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ROLVERDELING 
 

1. CLARA PHILANDER (ongeveer 65 - moeg en afgeleef) 
2. JOSEPHINE PHILANDER (Clara se dogter - oorlede op 30) 
3. MILDRED PLAATJIES (ongeveer 70 - Clara se buurvrou en vriendin - nuuskierig) 
4. MENEER SMIT (ongeveer 45 - begrafnisondernemer, sinies, ongeduldig) 
5. MEJ BRINK (ongeveer 30 - bankklerk, vriendelik) 
6. SHING (ongeveer 50 - geldskieter, slu en wantrouig) 
7. FRANKIE (ongeveer 16 - jong bendeleier, aggressief) 
8. OU MAN (ongeveer 70 - filosofies) 
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1 CLARA: (SING SAGGIES) Wat ‘n vriend het ons in Jesus, hy 

wat in ons -  

2 MENEER SMIT: (KLOP HARD AAN DIE DEUR ) Clara? 

3 CLARA:  (HOU OP SING EN BEWEEG NADER) Wie is dit? 

4 MENEER SMIT: Clara? Clara Philander? 

5 CLARA: Dis ek, ja, wie - 

6 MENEER SMIT: Nou maak oop die deur!  

7 CLARA: Wie? 

8 MENEER SMIT: Clara?! 

9 CLARA:  Ek kom! 

10 MENEER SMIT: Ek het nie heeldag om hier te wag nie! 

11 CLARA:  (DRAAI SLEUTEL IN DIE DEUR EN MAAK DEUR 

OOP) Ek - 

12 MENEER SMIT: Is jy Clara Philander? 

13 CLARA:   Ja meneer, dit is my naam. 

14 MENEER SMIT: Dit was nie maklik om jou op te spoor nie, hoor! Wat 

‘n gesukkel!  

15 CLARA: Ek is jammer meneer, ek bly nog die hele tyd hier, 

en toe meneer klop - maar wie is jy, meneer, en 

hoekom - 
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1 MENEER SMIT: Luister, jy sê jy is Clara Philander?  

2 CLARA: Dit is my naam, meneer. 

3 MENEER SMIT: Ons moet seker wees, dit is belangrik. 

4 CLARA: Dit staan so geskryf in my boekie. 

5 MENEER SMIT: Nou goed dan. Uiteindelik het ek jou gevind. Jy moet 

kom betaal. 

6 CLARA: Hoe nou, meneer? Wat moet ek betaal? Ek het nie 

geld nie. Wat moet ek - 

7 MENEER SMIT: Kyk, hierdie is ‘n belangrike saak, Clara. Jy moet 

betaal. Jy het self gesê jou naam is Clara Philander. 

8 CLARA: Maar meneer - 

9 MENEER SMIT: Vier duisend rand. Kontant. 

10 CLARA: Vier duisend!? 

11 MENEER SMIT: Vir dienste wat ek gaan lewer. 

12 CLARA: Dienste, meneer? 

13 MENEER SMIT: Ja, dienste, deur Smit & Vennote, 

Begrafnisondernemers. Ek is meneer Smit, net 

ingeval jy gewonder het. 

14 CLARA: Nou verstaan ek nog minder. 
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1 MENEER SMIT: En die rente loop. Elke dag wat jy nie betaal nie, 

loop die rente. 

2 CLARA: Maar hoe nou, meneer? Ek het nie geld nie. En vir 

watter dienste dan? 

3 MENEER SMIT: Die wet sê jy moet die liggaam binne ‘n week in die 

grond sit. Ons kan haar nie langer hou nie. Dis nou 

reeds vier dae wat - 

4 CLARA: Nou verstaan ek glad nie, meneer - 

5 MENEER SMIT: Nou wat verstaan jy nie? Jy moet jou kind begrawe, 

dit is wat ek jou probeer vertel. En die tyd raak min! 

Ons kan nie langer wag nie. En ek is hier om jou te 

help. Daarvoor kan jy dankbaar wees! 

6 CLARA: My kind? Wat praat meneer nou? 

7 MENEER SMIT: Ja, jou kind. 

8 CLARA: Josephine? My dogter Josephine? 

9 MENEER SMIT: Ja, ja, haar naam is Josephine Philander. Dit sê so 

in haar boekie. 

10 CLARA: (CLARA KREUN EN BEGIN DAN KERM. NA ‘N 

LANG RUK VERANDER DIT IN SAGTE SNIKKE) 

My Josephine, my kind, my kind. 

11 MENEER SMIT: Kom, kom - 

12 CLARA: My kind - 
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1 MENEER SMIT: Ek ken julle soort, kom laai die liggaam by my af en 

dan is julle kamtig te gebroke om enigiets anders te 

doen. ‘n Ou laai om weg te kom sonder om te betaal, 

kerm en rouklaag net om skuld te ontduik! 

2 CLARA: My Josephine! 

3 MENEER SMIT: Jy moet kom betaal, Clara, vier duisend rand. 

4 CLARA: Meneer, waar is my kind? Waar is Josephine? 

5 MENEER SMIT: Maar jy weet tog waar sy is. By die lykshuis, waar jy 

haar gelos het. 

6 CLARA: Ek wil my kind sien!  

7 MENEER SMIT: Nou wat - 

8 CLARA: Asseblief meneer, ek moet haar sien. Ek moet haar 

sien!   

9 MENEER SMIT: Ek is nie -  

10 CLARA: Asseblief meneer, help my tog. Net ‘n laaste keer, 

my kind - 

11 MENEER SMIT: Kyk - 

12 CLARA: Neem my na haar toe, asseblief meneer, ek smeek 

jou! 
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1 MENEER SMIT: Nou goed dan, klim in die kar! (BEWEEG WEG) 

Maar maak gou, ander mense wag ook om begrawe 

te word!  

  MOTORDEUR GAAN OOP EN TOE 

MOTORENJIN SKAKEL AAN 

MOTOR TREK WEG 

DOOF 

2 MENEER SMIT: (BEWEEG WEG) Volg my, hierlangs! 

  VOETSTAPPE OP GRUIS 

3 MENEER SMIT: (MAAK DEUR OOP) Ons moet deurgaan na die 

koelkamer, daar agter.  

4 CLARA:  (CLARA HUIL SAGGIES) My kind - 

5 MENEER SMIT: Hou tog net op kerm, dit werk op my in. Die hele pad 

in die kar, dit raak nou net te erg! 

 

6 CLARA:  Waar is my Josephine? 

7 MENEER SMIT: (MAAK GLYLAAI OOP) Hier - 

8 CLARA: (CLARA SNAK NA HAAR ASEM) My kind! (CLARA 

BEGIN WEER HUIL) 

9 MENEER SMIT: Ag nee, toe nou, genoeg - 

 

 

 



 8 

1 CLARA: (SNIKKEND) My Josephine, my mooie kind, wat het 

gebeur? Wie het dit aan jou gedoen?  

2 MENEER SMIT: So dit is jou kind?  

3 CLARA: (EGGO) Ek het geweet dit sal eendag gebeur. Het 

ek nie altyd vir jou gewaarsku nie, oppas my kind, 

oppas, jy is te mooi vir die wêreld daarbuite, mans 

sal jou wil seermaak, net omdat jy so mooi is.  

4 JOSEPHINE: (EGGO) (KLEIN DOGTERTJIE STEM) Mamma - 

5 CLARA: Onthou jy nog, Josephine? Onthou jy nog?  

6 JOSEPHINE: Ek onthou - 

7 CLARA: Nog lank voor die tyd toe jy begin vrou word het, nog 

voor daardie tyd het ek slegte dinge sien kom! 

8 JOSEPHINE: Maar mamma, hoekom sal die ooms my wil 

seermaak, ek het dan niks aan hulle gedoen nie? 

Hulle is nie kwaad vir my nie. 

9 CLARA: Dis maar hoe mans is, my klein Josephine. Hulle 

sukkel om mooi dinge heel te hou, hulle wil stukkies 

daarvan afbreek en vir hulleself vat. Jy moet oppas, 

my kind! Daar is mans daarbuite wat al klaar na jou 

kyk. 

10 JOSEPHINE: Maar die ooms is gaaf met my, mamma. Hulle gee 

vir my lekkergoed. Hulle maak my nie seer nie. 
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1 CLARA: My kind, jy moenie lekkergoed by die mans vat nie. 

Hulle het bybedoelings, slegte gedagtes. Oppas vir 

die mans, my kind. 

2 JOSEPHINE: (EGGO) Mamma, niemand gaan my seermaak nie. 

3 CLARA: (EGGO) My kind, ek sal uitkyk vir jou, solank as wat 

ek leef, dit sweer ek vandag, die Here is my getuie. 

Dit is al wat ek kan belowe. 

   DOOF 

4 MENEER SMIT: Ek vra - is dit jou kind? 

5 CLARA: (SAGGIES) Dis my Josephine, ja meneer, dit is sy. 

6 MENEER SMIT: (MAAK GLYLAAI TOE) Kom, laat ons gaan, dit raak 

nou bra koud! (BEWEEG WEG, VOETSTAPPE) So 

nou moet ons haar in die grond kry. Nog voor die 

naweek. Sodra jy betaal het. 

7 CLARA: (STEEDS AANGEDAAN) Maar meneer, ek het dan 

gesê, ek het nie geld nie. Waar moet ek daardie 

geld kry? 

8 MENEER SMIT: My fooi is vier duisend rand. Goedkoper gaan jy nie 

kry nie, glo my. Vra maar rond!  

9 CLARA: Waar meneer, waar moet ek vra? Ek ken niemand - 
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1 MENEER SMIT: Kyk, op ons dorp is dit net ek wat jou kan help. 

Moenie dit vergeet nie! Jy sal ver moet gaan om ‘n 

ander lyksbesorger te vind, drie dorpe hiervandaan 

is die naaste een, en daardie man se pryse, jy wil 

nie eers daarvan weet nie! Wat ‘n skelm! 

2 CLARA: Meneer, asseblief, ek is op disability pension, ek 

kan nie eers spaar nie, en my man is lankal dood, 

jare terug al, nog voor -  

3 MENEER SMIT: Jammer om van jou probleme te hoor, maar ons 

moet net hierdie saak afhandel, verstaan?  

4 CLARA: Maar -  

5 MENEER SMIT: Leen die geld, julle mense help tog mekaar, daar is 

jou stokvel en sulke plekke waar jy kan aanklop.  

6 CLARA: Meneer, ek sal vra, ek sal doen wat ek -  

7 MENEER SMIT: Kyk, ek probeer jou tegemoetkom - vierduisend is ‘n 

goeie prys, die beste prys, dit kan jy self dink. En ek 

sal vir eers terughou op die rente, maar dan beter jy 

werk maak daarvan, sommer dadelik -  

8 CLARA: Maar meneer, dalk kan die staat betaal, ‘n 

pensioentrekker soos ekself kan tog nie -  

9 MENEER SMIT: Die staat? Die owerhede?  
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1 CLARA: Die staat, ja meneer. Die regering moet tog betaal. 

2 MENEER SMIT: Jy bedoel seker die munisipaliteit? Is dit wat jy wil 

hê? Is jy seker, Clara? Weet jy wat jy daar sê? Nie 

eers my grootste vyand - 

3 CLARA: Meneer? 

4 MENEER SMIT: Ja, die munisipaliteit kan haar liggaam kom optel en 

van ontslae raak, maar dit wil jy nie hê nie, glo my! 

Hulle gooi die dooies op ‘n hoop en verbrand hulle, 

soos honde!  

5 CLARA: Meneer, hoe kan -  

6 MENEER SMIT: Ek het dit met my eie oë gesien! Soos honde, sê ek 

jou! Is dit wat jy wil hê vir jou kind? 

7 CLARA: Nee meneer, dit kan ek tog nie! Ek moet my eie 

kind begrawe. Ek is tog haar ma! Hierdie keer gaan 

ek nie - 

8 MENEER SMIT: Nou reg so - dan verstaan ons mekaar! Ek wil jou 

help en jy wil my betaal. Dis hoe besigheid werk.  

9 CLARA: Ek sal probeer, meneer - 

10 MENEER SMIT: Tot die oggend dan, maar nie later nie, jy moet werk 

maak hiervan. Dit kan nie vir langer wag nie, die wet 

vereis ‘n begrafnis. (BEWEEG WEG) Dis nie ek wat 

die reels maak nie, dit is soos dit is.  
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  DOOF 

STRAATGELUIDE 

VOERTUIE SNEL VERBY EN TOETERS BLAAS  

1 CLARA: Nou hoe nou gemaak? Waar moet ek die geld 

soek? En hoe gaan ek nou by die huis kom? Ek kan 

nie geld op taxi’s uitgee nie, dan gaan ek vir die res 

van die maand honger ly.  

  STRAATGELUIDE 

2 CLARA: Dan moet ek maar stap. Dis al genade! 

  STRAATGELUIDE 

3 CLARA: Here, vandag moet U my help. My kind lê dood daar 

in die koue lykshuis en ek het nie geld om haar te 

begrawe nie. Here, U moet my bewaak en my hand 

vashou in die tyd. U moet my wys waar om die geld 

te kry. Dis al wat ek wil sê Here, dankie Here. 

Jammer om so te pla, maar nog net een ding, Here, 

dan is ek klaar vir eers. Help asseblief dat die ou 

heup van my hou tot by die huis, liewe Here, want 

die pad huis toe is lank, U weet self hoe ek 

swaarkry na die val, die heup is nie lekker nie. U 

hand is oor my, U oog is op my. My hulp is van die 

Here. Amen. 
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   DOOF 

VOETSTAPPE OP GRUIS 

‘N HOND BLAF 

1 CLARA: (BEWEEG NADER. SY HYG VAN UITPUTTING) 

Dankie tog, dis al amper donker. Vanaand gaan my 

heup my opkeil, dit weet ek sommer, ek gaan nie ‘n 

oog toemaak nie!  

2 MILDRED:  Nou hoe praat jy so met jouself, Clara? 

3 CLARA: Mildred, jy laat my skrik! Wat sit jy dan so in die 

skemer? 

4 MILDRED:  Ek vra maar net, jy praat so hardop met jouself? 

5 CLARA: Die onheil het my hard getref - 

6 MILDRED:  Onheil? Was dit oor vanoggend se besigheid? Toe 

daai man so met jou begin raas toe weet ek, en ek 

maak my deur styf toe - 

7 CLARA: Ja, dis hy wat die nuus van die onheil gebring het. 

So met die oggend se koms. 

8 MILDRED: Onheil? 

9 CLARA: My kind is dood. 

10 MILDRED:  Dood - jou kind? 

11 CLARA: My kind, Josephine. 
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1 MILDRED:  Maar Clara, hoe praat jy dan nou? Is jy 

deurmekaar? Josephine is dan jare terug al dood, jy 

het my self so vertel. Hoe dan nou? 

2 CLARA: Nee Mildred, my Josephine was net weg, sy was 

nie dood nie. Maar nou - nou lê sy daar in die 

lykshuis op die dorp - 

3 MILDRED:  Ag ou Clara, ou Clara! Nou weer hartseer van voor 

af! 

4 CLARA: Ja, dis die nuus wat daardie man gebring het, die 

slegte tyding - 

5 MILDRED: Nou wat het dan gebeur? Na al die jare wat jy geglo 

het jou kind is dood, en nou vind jy uit sy het eintlik 

gelewe? Hoe dan so? 

6 CLARA: Nee Mildred, ek het geweet sy lewe, maar sy het 

weggeloop, toe sy sommer nog ‘n bogkind was. Dit 

was net makliker om aan haar te dink as dood. Net 

om die verlange in toom te hou.  

7 MILDRED: Maar jy het haar dan nooit gesoek - 

8 CLARA: Ek het nie geweet waar sy was nie. Ek het probeer 

uitvind, baie kere, maar - 

9 MILDRED: En nou weet jy. Nou dat dit te laat is. 
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1 CLARA: Dis nie maklik nie, Mildred, so skielik. Ek het 

vanoggend nog aan haar gedink - my kind, 

gewonder waar sy kon wees en of sy eendag nog 

sal terugkom. Ek het gebid, elke dag, maar tot nou 

toe - 

2 MILDRED: Maar wat het dan gebeur, Clara? Hoe het sy - wat 

het gebeur? 

3 CLARA: Nee, dit vertel hy my nie, ek word net geroep, die 

man kom hier aan en sê my kind is dood, en nou 

moet ek haar begrawe. Maar die Here gaan my 

moet help. 

4 MILDRED: Wat bedoel jy dan nou? 

5 CLARA: Die man vra geld, baie geld, en dis geld wat ek nie 

het nie. Die man staan hier op my drumpel en vra 

vier duisend rand. Dis die prys wat hy vra om my 

kind te begrawe. 

6 MILDRED: (FLUIT SAGGIES) Vier duisend rand? My magtig, 

dis ‘n fortuin. Wat gaan jy doen, Clara? 

7 CLARA: Geloof, Mildred. Geloof en genade - 

8 MILDRED: Ja, jy gaan geloof nodig kry om so groot klomp geld 

bymekaar te maak.  
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1 CLARA: Ek moet glo, want ek moet my kind begrawe. Dis 

my plig, dis hoe dit is. Hierdie keer - 

2 MILDRED: Baie geloof, dit is verseker. Ai, Clara -  

3 CLARA: Ek het geloop en dink, al die pad huis toe. Ek het 

drie honderd rand, weggebêre vir ‘n reëndag. Nou 

as die man dit vat, soos ‘n layby, dan kan ek mos 

die res afbetaal?  

4 MILDRED: My mens! 

5 CLARA: Wat dink jy, Mildred, is dit ‘n plan?   

6 MILDRED: Al die dinge, en nou dit ook nog! 

7 CLARA: Mildred, luister vir my. Jy moet my raad gee, ek wil 

weet - 

8 MILDRED: Ek luister, Clara. 

9 CLARA: As ek die man drie honderd rand gee, dink jy hy sal 

dat ek die res afbetaal?  

10 MILDRED: Jy kan maar net vra, Clara. Dis al wat jy kan doen. 

11 CLARA: Ek sal vanaand bid, Mildred, ek sal bid en die Here 

sal my uithoor, dis hoe dit gaan wees, dis wat ek 

voor sal bid vanaand.  

12 MILDRED: En jy dink die man sal luister? 
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1 CLARA: Die man het tog gesê hy wil my help. Hy is eerlik, dit 

kan ek sien. Hy is moeilik, ‘n harde man, ja, maar 

eerlik. 

2 MILDRED: Jy het geloof, Clara, jy’t nog altyd geloof gehad.  

3 CLARA: Ek sal so bid, ja.  

4 MILDRED: En die Here sal jou hoor. 

5 CLARA: Dan moet ek net vroeg dorp toe, ek moet seker 

maak ek sien die man vroegoggend. Maar hierdie 

heup van my! Môre gaan ek nie weer dorp toe kan 

loop nie, ek sal moet die taxi vat, en dit kos ook 

weer geld. Eet gaan ek nie meer eet die maand nie, 

al my geld gaan op taxi’s, ek sien dit kom. 

6 MILDRED: Ek sal ook bid, vir jou Clara, en vir arme Josephine 

se siel. 

  DOOF 

7 CLARA: (CLARA MAAK REG VIR DIE NAG. SY SKUIF ‘N 

STOEL OOR DIE VLOER, EETGEREI KLINK 

TEEN BORD, SY HET HOESBUI.) Mens, maar ek 

is moeg, en die heup, ‘n kool vuur! Sal moet balsa 

invryf vanaand, dit gaan ‘n lang nag wees, ‘n lang 

nag.  

  IN DIE VERTE BLAF ‘N HOND 
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1 CLARA: (KREUN HARDOP) Here, daar is nie veel meer wat 

ek kan sê nie, ek het alles klaar gesê. U ken my 

behoefte. Maak asseblief daardie man se hart sag 

sodat ek my Josephine kan begrawe. Dankie Here 

en laat U wil geskied. 

  DIE HOND BLAF WEER EN WORD DAN STIL 

2 CLARA: (CLARA BLAAS DIE KERS DOOD EN GAAN Lê 

OP HAAR BED, STEUNEND. DIE BED KREUN 

ONDER HAAR GEWIG) Ai ai! 

  DOOF 

3 CLARA: (EGGO) Is dit jy Josephine? Dit is laat, waar was jy 

uit tot laatnag? 

4 JOSEPHINE: (EGGO) Ja, dit is ek. Wie anders sal dit tog wees? 

Niemand kom tog ooit hier nie.  

5 CLARA: Waar het jy nou weer rondgeloop, my kind? Kyk 

hoe laat is dit, skuins voor middernag, ek sit hier en 

kommer my dood. 

6 JOSEPHINE: Jy moet gaan slaap as ek uitgaan, ma. 

7 CLARA: Ek sal tog nie ‘n oog toemaak nie. Ek lê net en 

wonder waar jy is en wanneer jy gaan inkom. 

8 JOSEPHINE: Ek is nie meer ‘n kind nie, ma. 
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1 CLARA: Jy’s skaars sestien, Josephine. Jy is nog ‘n kind.  

2 JOSEPHINE: Ek is amper sewentien! 

3 CLARA: Jy kan nie so rondloop in die nag nie. Wat gaan van 

jou word? 

4 JOSEPHINE: Ek was by vriende! En nou gaan ek slaap, ek is 

moeg. 

5 CLARA: Luister na my, Josephine, jy moet na jouself kyk, die 

mense daar buite kan jou seermaak, jy’s nog so 

jonk.  

6 JOSEPHINE: Genoeg van hierdie prekery, jy hou nooit op nie! Ek 

gaan nou slaap.  

7 CLARA: Josephine - 

8 JOSEPHINE: (EGGO) Nag ma! 

9 CLARA: (EGGO) Ai, my kind! 

  DOOF 

GERAAS VAN VOERTUIE IN BESIGE STRAAT 

STEMME WAT UITROEP 

DEUR VAN TAXI GAAN OOP 

TAXIBESTUURDER MAAN CLARA AAN OM UIT 

TE KLIM 

VOETSTAPPE OP GRUIS 
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1 CLARA: (CLARA KLOP AAN DEUR) Meneer Smit! 

2 MENEER SMIT: (BEWEEG NADER) Aha, jy het toe teruggekom. 

Kom, kom, laat ons dan ons besigheid afhandel! 

3 CLARA: Meneer Smit, ek kom net vra?  

4 MENEER SMIT: Wat is dit dan nou? Jy het die geld gebring, het jy 

nie? Vier duisend, soos ooreengekom?  

5 CLARA: Maar dis die probleem, meneer sien, ek het drie 

honderd rand, en as meneer dit sal vat - hier is dit, 

meneer, drie nuwe note, meneer. Kyk, meneer - 

6 MENEER SMIT: Drie honderd rand? Genade, wat moet ek met drie 

honderd rand maak?  

7 CLARA: Meneer, as ek kan afbetaal, ek sal probeer, vyftig 

rand ‘n maand, miskien sestig, as ek dit kan 

bybring, elke maand meneer - 

8 MENEER SMIT: Ek begrawe nie die dooies op skuld nie! Nee, jy 

moet die geld in die hande kry, en gou ook. Anders 

kom laai ek die liggaam by jou plek af, ek weet nou 

waar jy bly, en dan moet jy maar self plan maak. Jy 

dwing my om my hande van die saak te was - 

9 CLARA: Maar meneer - 
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1 MENEER SMIT: Ek stel voor jy loop leen die geld by jou bank. Maar 

jy beter gou maak, ons moet die saak nog vandag 

afhandel! 

2 CLARA: Die bank sal mos nie - 

3 MENEER SMIT: Kyk, ek raak nie betrokke by ander mense se sake 

nie! Hier af in die straat is ‘n bank, gaan klop daar 

aan. Tyd raak min, Clara! 

4 CLARA: Ja meneer, jammer meneer. 

  DOOF 

STRAATGELUIDE 

5 CLARA: Here, nou moet U my help, asseblief, ek voel skielik 

so baie bang. Wat gaan ek vir die bank se mense 

sê? Hoekom sal hulle na my luister, ek is dan net ‘n 

arme ou vrou? 

  STRAATGELUIDE 

DEUR GAAN OOP MET KLOKKIES WAT LUI 

KANTOORGELUIDE: TELEFONE LUI, MENSE 

PRAAT 

6 MEJ BRINK: Goeie môre. Ek is juffrou Brink. Hoe kan ek help? 

7 CLARA: Ja juffrou. Jy sien, my dogter is dood en ek moet 

haar begrawe en die man - meneer Smit - vra vier 

duisend en -  
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1 MEJ BRINK: Stadig, mevrou, stadig. Kom ons begin by die begin.  

2 CLARA: Dis net soos ek sê, juffrou, ek moet vier duisend 

betaal en ek het net drie honderd rand en meneer 

Smit - hy’s die lyksbesorger - wil nie dat ek afbetaal 

nie toe sê hy ek moet die geld by die bank leen. 

3 MEJ BRINK: Laat ek nou mooi verstaan. Jy wil geld hier by ons 

kom leen? Vier duisend rand? Waar bank jy 

gewoonlik, mevrou? 

4 CLARA: Hier by julle, nog al die jare. My man het ook hier 

gebank, sy lewe lank. 

5 MEJ BRINK: Dis goeie nuus, ‘n goeie begin. Gee my jou 

rekening nommer dan trek ek sommer gou ‘n staat. 

6 CLARA: Hier, in my boekie. 

7 MEJ BRINK: (TIK OP REKENAAR) Reg, net ‘n oomblik - daar 

druk dit, hier is die staat.  Kom ons kyk. Jou balans 

is sewe en sestig rand en - is jy ‘n pensioentrekker, 

mevrou? 

8 CLARA: Ja, disability pension. Dis my heup, sien, ek het 

geval in die fabriek, dit was so ses jaar gelede, en 

toe – hulle het my gedock en ek is daar weg, net 

met my disability pension. 
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1 MEJ BRINK: En jy het geen ander inkomste nie, net die 

pensioen, so nege honderd rand ‘n maand? 

2 CLARA: So is dit. 

3 MEJ BRINK: En jy wil geld leen? 

4 CLARA: Vier duisend rand. 

5 MEJ BRINK: Ja, vier duisend rand. Nou mevrou - 

6 CLARA: Ja? 

7 MEJ BRINK: Laat ek verduidelik hoe ‘n bank werk. Ons moet 

seker maak ons kry die geld terug, met rente. 

8 CLARA: Maar natuurlik sal ek - 

9 MEJ BRINK: Dus gaan die bank sekuriteit vra. 

10 CLARA: Ek verstaan nou nie? 

11 MEJ BRINK: Is daar iemand wat kan borg teken? Of enige polis 

wat jy teen die lening kan gee? 

12 CLARA: Borg? 

13 MEJ BRINK: Iemand wat belowe om te betaal as jy ons nie 

terugbetaal nie? 

14 CLARA: Maar ek sal alles terugbetaal, elke sent - 

15 MEJ BRINK: Die bank soek iets meer. Het jy ‘n borg, iemand wat 

agter jou kan staan? 
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1 CLARA: Ek het niemand anders. My man is nie meer daar 

nie – en ek het net die een kind gehad. 

2 MEJ BRINK: ‘n Polis miskien? Of ‘n vaste deposito? Enigiets in 

daardie lyn? Daar moet tog iets wees? 

3 CLARA: Niks so iets nie, nee. Ek het net my pensioen. 

4 MEJ BRINK: Ek wens ons kan jou help, mevrou, maar ek is 

bevrees -  

5 CLARA: Ek sal alles terugbetaal, elke sent. Ek belowe, julle 

kan dit so neerskryf. 

6 MEJ BRINK: Mevrou, ek is jammer, maar daar is niks wat ek kan 

doen nie. As ek die reëls kon buig, sou ek, maar - 

7 CLARA: Nou wat dan van my Josephine? Hoe gaan ek haar 

begrawe?  

8 MEJ BRINK: (FLUISTER) Mevrou, ek wil dit nie hardop sê nie, 

maar ek sien jy is desperaat. Miskien moet jy maar 

een van die geldskieters probeer, dit mag ‘n uitweg 

wees. Hulle is bereid om groot risiko’s te neem.  

9 CLARA: Risiko’s? Hoe bedoel juffrou? 

10 MEJ BRINK: Hulle sal geld leen sonder sekuriteit, maar wees 

versigtig, hulle soek ook maar hulle pond vleis, hulle 

vra hoë rentekoerse, meer as wat die meeste 

mense kan bekostig. En hulle het nie genade nie. 
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1 CLARA: Ek moet Josephine begrawe. 

2 MEJ BRINK: Nou mevrou, dan is dit al wat ek kan voorstel. 

Totsiens mevrou, en sterkte! (BEWEEG WEG) 

  DEUR GAAN OOP EN TOE EN KLOKKIES LUI 

STRAATGELUIDE 

3 CLARA: Here, al die deure klap in my gesig toe. Hierdie is 

my laaste kans. My laaste kans. 

  STRAATGELUIDE 

4 SHING: En nou, wat kyk jy so? Soek jy miskien iets? 

5 CLARA: Is dit die plek - die geldskieters, waar ek geld kan 

leen? 

6 SHING: Jy kan mos die bordjie hier teen die muur sien. Ja, 

jy is op die regte plek. By Shing Moneylenders.  

7 CLARA: Ek kom om geld te leen - 

8 SHING: Kom in, kom in. Ek doen nie besigheid in die straat 

nie. 

9 CLARA: Meneer, ek moet my dogter - ek moet geld leen, 

vier duisend rand. 

10 SHING: Dis ‘n klomp geld. Maandelikse paaiemente is - 

(MAAK KRAPGELUIDE OP PAPIER) 
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1 SHING: Ons kyk na so drie honderd ‘n maand, rente en 

kapitaal bygewerk, vir agt en veertig maande.  

2 CLARA: Meneer, ek kan probeer vir een honderd - 

3 SHING: Niks minder nie! Drie honderd. Wil jy dan die geld 

verniet hê? Ek moet ook eet! Drie honderd ‘n 

maand, dis die paaiement. 

4 CLARA: (SAGGIES) Goeie Here, hoe gaan ek oorleef? Ek 

sal moet ophou eet, daar gaan nie geld wees vir 

meel of olie nie. Ek gaan op die straat sit, ek sal my 

kamer moet opgee. Wat gaan van my word? 

5 SHING: Wat is dit? Wat sê jy? Vat jy die lening? 

6 CLARA: Dis reg so meneer, ek sal die lening so vat, ek sal 

op ‘n manier regkom. 

7 SHING: Nou goed. Geen papierwerk nie. Jy los net jou ID 

en bankkaart hier, en elke maand sal ek die nodige 

doen. Maar ons gaan eers saam bank toe, ek wil 

toets of jou kaart werk. Ek gaan nie my laat uitvang 

nie. 

8 CLARA: Hoe bedoel meneer?  

9 SHING: Nou hoe hou jy jou so dom? Jou groen boekie en 

jou bankkaart! Ek hou dit tot jy my terug betaal het, 

dan kan jy dit weer kom haal. 
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1 CLARA: Bankkaart? 

2 SHING: Jou bankkaart, die kaart wat jy by die masjien 

gebruik, om geld te trek! 

3 CLARA: Maar ek het nie so kaart nie meneer, ek het ‘n 

bankboekie, ek gaan altyd binne in die bank. Ek 

verstaan nie die masjien nie. 

4 SHING: Sonder ‘n bankkaart kry jy nie ‘n sent nie. Vir wat 

staan jy hier my tyd en mors? 

5 CLARA: Maar meneer, ek sal terugbetaal, elke maand, ek 

sal papiere teken - 

6 SHING: Weg is jy, ek doen nie sake op papier nie. 

7 CLARA: Maar meneer - 

8 SHING: Skoert, gee pad! Ek doen nie besigheid - 

  DOOF  

STRAATGELUIDE 

9 CLARA: Wat maak ek nou? Liewe Here, ek het nêrens om 

heen te draai nie, al die deure is nou toe. 

  STRAATGELUIDE 

10 CLARA: Dan moet ek maar gaan kruip. Ek sal meneer Smit 

maar moet smeek vir genade, wat anders kan ek 

doen? Hy sal net moet verstaan, niemand wil geld 

vir my leen nie, ek sal hom maar moet afbetaal.  
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  STRAATGELUIDE 

1 CLARA: (KLOP AAN DEUR) Meneer Smit - 

2 MENEER SMIT: (MAAK DEUR OOP) Aha, jy’s terug, met die geld, 

vertrou ek! 

3 CLARA: Meneer, die saak staan so - 

4 MENEER SMIT: Moenie my vertel jy het nie die geld nie? 

5 CLARA: Meneer, ek het orals probeer, by die bank en die 

geldskieter. Niemand wil vir my geld leen nie. 

6 MENEER SMIT: Nou hoe nou, Clara? 

7 CLARA: Meneer, ek weet nie meer nie. 

8 MENEER SMIT: Ek het jou probeer help, maar as jy nie betaal nie 

kan ek jou nie help nie. 

9 CLARA: Meneer, ek sal afbetaal. Ek het drie honderd rand - 

10 MENEER SMIT: Vier duisend! As jy nie betaal nie, kan jy haar self 

begrawe.  

11 CLARA: Meneer - asseblief meneer! 

12 MENEER SMIT: Hierdie is net ‘n gesukkel! 

13 CLARA: [SAGGIES] Meneer, dan - dan is dit so. Laai 

Josephine by my kamer af, ek sal self plan maak. 

Op ‘n manier - (CLARA BEGIN WEER HUIL) 

  DOOF 
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1 CLARA: En waarheen nou? Ek het nie eers geld vir ‘n taxi 

kamer toe nie. Ek kan tog nie die drie honderd rand 

breek nie, dis Josephine se geld. 

STRAATGELUIDE 

2 CLARA: Here, waarom hoor U my nie? Moet ek dan weer 

loop, met hierdie heup? Ek vra so min, net om my 

kind te begrawe, maar my gebed val op dooie ore!  

STRAATGELUIDE 

3 CLARA: Nou dan loop ek, hoe anders gaan ek by my kamer 

kom? Maar die keer vat ek kortpad, agter om die 

lokasie, ek het nie die krag om op die hoofpad te bly 

nie. Miskien sal die Here na my kyk, miskien nie, ek 

weet nie meer nie. Nou moet ek maar my kanse vat. 

  DOOF 

4 CLARA: (CLARA SE ASEM HYG SOOS SY 

VOORTSUKKEL) Dis besig om donker te word en 

die pad - dit is nog vêr, daar is die ligte van die 

lokasie nou eers. Die heup! Was nog nooit so erg 

nie. 

  GERAAS VAN KINDERS WAT SKREE EN FLUIT 

5 CLARA: En wat nou – 
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1 FRANKIE: Kyk wat het ons hier! ‘n Lelike ou vrou wat so al 

sukkel sukkel met die pad af kom. Wat maak jy hier, 

ou vrou? Wat soek jy hier?  

2 CLARA: Wie - 

3 FRANKIE: Bly te kenne, ou vrou, die naam is Frankie. 

4 CLARA: Ek wil nie moeilikheid hê nie, los my net uit. 

5 FRANKIE: Ek sê ou lady, jy trespass moes nou. Jy is op 

Frankie se turf. Ek is baas hier!  

  KINDERSTEMME HUTS FRANKIE AAN 

6 CLARA: Asseblief, los my uit! 

7 FRANKIE: Jy gaan moet betaal, ou vrou! Jy kan nie verniet oor 

my turf loop nie.  

8 CLARA: Los my, ek het nie geld nie! 

  KINDERS LAG EN TEISTER CLARA 

9 FRANKIE: Nie goed genoeg nie, ou vrou! Ek sal jou lem as ek 

moet, ek sny jou keel af, maar betaal sal jy betaal, 

hoor jy my! 

10 CLARA: Asseblief - 

11 FRANKIE: Kom hier! 

12 CLARA: Los my! (STOEIGELUIDE SOOS CLARA MET 

FRANKIE WORSTEL, CLARA SKREE VAN DIE 

PYN AS FRANKIE HAAR ‘N PAAR HOUE MOKER) 
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1 FRANKIE: (UITASEM) So ja, ek het geweet, julle ou vrouens 

dra mos altyd julle geld in julle bra’s. Hoe dom is 

julle? Ha, drie honderd rand! Nie sleg vir ‘n aand 

wat nog so jonk is nie! 

  DIE KINDERS JUIG FRANKIE TOE 

2 CLARA: Asseblief, dis my kind se geld, ek moet haar gaan 

begrawe - 

3 FRANKIE: Wat sê jy, ou vrou? Iemand is dood? Ha, laat die 

dooies na hulself omsien! (LAG) Kom, laat ons weg 

wees! Die wat lewe moet partytjie hou! (LAG) 

  GERAAS VAN KINDERSTEMME  

4 CLARA: (SAGGIES) Here, nou is ek rêrig alleen. Nou het ek 

geen hoop meer nie. En die pyn, my ribbes is af, ek 

kan skaars asem haal. (CLARA KREUN EN HAAR 

ASEM JAAG) Here, U gesig is van my weggedraai. 

Wat ek gesaai het, moet ek maai. Dan is dit so - 

nou is ek stoksielalleen.   

  DOOF 

5 CLARA: (EGGO) Josephine? 

6 JOSEPHINE: (EGGO) Wat is dit nou weer? 

7 CLARA: Is hierdie joune? 

8 JOSEPHINE: Waar kry jy dit? Gee hier! 
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1 CLARA: Tussen jou wasgoed. 

2 JOSEPHINE: Moenie so tussen my goed krap nie! 

3 CLARA: Jy’s nog nie eers sewentien nie, Josephine. Jy is 

nog ‘n kind. Los hierdie goed tot later. 

4 JOSEPHINE: Ek is nie meer ‘n kind nie. 

5 CLARA: Hierdie is die dinge vir grootmense, Josephine. Jy 

gaan net seerkry. 

6 JOSEPHINE: Ek weet wat ek doen. Ek is versigtig. 

7 CLARA: (EGGO) Josephine - 

8 JOSEPHINE: (EGGO) Los my tog uit! 

  DOOF 

9 CLARA: (CLARA KREUN VAN DIE PYN EN HAAR ASEM 

HYG) Amper daar - 

10 MILDRED: (BEWEEG NADER) Clara, is dit jy? My goeie 

herder - kom, laat ek jou help. Kyk hoe lyk jy, my 

mens, ene bloed, en jou rok is halfpad van jou lyf af 

geskeur, wie het dit aan jou gedoen? 

11 CLARA: Daar, by die lokasie - 

12 MILDRED: Nou vir wat loop jy daar rond, jy weet mos dis 

moeilikheid soek! Kom, sit hier, dat ek jou 

skoonmaak. 
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1 CLARA: Ek wou kortpad vat, dis so vêr om te loop, en my 

heup – 

‘N HOND BLAF IN DIE VERTE 

2 CLARA: (HUILEND) En nou het hulle Josephine se geld 

gesteel. 

3 MILDRED: Hou stil, Clara. Magtig, jy’s vuurwarm, vrou, jy het 

erge koors. 

4 CLARA: ŉ Bitter pil! 

5 MILDRED: Jy moet by ‘n dokter uitkom, Clara. Die koors gaan 

jou opvreet. 

6 CLARA: Ek moet regmaak. 

7 MILDRED: Regmaak? Wat moet jy regmaak? 

8 CLARA: Die man bring my kind huistoe. 

9 MILDRED: Dis nie reg nie - die dooie so tussen die lewendes - 

10 CLARA: Ek gaan haar self begrawe. Ek moet my eie kind 

begrawe, ek skuld dit aan haar. 

11 MILDRED: Nou hoe dan nou? Jy kan tog nie self - jy is siek, 

Clara, voel jou voorkop. 

12 CLARA: Ek sal vir haar die bed regmaak, sy kan daarop lê. 

Ek sal op die vloer slaap, tot ek beter voel - 

13 MILDRED: Clara, jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie Josephine 

hier hou nie. 
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1 CLARA: Ek het nog van haar klere, al die jare gebêre, ek sal 

haar in die wit rok uitsit, sy het altyd so mooi gelyk 

daarin.  

2 MILDRED: Clara, jy maak my bang. Wat gaan jy doen? Jy kan 

nie -  

3 CLARA: Ja, die wit rok. 

4 MILDRED: Clara, jy moet gaan rus, jy is siek. Jou kop is 

deurmekaar. 

5 CLARA: (BEWEEG WEG) Daar is baie werk, ek moet 

regmaak vir Josephine. (SKUIFELBEWEGINGS 

SOOS CLARA IN HAAR KAMER BEWEEG. SY 

STEEK DIE KERS AAN) 

  IN DIE VERTE BLAF ‘N HOND 

DOOF 

6 CLARA: (EGGO) Nou waarheen gaan jy nou weer vanaand, 

Josephine? 

7 JOSEPHINE: (EGGO) Hou op, ma, ek is nie meer ‘n kind nie, ek 

kan gaan waar ek wil. Buitendien, dis naweek. 

8 CLARA: Jy’s skaars agtien, Josephine, jy moet nog skool 

klaarmaak en gaan leer. 

9 JOSEPHINE: Nou wat het dit met dinge te doen? 
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1 CLARA: Die klomp wat jy mee uitgaan, hulle is nie goed vir 

jou nie, Josephine. 

2 JOSEPHINE: Wat weet jy tog? Ek is nie dom nie, ek kan na 

myself kyk. 

3 CLARA: Jy is nog ‘n kind! 

4 JOSEPHINE: Elke keer as ek uitgaan, dieselfde storie. Hou tog 

op! 

5 CLARA: Hoe laat is jy terug? 

6 JOSEPHINE: Ek slaap uit. Ek wil nie na ‘n huis terugkom waar ek 

so dopgehou word nie. 

7 CLARA: Jy kom huis toe vanaand, Josephine!  Ek wil sien 

dat jy vir ‘n slag nugter by die huis kom.  As jy 

uitslaap is dit dagga en drank -  

8 JOSEPHINE: Ek gaan oorslaap.  

9 CLARA: Jy slaap nie oor nie. Ek weet waar jy wil gaan slaap, 

by daardie klong - 

10 JOSEPHINE: Los my nou uit! Ek kan slaap waar en by wie ek wil. 

En ek kan rook en drink wat ek wil. Jy kan my nie 

keer nie. Ek is nie meer ‘n kind nie. 

11 CLARA: Kyk vir jou - jy steel geld uit my beursie vir dagga, jy 

slaap rond - ek het jou tog beter as dit 

grootgemaak! 
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1 JOSEPHINE: Dis my lewe. Moenie my blameer as jy afgeleef is 

nie. En waar moet ek geld kry as ek nie by jou kan 

vat nie? Dis jou plig om vir my te sorg! 

2 CLARA: Jy kan vanaand vir ‘n slag by die huis bly. 

3 JOSEPHINE: En wat doen? Ek wil tog nie hier by jou sit nie. 

4 CLARA: Jy kan my help met - 

5 JOSEPHINE: Ek het my eie lewe, ek het nie nog tyd om jou slaaf 

te wees nie. Kyk na jou, jy is ‘n ou vrou wat beknop 

by die huis sit. Jy het geen lewe nie. Nou probeer jy 

my lewe vir my leef. Maar dit gaan nie gebeur nie. 

6 CLARA: Ek gee vir jou ‘n dak oor jou kop en kos in jou 

maag. 

7 JOSEPHINE: Verwyt jy my dit ook nog? 

8 CLARA: Dis tyd dat ek voet neersit. As jou pa tog nog geleef 

het! Hy draai in sy graf om! Maar nou moet ek maar 

sien en kom klaar. Jy is my kind en jy sal na my 

luister. Jy bly by die huis vanaand, Josephine! 

9 JOSEPHINE: Ek gaan uit, jy kan my nie keer nie. Ek is nie ‘n kind 

nie. 

10 CLARA: As jy vanaand jou voete by daardie deur uitsit moet 

jy liewers nooit weer terugkom nie, hoor jy my. 

Luister vir my, Josephine! 
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1 JOSEPHINE: Pas my, ek wou lankal al hier wegkom, jou gesanik 

maak my mal. 

2 CLARA: (EGGO) Nou gaan dan, vat jou goed en trap uit my 

huis uit! Gaan lê by jou klong, gaan rook jou dagga - 

jy is nie meer my kind nie, uit my huis uit! 

3 JOSEPHINE: (EGGO) (BEWEEG WEG) Jy sal my nie weer sien 

nie! Dis die laaste wat jy ooit van my sal hoor! Die 

laaste! Jy kan nou maar op jou eie vergaan! 

  DOOF 

HAAN KRAAI 

‘N MOTOR STOP EN DEURE GAAN OOP EN TOE 

‘N HOND BLAF 

4 MENEER SMIT: (STEUN EN KREUN) So, waar wil jy haar hê?  

5 CLARA: Op die bed, binne, op die bed. Werk tog mooi met 

haar, asseblief meneer Smit - 

6 MENEER SMIT: Te laat daarvoor! (LAG-BLAF)  

7 CLARA: Wees versigtig!  

8 MENEER SMIT: Nou toe! Dan ry ek! 

  MOTORDEUR MAAK OOP EN TOE EN MOTOR 

TREK WEG 
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1 CLARA: (SAGGIES) My kind is hier. 

2 MILDRED: En wat gaan jy nou doen, Clara? 

3 CLARA: Ek gaan my kind was en aantrek. Dis wat ek moet 

doen. 

4 MILDRED: En dan? Hoe gaan jy haar begrawe? Jy kan nie 

sommer net ‘n gat iewers grawe nie. 

5 CLARA: Later, Mildred. Ons praat later. Ek moet my kind 

regkry. Sy wag vir my. My Josephine het huis toe 

gekom. 

  DOOF 

6  CLARA: (BEWEEG NADER) Ek het ‘n plan. 

7 MILDRED: Wat se plan? 

8 CLARA: Jou trollie, die shopping trollie wat jy altyd vir hout 

gebruik. Ek wil hom leen. 

9 MILDRED: Leen? Vir wat dan? 

10 CLARA: Ek het ‘n plan. Bring die trollie tot by my deur. 

11 CLARA: (ROEP VAN ‘N AFSTAND AF) Kom help, Mildred! 

Ek moet Josephine in die trollie kry. Jy gaan moet 

help. Sy is te swaar vir een mens. 

12 MILDRED: Ek sal iemand kry om te - 
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1 CLARA: Nee, ons sal regkom, help net hier. (STEUN EN 

KREUN SOOS SY SUKKEL OM JOSEPHINE IN 

DIE TROLLIE IN TE LAAI) So, nou sal ek die 

kombers oor haar bind en dan kan ons gaan. 

2 MILDRED: Waar gaan jy met haar? 

3 CLARA: Net buite die dorp -  

4 MILDRED: Ek sal saamstap, jou help stoot. 

  DIE TROLLIEWIELE RAAS OP DIE PAD 

DOOF 

5 CLARA: So, nie meer ver nie. 

6 MILDRED: Waar - 

7 CLARA: Net hier voor, draai daar in, by die grondpad. 

8 MILDRED: Die ou kwarriegat? 

9 CLARA: Niemand kom ooit hiernatoe nie. Dis ‘n goeie graf. 

Donker en diep. 

10 MILDRED: Is jy seker, Clara? 

11 CLARA: Jy moet my nou los. 

12 MILDRED: Ek sal vir jou bid, Clara. Vir julle altwee. 

13 CLARA: (BEWEEG WEG) Dis te laat, Mildred. Bid help nie 

meer nie. Bid het lankal nie meer gehelp nie. Ek het 

dit net nie geweet nie, dis al. Ek het gesaai, nou 

moet ek maai! 
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  DOOF 

1 JOSEPHINE: (EGGO) Mamma, dis so koud hier, ek kry so koud. 

2 CLARA: (EGGO) Ek is hier by jou, Josephine. 

3 JOSEPHINE: Jy moet my warm hou, mamma! 

4 CLARA: Ek sal jou warm hou, my kind! 

5 JOSEPHINE: (EGGO) Hou my vas. Moenie my ooit weer wegjaag 

nie! 

6 CLARA: (EGGO) Ek sal jou vashou, my kind. Ons gaan huis 

toe, Josephine.   

  DOOF 

SAGTE VROUESANG IN DIE AGTERGROND 

TERWYL DIE OU MAN BEGIN PRAAT 

7 OU MAN: Ja, ek is ‘n ou man, ‘n rondloper, maar ek sien 

dinge. En hierdie ding het ek met my eie oë gesien. 

Dit kan ek julle belowe.  

  DIE VROUESANG STYG EN DAAL  

8 OU MAN: Die ou vrou, een oomblik was sy nog besig om 

klippe in die trollie te pak, toe skielik begin die trollie 

vorentoe beweeg, nader aan die rand van die 

kwarriegat. Dit het so vinnig gebeur. 

  DIE VROUESANG STYG EN DAAL  
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1 OU MAN: Eers het ek gedink die ou vrou wil die trollie stop, sy 

is agter die trollie aan, mank been en al, miskien het 

sy dit probeer stop, ek weet nie, miskien het sy 

vasgehaak aan die trollie, ek kan nie sê nie, my oë 

is nie meer so lekker nie. En alles het so vinnig 

gebeur. 

  DIE VROUESANG STYG EN DAAL  

2 OU MAN: Maar een ding is seker, my ore werk nog goed. En 

dit is die vreemdste ding – die hele tyd wat die ou 

vrou klippe in die trollie gepak het, en toe sy agter 

die trollie aan is, tot sy onder die water in die gat 

verdwyn het, het sy hardop gesing, een of ander 

lied oor huis toe gaan.  

  DIE VROUESANG IS NOU BAIE SAG IN DIE 

AGTERGROND 

3 OU MAN: Nou vra ek jou - is dit nie ‘n vreemde ding nie? 

  VROUESANG STYG EN DAAL EN VERDOOF IN 

STILTE 

DOOF 

 

 

DIE EINDE 


