


Groot, groots en grotesk – Naomi Meyer, LitNet

[With Samsa-masjien] Afrikaans gave of itself
freely a lot more than any politician or Taal-
monument ever could. [...]  It is a triumph of
the imagination and a succesful contempla-
tion of an intensely human issue.

– Njabulo Ndebele, Cape Times

Jy word om die beurt meegesleur, gewalg, ont-
huts, uitgedaag en uiteindelik ontroer.

 – Marina Griebenow, Die Burger

As radical, trail-blazing theatre, it begs to be
seen. – Diane de Beer, Argus Tonight

’n Totale aanslag op die sinne.
– Laetitia Pople, Die Burger



Deur dieselfde outeur:

Siegfried (Kwela Boeke, 2007)

Slaghuis (Genugtig! Uitgewers, 2007)

Skrapnel (Protea Boekhuis, 2011)

Buys (Kwela Boeke, 2014)



Protea Boekhuis
Pretoria

2015



Samsa-masjien – Willem Anker

Eerste uitgawe, eerste druk in 2015 deur Protea Boekhuis
Eerste e-boek-uitgawe in 2015 deur Protea Boekhuis
Posbus 35110, Menlopark, 0102
Burnettstraat 1067, Hatfield, Pretoria
Minnistraat 8, Clydesdale, Pretoria
protea@intekom.co.za
www.proteaboekhuis.com

REDAKTEUR: Danél Hanekom
PROEFLESER: Rentia Bartlett-Möhl
BANDONTWERP: Hanli Deysel
VOORPLATKUNSWERK: Angela Lidderdale
FOTO’S IN TEKS: Alle foto’s verskaf deur Hans van der Veen, behalwe
dié op bl. 28 (Jaco Marais/Gallo Images) en op bl. 8–9 (Jaco Bouwer)
SKRYWERSFOTO: Dewald Erasmus
BLADUITLEG: Hanli Deysel
TIPOGRAFIE: 10.5 op 14.5 pt ZapfCalligr
GEDRUK EN GEBIND: Interpak Books, Pietermaritzburg

ISBN: 978-1-4853-0256-8 (gedrukte boek)
ISBN: 978-1-4853-0257-5 (e-boek)
ISBN: 978-1-4853-0258-2 (e-pub)

Kopiereg © 2015 Willem Anker
Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek of CD mag
sonder skriftelike verlof van die uitgewer gereproduseer of in enige
vorm of deur enige elektroniese of meganiese middel weergegee
word nie, hetsy deur fotokopiëring, skyf- of bandopname, of deur
enige ander stelsel vir inligtingsbewaring of -ontsluiting.

Aansoeke om opvoer-, uitsaai-, film-, musiek- en vertaalregte moet
aan Protea Boekhuis gerig word.



Vir my grootouers



I have always looked upon decay as being just as wonderful
and rich an expression of life as growth.

– Henry Miller

Is dit nie eerstens deur die stem wat ons dier word nie?
– Gilles Deleuze



Samsa-masjien is vir die eerste keer opgevoer by die
Absa KKNK op 2 April 2014. Die geselskap was:

AKTEURS:
GREGOR SAMSA Gerben Kamper
JOSEFINE SAMSA Antoinette Kellerman
GRETE Ilana Cilliers
TJAART Ludwig Binge

KLANKBAAN / MUSIEK: Pierre-Henri Wicomb
BELIGTINGSONTWERP: Wolf Britz
KOSTUUMS: Birrie le Roux
VERHOOGBESTUUR: Rocco Pool & Stefan O’Connor
REGIE, ONTWERP EN VERVAARDIGING: Jaco Bouwer

Die klankbaan deur PIERRE-HENRI WICOMB kan geluister
word op die bygaande CD.



ROLVERDELING
GREGOR SAMSA: Sewentigs; afgetrede skoolhoof.
JOSEFINE SAMSA: Laat sestigs tot vroeg sewentigs; huisvrou. Haar

musikaliteit herinner aan haar naamgenoot, Kafka
se muis-sanger. As sy sing of viool speel is dit vals.

GRETE: Dertigs, dogter van die Samsas; ’n klaarblyklik koel-
bloedige kopieskrywer.

TJAART: Dertigs, Grete se man; ’n psigiater.



STEL
DIE HUIS: Die huis beslaan twee vlakke. Die kombuis/eetvertrek en die
ouers se kamer op die boonste vlak, met die kelder wat onder beide boonste
vertrekke strek.

DIE KOMBUIS/EETVERTREK: Verhoog regs. ’n Hipermoderne kombuis,
helder belig, skoon, leeg, oopplan, strak lyne. Meublement: ’n tafel en vier
stoele. In bedryf 3 word die kombuis ’n eetvertrek, en in die epiloog weer ’n
kombuis.



DIE OUERS SE SLAAPKAMER: Verhoog links. Die kamer is strak en
leeg soos die res van die huis. Die enigste meublement is ’n bed met Gregor
en Josefine se eie deurleefde beddegoed, in duidelike kontras met die res van
die gastekamer waar slaap en liefde vroeër slegs in abstrakte terme voltrek
is.

DIE KELDER: Donkerder en warmer belig as bo. Die kelder is vuil en
rommelrig: gereedskap, opgegaarde bokse vol dinge wat nie in die huis hoort
nie, miskien ’n stukkende klavier. Bokse met klanktoerusting: bv. kassette/
oudiobande, ’n bandmasjien, ’n ou mikrofoon. Die huis se pypwerk is sigbaar
en/of hoorbaar. Plante, mos en klammigheid.

DIE SIELKUNDIGE SE SPREEKKAMER: Verhoog regs. Geen stelver-
skuiwing, slegs beligtingsverandering op een van die stoele in die kombuis.
Grete spreek die sielkundige/gehoor in bedryf 1 en 2 aan, en in bedryf 3
word hierdie konvensie herhaal met die gaste wat dan deur Grete en Tjaart
aangespreek, maar ook gespeel, word.

KOSTUUMS
DIE OUERS: Ouderwets. Toenemend vuil en kaal na die einde toe.
DIE KINDERS: Modieus. Wit, swart, grys, silwer, room. As hulle stilstaan,
verdwyn hulle in hul huis.

KLANK EN MUSIEK
Die refreine van die huis, die roetines van die huishouding, word veral aan
die begin van die stuk ook in klank beklemtoon en met ’n spesifieke ratwerk-
ritme weergegee. Hierdie klanke en ritmes word ook gesuggereer in die ge-
raasmusiek van die kakkerlakkende ouerpaar.

Die geraasmasjien wat gebou word, herinner vaagweg aan die geraasmasjiene
(intonarumori) van Luigi Russolo en die Futuriste rondom die Eerste
Wêreldoorlog, maar word gebou met dit wat in ’n kelder te vinde is.



KLANKBAAN: Die musiek/klanke herinner deurentyd aan iets masjien- en/of
insekagtig. Die musiekstuk wat Gregor en Josefine uiteindelik uitvoer, be-
gin vanuit geraas en beweeg dan stadig na suggesties van melodie. Die
geraasmusiekstuk mag dalk spore bevat van bekende misse en ekstatiese
dodemarse: Stockhausen, Schnittke, Einstürzende Neubauten en Schwitters
se Ursonate in dieselfde byenes. Suggesties van Gregor en Josefine se musiek-
stuk mag dalk reeds hoorbaar wees in Gregor en/of Josefine se deuntjies en
amoreuse geluide, asook in Josefine se vioolplukkery.

TYDSVERLOOP
Bedryf 1 kan gelees word as ’n montage van gebeure wat oor maande afspeel.
Bedryf 2 en 3 verloop meer intyds.
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BEDRYF 1

KKKKKombuisombuisombuisombuisombuis, vroegoggend. GREGOR sit by die tafel en speel met ’n
kakkerlak. Sy vingers dans om die ratse insek.

GREGOR: (aan kakkerlak) Waarom so gelukkig, ou dier? Toe, sê
bietjie, sê tog, hoekom lyk jy so tevrede? Blat-tar-i-aa,
Blat-tod-ee-aa. Jy lag nie eens nie, jy kriewel net. Jy
doen jou ding, met ’n helse energie. Hoekom so
gelukkig, hoe so tevrede, my dier?

JOSEFINE: (kom ondertussen in, soek iets in die kaste) Wat sê jy, ou
ding?

GREGOR: Sjuut, Vrou.

JOSEFINE: Verskoon mý. Ek dog jy praat met my.

GREGOR: Ek befluister hierdie sespoot monster.

JOSEFINE: Gregor Samsa! Sies, man.

Sy skraap die kakkerlak van die tafel af, trap dit dood,
gooi dit in die drom.

Waar kry jy die ding? Grete hou die plek so ontsmet.
Die kind maak skoon vir ’n naarheid.

GREGOR: Nee, nee, nee. Blattariaaa.

JOSEFINE: Dis meer ’n teater as ’n kombuis. Ons kan van die grond
af eet. Ons kan operasies doen op die tafel. Was jy weer
in die kelder?

GREGOR: Die gedrog het my aangestaar, so salig, al kouend. Ek
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wou weet hoe hy so gelukkig lyk. Dit het gelyk of hy
wou antwoord, vir ’n oomblik …

JOSEFINE: Toe trap ek op hom? Jammer, my ding. Ek het nie ge-
weet julle debatteer nie.

GREGOR: Hy wou praat, Josefine. Hy wou sê: “Ek wil jou ant-
woord, ou tweepoot, maar ek vergeet altyd dadelik wat
ek wil sê”. En toe vergeet hy om te antwoord. Toe swyg
die klein swendelaar maar, en kou uitgelate aan julle
vrot kaas.

JOSEFINE: Bloukaas, Gregor.

GREGOR: Juis. Dis hoekom hy so tevrede is, hy laat gaan en ver-
geet soos hy aangaan. Sy dop is lig.

JOSEFINE: Ag, kom nou. Het jy al koffie gehad?

GREGOR: Ek het opgedroog deur die nag. Het jy my bril gesien?

JOSEFINE: Die kinders het vreeslike fênsie koffie hier.

GREGOR: Ek het niks nodig nie. Hoe sê mens nou weer? Ek is ’n
kakkerlak.
Het jy my bril gesien?

Hy dwaal na die slaapkamerslaapkamerslaapkamerslaapkamerslaapkamer. JOSEFINE maak kos warm
en gaan ook kamer toe.

GRETE by die sielkundigesielkundigesielkundigesielkundigesielkundige. Sy is elke nou en dan besig op haar slimfoon.

GRETE: … Ek weet nie. Jy is die shrink. Sê jy vir my, dan ver-
koop ek dit. (luister) Ja, hulle het ’n paar weke gelede
ingetrek. (luister) Hulle kan nie meer alleen bly nie.


