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‘N PRIVATE SKIETSTILSTAND 
 

deur 
 

TOM STOPPARD 
 

 

Afrikaanse vertaling en verwerking deur STEPHANIE VAN NIEKERK 
 

 

 

KARAKTERS 
 

JAN DE BRUIN 
VERPLEEGSTER ROUX 

DOKTER 
VERPLEEGSTER MAGGIE COETZER 

MATRONE 
VERPLEEGSTER JONES 

 

 

 

1966. Die verhoog is in twee areas verdeel: Die voorportaal van die deftige Boekenhout 

Verpleeginrigting en DE BRUIN se privaat kamer. Die voorportaal bevat alles wat nodig 

is; ‘n lessenaar met skryfbehoeftes, ‘n tikmasjien, tiksterstoel, telefoon, liasseerkaste, 

gemakstoele en skilderye teen die muur, ‘n koffietafel met ‘n ruiker en tydskrifte 

daarop, ens. DE BRUIN se kamer het ‘n aangename atmosfeer met ‘n hospitaalbed, 

bedkassie met ‘n lamp op, hangkas en gemakstoel. Een muur word amper totaal deur 

‘n groot venster, waarvoor daar ‘n smaakvolle gordyn hang, ingeneem. 

 

TONEEL 1: 

 

Die kantoor in die Boekenhout Verpleeginrigting. VERPLEEGSTER ROUX – in uniform – 

sit agter die ontvangstoonbank. Dit is 2:30 v.m. ‘n Motor hou buite stil. JAN DE BRUIN 

stap in. Hy is ‘n redelike groot man met ‘n verrimpelde gesig, kalm en aangenaam. Hy 

is aangetrek in ‘n karakterlose pak en jas en dra twee tasse wat met ritssluiters 
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toemaak. Hy kyk rond en merk op hoe netjies en rustig dit is – die blomme, die 

vriendelike verpleegster – en is stilweg ingenome. 

 

1.  DE BRUIN: Gaaf. 

2.  ROUX: Goeienaand … 

3.  DE BRUIN: ‘Naand. ‘n Mooi aand. (Kyk op sy polshorlosie.) Oggend. 

4.  ROUX: Ja … Mnr. …? 

5.  DE BRUIN: Jammer ek’s so laat. 

6.  ROUX:  (Soek tussen papiere) Moes jy vroeër hier gewees het? 

7.  DE BRUIN: Nee. Ek het gebel. 

8.  ROUX: Ja? 

9.  DE BRUIN: Ja. Julle het ‘n kamer vir Mnr. de Bruin. 

10.  ROUX: O! – Het jy hom gebring? 

11.  DE BRUIN: Ek het myself gebring. ‘n Taxi van die stasie af geneem. Het van daar af 

gebel. 

12.  ROUX: Jy’t gesê dis ‘n noodgeval. 

13.  DE BRUIN: ‘Raait. Weet jy hoe laat dit is? 

14.  ROUX: Half-drie. 

15.  DE BRUIN: Dis reg. ‘n Noodgeval. 

16.  ROUX: (Gegrief) Ek het die huisdokter wakker gemaak. 

17.  DE BRUIN: ‘n Gawe gedagte, maar dit was nie nodig nie. Wil jy hê ek moet 

inteken? 

18.  ROUX: Watse soort noodgeval is dit, Mnr. de Bruin? 

19. DE BRUIN: Ek het blyplek nodig. 

20. ROUX: Is jy siek? 

21. DE BRUIN: Nee. 

22. ROUX: Maar dis ‘n private hospitaal hierdie … 
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1. DE BRUIN: (Glimlag vir die eerste keer) Die beste soort. Wat is ‘n hospitaal sonder 

privaatheid? Dis die privaatheid wat ek wil hê – dít en die skoon lakens 

… (Skielike besef.) Ek het geld. 

2. ROUX: … die Boekenhout Verpleeginrigting. 

3. DE BRUIN: Ek het verpleging nodig. Ja. Ek verlang daarna om ‘n bietjie verpleeg te 

word. Waar moet ek teken?  

4. ROUX: Ek’s jammer, maar opname moet vooruit gereël word, behalwe ingeval 

van ‘n regte krisis. Ek het nie die gesag nie –  

5. DE BRUIN: Wat wil jy met gesag doen? ‘n Gawe mens soos jy. (Beweeg in die 

rigting van die gangdeur.) Waar’s my kamer? 

6. ROUX: (Loop saam met hom) En jy het óók geen sê hier nie. 

7. DE BRUIN: (Gaan staan) Jy’s reg. Dis een ding wat ek nog nooit gehad het nie. (Hy 

kyk haar beslis aan.) Ek kom van ver af. 

8. ROUX: (Versigtig) Sal jy asseblief ‘n oomblik wag? 

9. DE BRUIN: (Ontspan) Sekerlik. Moet ek ‘n register teken? Ons moet by die reëls 

hou. Moet ek vooruit betaal? 

10. ROUX : Nee, dis nie nodig nie. 

11. DE BRUIN: Ek het genoeg – Dis als hierin – (Hy probeer een van die tasse se 

ritssluiter oopkry, dit haak vas en hy knyp sy vinger vas, ruk sy hand 

vinnig weg en druk sy vinger in sy mond.)  

 Die DOKTER arriveer. Sy klere en hare is deurmekaar want hy het sopas 

wakker geword.) 

12.  ROUX: Dokter – dit is Mnr. de Bruin. 

13.  DOKTER: Goeienaand. Wat is die probleem? 

14.  DE BRUIN: Ek het my vinger vasgeknyp. 

15.  DOKTER: Mag ek sien? (DE BRUIN hou sy vinger in die lug. DOKTER bestudeer dit 

en kyk op. Versigtig.) Het jy ver gekom? 
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1.  DE BRUIN: Ja. Ek’s al heeldag op pad. (DOKTER maak oogkontak met ROUX.) Nie 

met my vinger nie. Dit het sopas gebeur. Die zip het vasgehaak. 

2.  DOKTER: O. En wat – uh – 

3.  ROUX: Mnr. de Bruin sê daar’s niks met hom verkeerd nie. 

4.  DE BRUIN: ‘Raait – eintlik wil ek net – 

5.  ROUX: Hy wil ‘n bed hê. 

6. DE BRUIN: ‘n Kamer. 

7. DOKTER: Maar dis nie ‘n hotel nie. 

8. DE BRUIN: Presies. 

9. DOKTER: Presies wat? 

10. DE BRUIN: Ek verstaan nie. 

11. DOKTER: Miskien is ek deurmekaar. Ek was vas aan die slaap. 

12. DE BRUIN: Als reg. Ek verstaan. Wel, as iemand my net my kamer sal wys, sal ek 

julle nie verder pla nie. 

13. DOKTER: (Kyk vlugtig na ROUX) Ek dink nie ons het kamers beskikbaar nie. 

14. DE BRUIN: Julle het. Hierdie dame het die reëlings getref. 

15. ROUX: Hy’t van die stasie af gebel. Gesê dit was ‘n noodgeval. 

16. DOKTER: Maar jy’s by die verkeerde plek! 

17. ROUX: Nee, dis die regte plek. Daarvan kan jy seker wees! Wat’s verkeerd? 

18. DOKTER: (Pouse) Niks – daar’s niks verkeerd nie. (Knik kop.) Goed dan. 

19. ROUX: Ja, dokter. (Mompel bekommerd.) Ek sal hom moet inboek. 

20. DOKTER: Waarneming. 

21. DE BRUIN: (Vrolik) Ek’s nie veel om na te kyk nie. 

22. ROUX: Gee vir my jou tasse, Mnr. de Bruin. 

23.  DE BRUIN: Nee, nee, nie jy nie. (Tel die tasse op.) Daar’s niks met my verkeerd nie 

… (Hy volg ROUX na binne.)  

24. DOKTER: (Die DOKTER kyk hoe hulle wegstap, tel die foon op en begin skakel.) 
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 Hallo? Mnr. Jonker? Ek is jammer om jou wakker te maak, maar ons het ‘n 

klein probleempie. /// ‘n Mnr. de Bruin het ‘n plek in die hospitaal 

bespreek onder die voorwendsel dat dit ‘n noodgeval is, maar hy is 

duidelik nie siek nie. ///  Wel, hy sê self dat daar niks met hom verkeerd is 

nie, maar dring aan daarop om opgeneem te word. /// Ek het nou maar 

vir Juffrou Roux gesê om hom in te boek vir waarneming. Ek weet nie wat 

anders om te doen nie. Hy weier om te loop. /// Ons het probeer maar hy 

sê baie spesifiek hy wil ‘n kamer hiér hê en nie in ‘n hotel nie. /// Nou 

maar goed. Ons hou dan maar tot môre-oggend ‘n ogie oor hom. Kom 

sien my asseblief eers voor jy met hom gaan praat. /// Goed. Dankie, Mnr. 

Jonker. Jammer om so laat te bel. 

 

TONEEL 2: 

 

DE BRUIN se privaat kamer. DE BRUIN en ROUX stap in. DE BRUIN sit sy tasse op die 

bed neer. Hy hou duidelik van die kamer. 

 

1.  DE BRUIN: Eersteklas! Hier gaan ek lekker bly. (Loer deur die gordyne.) Hoe lyk die 

  uitsig? 

2.  ROUX: Jy kyk uit op die oprit en die tuin. 

3.  DE BRUIN: ‘n Tuin. ‘n Vooraansig. Wat kan nou beter wees? 

4.  ROUX: (Tel ‘n tas op) Is jou nagklere hierin? 

5.  DE BRUIN: Ja, hier gaan ek baie gelukkig wees. 

6.  ROUX: (Maak die tas, wat propvol banknoteis, oop) O! – ek’s jammer – 

7.  DE BRUIN: (Gladnie van stryk gebring nie) Hoe laat bedien julle ontbyt? 

8.  ROUX: Agtuur. 

9.  DE BRUIN: Middagete? 

10. ROUX: Twaalfuur. 
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1. DE BRUIN: Middag-tee? 

2. ROUX: Drie-uur. 

3. DE BRUIN: Aandete? 

4. ROUX: Half-sewe. 

5. DE BRUIN: Kakao? 

6. ROUX: Nege-uur. 

7. DE BRUIN: Soos klokwerk. Perfek. 

 DOKTER stap in met DE BRUIN se opnamevorm en ‘n pleister. 

8. DOKTER: Verskoon my. 

9. DE BRUIN: Ek sê nou-net vir haar – alles is eenhonderd persent. 

10. DOKTER: Ek het van jou vinger onthou. 

11. DE BRUIN: Ek het al van hom vergeet. Dis niks. 

12. DOKTER: Ons sal hierdie net vir vannag opsit. (Draai die pleister om DE BRUIN se 

vinger.) Matrone sal seker môre-oggend jou geval met jou kom 

bespreek. 

13.  DE BRUIN: My vinger? 

14.  DOKTER: … Wel, sy sal jou seker wil ontmoet. 

15.  DE BRUIN: Ek sien uit daarna. 

 

TONEEL 3: 

 

Die kantoor – oggend. DOKTER sit by die lessenaar, besig om oor die telefoon te praat. 

 

1.  DOKTER: … Ek het geen idee nie … Die verpleegster sê daar’s baie … Sy 

spaargeld? Miskien … Nee, ek wil nie hê die polisie moet skielik langs 

sy bed verskyn nie – enige pasiënt wat sonder ‘n lewensgeskiedenis 

inboek … Gee tyd, ek dink ons sal uiteindelik meer uit hom kry as julle 

… Nee, hy was nog gladnie moeilik nie … Moet jou nie bekommer nie – 

hy lyk heel gelukkig … 
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TONEEL 4:  

 

DE BRUIN se privaat kamer. Hy is in sy gesreepte nagklere, besig om ontbyt van ‘n 

skinkbord af te eet. VERPLEEGSTER MAGGIE COETZER (MAGGIE) wag vir hom om klaar 

te maak sodat sy die skinkbord kan wegneem. MAGGIE is mooi en vriendelik. 

 

2.  DE BRUIN: Die gaan nie eintlik daarom dat jy jou ontbyt in die bed eet nie, maar 

dat jy jouself toelaat om dit sonder ‘n skuldgevoel te doen – as jy nie 

siek is nie. Middagete in die bed is moeiliker, selfs vir die rykes. Dis nie 

duurder nie, maar die vuil kyke is moeiliker om te ignoreer. Dis amper 

onmoontlik om in ordentlike geselskap jou middag-tee in die bed te 

drink … en as mens glad nie opstaan nie sal die owerhede waarskynlik 

hulle neuse insteek. Maar in ‘n hospitaal verstaan hulle dit nie net nie 

– dit word van jou verwag. Dis die wonder daarvan. Ek sê nie dis ‘n 

groot ontdekking nie – eintlik is dit voor die hand liggend – maar ek 

sou sê ek het iets beet. 

3.  MAGGIE: As daar iets met jou verkeerd was, sou daar nie so ‘n herrie losgebars 

het nie. 

4.  DE BRUIN: Het daar ‘n herrie losgebars? (MAGGIE antwoord nie.) Ek betaal vir my 

kamer … Is julle meeste van die tyd redelik vol? 

5.  MAGGIE: Ons is nie nou baie vol nie. 

6.  DE BRUIN: Mens sou dink ‘n gawe plek soos dié sou baie gewild wees. 

7. MAGGIE:  Gewild? 

8.  DE BRUIN: Ek het gedink ek sal dalk moet wag vir ‘n plek. 

9.  MAGGIE: Waar woon jy? 

10. DE BRUIN: Ek het nog nooit gewoon nie. Net vertoef. 

11. MAGGIE: Jy moet iewers tot stilstand kom. 
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1.  DE BRUIN: Ja, dit het ek myself belowe. 

2.  MAGGIE: Het jy familie? 

3.  DE BRUIN: Ek neem so aan. 

4.  MAGGIE: Waar is hulle? 

5.  DE BRUIN: Ons het kontak verloor. 

6.  MAGGIE: Jy behoort hulle op te spoor. 

7.  DE BRUIN: (Glimlag) Hulle van is De Bruin. 

8.  MATRONE: (MATRONE kom binne - nie baie oud nie en heel aangenaam.) 

Goeiemôre. 

9.  DE BRUIN: Môre. Jy’s seker die Matrone. 

10. MATRONE: Dis reg. 

11. DE BRUIN: Ek moet jou gelukwens – dis ‘n pragtige plek wat jy hier bedryf. Almal 

is so gaaf. 

12. MATRONE: Dankie, Mnr. de Bruin. Ek is bly dat jy tuis voel. 

13. DE BRUIN: Dáár het ek nooit so gevoel nie. Baie goeie ontbyt. Presies wat die 

dokter aanbeveel het. Ek hoop hy’t al kans gekry om ‘n bietjie te gaan 

lê. 

 MAGGIE af met die skinkbord. Sy maak die deur toe. 

14. MATRONE: Nouja, wat is jou probleem, Mnr. de Bruin? 

15. DE BRUIN: Ek het geen probleme nie. 

16. MATRONE: Jou klagte. 

17. DE BRUIN: Ek het ook geen klagtes nie. Volpunte. 

18. MATRONE: Daar is iets verkeerd met die meeste mense wat hiernatoe kom. 

19. DE BRUIN: Dit moet vir julle baie ekstra werk beteken. 

20. MATRONE: Dit is waarvoor ons hiér is. Jy sien … jy kan nie eintlik hier bly tensy 

daar iets met jou verkeerd is nie. 

21. DE BRUIN: Ek kan betaal. 
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1. MATRONE: Dit is nie die punt nie. 

2. DE BRUIN: Wat ís die punt? 

3. MATRONE: Dis ‘n hospitaal hierdie. Wat wil jy hê? 

4. DE BRUIN: My benadering is te reguit. Jou alledaagse leeglêer of ordinêre 

hipochondris sou nie so moes sukkel nie. Hulle sou op eie terme 

aanvaar gewees het. Maar al wat ek kry, is ‘n spul persoonlike vrae. 

(Hoopvol.) Miskien kan ek iets aansteek … Sou dit enige verskil maak? 

5. MATRONE: Ons moet die beddens hou vir mense wat dit nodig het. 

6. DE BRUIN: Ek hét hierdie kamer nodig. 

7.  MATRONE: Ek glo jou, Mnr. de Bruin – maar sou ‘n ander kamer soos hierdie een 

nie ook aanvaarbaar wees nie? Elders? Jy sien, hier hanteer ons fisiese 

aangeleenthede – liggaamlike probleme – 

8.  DE BRUIN: Daar is niks met my verstand verkeerd nie. Julle sal my naam nêrens op 

‘n lys vind nie. 

9.  MATRONE: Dit weet ek. 

10.  DE BRUIN: (Tergend) Hoe weet jy dit? (Sy antwoord nie.) Probeer die ooglopende 

– dis die moeite werd. Ek weet waarvan ek hou: ‘n lekker atmosfeer – 

goeie kos – skoon kamers – geen eise wat gestel word nie. Dis die prys 

werd. Ek sal geen ongerief veroorsaak nie. 

11.  MATRONE: Het jy al daaraan gedink om na ‘n goeie hotel iewers op ‘n landgoed of 

in die platteland te gaan? 

12.  DE BRUIN: Nee, dis nie wat ek wil hê nie. Ek wil niks doen nie – ek wil nie hê 

enigiemand moet enigiets van my verwag nie. In ‘n hotel sal dit 

onmoontlik wees. Dit sal hulle pla. Hulle sal wil weet hoekom ek 

heeltyd net in my kamer bly –hulle sal wil weet wat ek doen. In ‘n 

hospitaal word daar nie van jou verwag om enigiets te doen nie – 

almal is in dieselfde bootjie – dis normaal en word só verstaan. 
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1.  MATRONE: Maar - daar is niks met jou verkeerd nie! 

2.  DE BRUIN: Dis hoekom ek hier is. As daar iets met my verkeerd was, kon ek amper 

verniet in enige Staatshospitaal gaan lê. Soos sake staan is ek 

heeltemal tevrede om te betaal omdat daar niks met my verkeerd is 

nie. 

3.  MATRONE: Maar … wat wil jy hier doen? 

4. DE BRUIN: Niks nie. 

5. MATRONE: Jy gaan dit uiters vervelig vind. 

6. DE BRUIN: ‘n Mens moet verwag om in ‘n hospitaal verveeld te wees. 

7. MATRONE: Was jy al dikwels in die hospitaal? 

8. DE BRUIN: Nee. Ek het daarvoor gespaar … (Hy glimlag.) 

 

TONEEL 5: 
 

Die kantoor. DOKTER by die lessenaar - praat oor die telefoon. 

 

9. DOKTER: Niks uitgevind nie? … Uhuh. Wel, ek weet nie. Al wat ons kan doen is 

om hom hier uit te verveel, maar hy’s verbasend selfvoldaan … 

Mmmm, die psigiater het hom al gesien ... Hy’t geamuseerd gelyk … 

Eintlik altwee van hulle; albei het dit vermaaklik gevind … Nee, ek sou 

dit nie doen nie, hy sal jou niks vertel nie. Een van ons verpleegsters 

kom baie goed met hom oor die weg … ek verwag dat ons binnekort 

iets sal uitvind … 

 

TONEEL 6:  

 

DE BRUIN se kamer. Hy is in die bed met ‘n koorspen in sy mond. MAGGIE is besig om 

sy pols te voel. Sy haal die koorspen uit sy mond, kyk daarna en skud dit af. 

 

10.  MAGGIE: Ek’s besig om my tyd hier te mors, weet jy dit? 

11.  DE BRUIN: (Terleurgesteld) Normaal? 
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1.  MAGGIE: Jy sal veel beter moet doen as jy wil bly. 

2.  DE BRUIN: Jy breek my hart, Maggie. 

3.  MAGGIE: (Amper liefdevol) Wat gaan jy met jouself aanvang? 

4.  DE BRUIN: Maggie, Maggie … hoekom wil jy hê ek moet iets aanvang? 

5.  MAGGIE: Jy besef natuurlik dat hulle almal hulle eie teorieë oor jou het. 

6.  DE BRUIN: Teorieë? 

7.  MAGGIE: Treinrower. 

8. DE BRUIN: Dis ‘n goeie een. 

9. MAGGIE: Verduisteraar. 

10. DE BRUIN: Natuurlik. 

11. MAGGIE: Eksentrieke miljoenêr. 

12. DE BRUIN: Wens ek was. Ek sou my eie hospitaal hê, net vir my – met 

verpleegsters, dokters, rubbervloere, blomme, draagbare wat by die 

hysbakke geparkeer staan, skoon handdoeke en brandregulasies … 

13. MAGGIE: Dit word algemeen aanvaar dat jy weghardloop. 

14. DE BRUIN: Nee, ek het opgehou daarmee. 

15. MAGGIE: Ek dink jy’s net lui. 

16. DE BRUIN: Ek het geweet jy’s ‘n slim een. 

17. MAGGIE: (Sag – besorg) Jan, vertel my wat verkeerd is, toe? 

18. DE BRUIN: Ek sou – as daar iets verkeerd was. 

19. MAGGIE: Hoekom wil jy dan hier bly? 

20. DE BRUIN: Ek hou van jou. 

21. MAGGIE: Jy’t nie geweet ek’s hier nie. 

22.  DE BRUIN: Dis waar. Ek het vir die stilte en die roetine gekom. Vir die wit kalmte, 

maaltye op skinkborde en kalm bekwaamheid, die tyd wat verbygaan 

en niks saambring nie. Dit sou genoeg wees. Ek het nooit verwag dat ‘n 
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persoon daarvan sou deel word nie. Maar … ek hou van jou – ek hou 

baie van jou. 

1.  MAGGIE: Ek hou van jou ook. Die lewe bied egter meer as dít. 

 MATRONE stap in. 

2.  MATRONE: Goeiemôre. 

3.  DE BRUIN: Goeiemôre, Matrone. 

4.  MATRONE: En hoe gaan dit vanoggend met ons? 

5.  DE BRUIN: Met óns gaan dit baie goed. Hoe gaan dit met jou? 

6.  MATRONE: (‘n Bietjie gegooi) Ek voel voor die wind, dankie. Wel … geniet jy nog 

die lewe? 

7.  DE BRUIN: Ja, dankie, Matrone. 

8.  MATRONE: Waarmee hou jy jouself besig? 

9. DE BRUIN: Niks. 

10. MATRONE: Eerlikwaar, Mnr. de Bruin, jy weet dat dit nie aanvaarbaar is nie. Wil jy 

nie vir ‘n rukkie opstaan nie? Gaan stap in die tuin. Daar is geen rede 

hoekom jy dit nié kan doen nie. 

11. DE BRUIN: Nee, seker nie. Maar dis nie waarvoor ek hier is nie. Ek het al in my 

leeftyd duisende kilometers gestap. 

12. MATRONE: Dis nie gesond om heeldag in die bed te lê nie. 

13. DE BRUIN: Wat doen die ander pasiënte? 

14. MATRONE: Die ander pasiënte is hier omdat hulle siek is. 

15. DE BRUIN: Ek dag pasiënte doen goed … (Vaag.) maak … artikels. 

16. MATRONE: Ek aanvaar jy stel nie daarin belang om papierblomme saam te flans 

nie? 

17. DE BRUIN: Waarom sou ek? Julle het meer as genoeg regte blomme. 

18. MATRONE: En jy het nie. 

19. DE BRUIN: Niemand weet ek’s hier nie. 
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1. MATRONE: Dan behoort jy iemand te vertel. 

2. DE BRUIN: Ek wil nie hê hulle moet weet nie. 

3. MATRONE: Wie? 

4. DE BRUIN: Almal. 

5. MATRONE: Jy sal gou genoeg moeg word daarvoor om in die bed te sit. 

6. DE BRUIN: Dan sit ek by die venster. Ek is met min tevrede. 

7. MATRONE: Ek kan nie toelaat dat jy hier sit en wegkwyn nie. Jy moet iets doen. 

8. DE BRUIN: (Sug) Ja … ja … ja! Wat? 

9.  MATRONE: Jy kan mandjies vleg? 

10.  DE BRUIN: Sal julle my dan uitlos? 
 

TONEEL 7: DOKTER 

 

Die kantoor. DOKTER praat oor die telefoon. 

 

11.  DOKTER: Ek weet nie – presies hoeveel Jan de Bruins is daar in Huis Somerset? … 

Liewe magtig! … Natuurlik … dalk troos dit jou as jy in ag neem dat dit 

waarskynlik nie sy eie naam is nie … Ek weet dit help nie … Sy 

vingerafdrukke … ‘n Goeie idee … Nee, nee, ek sal dit van ‘n glas of iets 

af kry … Wel, dis moontlik dat hy een of ander tyd in die moeilikheid 

was … 

 

TONEEL 8:  
 

DE BRUIN se kamer. Hy is besig om aan ‘n vormlose mandjie te sit en werk. MATRONE 

 stap in. 

 

12.  MATRONE: Wat is dit? 

13.  DE BRUIN: ‘n Mandjie.  

14.  MATRONE: Om wat mee te maak? 

15.  DE BRUIN: Terapie. 
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1.  MATRONE: Jy maak seker ‘n grap. 

2.  DE BRUIN: Dis op presies een vlak, indien enige, funksioneel. Ek vermoed egter 

dat julle wil hê ek moet ‘n tipe wasgoedmandjie produseer waarmee 

ek myself by die venster uit kan laat sak. Dít sou op twee vlakke 

funksioneel wees. Ten minste. (Kyk moedeloos daarna.) En ek is nie 

eers blind nie. 

3. MATRONE: (Neem sonder om iets te sê die mandjie van DE BRUIN af weg) Wat van 

skilder, Mnr. de Bruin? 

4. DE BRUIN: (Die regte snaar is aangeroer) Skilder … ek het al voorheen ‘n bietjie 

  geverf. 

5. MATRONE: Uitstekend. Sal jy vir my iets maak? 

6. DE BRUIN: Hier … in die kamer? 

7. MATRONE: Verpleegster Coetzer sal die nodige materiale bring. 

8. DE BRUIN: Van watter kleure hou jy die meeste? 

9. MATRONE: Van alle kleure. Skilder net waarvan jy hou … tonele uit jou eie lewe. 

10. DE BRUIN: Briljant! Soos die kantoor waar ek heel laaste gewerk het? 

11. MATRONE: Ek probeer jou help. 

12.  DE BRUIN: Jammer … ek weet. Maar ek het nie hulp nodig nie. Alles is reg – 

presies soos ek dit wil hê. Sal ek ‘n natuurtoneel verf? 

13.  MATRONE: Ja, ek sal daarvan hou.  

 

TONEEL 9:  

 

Die kantoor. DOKTER praat oor die telefoon. 

 

14.  DOKTER: Nee, ons het nie werklik enigiets teen hom nie. Hy doen geen skade 

nie. Nee, hy betaal gereeld. Ons kan nie regtig weier nie … Hy’t baie 

oor … 
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TONEEL 10:  

 

DE BRUIN se kamer. Hy is besig om dwarsoor een hele muur ‘n natuurtoneel te skilder. 

Hy’t nog nie veel gedoen nie, maar ons sien die begin van ‘n eenvoudige pastorale 

toneel – heel bekwaam maar amateuragtig. MAGGIE kom binne met ‘n vaas vol 

blomme. 

 

1.  MAGGIE: Hallo – (Sy sien die muur raak.) 

2.  DE BRUIN: Ek het nog verf nodig. 

3.  MAGGIE: (Geskok) Jan! Ek hét vir jou tekenpapier gegee! 

4.  DE BRUIN: Ek hou van spasie. Ek verkies ‘n groot area – die golwing van heuwels 

se kontoere. 

5.  MAGGIE: Matrone sal ‘n oorval kry. 

6.  DE BRUIN: Waar kom die blomme vandaan? 

7. MAGGIE: Jy verdien hulle nie. 

8. DE BRUIN: Wie het hulle gestuur? 

9. MAGGIE: Ek. 

10. DE BRUIN: Maggie! 

11. MAGGIE: Ek het hulle nie gekoop nie. 

12. DE BRUIN: Vasgelê? 

13. MAGGIE: Gepluk. 

14. DE BRUIN: ‘n Pragtige gebaar. Sit hulle asseblief daar neer. Ek behoort vir jou 

blomme te gee. 

15. MAGGIE: Ek’s nie siek nie. 

16. DE BRUIN: Ek ook nie. Hou jy daarvan? 

17. MAGGIE: Baie mooi. 
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1.  DE BRUIN: Ek doen dit eintlik net om Matrone tevrede te stel. Ek sou ‘n groter 

kwas goed kon gebruik … en ek hoop daar’s nog verf. Gaan baie blou 

nodig hê. Hier binne gaan dit somer wees. 

2.  MAGGIE: Daar buite ís dit somer. Is dit nie vir jou goed genoeg nie? 

3.  DE BRUIN: (Staar by die venster uit) Ek sou nie daarbuite kon bly nie. Mens kry nie 

die voordele nie. 

4.  MAGGIE: (Op pad uit) Jy besef dat ek vir Matrone sal moet sê …  

5.  DE BRUIN: Jy word nie versorg nie. En die privaatheid. (Nadenkend.) Ek sal die 

gordyne moet afhaal. 

 

TONEEL 11:  
 
Die kantoor. 

  

6.  MATRONE: Wat dink die psigiater? 

7.  DOKTER: Hy hou van hom. 

8.  MATRONE: (Suur) Hy is nogal aangenaam. 

9.  DOKTER: (Nadenkend) Ek het net gedink ek sal hom toelaat om hier te oornag. 

Ek wou teruggaan bed toe en dit het gelyk na die maklikste manier om 

die saak te hanteer. Ek was seker dat ons die volgende oggend … Wel, 

ek weet nie wat ek gedink het die volgende oggend sou gebeur nie. 

10. MATRONE: Hy’s nie onnosel nie – gee niks weg nie. Nie eers Maggie Coetzer kan 

iets uit hom kry nie. 

11. DOKTER: Moedig haar aan om vol te hou. 

12. MATRONE: Sy’t nie veel aanmoediging nodig nie.  

 

TONEEL 12:  
 
DE BRUIN se kamer. Hy het al ‘n hele muur geverf en is besig met ‘n tweede. MAGGIE 

sit op die bed. 
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1. MAGGIE: Dis toe dat ek begin verpleeg het – ná dit gebeur het.  

2. DE BRUIN: Snaaks. Ek sou dink jou kinderjare was gevul met ponies en 

kombuisvloere van klip. 

3. MAGGIE: Wys jou net. Hoe was jou kinderjare? 

4. DE BRUIN: Jonk … Ek sou graag meer geld wou gehad het. 

5. MAGGIE: Jy’t meer as genoeg. Het seker ‘n baie goeie pos beklee … ? 

6. DE BRUIN: Senter gespeel vir Arsenal. 

7.  MAGGIE: Dis onregverdig van jou! Jy gee niks terug nie. 

8.  DE BRUIN: Dié skildery is vir jou, Maggie … As ek vierkeer soveel geld gehad het, 

sou ek vier kamers gehuur het en een vir elke seisoen geverf het. 

Ongelukkig het ek net genoeg geld vir die somer. 

9.  MAGGIE: Wat gaan jy doen as dit klaar is? 

10.  DE BRUIN: (Ernstig) Ek weet nie. Miskien word ek siek en moet hospitaal toe gaan. 

Ek sal na jou verlang. 

11.  MAGGIE: As jy iemand gehad het om vir jou te sorg, sou jy nie in die moeilikheid 

gewees het nie. 

12.  DE BRUIN: Watse moeilikheid? 

13.  MAGGIE: As daar iemand was wat jou maaltye gekook het en jou wasgoed kon 

doen, sou jy okay gewees het, dink jy nie? 

14.  DE BRUIN: Dis die dinge wat daarmee saamgaan. 

15.  MAGGIE: Jy moes getrou het. Ek wed daar was al moontlikhede. 

16. DE BRUIN: Miskien. 

17. MAGGIE: Dis nie te laat nie. 

18. DE BRUIN: Dink jy so? 

19  . MAGGIE: Jy’s aantreklik. 
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1. DE BRUIN: Hoe is jy wanneer jy nie ‘n uniform aanhet nie? Ek kan jou nie as 

enigiets anders as ‘n verpleegster voorstel nie. Dit hoort in ‘n ander 

wêreld waarvan ek nie meer deel is nie. 

2. MAGGIE: Wat is hierdie beheptheid met hospitale? 

3. DE BRUIN: ‘n Hospitaal is ‘n betroubare plek. Enigiets kan daarbuite gebeur. 

Vandat ek hier is kon daar al ‘n oorlog uitgebreek het, en vir ‘n 

verandering het dit niks met my te doen nie. Ek weet nie eers daarvan 

nie. Daar kan brande en vloede en elke soort ellende dwarsoor die 

wêreld of oorkant die bult plaasvind, maar dié is ‘n private saal; ek 

betaal daarvoor. (Pouse.) Die maaltye kom na my toe op skinkborde, 

op die kop – die stof het nie kans om te gaan lê voor dit afgevee word 

nie – skoon wasgoed op die regte tyd – Matrone doen haar rondtes, 

onaangeraak deur enigiets wat buite aangaan. Jy hoef van niks te weet 

nie, want dit raak jou nie. 

4. MAGGIE: Dis nie waar nie, Jan. 

5  DE BRUIN: Ek weet. 

6. MAGGIE: Dan behoort jy nie te probeer om dit waar te dwing nie. 

7. DE BRUIN: Ek weet. (Pouse.) 

8. MAGGIE: Is dit regtig waaroor alles gaan? 

9.  DE BRUIN: Het jy nogsteeds teorieë? 

10.  MAGGIE: Daar’s ‘n nuwe een. Jy’s ‘n afgetrede vervalser. 

11.  DE BRUIN: Ha! Die geld is eg genoeg. 

12.  MAGGIE: Ek weet. 

13.  DE BRUIN: Hoe weet jy? 

14.  MAGGIE: (Skaam) Hulle het dit laat inspekteer 

15.  DE BRUIN: (Lag) Hulle móét dit moeilik maak. Ek moet óf ‘n misdadiger óf mal 

wees. 
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1.  MAGGIE: Hoekom vertel jy hulle dan nie waar jy vandaan kom nie? 

2.  DE BRUIN: Hulle wil my oorhandig. Maar hulle weet nie aan wie of waarheen nie. 

Ek’s gelukkig hier. 

3. MAGGIE: Was jy nog nooit op ‘n ander plek gelukkig nie? 

4. DE BRUIN: Ja. Ek het op ‘n slag ‘n goeie vier jaar daarvan beleef. 

5. MAGGIE: In ‘n hospitaal? 

6. DE BRUIN: Nee. Oorsee. 

7. MAGGIE: Waar was jy? 

8. DE BRUIN: Oral. Ek was tussen die Franse, Duitsers, Grieke, Turke, Arabiere … 

9. MAGGIE: Wat het jy gedoen? 

10. DE BRUIN: Verskillende goed op verskillende plekke. (Glimlag.) In Frankryk het ek 

geskilder. 

11. MAGGIE: ‘n Kunstenaar? 

12. DE BRUIN: Bruin en groen. Ek kon ‘n ry tenks in ‘n botaniese tuin verander. Nie 

letterlik nie … ongelukkig genoeg. 

 

TONEEL 13:  
 
Die kantoor. DOKTER praat oor die telefoon. 
 
13. DOKTER: Hy’t kamoefleerdrag bedoel … Ek besef dit, maar daar’s inligting wat 

die moontlikhede verminder … Daar moet tog rekords wees … Hy’t 

diens gedoen in Frankryk en Duitsland, dalk selfs die Midde-Ooste … 

 

TONEEL 14:  
 
DE BRUIN se kamer. Hy het al twee mure geverf en is besig met ‘n derde. 

 

14. MAGGIE: Ek hou daarvan, Jan. Dalk word jy nog beroemd en dan kom mense 

hiernatoe om jou muurskilderye te besigtig. 

15. DE BRUIN: Ek sal hulle nie laat inkom nie. 
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1.  MAGGIE: Wanneer jy reeds dood is. Oor ‘n honderd jaar. 

2.  DE BRUIN: Goed, dan kan hulle maar kom. 

3.  MAGGIE: Wat gaan jy doen as die hele kamer geverf is? 

4.  DE BRUIN: Terug bed toe. Dit sal lekker wees hierbinne. Hospitaalroetine omring 

deur natuurskoon. Dit sou inderdaad ‘n soort perfeksie wees. 

5.  MAGGIE: Jy kon jou bed in die tuin gesit het. 

6.  DE BRUIN: Wat is vandag se datum? 

7.  MAGGIE: Die sewe-en-twintigste. 

8.  DE BRUIN: Ek het goed gehou, het ek nie? 

9.  MAGGIE: Hoe oud is jy? 

10. DE BRUIN: Tweekeer so oud soos jy. 

11. MAGGIE: Nonsens man. Iewers in jou dertigs? 

12. DE BRUIN: (Kyk haar aan) Wat dink jy? 

13. MAGGIE: Toe ek klein was, was jy in die bosoorlog. 

14. DE BRUIN: (Beweeg) Ja. Weerman de Bruin.  

15. MAGGIE: Was dit verskriklik … om in ‘n oorlog te wees? 

16. DE BRUIN: Ek het nie van die eerste deel gehou nie, maar teen die einde was dit 

baie aangenaam. 

17. MAGGIE: Wat het met jou gebeur? 

18. DE BRUIN: Ek was ‘n krygsgevangene – vir vier jaar. 

19. MAGGIE: Was dit toe jy gelukkig was? 

20. DE BRUIN: Ja … Snaakse besigheid, daardie kamp. Voor die tyd was dit 

angswekkend. Chaos – geraas en tenks en mortiere en koeëls. Ja … 

verskriklik. Toe ek in die kamp aankom, was dit asof ek vir die eerste 

keer in maande kon asemhaal. Dit was moeilik om te glo. Toe hulle my 

opsluit het dit gevoel asof ek gewen het. Die oorlog was nogsteeds aan 

die gang, maar ek het nie meer deelgeneem nie. Ons het kos gekry, die 
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lewe was georden … in ‘n afskorting wat van grond en draad en lug 

gemaak was. Die tweede dag al het ek geweet waaraan dit my 

herinner. 

1. MAGGIE: Wat? 

2. DE BRUIN: Hier. Dit het my aan hierdie plek herinner. 

 

TONEEL 15:  
 

Die kantoor. MATRONE, MAGGIE en DOKTER is aanwesig. DOKTER staan met ‘n groot 

boek – ‘n pasiënteregister - vinger op ‘n spesifieke plek. 

 

3.  DOKTER: Jan de Bruin … en ‘n adres. (Aan MAGGIE.) Geluk! 

4.  MAGGIE: (Bekommerd) Gaan dit hoegenaamd ‘n verskil maak? 

5.  MATRONE: Wat het hy hier kom doen? 

6.  DOKTER: By familie gebly – of vakansie gehou. Ons kan uitvind. 

7.  MATRONE: So lank gelede? 

8.  DOKTER: ‘n Oop breuk - motorongeluk. Die bestuurder het vir hom betaal … 

Uiteindelik het ons iets om mee te werk! 

9.  MAGGIE: Hy’t niks verkeerd gedoen nie, het hy? 

 

TONEEL 16:  
 
De Bruin se kamer. Mure amper heeltemal toe onder die skildery. DE BRUIN maak klaar 

in een hoek. 

 

10.  DE BRUIN: Jy sien, ek was in die staande mag, en die vrede was nie opgewasse 

teen die oorlog wat ek gevoer het nie. Daar het te veel gebeur. 

11.  MAGGIE: Wat doen jy toe? 

12. DE BRUIN: Dit en dat. Kon nie regtig iets vind waarvan ek hou nie. (Hy verf.) Is jy 

nie veronderstel om te werk nie – of so iets? 

13. MAGGIE: Ek sal loop as jy wil. 
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1. DE BRUIN: Ek hou daarvan dat jy hier is. Het net gewonder. 

2. MAGGIE: Wat? 

3. DE BRUIN: Ek’s besig om jou van myself te vertel, nie waar nie? Ek behoort jou nie 

in hierdie posisie te plaas nie – as hulle uitvind sal hulle jou blameer 

omdat jy hulle nie gesê het nie. 

4. MAGGIE: Jy’t niks verkeerd gedoen nie, Jan – of het jy? 

5. DE BRUIN: Is dit hoekom jy hier is? 

6. MAGGIE: Nee. 

7. DE BRUIN: (Maak die skildery klaar en staan terug) Daar. 

8. MAGGIE: Dis pragtig. 

9. DE BRUIN: Ja. Nie sleg nie. Dit sal lekker wees om hier binne-in my skildery te sit. 

Ek sal daarvan hou. 

TONEEL 17:  

 

Die kantoor. DOKTER praat oor die telefoon. 

 

10.  DOKTER: De Bruin. Jan de Bruin – ja, hy was al voorheen hier, ‘n hele ruk gelede 

– ons het hom op rekord – Mmmm – en ‘n adres. Wel, gaan dit 

asseblief na … daar moet iemand wees … 

 

TONEEL 18:  

 

De Bruin se kamer. Die mure is nou heeltemal toe onder die skilderye. DE BRUIN sit op 

sy bed. Die deur gaan oop en JONES kom in met sy middagete op ‘n skinkbord. 

 

11.  JONES: Is jy gereed vir middagete? (Word bewus van die mure.) Maggies, maar 

jy is kunstig – dis beter as wat mens sou verwag. 

12.  DE BRUIN: Waar’s Maggie? 

13.  JONES: Verpleegster Coetzer? Ek weet nie. 

14.  DE BRUIN: Maar … sy’s my verpleegster. 
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1.  JONES: Joune? Wel, sy’s almal s’n. 

2.  DE BRUIN: (Bekommerd) Jy verstaan nie – sy sorg vir my. 

 DOKTER kom in. JONES af. 

3.  DOKTER: (Opgeruimd) Wel, Mnr. de Bruin, ek het goeie nuus! 

4.  DE BRUIN: (Onseker) Ja? 

5. DOKTER: Jy gaan kuiermense kry. 

6. DE BRUIN: Kuiermense? 

7. DOKTER: Jou sister Mabel en haar man. Hulle was verbaas om van jou te hoor. 

8. DE BRUIN: Hulle het nie van my gehoor nie. 

9. DOKTER: Hulle ry môre. Al jou vriende het gewonder wat van jou geword het – 

10. DE BRUIN: Waar is Verpleegster Coetzer? 

11. DOKTER: Nêrens. Sy’s hier iewers. Ek dink sy werk dié week nagskof op die 

grondvloer. Ek verstaan dat jy al voorheen hier was – as kind. 

12. DE BRUIN: Ja. (Kwaad.) Julle kon dit eenvoudig nie met rus laat nie, kon julle? 

13. DOKTER: (Pouse; nie meer vals nie) Dis nie genoeg nie, Mnr. de Bruin. Jy moet 

op een of ander manier … kontak maak … 

TONEEL 19:  

 

Die kantoor. DE BRUIN stap in uit die rigting van sy kamer, aangetrek, met sy tasse. Hy 

gaan staan wanneer hy vir MAGGIE raaksien. Sy raak bewus van hom. 

 

14.  MAGGIE: Jan! Waarheen gaan jy? 

15.  DE BRUIN: Terug. 

16.  MAGGIE: Terug waarheen? (Hy antwoord nie.) Blameer jy my? 

17.  DE BRUIN: Nee. Nee. Nie regtig nie. Jy moes hulle vertel, of hoe? 

18.  MAGGIE: Ek’s jammer – Ek – 

19.  DE BRUIN: Jy’t gedink dis die beste ding om te doen. 

20.  MAGGIE: Ja, ek het. Ek dink nogsteeds so. Wat jy doen is nie goed vir jou nie. 
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1.  DE BRUIN: Hoe weet jy? – Jy bedoel dit sou nie vir jou goed wees nie. Hoe weet jy 

wat vir my goed is? 

2.  MAGGIE: Hulle kom almal môre. Familie, vriende; is dit nie goed nie? 

3. DE BRUIN: Ek sou hulle self kon opspoor as ek wou. Dis nie waarvoor ek hiernatoe 

gekom het nie. (Na haar toe.) Hulle het gewen. (Kyk by voordeur uit.) 

Dit voel asof ek diep moet asemhaal voordat ek uitstap. 

4. MAGGIE: Ek kan jou nie laat gaan nie, Jan. 

5. DE BRUIN: (Terg sagkens) Regulasies? 

6. MAGGIE: Ek kan nie. 

7. DE BRUIN: Ek mag kom en gaan soos ek wil. Ek betaal. 

8. MAGGIE: Ek weet – maar dit is ‘n hospitaal. 

9. DE BRUIN: (Kort glimlag) Ek’s nie siek nie. Moenie die dokter wakker maak nie. Hy 

hou nie daarvan nie. (Beweeg.) Moenie jammer wees nie – ek het dit 

geniet hier, saam met jou. Dink jy hulle sal my skildery behou? 

10. MAGGIE: Jan … 

11. DE BRUIN: Die probleem is dat ek nog altyd so gesond is. As ek siek was, sou alles 

reg gewees het. (Hy stap uit, die nag binne.) 

 

 

DIE EINDE 

 


