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ONTRUIM:    

Opsomming 

Manus en Willemien Vermeulen, ‘n paartjie in hulle 70’s, moet na 47 jaar hulle groot, 

5-slaapkamerhuis ontruim, om sodoende “kleiner te gaan”. Hulle kan eenvoudig nie 

meer die groot erf behartig nie.  

Daar het nou kopers vir hulle huis tevoorskyn gekom en hulle moet voor die einde 

van die maand trek. Met albei hulle kinders oorsee, ontstaan die probleem  om te 

besluit watter meubels moet saamgaan en wat moet verkoop word.  Die nuwe 

meenthuis is veel kleiner as waaraan hulle gewoond was.  

Hulle skype gedurig met hulle dogter, Christelle, in Dubai, om haar met die nuwe 

verwikkelinge op hoogte te hou.  Hulle seun, Herman, in Kanada, bel gereëld, 

alhoewel hy sy eie agenda het.  

 Aanvanklik klink albei baie opgewonde oor die verskuiwing, maar dan begin hulle 

stry oor die draaibank en die groot geelhout eetkamertafel.  Spoedig blyk dit dat die 

ontruiming oor veel meer gaan as meubels en besittings. Daar is ook bagasie uit die 

verlede wat ontruim moet word.  

Manus kry ‘n vergete ou projektor en skyfies in die garage.  Die prentjies vertel die 

storie van ‘n jong paartjie wat eens gelukkig was sonder veel besittings. ‘n Paartjie  

wat vrolik op hulle kombuistafel gedans het.   

Manus en Willemien ontdek dat hulle  na die begin van hulle huwelik sal moet reis, 

voordat hulle weer op ‘n tafel kan dans. 
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                                                       ONTRUIM 

 

Verhoog:   

Die Vermeulens se woonkamer:  Bank, boekrak, tafel met twee stoele, ‘n toonbank 

met ketel en teegoed.  Koffietafel met skootrekenaar daarop.   

‘n Deur regs lei na die garage. ‘n Deur links lei na die res van die huis.  ‘n Voordeur 

lei na die buitestoep.  

Die vertrek is deurmekaar.  Ornamente, skilderye, boeke en bokse staan op die vloer 

rond.  

 

 

Karakters:   

Manus Vermeulen (74) -   Hardwerkend, eerlik, sonder pretensie, saggeaard, 

maar kan ook sy man staan. 

Willemien Vermeulen (72) -   Sterk persoonlikheid, uitgeproke,   maar kwesbaar. 

Millie (62)  -                  Die uitlokkende uiterlike beeld word weerpsreek 

deur die innerlike hart van goud.          

 

+ Stem op  Skype  (jong vrou) 
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                                            EERSTE  BEDRYF 

 

 

WILLEMIEN, in ‘n lang romp, oorgroot T-hemp vol kolle, en sandale, met ‘n doek om 

haar kop, is besig om ‘n groot boks met kleefband toe te plak.  Sy vee sweet van 

haar voorkop af.  

GARAGE DEUR SKUIF OOP.  MOTORDEUR KLAP.  

WILLEMIEN kyk op 

MANUS, in ‘n hemp, das en netjiese broek, kom vanaf die garagedeur binne met ‘n 

verslete aktetas.  Hy hang die sleutels op. 

WILLEMIEN:   Moenie net daar staan nie, Manus! Kom help my!  

MANUS kom nader.   

WILLEMIEN:   Vat aan!  Vat daai kant! 

MANUS:   (Probeer optel, steun dan)  Dis donners swaar.  

                                           Kom ons sleep dit. Waar moet dit kom? 

WILLEMIEN: Daar in die hoek.  By die ander goed wat Hospice toe 

moet gaan. 

MANUS: Maar my magtag, Willemien. Jy kan nie al ons goed wil 

weggee nie.   

WILLEMIEN kyk hom skerp aan.  
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MANUS:  Wat kyk jy my so? 

WILLEMIEN: Jy verstaan nie, Hermanus!  Om kleiner te gaan, beteken 

ons moet die goed minder maak. Hier is hopeloos te veel 

scrap.   

Hulle skuif die boks tot in ‘n hoek waar nog bokse staan.    

WILLEMIEN:   Wat sê die agent? 

MANUS:    Daar’s ‘n effense probleempie.  

WILLEMIEN:             Ek het gewonder hoekom jy so lank wegbly. Watse 

probleem?  

MANUS:                    Die drieslaapkamer-eenheid is eers oor vier maande 

   beskikbaar 

WILLEMIEN:              Nou hoekom het hulle dan nie van die begin af so gesê 

nie?  Wat maak ons nou? 

MANUS:  Die tweeslaapkamer, daai een in die hoek van die 

kompleks waarna ons gaan kyk het, is dadelik 

beskikbaar.  Dis nie so sleg nie.  

WILLEMIEN:  Ek weet darem nie, Manus. Ons het gereken op die 

ekstra plek. 

 MANUS maak die aktetas oop en haal ‘n bouplan uit , wat hy op die 

 tafel oopsprei.  
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MANUS:  Daar is mos die stoepie aan die noordekant wat ek vir 

ons kan toebou. Dis taamlik ruim.  Dit sal baie help.  

WILLEMIEN:  Hulle het gewéét ons wil die groter eenheid hê. Hulle kon 

vir ons mos van die begin af gesê het.  

MANUS:  Ja Willemien, ek weet. Maar nou is die koeël deur die 

kerk.  

 WILLEMIEN kyk hom behoedsaam aan. 

 MANUS:   Ek het klaar geteken.  

WILLEMIEN:  Jy kon my gebel het dat ons daaroor praat.  

MANUS:  Dit is hoe dit is, Willemien.  Tensy jy vir vier maande in 

die karavaan wil gaan kamp.  

MANUS gaan af by deur links. WILLEMIEN  kyk hom agterna, bestudeer 

 dan die bouplan.   

WILLEMIEN SE SELFOON LUI.  

WILLEMIEN vat die selfoon, bekyk die nommer, frons. Plak die foon neer. 

MANUS kom binne vanaf linkerdeur, sonder das, met ou werksbroek aan.   

WILLEMIEN: As ons oor vier maande sien ons kom nie reg nie, dan 

kan ons weer besluit.  

MANUS:  Millie het gesê sy weet van ‘n goedkoop trek. Sy sal bel.  

WILLEMIEN is nie beïndruk nie en kyk hom broeiend aan.  
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WILLEMIEN:  Die swart sakke in die garage is die goed wat ek vir die 

St. Joseph Tehuis uitgesit het. En die baba-kot ook. En 

die bokse is die kombuisgoed wat Hospice toe moet 

gaan. Jy sal dit moet wegry dat ons meer plek het.   

MANUS:  Mens moet ook nou nie alles staan en weggooi nie. Mens 

weet nooit wat jy weer nodig kry nie!  Dit is hoe dit is. Ek 

gaan eers aan in die garage. Millie het gesê sy kan ons 

help om ‘n garage sale vir Saterdag te reël. Dan kry mens 

ten minste iets terug.  

WILLEMIEN SE SELFOON LUI 

WILLEMIEN vat die foon, kyk na die nommer en glimlag. 

WILLEMIEN:  (Aan Manus) Dis Boeta!  (Oor foon) Hallo Herman! Hoe 

gaan dit, seun?  (luister)  Nee Boetatjie, alles reg. Ons 

het toe ‘n huis gekry.  (luister)  Wat? (praat al harder) Die 

sein is baie swak. Ek sê ons het ‘n huis gekry. Pa het 

klaar geteken. Ons is besig om te pak. (luister en frons al 

hoe meer ) Liewe land, Boeta (Terwyl Willemien lank 

luister, gaan MANUS regs uit by deur na garage. Hy kom 

na  ‘n  rukkie terug met ‘n motor se silencer wat hy ernstig 

bekyk.  

WILLEMIEN:  (Op foon) Aarde land, Boeta … regtig? Is jy seker?  Nou 

maar goed. Ons praat weet. (Sy be-eindig die oproep en 
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kyk verdwaasd na Manus.)  Hy gaan weer later bel. Sy 

baas het daar aangekom.  

MANUS: Hoe gaan dit met hom? 

WILLEMIEN:  (Oorbluf) Hy’t ‘n Chinese meisie in Vancouver ontmoet.  

Hy’s verlief. Ek kan sommer hoor hy’t die skoot hoog 

deur.  Op twee-en-veertig.  

MANUS:  ‘n Chinees?   

WILLEMIEN:  Kon dit nou nie maar net ‘n gewone meisie wees nie? 

Haar naam is  Chen.  Of Chun.  (Sy sien die silencer en 

frons) Wat is dit daai, Manus? Waar kom die ding 

vandaan? 

MANUS:   (In sy skik) Dis ‘n silencer vir die Citroen. Splinternuut. 

Weet jy hoe handig is ekstra onderdele?  Ek het dié een 

nog die slag so goedkoop ogetel. Onthou jy hoe Boeta 

altyd gelag het as ek hom opstart en hy styg op?  

WILLEMIEN:   (Moedeloos) Daai kar is jare gelede verkoop, Manus! 

MANUS:  Jy weet nie wat die goed deesdae kos nie. ‘n Chinees, sê 

jy?     

SKYPE  SEIN OP SKOOTREKENAAR.   

WILLEMIEN gaan haastig na die skootrekenaar, skakel Skype aan en gaan sit.  

WILLEMIEN: Dis Christelle!  Sy’t gesê sy gaan skype.  
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MANUS: Ek gaan eers aan in die garage.  

WILLEMIEN:  En vat die silencer saam. (Op skype)  Hallo Christelle! 

Hoe gaan dit, my kind? 

CHRISTELLE (Stem-oor):  Hallo Ma!  Ek brand om te hoor van die huis. 

WILLEMIEN:  Pa het vanoggend geteken vir ‘n tweeslaapkamer in die 

Sorgvry Aftree Oord.  

CHRISTELLE  (S.O.):   Dit klink vir my alles baie skielik, Ma!  

WILLEMIEN:     Dis nie so skielik nie, Christelle.  Jy weet self, ons praat al 

lankal hieroor.  En nou het alles net skielik gebeur.       

CHRISTELLE (S.O):   So wanneer moet julle uit die huis uit? 

WILLEMIEN:    Die einde van die maand. 

CHRISTELLE (S.O.): Die einde van die maand?  Die einde van die maand  is 

oor ‘n week, Ma! 

WILLEMIEN:     Dit weet ons baie goed, my kind.  Dis die kopers wat 

haastig is.   Hulle is van Windhoek af.  Die man is ‘n 

prokureur.  Hy begin ‘n praktyk hier. En die vrou het ‘n 

pos by die skool gekry.  Daar’s vier kindertjies wat in die 

laerskool is. En dan is daar ‘n ouma wat saamkom.  En 

drie honde. ‘n Jack Russel, ‘n German Shepherd en ‘n 

poedel. Hulle is verskriklik opgewonde oor die huis.  Hulle 

sê die plek is idiaal vir hulle. Hulle het nie eens die prys 
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probeer afbring nie. Drie punt vier. Geteken en klaar.  Net 

so.  

CHRISTELLE (S.O.):   Ek kan nie glo nie, Ma. Na sewe-en-veertig jaar.  

WILLEMIEN:    Ek kan dit ook nie glo nie. Die jare het net verby gegaan.   

SELFOON LUI.   

WILLEMIEN  kyk skepties na haar selfoon. 

CHRISTELLE (S.O.):   Antwoord die foon, Ma!   

WILLEMIEN:     Dis Millie.  Sy bel al die hele oggend.  

SELFOON HOU OP LUI 

CHRISTELLE: (S.O)  En wat sê Pa?  Is hy oukei Ma?  

WILLEMIEN:    Hy’s besig om die garage te ontruim. Jy weet self waste 

helse pakkarasie dit is. Wanneer het jy laas van Boeta 

gehoor? 

CHRISTELLE:(S.O.) Boeta is doodstil, Ma. 

WLLEMIEN: Hy’t gebel. Hy’t ‘n Chinese meisie in Vancouver ontmoet. 

Hy klink baie ernstig.   

CHRISTELLE: (S.O.) Ek sal vir hom email en alles uitvind, Ma.  En die nuwe 

huis, Ma?  Hoe lyk dit?  Wat sê Pa?  

WILLEMIEN:  Dis nie groot nie. Dis twee slaapkamers en ‘n oopplan 

kombuis. Een garage.  Die woonkamer loop uit op ‘n 
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stoepie. Pa sê hy kan die stoepie toebou vir ‘n ekstra 

vertrek.   

MANUS kom binne vanaf die garage met ‘n ou motordeur wat hy bekyk.  Hy sit dit 

neer. WILLEMIEN sien hom. 

WILLEMIEN:   Kom Manus!  Christelle wil weet van die nuwe huis. (sien 

die motordeur) Nee magtag Manus! Jy kan nie al die 

scrap in die huis inbring nie! 

MANUS: Dis nie scrap nie!  Dis so goed as nuut! 

WILLEMIEN:  So goed as nuut of te not, alles kan nie saamgaan nie.  

MANUS kom nader en kyk na die skootrekenaar. 

MANUS:  Môre Pokkel!  Hoe gaan dit daar tussen die Arabiere? 

Vrek julle van die  warmte? 

CHRISTELLE (S.O): Dis oor die veertig grade, Pa. Maar ons is dit al gewoond. 

Wat  dink Pa van die nuwe huis? 

MANUS:  Nie sleg nie. Maar ek weet nie wat ons met al ons goed 

gaan maak nie.  

CHRISTELLE (S.O) : Ma sê daar’s ‘n stoepie wat Pa gaan toebou? 

MANUS:     Ja, vir my draaibank. 

WILLEMIEN:    Vir die eetkamertafel.  

MANUS                             (Aan Willemien) Die groot tafel gaan mos nie saam nie? 
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WILLEMIEN:  Ek gaan nie sonder die tafel nie, Manus!  Wat van al die 

kos wat ek gemaak het? Al die Krismisse se kosse? Die 

boude, die gammons. Al die onthale waarvoor ek moes 

regstaan.  Hoe kan ek die tafel laat gaan? Dis waar ons 

as ‘n gesin gesit het en gesels het. Dis ons hele 

geskiedenis. Mens kan dit nie laat gaan nie.  Jy weet dit 

tog. 

MANUS:    En my draaibank?  

WILLEMIEN:     Hoe sal die draaibank op die stoep lyk? Ag nee, Manus. 

CHRISTELLE (S.O):   Ma?   

WILLEMIEN hoor nie vir Christelle nie Haar aandag is op Manus 

WILLEMIEN:  Ek dog jy gaan die ding verkoop.  Jy kan ‘n goeie prys vir 

hom kry.   

CHRISTELLE (S.O):   Pa? 

MANUS hoor nie vir Christelle nie.Sy aandag is op Willemien.  

MANUS:   Die ding?  Die draaibank is nie ‘n ding nie, Willemien.  En 

dit word nie verkoop nie.   Dis soos dit is.  

WILLEMIEN gee vir Manus ‘n lang afkeurende kyk.  

MANUS:  Jy weet wat ek alles op my draaibank doen.  Wat kyk jy 

my so? 
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WILLEMIEN:  Ek weet nie wanneer laas jy iets op die draaibank gedoen 

het nie. 

DIE SELFOON LUI  

WILLEMIEN neem die selfoon, kyk na die nommer en antwoord nie. 

MANUS:  Onthou dinge gaan heeltemal anders wees as ons eers 

uit hierdie kasarm uit is. Ek gaan baie meer tyd hê, 

sonder al die tuinwerk en die swembad.  Antwoord die 

foon.  

WILLEMIEN:   Dis weer Millie.  

MANUS:    Gaan jy nie antwoord nie? 

WILLEMIEN: Ek sê mos dis Millie. (Sy gaan na die skootrekenaar)  

Christelle? Christelle? (Aan Manus) Nou is die kind weg.  

MANUS:  (kyk na die skootrekenaar)   Waar’s jy nou, Pokkel?  

Pokkeltjie? 

SELFOON HOU OP LUI 

WILLEMIEN:  Dis oor jou gestry dat die kind nou koers gekry het. Jy 

weet hoe sensitief sy is.  Hoe moet sy nou voel?  Sy sit 

daar ver.  En jy moet ophou met die Pokkel-storie.  Jy 

weet mos sy probeer gewig verloor.  

MANUS:  Dis nie ek wat gestry het nie.  Dis jy wat met die tafel 

begin het.  
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WILLEMIEN:   Die tafel kom op die agterstoep en die draaibank in die 

garage.  

MANUS:  Daar’s nie plek in die garage nie. Die wasmasjien en die 

tuimeldroër moet in die garage kom.  

WILLEMIEN: As ons die eetkamer tafel op die stoep kan sit, kan ek die 

naaimasjien daar gebruik.  

MANUS:  Die naaimasjien? Jy werk mos nie meer met die ding nie? 

Hoekom moet dit saamgaan? Laas wat iemand iets met 

die naaimasjien gedoen het, was toe jou ma nog gelewe 

het. Toe sy daai zip van my kerkbroek ingesit het die hele 

gulp opgefok het.   

WILLEMIEN:   Hoekom wil jy altyd my ma bysleep? 

MANUS:  Maar ek bedoel net dis wanneer daar laas in hierdie huis 

genaai was. 

WILLEMIEN gee hom ‘n stille, dodelike kyk. 

MANUS:    Hoekom kyk jy so? Dis hoe dit is.   

WILLEMIEN bekyk die ou motordeur en kyk veelseggend na Manus. 

WILLEMIEN:   Vat dit terug garage toe. Dit kan scrapyard toe gaan. 

MANUS:    Mens kry nie goed nie sommer meer nie.  

WILLEMIEN:    So jy wil trek met al die ou onderdele? 

MANUS:    Mens weet nooit wat mens weer nodig gaan kry nie.  
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Dis hoe dit is. 

WILLEMIEN gee hom ‘n lang, afkeurende kyk 

WILLEMIEN:   (Sarkasties) Dis reg, Hermanus! Laat ons trek met al die 

scrap metal. En al die ou planke. En al die toonbanke uit 

Vermeulen’s Hardware Store. En al die ou vergane files 

uit die kantoor. Alles. Laat ons die hele donnerse lot 

saamvat. Want mens weet nooit wat mens weer gaan 

nodig kry nie.  

MANUS:    Willemien … 

WILLEMIEN:  En dan vat ons sommer al die kinders se babaklere ook.  

En hulle skoolboeke. En Christelle se poppe en Boeta se 

lego. En al vyf dinner sets en al ses stelle messegoed. En 

al die boeke. En al die ornamente.  Al die pakke ou 

Huisgenote. Alles. Ons maak niks minder nie. Oukei?  

DIE SELFOON LUI 

WILLEMIEN:   Dis Millie.   

MANUS:    Sy weet van ‘n goedkoop trek.. Gaan jy nie antwoord nie? 

WILLEMIEN:  Ons kan ons eie trek lorrie kry. My magtag Manus, sy’t vir 

vier-en-twintig jaar lank jou lewe gereël in Vermeulens 

Hardware Store. Sy werk al vir vier jaar lank nie meer vir 

jou nie.  Sy hoef nie meer in al ons sake in te meng nie.  

MANUS:    Hoekom klink jy so? 
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 SELFOON HOU OP LUI 

WILLEMIEN:   Hoe? 

MANUS:     Millie bedoel dit goed.  

WILLEMIEN gee hom ‘n ontevrede kyk. 

MANUS:  Sy wil maar net help.  Jy weet hoe sy is. Wil altyd almal 

help, dis al. Maar jy het nooit van Millie gehou nie.  Jou 

ma ook nie.  Dis hoe dit is.  

WILLEMIEN hou aan kyk.  MANUS neem die ou motordeur en gaan af by die deur 

na die garage. 

WILLEMIEN:                    (Roep agterna) My ma was nie blind nie!  Sy’t dinge 

                gesien!!  

WILLEMIEN  sug diep en begin breekware in koerante toedraai en pak dit in ‘n boks. 

SELFOON LUI.  

WLLEMIEN neem die foon kyk na die nommer en antwoord.  

WILLEMIEN:  (Op foon) Hallo Boeta!  (luister)  Liewe aarde land, Boeta. 

Sal ‘n Chinees bobotie eet?  Ek weet darem nie. (luister 

‘n ruk)  Ja kyk, jy kan twee snytjies bruin brood in warm 

melk week en dit bysit. (luister) Twee eetlepels 

appelkooskonfyt. En ek sit sommer altyd ‘n gerasperde 

appel ook by. En ‘n handvol korente. (luister ‘n ruk)  

MANUS kom in van die garage af met ‘n ou motor sitplek. WILLEMIEN sien hom. 
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MANUS:   Willemien!  Kyk wat het ek gekry! 

WILLEMIEN:  (Op foon)  Boeta, wag net gou. Dis jou pa wat die hele 

garage hier in die huis wil indra. (aan Manus) Ou kar 

sitplekke Manus? Wat wil jy daarmee maak? 

MANUS: Dis so te sê spotless. Mens weet nooit … 

WILLEMIEN: Mens wéét, Manus. Vat dit terug garage toe. Sit dit by die 

scrap! (Op foon)  Ekskuus Boeta,  jou pa weet niks van 

minder maak nie. (Sug) Waar was ek nou weer? O-ja  

   Jy vat twee geklopte eiers met twee koppies melk en 

klits dit en gooi dit bo-oor. (luister) Ja jy bak dit op 

honderd-en-tagtig. (luister) Bel maar weer as jy nie 

regkom nie. Maar ek weet nie of Chinese sulke goed eet 

nie! (luister) Nou maar goed.      

SKYPE  SEIN OP SKOOTREKENAAR 

WILLEMIEN reageer, sit die foon neer, gaan na die skootrekenaar, skakel Skype 

aan en gaan sit op die bank.  

CHRISTELLE (S.O) :   Ma!  Maa! 

WILLEMIEN:    Hallo, my kind!  

CHRISTELLE (S.O.):  Ma!  Luister Ma, ek het met Francois gepraat.  Hy 

sê ek moet kom om vir Ma-hulle te kom help.   

WILLEMIEN:     Maar dis mos nou nie nodig nie, Christelle.  
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MANUS kom van die garage af in met ‘n  boks vol goed.  Hy sit dit neer. WILLEMIEN 

kyk na hom. 

WILLEMIEN:                     (Aan Manus) Watse goed is dit? 

MANUS:  Dis van die Hardware Store se ou files en boeke 

wat destyds uit die kantoor uit gekom het. 

CHRISTELLE (S.O.):   Pa!   Pa!!  

MANUS:   (Gaan na die skootrekenaar) Hallo my Pokkeltjie. 

Hoe gaan dit? 

CHRISTELLE (S.O.):  Pa ek sê nou vir Ma dat Francois gesê het ek kan 

liewer kom om vir julle te kom help. Hy sal my 

kaartjie betaal. Want ek sê vir hom ek is bang julle 

vermoor mekaar voordat julle uit die huis uit is. 

MANUS gaan sit op die bank en sit sy arm ewe liefdevol om Willemien se stywe 

skouers. WILLEMIEN gee hom ‘n  kyk, maar speel dan saam. Sy sit haar hand op 

Manus se been en skuif nader na hom toe.  

MANUS:    Nee Pokkeltjie, moenie bekommerd wees nie. 

WILLEMIEN                      (Sag aan Manus)  Hou tog op met die ge-Pokkeltjie. Jy 

     weet hoe sy oor haar gewig voel. 

MANUS:    Ag nee wat, ons sal regkom, Pokkel-Dokkel.   

CHRISTELLE (S.O): Maar ek sê vir Francois ek verstaan nie hoekom julle so 

vreeslik klein wil gaan nie. Julle is vyf slaapkamers 
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gewoond. Twee slaapkamers gaan nie werk nie, Pa.  

Julle moet ‘n ekstra kamer hê vir gaste en nog een vir ‘n 

werkskamer. Waar gaan ma naaldwerk doen?  

WILLEMIEN:  Daar was nie meer drie slaapkamer-units beskikbaar in 

die kompleks nie. Ons het die beste gekoop wat ons kon 

kry.  

MANUS:  En dis vrekduur. Ek sê vir Ma kleiner gaan is nie 

goedkoper gaan nie. Die levies is oor die seshonderd 

rand ‘n maand. Maar wat kan mens maak? Dit is soos dit 

is.  

WILLEMIEN:   Jy weet hoe lank ons al soek.  

MANUS:    Ons sal regkom.  

WILLEMIEN:  Ons sal regkom as Pa nie al sy scrap wil saamkarwei nie.  

Van silencers tot ou karsitplekke 

MANUS:   Ons sal regkom as jou ma nie die groot eetkamerstel wil 

saamvat nie, 

CHRISTELLE  (S.O.)  Ek kan regtig kom help. Francois sal regkom met die 

kinders.  

MANUS:  Dis nie nodig nie, Pokkel.  Ek en jou ma is darem nog fit 

en gesond. En Millie het ook aangebied om te help. 

WILLEMIEN kyk hom suur aan. En haal haar hand van sy been af   
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CHRISTELLE (S.O:)  Nou goed, Pa.  Ek moet die kinders gaan oplaai.  Bye. 

Ons praat weer.  Bye Ma!! 

WILLEMIEN:   Bye Christellie!  Drukkies vir die kleintjies! 

MANUS:             Totsiens, Pokkeltjie!! 

WILLEMIEN skakel Skype af en staan op.   

WILLEMIEN:   Wat bedoel jy dat Millie sal kom help?  

MANUS:  Sy’t gesê haar huishulp en tuinman kan enige tyd kom 

help. 

WILLEMIEN:   Loop sê vir Millie sy het haar twee stywe boude genoeg 

rondgewip in ons lewe. Dis hier waar dit stop. Net hier. 

Ons gaan ‘n nuwe lewe begin, Manus.  In ‘n nuwe plek. 

Ons lewe, Manus.  

MANUS:    Ek het nooit geweet dat jy so erg oor haar voel nie.  

WILLEMIEN:  Ek het haar verdra omdat sy haar werk goed gedoen het. 

Dis al. Maar ons het haar nie meer nodig nie.  As ek dink 

aan al daardie stywe, terterige toppies wat sy in die werk 

gedra het en dan oor jou buk met haar 38 Double D.  (Sy 

kyk na die boks wat Manus ingebring het) Watse goed is 

dit? 

MANUS:  Ek het mos gesê dis nog van die goed wat uit destyds uit 

die kantoor gekom het. Dis files en invoices. Die meeste 
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kan seker weggegooi word.  Jy kan dit uitcheck.  (Kyk 

haar vraend aan) Wat is ‘n  38 Double D? 

WILLEMIEN:  (Gluur hom aan.) Jy moet die Hospice goed wegry dat 

ons meer plek het.   MANUS gaan af by garage-deur.  Hy 

kom na oomblikke terug met ‘n ou projektor en sit dit 

neer. Hy gaan terug garage toe en kom weer in met ‘n 

opgerolde skerm.  

WILLEMIEN: Dis die ou skyfie projector! 

MANUS:  Kom vat bietjie hier aan, vrou.  Ek het nie geweet die ding 

is nog hier nie. Ek kry dit onder in die een ou counter.  

WILLEMIEN:   Is daar nog van die skyfies? 

MANUS: Dis als daar!  

MANUS gaan terug garage toe en kom terug met ‘n ou boks. Hulle maak dit   

saam oop en haal  houers vol skyfies uit.  

WILLEMIEN:   Sal dit nog werk? 

MANUS:  Ek hoop so. Kom ons kyk.  Kom help my, ons sit die 

skerm op.  

Hy  blaas stof van die skerm af en bekyk dit. WILLEMIEN bring ‘n lap 

 nader en maak dit skoon.  Hulle stel die skerm op.  

WILLEMIEN:  Aarde liewe land, Manus. Sal die projector nog werk? 

MANUS:  Ek kry die kabel.  
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MANUS gaan af by garage deur  en kom terug met ‘n elektriese verlengkoord wat hy 

konnekteer.  

WILLEMIEN: Daar was ‘n tyd toe ons elke naweek na die skyfies sit en 

kyk het. Onthou jy? 

MANUS: Dit was voor daar TV was. Die kinders het dit so geniet.  

WILLEMIEN: Hulle het oor en oor na ons troudag sit en kyk.  

MANUS: Kom ons sit die skyfies in.  

WILLEMIEN: Sal dit werk? 

MANUS: Dit behoort te werk.  

MANUS sit skyfies in die projector.  Beelde verskyn op die skerm. 

WILLEMIEN: Haai Manus, kyk!  Dis Christelletjie toe sy skool toe 

gegaan het. Ag moeder, Manus.  

Projektor klik soos skyfies vertoon word,  

MANUS: En Boetatjie met sy cowboy pakkie en hoed. Hy’s 

haasbek. Dis Wagter wat by hom sit.  

WILLEMIEN: Daar’s die skoolkonsert. Christelletjie is die bytjie. Kyk die 

ou vlerkies. Ek het daai outfit vir haar gemaak.  

MANUS: Hier’s ons op Struisbaai.  Onthou jy? Kyk hoe 

bruingebrand is jy! (fluit) Kyk daai bene!  

WILLEMIEN: Haai Manus. Dit voel soos gister. Kyk! Jou oranje 

speedo! 
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Manus voer nog skyfies in, maar die projector steek vas.  

WILLEMIEN:   Hoekom wil dit nie nou werk nie? 

MANUS:  Ek weet nie.  Ek sal na die plug moet kyk. (Hy vroetel aan 

die projektor) Dit was goeie tye en jy was toe nog so 

sexy. Ek kan nie glo hoe jy gelyk het nie.  

WILLEMIEN:  (Onthuts) My magtag Manus! Dit was veertig jaar gelede. 

Ek kan mos nie nou meer lyk soos ek toe gelyk het nie!  

Wat verwag jy?  

MANUS:    Ek bedoel maar net jy was … so jonk.  

WILLEMIEN:  Jy ook! Jy was ook toe jonk.  Met spiere en boude. En 

alles was styf.  Maar dinge verander en voor mens weet 

lyk jy soos jy lyk. Dis net rolletjies en bene vol spatare en 

boude vol dimpels.  Mens kan nie eens meer in ‘n spieël 

kyk nie want jy weet nie wie jy sien nie. Dis wreed.  

MANUS:  Toemaar vrou. Gelukkig kan ons nou weer kyk hoe ons 

gelyk het. As ek die ding net weer aan die gang kan kry.  

WILLEMIEN:  Hoekom het jy nie daai tyd vir my gesê ek lyk goed nie? 

Hoekom het jy niks gesê nie?  Jy het nie een keer vir my 

gesê ek lyk jonk nie. 

MANUS: Maar ek het nie toe geweet jy is jonk nie. Ons was almal  

jonk. Ek het mos nie toe geweet hoe jy nou gaan lyk nie.  

WILLEMIEN:   En hoe lyk ek nou, Manus? Hoe? 
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MANUS:    Jy lyk soos … Willemien!  Dis soos dit is.  

WILLEMIEN  staar lank na hom, terwyl sy oor haar boude en borste voel. Verward.  

WILLEMIEN:  Bêre die ding.  Ons mors nou net tyd. En ek weet ook nie 

meer of ek wil sien hoe ek gelyk het nie. Dis nie goed vir 

mens se gestel nie. 

MANUS:  Dis die lewe, vrou. Ons is bloeisels en dan blomme en en 

dan spit hulle ons in die grond in. Dis soos dit is.  

WILLEMIEN:  Ons moet eers klaar trek voordat daar sprake is van ‘n 

spittery.  

MANUS: (Sug) Dan gaan ek maar eers aan in die garage.  

WILLEMIEN: Dan probeer ek die boks ou kantoorgoed uitsorteer. 

MANUS: (Onseker) Willemien? 

WILLEMIEN: Moet ek die ketel aansit? 

MANUS: Onthou jy hoe ons op die kombuistafel gedans het? 

WILLEMIEN: Waar val jy nou uit, Manus? 

MANUS: Ek dink sommer. Ek dink hoe jonk en onbesonne ons 

was. 

WILLEMIEN: Ons het bokswyn gedrink en na Only You van The 

Platters geluister.  

MANUS: En dis jy wat eerste op die kombuistafel geklim het. En 

begin dans het. En gestrip het.  
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WILLEMIEN: Ek het nie alles gestrip nie. Dit was nie net ek nie. Jy het 

ook op die tafel geklim en gedans. En gestrip. Alles. 

MANUS: Jy het daarvan gehou, Willemien. Dis soos dit is. Wat kyk 

jy my so? 

WILLEMIEN: Ek sit die ketel aan   (Gaan na die toonbank en raak 

besig met die teegoed) 

MANUS: (Grinnik) Jy het jou klere stuk vir stuk op die vloer gegooi.  

WILLEMIEN: Jy ook! Toe, gaan nou aan. Ek bring jou tee garage toe.  

MANUS: Nee, los eers die tee. Laat ek eers die Hospice goed 

wegvat.  

MANUS begin die bokse wat in die hoek staan stuk vir stuk uitdra garage toe.  

 SELFOON LUI.  WILLEMIEN soek die foon, vind dit en antwoord. 

WILLEMIEN:  (Op foon) Hallo Boeta!  (luister ‘n ruk)  Die korente is nie 

belangrik nie. Los dit uit. Dit sal reg wees. (luister) Jy bak 

dit tot die melk en eiermengsel gestol is. Dit moet mooi 

bruin bo-op wees. (luister)  Reg, Boeta. 

WILLEMIEN be-eindig die oproep.  Sy gaan na die projector, vroetel daarmee.  

Sy sit skyfies in. MANUS kom vanaf garage binne en tel die laaste boks op.  ‘n  

Beeld verskyn op die skerm. WILLEMIEN en MANUS, met die swaar boks in sy 

 arms, staar daarna. Die skyfie wys ‘n jong, laggende Willemien, bo-op die 

 kombuistafel, skamel geklee in haar onderklere.  
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                                                 TWEEDE BEDRYF 

 

WILLEMIEN staan by ‘n groot  boks vol ou leggers en fakture wat sy een vir een 

uithaal, bekyk, dan opskeur en in ‘n swart sak gooi.  Sy druk die papiere in die swart 

sak stywer vas om meer plek te maak. Terug by die boks buk sy af en staar fronsend 

in die boks in. Sy haal versigtig ‘n pers stukkie materiaal uit die boks. Sy bekyk dit, 

vou dit oop en hou dit dan omhoog tussen haar voorvingers en duime. Dis ‘n pers 

pantie. Sy staar ontnugterd daarna, bekyk dit, besnuif dit.  

MANUS kom van die garage af in met ‘n strandsambreel, wat hy oopvou.  

MANUS:  (Opgewonde) Kyk hier!  Die ding werk nog perfek! Dit kan   

saamgaan!  Altyd handig om … om … om   

Hy sien die pantie in Willemien se hande. Sy oë rek; sy mond val oop. Hy probeer 

ongemerk terugsluip.  

WILLEMIEN:    Hermanus! 

MANUS:   Ek gaan gou die laaste vraggie wegry.   

WILLEMIEN:    Jy gaan nêrens nie.  Wie se pantie is dit, Hermanus?? 

MANUS sit die oop sambreel teen die rusbank neer. 

MANUS:    ‘n Pantie, Willemien?  Wat jy waar kry? 
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WILLEMIEN:  In hierdie boks. Dis die goed wat uit Vermeulens 

Hardware se kantoor kom. Jou kantoor, Hermanus! 

MANUS:  (verbouereerd )Dis seker jou pantie, Willemien.  

WILLEMIEN:   Nee, Hermanus. Dis nie my pantie nie.  

MANUS:   Dis nie … jou pantie nie … 

WILLEMIEN:    Nee Hermanus. Dis nie my size nie.  

MANUS:  Dis nie jou … size nie ..   

WILLEMIEN:   Ek dra nie pers nie.  

MANUS:  Jy dra … nie pers nie…  

WILLEMIEN:   En en ek het nooit my pantie in jou kantoor uitgetrek nie.  

MANUS:    Hoekom nie, Willemien?  

WILLEMIEN:     Want ek is nie so common soos daai … 

SELFOON LUI.  

WILLEMIEN gryp die foon sonder om na die nommer te kyk.  

WILLEMIEN:  (Op foon) Luister Millie, as jy weet wat goed is vir jou, dan 

bel jy nie weer nie!  Hoor jy?  Ons sal ons eie trek reël en 

ons eie garage sale hou.  Jy’t genoeg moeilikheid 

gemaak … (luister ‘n ruk en verander van toon)  Boeta?? 

Jammer … (luister) Sagopoeding?  Sal ‘n Chinees sago 

poeding eet? (luister) ‘n Liter melk en ‘n koppie geweekte 

sago. (luister)  ‘n Koppie suiker.  Wanneer is die ete met 
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Chin? Chen?  (luister)  Ja, jy kan twee stukkies heel 

kaneel by die melk gooi. (luister)  Reg, Boeta.  Bel maar 

as jy nie regkom nie.  

WILLEMIEN be-eindig die oproep en sit die selfoon neer.  

SKYPE  SEIN OP SKOOTREKENAAR. 

WILLEMIEN:   Dis Christelle wat Skype!  Toe, toe, toe, kom verduidelik 

vir jou dogter wat de fok ‘n pers pantie in jou kantoor 

maak.    

MANUS:   Ons sal die kind ontstel. Jy weet hoe sensitief sy is. Sy sit 

daar ver tussen die Arabiere!  Dis soos dit is.  

WILLEMIEN  gaan na die skootrekenaar, skakel Skype aan. En steek die pers pantie 

in haar sak en gaan sit op die bank.  

WILLEMIEN:  Hallo Christelle?  Hoe gaan dit nou?  Wat maak die 

kindertjies? Was hulle by die skool? 

CHRISTELLE (S.O):  Hi Ma! Wat maak julle dan nou met die strandsambreel? 

WILLEMIEN: (stram)  Pa het dit in die garage gekry.   

CHRISTELLE:   Hene Ma, ek onthou nog  daai sambreel.  Toe ons 

vakansies op Struisbaai was!  

 MANUS kom nader en kom sit langs Willemien onder die sambreel. Sy gee hom ‘n 

kil kyk. 
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MANUS:  Hallo Pokkel!  Ons praat juis netnou van Struisbaai.  

Onhou jy hoe hulle  harders uitgetrek het.  Nette vol. 

CHRISTELLE (S.O.):  Haai Pa, ek sal my agtertande nou gee vir ‘n gebraaide 

harder op die kole.  

MANUS:  Wat praat jy!  Ek sê nou vir jou ma as die trekkery klaar 

is, moet ons weer bietjie afgaan Struisbaai toe. (Kyk na 

Willemien)  Né Mientjie?  (Hy vat haar hand, maar sy trek 

dit terug)  Onder hierdie sambreel het ons darem baie 

sports gehad. (Aan Christelle)  Ek onthou hoe jou ma jou 

geborsvoed het onder die sambreel.   Dit was goeie dae 

gewees, toe jy en Boetatjie nog klein was.  En toe was 

jou ma nog jonk en mooi.  Bruingebrand.   Met die paar 

bene.  

WILLEMIEN:  Christellie, ons kan later weer Skype. Jou pa raak nou 

skoon stuitig.  Dis moeilik op die oomblik.  Ons verwag … 

die predikant. 

MANUS:   (aan Willemien)  Die predikant? 

WILLEMIEN:  (aan Christelle)  Dominee Cronjé kom gou oor, want 

daar’s dinge wat  ons moet uitklaar.  Ek moet die 

teekoppies uitsit.  

CHRISTELLE (S.O):  Ma, dis juis hoekom ek met Ma wil praat.  Daardie blou 

teestel van Ma. Ek sê vir Francois dis die een ding wat ek 

regtig graag sal wil hê. Ma moet dit asseblief uithou. As 
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ons  Kersfees Suid Afrika toe kom, kan ons dit 

saambring.  

WILLEMIEN:   Dis reg my kind.  Natuurlik.  Ons praat weer.  

CHRISTELLE (S.O):    Oukei bye Ma!   Bye Pa!  Lekker pak!  Sterkte!  

MANUS:       Bye Pokkel! 

WILLEMIEN staan op, skakel Skype af.   Manus staan op en kyk haar versigtig aan 

MANUS:     Wat kom dominee Cronjé hier maak?  

WILLEMIEN pluk die pers pantie uit haar sak en swaai dit voor Hermanus.  

WILLEMIEN:     (Kokend) Ek wil weet, Hermanus.  Die waarheid!  En as jy 

lieg, laat kom ek regtig vir Dominee Cronjé.  Wie se 

pantie is dit? 

MANUS skud sy kop, krap sy kop. 

SELFOON LUI. 

MANUS:   Vrou, ek is in die duister. O wag, ek dink nou … Frikkie 

wat op ‘n tyd by ons gewerk het, was sy vrou dan nie ‘n 

sales rep nie?  Het sy dan nie onderklere verkoop nie? 

CHRISTELLE:     Frikkie se vrou het Tupperware verkoop, Hermanus.  

MANUS:    Ek wou sê sy’t iets verkoop.  

WILLEMIEN gryp die foon wat aanhou lui terwyl haar oë vir Manus deurboor. 

WILLEMIEN:   (op foon) Hallo Boeta!   
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Terwyl sy luister sluip MANUS verby haar en gaan af by garage deur. 

WILLEMIEN:  Dis beter om die eiers te skei. Dan klop jy die wit en voeg 

dit laaste by. Dat dit so uitpof. (luister)  Ja, laat dit lank 

prut todat die sago goed uitgeswel is. Is jy nou ernstig 

met hierdie Chun? (luister)  Ja, ek kan ook nie nou praat 

nie. (luister) Goed Boeta.  

Sy be-eindig die oproep en sit die foon neer.  

WILLEMIEN:  (Roep garage se kant toe)  Hermanus!  Hermanus! 

MANUS kom in met ‘n World Cup Springbok kêp met hoings op sy kop.  

WILLEMIEN:  Dit help nie om jou nou soos ‘n dom bobbejaan te hou 

nie. Jy weet en ek weet wie se pantie dit is. Die size, die 

kleur … (sy tik teen haar voorkop)  Wat staan hier 

geskryf, Hermanus?  Millie het altyd van pers gehou. 

Hulle sê mos vrouens wat behoeftes het, dra pers!  Tipies 

Millie.  Tipies Millie. En ek kan jou guarantee hier was 

natuurlik ‘n matching bra by.  Pers kant.   Common.   

MANUS:   Ek moet sê mens kan darem altyd vir Millie deur ‘n ring 

trek.  

WILLEMIEN:  (gaap hom aan)  En nou wil jy vir my sê ek is nie netjies 

nie? Dat ek slordig is?  Dat jy my nie deur ‘n ring kan trek 

nie?  

MANUS:    Maar Willemien, dis mos nie wat ek sê nie. 
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WILLEMIEN:   Dis nie wat jy sê nie, maar dis duidelik wat jy dink.   

MANUS:    (Verstel sy kêp.) Wat dink ek?  

WILLEMIEN:   My ma het al jare gelede gesê sy weet nie hoekom Millie  

so opdress vir werk nie.  Met hoëhak skoene en sykouse.  

Wie trek so aan vir ‘n Hardware Store?  Maar nee, sy 

wou mos hoog sweef, haar  verbeel sy is ‘n 

ontvangsdame in ‘n vyfster hotel.  Sy’t van die eerte dag 

af presies geweet wat sy wil hê.  My ma het altyd gesê 

Millie het ‘n missie. Altyd so vreeslik vriendelik met die 

opgepofte hare. En die lippe wat aan jou hang nes jy jou 

mond oopmaak. En dan het sy alewig eetgoed kantoor 

toe aangedra.  Waarvoor?  Mens sou sweer ek het jou 

nie kos by die huis gegee nie.  

MANUS:     Jy’s nou baie onredelik. 

WILLEMIEN:    Onredelik? Ek?  

MANUS:    Jy’t haar altyd net verdra oor sy haar werk goed gedoen  

het.   

WILLEMIEN: Dis duidelik dat sy meer as haar werk gedoen het. Ek wil 

alles weet, Hermanus. Anders bel ek vir dominee.  

MANUS: (Skuif die kêp reg en bars na ‘n rukkie los)  Bel hom!  Dan 

vertel ek hom alles van daai Pienaartjie.  Wat kamstig ‘n 

makelaar was. Makelaar se voet. Klein poephol.! 
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WILLEMNIEN:  Ek weet nie waar jy nou vir Pienaartjie uitkrap nie! Dis belaglik! 

MANUS:   Jy het hom alewig genooi. En dan bak jy scons. Met room en 

strawberry jam. Jy’t die man van alle kante af gevoer en dan lag 

hy met sy ou swart snorretjie vol room.  En dan koer jy soos ‘n 

duif.  Vir sy simpel ou grappies. En jy kan nie stry nie, jy altyd 

lipstiek aangesit voor hy kom. En daai blou bloes van jou 

aangetrek.  

WILLEMIEN:   Watse blou bloes?  Waarvan praat jy? 

MANUS:  Jy weet blêrrie goed.  Daai bloes wat jou laat uitbult (hy wys na 

sy bors) Nou maak jy of jy niks weet nie. Jy’t goed geweet hoe 

Pienaartjie na jou bloes kyk. Met daai klein swart slangogies. 

Reg om te pik.  

SELFOON LUI  

WILLEMIEN:   Ons praat nie nou van Pienaartjie nie. 

MANUS:   Ja, ons praat van hom.  

WILLEMIEN  vat die foon, kyk na die nommer en anwoord. MANUS gaan af by 

garagedeur) 

WILLEMIEN:  Hoe het die sagopoeding gekom, Boeta? (luister)  Ertjiesop? 

Maar sal die Chin dan so baie kan eet?  (luister) Oukei. Dis ‘n 

pakkie split peas (luister)  Ja, ‘n pakkie Brown Onion sop, twee 

gerasperde aartappels, twee gerasperde wortels, ‘n gerasperde 



33 
 

ui …(luister)  Boeta jy breek op!  Ek kan nou niks noor nie.  

Boeta?  Boeta? 

WILLEMIEN  be-eindig die oproep. MANUS kom in van die garage met ‘n fanbelt in  

sy hand 

MANUS:   Jy weet net so goed as ek dat Pienaartjie  sy kans afgewag het.  

As ek hom nie beetgekry het nie, het hy jou beetgekry. 

WILLEMIEN:  Wat bedoel jy?  Beetgekry?  

MANUS:  Ek het hom daai dag, dit was ‘n Donderdag, sit en inwag. Terwyl 

jy In die kamer jou lipstiek aansit en jou vol goed spuit. Ek het 

hom in die garage ingevat.  En ek het vir hom gesê hy moet jou 

uitlos.  Ons het nie sy polisse nodig nie. Toe is hy kamstig vol 

verskonings. Maar toe hy die fanbelt, hierdie fanbelt,  op sy 

boude voel, toe is dit ‘n ander storie. Toe tjank hy. Op sy twee 

knieë.  Hy’t gesmeek. En belowe om nie weer met sy blink 

skoentjies oor ons drumpel te trap nie.  En ‘maand later is hy 

druipstert uit die dorp. 

WILLEMIEN staar hom verbaas aan. Eers na sekondes kry sy haar woorde 

WILLEMIEN:  Ek skaam my dood, Hermanus. Nogal met ‘n fanbelt.  

MANUS:   Hy kan sy sterre dank dat ek hom nie daai dag verwurg het nie.  

WILLEMIEN:   Jy wil ‘n man verwurg wat net na my bloes kyk. Maar jy trek 

Millie se pantie uit.  Wie moet nou vir wie wurg?     

MANUS:   Ek het nie Millie se pantie uitgetrek nie!  Dis soos dit is.  
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WILLEMIEN:  So sy het self haar pantie uitgetrek? En jy het na haar twee wit 

boude gekyk. Ek wil liewer nie weet wat jy alles aanskou het nie.  

MANUS:  (Na ‘n gespanne stilte.)  Dit help nie ek praat met jou nie 

Willemien. Jy wil hoor wat jy glo. Al vertel ek vir jou enige storie 

en al was ek altyd getrou aan jou, sal jy my nie glo nie. Want jy’t 

jou eie storie in jou kop.  

WILLEMIEN:  Watse storie het ek nogal in my kop? 

MANUS:   ‘n Storie van verneukery. En jy sal daardie storie in detail 

uitdink. Dit sal‘n monster word wat in jou kop leef.  Jy sal jou 

daarin verlekker. Weet jy hoekom, Willemien?  

WILLEMIEN: Nee, ek weet nie. 

MANUS:  Net om my by te kom oor alles wat ek in my lewe nie reg 

gedoen het nie. Oor die kere wat ek nie by Boeta se rugby was 

nie. Oor die keer toe ek jou verjaarsdag vergeet het. Oor die 

kere toe ek nie gesê het jy lyk mooi nie. Die kere wat ek aan die 

slaap geraak het voor die TV. Toe jy vir my in ‘n nuwe rooi 

nightie in die bed gewag het.   

WILLEMIEN:  Dit was nie ‘n… 

MANUS: Oor die kere wat ek in Abie se hotel sit en suip het. Oor die kere 

wat ek jou nie op vakansie gevat het nie. Die keer toe ek van 

Christelle se balletkonsert vergeet het. Die Saterdagmiddae wat 

ek jou met die kleintjies alleen gelos het en gaan visvang het. 

Oor die kere wat ek nie die skottelgoedwasser reggemaak het 
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nie. (Gebroke) Oor alles, Willemien.  Ek was nooit goed genoeg 

nie.   

WILLEMIEN: Maar Manus … 

MANUS: So ek gaan nou verder in die garage werk. Ek gaan die 

draaibank oppak. Ons kan dit verkoop. En jy kan die 

eetkamertafel saamvat, met die ag stoele.(Op die rand van 

trane) En jy kan die predikant laat kom en hom alles vertel. Wys 

vir hom die pantie. Sê vir hom ek is die drol wat jou ma gedink 

het ek is. Toe, doen dit! 

MANUS vat aan sy bors asof hy pyn het. Hy haal swaar asem., terwyl hy garage toe 

beweeg)   

WILLEMIEN:  (Roep agterna) Dit was nie ‘n rooi nightie nie. Dit was wit. En my 

ma het nie gedink jy’s ‘n drol nie!!  En dit help nie om jouself te 

bejammer nie.  Dis wat jy nog altyd gedoen het. Jy hardloop 

weg voordat ons iets uitgepraat het. En ek wil in elk geval nie 

die eetkamertafel saamvat nie. Ek wou maar net gehad het dat 

jy moes weet hoe baie kos ek gemaak het. Ek wou net gehad 

het jy moes onthou! 

Hulle kyk mekaar aan. MANUS gaan af by deur na garage. Willemien kyk hom 

agterna. Frustreerd pof sy die kusings op die bank reg en gaan sit die sonsambreel 

eenkant neer. Sy krimp ineen en gaan sit. Sy begin snik.  

SKYPE SEIN OP SKOOTREKENAAR. 

WILLEMIEN skakel Skype aan.  
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CHRISTELLE:  (S.O)  Is Ma daar? Hallo Ma! 

WILLEMIEN:    Hallo, Christellie. Hoe gaan dit? 

CHRISTELLE: (S.O)  Ma, ek het net gewonder. Die tapestrie wat Ouma 

gemaak het, daardie groot een wat bokant die 

kaggel hang. Gaan Ma-hulle plek daarvoor hê in 

die nuwe huis? 

WILLEMIEN:  Ek dink nie so nie.  Ons het nog nie eers gekyk na 

die skilderye nie. Alles sal tog nie kan saamgaan 

nie.  Ons wil Saterdag ‘n garage sale hou en van 

die ekstra goed ontslae raak.  

CHRISTELLE: (S.O.)  Het Ma gehuil? Hoekom lyk Ma dan so hartseer? 

WILLEMIEN:    Ai my kind, daar is so baie dinge.  

CHRISTELLE:  (S.O.)  Dis hoekom ek wou kom, Ma!  Ek dink nog altyd 

dat ek moet kom. 

WILLEMIEN:  Nee, my kind, dis nie nodig nie. Dis dinge 

waarmee jy nie kan help nie.  

CHRISTELLE:    Ja Ma, maar die stres van die trekkery gaan dinge 

baie moeilik maak vir Ma-hulle.  Dis soos voor ‘n 

troue, Ma. Mens weet later nie meer of jy die regte 

ding doen nie, want dis so finaal.   

(WILLEMIEN begin huil.) 
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CHRISTELLE:(S.O.)   Ma?  Ma? Ek praat vanaand met Francois dat hy 

my kaartjie kan koop. 

WILLEMIEN:   Dis Pa … daar het dinge gebeur. Ek dink nie hy’s 

lief vir my nie.  

CHRISTELLE: (S.O.)   Is Ma nou simpel?  Pa is verskriklik lief vir Ma!  Hy 

het al honderd keer vir my en vir Boeta gesê hy 

weet nie hoe hy sonder Ma sal lewe nie.  

WILLEMIEN:     (onder trane)  Het hy dit regtig gesê? 

CHRISTELLE: (S.O) Natuurlik Ma!  Ma weet dit mos! Pa loop nie met sy 

hart op sy mou rond nie.  Waar is hy, Ma?  Laat ek 

met hom praat.  

WILLEMIEN:   (Huil al harder) Jy kan nie met hom praat nie. Ons 

het gestry.  

CHRISTELLE: (S.O)   Waaroor het Ma-hulle gestry? 

WILLEMIEN:  Oor goed wat in die verlede gebeur het. Jy sal nie 

verstaan nie.  En nou, nou is hy besig om sy 

draaibank op te pak. (Snik)  Hy wil dit verkoop. 

(Snik erger)  Ek wil nie hê hy moet dit verkoop nie! 

CHRISTELLE:  (S.O.)  Sê dit vir hom, Ma!  Sê vir hom.  

WILLEMIEN:      Ek dink hy wil dit nou net verkoop om my te spite! 

CHRISTELLE:   Ma was seker weer hardegat met hom. Ai Ma …  

hoekom bel Ma nie vir  ant Millie nie?  Dat sy met 
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hom kom praat. Hy’t nog altyd vir ant Millie 

geluister. 

WILLEMIEN:    Vir Millie?  Van alle mense!  

CHRISTELLE:  (S.O) Ja Ma. Ma weet mos sy het altyd so ‘n sagte 

manier oor haar.  

WILLEMIEN: ‘   n Sagte manier?  Millie? Wat bedoel jy? 

CHRISTELLE: (S.O) Ma weet mos Ma kan partykeer ‘n vuurvreter 

wees. En dan sê Ma dinge wat Ma nie bedoel nie.  

En dan kry Pa baie seer.  

WILLEMIEN:     Dink jy Pa het ooit by Millie gaan troos soek?  

CHRISTELLE:  (S.O.)  Wat bedoel Ma? 

WILLEMIEN:  As sy dan so sag is en ek is die vuuvreter … dan 

maak dit mos net sin? 

CHRISTELLE:  (S.O.) Is Ma nou mal? Pa is juis mal oor Ma oor Ma nie 

stuit vir die duiwel nie.  En Ma weet mos Millie sal 

nie na ‘n ander man kyk as Abie van die hotel nie.  

WILLEMIEN:    Abie van die hotel? 

CHRISTELLE:  (S.O.) Ek dog Ma weet.  Sy en Abie het al jare lank  ‘n 

affair.  Hulle is smoorverlief. Dis hoekom sy altyd 

haar lunch by die hotel gaan eet.  Sy aanbid vir 

Abie.  Maar hulle kan nie trou nie, want haar man 



39 
 

wil nie skei nie. Hy sit in die Kaap en hy melk haar 

vir elke sent wat sy verdien.  

WILLEMIEN:    Waar kom jy aan hierdie stories? 

CHRISTELLE:  (S.O.) Francois het my vertel. Ek dog Ma weet.  

WILLEMIEN:    Jou Pa het niks daarvan vir my vertel nie.  

CHRISTELLE: (S.O.)  Ma weet mos Pa praat nie van ander mense nie.  

In elk geval Ma, ek dink ek moet liewer kom en 

julle kom help. Voor julle weer aan die stry raak. Of 

aan die skei raak.  

WILLEMIEN:    Dis nie nodig nie.   Dis regtig nie nodig nie.   

CHRISTELLE: (S.O.)   En sê vir Pa hy moenie die draaibank verkoop nie.  

En Ma?   Gee vir Pa ‘n drukkie.  

WILLEMIEN:    Ta-ta, my kind.  

WILLEMIEN skakel Skype af. Sy haal die pantie uit haar sak, bekyk dit, bêre dit 

weer.  

SELFOON LUI 

WILLEMIEN soek die selfoon, vind dit, kyk na die nommer. 

WILLEMIEN: Hallo Boeta!  Het jy reggkom met die ertjiesop? 

(luister ‘n lang ruk en frons, luister weer en frons al 

dieper) Wanneer het sy laas haar period gehad? 

(luister) Twee maande gelede? Die beste is maar 
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om …   om haar te laat toets. My hene Boetatjie…. 

(luister)  Dis reg, ek sal nie nou vir Pa iets sê nie. 

Vir Christelle ook nie. Nou toe, sterkte. En laat 

weet wanneer julle weet.   

WILLEMIEN  bly verward staan met die foon in haar hand. Manus kom van die 

 garage af binne. 

MANUS:   Ek gaan eers ry met die St Joseph Tehuis goed. 

(Hy gaan terug garage toe) 

WILLEMIEN: (Roep ontsteld agterna) Manus … Manus! 

Hy hoor haar nie. MOTORDEURE KLAP IN GARAGE. BAKKIE TREK WEG.  

Willemien skakel die ketel aan en bly nadenkend staan. VOORDEURKLOKKIE LUI.  

 Willemien frons, druk haar hare reg, trek haar klere reg en gaan maak oop. 

MILLIE (62), met welige blonde krulle, kom binne. Sy dra ‘n styfpassende T-hemp en 

 spanbroek wat elke mollige bate beklemtoon. Swaaiende oorbelle,  

rinkelende armbande, hoëhak silwer sandale en ‘n groot silwer handsak  

 rond die impossante Dolly Parton prentjie af.  

MILLIE: Hallo, hallo, hallo!  Hoe lyk dinge hier, 

 Skattie? Hectic? 

WILLEMIEN: (wie se moed duidelik in haar skoene sak)  

 Ons is baie besig. 
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MILLIE: Ek het probeer bel. Toe dog ek laat ek maar liewer 

self kom. (sy haal ‘n notaboeke uit haar sak) Abie 

se broer, Ronnie, gaan die trek doen. Hy’s ‘n 

sweetie-pie.  Very capable. En hy het sy eie 

handlangers wat kan op- en aflaai. Maar hy soek 

‘n inventaris, want  hy wil weet hoeveel keer hy sal 

moet ry. Dis ‘n een-ton lorrie. So toe dog ek ons 

kan gou die lysie maak, okay?  

WILLEMIEN: Dis glad nie ‘n goeie tyd nie, Millie.  

MILLIE: Not to worry.  Ek kan dit sommer self doen.  

WILLEMIEN: Dis regtig nie jou probleem nie, Millie.  Ek en 

Manus sal teen môre weet watter goed moet gaan. 

MILLIE: Dis nie ‘n groot issue nie, Skattie. Net min of meer 

hoeveel beddens, kaste, tafels, stoele, appliances. 

WILLEMIEN: Ek het jou mos gesê, Millie. Môre! 

MILLIE: Is jy darem okay?  Jy lyk vir my baie moeg. 

WILLEMIEN: Ek lyk moeg. Want ek is moeg, Millie. Wat verwag 

jy? Alles het skielik op ons afgekom. 

MILLIE: Ek weet dit. Dis hoekom ek hier is om te help. 

Mens gaan deur major emotional stress om na 

meer as veertig jaar uit jou comfort zone te moet 

move.  Dis presies wat Elsa Joubert sê in haar 
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boek, Spertyd. Sy sê dis ‘n life style wat jy aflê. (Sy 

loop tot by Willemien, vat haar aan die skouers en 

kyk haar met simpatie aan) Sit, Skattie. Ek maak 

vir jou ‘n koppie tee.  (WILLEMIEN gaan sit. 

MILLIE loop tot by die ketel, haal teegoed uit en 

begin tee maak) Toe my ma na meer as sestig jaar 

moes afskeid neem van ons ou plaashuis, het ons 

nie gedink sy gaan dit maak nie. My broer was die 

dag by haar toe die treklorrie gekom het en alles 

weggery het.  My ma het gesê dis meer as ‘n stuk 

history wat op die lorrie weggery word. Dis al daai 

stories wat verweef is in die goed. Dis daai 

stemme, daai gelag, daai lief en leed.  Daai lewe 

wat eens hare was. “Terwyl ek dit onthou”, het sy 

gesê, “sal dit lewend bly.” Toe die huis ontruim 

was, het sy haar kerkhoed opgesit en op die kaal 

kombuisvloer gaan kniel. En die Here gedank vir 

Sy goedheid en guns. Toe het sy fier en regop 

uitgestap tot by my broer se bakkie. En al wat sy 

saamgeneem het oue tehuis toe was een koffer 

klere en die bed. Die koper katel waarin al haar 

ses kinders gebore is. (Sy sit die beker tee voor 

Willemien neer en gaan sit langs haar. 

WILLEMIEN kyk haar verwese aan.)  Dis okay, 

Skattie. Dis nie maklik nie. Maar jy gaan okay 
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wees. Terwyl jy al die memories van hierdie ou 

huis het, sal jy fine wees. For ever. (WILLEMIEN 

begin saggies snik. 

WILLEMIEN: Ek gaan die plek vreeslik baie mis.  

MILLIE: Ag shame, Skattie. Kom hier.  (MILLIE se arms 

hou Willemien vertroostend vas, streel haar.) Dis 

okay, dis okay hoor. 

WILLEMIEN: Dankie Millie. 

MILLIE: (Grawe ‘n sneesdoekie uit haar 38DD bra en gee 

dit vir ‘n snikkende Willemien aan)  Ek is bly ek het 

gekom. Ek het geweet jy het ‘n hug nodig.  

Toemaar, jy sal sien, alles gaan okay wees.  

Okay? MILLIE staan na ‘n rukkie op)  Nou-ja, ek 

moet move. Maar onthou, jy kan net op my 

nommer druk. Julle was altyd nog net goed vir my 

en ek is hier vir julle. Forever. (Sy beweeg na die 

voordeur, maar kom weer terug)  Ek en Abie wil 

julle nooi vir Saterdagaand in die hotel.  Dis 

official. Ons raak verloof. (WILLEMIEN staar haar 

verbaas aan.) Sien julle daar, Skattie!  Bye! (Sy 

gaan by die voordeur uit, terwyl Willemien haar 

agterna staar) 

WILLEMIEN: (by haarself) Millie en Abie … kan jy nou meer? 
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GARAGE DEURE SKUIF OOP. BAKKIE TREK IN. BAKKIE SE DEUR KLAP TOE  

MANUS kom van die garage af ingestrompel, bleek en met sy hand op sy bors. 

WILLEMIEN sien hom en gaan geskok nader) 

WILLEMIEN:    Manus?  Manus? Wat gaan aan? Jy’s baie bleek. 

MANUS:     (Prewel) My pilletjies … 

WILLEMIEN:    Kom, kom sit. Wat gaan aan? 

WILLEMIEN lei hom na die rusbank en laat hom sit. Hy hyg na sy asem. Sy gaan 

haastig na ‘n laai, pluk dit oop en haal pille uit. Sy gaan terug na Manus toe.  

WILLEMIEN:           Maak jou mond oop. Onder jou tong, Manus. 

 MANUS kreun en gaan lê skuins oop die bank.  Sy help hom om gemakliker te lê en 

sit ‘n kussing onder sy kop, maak hom toe met ‘n kombers.  Sy voel aan sy voorkop.  

Sy gaan haal ‘n glas water en laat hom ‘n slukkie drink.  

WILLEMIEN:    Moet ek die dokter bel? 

MANUS:     (kreun) Nee …nee. 

WILLEMIEN gaan sit by hom, raak versigtig aan sy skouer en vee die sweet van sy 

voorkop af. 
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                                                      DERDE BEDRYF 

MANUS lê op die bank en slaap. WILLEMIEN kom van links binne en neem die bord 

met ‘n toebroodjie wat op die toonbank staan.  Sy sit dit op die koffietafel neer, gaan 

voel dan bekommerd aan Manus se kop. MANUS  kom effens orent.  

WILLEMIEN:    Hoe voel jy nou? Jy het lank geslaap.  

MANUS vryf oor sy oë en kom stadig orent. WILLEMIEN help hom, prop ‘n kussing 

agter sy rug in.  

WILLEMIEN:   Hoe voel jy? 

MANUS:    Beter … baie beter.  

WILLEMIEN:   Wil jy iets eet?  Dis kaas, ham en tamatie. (Sy gee die 

bord vir hom aan.) 

MANUS:    Dankie.  

MANUS begin die toebroodjie eet. WILLEMIEN gaan sit by hom. Daar is ‘n lang 

pouse terwyl Manus in stilte eet.  

WILLEMIEN:  Ek wil nie hê jy moet die draaibank verkoop nie, ou man. 

As ons eers in die nuwe huis is, sal jy baie tyd hê om 

weer dinge te doen. 

MANUS:    (Na ‘n peinsende oomblik) Dit was nie Millie se pantie nie. 

WILLEMIEN:   (fronsend)  Wat …? 

MANUS:  (Sug en praat na oomblikke)  Dit was twee aande voor 

Christelle en Francois se troue. Dit was met die 
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batchelor’s partie. Wat ons in die Hardware Store gehou 

het.  Francois se pêlle het ‘n stripper van die Kaap af laat 

kom. Francois het nie daarvan geweet nie.  Dit was toe ‘n 

hengse performance en die manne het erg gekuier.  

WILLEMIEN: Dit kan ek glo … 

MANUS:  Die girl was later so geknetter dat Abie vir haar plek in 

die hotel gegee het. Toe ek en Francois na die tyd die 

plek opruim, was Francois vreesbevange dat Christelle 

daarvan sou uitvind.  Jy weet hoe voel Christelle oor 

sulke goed. 

WILLEMIEN: Ek weet .. 

MANUS:  Ek het hom my woord gegee dat ek nooit daarvan sou 

praat nie. Ek het die pers pantie opgetel. Nie geweet wat 

om met die ding te doen nie. Toe neuk ek dit in ‘n boks 

vol ou invoices. Ek het later daarna gesoek, maar ek het 

nie geweet watter boks dit was nie. (WILLEMIEN staar 

hom aan.)  Jy kan vir Francois Skype en hom vra. Dis wat 

gebeur het.  

WILLEMIEN:    Hoekom het jy dit nie vir my gesê nie?  

MANUS:   Ek was bang dit kom by Christelle uit. Ek het vir Francois 

belowe.  En toe dag ek jy het jy klaar jou mind opgemaak 

dat ek skuldig was.  En dat dit Millie was. Selfs al sou ek 

jou vertel dat Millie nog al die jare smoorverlief is op Abie 
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van die hotel.  Daar’s geen ander man vir haar nie. Dis 

soos dit is.  

WILLEMIEN:   (na ‘n peinsende oomblik)  Ek glo jou Maantjie. Regtig. 

SELFOON LUI 

WILLEMIEN staan op, soek die foon en antwoord.  

WILLEMIEN:  Boeta? (sy beweeg buite hoorafstand van Manus terwyl 

sy ‘n ruk luister) Regtig Boeta? (luister ‘n lang ruk) Lief vir 

jou, Boeta. ( WILLEMIEN be-eindig die oproep en bly ‘n 

rukkie peinsend staan.) 

MANUS staan mankoliekerig op en gaan na ‘n kas waar hy ‘n bottel wyn en twee 

glase uithaal. Hy sit dit op die koffietafel neer.  

WILLEMIEN:  Ek weet nie of wyn nou ‘n goeie ding in jou toestand is 

nie. 

MANUS:  Ek dink dis ‘n baie goeie ding.  

WILLEMIEN:  Ja, miskien is dit. Want Boeta sê die Chinese meisie is 

veertien weke verwagtend. Haar naam is Chin. Of Chen. 

Chan? Haar ouers kom vanaand by hom eet. Dis 

ertjiesop, bobotie en sagopoeding. En ek weet wragtag 

nie of die Chinese sulke kos gaan eet nie.  

MANUS:  Ons gaan ‘n klein Chinesie hê? 

WILLEMIEN:  Ja, Manus. En die baba kot is klaar weggery.   
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MANUS: Dis wat ek sê, mens kry die goed weer nodig. Dis soos dit 

is.  

WILLEMIEN:  Jy moet dit miskien maar weer daar gaan haal.  Want wat 

maak ons as hulle kom kuier?  Hy sê hulle trek in ‘n klein 

woonstel in met net die nodigste. ‘n Bed en ‘n tafel, dis 

omtrent al wat hulle het.    

MANUS:    Dis soos ons begin het. Onthou jy, Mientjie? 

WILLEMIEN:  Natuurlik, Maantjie. Derde Laan.  Ons eerste woonstel.  

MANUS:    Ons het net ‘n bed gehad. En ‘n lamp en ‘n stoel.  

WILLEMIEN:    En ‘n boekrak.  

MANUS:  Dis al wat ons gehad het. Jou ma moes vir ons ‘n paar 

borde en koppies leen. Ons het amper niks gehad nie En 

ons was gelukkig. Net so. Sonder al die bagasie. Al die 

onnodige klomp goed.   

WILLEMIEN Dit was net ons twee, Maantjie.  Ek en jy. Alles was so 

eenoudig.  

MANUS:   Want ons het mekaar gehad, Mientjie. Ek wonder of al 

die goed wat mens deur die jare bymekaarmaak mens 

gelukkig maak?  

Hulle  gaan sit op die bank, vir  ‘n rukkie versonke in gedagtes - en praat dan gelyk. 

WILLEMIEN/MANUS:   Onthou jy …? 
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MANUS:   Onhou jy dat ek die koervert met die kerkgeld gevat het 

om vir jou blomme te koop vir Valentine’s Day?   

WILLEMIEN:  Onthou jy dat ek ‘n koek gebak het wat so hard was dat 

ons daarmee frisby gespeel het?  

MANUS:  Ja Mientjie. Dis soos dit was.  

MANUS staan op en skink twee glase wyn in. Hy gee vir Willemien haar glas aan. 

Hulle klink hulle glasies.   

MANUS:   Op jou, my MIentjie.  

WILLEMIEN:   Op jou, my Maantjie.  

Hy sit sy glas neer, gaan staan voor haar en begin danspassies maak terwyl hy 

“Only You” begin sing. 

MANUS: Sal jy miskien kans sien om weer op die kombuistafel te 

dans?  

WILLEMIEN: As jy my sal ophelp.  

MUSIEK :  “Only You” van The Platters begin sag in die agtergrond  

MANUS trek vir  WILLEMIEN van die bank af op.  Hy lei haar na die tafel, trek ‘n 

stoel uit en help haar om op te klim. Hy hou haar boude stewig vas terwyl hy haar 

met moeite opstoot tafel toe.  

MANUS: Salomo het mos gesê twee is beter as een. As die een 

struikel, kan die ander hom ophelp.  
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WILLEMIEN hou haar heup vas en steun, voordat sy stadig orent kom. Sy hou haar 

hand uit en help MANUS op die stoel en vandaar op die tafel. Dis ‘n gekreun en 

gesteun.  Hy swik amper, maar sy hou hom vas.  

Uiteindelik is albei op hulle voete bo-op die tafel.   Manus met kop agteroor, heupe 

wat rol en arms wat swaai maak ritmiese passies.  

MUSIEK HARDER 

MANUS maak sy hempsknope los. WILLEMIEN help hom om die hemp uit te kry. Hy 

swaai dit soos ‘n waffese stripper in die rondte en skiet dit  nonchalant af vloer toe. 

Hulle lag ondeund. WILLEMIEN loop in sy oop arms in en hulle hou mekaar vas.   

LIG DOOF.   

Kollig  val op die skerm en wys die beeld van ‘n jong Manus en jong Willemien wat 

bo-op die tafel dans.  

      

 

GORDYN 

 


