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Daar is ŉ gewerskaf by ŉ stoof in Dorothea se kombuis.   ŉ Ketel begin 

sing. 

 

MARIA: (SING SAG)  When peace, like a river, attendeth my way.  When 

sorrows…  (SY BREEK HAAR SANG AF, PRAAT DAN VERDER MET 

HAARSELF)  Genade tog.  Moet mens nou so sukkel met ŉ ou koolstoof.  

En dit net om water gekook te kry vir bietjie laataand tee.  (WEND HAAR 

TOT DOROTHEA)  Kon julle nie al laat krag aanlê het nie, Dorothea? 

DOROTHEA: Waarmee?  Geld groei nie hier aan bome nie.  Buitendien, hierdie huis lê 

buite die dorpsgrense, vanwaar moet die krag kom? 

MARIA: (SING)  It is well, it is well with my soul. 

OROTHEA: (SY ONDERBREEK MARIA SE SANG)  Los die gekerm, Maria, die 

begrafnis is verby.  Kry klaar met daardie tee waarop jy aandring, maar los 

om vadersnaam die geklaag. 

MARIA: Vangoggend met ons daar in die winterkoue om die graf.  Ek kom nie 

verby die kluite wat so val op Ma se kis nie, Dorothea. 

DOROTHEA: Verby die kluite, of verby jou skuldgevoelens? 

MARIA: Skuldgevoelens?  Waaroor moet ek skuldig voel? 

DOROTHEA: Antwoord dit maar vir jouself.  Ek weet tenminste ék het vir Ma gedoen wat 

ek kon. 

MARIA: Ek en Bernarda is dankbaar oor wat jy vir Ma beteken het. 

DOROTHEA: Nou lieg jy.  Julle het julle afgevee aan die gesukkel hier. 

MARIA: (TREK HAAR ASEM SKERP IN)  Jy is ŉ harde mens, Dorothea. 

DOROTHEA: Wat verwag jy?  Drie-en dertig jaar met ŉ bedlêende vrou en haar 

selfsugtige eise.  En dit op ŉ karige kerkpensioen wat skaars liggaam en 

siel aanmekaar kon hou.  Maak jou tee, die water kook. 

 

Teegerei word hanteer. 

 

MARIA: Ons was op ons knieë vir julle.  Ek en die Fellowship. 

DOROTHEA: Ja, jy en jou Fellowship.  Was julle liewer meer op julle voete. 

MARIA: Jy ís hard. 
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DOROTHEA: En jy pateties.  Kon nog nooit iets vir jouself doen nie.  Vlug onder daardie 

kultus in en laat hulle jou verantwoordelikhede oorneem. 

MARIA: Jy sal gestraf word, Dorothea. 

DOROTHEA: Swaarder kan straf nie wees as wat ek al die jare hier moes verduur nie. 

MARIA: Hier’s jou tee. 

DOROTHEA: Ek wil nie tee hê nie. 

MARIA: Hoe dan?  Bernarda het gesê sy kom nou, dan sit ons ŉ rukkie. 

DOROTHEA: Waar is Bernarda? 

MARIA: In haar kamer.  Seker besig met haar foon. 

DOROTHEA: Kom sy nooit weg van die ding nie? 

MARIA: Haar bewonderaars laat haar nie met rus nie. 

DOROTHEA: Watse bewonderaars kan ŉ has been soos sy nog hê? 

MARIA: Sies, Dorothea. 

DOROTHEA: Al claim to fame wat Bernarda het, is jare terug in Ibsen se Pophuis.  Sy 

wil nog steeds die poppie wees in daardie kamma huis. 

MARIA: Bernarda wás beroemd op haar dae. 

DOROTHEA: Beroemd of berug?  Sy met haar skandes op al wat voorblad was. 

MARIA: Sy kon dit nie help nie. 

DOROTHEA: Trou en skei, trou en skei, dit wou nooit ophou nie.  Mens sou nie sê sy’t in 

ŉ pastorie grootgeword nie. 

MARIA: Sy’t ook maar baie hartseer in haar lewe gehad. 

DOROTHEA: Meer as genoeg uitspattighede ook. 

MARIA: Ons moet jammer wees vir haar. 

DOROTHEA: Sy’t nie alleenreg op jammerte nie. 

BERNARDA: (VAN ’N AFSTAND AF)  Van wie sit julle twee hier en skinder? 

MARIA: O, hier is jy. 

DOROTHEA: Ons praat van jou, Bernarda. 

BERNARDA: Oh, that’s one thing of being famous.  To be talked about. 

MARIA: Kom sit, Sus, ek het sopas tee gemaak. 

BERNARDA: (SY LOOP TOT BY DIE ANDER TWEE)  Is hier nie iets sterker nie? 

DOROTHEA: Bernarda! 
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BERNARDA: Just a little joke, Ousus, ek sal dit tog waag om onder jou dak aan’t suip te 

gaan. 

MARIA: Drank.  Pappie het altyd so teen die drank gepreek. 

BERNARDA: Og, Pa.  The dear parson with his flock.  Dominee Gous met jou op sy 

skoot.  Hy’t mos elke oorlog vir jou geveg, jy’t nooit iets vir jouself leer 

doen nie. 

DOROTHEA: Verder was daar net die verskrikking wat hy ons ingeja het.  Doodsangste 

vir God se oog.  Die Kommuniste.  Die Roomse gevaar.  Dit alles terwyl hy 

afwesig was vir sy gesin. 

BERNARDA: I didn’t care about the afwesigheid.  Toe raak ek ook maar afwesig. 

DOROTHEA: Jy gallivant nog steeds.  Nou skielik daag jy op.  Sweerlik net om te kom 

aas. 

BERNARDA: Jy gaan aanhou blameer, nè? 

DOROTHEA: Wat verwag jy?  Drie-en-dertig jaar wat ek alleen moes opsnork in hierdie 

huis. 

BERNARDA: Is dit al wat hier is?  Die huis? 

DOROTHEA: Ja, Bernarda.  Dít en die Morrissie wat jare al op blokke staan.  Wil jy nou 

sommetjies maak?  Sien met hoeveel julle hier kan wegkom? 

MARIA: Ons moet bid, Dorothea. 

DOROTHEA: Verdomp!  Hou op dweep, Maria.  En haal sommer daardie teksversies af 

waarmee jy die yskas hier kom toeplak het.  Ek gaan kamer toe. 

MARIA: Gaan jy regtig nie jou tee drink nie? 

DOROTHEA: Nee, ek wil tot ruste kom. 

 

Dotothea se stoel skuur oor die vloer as sy opstaan. 

 

DOROTHEA: Julle moet ook nie laat opbly nie.  Ons moet môreoggend om agtuur by 

Lategan wees. 

BERNARDA: Lategan? 

DOROTHEA: Die prokureur, Bernarda.  Lategan en Botha.  Vir die lees van die 

testament, onthou.  En ons het nie ŉ kar om mee te ry nie.  Ons sal vroeg 

aan die gang moet kom, dis ŉ hele ent se loop in dorp toe. 

BERNARDA: Oh, dear!  Ek moet nog besluit what to wear for the occasion. 
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DOROTHEA: Laat staan tog net daardie high polfaaitjies van jou, Bernarda. 

BERNARDA: Wat van my polfaaitjies? 

DOROTHEA: Hulle gaan dit nie maak op hierdie grondpad nie.  (SY BEWEEG WEG)  

As julle wil buitentoe, sluit die deure wanneer julle inkom.  En moenie die 

lampe onnodig laat brand nie. 

 

Die toneel wissel na die volgende oggend in Lategan se 

prokureurskantoor. 

 

LATEGAN: Daar’s hy dames, blaai na bladsy drie.  Ons los maar die res, dis bloot 

regskundige rigmarole wat julle op julle eie kan deurgaan, julle het mos 

nou elkeen ŉ afsrif van die testament. 

 

Daar is ŉ geritsel van papiere as die drie susters na die regte bladsy blaai. 

 

DOROTHEA: Meneer Lategan het gesê bladsy drie, Maria. 

MARIA: Ek blaai nog. 

LATEGAN: Volg maar terwyl ek lees.  (HY LEES)  Aan my drie dogters, bemaak ek, 

Sophia Hendrina Gous, my eiendom, Plot 34 te Rivierstraat met alles 

daarop, insluitend die kar, ŉ 1982-model Morris. 

MARIA: Al drie van ons?  Hoe verdeel mens ŉ huis? 

DOROTHEA: (ERGERLIK)  Maklik, Maria.  Ons kap dit in drie.  Jy kan die 

stoepkamertjie kry. 

LATEGAN: (HY GRINNIKLAG)  Laat ons verder lees.  (HY LEES)  Die geld uit my 

beleggings moet deur die prokureursfirma Lategan en Botha in trust 

gehou word totdat dit gelykop verdeel kan word tussen my drie 

genoemde dogters. 

DOROTHEA: Beleggings?  Watse beleggings?  Ma het nie beleggings gehad nie? 

LATEGAN: Sy hét ja, Dorothea.  Ons kom daarby. 

BERNARDA: Mm, it gets interesting here. 

LATEGAN: Om te hervat.  (HY LEES)  Gelykop verdeel kan word tussen my drie 

genoemde dogters en aan Lukas Johannes du Toit. 

DOROTHEA: Du Toit?  Lukas du Toit?  Wie’s dít? 
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LATEGAN: Voor haar troue met julle pa het julle ma ŉ seun gehad, Dorothea.  Du 

Toit is julle ouer broer. 

 DOROTHEA: Broer?  Ons weet niks van ŉ broer nie. 

BERNARDA: My, my. 

LATEGAN: Dit moet sekerlik vir julle as ŉ skok kom om op so ŉ wyse van ’n broer 

te hoor.  Maar dit was die wens van die erflater dat dit eers na haar 

dood bekengemaak moet word. 

BERNARDA: Was she married before she met our Pa? 

LATEGAN: Nee, sy was nie getroud nie. 

BERNARDA: So, she also had her skeletons, hey? 

MARIA: (SY TREK HAAR ASEM SKERP IN)  Ons moet bid. 

DOROTHEA: Stil, Maria!  Meneer Lategan, ek…  (ONDERBREEK HAARSELF)  Het 

my pa geweet van die kind? 

LATEGAN: Ja.  Maar hy was in die bediening en hulle het dit stil gehou. 

MARIA: Ek sê julle, ons moet op ons knieë gaan. 

DOROTHEA: Maria!  Du Toit, sê jy, Meneer Lategan?  Hoekom Du Toit?  Waar kom 

dié in die prentjie? 

LATEGAN: Die Du Toit’s het die seun aangeneem.  Julle pa het die aanneming 

nagegaan.  Hy’t vasgestel waar die kind hom bevind, maar onderneem 

om nie met hom in aanraking te kom nie.  Later het hy heeltemal kontak 

verloor. 

DOROTHEA: Daar moet ŉ vergissing wees.  Ek kan dit nie glo nie. 

BERNARDA: Ék kan.  It’s a strange, strange world we’re living in, dear Ousus. 

LATEGAN: Hier’s ŉ brief van jou ma om dit te bevestig, Dorothea.  Lees dit gerus. 

 

Papiere ritsel as daar rondgeblaai word. 

 

DOROTHEA: (SY LEES)  Lukas Johannes du Toit, gebore op 3 September 1958.  

(PRAAT MET HAASELF)  Dit maak die man dus jare ouer as ek.  

(WEND HAAR TOT LATEGAN)  Ma moes baie jonk gewees het met sy 

geboorte. 

LATEGAN: Sewentien, ŉ blote kind nog.  Sy was nog op skool toe sy swanger 

geraak het. 
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DOROTHEA: En die pa van die kind?  Wat het van dié geword? 

LATEGAN: Voor die geboorte al verdwyn.  Later het hy geld begin stuur.  Van wie 

weet waar. 

MARIA: Geld?  Watse geld? 

LATEGAN: Vir onderhoud.  Boetedoening dalk.  Van tyd tot tyd het dit ingekom. 

MARIA: Hoeveel? 

LATEGAN: Allemintige bedrae moet ek sê.  Dis die beleggings waarvan melding 

gemaak word.  Julle ma wou nie daaraan raak nie, toe laat belê sy dit.  

Ook die rentes en dividende wat daaruit verdien is, is belê.  Soos ek sê, 

die bedrae is groot. 

BERNARDA: How big? 

LATEGAN: Gesamentlik beslaan dit miljoene.  Baie miljoene. 

BERNARDA: My dear!  Maar nou moet dit deur vier gedeel word en nie net tussen 

ons drie nie? 

LATEGAN: Dis korrek, daar is die broer. 

DOROTHEA: Sjoe, Meneer.  Dis groot geld.  Waar is die broer? 

LATEGAN: Op hierdie stadium weet ons nog nie.  My vermoede is dat hy hom 

iewers in die Kaap bevind, dis waar hy destyds gebore en afgegee is.  

Maar hy kan op enige plek wees, selfs in die buiteland. 

MARIA: Hy kan dalk al dood wees. 

LATEGAN: Dis ook ŉ moontlikheid, ja.  Deel van my werk is om hom op te spoor. 

DOROTHEA: Hoe gaan jy dit doen? 

LATEGAN: Hoofsaaklik rekords nagaan.  Maar kennisgewings is ook die laaste 

paar dae in die belangrikste dagblaaie geplaas.  Persone met daardie 

name en geboortedatum is versoek om my kantoor te kontak.  Ons het 

dit pertinent gestel dat dit in verband staan met ŉ erflating, hoop dit sal 

reaksie uitlok. 

DOROTHEA: En as honderd Lukas Johanesse hier opdaag?  Hoe gaan julle weet 

watter een die regte een is? 

LATEGAN: Daar’s maniere.  Dokter Stephens het genoeg DNS om te vergelyk. 

DOROTHEA: Maar op die oomblik het julle nog niks.  Geen Lukas Johannes nie? 

LATEGAN: Ongelukkig nie. 
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BERNARDA: When will it be available?  The money? 

LATEGAN: Dit mag ŉ rukkie duur.  Daar is prosedures wat gevolg moet word.  ŉ 

Hele paar instellings is betrokke. 

MARIA: Ons sal seker wag tot ons dood is. 

DOROTHEA: Ja, Maria.  Dan kan jy partytjie hou met die wurms daar in jou graf. 

MARIA: Ek meen net ons is nie meer jonk nie. 

DOROTHEA: Nee, jy meen niks.  Ons laat alles in die hande van meneer Lategan. 

LATEGAN: Onnodig lank sal dit darem nou ook nie neem nie, julle ma se geldsake 

is alles deur my hanteer.  Ek weet daar is nie eise teen die boedel nie.  

En as eksekuteur sal ek so vinnig moontlik doen wat ek kan om die 

proses te bespoedig. 

DOROTHEA: Dankie, Meneer. 

 

Dotothea se stoel skuur oor die vloer as sy opstaan. 

 

DOROTHEA: Ek dink ons weet nou wat daar te wete is en ons het genoeg van u tyd 

gebruik. 

LATEGAN: Lees daardie afskrifte wat ek julle gegee het. 

DOROTHEA: Ons sal skakel as daar enige onduidelikhede opduik. 

LATEGAN: Doen dit.  Onthou, hierdie kantoor staan oop vir julle.  Meer as oop.  Het 

julle intussen geld nodig? 

DOROTHEA: Dit mag dalk nodig wees. 

LATEGAN: My kantoor kan help met borge vir korttermyn krediet by ’n bank. 

DOROTHEA: Daar ís dinge wat betaal moet kom.  Sal ons nou kan bank toe gaan? 

LATEGAN: Dis bietjie gou op my, ek het ŉ hele paar afsprake vandag. 

DOROTHEA: Môre dan? 

LATEGAN: Laat ek gaan uitvind hoe lyk my dagboek. 

 

Lategan se stoel skuur oor die vloer as hy opstaan. 

 

LATEGAN: (HY PRAAT TERWYL HY UITSTAP)  As julle my ŉ oomblik sal 

verskoon, gaan kyk ek gou. 

BERNARDA: Can you belief it?  All that money.  We certainly can do with it. 

MARIA: Ja, hy moet sommer vir ons almal krediet reël. 
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DOROTHEA: Sodat julle julle kan vergryp? 

BERNARDA: Shame on you, Dorothea, you…  you  always find something to blame. 

LATEGAN: (HY KOM BINNE EN LOOP NADER)  Julle is gelukkig, daar is ŉ 

kansellasie.  As julle julle kan besig hou tot na middagete, kan ons bank 

toe gaan.  Ontmoet my so om kwart voor twee hier by ontvangs.  Het 

julle julle ID-dokumente by julle? 

DOROTHEA: Ons het, ja. 

LATEGAN: Goed so.  Ek stel voor ons hou by julle ma se bank. 

 

Die toneel wissel na laatmiddag in ŉ straat. 

 

DOROTHEA: Kom, ons moet aanstoot, die son sak nou vinnig. 

MARIA: Sjoe, die bankgedoente was ŉ lang storie  Hoe ver is dit nog? 

DOROTHEA; Die huis staan waar dit nog altyd staan, Maria.  (MEER SIMPATIEK)  

Dis nog sowat ŉ straatblok, dan vat ons die pad af rivier toe. 

MARIA: Dit gaan donker wees voordat ons by die huis kom. 

BERNARDA: (VAN ’N AFSTAND AF)  Don’t complain, Maria.  Ons kan nou koop. 

DOROTHEA: (ROEP)  Kom uit die straat, Bernarda.  Kom loop hier saam met ons op 

die sypaadjie. 

BERNARDA: Dis te ongelyk daar.  And my feet are dead. 

DOROTHEA: Ek het jou gewaarsku teen daardie fancy skoeisels van jou. 

BERNARDA: Los my skoeisels.  Jy vergeet ek is ŉ celebrity. 

DOROTHEA: Gmf.  Celebrity.  Kom loop hier by ons.  Netnou trap ’n kar jou. 

BERNARDA: (LOOP NADER)  Ek het nie krag hiervoor nie.  We can’t carry on like 

this, Dorothea. Die eerste wat ons koop, is ŉ kar. 

DOROTHEA: Die Morris kort net ŉ stel bande en ŉ battery. 

BERNARDA: Shame, Dorothea.  We’re not paupers anymore. 

DOROTHEA: (MINAGTEND)  Paupers.  Ek sal nie weet hoe om anders as armlastig 

te leef nie.  Nou moet ek uitvind Ma het al die jare geld gehad.  Meer as 

genoeg terwyl sy my so laat sloof het. 

MARIA: Jy sal geseën word, Dorothea. 
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DOROTHEA: Seën op dié ouderdom?  Watse seën?  My lewe is verby.  Ek is op 

blokke nes die Morris daar in die waenhuis.  ŉ Verstokte oujongnooi wat 

niks het om van haar lewe te wys nie. 

BERNARDA: You’re not as old.  Jy kort net bietjie make-up.  En daardie opgerolde 

vlegseltjies wat soos miskoekies op jou ore sit.  Jy’t ŉ pragtige bos 

hare, Dorothea.  Kry vir jou ŉ goeie hairdresser. 

DOROTHEA: Kyk liewer na jouself, Bernarda.  ŉ Vrou van amper vyftig wat optof 

soos ŉ tiener vir haar eerste dans. 

BERNARDA: Jý moet ŉ keer kan dans, Dorothea.  ŉ Slag bietjie loskom. 

DOROTHEA: Moenie ŉ fout maak nie, gekotiljons hét ek. 

BERNARDA: Ja? 

DOROTHEA: Al die jare van Ma se bed kombuis toe en terug.  Dan weer badkamer 

toe met haar kamerpot, terug met haar waswater.  Dit het nooit 

opgehou nie. 

MARIA: ŉ Lewe van diens.  Jy met Ma hier in die rivierhuis, ek by die 

Fellowship.  En Bernarda.  Nou-ja, Bernarda is die een met talent. 

BERNARDA: Yes, I was called for the stage!  En nou met my miljoene kan ek ŉ hele 

teater koop. 

MARIA: Miljoen is baie geld.  Ek het gedink ek sal anders voel. 

DOROTHEA: Hoe anders? 

MARIA: Soos ŉ ryk mens, mos. 

DOROTHEA: Jy’s nou verspot, Maria.  Oppas vir daardie gat, loop diékant toe. 

(POUSE)  Ek weet nie wat my vandag die meeste omgegooi het nie. 

BERNARDA: Wat bedoel jy…  omgegooi? 

DOROTHEA: Die sogenaamde broer of die geld. 

MARIA: Hulle kan die broer maar hou. 

BERNARDA: Oh no.  Solank hy net iets is vir die oog. 

DOROTHEA: ŉ Ou man is nie iets vir die oog nie. 

BERNARDA: Oud?  Why old, Dorothea? 

DOROTHEA: Hy’s ouer as ons onthou, verder die afdraand af, seker die volgende 

wat versorging gaan nodig hê.  Kom, hier’s die pad af rivier toe. 

BERNARDA: Thank heavens. 
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DOROTHEA: Kyk daar!  Die huis staan wawyd oop.  Ons het tog gesluit vanoggend, 

het ons nie? 

BERNARDA: What if there was a burglary? 

MARIA: Kom, julle, ons moet die polisie gaan roep. 

DOROTHEA; Wat jy waar gaan kry?  Die polisiestasie is anderkant die dorp. 

MARIA: Laat ons dan by die bure gaan bel. 

DOROTHEA: Sien jy bure hier? 

MARIA: Wat gaan ons doen? 

DOROTHEA: Bly julle hier, ek sal gaan kyk of ek iets kan sien. 

MARIA: En as jy gegryp word, Dorothea?  Wat dan van ons? 

DOROTHEA: (ERGERLIK)  Dan pie julle julle nat, Maria.  (SY BEWEEG WEG)  

Staan hier, ek sal loop kyk. 

BERNARDA: Yes, you go. 

MARIA: (SY HAAL BENOUD ASEM)  Ek wil nie sien hoe Dorothea se kop 

ingeslaan word nie, Bernarda.  (POUSE)  Wat doen sy? 

BERNARDA: Sy loop nog.  Daar’s sy nou by die hekkie in.  Sy’s op die stoep, staan 

langs die venster.  Sy wag.  Nou mik sy om in te kyk.  Sy ruk haar kop 

terug!  She certainly saw something. 

MARIA: (BEANGS)  Kom ons hol! 

BERNARDA: Waarheen? 

MARIA: Weg.  Straat af.  Kom net! 

BERNARDA: No wait, hier kom Dorothea. 

MARIA‘ Wat, dink jy, het sy gesien? 

BERNARDA: Dit kan net die inbreker wees.  Bly staan, Maria.  Waar wil jy nou heen? 

MARIA: Terug dorp toe.  Ons móét die polisie gaan sê.  Hulle moet weet hier’s ŉ 

booswig wat op ons skiet. 

BERNARDA: Niemand het geskiet nie.  Staan stil, Maria, hier is Dorothea nou. 

DOROTHEA: (UITASEM)  Daar’s ŉ man. 

BERNARDA: A man?  Well, well.  What’s he doing? 

DOROTHEA: Sit daar in die ou wiegstoel. 

MARIA: Ons is gekaap, Dorothea.  Daar is mense wat in jou huis intrek, dan sê 

hulle dit behoort nou aan hulle. 
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DOROTHEA: Maria. 

BERNARDA: Hoe lyk hy? 

DOROTHEA: Soos ŉ man, hoe anders, Bernarda?  Dié een in spierwitte klere.  Wit 

hemp, wit broek, wit skoene. 

MARIA: Wit?  (SY TREK HAAR ASEM IN)  Dalk is dit ŉ engel. 

BERNARDA: Hy klink soos ŉ dandy.  My Simon het mos so wit gedra. 

DOROTHEA: Ons sit dus met ŉ dandy engel as inbreker.  Kom ons gaan hoor wat die 

vent se storie is. 

MARIA: Nee!  Ons moet padgee. 

DOROTHEA: Vir wat?  Dis óns huis dié.  Kom ons gaan voordeur toe. 

MARIA: En as hy skiet?  As ons almal hier dood lê…  ek sal jou nooit vergewe 

nie, Dorothea. 

DOROTHEA: Kom net.  Ek sal voor loop. 

MARIA: Los die hekkie oop, ons moet kan wegkom as hy storm.  En ons het 

niks eers om mee te slaan nie. 

DOROTHEA: Daar lê ŉ stuk pyp langs die stoepmuurtjie.  Kry dit vir ons, Maria. 

MARIA: Nee, laat Bernarda gaan. 

DOROTHEA: Vir wat moet ander altyd vir jou instaan, Maria? 

MARIA: Ek kan nie help ek’s bang nie. 

BERNARDA: Its all right, I’ll go.  (SY BEWEEG WEG)  Waar sê jy lê die pyp, Ousus? 

DOROTHEA; Langs die stoepmuur.  Daar by die hoek van die huis, Bernarda.  ’n 

Ysterpyp.  (POUSE)  Dit help nie jy staan hier in ŉ bewerasie nie, 

Maria.  Ruk vir jou reg.  Ons sal moet saamstaan hier. 

MARIA: Ons moes polisie toe gegaan het. 

DOROTHEA: Sodat die huis leeg gedra kan wees as ons terugkom? 

MARIA: Dit sal beter wees as om doodgemoor te word. 

DOROTHEA: Staan weg daar by die oop deur.  Netnou sien die vent jou. 

BERNARDA: (BEWEEG NADER AAN DIE ANDER TWEE)  Hier, Dorothea.  Oppas 

die ding is bleddie swaar. 

DOROTHEA: Staan reg.  As ek die teken gee, spring ons almal gelyk na binne.  Ons 

moet die vuilgoed verras. 

 

Hulle skuifel tot binne die voorhuis. 
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DOROTHEA: Sit net so jou pes!  Wie is jy en wat maak jy hier? 

LOEK: Wel, wel, wel.  Na al die jare! 

DOROTHEA: Sit!  Ek vra jou, wie’s jy. 

LOEK: Loekie.  Loek as julle wil.  Sit neer daardie pyp. 

DOROTHEA: Loek? 

BERNARDA: Loek vir Lukas, Dorothea.  Seker vir Lukas Johannes du Toit. 

DOROTHEA: Stil, Bernarda.  Steek vir ons ŉ lamp op, dis donker hier binne. 

MARIA: (PRAAT MET HAARSELF)  Wit soos ŉ engel sit hy daar in die 

skemerte. 

DOROTHEA: Kom uit jou dwaal, Maria.  En jý, mansmens.  Jy bly sit net so, jou 

ellendeling. 

LOEK: Sit julle dan ook.  Dis naar om so na julle op te kyk. 

BERNARDA: Hier’s die lamp.  Let’s sit down, Dorothea. 

DOROTHEA: Nee, ek sit nie. 

LOEK: Nou los daardie pyp en laat ons tenminste praat. 

DOROTHEA: Praat dan, maar moenie dink jy kan iets probeer nie.  Wie is jy? 

LOEK: Ek sê mos ek is Loek.  Ek ís julle broer. 

DOROTHEA: Broer se voet.  Het jy bewyse?  Jou ID.  Wys ons jou ID. 

LOEK: As jy aandring sal ek vir ŉ ID kan reël, maar dit sal ŉ tydjie duur. 

DOROTHEA: Dus, jy het dit nie?  Ons moet prokureur toe.  Wás jy by Lategan? 

LOEK: Ek wou julle eers ontmoet. 

DOROTHEA: Met ander woorde, jy was nie.  Hoe het jy van ons uitgevind?  

Vasgestel waar ons bly? 

LOEK: Prokureurdametjies val maklik vir sweet talk. 

DOROTHEA: Wat jy dus sê, is dat die berig oor die erfporsie jou gelok het.  Toe vind 

jy die res by een van Lategan se kantoormeisies uit?  En om dit erger te 

maak, toe kom breek jy hier in! 

LOEK: Ons sal iets aan die diefwering moet doen. 

DOROTHEA: Van hoeveel onse praat jy?  Dis nie jou huis dié nie.  Ek gaan Lategan 

bel. 

LOEK: Nee, wag. 

DOROTHEA: Hoekom wag? 
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LOEK: Laat ons tenminste eers gewoond raak aan mekaar. 

DOROTHEA: Ek het nie behoefte om aan jou gewoond te raak nie. 

BERNARDA: Ons kan die man seker darem ŉ kans gee, Dorothea. 

DOROTHEA: Stil, Bernarda.  Hoe oud is jy, jou bleddie leuenaar. 

LOEK: Mens is net so oud soos wat jy voel. 

DOROTHEA: Jy lyk nie eers veertig nie.  Ons broer moet nou al by die sestig wees. 

LOEK: Sit neer daardie pyp dan praat ons, Dorothea. 

BERNARDA: Let’s talk, Ousus. 

DOROTHEA: Nee, die vloek moet uit die huis.  Ek sê julle, ons moet bel. 

LOEK: Die prokureur se kantoor sal al gesluit wees, ons kan môre gaan.  Dit 

gee ons tyd met mekaar. 

DOROTHEA: Môre?  Dan reken jy nog op ŉ oorslaap ook? 

MARIA: Hier is genoeg kamers, Dorothea. 

DOROTHEA: Nee, al is hier ŉ honderd kamers. 

BERNARDA: To me he looks quite presentable, Dorothea. 

DOROTHEA: Alle mans lyk vir jou presentable, Bernarda. 

MARIA: Ons moenie oordeel nie. 

DOROTHEA: My oordeel het my nog nooit in die steek gelaat nie. 

MARIA: Hoe gaan jy voel as dit uitkom hy’s wel ons broer? 

BERNARDA: One night, Dorothea.  Let him stay one night. 

DOROTHEA: Julle kan maklik praat.  Dis op my wat alles gaan afkom.  Jy, groot 

Meneer.  Wat het jy gebring vir oorbly? 

LOEK: Ek reis lig. 

BERNARDA: Sê jy jy’t niks gebring nie? 

BERNARDA: You must tell me how you do it, Loek. 

DOROTHEA: Dis genoeg, Bernarda!  (POUSE)  Ek…  (SUG)  Een nag, dan. 

LOEK: Ek het geweet jy het ŉ hart, Dorothea! 

DOROTHEA: Een nag!  En môre gaan ons Lategan toe.  Julle kan vir hom die 

stoepkamer gaan regkry. 

BERNARDA: Die stoepkamer? 

DOROTHEA: Dis wat ek gesê het, Bernarda. 

MARIA: Maar hier is baie kamers in die huis, Dorothea. 
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DOROTHEA: Die stoepkamer of niks.  Daar’s beddegoed in die gangkas.  Handdoeke 

ook.  Gaan kry reg die plek.  En jy moet kombuis toe, Maria, ons wil nog 

eet vanaand. 

 

Die toneel wissel na die eetkamer.  Dis later die aand. 

 

DOROTHEA: Kom sit aan, julle twee.  Laat ons ons derms gestop kry en in die bed 

kom, die dag was lank. 

MARIA: Dis vir my aardig dat Loek so op die stoep moet eet. 

DOROTHEA: Daar’s niks verkeerd met die stoep nie.  Ek dink al meer ons het ŉ fout 

gemaak om die vent hier toe te laat. 

BERNARDA: Oh please, Dorothea.  Hy’s so ŉ ou cutietjie. 

DOROTHEA: Los dit, Bernarda.  Het julle die vent se slaapplek vir hom reggekry? 

BERNARDA: Oh, that pigeon-hole!  We did what we could. 

DOROTHEA: Ook maar julle tyd gevat, moet ek sê.  Gee asseblief vir my die slaai 

aan.  Dankie.  Hier, skep vir jou ook, Maria. 

MARIA: Ek sal kry.  Die stoepkamer is so toegepak met goed, ek weet nie hoe 

Loek geslaap gaan kry nie. 

DOROTHEA: As hy moeg is sal hy slaap.  Ás dit slaap is wat hy in sy kop het. 

BERNARDA: What do you mean? 

DOROTHEA: Ons ken g’n die vent nie, Bernarda.  Hy kan met enige planne hier sit. 

MARIA: (BENOUD)  Watse planne? 

DOROTHEA: Hoe moet ék weet?  Moord dalk. 

MARIA: Nee!  Moord? 

BERNARDA: Og, nie hý nie. 

DOROTHEA: Hoe kan jy so seker wees? 

BERNARDA: Ek het ŉ aanvoeling. 

DOROTHEA: Jy het ŉ aanvoeling vir elke ding wat ŉ broek dra, Bernarda.  En 

hoeveel van die vreksels het jou nie al onderdeur geloop nie? 

BERNARDA: Okay, I hád my times. 

DOROTHEA: Ek sê julle, ons is besig met ŉ adder in ons boesems. 

BERNARDA: Ag no, Dorothea. 

MARIA: Nou sê jy sommer hy wil ons vermoor. 
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BERNARDA: Dis ’n moontlikheid.  Een van baie. 

MARIA: Hy’t swaar grootgeword. 

DOROTHEA: Is dít waaroor hy met julle sit en storie het? 

MARIA: Hy het sy lewe lank na sy regte ouers gesoek. 

BERNARDA: En toe hy daardie berig in die koerant lees... wel, toe was sy soektog op 

ŉ end.) 

DOROTHEA: Toe hy Lategan se berig lees en sien daar is erfgeld betrokke, toe bel 

hy ŉ sekretaresse en sweet talk die arme kind. 

BERNARDA: Let’s give him a chance, Dorothea. 

MARIA: Ons moet bid vir leiding. 

DOROTHEA: Ons volg ons eie leiding, daar’s genoeg gevaartekens. 

BERNARDA: Soos wat? 

DOROTHEA: Nommer een:  Waarom, dink julle, wil hy dit nie laat bekend word dat hy 

hier is nie?  Toe ek Lategan wil bel, toe keer hy.  Ek dink… Ons kan 

mos nóú bel.  Lategan sal ŉ huisnommer hê. 

 

Dorothea se stoel skuur oor die vloer toe sy opstaan. 

 

DOROTHEA: Ek gaan die telefoongids haal. 

BERNARDA: Nee, sit.  Laat ons net eers klaar eet. 

DOROTHEA: (SY BEWEEG WEG)  Ek het klaar geëet.  Ek kry die gids, en ons bel. 

BERNARDA: (ONDERLANGS)  Dorothea is totally tensed-up. 

MARIA: Sy’t my ook nou op hol. 

BERNARDA: Nie dat dit veel kos om jou op hol te kry nie. 

DOROTHEA: (SY SLUIT WEER BY DIE ANDER TWEE AAN)  Hier.  Soek jy vir ons 

die nommer, Bernarda, ek sukkel by die lamplig. 

 

Bladsye ritsel as Bernarda in die gids rondblaai. 

 

BERNARDA: Larson…  Latakgomo.  Wat vir ŉ van.  Latchkey…  Lategan.  Hier is dit, 

Lategan en Botha Prokureurs. 

DOROTHEA: Is daar ŉ huisnommer? 

BERNARDA: Ja.  Het jy skryfgoed? 

DOROTHEA: Lees maar.  Los die kode, sê net die res. 
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BERNARDA: Drie-sewe-nege, dubbelvier-twee-ses. 

DOROTHEA: (NA ’N RUK TREK SY HAAR ASEM STERK IN)  Die foon is dood. 

BERNARDA: Dood? 

DOROTHEA: Die bliksem het sweerlik die drade gesny!  Ek sê julle ons sit gevange 

hier! 

MARIA: Wat gaan ons doen? 

DOROTHEA: Jou selfoon, Bernarda.  Bring jou selfoon. 

BERNARDA: Dis weg. 

DOROTHEA: Weg? 

BERNARDA: Dit was hier op die tafel, nou kry ek dit nie. 

DOROTHEA: Kry dit nie?  Daar het julle dit.  Ek sê julle, die vuilgoed gaan ons kaal 

besteel.  Sluit die deure.  Voor en agter, alles moet gesluit kom. 

BERNARDA: Wat sal dit help?  Hier’s nie behoorlike diefwering nie. 

DOROTHEA: Dan slaap ons nie vannag nie. 

MARIA: Gaan ons die heelnag regop sit? 

DOROTHEA: Ons kan wagstaan.  Beurte maak. 

MARIA: Dalk is hy tog ons broer. 

DOROTHEA: Broer se gat.  Enige Jan Pampoenskyt kan hier opdaag en hom as ’n 

broer kom voordoen. 

MARIA: Dorothea! 

DOROTHEA: Moet my nie Dorothea nie, Maria.  Hoe laat is dit? 

MARIA: Al verby ag. 

DOROTHEA: Ons hou wag met die ysterpyp.  Ek tot elfuur.  Dan kom jy, Bernarda, 

van elf tot twee.  (SY BEWEEG WEG)  Maria van twee tot vyf, wanneer 

ek weer sal kom oorneem. 

 

Die toneel wissel na die volgende oggend in die kombuis. 

 

DOROTHEA: (GEDEMP, DAN DRINGENDER)  Maria.  Maria, word wakker! 

MARIA: Huh? 

DOROTHEA: Is dit hoe jy waghou?  Lê en slaap, gee nie om of die wêreld om jou 

vergaan nie. 

MARIA: Die wêreld?  Vergaan die wêreld?  Laat ons weghol, Dorothea! 
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DOROTHEA: Stil, verdomp.  Ons kon vannag hier uitgemoor gewees het. 

MARIA: Wie’t ons dood vermoor? 

DOROTHEA: Niemand.  Maar ek moes geweet het ons kan nie op jou vertrou nie. 

MARIA: Ek…  ek het net ŉ oomblik ingedut. 

DOROTHEA: Kom onder my voete uit.  Ek wil die stoof hier aan die gang kry. 

 

Buite, ver op die erf, kan Loek se sang gehoor word.  Hy sing die volgende 

so ver dit nodig is om die verdere dialoog tussen Dorothea en Maria te 

dek. 

 

Oh what a beautiful mornin’, oh what a beautiful day. 

I've got a wonderful feeling, everything’s going my way. 

All the sounds in the world are like music, 

all the sounds of the world are like music. 

The breeze is so busy, it don’t miss a tree 

and an ol’ weepin willer is laughing at me. 

 

MARIA: Ek is gedaan, Dorothea.  Gister se gewag by die bank.  Die invul van al 

daardie vorms. 

DOROTHEA: Loop net. 

MARIA: Toe moet ons nog die hele ent huis toe sukkel.  En toe Loek ook nog. 

DOROTHEA: Loop! 

MARIA: Goed ek gaan slaap.  (SY BEWEEG WEG)  Jy’s altyd aan die baklei, 

Dorothea. 

DOROTHEA: (SY WERKAF MET STOOFPLATE TERWYL SY MET HAARSELF 

PRAAT)  Wag, laat ek hierdie stompe in die stoof kry en brandmaak, 

wat help dit tog om my oor Maria te staan en versondig? 

 

ŉ Ruk lank is daar net die gewerfskaf by die stoof. 

 

DOROTHEA: So ja, nou die skottegoed aanvat en wag vir die koffiewater om tot kook 

te kom. 

LOEK: (HY SING NOU BY DIE AGTERDEUR)  Oh what a beautiful mornin’ oh 

what a beautiful day. 

DOROTHEA: Verdomp.  Laat ek die deur hier oopkry en die vent tot stilte roep. 
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Die agterdeur word oopgemaak. 

 

LOEK: (SING NOU BY DOROTHEA DIREK DIE KOMBUIS IN)  I've got a 

wonderful feeling, everything’s going my way.  Oh what a beautiful 

mornin’… 

DOROTHEA: Klap toe daardie snater van jou, a-nee-a.  Wil jy nou die hele mensdom 

hier staan en slagvaardig kry? 

LOEK: A, Rotheatjie!  Ook ŉ early bird, nè? 

DOROTHEA: Ek is nie jou Rotheatjie nie.  En waar dink jy gaan jy?  Ek het jou nie 

ingenooi nie. 

LOEK: (VLEIEND)  Kom nou, Sussa. 

DOROTHEA: Gaan soek vir jou ŉ Sussa op ŉ ander plek.  Is jy gepak? 

LOEK: Gepak?  Wat moet ek pak? 

DOROTHEA: Jou goed. sodat jy jou lyf van hierdie werf kan afkry. 

LOEK: Ek het nie goed nie.  Ek het jou mos gesê ek reis lig.  Maar hoekom 

moet ek my lyf wegkry hier? 

DOROTHEA: Nou sal jy sowaar dít staan en vra.  Sorg dat jy wegkom hier, die een 

nag wat ek jou gegun het, is verby. 

LOEK: Ai, ai, ai.  Is dít soos mens met ŉ lank verlore broer maak? 

GERTUIDA: Verlore broer?  ŉ Satanskind, ja. 

LOEK: Satanskind is darem maar ŉ sterk woord, Dorotheatjie. 

DOROTHEA: Ja, toe, daar’s erger woorde waarmee ek jou kan opgee.  Daag net hier 

op en kom doen jou voor vir een wat jy nie is nie. 

LOEK: Leer my eers maar ken, Dorothea.  Ek kan dinge vir jou doen. 

DOROTHEA: Watse dinge? 

LOEK: Hier’s baie wat reggemaak moet word.  Kyk hoe lyk die plek. 

DOROTHEA: Regmaak jý?  Met daardie fyn handjies van jou? 

LOEK: Moenie my hande onderskat nie.  My kop ook nie, ek is ŉ man met ŉ 

plan. 

DOROTHEA: Vir skelmstreke, ja. 

LOEK: Nee, vir heelmaak en nuutmaak.  Kyk byvoorbeeld na daardie Morris.  

Dis nie nodig dat die ding op blokke staan en verroes nie. 
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DOROTHEA: Die Morris?  Mm.  Jy’t dus klaar opgesom wat hier te ase is, nè?  As jy 

iets wil regmaak, kan jy met die telefoon begin. 

LOEK: Die foon?  Wat’s verkeerd met die foon? 

DOROTHEA: Moet jou nie so broodonskuldig hou nie, jy’t die ding se drade geknip. 

LOEK: Ek laat my darem nie so redeloos beskuldig nie, Dora. 

DOROTHEA: En daar is Bernarda se selfoon.  Wat het jy daarmee gemaak? 

LOEK: Wat sal ek met Bernarda se selfoon wil maak? 

DOROTHEA: Dit was hier op die tafel tot jy gekom het. 

LOEK: Nou’s dit weg? 

DOROTHEA: En jy die ene onbesoedeldheid.  Ons is afhanklik van ŉ foon.  Ons bly 

eenkant hier, ons móét ŉ foon hê wat werk. 

LOEK: (HY STAP UIT)  Nou laat ek gaan kyk.  Jy’t jou dalk vergis. 

DOROTHEA: Nee, bly waar jy is.  (VIR HAARSELF)  Nou’s die vloeksteen sowaar by 

my verby.  Laat hom nét iets probeer, ek wag hom met die stoofyster in.  

Vandag is daar moord in hierdie huis. 

LOEK: (WEER TERUG)  Dit ís so. 

DOROTHEA: (GEE ’N GIL) 

 

Die stoofyster val op die stoof. 

 

LOEK: Wat skrik jy so, Dorothea? 

DOROTHEA: Vir wat bekruip jy my? 

LOEK: Die foon ís dood, ek sal werk maak daarvan.  A, ek sien jy’t vir ons 

koffiewater aan die gang. 

DOROTHEA: Nie vir jou nie. 

LOEK: Haal sommer vir ons beskuit ook uit. 

DOROTHEA: Watse beskuit? 

LOEK: Daar in die trommel langs die kas. 

DOROTHEA: In die trommel langs die…  het jy rondgesnuffel hier? 

LOEK: Twee vir my.  Dit behoort my darem vir eers te hou. 

DOROTHEA: Vir eers? 

LOEK: Tot ek kom help met ontbyt maak. 
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DOROTHEA: Jy’s nie genooi nie.  Jy’t niks met die kosmakery te doen nie.  Die 

kokery is in Maria se hande vandat sy hier is. 

LOEK: Maria?  Hoekom moet sý die kos maak? 

DOROTHEA: Sy hou van kook.  Sy’s die kookvrou daar by hulle Fellowship.  Waarom 

ek nou ook die dinge met jou staan en bepraat, weet ek nie. 

LOEK: Ons kan enige iets met mekaar bespreek.  Soos broer en suster. 

DOROTHEA: Ek is nié jou suster nie. 

LOEK: Die koffiewater kook.  Ek sal gou moet sluk, die werk wag daar buite. 

DOROTHEA: Los die werk.  Jy’t vergeet jy moet hier weg vanoggend, nè? 

LOEK: Ek sal met die geute begin.  Dan is daar die waterpype.  En die tuin.  

Kyk hoe lyk dit daar.  Die houtrame het vernis ook nodig.  Ek sal geld 

nodig hê. 

DOROTHEA: Geld wat jy waar gaan kry? 

LOEK: Jy moet jou kredietkaart vir my gee. 

DOROTHEA: Oor my dooie liggaam.  Wat weet jy van my kredietkaart af? 

LOEK: Julle was gister by die bank.  Julle het gereël vir krediet. 

DOROTHEA: Hoe weet jy dit?  Was daardie twee susters van my se monde weer te 

groot? 

LOEK: Kom, Dorothea.  Skiet vir my die geld voor.  Ek sal jou terugbetaal as 

my deel loskom. 

DOROTHEA: Watter deel?  Jy’t g’n deel aan die erfgeld nie. 

 

Die ketel begin fluit. 

 

LOEK: Daar’s hy.  Die ketel sê dis koffietyd.  Maak jy solank die drinkgoed, ek 

sal vir ons die beskuit uithaal. 

 

Die ketel raak stil en daar word in ŉ beskuittrommel gegrawe. 

 

LOEK; Magtig, maar dis knewels dié.  Wie bak so? 

DOROTHEA: Hou op grawe daar.  Is jou hande gewas? 

LOEK: Moenie worrie nie, Loek se hande is altyd skoon.  So ja, kom sit, dan 

drink ons in vrede. 

 

Teegerei word hanteer. 
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LOEK: Daar’s hy, nou kan ons mekaar mooi in die oë kyk.  Julle het genoeg 

geld, Dorothea, ons kan dinge hier verander. 

DOROTHEA: Wat ons het, is krediet, dis nie vir uitmors nie. 

LOEK: Julle moet dit mý in die hand gee.  Binne ŉ week of twee sal julle 

hierdie plek nie ken nie. 

 

Toneel wissel na middag in die woonkamer. 

 

BERNARDA: (SY GAAP EN PRAAT DEUR DIE SLAAP)  Hi, Dorothea. 

DOROTHEA: Middag, Bernarda.  Is dit nou die tyd om op te staan? 

BERNARDA: Oh, well.  What are you doing? 

DOROTHEA: Iémand moet die plek hier aan die kant kry.  Slaap Maria nog? 

MARIA: (VAN ’N AFSTAND AF)  Hier is ek. 

DOROTHEA: Mm.  Uiteindelik. 

MARIA: (BEWEEG NADER)  Dis die onnodige gewaghouery deur die nag. 

DOROTHEA: Jý is een om te praat van waghou. 

MARIA: Ons moet op die Here vertrou, Dorothea. 

DOROTHEA: Vertrou terwyl ons niks aan ons eie heil doen nie?  Jy soek maar altyd 

iemand om jou verantwoordelikhede oor te neem, nè? 

MARIA: (STAP WEG)  Ek gaan maak vir ons tee. 

BERNARDA: Waar is Loek? 

DOROTHEA: Hy’s hier buite dink ek. 

BERNARDA: Hy’t gisteraand gesê daar's goed wat hy moet koop. 

DOROTHEA: Waarmee weet ek nie.  Het sowaar die vermetelheid om vanoggend my 

kredietkaart uit my te probeer kry. 

BERNARDA: Het jy dit vir hom gegee? 

DOROTHEA: Beslis nie.  ŉ Bedrieër soos hy. 

BERNARDA: Hy’t gisteraand myne gevat. 

MARIA: (UIT DIE KOMBUIS)  Ek het myne ook vir hom gegee. 

DOROTHEA: Is julle dol in julle koppe?  Hy gaan julle uitroei! 

BERNARDA: Hy’t geld nodig vir die regmaak van die Morris. 

MARIA: En dalk goedjies vir homself.  Ons kan hom tog nie kaal laat loop nie. 

BERNARDA: Oe-hoe kaal?  That sounds promising! 
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DOROTHEA: Bernarda!  Julle het ŉ onnooslike ding hier aangevang. 

BERNARDA: Ag, Dorothea, he’s such a sweetie. 

DOROTHEA: Wag maar en kyk of daardie sweetie van jou terugkom met jou kaart. 

MARIA: (BEWEEG NADER)  Ons moet net vertrou, Dorothea. 

DOROTHEA: Vertrou in jou maai in, Maria.  As jy jou eie ellende veroorsaak, moet jy 

nie verwag ander moet jou uit die gemors kry nie. 

LOEK: (HY SING OP ’N AFSTAND VAN DIE STOEP AF)  I've got a wonderful 

feeling, everything’s going my way. 

MARIA: Daar is hy!  Sien jy nou, Dorothea? 

BERNARDA: Loek! 

LOEK: Sjoe, my arms is af.  Sal julle goeie dames my kom help indra hier? 

DOROTHEA: Wat indra? 

LOEK: Die goed hier buite op die stoep. 

BERNARDA: (SY BEWEEG WEG)  Laat ons gaan help.  (SY PRAAT OP ’N 

AFSTAND VAN DIE STOEP AF)  Sjoe, all these boxes!  Hoe’t jy dit hier 

gekry, Loek? 

LOEK: Moenie nog vra nie. 

DOROTHEA: Dit klink my die man het die winkels gaan staan en leeg koop.  (SY 

BEWEEG WEG)  Kom ons gaan help tog maar.  Kom jy, Maria?  Of het 

jy jou handjies vir die saligheid belowe? 

MARIA: Laat julle dit bring.  Ek sal solank plek maak hier. 

 

Swaar kartonhouers word in die agtergrond op die stoep rondgeskuif. 

 

BERNARDA: (SY BEWEEG STEUNEND NADER)  Good heavens, but this box is 

loaded! 

 

Die eerste kartonhouer word op die tafel neergesit. 

 

BERNARDA: (UITASEM)  Maria, you”re just standing there,  Vir wat kom help jy nie? 

MARIA: Ek het vir Dorothea gesê ek sal bietjie regskuif hier. 

BERNARDA: Mm.  Soos altyd the easy way out, nè?. 

LOEK: (BEWEEG TOT OP MIK)  Nou sal ons kan feesvier, julle. 
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DOROTHEA: (BEWEEG TOT OP MIK)  Ons het gŉ ŉ fees nodig nie.  En dis nie ŉ 

hotel hierdie nie. 

 

Nog houers word op tafel die neergesit. 

 

MARIA: Alles eetgoed! 

LOEK: Ja, alles eetgoed.  Ons gaan hierdie stoof laat werk, Maria.  Ek en jy.  

Ek hoor jy sorg vir die etes hier.  Ons gaan bak en brou, elke dag ŉ 

nuwe dis voorsit.  Vanaand Italiaans.  Môre Frans.  Die dag daarna 

Meksikaans.  Dan Chinees. 

 

Die toneel wissel na die stoepkamer. 

 

BERNARDA: (GEDEMP)  Loek.  Loek, is jy wakker?  Loek! 

LOEK: (DEUR DIE SLAAP)  Huh? 

BERNARDA: Dis ek, Bernarda. 

LOEK: Bernarda?  Hoe laat is dit? 

BERNARDA: Ek weet nie.  Dis nag. 

LOEK: Hoe’s dit dan dat jy nie in jou bed is nie? 

BERNARDA: Ek…  Ek wil net bietjie gesels. 

LOEK: Gesels? 

BERNARDA: Laat my net ŉ rukkie hier by jou sit. 

LOEK: (KREUN) 

BERNARDA: Net ŉ rukkie, Loek.  Jy kan net so lê. 

LOEK: (HY SUG)  Laat ek die kers hier raakgevat kry, vir ons lig maak. 

 

ŉ Vuurhoutjie word getrek. 

 

LOEK: Dáár’s hy.  Kom.  Kom ons sit sommer hier op die bed.  Wag, ek skuif 

bietjie op.  So ja.  Wat is dit wat jou so rondjaag? 

BERNARDA: Niks.  Alles.  Ek weet nie. 

LOEK: (HY GAAP) 

BERNARDA: Ek is bly Dorothea het toegelaat dat jy nog ŉ paar dae bly. 

LOEK: Ja.  Dit het nogal oorreding gekos. 

BERNARDA: Jy’s nie regtig ons broer nie, is jy? 
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LOEK: (HY GEE ’N FLOU LAGGIE)  Ek is net wat julle wil hê ek moet wees.  

Beskou my maar gewoon as ŉ besoeker. 

BERNARDA: ŉ Besoeker?  ŉ Besoeker, ja.  Nie ons broer nie.  Jy’s net ŉ man.  En 

dis lekker met jou hier.  Selfs Dorothea sê dis goed om vir ŉ 

verandering ŉ man om die huis te hê.  Dinge lyk skoon anders vandat jy 

hier is. 

LOEK: Daar’s nog baie wat gedoen moet word. 

BERNARDA: (POUSE)  Dink jy… dink jy ek is ŉ has been, Loek? 

LOEK: ŉ Has been?  Nee, hoekom sal ek so dink? 

BERNARDA: Dorothea sê ek is. 

LOEK: Jy hoef jou nie aan Dorothea se mening te steur nie. 

BERNARDA: Eintlik sê almal dit. 

LOEK: Wie is almal? 

BERNARDA: Die toneelmense. 

LOEK: Toneelmense? 

BERNARDA: Hulle bied deesdae vir my net ouvrou rolle aan. 

LOEK: Soos? 

BERNARDA: Ek het ŉ aanbod van Nasionale Teater om Bernarda Alba te speel. 

LOEK: Maar dis wonderlik! 

BERNARDA: Wat is wonderlik daaraan? 

LOEK: Dis ŉ sterk rol. 

BERNARDA: Vir ŉ vrou van sestig, ja.  ŉ Bitterbek wat haar vyf dogters met ŉ 

ysterhand regeer.  Ek sweer ek is net die rol aangebied oor my naam.  

(MINAGTEND)  Bernarda.  Ek pes dit van kleintyd af. 

LOEK: Ai, Bernarda. 

BERNARDA: Niemand onthou meer hoe ek destyds as Nora was nie. 

LOEK: Nora in Poppehuis? 

BERNARDA: Ken jy dit? 

LOEK: Die hele teks.  Waar was jy op die verhoog daarmee? 

BERNARDA: Die land vol.  Die Staatsteater in Pretoria.  Die Mark in Johannesburg.  

Op openbare versoek ’n ekstra seisoen in die Baxter. 

LOEK: Die Baxter?  1999?  Was dit sowaar jý in die rol van Nora? 
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BERNARDA: (OPGEWONDE)  Het jy dit gesien? 

LOEK: Beter kon daar nie  Hoe oud was jy toe? 

BERNARDA: Net oor die twintig. 

LOEK: Jy was ŉ regte poppie in daardie pophuis. 

BERNARDA: Jy sê jy ken die teks? 

LOEK: Woord vir woord.  Ek het gewens ek kon die rol van Torvald speel. 

BERNARDA: Nou kom ons doen dit. 

LOEK: Doen wat? 

BERNARDA: Kom ons speel dit deur. 

LOEK: Nou? 

BERNARDA: Waarom nie? 

LOEK: Ons los dit tot môre, Bernarda.  Dan speel ons dit vir die ander twee. 

BERNARDA: Nee, nou.  Dit kan Torvald se studeerkamer wees dié.  Gee die kers, 

dan gaan ek stoep toe.  Ons kan die stoep die woonkamer maak. 

LOEK: Ons moet slaap inkry, Bernarda.  Gaan bed toe. 

BERNARDA: Nee, jy ís nou wakker.  Ons begin by die begin.  Jy hier agter die toe 

deur, ek in die woonkamer, besig met die Kersboom.  (SY BEWEEG 

WEG)  As jy my hoor neurie, begin jy praat. 

LOEK: (HY ROEP AGTERNA)  Nee wag, Bernarda!.  Dis laat, en ek is moeg.  

(HY SUG) 

 

Die deur word oop- en dan toegemaak.  Die toneel wissel na die stoep. 

 

BERNARDA: (SY NEURIE SAG DIE WYSIE VAN THE LITTLE DRUMMER BOY)  

Tram tram tram tram tram-tram-tram tram, ens. 

LOEK: (HY ROEP LUSTELOOS VAN AGTER DIE TOE DEUR)  Is dit my liefie 

wat daar kwinkeleer? 

BERNARDA: Nie my liefie nie, Loek, my leeurikie. 

LOEK: Wat? 

BERNARDA: Die woorde is ‘my leeurikie’.  Onthou, ek is jou liewe klein voëltjie. 

LOEK: (MEER OORTUIGEND)  Is dit my leeurikie wat daar kwinkeleer? 

BERNARDA: Ja, dit is, Torvald. 

LOEK: Is die eekhorinkie daar aan’t rondskarrel? 
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BERNARDA: Ja! 

LOEK: Wanneer het die eekhoring gekom? 

BERNARDA: Sopas.  Kom hier, Torvald, kom kyk wat het ek gekoop. 

 

Loek maak die deur oop. 

 

LOEK: (HY LOOP TOT BY BERNARDA)  Gekoop?  Al daardie goed?  Het my 

verkwistertjie alweer die geld laat vlieg? 

BERNARDA: Sies, Torvald, ons kan tog seker nou ŉ bietjie ekstra uitgee?  Dis die 

eerste Kersfees wat ons nie hoef af te knyp nie. 

LOEK: Kom, kom, ons kan nie bekostig om geld rond te gooi nie. 

BERNARDA: Hoekom nie, Torvald?  Laat ons maar ŉ bietjie meer uitgee.  Net ŉ 

ietsie bietsie ekstra.  Binnekort gaan jy tog hope meer verdien. 

LOEK: Maar dis nog ŉ ruk voordat ek my groter salaris kry. 

BERNARDA: Wat maak dit saak?  Intussen kan ons mos maar leen. 

LOEK: Nora!  Steeds maar my klein leegkoppie, nè?  Gestel ek leen ŉ duisend 

Rand vandag en môre speel jy mooiweer daarmee.  ŉ Dakteël kan 

afwaai en my brein uitslaat. 

BERNARDA: (SY TREK HAAR ASEM IN)  Hoe kan jy so ŉ aaklige ding sê? 

LOEK: Maar sê nou dit gebeur.  Wat dan? 

BERNARDA: Dan sal dit vir my om’t ewe wees of daar skuld is of nie. 

LOEK: Wat van die skuldeisers? 

BERNARDA: Og, húlle!  Wie gee vir hulle om? 

LOEK: Nora, Nora!  Wat vir ŉ vrou is jy!  Maar ernstig nou.  Jy ken my 

beginsels oor geldsake, Nora.  Geen skuld nie! 

BERNARDA: (POUSE)  Goed so, Torvald.  Nes jy verlang. 

LOEK: Kom nou.  My klein leeurike moenie haar vlerkies so laat hang nie.  Kyk 

nou.  Is my eekhorinkie nou diklip? 

BERNARDA: Jy moet my nou teen jou vastrek, Loek.  (POUSE) Stywer.  Loek, hou 

my vas. 

LOEK: Nee, wag nou.  Bernarda!  Wat probeer jy doen? 

BERNARDA: (HAAR ASEM JAAG EFFENS)  Ek speel Nora, Loek. 

LOEK: Nee is nie!.  Jy druk jou lyf... ek… jy klim in my in! 
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BERNARDA: (SY TREK HAAR ASEM STERK IN) 

LOEK: Probeer jy my verlei, Bernarda? 

BERNARDA: (UITDAGEND)  And if I do, what are you going to do about it? 

LOEK: (HY STAAN TERUG)  Bernarda! 

BERNARDA: Wat ís jy, Loek?  Ek het al gewonder wat jy in daardie fancy broek van 

jou het.  Is jy ooit ŉ man? 

LOEK: Daaraan hoef jy nie te twyfel nie. 

BERNARDA: Gŉ man het my al ooit weggewys nie. 

LOEK: En van jou baie mans kon jy nie een behou nie. 

 

Bernarda klap Loek met mening deur sy gesig. 

 

LOEK: (HY TREK SY ASEM SKERP IN)  Is jy nou tevrede, of moet ek my 

ander wang ook vir jou draai? 

BERNARDA: (SY BEGIN HUIL) 

LOEK: Kom, huil gaan nie help nie. 

BERNARDA: Ek…ek is jammer. 

LOEK: Vergeet dit. 

BERNARDA: Maar ek ís jammer, Loek.  Regtig.  (POUSE)  Loek, die mans.  Wat 

weet jy van my, Loek? 

LOEK: Eintlik alles. 

BERNARDA: Alles? 

LOEK: Dat jy ŉ vrou is wat haarself nie lief genoeg het nie.  Nou moet ander 

haar verseker dat sy oulik is.  Mans veral.  En gehore.  Jy wil keer op 

keer die middelpunt van belangstelling wees.  Toegejuig word. 

BERNARDA: Wat is fout daarmee?  Ek is ŉ aktrise. 

LOEK: Om aktrise te wees, is een ding.  Maar ’n verslawing aan roem kan ŉ 

belemmering wees. 

BERNARDA: ŉ Belemmering? 

LOEK: Dink mooi oor jouself.  Jy’s ŉ vrou van in die veertig, maar jy wil nog 

steeds die twintigjarige Nora wees.  Die leeurikie wat Torvald in sy 

koutjie aanhou. 

BERNARDA: Ek was goed in daardie rol. 
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LOEK: Jy was, ja.  Maar dis verby, Bernarda.  Jy is nou ŉ ryper vrou. 

BERNARDA: Ek is bang, Loek. 

LOEK: Bang? 

BERNARDA: Bang vir wat voorlê.  Vir oudword. 

LOEK: Bang wees, is die grootste remskoen aan ŉ lewe wat bedoel is om 

voluit geleef te word.  Dit hou jou gevange in ŉ klein wêreldjie.  En 

daar’s niks te vrees aan oudword nie.  Gryp die hier en nou.  Gryp elke 

jaar wat bykom met lewenslus.  Aanvaar jouself as ŉ vrou met die 

potensiaal om die hoogste sport te bereik. 

BERNARDA: Hoe doen ek dit? 

LOEK: Maklik.  Aanvaar die rol van Bernarda Alba. 

 

Die toneel wissel na die kombuis.  Daar word by die stoof gewerskaf. 

 

LOEK: Hoe vorder jy met die pastei, Maria?  Die oond sê hy’s reg vir ons. 

MARIA: Dis nog net die korinte, dan rol ek toe. 

LOEK: Ons sal moet roer, die skadu’s raak klaar weer lank. 

MARIA: Hoe kry jy dit reg, Loek? 

LOEK: Waarvan praat jy? 

MARIA: Dis nou al langer as ŉ maand wat jy hier is en elke dag kom jy met ŉ 

nuwe resep vorendag. 

LOEK: As ŉ man sy lewe lank vir homself moes sorg, leer hy maar. 

MARIA: Maar so uit jou kop.  Hoe onthou jy als? 

LOEK: (HY LAG)  Ek glo nie ek het al ŉ gereg twee keer dieselfde gemaak nie.  

Ek maak maar soos die gees my lei. 

MARIA: Jy moes ŉ sjef gewees het.  ŉ Opperkok in ŉ paleis. 

LOEK: En jy? 

MARIA: Ag, ek maak maar gaar wat daar by die Fellowship beskikbaar kom. 

LOEK: Dit klink nie juis opwindend nie. 

MARIA: Dit ís nie opwindend nie.  Aag maar wat, ek gee nie juis om nie.  Hier, jy 

kan maar insit, die spulletjie is toegerol. 

 

Die oonddeur word oopgemaak, die pan word in die oond gesit en die 

oonddeur word weer toegemaak. 
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LOEK: Nou hoekom dan?  Hoekom hou jy aan om vir die Fellowship te kook as 

dit jou nie stimuleer nie? 

MARIA: Dis my Christenplig. 

LOEK: Jou Christenplig?  Is dít wat daardie aanvoerder van julle jou laat glo? 

MARIA: Hy’s nie ons aanvoerder nie, hy’s ŉ profeet.  Hy’t die gawe van 

profetiese visie. 

LOEK: En leef in weelde.  Wat betaal hy jou vir jou werk in sy kombuis? 

MARIA: Hy gee my ŉ dak oor my kop en ek ly nie honger nie.  Van tyd tot tyd 

kry ek iets vir klere. 

LOEK: Dis mos nie ŉ lewe nie, Maria.  Hoe’t jy by die plek beland? 

MARIA: Na my man se dood was daar skuld en ek is vir niks opgelei nie. 

LOEK: Toe neem die Fellowship jou in. 

MARIA: Ja, toe neem hulle my in. 

LOEK: En maak van jou ŉ slaaf. 

MARIA: In diens van die Here, ja. 

LOEK: Of In diens van daardie kamma-profeet?  Dink mooi, Maria.  Is jy 

gelukkig? 

MARIA: Ek is nie óngelukkig nie. 

LOEK: Is dit genoeg? 

MARIA: Hoe bedoel jy? 

LOEK: Wat wil jy die graagste doen?  Wat is jou passie?  Waaroor het jy in jou 

jongdae gedroom? 

MARIA: Dit was maar altyd bak en brou.  Ek het gedroom ek is die beste kok. 

LOEK: Waar’s daardie droom nou? 

MARIA: Ek is gemaklik met wat ek het. 

LOEK: En bang om uit daardie gemaksone te breek.  Stel jou visier hoog, 

Maria.  Moet nooit ophou droom nie.  Moenie maak soos ek nie. 

MARIA: Hoe het jy gemaak? 

LOEK: Uitgestel totdat dit te laat was. 

MARIA: Ek verstaan nie. 

LOEK: ŉ Paar jaar gelede het alles vir my verander. 

MARIA: Hoe verander? 
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LOEK: Ek het by die punt gekom waarby ons almal uiteindelik by uitkom.  Toe 

kon ek terugkyk op my lewe en ek was spyt. 

MARIA: Waaroor? 

LOEK: My grense was ŉ nuttelose gesoek. 

MARIA; Gesoek?  Waarna? 

LOEK: Na my eie ouers.  Moenie dat jou grense jou inhok nie, Maria.  Leef jou 

passie uit.  Gaan Italië toe.  Of na Frankryk, dalk Switserland.  Daar is 

hotelskole waarin jy jou kan uitleef. 

 

Die toneel wissel na ŉ straat waar ŉ motor met slepende bande tot 

stilstand kom.  Die enjin word afgeskakel. 

 

LOEK: (ROEP)  En nou, Dorothea?  Waarheen slaan jy voet so vroeg in die 

oggend? 

DOROTHEA: (VAN ’N AFSTAND AF)  Ek is op pad dorp toe.  Polisiestasie toe om jou 

te gaan aangee. 

LOEK: Polisie toe?  A-nee-a. 

 

Loek maak die motordeur oop, klim uit die kar en slaan die deur weer toe. 

 

LOEK: Wat het ek gesondig? 

DOROTHEA: Sal jy nog vra.  (SY LOOP NADER)  Gister verdwyn jy net met die 

Morris. 

LOEK: Há, die Morris.  Jy’t nie gedink ek sal jou ou karretjie weer van die 

blokke afkry nie, nè? 

DOROTHEA: Waar ís my kar? 

LOEK: Ingeruil vir dié blink ryding. 

DOROTHEA: Ingeruil? 

LOEK: Mooi, nè, of wat praat ek als? 

DOROTHEA: Ingeruil met watse geld? 

LOEK: Kom, Dorothea, ons gaan nie ons koppe breek oor geld nie. 

DOROTHEA: Jy kan maklik praat.  Dis nie jóú geld wat jy rondgooi nie. 

LOEK: Hoe lyk hy vir jou?  Hy’s uit die boks en van die heel luuksste. 

DOROTHEA: Ek glo dit nie.  Jy’t jou vergryp! 
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LOEK: Nee, man.  Wat jy hier voor jou sien is doelwit.  Vernuwing.  Hoop. 

DOROTHEA: (SY LAG BITTER)  Hoop?  Hoop het ek lankal opgegee. 

LOEK: Nee, nee, nee.  Jy’s net tydelik vasgevang in die grense wat jy om 

jouself gebou het. 

DOROTHEA: Watse grense? 

LOEK: Dit kan baie name genoem word.  Maar uiteindelik kom dit bloot daarop 

neer dat jy visieloos geword het. 

DOROTHEA: Visieloos? 

LOEK: Jy bly vaskyk teen daardie Rivierstraathuis se mure wat jou inhok. 

DOROTHEA: Dis omstandighede. 

LOEK: Wat jy toelaat, ja.  Kom, ons kan nie hier langs die pad staan en 

redekawel nie.  Kom klim in.  (HY STAP WEG OM AAN DIE 

PASSASIERSKANT VAN DIE MOTOR TE KOM)  Kom, ek gaan wys 

jou hoe lyk die wêreld. 

DOROTHEA: Ek het nie behoefte aan die wêreld nie. 

LOEK: Kom klim in, ek hou die deur vir jou oop.  Jy sal nie glo hoe mens oor 

die aarde vlieg met ŉ ryding soos dié nie. 

DOROTHEA: As ek…  As ek klim, is dit om huis toe te gaan. 

LOEK: Kom klim net. 

 

Die toneel wissel na die binnekant van die motor.  Die motordeure word 

toegeslaan. 

 

LOEK: En toe, hoe sit hy?  Kom ek help jou met die veiligheidsgordel. 

DOROTHEA: (SY PRAAT MET HAARSELF)  Ek weet ek het alweer ŉ fout gemaak, 

ek ken myself. 

LOEK: Wat sê jy? 

DOROTHEA: Ek wil by die huis kom. 

LOEK: As jy eers voel hoe hierdie wa in die oop pad vuurmaak onder jou, gaan 

jy vra om nooit uit te klim nie, hoor vir my. 

DOROTHEA: Vat my huis toe. 

LOEK: Hy’s mooi nè?  En ruik die nuutgeit. 

DOROTHEA: Ek sê huis toe, Loek! 
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Die enjin word aangeskakel en luier ŉ ruk voordat die motor met ŉ vaart 

wegtrek. 

 

LOEK: (LAG)  Daar’s hy.  Ou wêreld, hier kom ons! 

DOROTHEA: (BENOUD)  Stadig.  Stadig, Loek! 

LOEK: (TRIOMFANTLIK)  So voel vryheid, Dorothea.  Sit agteroor en voel hoe 

die aarde voor jou oopmaak! 

DOROTHEA: Waar gaan jy?  Die huis sit mos diékant toe. 

LOEK: (HY LAG VROLIK)  Wie sê ons gaan huis toe? 

DOROTHEA: Ek gaan jou aankla, Loek.  Draai om! 

LOEK: Ontspan, Dorothea.  Voel die krag van die kar.  Voel hoe dit jou na 

verre horisonne vat. 

DOROTHEA: My tyd vir horisonne is verby. 

LOEK: Dis nooit verby nie.  Jy moet net leer om weg te kom uit die gesloer wat 

jy van jou lewe gemaak het.  Gee jou eerste tree weg daaruit. 

 

Die motor verminder spoed en daar word na ŉ laer rat oorgeskakel. 

 

DOROTHEA: En nou?  Hoekom draai jy hier in? 

LOEK: Aphrodite’s Touch.  Dis ŉ mooi tuin wat hulle hier het, nè? 

DOROTHEA: Aphrodite’s Touch?  Watse plek is dit? 

LOEK: Aphrodite se gees heers hier.  Dis ŉ plek waar hulle mooi vrouens nog 

mooier maak. 

DOROTHEA: Nou wat soek ons by so ŉ plek? 

 

Die motor hou stil en die enjin word afgeskakel. 

 

LOEK: Jy’s hier inbespreek vir die dag. 

DOROTHEA: Inbespreek om wat te doen? 

LOEK: Om ŉ dag lank te ontspan.  Hulle gaan jou pamperlang met ŉ spa, 

massering, ŉ manikuur en ŉ ete vir ŉ fynproewer. 

DOROTHEA: Ly jy aan hondsdolheid, Loek?  Masseer nogal.  Ek laat my nie betas 

nie.  Vat my huis toe. 

LOEK: Probeer dit net hierdie keer, Dorothea. 
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DOROTHEA: Ons ry nou dadelik, of ek klim uit en loop.  Ek waarsku jou, ek klim hier 

uit en loop polisiestasie toe. 

LOEK: Kom ons sit net eers ŉ rukkie. 

DOROTHEA: Om wat te doen? 

LOEK: Moet ons noodwendig iets doen? 

DOROTHEA: Ons kan nie net sit nie.  Daar’s pligte wat wag. 

LOEK: Mens moet jou soms kan losmaak van jou sogenaamde verpligtinge.  

Net kan doen wat vir jou lekker is.  Ken jy die storie van die arend en 

die hoenders? 

DOROTHEA: Nee ek ken nie.  Waaroor gaan dit? 

LOEK: Oor die arend wat onder die hoenders uitgebroei het.  Toe dink hy hy is 

ŉ hoender en bly sy lewe lank opgehok saam met hulle.  Hy’t nooit 

besef hy kan sy vlerke sprei nie.  Dat hy vry kan rondvlieg nie.  Kan 

rondsweef nie.  Hoër as die wolke! 

DOROTHEA: Ek sien.  Wat wil jy daarmee vir my sê? 

LOEK: Dat jý ŉ arend is, Dorothea.  Jy moet wegkom van jou jare se geswoeg 

daar in die Rivierstraathuis.  Jy is nog jonk genoeg.  Jy sal nog kan 

berge klim.  Kan skuba duik.  Kan valskerm spring.  Alles wat jy nog 

altyd wou doen. 

DOROTHEA: Dis makliker gesê as gedaan. 

LOEK: Gee net jou eerste tree. 

DOROTHEA: Hoe doen ek dit? 

LOEK: Daar’s die ingang na Aphrodite’s Touch.  Jou eerste tree gaan gee jou 

oor daardie drumpel. 

 

Die toneel wissel na die woonkamer waar die sporadiese werking van ŉ 

naaimasjien gehoor kan word. 

 

BERNARDA: En dié mooi lap, Dorothea? 

DOROTHEA: Dit was al die jare hier in ’n kis weggesluit. 

MARIA: (SY SING SAG VANUIT DIE KOUMBUIS)  Molly put the kettle on (3X), 

we’ll all have tea.  (HAAR SANG GAAN VOORT ONDER DIE 

VOLGENDE DIALOOG) 



34 

BERNARDA: Is die rok vir jou? 

DOROTHEA: Vir my, ja, Bernarda. 

BERNARDA: Nogal mod, moet ek sê. 

DOROTHEA: As ek net die spul aanmekaar kan kry.  Die ou Singer foeter 

vanoggend. 

BERNARDA: Koop ŉ nuwe een.  Jy kán tog nou. 

DOROTHEA: Ek kan seker, ja. 

BERNARDA: Ek sien jou al hierin.  Jy’s ŉ mooi vrou, Dorothea.  Mens sien dit vandat 

jy jou hare so laat loshang.  Is dit Loek se invloed? 

DOROTHEA: (SELFBEWUS)  Dis lente, dis al.  Genoeg lentes het by my 

verbygegaan. 

MARIA: (SY BEWEEG NADER)  Het julle gesien hoe blom die appelboom daar 

in die agterplaas?  Hy’s die ene Oktober. 

BERNARDA: Jou vrolikheid daar in die kombuis het dit vir ons gesê. 

 

Daar is die hantering van eetgerei as tee geskink word. 

 

MARIA: Hier is julle tee.  Ek wou Loek ook nooi, maar ek sien hom nêrens. 

DOROTHEA: Los hom.  Hy hou hom seker maar besig iewers.  Ek verbeel my hy’t 

iets gesê van lemoenbome wat geplant moet kom. 

BERNARDA: Onse Loek.  Dis goed dat jy hom laat aanbly het, Dorothea.  In die weke 

wat hy hier is... die plek lyk skoon anders.  Ek kan julle nou maar sê 

ook.  Hy’t my oortuig om terug te keer verhoog toe. 

DOROTHEA: Ek dag jy was nooit onder daardie ligte uit nie. 

BERNARDA: Ek gaan Jos Meiring se aanbod aanvaar om Bernarda Alba te speel in 

sy produksie. 

MARIA: Loek het my ook die lig laat sien.  Ek gaan nie terug Fellowship toe nie. 

BERNARDA: Nè?  Waarheen gaan jy? 

MARIA: Europa toe.  Na die sjefskole in Italië, Frankryk, Switserland.  As ek 

terugkom sit ek vir julle ŉ nouvelle cuisine voor. 

 

Die telefoon lui. 

 

MARIA: Die foon!  Die foon lui!  Hoor daar, die foon is weer reg! 
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DOROTHEA: Antwoord die ding, Maria, moenie net daar staan en skree nie. 

BERNARDA: My dear.  Na byna twee maande, nóú skielik. 

 

Die telefoon hou op lui as Maria die gehoorstuk van die mik afhaal. 

 

MARIA: Hallo. 

LATEGAN: (HY PRAAT AAN DIE ANDERKANT VAN DIE TELEFOONLYN)  Is dit 

die Gous-huis? 

MARIA: (GEDEMP)  Dis die prokureur. 

DOROTHEA: Gee hier. 

 

Dorothea se stoel skuur oor die vloer as sy opstaan en telefoon toe loop. 

 

DOROTHEA: Gee, Maria.  Gee dat ek met die man praat.  Hallo. 

LATEGAN: Hallo, Dorothea.  Dis Lategan hier. 

DOROTHEA: Môre, Meneer. 

LATEGAN: Sjoe, maar mens sukkel om julle in die hande te kry. 

DOROTHEA: Die foon was buite werking en ons kon nie hier weg nie. 

LATEGAN: Ek het nuus vir julle. 

DOROTHEA: Nuus? 

LATEGAN: Julle broer.  Ons kon hom uiteindelik positief identifiseer. 

DOROTHEA: Hy’s hier, Meneer, vir byna twee maande al. 

LATEGAN: Dis tog onmoontlik, Dorothea. 

DOROTHEA: Onmoontlik? 

LATEGAN: Hy’s jare gelede al oorlede. 

DOROTHEA: Jare gelede.  Oorlede, sê jy? 

LATEGAN: Dis wat ek sê, ja. 

DOROTHEA: Is julle seker dis hý? 

LATEGAN: Die DNS stem honderd persent ooreen. 

DOROTHEA: Hou net so ŉ oomblik aan, meneer Lategan.  (GEDEMP)  Bernarda, 

gaan roep vir Loek, hy moet kom verduidelik hier. 

LATEGAN: Dorothea. 

DOROTHEA: Ek verstaan dit nie, Meneer.  Hier is ŉ man wat beweer hý is Lukas 

Johannes du Toit. 
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LATEGAN: Dorothea!  Dis sweerlik ŉ swendelaar.  Hoe kon julle ŉ vreemdeling 

daar toelaat? 

DOROTHEA: Hy’t net hier opgedaag. 

LATEGAN: Baie skelms daag by sagte teikens op.  Het hy julle enige geld gevra? 

DOROTHEA: Hier’s baie dinge wat reggemaak moes word, Meneer. 

LATEGAN: Ai, Dorothea. 

DOROTHEA: Net ŉ oomblik, Meneer.  En nou Bernarda?  Hoe staan jy daar asof jy ŉ 

spook gesien het? 

BERNARDA: Julle moet gaan kyk daarbuite. 

DOROTHEA: Wat kom kyk? 

BERNARDA: Alles.  En Loek is weg. 

DOROTHEA: Loek weg?  Het jy behoorlik gekyk? 

BERNARDA: Dit was nie vir my nodig om verder te kyk nie, hy’s weg met nuwe kar 

en al. 

LATEGAN: Dorothea?  Wat is aan die gang daar by julle? 

DOROTHEA:  Meneer.  Meneer Lategan, ek bel later terug. 

LATEGAN: Ek dink julle moet inkom hierheen, Dorothea. 

DOROTHEA: Later, Meneer.  Ons sál inkom. 

 

Dorothea sit die gehoorstuk terug op sy mik. 

 

DOROTHEA: Julle met julle Loek.  Ek het julle gesê die man is ŉ skelm.  Hy en sy 

slimpraatjies.  Kom doen hom voor as ons broer.  Dié is jare gelede al 

oorlede. 

BERNARDA: Julle moet gaan kyk hoe lyk dit daar buite.  Alles is nog net soos dit was 

voordat Loek gekom het. 

DOROTHEA: Wát? 

MARIA: Nog net so verwaarloos? 

BERNARDA: Selfs die ou Morris staan nog op sy blokke.  Het jy gesê Lukas 

Johannes is jare al dood, Dorothea? 

DOROTHEA: Lategan het dit gesê. 

MARIA: Loek het iets genoem. 

DOROTHEA: Wat genoem? 
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MARIA: Hy’t gesê hy’t ŉ paar jaar gelede verander. 

DOROTHEA: Hoe verander? 

MARIA: Seker oorgegaan in ŉ ander soort bestaan. 

BERNARDA: En ek het hom een aand met mening geklap.  Toe wys dit niks.  

Kompleet soos iemand wat nie ŉ druppel bloed in sy lyf het nie. 

MARIA: Nou weet ek.  Dit ís hy wat hier was. 

DOROTHEA: Is jy nou besimpeld, Maria?  Die man lê al jare onder grond. 

MARIA: Wel, iets was hier.  ŉ Gees miskien.  ŉ Soort teenwoordigheid. 

BERNARDA: En daardie witte klere van Loek.  Dit het nooit vuil geword nie. 

DOROTHEA: Julle jaag nou spoke.  Hier was niemand nie. 

BERNARDA: Nou hoe verklaar jy die afgelope twee maande?  Iéts was hier. 

DOROTHEA: Niks was hier nie.  Niemand nie.  Julle sien self hier het niks verander 

nie. 

BERNARDA: Óns het verander.  Kyk na jou.  Die hare wat nie meer soos miskoekies 

op jou ore sit nie.  Hierdie nuwe rok.  Maria wat skielik besluit sy’s man 

genoeg om Europa uit te daag.  Ek wat terugkeer verhoog toe. 

DOROTHEA: Goed dan.  Na Ma se dood.  Ons het gepraat.  Geredeneer.  Baklei.  Dit 

het ons miskien gehelp om uit ons gevangenheid te kom.  Maar dat hier 

iemand was…  nee, hier was niemand nie.  Niemand nie, hoor julle!  

Verandering, die wyer sien, dit het uit onsself gekom. 

 

Die telefoon lui. 

 

DOROTHEA: Antwoord, Maria.  As dit Lategan is, sê ons kom in dorp toe. 

MARIA: Hallo, Maria wat praat. 

LOEK: (HY PRAAT AAN DIE ANDERKANT VAN DIE TELEFOONLYN)  Hallo, 

Maria. 

MARIA: (TREK HAAR ASEM SKERP IN)  Dis hý. 

DOROTHEA: Hy wie? 

MARIA: (HISTERIES)  Hý! 

DOROTHEA: Gee hier die foon, Maria.  Dorothea Gous wat praat. 

LOEK: Hallo, Dorothea. 

DOROTHEA: Loek?!  Verdomp.  Waar is jy? 
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LOEK: Op ŉ plek waar jy nie kan kom nie, Dorothea.  Nie noual nie. 

DOROTHEA: Ek is nie op pad na jou nie.  Jy sorg dat jy jou gesig hier kom wys. 

LOEK: My werk daar by julle is afgehandel. 

DOROTHEA: Watse werk?  Alles hier is nog net so verwaarloos.  Niks het verander 

nie.  Dis asof jy nooit hier was nie. 

LOEK: Miskien wás ek nie.  Solank jy net onthou jy is ŉ arend, Dorothea.  Julle 

al drie is arende.  (SY STEM STERF GELEIDELIK WEG0  Die vryheid 

van die hele hemelruim is daar vir julle. 

DOROTHEA: Die oopte van die wye lug.  Loek?  (DRINGENDER)  Loek.  Loek.  

Loek, is jy nog daar?  Loek? 

BERNARDA: (POUSE)  En as jy net so staan, Dorothea?  Gee, ek met Loek praat. 

DOROTHEA: Dit sal nie help nie, die lyn is dood. 

MARIA: Haai, julle!  Om te dink:  Loek praat met ons sommer so uit die hemel 

uit.  Wat het hy vir jou gesê, Dorothea? 

DOROTHEA: Hy’t gesê.  (POUSE)  Hy sê ons moet altyd onthou dat ons nie 

hoenders is nie. 

EINDE 


