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          VIR 
 Tanya, Mashinka, Natasja en Nandi

Alhoewel ’n nuusberig die embrio van hierdie 
stuk is, is alle gebeure en persone suiwer denk-
beeldig en het dit geen betrekking op eni ge per-
soon – lewend of dood – nie. Indien eni ge persone 
of gebeure sou herinner aan of oor eenstem met 
soortgelyke in die werklike lewe, is dit bloot toe-
vallig.                     Die skrywer
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ROLVERDELING

TRIEN (50 jaar oud)
BASJAN (55 jaar oud)
VYTJIE (16 jaar oud)
GULU (23 jaar oud)
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’n Kaal verhoog. Agter op die verhoog ’n lang tafel met 
die nodige rekwisiete vir die opvoering daarop. Daar 
is drie sandhope. Basjan, Vytjie en Gulu skep die sand 
van hul onderskeie hope met ’n graaf op. Hulle gaan 
sit en staar met uitdrukkinglose gesigte na die gehoor. 
Niks gebeur nie. Dan kom Trien die verhoog opgestap. 
Sy is in effewit geklee. Sy betrag die drie figure. 

TRIEN:  Mens sou sweer nie een van hulle het ’n dooie 
woord te sê nie. (Pouse.) Vir hom. Vir haar. Ook vir 
hom. Ek het hulle al drie begrawe. Eers vir haar. 
Haar pa het die kis aanmekaargetimmer. Daar 
was ’n ou wolbaalkrat in die waenhuis. Nog uit 
die dae toe ons met merino’s geboer het. Genoeg 
plank vir twee kiste. (Sy wys na Gulu.) Syne se 
boom moes ons net versterk met ’n paar dwars 
blou drade. Daar was nog ’n driekwartblik verf 
oor van toe ons laas die geute geverf het. Dié het 
haar pa raakgesien. Ek het ingestem. Toe word dit 
’n groen kis. Ons het vier wolhakke vasgebout vir 
handvatsels. Ek het nog ’n paar stukkies oor skiet-
kantlap in een van my Singer se laaitjies ge had. 
Die’t ek vir haar ma gegee om die kaal yster ’n 
biet jie op te fraai. (Sy kyk na Vytjie.) Ja, Vytjie, dit 
was nogal spoggerig … die wit kanthandvatsels 
so teen die groen kis. En binne-in: eers die plank 
mooi toegelê met daai geel tafelkleedjie van die 
kombuis. Jy sal hom maar alte goed onthou. En 
jy jouselwers, as jy jou maar net kon sien. So uit-
gelê in die spierewit ouderlingshemp. (Kyk na 
Bas jan.) Ja, Basjan, ek het nou maar gereken dit 
kan heel aandoenlik wees. En bowendien, jy was 
mos nou nie juis in staat om teen te praat nie. (Sy 
stap tot by Gulu.) Haai, askies tog, Gulu, dat ek nou 
die dinge sommer hier voor jou staan en uitlap. 
Maar ag, nou ja, jy’s mos nou nie meer kapabel 
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om jaloers te wees nie. (Sy klop hom op die skouer.) 
Jong, en dis nou ’n geseëndheid wat geen mens 
op aarde beskore is nie. En as jy my nou nie wil 
glo nie, vra vir hom. (Sy wys na Basjan.) Of hoe 
sê jy, Basjan? (Pouse.) Soos altyd. Swyg soos die 
graf. (Pouse.) Maar jou ouderlingshemp is nog 
niks nie. Onthou jy jou rooi wolserp? Die een met 
die wit tosseltjies. Dié het ek volbreedte om haar 
nek gedraai. Ek moes. (Wend haar tot Vytjie.) Maar 
jy het goed gelyk. Jou ma was nie in die kombuis 
toe ek die spierewit hemp aantrek en die rooi 
serp om jou nek draai nie. Dáárna het sy eers in-
gekom. Haai, Gulu, dit moet ek jou sê: Jy sal die 
groen kammetjie onthou wat jy laas Krismis vir 
haar gegee het. So ’n lemmetjiegroen een met 
drie geslypte glaskristalletjies aan beide kante 
van sy rug. Nou ja, toe haar ma die kombuis in-
kom, toe is die einste kammetjie in haar hand. 
Vytjie, jy weet by my moes alles kraakskoon 
wees. En so het jou ma jou met die kammetjie 
in haar hand kom kry. Skoongewas, afgespons, 
af ge droog. Daar … uitgelê op die kombuistafel. 
Jou hare ook. Jou ma het oor jou gebuk. Jou agter-
kop in die holte van haar linkerpalm. So asof sy 
’n baba se slap nekkie wou stut. (Wend haar tot 
Basjan.) Dit moes! Bliksem, verstaan jy? Dit moes! 
Maar die groen Krismiskammetjie … Gulu se 
kam metjie ... jy moes dit so deur haar hare sien 
gly. Die glaskristalletjies sien in die gerfies sonlig 
deur die kombuisgordyne. (Wend haar tot Gulu.) 
Soos sy daar gelê het … mens kon nie glo dis 
dieselfde bondeltjie stukkies mens wat ek by die 
polisielykshuis met die bakkie loop haal het nie. 
In ’n swart plastieksak en ’n seil. (Wend haar tot 
Basjan.) Ek moet vertel van die juweelkissie. Die 
een uit olienhout met die groen binnekleedjie. 
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Onthou jy? ’n Vroeë geskenk uit ons getroude 
lewe. Weet jy watter verwagtinge ’n leë juweel-
kissie kan losmaak in ’n vrou? ’n Stringetjie 
pêrels jare daar na … dit was al … Verder het hy 
die jare leeg gestaan. Soos ’n petroldrom agter 
die waenhuis. Of daai leë blomblik op die ou by-
wonershuisie se voorstoep. Ná die lykskouing. 
Die volmaakte klein fetus. Hy’t loslê ingepas. 
Dok ter het my ge help. Ek het hom en Sersant be-
lowe hul gaan saam dieselfde graf in. (Sy wend 
haar weer tot Vy tjie.) Die olienhoutjuweelkissie 
het pragtig op ge wys bo-op jou groen kis terwyl 
ons jou gedra het. Ek en jou ma voor. Jou pa en 
Katryntjie agter. Dit was bloedig warm. Ons het 
“Prys die Here” en “Op berge en in dale” gesing. 
Toe het ons jou toegegooi. Die vier van ons. Al om 
die beurt met die een enkele graaf. Dis al.

VYTJIE:  Dankie, Mevrou.

TRIEN:  Ek moes.

VYTJIE:  Dankie, Mevrou.

TRIEN (kyk na die kampbedjie wat opgevou op die rekwisiete
tafel staan): Herken jy die bedjie?

VYTJIE  (laat haar kop sak): Ja, Mevrou.

TRIEN:  Kyk na hom, Vytjie. (Vytjie kyk anderpad.) Vytjie! 
(Dan kyk sy. Sy begin saggies huil. Trien haal ’n sak
doekie uit haar roksmou en gee dit vir Vytjie. Vytjie 
huiwer.) Sien jy, Basjan, sy’s nie voor op die wa 
nie. Niks vrypostigheid nie. Nog net soos die 
eerste aand toe sy begin inslaap het. Op haar plek. 
(Basjan reageer nie. Basjan probeer opstaan, maar Trien 
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stamp hom onderstebo. Hy lê soos ’n reuselappop teen 
die sandhoop. Dan wend Trien haar weer tot Vytjie. 
Sy droog nou self Vytjie se oë af met die sakdoekie.) 
Onthou jy, Vytjie?

VYTJIE:  Ja, Mevrou.

TRIEN:  Mooi so. Van hoe dit begin het weet jy niks nie.

VYTJIE:  Is so, Mevrou.

Trien stap na die rekwisietetafel en neem ’n laken, kom bers en kus
sing. Sy stap na die kampbedjie en begin dit opmaak.

TRIEN:  Kom, Basjan, vanaf die heel begin. (Basjan draai 
sy kop weg.) Ek het gepraat, Basjan. (Hy kom teen
sinnig orent en stap nader.) Goed, ons begin. (Hy 
kyk verbaas na haar.) En nou? As jy nou so staan en 
kyk?

BASJAN:  Kom iemand kuier?

TRIEN:  Nee.

BASJAN:  Nou vir wat neuk jy dan met beddegoed in die 
spaarkamer?

TRIEN:  Vytjie.

BASJAN:  Vytjie? Hier kom intrek? (Totaal geskok.) Is jy mal 
in jou kop!

TRIEN:  Nee, mens in my hart … en in my kop.

BASJAN:  Waarvoor? Daar’s tog genoeg plek by haar mense.
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TRIEN:  Saam met haar pa-hulle in die kamer? Of saam 
met Gulu? Sy word vrou. Twee kilometer hier-
van daan en elke oggend douvoordag … veral 
nou in die winter … moet sy stap hierheen, want 
as die eerste haan kraai, moet Basjan sy koffie en 
beskuit hê.

BASJAN:  As jy minder van daai pienk pilletjies sluk, sal 
jy nie elke oggend tot wie weet watter tyd lê en 
slaap nie.

TRIEN:  Ek sluk hulle op voorskrif.

BASJAN:  Die goed maak jou net meer swartgallig.

TRIEN:  Vergeet van my en my depressies. Ons praat oor 
Vytjie. Sy’s ’n agtermekaarkind. Intelligent, vly-
tig, goedgemanierd.

BASJAN:  Maar Trien …

TRIEN:  Ons leef in ’n nuwe tyd. Die wette is weg. Die 
voor oordele is weg. Ons kan nie sonder haar in 
die huis nie. Jy weet dit. En hier staan die spaar-
kamer leeg. Jaarin. Jaaruit. Waarom nie?

BASJAN:  Ek weet darem nie so mooi nie.

TRIEN:  Ek wel. (Sy neem Basjan se hand. Kyk hom in die oë. 
Dan soen sy hom op die wang.) Dit kan net beter 
mense van ons maak. Jy’s ouderling, my man. 
Die kerk is ook al oop. Asseblief.

BASJAN:  Nou maar goed.

TRIEN:  Dankie.
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BASJAN:  Ons sal maar moet sien.

TRIEN:  Ja, en sien het ons gesien. (Wend haar tot Vytjie.) 
Goed Vytjie, ons gaan terug na die eerste dag toe 
ek jou ingebring het.

VYTJIE:  Kan ek help, Mevrou?

TRIEN:  Jou dae van werk is mos verby. Maar bring maar 
die besem. Hoe oud was jy toe?

VYTJIE:  Amper op vyftien.

TRIEN:  Jy onthou goed.

VYTJIE:  Mevrou het dan nog vir my die lappie sis gegee 
toe ek die oggend vyftien word. Ek het maar nog 
net drie nagte hier in die spaarkamer geslaap.

TRIEN:  Dit was goeie dae. Aan die begin.

VYTJIE:  Goeie dae.

TRIEN:  Onthou jy?

VYTJIE:  Ek onthou.

Beligting verander sodat die sandhoop en rekwisietetafel nog net 
dof weg gesien kan word.

TRIEN:  Haai, Vytjie, voor jy nou afgaan stroois toe … 
daar’s iets wat ek jou eers moet vra.

VYTJIE:  Nee, dan moet Mevrou maar vra, Mevrou.

TRIEN:  Meneer Basjan begin nou te vroeg opstaan vir my.
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VYTJIE:  Pappagoed sê ook so.

TRIEN:  O, hy sê ook so?

VYTJIE:  Ja, Mevrou.

TRIEN:  En as hy sy oë oopmaak wil hy sy koffie hê.

VYTJIE:  My pappagoed ook.

TRIEN:  Hulle is almal dieselfde.

VYTJIE:  Mammagoed sê ook so.

TRIEN:  Jou mammagoed is reg. (Pouse.) Ek kom moeilik 
soggens vroeg op. Vandat Dokter my daai klein 
pienk pilletjies vir die swartgalligheid gegee het, 
word ek moeilik wakker.

VYTJIE:  Ja, Mevrou.

TRIEN:  Jy moet maar saans kom inslaap sommer hier in 
die spaarkamer.

VYTJIE:  Rêrig?

TRIEN:  Rêrig. Nou maar probeer hom ’n bietjie. Kom lê. 
(Vytjie gaan lê op die kampbedjie.) Hoe voel dit?

VYTJIE  (begin giggel): Tog te lekker. (Trien lag nou ook.) 
Maar, Mevrou …

TRIEN:  Ja, Vytjie?

VYTJIE: (skaam): Mevrou weet … Gulu … hy … Mevrou 
weet …
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TRIEN:  Vytjie! Jy is nog nat agter die ore. Nee, magtag, 
dan moet jy juis kom inslaap. Verbeel jou: Rooi-
hakskeentjies en jy’s ’n bogkind! Hier, jy kan 
eerder saans die tydskrifte lees.

VYTJIE (glimlag verleë): Dankie, Mevrou.

TRIEN:  Nou maar toe. Gaan sê vir jou ma-hulle en dan 
kom jy so net na die aandnuus.

VYTJIE:  Goed, Mevrou.

TRIEN:  Wag. (Sy kry ’n koekie seep op die rekwisietetafel.) 
Maak oop dan ruik jy. (Vytjie doen dit.)

VYTJIE:  Skoon witmensseep.

TRIEN:  Presies. Jy was vir jou elke aand blinkskoon voor 
jy inkom, hoor.

VYTJIE:  Goed, Mevrou.

TRIEN:  ’n Meisiekind moet vars ruik.

VYTJIE:  Ja, Mevrou (Sy stap weg en gaan sit weer op die sand
hoop.)

GULU:  En dis nou hoe alles begin het?

TRIEN (sy staan nou by Gulu): Sy het gedink aan jou. Nie 
sommer trompop geja-en-amen nie.

GULU:  Ja, Mevrou.

TRIEN:  Maar ek moet sê: rooihakskeentjies ofte not. ’n 
Man moes sleg skeel wees om haar nie te kon 


