te hoog vir hom was en toe val hy af en 
in die proses val hy my liefde plat. Ouma weet? Nie-die-regte-een-nie 
soort van ding. 

  
OUMA: Dan is dit nie ’n man nie. Het iets dan by jou skoolhouery 
verkeerd geloop? 

  
ENGELA: Ek was gelukkig in my werk, Ouma. 

  
OUMA: Nou hoekom bly jy dan hier? 

  
ENGELA: Dis so rustig hier by Ouma. En Ouma is so goed vir my en … en 
… (SOOS ’N BELOFTE) ek sal weer eendag weggaan. 

  
OUMA: Ouma wil nie hê jy moet weggaan nie. 

  
ENGELA: Ek weet, Ouma. Kom ek gaan maak vir ons lekker tee. 

  
MUSIEKBRUG. 

  
  
KAMER-AKOESTIEK 

  



ENGELA (OP DISTANSIE): Ek’s terug, Ouma! 

  
OUMA: Kom vertel, kom vertel! 

  
ENGELA (NADER; SIT POTJIE NEER): Ek sal, ek sal! Hier’s Ouma se nuwe 
blou was. Ek het al die kerse weggestuur. 

  
OUMA: Dankie, my kind. Wie het jy almal gesien? 

  
ENGELA: Tant Toekie en… 

  
OUMA: Hoe gaan dit met haar been? 

  
ENGELA: Baie beter, Ouma. Die … ee … man was by haar. Hy loseer by 
haar. 

  
OUMA: Loseer by haar? Watse man? (HOOPVOL) Die een langs die see? 

  
ENGELA (ONDEUND): Ja, Ouma. 

  
OUMA: Het sy jou aan hom voorgestel? Hoe lyk hy? Waar kom hy 
vandaan? Wat is sy naam? 

  
ENGELA: Stadig nou, Ouma. Sy naam is Leo Verster en hy hou ‘n paar 
weke hier vakansie. En, soos ek gesê het, hy is by tant Toekie se 
losieshuis. 

  
OUMA: Hoe lyk hy vir jou, my kind? (POUSE. ONGEDULDIG,) Ek vra hoe 
hy lyk? 

  
ENGELA (NADENKEND): Lank en mooi gebou… Selfversekerd. Sy 

staalgrys oë… Dit bring jou heel van stryk af. Ouma sou gesê het: 

“Pragtig!” 



  

OUMA: Waar kom hy vandaan? 

  

ENGELA: Hy’t nie gesê nie, Ouma. 

  

OUMA (ERNSTIG): Jy kon mos gevra het! Net môre loop bring jy vir 

Toekie ’n kers  weg. Ek het haar lankal een belowe. 

  

ENGELA: Wag ‘n bietjie, Ouma! Ek sal my nie weer in ‘n lokval laat 

lei nie. 

  

OUMA: Ek sê jou mos ek het Toekie een belowe. En hy sal mos nie 

weet nie. (DOOF UIT. )Ek meen nou vra is vry… 

  

MUSIEKBRUG. HUISHORLOSIE SLAAN ELF. 

  

ENGELA (OP AFSTAND): Kan ek maar die tee bring, Ouma? 

  

OUMA (AFWESIG TERWYL SY VERF): Ja, my kind. Sal goed wees 

as ek ‘n slag ophou verf. Dis fyn werk met die kerse. 

  

GEKLOP AAN DEUR. WORD OOPGEMAAK OP AGTERGROND.  

  

ENGELA (OP AGTERGROND)  Goeiemôre, meneer Verster! Kom 

binne! 

  

LEO: Dankie. 

  

OUMA: Goeiste! Dis hy! Al die lappe! Waar sit ek dit … sommer 

onder die kombers! 



  

ENGELA (EN LEO KOM NADER): Dis  my ouma, meneer Verster. 

(WAARSKUWEND.) En dit is meneer Verster, Ouma. 

  

LEO (TERUGGETROKKE MAAR VRIENDELIK): Leo is die naam.  

  

OUMA: Bly om kennis te maak. Sit gerus. Engelatjie het my vertel 

van die ga… (VOEL HOE ENGELA HAAR BEDREIG.) Van die man 

wat by Toekie loseer en toe reken ek dis seker meneer wat gister… 

ee…wat ek eintlik wou sê…(VOEL SY PRAAT HAAR VAS.) Engela, 

gaan maak jy nou vir ons lekker vars teetjies. Die ander is seker al 

hopeloos te sterk. 

  

ENGELA: Meneer moet Ouma maar verskoon. Ouma is geneig om 

alles te sê wat sy nie moet sê nie en sy is vreeslik nuuskierig. 

  

OUMA (VERONTWAARDIG): Dis ‘n jok. 

  

ENGELA (DOOF UIT): Ek gaan maak weer tee. 

  

OUMA: Ai, ek weet ook nie wat ek sonder die liewe kind gaan maak 

nie… 

  

LEO: Gaan sy dan weg? 

  

OUMA: Nee, ek meen ja. Maar waar kom meneer nou eintlik 

vandaan?  

  

LEO: Ek is ‘n Kapenaar, tante. 

  



OUMA:  En hoe lank is jou vakansie? 

  

LEO: ‘n Maand, tante. 

  

OUMA: En watse werk doen jy? 

  

LEO: Siviele ingenieur. 

  

OUMA: Jy sal ook sê ek is nuuskierig, maar, jy weet, hier sien ek 

jaarin en jaaruit dieselfde gesigte en dis so lekker om ’n slaggie ‘n 

ander stem te hoor! Ek wonder nou net hoe jy hier uitgekom het. 

Was jy al vantevore hier? 

  

LEO: Nee, tante, ek was nog nooit tevore hier nie … en tog voel ek 

glad nie ’n vreemdeling nie. My moeder het altyd as kind saam met 

haar ouers hier kom vakansie hou. Sy was baie lief vir Stilbaai en sy 

het my so baie daarvan vertel. Ek mis glad die ou pont waarmee hulle 

destyds oor die rivier moes gaan. Dis nou voordat die brug gebou is. 

  

OUMA: Ek sê altyd, die brug is net gebou sodat die mense nog harder 

kan jaag. (INGENOME LAGGIE.) 

  

LEO (SELF RUSTIG): En dis so rustig hier. Ek neem aan dis 

seisoentyd heeltemal anders, maar ek geniet dit soos dit nou is. 

  

OUMA: Is … ee… is jy getroud, ou seun? Of vra ‘n mens nie sulke 

dinge nie? (SELFBEWUSTE LAGGIE.) 

  



LEO (LAGGIE):  Dis ’n reguit vraag! Nee, tante. Nie eens verloof nie. 

Maar moenie dat ek tante uit die werk hou nie. Dit lyk my u was 

besig. 

  

OUMA: Ag nee, jy hou my nie uit die werk nie. Dis sommer kerse 

wat ek verf. Jy weet, dis vir ‘n fabriek wat ek dit doen. 

  

LEO. (STAAN OP. TEL KERSE OP EN SIT NEER.) Laat ons kyk. Die 

kerse is nie een dieselfde nie. Elkeen sy eie prentjies. (VERBAAS.) Ek 

het nooit gedink ’n mens kan op ’n kers verf nie. 

  

OUMA (LAG ONDEUND): Ek ook nie. So ’n paar maande gelede kom 

’n niggie van my uit Johannesburg hier kuier en sy wys my toe kerse 

wat sy vir die fabriek verf. En moenie vra wat hulle betaal nie! En ek 

vra haar mooi uit en toe sy weg is, stuur sy vir my ‘n paar kerse wat sy 

self gemaak het, en was om mee te verf en so aan en ek mors twee 

kerse op en van die ander lyk nie te oes nie en ek sê vir Engela: “Stuur 

weg, ‘n mens weet nooit!” 

  

LEO (DIE ENE ORE): En toe, tante? 

  

OUMA: Nie ’n week nie, toe is hier ’n brief van die fabriek en hulle 

vra of ek sal kerse verf. Hulle gee die kerse en die vergoeding is om 

jou lippe van af te lek. 

  

LEO: En hoeveel moet tante verf? Sê byvoorbeeld in ’n maand? 

  

OUMA: Nie eens baie nie, so ses. Miskien een of twee meer as ek nie 

te lui is nie. En moenie vir almal loop en vertel van die kersverwery 

nie, hoor? Jy weet hoe dit met sulke dinge gaan, voordat jy mooi 



weet, verf al wat asemhaal kerse… Maar sê my liewer  hoe hierdie 

een vir jou lyk? 

  

LEO: Ek’s bevrees ek weet niks van kuns af nie, tante. Maar as daardie 

mense bereid is om tante so goed te betaal vir die moeite, moet tante 

se werk beslis eersteklas wees. 

  

OUMA: (WIL WEER BY ENGELA UITKOM): En moenie dink die 

ekstra inkomste is nie welkom nie. Ná my man se dood was dit net 

my pensioen, en ek sê heeldag vir Engela: met die ekstra inkomste 

hoef jy jou nie oor Ouma te bekommer nie, gaan weg, sê ek. Hier is 

nie maters vir haar nie. Maar ek kan net sowel met hierdie waspotjies 

praat. Sy hoor nie. Dis al meer as ses maande dat sy… 

  

GERINKEL VAN TEEGEREI SOOS ENGELA NADER KOM. 

  

ENGELA: Wat skinder Ouma? 

  

OUMA: Niks, my kind. 

  

LEO: Laat my hou, juffrou… 

  

ENGELA: (INNIG) Dankie… (POUSE; SKIELIK UIT 

SELFBEWUSTHEID.) Ek skink vir Ouma! 

  

OUMA:  Dankie, my kind. Watse meneer en juffrou is dit met julle? 

  

LEO (OOR SKINK VAN TEE): Ek het eintlik kom vra of jý nie lus het 

om agtermiddag saam met my Noordhoek… Noor… ee 

  



OUMA (VINNIG): Noorkapperhoek. 

  

LEO: Dankie. ... Noorkapperhoek toe wil stap nie, Engela?  

  

OUMA (GEESDRIGTIG): Sy is juis so lief vir stap. 

  

LEO: Hoe lyk dit, Engela? 

  

ENGELA: Ek… dankie, ek sal saamgaan. 

  

OUMA ( LAG INGENOME): Julle moet dit geniet, geniet, geniét. 

  

MUSIEK. 

  

OUMA (OOR MUSIEK): So het dit begin. Later was dit nie net 

daguitstappies nie. Maar daar was iets vreemds vir my gewees. 

Dikwels, ná hy al vroegaand huis toe is, brand Engela se lig nog       

in haar kamer. Hoekom gaan slaap die kind so laat? Bedags lyk sy 

moeg, of iets haar steeds pla. Sy’t stiller geword. 

  

MUSIEK DOOF UIT. KAMER-AKOESTIEK. 

  

KOFFIEKOPPIES.  

  

ENGELA: Môre, Ouma. Koffietyd! 

  

OUMA: Dankie. Ek laat dit ‘n bietjie koud word. Sit so ’n bietjie, 

kindjie. (POUSE. Hoeveel hou jy van Leo? 

  

ENGELA (SAG): Baie, Ouma. 



  

OUMA: Hoe baie, my poppie? Dis nie dat Ouma invraerig wil wees 

nie… 

  

ENGELA: Ek het hom lief, Ouma. Baie. 

  

POUSE. 

  

OUMA: Het … ee… het hy jou al gesoen? 

  

ENGELA (LAGGIE): Ja, Ouma. Die eerste middag by 

Noorkapperhoek. 

  

OUMA: Wat? So gou? Wag julle nou se dae nie meer tot julle mekaar 

darem behoorlik opgesom het nie? 

  

ENGELA (SKIELIK MOEG): Dit het sommer net gebeur, Ouma. 

  

OUMA: Hy is ’n goeie man, Engela. Kom gesels elke keer eers hier by 

Ouma voordat julle uitgaan. Vra altyd uit na die kerse en Ouma weet 

hy is lief vir jou. Ouma kan sien. 

  

ENGELA: Hy is, Ouma. 

  

OUMA: Nou hoekom sê jy dit dan asof jy jammer daaroor is? Skort 

daar iets? 

  

ENGELA (KEER VINNIG): Nee, Ouma. 

  

OUMA: Wanneer gaan hy weg?  



  

ENGELA: Nog tien dae, Ouma. 

  

OUMA: Het hy… het hy al gepraat? Ouma meen nou… 

  

ENGELA: As Ouma nie omgee nie, my kop is seer. (HUILERIG.) Ek 

wil liewer nog ’n bietjie gaan inkruip. (VOETSTAPPE UIT.) 

  

OUMA: Dan is dít die moeilikheid! Sy’s bang hy gaan haar nie vra 

nie! Ek gaan ’n bietjie help. 

  

MUSIEK 

  

LEO (KOM NADER): Môre, tante. 

  

OUMA: Môre, Leo… Ag, verskoon tog. Die koppies staan nog hier. 

Engela is ligdag skool toe. 

  

LEO: Ja, sy’t gesê sy moes skielik gaan uithelp. (POUSE.) Hoe sal 

tante daarvan hou om hier weg te gaan? 

  

OUMA: En hoekom vra jy my vanoggend so ’n snaakse vraag? 

  

LEO: Ek vra sommer, tante. 

  

POUSE. 

  

OUMA: Dis amper tyd dat jy weggaan. 

  



LEO: Ja, tante. (POUSE.) Dis net dat Engela my nie uit hierdie hel wil 

help nie! 

  

OUMA (VERSKRIK): Waarvan praat jy? 

  

LEO (WIL HAAR OORTUIG): Ek het Engela lief, tante. Hoe kan ek 

hier weggaan en nie weet waar en hoe ek by haar aan of af is nie? Ek 

wil met haar trou, tante! As sy my net ’n klein bietjie tegemoet wil 

kom. Sy sê sy het my lief en tog wil sy nie daarvan hoor om hier weg 

te gaan nie. Tante het my al talle kere laat verstaan dat tante dit sal 

verwelkom as sy wil weggaan en weer wil gaan onderwys gee. Maar 

sy hou vol dat sy nie kan weggaan nie. Wat is dit met Engela, tante? 

  

OUMA: Ag, Leo, ek is nou so ontsteld dat ek nie weet wat om vir jou 

te sê nie. As Engela my as ’‘n verskoning voorhou… dan’s sy laf. Daar 

sit my suster Lida op die dorp. Ook ’n weduwee. As ek haar môre vra 

om hier te kom bly, is sy nog voor die son sak hier. Engela hóéf nié 

oor my bekómmerd te wees nie. Ek kan glad nie dink wat dit met die 

kind is nie. My inkomste is so dat sy haar selfs daaroor nie hoef te 

bekommer nie. En om jou die eerlike waarheid te sê, ek het 

agtergekom dat Engela al hoe meer stil en teruggetrokke raak en ek 

het maar gedink dis… dis sommer net dingetjies tussen julle.  

  

LEO (MOEDELOOS): Is daar iemand anders in haar lewe wat tante 

van weet? Iemand wat sy dalk nie kan vergeet nie? 

  

OUMA (KEER VINNIG): Daar’s niemand nie. Altans, daar was 

iemand, maar hy het ’n val gehad. Ek weet ook nie meer mooi hoe sy 

gesê het nie. My kop is nou so deurmekaar. Hy het darem in elk geval 

van iets afgeval. Nee, daar’s nie ’n ander man nie. 



  

LEO: Sodra ek oor trou of verloof raak praat, keer Engela my. En elke 

slag is haar verskoning dat sy nie hier kan weggaan nie. Nie nou al 

nie. 

  

OUMA (BAIE GESPANNE): Dit klink of die kind ’n moord gepleeg 

het en wegkruip. Ek het lankal gevoel daar’s iets nie reg nie en ek is 

nou so ontsteld dat ek ook nie mooi agtermekaar kan dink nie. 

  

LEO: As tante nou vir tante gaan ontstel, sal ek myself daarvoor 

verwyt.  

  

OUMA: Maar ek moet my oor Engela ontstel. Sy was nooit een wat 

dinge wegsteek nie. Jy weet, haar oorlede moeder het altyd gesê 

Engela is te sleg om selfs die kleinste ou leuentjie te vertel. En dis ’n 

verkeerde ding, ’n mens moet soms ’n noodleuentjie kan vertel.  

  

LEO (GEHEIMSINNIG): Snaaks dat tante nou in daardie rigting moet 

praat. Engela het een aand …wanneer was dit nou weer … Sy’t iets 

gesê van ’n leuen … van hoe ’n mens soms deur jou eie toedoen ’n 

leuen móét leef, of so iets. 

  

OUMA (BENOUD): Hoe sê jy nou? 

  

LEO: Dis soos sy gesê het, tante. Sy het nog bygevoeg dat as jy aanhou 

om ’n leuen te leef die leuen jou later so insluk dat jy  jouself nie weer 

kan uitkry nie. 

  



OUMA (VURIG): Leo, daar is iets groots wat Engela vir my en vir jou 

wegsteek! En ek sê jou nou, ek sal nie rus voordat ek weet wat dit is 

nie. Jy moet my net tyd gee om te dink.  

  

LEO (KEER): Tante moenie Engela onder dwang plaas nie. 

  

OUMA: Wil jy haar hê of wil jy haar nie hê nie? 

  

LEO: Natuurlik wil ek haar hê, tante. Maar uit haar eie vrye wil. Nie 

omdat sy gedwing is nie.  

  

OUMA: Gaan sê Mina moet vir ons tee maak. Daar is nog van die 

beskuit met die rosyntjies in. 

  

MUSIEK. 

  

ENGELA: Hoekom is Ouma so stil deesdae? As ek maar hier inkom, 

sit Ouma gedurig daar agter en tuur na iewers op die see. 

  

OUMA: Ouma kyk maar sommer, my kind. (POUSE.) Leo is nog net 

twee dae hier. Gaan hom mis. So lekker gesels. (LAGGIE.) Ek het ’n 

mooi briefie vir hom geskryf. Sentimentele ou mens wat ek is. Is 

Mina al weg? 

  

ENGELA: Nog nie, Ouma. 

  

OUMA: Vra haar om die briefie by hom te gaan aflewer. (LAGGIE.) 

Sal graag sy liewe gesig wil sien as hy dit lees. (DOOF UIT.) 

  

DOOF SEEGELUIDE IN. LEO SKEUR  KOEVERT OOP EN LEES. 



  

LEO: Liewe Leo, ek kry jou nie alleen as jy hier kom nie. Neem 

Engela môre Mosselbaai of enige ander plek toe. (DOOF SEE UIT.) 

  

DOOF KAMER-AKOESTIEK IN. 

  

ENGELA (KOM NADER): Nee, nee, Ouma, wat sit Ouma so in die 

donkerte? Ek sal die lamp opsteek! 

  

OUMA: Ek het ingedut.  

  

ENGELA (STEEK LAMP OP): Ek het net kom sê Leo wil hê ons moet 

môre ’n bietjie Mosselbaai toe ry.  

  

OUMA (TEVREDE): Gaan gerus, my kind. Dit sal jou goed doen om 

weg te kom. Ouma het die afglope paar dae niks geverf nie. Dalk kry 

ek lus om môre die groot kers klaar te maak. 

  

ENGELA: Goed, Ouma. Nag, Ouma. 

  

OUMA: Nag, Engela … en Ouma wil sommer maar net vir jou sê dat 

Ouma baie lief is vir jou. Ek weet jy weet, maar ek wil hê jy moet dit 

van Ouma self hoor. En Ouma sê ook sommer maar dankie vir wat jy 

alles vir Ouma gedoen het. Arikreukels uithaal en al die mooi goed 

wat jy altyd vir Ouma voorlees en ... 

  

ENGELA: Hoekom huil Ouma dan? 

  

OUMA: Jy huil dan self, my poppie. 

  



MUSIEK. 

  

KAMER-AKOESTIEK. HORLOSIE SLAAN NEGE 

  

OUMA: Jy kan maar die borde vat, Mina. Die twee is toe uiteindelik 

weg. Gedink hulle kom nooit weg nie. 

  

MINA (PAK EETGEREI OP): Oumevrou en Engela gaan die 

mannetjie mis? 

  

OUMA: Neem die goed kombuis toe en dan kom jy terug, Mina. Ek 

wil jou ’n guns vra. 

  

MINA (STAP WEG): Maak so, Oumevrou. 

  

GELUID VAN KWIKSTERTJIE. 

  

OUMA: Meneer Kwikstertjie! My wêreld, so astrant! (NEURIE 

HALF.) Kleine kwikkie kwikstert sit daar op die vensterbank…Wip, 

wip, wip, gaan sy stertjie wip op en af! 

  

MINA (KOM NADER):  Oumevrou… 

  

OUMA (KAMMA SPYTIG): Ai, Mina, daar laat vlieg jy vir meneer 

Kwikstertjie weg! 

  

MINA: Jammer, jammer, hoor. Oumevrou wou gevra het… 

  

OUMA: Mina, wanneer laas was ek deur my huis? Hier lê ek of sit in 

die stoel en ek kan skaars onthou hoe lyk die kombuis. Julle trek nou 



wel party dae die stoel voor die deur in die son, maar ek praat van die 

huis self. Mina, ek wil hê jy moet my stoel kombuis toe stoot? 

  

MINA: Oumevrou?! 

  

OUMA: Ek wil my kombuis sien, Mina. En dan die spaarkamer.  En 

dan Engela se kamer. (LAGGIE.) Sy sê altyd sy maak self haar kamer 

aan die kant. Anders word ek lui, Ouma, sê sy altyd  Jy vryf darem 

Vrydae die vloere. Ek wil sien of jy dit nog goed doen! 

  

STOOT VAN STOEL BEGIN. 

  

MINA (STEUNEND): Maar dis nie altemits nie, Oumevrou. Jy kan 

van die vloer af eet. (DOOF UIT.) 

  

DOOF SKUIFGELUIDE IN. DIT STOP. 

  

OUMA: Mina, ek gaan nie in Engela se kamer in. Sal net die deur 

oopmaak en ’n rukkie sit en kyk. Jy kan solank my kamer lekker aan 

die kant gaan maak. 

  

MINA (VERLIG): Goed, Oumevrou. (STAP WEG.) Kom nou-nou 

weer. 

  

OUMA HAAL HARD ASEM. DRAAI DEURKNOP. NA ENKELE 

OOMBLIKKE  TREK OUMA VERSKRIK ASEM IN. HAAL NOG 

ONGERUS ASEM. SUG DAN DOELBEWUS. 

  

OUMA (MOEG): Mina! Mina!  

  



MINA ANTWOORD OP AGTERGROND EN KOM NADER. 

  

OUMA (BYNA TOONLOOS): Mina, nou kan jy my maar weer 

terugneem. Ek het gesien wat ek moes sien. En as jy klaar is, kan jy 

maar vroeg huis toe gaan. Bring vir my van die kerrievis en ’n bottel 

koffie en ’n paar toebroodjies, dan hoef jy jou nie oor kos vir my te 

bekommer nie. (EMOSIELOOS.) Ek wil die groot kers klaarmaak … 

en bring daardie lakens wat die skeure in het en die naaldwerkdosie, 

dalk kry ek later lus om hulle te stop. 

  

MUSIEK. 

OP MIKROFOON OUMA SE ONRUSTIGE ASEMHALING. 

OP AFSTAND: MOTOR KOM NADER, HOU STIL. MOTORDEURE 

OOP EN TOE. VOETSTAPPE. DEUR OOP. 

  

ENGELA (KOM BINNE): Hallo, Ouma! … (ONRUSTIG.) Hoekom sit 

Ouma so in die donker? Het Ouma al geëet? Waar is die 

vuurhoutjies?  Hoekom steek Ouma nie die kers op nie? Hoekom sit 

Ouma so stil? 

  

LEO (NADER): Naand, tante. 

  

ENGELA: Gaan steek asseblief die lamp op, Leo. … Praat met my, 

Ouma… Hoekom sit Ouma so stil? 

  

OUMA (MOEISAAM): Ouma sit sommer maar. 

  

ENGELA: Makeer Ouma iets? Voel Ouma sleg? Bring die lamp, Leo! 

(PANIEKERIG.) Daar’s iets met Ouma verkeerd. 

  



OUMA: Wag nou, kindjie… 

  

ENGELA: Ouma bewe…! 

  

OUMA (SAG): Sommer senuwees. Jy moenie jou so oor Ouma ontstel 

nie, Engela. 

  

LEO (KOM NADER): Wat is dit, tante?  (ONTSTELD.) En dié 

verband? Wat makeer tante se hand? 

  

ENGELA: Wat makeer die hand, Ouma? 

  

OUMA (MOEG): Wag nou, Engela… Jy moet nou nie skrik nie, 

Ouma het ’n ongeluk gehad. 

  

ENGELA (NADER; PLEIT-HUIL): ’n Ongeluk! Wat het gebeur? 

Ouma, vertel my wat gebeur het! 

  

OUMA: Die was… (SÊ DIT SOOS ‘N RYMPIE OP.) Ouma wou die 

groot kers klaarmaak. Die was het te warm geraak en aan die brand 

geslaan. 

  

ENGELA (BEGIN WEGBEWEEG): Ons moet Ouma dadelik by ’n 

dokter kry! 

  

OUMA (KEER): Hy was klaar hier. Mina het na Toekie gehardloop en 

sy het hom opgelui. 

  

ENGELA (WEER NADER): Ag, dankie tog. 

  



LEO (BESORG): Niks anders het aan die brand geraak nie, net tante 

se hand wat gebrand het? 

  

OUMA: Net my hand. 

  

LEO: Hoe erg is die wond? Nogal aan tante se regterhand. Ek bedoel, 

wat sê die dokter? 

  

POUSE. 

  

ENGELA: Sê vir ons, Ouma. 

  

OUMA: Ek sal nie weer kerse verf nie. 

  

LEO: Ag, maar ek is jammer om dit te hoor. (SELFVERWYTEND.) As 

ek geweet het tante sou so iets oorkom, het ek nooit vir Engela hier 

weggeneem nie. 

  

OUMA (VERANDER VAN TOON): Ek het lus vir koffie. (POUSE.) 

Engela…? Hoor jy nie? Jy’s skoon in ’n ander wêreld. Gaan maak 

asseblief vir Ouma ’n bietjie koffie, Engela. 

  

POUSE. DAN STAP ENGELA STADIG WEG. SOOS ’N 

OUTOMAAT. 

  

LEO: Engela voel nou sleg. Ek sal haar gaan help met die koffie. 

  

OUMA (VINNIG EN BESLIS): Nee. Laat haar alleen die koffie maak. 

Ek wil in elk geval nie koffie hê nie. Hier staan ’n bottel vol as ek wou 

gehad het. 



  

LEO (UIT DIE VELD GESLAAN): Maar hoe verstaan ek tante dan 

nou? 

  

OUMA (DREIGEND): Luister nou mooi, Leo Verster. Wanneer 

Engela die koffie bring, wil ek hê jy moet haar weer vra om met jou 

te trou. 

  

LEO: Dit sal nie help nie, tante. Ek het haar vandag weer probeer 

oorreed, maar sy bly net daarby dat sy nie hier kan weggaan nie.  

  

OUMA (EIS DREIGEND; MET BEWENDE LIPPE): Vra haar 

wanneer sy die koffie bring! 

  

LEO (VERSLAE): Maar wat gaan aan, tante? Dis of tante… Het die 

dokter tante iets gegee vir die skok? Het hy … 

  

OUMA: Ek sal jou wys! 

  

LEO (GESKOK): Tante! Tante kan nie sommer die verband afhaal nie! 

  

OUMA: Ek kan en ek mag. Die hand makeer niks nie.  

  

LEO: Wat op aarde het tante laat besluit… 

  

OUMA (RAAS): Bly stil! Netnou hoor Engela jou. … Die verband 

werk nes ’n handskoen … ek trek dit weer aan. 

  

LEO (VERDWAAS): Ek verstaan nie. Ek verstaan niks. 

  



OUMA (KALM): Luister mooi, Leo. Ek het vanmôre die mooiste 

geverfde kerse gesien. Nie sommer net geverfde kerse nie. 

Kunswerke. Klompe van hulle. Die een mooier as die ander… 

Eenkant het ’n paar patetiese kerse gestaan wat iemand anders 

probeer verf het en wat die kunstenaar op heel kunstige wyse aan die 

oormaak is. 

  

LEO (MOEDELOOS): Ek verstaan nie, tante! 

  

OUMA: Nee, jy sal nie verstaan nie, want jy is net so dom soos ek. Of, 

liewer, ek was net so dom soos jy… Ek het die mooi kerse gesien in 

Engela se kamer. 

  

LEO: Tante! 

  

OUMA: Môre laat ek Engela my suster Lida oplui en haar sê ek wil hê 

sy moet hier by my kom bly. Ek is lankal moeg van die kersverwery. 

Regtig. En Engela sal nooit weet dat ekweet nie. Al moet ek die res 

van my lewe hierdie verband dra… (VOETSTAPPE.) Engela! 

  

ENGELA (KOM NADER): Ouma, ek was bang hulle sou lag vir Ouma 

se kerse. Toe verf ek twee ander en stuur hulle weg in plaas van 

Ouma s’n… (HUIL SOOS ’N KIND.) 

  

LEO: Trek toe tante se kop. Ek wil hierdie meisie vreeslik styf vashou 

en haar vreeslik lank soen. 

  

MUSIEK. 

  

  
 


