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Aan die ander kant se hoofkarakter, Ben van Tonder, is ‘n skoolhoof wat Brakfontein 

Hoërskool na die beste van sy vermoë bestuur, al gaan dit swaar om die suinige begroting wat 

van die onderwysdepartement ontvang is te laat klop. Tydens die Kersvakansie kry hy op 

kantoor besoek van ‘n ontslape oud-kollega, Swanie Swanepoel, wat hom probeer help om 

werksprobleme en persoonlike kwellings op te los. Sussie Croukamp, die hoof se persoonlike 

assistent, en ‘n leerder, Pedros de Barros, wat by die skool die aandag soek wat hy nie by die 

huis kry nie, is ook nog op die terrein as al die ander kinders en onderwysers al vakansie hou. 

Sussie se hoop om Ben se oog te vang beskaam nie hier voor Kersfees nie.  Aan die ander 

kant is ‘n komedie en deel sy basiese tema met Charles Dickens se “A Christmas Carol”. 

Leana
Typewritten Text
Kopiereg berus by: Cecilia du Toit (e-pos: cecilia.dutoit@duto.co.za)
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KARAKTERS: 

 

BEN VAN TONDER: Hoof van Brakfontein Hoërskool. ‘n Harde werker wat glo dat 

hy geroepe is om sy skool ‘n uitmuntende een te maak. Hy is middeljarig. 

SUSSIE CROUKAMP:  Die uiters bekwame kantoorbestuurderes van Brakfontein 

Hoërskool en persoonlike assistent van Ben van Tonder. Sy is ‘n geskeide 

vrou wie se lewe toe nie op 40 begin het nie. 

SWANIE SWANEPOEL: Tot sy dood sewe maande gelede was hy die 

onderwyser met die langste – nie die indrukwekkendste - diensrekord by 

Brakfontein Hoërskool.  Sy bril sit op sy voorkop en sy tweedbaadjie het 

leerlappe op die elmboë. Selfs nou in die Hiernamaals is hy ietwat 

verstrooid en gehawend.  

PEDROS DE BARROS: Die seun van die Portugese groentewinkeleienaar. Sy broer 

is aangewys as volgende jaar se onderhoofseun. ‘n Hulpvaardige, lomp 

seun wie se grys broek en wit hemp baie knap aan hom sit. 

 

PLEK: 

Die kantoor van die hoof van Brakfontein Hoërskool, ‘n oud-Model C skool in die 

buitewyke van ‘n stad. Die kantoor lyk so doeltreffend en netjies as wat ‘n skool 

sonder baie donateurs dit kan regkry en wat dus hoofsaaklik van regeringsubsidie 

afhanklik is. Departementele meubels oorheers: ‘n groot lessenaar met ‘n swaar stoel 

vir die hoof en twee besoekerstoele voor die lessenaar; agter is daar ‘n boekrak met 

baie leêrs en opgehoopte papiere en die gewone trofeë vir sportprestasies; regs is ‘n 

kapstok met ‘n reënjas en sambrele, en langs dit ‘n baie groot potplant (moontlik 

plasties). ‘n Telefoon, interkomstelsel en rekenaar staan eenkant op die lessenaar. Die 

rekenaarskerm is weggedraai van die gehoor maar dit moet tog duidelik wees as ‘n 

baie helder lig daaruit skyn. Die enigste deur in die vertrek is links en lei na die 

kantoor van Ben se persoonlike assistent. 

 

TYD:   

Die teenswoordige. Tydens die Kersvakansie. In die agtergrond doof die stemme van 

kinders gaandeweg uit.  
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(Oomblikke nadat Ben van Tonder sy kantoor binnekom, gaan die alarm loeiend af. 

Hy kyk ontstig rond en soek dan brommend op sy lessenaar en in die laaie vir die 

afstandsbeheer. As hy dit vind, kry eers hy na ‘n paar probeerslae reg om die alarm 

stil te kry. Die telefoon lui en hy tel dit ergerlik op.) 

 

BEN: Ja, ADT. Natuurlik. Ek is Ben van Tonder, die hoof van die skool. Nee, ek 

kan nie die kodewoord onthou nie. Is jy dan nuut daar? Die ander ken my 

stem. Ja, man, ek weet dis al vakansie, maar die rapporte moes uitgedeel 

word, so daar is ‘n paar onderwysers en skoolkinders op die terrein. My 

magtag, man. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie! Iemand het seker vergeet 

dat die sekuriteit nog aan is. Nee, ek ken die kodewoord nie. My assistente 

sal weet. (Luister geïrriteerd). Nou stuur dan julle patrollies uit, as dit julle 

gelukkig sal maak! 

 (Sussie op) 

 Wag, hier is sy nou. Mevrou Croukamp, wat is die kodewoord nou weer? 

 (Sussie draai die telefoon om en wys vir hom waar sy dit opgeplak het.) 

 O, hier is dit. Hallo? Die kodewoord is “bitter water”. Ja, amper soos 

Brakfontein. Nee, dis nie maklik om te onthou nie! Ek het baie ander goed 

om aan te dink. Ja, ons sal die alarm later weer aanskakel. Maar ek gaan 

eers tot laat werk. Daar is baie goed om klaar te kry. Totsiens. Ja, ek sal 

onthou. (Plak die foon kwaai neer). Bleddie klein pipsqueak. Seker een 

van ons oud-leerlinge wat my probeer terugkry. Wat het jy daar? 

SUSSIE: Volgende jaar se rooster. Soek Meneer die begroting ook? 

BEN: Bring maar alles. Hoor hier, Mevrou, is daar nog iemand in die 

personeelkamer wat my kan kom help met die veranderinge aan die 

rooster?   

SUSSIE: Almal is seker nou al weg, Meneer. Die leerlinge moes tussen tien en 

elfuur hulle rapporte kom afhaal het. En dis nou al seker na twaalf.  

BEN: (Kyk na sy horlosie). Dis net sestien minute oor twaalf. 

SUSSIE: (Sug).  

BEN: Die onderwysers hardloop vinniger weg as die kinders.  
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SUSSIE: Dis mos goed as almal dadelik kon loop. Dit beteken daar was nie 

probleme met die rapporte nie, Meneer. 

BEN: Daar moenie probleme wees nie, Mevrou. En daar sal nie, as almal hulle 

werk doen, en dit goed doen. 

SUSSIE: (Gelate). Ja, Meneer. Is daar nog iets? 

BEN: Ek sukkel nog steeds met die begroting. En die voorrade. Dink jy Willie 

Niemand is nog hier? (Sussie trek haar skouers op en Ben skakel die 

interkom aan). Willie, is jy in jou klas? (Stilte. Hy druk ‘n ander knoppie). 

Willie, is jy in die personeelkamer? Is daar iemand in die personeelkamer? 

(Stilte). Is daar nog enigiemand êrens? (Skakel af.) Daar is nog soveel om 

te doen. Ek gaan tot laat moet werk. (Hy en Sussie kyk mekaar opsommend 

aan.) 

SUSSIE: Nou ja. (Sussie af.) 

 (Ben sug. Hy skakel ‘n nommer en sit die telefoon op foonluidspreker. Na 

vier luie gaan die antwoordmasjien aan).  

STEM: Mevrou Betsie van Tonder. Ek is nie nou beskikbaar nie. Laat asseblief u 

naam en telefoonnommer en ek kom so gou as moontlik na u toe terug. 

BEN: Betsie, dis ek. En jy skakel my nooit terug nie. Ons moet praat  . . .  oor 

Kersfees. Ek het nog baie werk. Daar is probleme met die begroting en ek 

gaan nog tot laat vanaand spook met die voorrade. Ek sal seker eers die 

23ste of so kan afkom see toe. Ons sal moet praat oor Kersfees. Bel as jy 

tyd kry. Tot later. (Hy klik vererg af.) Tsk. Sy’t ‘n lekker lewe. Ek gaan 

heel nag moet werk en sy sit en . . . hel, ek weet nie wat sy doen nie. (Ben 

skakel die rekenaar aan terwyl hy deur die papiere op sy lessenaar blaai. 

Die MicroSoft-deuntjie, en dan ‘n geweldige lig wat vanaf die skerm 

uitstraal. Ben steier verskrik terug. Ben leun vorentoe en tik verwoed op 

die sleutelbord om die beeld te verander, maar die rekenaar reageer nie.) 

BEN: Wat de . . . ! 

 (Sussie op met leêrs. Sy sien dat hy hewig geskrik het.) 

SUSSIE:  Meneer, wat is dit? Jy lyk of jy ‘n spook gesien het.  

BEN:  Kyk self. 

SUSSIE: (Sy leun oor en kyk na die skerm). Dis dan ou Swanie! 

BEN: En dis nou skielik my screensaver.  Was dit jou idee van ‘n grap? 
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SUSSIE:   Ekskuus?  

BEN: Wel, iemand het met my rekenaar gepeuter. Hier is ou Swanie se gesig nou 

as my screensaver. Wou jy my skrikmaak? 

SUSSIE: Hoekom sou ek so iets wou doen? 

BEN: Hoe het dit dan anders hier gekom? Hou jy dan nie altyd my deur toe as ek 

nie hier is nie? 

SUSSIE: Meneer weet mos! Niemand kan hier inkom sonder om eers by my verby 

te kom nie. 

BEN: Wel, ek dink glad nie dis snaaks nie.  

SUSSIE:  Ek sal mos nie so iets doen nie. Mens het respek vir die dooies, en arme ou 

Swanie, ek bedoel, Meneer Swanepoel, is al sewe maande . . .  

BEN: Nou verduidelik jy nou vir my hoe gebeur dit dat ek my rekenaar 

aanskakel en hier is Ou Swanie se gesig op. 

SUSSIE: Wel, dis nie ek nie, en die alarm sou ook afgegaan het as iemand hier 

ingebreek het.  

BEN: Die rekenaar kan mos nie self net foto’s oplaai en screensavers daarvan 

maak nie. (Bestudeer die skerm). Hier lyk hy nie soos op sy foto in die 

jaarblad nie.  

SUSSIE: Dis tog sy ou tweedbaadjie dié. Hy lyk maar bekommerd soos altyd. Ag, 

siestog, kyk net die bos sleutels in sy hand. Hy lyk soos ‘n tronkbewaarder. 

Ek kan nie onthou dat hy ooit soveel sleutels rondgedra het nie. 

BEN: Seker maar die lopers. Maar hoe land die foto op my rekenaar? Nou? Hy is 

al, wanneer, Meimaand, dood.  

SUSSIE: Rekenaars doen snaakse goed. 

BEN: Ek gaan ‘n ander screensaver moet opsit. 

SUSSIE: Seker een van Danabaai. Of van Mevrou en KleinBen. 

BEN: (Ongemaklik). Hm, ja, seker. (Sussie af. Ben laat die rekenaar weer 

afskop. Hy leun oor en klik die interkom aan.) Willie, as jy nog op die 

terrein is, kom help my asseblief in my kantoor. (Stilte. Hy sug. Die 

Microsoft-deuntjie. Sussie op met nog leêrs wat sy in die boekrak pak. Ben 

begin werk.) 

SUSSIE: Ek sien daar is darem nie weer ‘n spook op Meneer se skerm nie. 
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BEN: (Suur). Ek gaan nie dat iemand se simpel idee van ‘n grap my omkrap nie. 

Is jy seker al die onderwysers is nou weg? 

SUSSIE: Dis vakansie. Maar hier is iemand om Meneer te sien. (Roep geamuseerd 

deur toe.) Jy kan maar inkom! 

PEDROS: (Pedros op met ‘n groot boks. Mompel.) More, Meneer. 

BEN:  Ja, more. (Sien dan die boks. Kwaai) Nou wat bring julle nog bokse as ek 

my kantoor wil organiseer en gemors uitgooi? 

SUSSIE:  (Vermanend). Meneer! Pedros se pa stuur hierdie groente. Pedros is 

Mannie de Barros se boetie. Manuel? Die nuwe onderhoofseun? Onthou 

Meneer nou? Pedros bring ‘n geskenk van sy pa. 

PEDROS:  (Lomp en verleë) My pa het gesê ek moet dit vir Meneer bring. Vir 

Krismis. Ek het hom gesê Meneer sal dit nie wil hê nie. 

SUSSIE: (Vinnig) Natuurlik is Meneer BAIE bly. (Vermanend) Almal wil vars 

groente hê voor Krismis. Meneer! 

BEN: O, ja, natuurlik. Baie dankie . . . e . . . 

SUSSIE: Pedros. Pedros de Barros. Manuel de Barros se boetie. 

BEN: E, ja, sit die groente sommer daar neer.  

SUSSIE: Meneer! Kyk net wat het hy alles vir jou gebring. 

BEN: (Bly besig) Hm? 

PEDROS:  Brinjals, spinasie, appels . . .  

BEN: Guavsch, tomaatsch 

SUSSIE: (Geskok). Meneer! 

BEN: Ekskuus, ag, wat is jou naam nou weer? 

SUSSIE: Pedros. De Barros. 

BEN: Ek is jammer, Pedros. Jy is seker al baie moeg om grappies oor ‘n 

Portugese uitspraak te hoor. 

PEDROS: Dis OK Meneer. Daar is nog. (Pedros draai om en gaan uit). 

SUSSIE: (Beskuldigend.) Guavsh, tomaatsh! Tsk. 

BEN: Ek het nie gedink nie. 

SUSSIE: Meneer dink dikwels nie. Ek tik sommer nou ‘n brief om vir De Barros 

dankie te sê sodat jy dit net kan teken en ek dit saam met Pedros kan 

terugstuur. Meneer gaan te besig wees om self na die groentewinkel te 
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gaan. En dankie sê vat mos hopeloos te veel tyd. (Sussie af. ‘n Telefoon lui 

in die kantoor langsaan totdat dit opgetel word). 

PEDROS: (Op met nog ‘n groter boks wat hy by die ander een neersit). Waatlemoen, 

wortels, slaai, beet. (Hy tel van die groente uit om te wys en laat val ‘n 

paar in sy oorhaastigheid en lompheid. Hy pak hulle vinnig weer terug 

terwyl Ben hom geïrriteerd dophou.) Skuus, Meneer. 

BEN: Ja, dankie. Sit maar neer. Dankie. (Pedros kyk nuuskierig om hom rond. 

Ben werk voort. Hy voel na ‘n ruk verplig om belangstelling te toon.) So. 

Pedros de Barros. In watter graad is jy nou?  

PEDROS: Graad tien, volgende jaar graad elf. 

BEN: Nou wat doen jy hier by die skool rond as almal met vakansie is?   

PEDROS: Ek en Mannie moet my pa help in die winkel.  

BEN: Is Mannie dan nie saam met die nuwe prefekte na Wayne Besselaar-hulle 

se strandhuis toe nie? Die hele leerlingraad het gegaan. Hermanus of êrens. 

Mannie is tog die nuwe onderhoofseun. 

PEDROS: Nee, Meneer. Mannie is nie saam nie. 

BEN: Hoekom nie? Al die prefekte is dan verlede week al weg. 

PEDROS: Hy sou nie kon gaan nie, Meneer. Daar is baie werk in die winkel, in die 

groentetuine, hierdie tyd van die jaar. So voor Krismis. 

BEN: Jou pa kon tog seker ‘n plan maak. Mannie is tog die nuwe onderhoofseun. 

Het julle nie nog boeties wat in die winkel kan help nie? Al die ander 

prefekte . . . 

PEDROS: Ek dink nie Mannie is saamgenooi nie. (Ongemaklike stilte). Wayne 

Besselaar is nie met almal vriende nie, Meneer. 

BEN: Ek het nie geweet nie . . .  (Die alarm gaan loeiend af en Ben val vervaard 

rond op soek na die afstandbeheer. Sussie vinnig op, kry die toestel, sit dit 

af, en tel die telefoon op ‘n oomblik nadat dit begin lui.) 

SUSSIE: Mevrou Croukamp, vanuit Meneer van Tonder se kantoor. Bitter water. 

Nee, ek het geen idee wat nou weer lol nie. Dalk moet julle iemand 

uitstuur om te kom kyk wat is fout. Ja, Meneer van Tonder gaan seker soos 

gewoonlik vanaand tot baie laat werk. Ja. Dankie. (Sussie sit die foon hard 

neer, krap ‘n tweede afstandbeheer uit ‘n laai in Ben se lessenaar en plak 

dit hard langs die rekenaar neer. Sy beduie vir Pedros wat nog beïndruk 
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rondstaan.) Pedros, kan jy asseblief vir my die bokse klere in die 

personeelkamer na die stoorkamer toe dra. Jy sal my regtig sommer baie 

help. (Skimp na Ben se rigting.) Jy bewys my ‘n groot guns. (Pedros af 

terwyl Sussie die leêrs rangskik.) 

BEN: (Werk sonder om op te kyk.) Nou hoekom hang die seun so by die skool 

rond? Die ander kinders kan nie wag om weg te kom nie. Selfs die 

personeel hardloop so vinnig as wat hulle kan om weg te kom van die 

skool af. 

SUSSIE: Ek sê mos: die seun is Mannie de Barros se jonger boetie. Pedros. Die seun 

van die Portugees met die groentewinkel in die sentrum. 

BEN: Ek het die eerste keer gehoor. Ek weet wie De Barros is. Nou vir wat lê hy 

hier rond? Wil hy ook onderhoofseun word? 

SUSSIE: Nee, siestog. Hy is nie baie populêr nie. Die kinders noem hom Dom 

Pedros.  

BEN: Mannie de Barros is ‘n uitstekende leier. Jonger boeties van sterre soos 

Mannie sukkel maar om die kollig te vang.  

SUSSIE: Hy probeer baie hard. Siestog, hierdie groente is dalk nie eens sy pa se 

idee nie. 

BEN: Wat gaan ek in elk geval met al hierdie goed doen? 

SUSSIE: Kom Mevrou en KleinBen dan nie hiernatoe vir Kersfees nie? 

(Ongemaklike stilte). O, dan gaan Meneer seker Danabaai toe. 

BEN:  E . . .  seker. Jy moet maar die groente vir jou vat.  

SUSSIE: Moenie vir Pedros sê dat Meneer dit vir my gegee het nie. 

BEN: Ek is nie heeltemal taktloos nie. 

SUSSIE: (Sussie snork net liggies.) Ek het werk om te doen. (Af.) 

 (Ben vryf oor sy oë en sug. Hy leun oor na die interkom en skakel aan.) 

BEN: Willie, is jy nog in die personeelkamer? Ek sal dit waardeer as jy net 

vinnig by my ‘n draai kan maak voor jy huistoe gaan. (Hy luister maar 

daar is geen antwoord. Hy druk ‘n ander interkomknoppie). Weet iemand 

waar Meneer Niemand is?  Mevrou Viljoen? Enigiemand? (Stilte). Is hier 

nog enige onderwyser enigsins êrens op die skoolgronde? (Stilte. Hy skakel 

af en tik nou verbete.) Natuurlik nie. Vinniger weg as kinders wat strafklas 

moet sit op ‘n Vrydag. Wat de hel gaan ek met die begroting . . .  
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 (Die ligte flikker ‘n oomblik en gaan uit. Dit kom amper onmiddelik weer 

aan.  

BEN: Wat neuk die goed so vandag! Tsk, ek het seker nou van die inligting 

verloor. Ek moet meer dikwels save. 

 (Swanie verskyn en kom agter die kapstok uit en kyk die kantoor deur. Dan 

kyk hy hoe Ben werk. Ben skakel en druk die foonluidspreker aan sodat die 

luitoon duidelik gehoor kan word. Ben tik voort). Lê seker op die bed met 

‘n migrainelappie oor die kop. KleinBen kuier seker weer êrens. (Hy 

skakel vererg af as die vrouestem begin met die boodskap op die 

antwoordmasjien. Ben werk weer en word dan bewus van Swanie. Ben 

skrik so groot dat hy opspring en sy stoel eenkant stamp.) 

BEN: (As hy sy asem terugkry.) Swanie! 

 (Swanie kyk na die sportbekers op die kas.) 

SWANIE:  My gits, die onder-sestiens het toe wragtag die liga gevat. Het Brakfontein 

se eerstespan weer nerens gekom nie? (Hy stap nader aan Ben. Ben tree 

tru.) 

BEN: Swanie!  

SWANIE: Jy moenie so skrik nie, Bennie. Dis nie goed vir jou nie. (Swanie kyk na 

die papiere op die lessenaar.) 

BEN: Swanie! Wat maak jy hier? (As Swanie nie antwoord nie, sak Ben in sy 

stoel terug). Ek is oorwerk. Ek slaap te min. Ek verloor tred . . . Ek moet 

by ‘n dokter uitkom.  

SWANIE: Jy werk dan nog steeds aan die begroting. Gaan jy dan nie met vakansie 

nie? (Swanie kyk die papiere op die lessenaar deur sonder om aan hulle te 

raak.) My gits, en hier is die voorradelys ook nog. Jy weet, ek kon die 

syfers nooit laat . . .  jy weet, uitwerk nie. Nooit. Dit laat klop nie. Wat 

noem jy dit?  

BEN: Balanseer. Die syfers laat balanseer. 

SWANIE: Ag, ja, balanseer! Waar is my kop dan nou? (Hy vat aan sy kop.) Oeps, 

nee, hier is dit toe nog. Balans. Dis waaroor ek met jou moes kom praat, 

Ben. (Lag vir sy eie grappie). 

BEN: Brakfontein se balansstate? 
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SWANIE: Nee, sien, juis nie Brakfontein se balansstate nie. Jou balans.  En dan is 

daar nog iets. (Slaan sy voorkop.) Wat was dit nou weer? Hm? (Hy slaan 

op sy sakke en kry eers niks. Bring dan ‘n heupfles te voorskyn. Hy skroef 

dit oop en draai dit om om seker te maak dit is leeg.) Ek is baie dors.  

BEN: (Probeer verbyskuur maar Swanie staan in sy pad). Ek gaan haal gou vir 

jou water.  

SWANIE: Water? Ag nee, magtag, Ben, nie water nie. Ek smag so na ‘n behoorlike 

ietsie. Ek het sewe maande laas . . . 

BEN: Ek het nie geweet dat mens nog iets kan drink daar . . . aan die ander kant. 

SWANIE: Ek het nie gesê ek kan drink nie, ek sê ek smag na ‘n ou ietsie. ‘n Ou 

whiskeytjie. ‘n Skoolhoof kry tog seker goeie whiskey as geskenk van 

dankbare ouers, of so. 

BEN: (Steeds bang). Ek het nie drank in die kantoor nie. En ek vat nie geskenke 

van ouers nie. Jy behoort te weet. Maar ek maak ‘n plan. (Hy staan op en 

druk vervaard op die interkom.) Mevrou Croukamp. Kom na my kantoor, 

nou dadelik! (Ben staar Swanie aan. Sussie op. Sy staan geïrriteerd en 

wag vir instruksies. Stilte.) Mevrou Croukamp? 

SUSSIE: Ja, Meneer. (Stilte.) 

BEN: Is daar iets? 

SUSSIE: Meneer het my dan laat roep. 

BEN: Merk jy nie iets op nie? 

SUSSIE: Ekskuus? 

BEN: Is hier nie iets anders in die kantoor wat nie voorheen hier was nie? 

SUSSIE: (Vies) Meneer, ek sal dadelik vir Pedros vra om die bokse met groente wat 

Meneer se kantoor so vol staan uit te dra en in my kantoor te gaan sit. 

Meneer het mos gesê ek moet dit vir my vat. 

BEN: Is daar niks anders nie? 

SUSSIE: (Vies) Meneer? Is daar nog iets? Ek en Pedros is besig om die stoorkamer 

reg te pak. 

BEN: Nee. Dankie, Mevrou. Dit sal al wees. (Sussie kwaai af. Ben is verslae). 

SWANIE:  Dink jy sy het whiskey in haar kantoor? 

BEN: (Hy krap moedeloos in sy laaie en mompel.)  Ek slaap beslis nie goed nie. 

Werkstres kan mens laat hallusineer. Dit was ‘n lang jaar. 
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SWANIE: Wat soek jy so vreeslik, Bennie? 

BEN: Ek het hoofpynpille hier êrens. 

SWANIE:  Hoofpyn, nè. Maar dis mos eintlik Betsie se probleem. 

BEN: Migraines. Betsie kry migraines. (Hy skud ‘n paar pille in sy hand uit en 

sluk hulle sonder water af). 

SWANIE: Bly Betsie nog daar onder? Sy en KleinBen. Waar nou weer?  

BEN: Danabaai.  

SWANIE: Sy het nog nie teruggekom na jou toe nie? 

BEN: Haar senuwees, Swanie. Sy kan nie die Gautengse donderstorms verdra 

nie. 

SWANIE: Ja, so sê jy nog altyd. En nou bly sy in die Kaap, en jy bly hier. 

BEN: (Kwaai). Wat maak jy hier, Swanie? 

SWANIE: Ek het mos gesê ek moes iets kom doen. 

BEN: Nou doen dit en kry klaar! 

SWANIE: Ek sal as ek kan onthou wat dit was. My kop voel bietjie soos ‘n sif. 

BEN: (Brom). So wat is nuut. 

SWANIE: Skuus, Ben? 

BEN: Ek sê, probeer onthou en gaan . . . weg, op, terug, wat ook al. Asseblief! 

SWANIE: Dit moet iets hier rond wees. (Hy kyk weer na die papiere op die lessenaar 

en wys dan na die fotoraam.) KleinBen word groot. Hoe lank is Betsie nou 

al bang vir die donderweer?  

BEN: Ag, magtag, Swanie! 

SWANIE: Nee, ek bedoel. Sy bly seker al jare lank daar in  . . . Waar nou weer? 

BEN: Danabaai. 

SWANIE: En jy bly hier bo in Transvaal. Nee, julle sê mos Gauteng. (Ben skuif 

versigtig eenkant as Swanie oor sy skouer loer.) Bennie, ek het nooit vir 

jou gesê nie, maar die mense praat. ‘n Hoof wie se vrou by die see bly en 

hy . . . 

BEN: Haar senuwees pla haar, magtag. Sy kan nie help dat donderstorms . . .  

 (‘n Klop aan die deur. Sussie op, gevolg deur Pedros met ‘n groot 

Kersboom vol goedkoop versierings. Swanie sluip regs af terwyl Pedros 

die Kersboom langs die lessenaar neersit.) 

BEN: (Kwaai). Wat de . . . ! (Brom binnesmonds verder).  
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PEDROS: Dis amper Krismis, Meneer. Dis nie reg dat die kantoor so . . . kaal is nie. 

Meneer werk amper heeldag hier. My pa sê ek moet vir Meneer . . . 

BEN: Ag, nee, magtag, De Barros! Dis ‘n kantoor hierdie nie ‘n . . . 

groentesmousery nie. Vat dit weg! 

SUSSIE: Meneer, Pedros het net probeer . . .  

BEN: (Kil). Mevrou Croukamp, jy weet dis ‘n hoof se kantoor hierdie. ‘n Skool 

is ‘n akademiese instansie, nie ‘n groentewinkel nie. Dis ook nie ‘n 

treinstasie dié nie. Dis jou plig as my persoonlike assistent om te sorg dat 

my privaatheid gerespekteer word. Jy kan mos nie dat enigiemand enige 

stuk twak hier insleep en neerplak nie.  

SUSSIE: Haai, Meneer, dit gebeur mos nie die res van die jaar nie, maar dis amper 

Kersfees en eintlik vakansie en daarom . . . 

BEN: Mevrou Croukamp, verwyder die lelike boom en die . . . seun en maak my 

deur toe as u uitgaan en hou dit toe. Ek het baie werk om te doen. 

 (Pedros dra die boom vinnig uit. Sussie kyk beskuldigend na Ben). 

 Mevrou, jy weet goed ek kan nie kinders verdra wat witvoetjie soek nie. 

De Barros is mos nie my verantwoordelikheid nie. Dis nie my skuld dat hy 

‘n minderwaardigheidskompleks het nie, of niks beters het om te doen, of 

‘n boetie het wat nie saam Hermanus toe genooi is nie. Los my nou net 

asseblief uit dat ek my werk gedoen kan kry. (Sussie af. Die geluid van ‘n 

deur wat baie hard toegeklap word. Ben soek in sy kantoor rond na 

Swanie. As hy niks vind, gaan sit hy en bel. Foonluidspreker. Na ‘n paar 

luie word die antwoordmasjien aangeskakel.) 

STEM: Mevrou Betsie van Tonder. Ek is nie nou beskikbaar nie. Laat asseblief u 

naam en telefoonnommer en ek kom so gou as moontlik na u toe terug. 

BEN: Betsie, dis ek. Bel asseblief as jy terug is. Betsie . . . Dit gaan eintlik nie 

goed met my nie. Die skool . . . Ek en KleinBen het ook lanklaas gepraat. 

(Wag ‘n ruk hoopvol en klik die foon af. Ben kyk suspisieus rond in sy 

kantoor en raak dan verdiep in sy werk. Pedros links op, staan huiwerig 

rond. Ben skrik hewiglik as hy hom sien.) 

BEN: Magtag, vir wat staan jy daar? Hoekom klop jy nie? 

PEDROS: Skuus, Meneer, ek het net die groente kom haal, Meneer. 
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BEN: Nou vat die goed dat jy kan wegkom! (Pedros gryp een boks en draf af. 

Ben kyk die kantoor weer deur en gaan dan aan met werk. Hy skrik as die 

foon lui). 

BEN: Van Tonder! (Luister). Mevrou Croukamp, moenie belaglik wees nie! 

Hoekom bel jy as jou kantoor hier reg langs myne is? (Luister). Goed, ek 

was kwaai met De Barros, ek sal nie weer nie. (Plak foon neer). Ek gaan 

nooit die begroting klaarkry nie. 

PEDROS: (Op.) Skuus, Meneer. Ek het net die ander boks kom haal.  

BEN: (Sug). Dankie vir die groente. Los die Kersboom in Mevrou Croukamp se 

kantoor.  

PEDROS: Dankie, Meneer. (Af. Ben soek tussen sy papiere en merk nie dat Swanie 

weer van regs agter verskyn het nie. As Swanie praat, ruk Ben van die 

skrik.) 

SWANIE: Is jy seker jy het nie ‘n ou drinkgoedjie in jou kantoor nie, Bennie? Jy lyk 

of jy dit baie nodig het.  

BEN: Ek het gedog jy’s weg. 

SWANIE: Ek soek nog. Ek kan net nie onthou nie. Jy’s seker jy het nie whiskey nie? 

Ek het maar altyd so ‘n ietsie moes vat voor klas, en na pouse, en so. 

BEN: Ja, Swanie, dit was nie ‘n vreeslike geheim nie. Jy het altyd na vrugtekoek 

geruik. Om die waarheid te sê, daar is selfs ‘n boks met ‘n paar bottels 

tussen jou papiere in die stoorkamer êrens. 

SWANIE:  My bottels? In die stoorkamer? Hoekom? 

BEN: Toe jy . . . .wel, dood is, moes ons jou kaste vinnig leegmaak vir jou 

opvolger. Mevrou Croukamp het nie geweet watter van jou papiere 

belangrik was en vir wie ons dit moet stuur nie, toe sit sy alles in bokse 

saam met die bottels en in die stoor. Voordat iemand anders dit te siene 

kry. 

SWANIE: Was dit al? 

BEN: Nee, Swanie. Dit was nie al nie. Daar was pakke en pakke toetse en 

eksamenvraestelle wat nooit gemerk is nie, al het die leerlinge punte gekry 

elke kwartaal. 

SWANIE: Ag, ou Bennie. (Lag droogweg). Mens weet mos wat ‘n kind werd is na ‘n 

ruk. Dan gee jy hom die punt wat jy weet hy verdien. ‘n Ou hand ken mos 
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sy werk. En niemand het ooit kom kla nie. Nie’n kind of ‘n ouer nie. En 

wat jy nie weet nie, pla jou mos nie. 

BEN: Maar dit is verkeerd, Swanie! Jy ken  . . . het die reëls geken. ‘n 

Onderwyser maak nie so nie! Dis mos nie hoe ek dinge by die skool laat 

werk nie, Swanie. Hier doen ons dinge op die regte manier. Weet jy 

hoeveel keer ek jou bas moes red? As jy dink daar was nie klagtes nie, 

maar jy maak ‘n helse fout.  

SWANIE: (Skrik). Helse fout? Hoekom sê jy helse? 

BEN: Kom ons los dit. Dit maak nou seker nie meer saak nie. (Stilte terwyl Ben 

maak of hy werk). 

SWANIE: Jy kan die bokse met al my goed hiernatoe laat kom, nè Bennie. Daardie 

seun kan dit gaan haal. Sussie sê mos hulle werk nou in die stoor. 

BEN: (Moedeloos). Swanie, Swanie, Swanie. Wat presies het jy hier kom doen?  

SWANIE:  Ek sê mos ek kan nie onthou nie. As ek die boks met my goed in sien, dalk 

is daar iets . . . 

BEN: (Ben sug en leun oor na die interkom.) Mevrou Croukamp, kom na my 

kantoor. Asseblief.  

 (Sussie op. Sy loop amper deur Swanie. Sy lyk nie vriendelik nie.) 

SUSSIE: Meneer. 

BEN: Onthou jy die bokse wat jy gepak het met Meneer Swanepoel se goed? 

SUSSIE: Die bottels en die vraestelle en die rekeninge en die stof. 

BEN: Is dit nog in die stoorkamer? 

SUSSIE: Ek het hulle pas gesien. 

BEN: Bring dit  . . . nee, laat De Barros dit hiernatoe bring.  

 (Sussie rol haar oë en loop af, amper weer deur Swanie.) 

BEN: Hoekom sien sy nie vir jou nie, Swanie? Hoekom sien net ek vir jou? 

SWANIE: Sy het nie nodig om my te sien nie. Dis jy wat oë moet kry om te sien, en 

ore om te hoor, en hande om . . . 

BEN: Magtag, jy laat my klink na daardie drie bobbejane met die hande oor hulle 

oë en goed. (Hy demonstreer verwoed en lomp). Ek het nie jou hulp nodig 

nie. Al wat ek nodig het is tyd. 

SWANIE: Tyd, nogal. Maar jy is dan die een wat so met tyd mors. 
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BEN: Swanie, probeer onthou. Ek beplan dinge by hierdie skool in minute sodat 

alles reg kan verloop. Jy het jou miskien nie veel daaraan gesteur nie, maar 

al die ander personeellede weet ek beplan ons almal se tyd haarfyn om 

alles seepglad te laat verloop. Jy pla my nou verskriklik. Hierdie werk 

gebeur nie vanself nie. Jy sal my regtig moet verskoon. (Hy tik nou verbete 

op die rekenaar om te wys hoe besig hy is.) 

SWANIE:  Die Sussie is darem ‘n oulike vrou, Bennie. Ek het altyd so gedink en ek 

sou, jy weet . . . Bertha was al vyf jaar lank dood. Maar Sussie het altyd 

net oë vir jou gehad. 

BEN: (Geskok). Swanie! Is jy mal? 

SWANIE: Nee, net dood. 

BEN: Ek is ‘n getroude man!  

SWANIE: Nog net in naam, Bennie. 

BEN: Hoe durf jy so iets sê!? 

 (‘n Baie harde klop, gevolg deur Sussie se harde roep.) 

SUSSIE: Meneer! Kan ek en Pedros maar binnekom? 

BEN: Ja, natuurlik. 

 (Pedros dra ‘n boks in en Sussie beduie hy moet dit op die lessenaar 

neersit. Terwyl Pedros vinnig uit is, staan Sussie asof verveeld haar voet 

en tik en ignoreer Ben totdat Pedros met ‘n tweede boks op is.) 

SUSSIE: Sal dit al wees, Meneer? 

BEN: Ja, dankie. (Sussie en Pedros af.) 

SWANIE: Sien?  

BEN: Ek sien niks.  

SWANIE: Nee, jy sien niks nie, Bennie, dis die punt. Bennie sienie. 

BEN: Ek sien dat ek nie vandag hierdie werk gaan klaarkry nie. 

SWANIE: Sussie is ‘n vrou-vrou. Lekker, man. So bietjie . . . stewig op al die regte 

plekke. Net wat jy nodig het.  

BEN: (Woedend). As jy nie nou ophou nie, Swanie, gaan ek jou . . .  

SWANIE: En wat gaan jy nogal met my doen? Afdank? (Lag lekker). So gedink. Ek 

is miskien al sewe maande dood, maar jy is al jare lank dood. Hier binne. 

(Hulle kyk mekaar opsommend aan). Ag, OK, ek was seker ook maar 

dooilik op my tyd. Willie Niemand en Attie-hulle het my Oorle Oom 
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Swanie genoem, julle dink ek weet nie. En toe was ek nog maar in my 

vyftigs. Al verskil, dis nou net offisieel. Ek is nou aan die ander kant, en 

nou weet ek van beter. 

BEN: Maar hoekom het jy nie aan die ander kant gebly nie? 

SWANIE: Kyk liewer wat hulle in my bokse gesit het. (Ben sug en soek rond en haal 

‘n oopgemaakte bottel whiskey uit.) 

SWANIE: Skink ‘n stewige dop. Toe. Ek smag daarna, maar jy lyk of jy ‘n 

versterkinkie nodig het. (Swanie sit sy heupfles hoopvol op die lessenaar 

neer. Ben gryp ‘n glas en skink vererg totdat die bottel leeg is. Hy korrel 

met een oog die bottel in.) 

BEN: Sien, Swanie, nou kyk ek ook diep in die bottel. (Hy plak die glas voor 

Swanie neer.) Drink dan nou, verdomp. (Swanie staar verlangend na die 

glas). 

SWANIE: Jy weet mos ek kan nie. Ek wil sien hoe die plesiertjie afgly in jou keel en 

jou tot in jou tone warm maak. 

BEN: Nee, ek gaan dit nie vir jou nog drink ook nie. Jy kan nou mos enigiets 

doen. Jy het selfs ‘n screensaver opgesit – jy wat nooit eers aan ‘n rekenaar 

gevat het nie. Toe. Verbeel jou nou hoe proe die whiskey. (Swanie staar 

roerloos na die glas.) Weet jy, wat die snaaksste is van hierdie hele 

besigheid, is dat jy wragtag nog steeds bry
i
. Mens sou sweer dat 

spraakdefekte en geamputeerde bene en sulke goed regkom as mens – wel, 

daar aan die ander kant is. 

SWANIE: Mens is wie jy is wie jy is, Bennie. Hier en daar ander kant en oral. 

BEN: Dis nou wragtag slegte nuus. 

SWANIE: Dis hoekom mens dinge hier moet regdoen terwyl jy kan. 

BEN: Vertel dan vir my wat dit is wat jy moes reggedoen het. Miskien kan ek 

jou dan help om dinge beter te doen sodat jy hier kan wegkom. En wegbly. 

SWANIE: Dis al of iets wil begin terugkom. (Slaan sy voorkop).  

BEN: Terwyl jy nou so dink, vertel vir my ‘n bietjie hoe is dit daar aan die ander 

kant. 

SWANIE: Ons praat nie uit nie, Bennie.  

BEN: Ag, vertel net so ‘n bietjie. Jy weet, dit lyk of doodgaan jou goed gedoen 

het. 
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SWANIE: Man, ek mag regtig nie praat nie. (Ben tel die whiskeyglas op en loop na 

die potplant. Hy maak of hy dit gaan uitgooi.) Nee! Jy kan nie goeie goed 

so mors nie. (Ben hou die glas weer skuins oor plant). Stop! Nee, goed, 

dan. (Swanie kyk versigtig rond en praat sagter). Dis groot, o magtag, Ben, 

dis so groooot aan die ander kant. Jy kan nie begin om te verstaan nie. Dit 

gaan aan en aan en aan en aan. Oe, en dis net lig, en liggies, en kleure, 

baie, baie, baie . . . Man, ek was nie ‘n taalman nie, so ek weet nie 

heeltemal hoe om vir jou te sê nie. (Ben mik weer met die glas oor die 

potplant). Bennie, dis net so vol lig en . . . oop. Maar weet jy, net soos jy 

begin voel jy is net te klein om daar te wees, om enigsins te WEES, 

verstaan jy? Jy’s nie eens so ‘n splitseltjie van ‘n sandkorreltjie nie, dan, 

skielik, Ben, IS jy. Is jy waaragtig. Verstaan jy?  

BEN: (Skud sy kop, verstom). 

SWANIE: Sien, julle sal nie verstaan nie. Hoe kan ek dit stel? Man, die heelal is hier 

en daar en oral. Maar skielik weet jy, hierdie ou atoompie is ekke, Marius 

Swanepoel. Ekke. Verstaan? In hierdie . . . veelal, is ekke ‘n eie klein-klein 

heelaltjie. (Hy slaan op sy bors). O genade, en dan is dit goed, Ben! Ek 

hoor hulle praat van die deelal, want dis ALLES. En dis vol . . .  hm . . . 

BEN: As jy sê “liefde”, sluk ek die whiskey, glas, bottel en al. 

SWANIE: Jy’s nog so vreeslik blind. Dit help niks om vir jou te probeer verduidelik 

nie. Ek sê jou mos ek is nie ‘n taalman nie. Jy was die ou vir woorde. 

Preek en praat en bolle rol. 

BEN: Maar wat sien jy daar aan die ander kant? 

SWANIE: Dis nie regtig wat jy sien nie, Bennie, dis wat jy voel. Dis hoe jy voel. Dis 

hierdie ongelooflike, wonderlike wete dat . . . 

 (‘n Verblindende lig skiet skielik uit die rekenaarskerm en Swanie deins 

verskrik terug. Ben sien hierdie keer niks nie. Swanie praat nou direk met 

die rekenaarskerm.)  Ek het hom net gesê dat dit baie goed is daar 

anderkant. Sal nie meer nie. Ek belowe. (Die verblindende lig doof uit.) 

Sien, ek het jou gesê ons mag nie uitpraat nie. 

BEN: OK, ek verstaan. Maar as dit so goed is daar, hoekom is jy dan hier, 

Swanie? En hoe het jy hier gekom? 
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SWANIE: Ek sê mos ek weet nie. Daar was iets wat gepla het, en toe, boem, kadam, 

hier is ek in jou kantoor. 

BEN: En wanneer gaan jy weer wegboemkadam? Jy is nie van plan om altyd hier 

rond te staan in die hoop ek sluk whiskey nie? 

SWANIE: Ek sê mos, daar is iets wat gedoen moet word. 

BEN: Jy dink nie dis die vraestelle wat jy nooit gemerk het, of die voorradelys 

wat jy nooit gedoen het. Ek hoop nie jy dink jy moet vir my kom preek 

nou dat jy daar aan die ander kant skielik so wys geword het nie. (Plak die 

glas weer op sy lessenaar neer.) 

SWANIE: Haai wag ‘n bietjie, dis toe nie die whiskey nie! My gits, Ben, jy sukkel 

mos met die begroting. 

BEN: Natuurlik sukkel ek met die begroting. Alle skole sukkel altyd met die 

bleddie begroting. Die regering se subsidie vir elke leerder is nog minder 

as wat jou entoesiasme vir die opstel van die voorradelys was. (Lag vir sy 

eie grap.)  

SWANIE: Wag, ‘n bietjie. Ek dink, ja, ek begin iets sien. Ek gaan in my klas kyk. 

Dalk sien ek iets daar. 

BEN: Jou klas is nou al maande lank iemand anders s’n. Jy mors jou . . . (Swanie 

verdwyn agter regs) Ha! Ek wou nogal sê sy tyd. (Hy leun weer oor om te 

bel, maar Sussie klop hard en kom dan in. Sy kyk verstom na die glas 

whiskey.) 

SUSSIE: Meneer!? 

BEN: Jy sal nie verstaan nie. Jy sal dit regtig nie verstaan nie. 

SUSSIE: (Bekommerd). Nee, ek verstaan. Regtig. Meneer het verskriklik hard 

gewerk die jaar, en Meneer werk nog steeds. En Meneer kon nou al 

uitgespan het by die see saam met Mevrou en KleinBen. 

BEN: (Kwaai). Los dit nou! Ek sê mos jy sal nie verstaan nie. 

SUSSIE: (Opgeruk). O, eintlik verstaan ek heeltemal. Ek verstaan dat Meneer 

verdien om hierdie tyd van die jaar alleen te wees. En alleen sommer vir 

die res van die jaar ook. Maar ek gaan nou klaarmaak sodat ek kan huis toe 

gaan en lus word vir Kersfees. Soos dit hoort. Ek kan by vriende gaan 

kuier en fliek en lees en in die son lê en, wel, baie lekker dinge doen. So, 

verskoon my, asseblief.  
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BEN: Wat het jy eintlik kom doen, Mevrou? 

SUSSIE: O, amper vergeet ek. So jammer om Meneer te pla want ek verstaan 

duidelik nie dat Meneer baie, baie besig is nie. (Plak ‘n papier voor hom 

neer.) Meneer se brief aan Bella Vista. 

BEN: Aan wie? 

SUSSIE: Bella Vista.  

BEN: Wie de . . . 

SUSSIE: Die De Barosse se groentewinkel.  

BEN: Bella Vista, nogal. Dit klink soos ‘n wynlandgoed. 

SUSSIE: Hmf. Teken daar onder. Meneer sê baie dankie vir die groente en die 

kersboom, en wens hulle sommer ‘n geseënde Kersfees ook toe. En dan 

noem Meneer persoonlik hoe dankbaar die skool is om ‘n onderhoofseun 

van Manuel de Barros se kaliber te hê, en dat Meneer Pedros se hulp baie 

waardeer. (Ben teken.) Ek sal dit vir Pedros gee om vir sy pa te gee. 

(Sussie draai vererg deur toe).  

BEN: Mevrou Croukamp? Dankie dat jy die brief geskryf het. 

SUSSIE: Hmf. (Sussie wil afgaan.) 

BEN: Mevrou Croukamp? Wil jy nie ‘n bietjie sit nie? Asseblief. 

SUSSIE: (Gaan sit versigtig). Het ek iets verkeerd gedoen? Ek is jammer oor Pedros 

en die boom . . . 

BEN: Nee! Miskien is dit tyd dat ek en jy net bietjie . . . wel, gesels. 

SUSSIE: Maar ons gesels elke dag, Meneer. 

BEN: Nee, ons gesels nie. Ons tref reëlings.  Ons gaan nou gesels. 

SUSSIE: Is Meneer seker daar is nie fout nie? (Skuif die whiskeyglas bekommerd 

eenkant toe.) Waaroor moet ons gesels? 

BEN: Wel, daar is baie dinge wat by die werk gebeur. Ek en jy werk al hoeveel 

jare saam. Vier, vyf? Ek weet eintlik niks van jou af nie.  

SUSSIE: (Versigtig). Meneer? 

BEN: Vertel my van jouself. 

SUSSIE: My CV het alles gesê toe ek aansoek gedoen het vir die pos, en ek het 

goeie referente gehad  . . .  
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BEN: Ja, ‘n CV gee besonderhede. Datums. Maar ek wil van jou weet. Wie sê jy 

is jy? (Stilte). Toe, ons maak nou die tyd daarvoor. Wie is Mevrou 

Croukamp as sy by die huis is? 

SUSSIE: (Onseker). Meneer onthou tog seker die belangrikste van die CV. Nie? 

Goed, dan. Ek het vier jaar en sewe maande gelede aansoek gedoen vir 

hierdie pos. Ek het grootgeword op die Wesrand. Ek het na skool drie jaar 

by ‘n bank gewerk voor ek getroud is. Toe is ek ‘n huisvrou. Nou werk ek 

vir Meneer by Brakfontein Hoërskool. (Ben wag). Nog? Goed dan. Na elf 

jaar is ek toe geskei. My seun bly by my man - my eksman - in Nieu-

Zeeland. My dogter is dood toe sy vyf jaar oud is. My man - my eksman - 

blameer my vir haar dood. Ek het een aand ‘n ongeluk gemaak op pad 

terug van my ouers se plaas. Dit was ‘n grondpad en dit het gereën. Ek was 

haastig want ek wou by die huis kom voor dit te laat word. Sy is op slag 

dood. Nou woon ek in ‘n kompleks in ‘n klein huisie met ‘n groot kat en 

baie potplante. African Violets, azaleas, clivias, orgideë. Vrydagaande is 

ek so moeg van die week se werk dat ek vroeg in die bed klim. 

Saterdagoggende was ek wasgoed en koop die week se kos. Nou en dan op 

Saterdagaande onthaal ek vriende. Elke tweede Sondag gaan haal ek my 

ma by die ouetehuis en dan kook ek vir haar. En Maandae kom ek skool 

toe.  

BEN: Ek sien, ek sien. (Stilte). 

SUSSIE: Ek kan sien wat Meneer dink. 

BEN: O?  En wat sien jy dink ek? 

SUSSIE:  Meneer dink, haai siestog. Sy ly darem ‘n vervelige lewe. Daar’s dit. Sy ly 

‘n lewe. Nie sy lewe ‘n lewe nie. Sy ly dit. Sy ly ook aan selfbejammering. 

Sussie Croukamp gaan soos ‘n robot deur die bewegings van ‘n 

kantoorbestuurderes, en ‘n baie goeie een ook, al moet ek dit self sê, maar 

Sussie Croukamp lewe nie. 

BEN: O. 

SUSSIE: Ja, en Meneer wonder hoekom sy dit doen. Hoekom sy so aanhou en 

aanhou en nie iets  . . . lewendiger soek om te doen nie. Dis wat Meneer 

dink.  

BEN: Dis wat ek dink? 
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SUSSIE: Ja, maar Meneer dink verkeerd. Want ek, Sussie Croukamp, ek het hoop. 

Dinge gaan verander. Dit kan mos nie so aangaan jaar na jaar nie. Ek moet 

nou klaar jammer wees oor die dinge wat verkeerd gegaan het. Die 

ongeluk, en Santjie, en met Jacobus. Ek het baie lank geboet. Nou is dit 

tyd dat ek ook opstaan in die oggende en voel asof so ‘n vrolike klein 

voëltjie net hier onder my hart kom sit het. (Kyk hom uitdagend aan). Die 

hoop beskaam nie, Meneer. 

BEN: A. Ja. (Ongemaklike stilte). Jy sê die hoop beskaam nie?  

 (Sussie kyk hom hoopvol aan. Ben kyk terug, maar bly stil. Skielik is daar 

‘n verblindende lig uit die monitor sodat albei skrik.) 

BEN: (Praat met die rekenaarskerm). Ag, magtag, stop dit nou!  (Kwaai). Jy het 

simpel idees in jou kop! 

SUSSIE: (Spring ontsteld op). Jy hoef nie beledigend te raak nie! Meneer het dan 

gesê ek moet van my vertel. 

BEN: (Paaiend). Nee, asseblief, ek het nie met jou gepraat nie. Dis net ou . . . 

nee, jy sal nie verstaan nie.  

SUSSIE: O, ek verstaan maar alte goed, glo my. Ek moet gaan werk. (Sy tel ‘n leêr 

op en draai deur toe.) 

BEN: Asseblief, moenie loop nie. Daar is iets wat jy moet weet . . . Kom sit, 

asseblief. 

SUSSIE: (Aarsel.) Meneer het regtig ‘n lang vakansie nou bitter nodig. 

BEN: Ja, maar daar is iets . . . Mevrou Croukamp, kyk, dis regtig moeilik.  

SUSSIE: Wel, begin net. Wat is daar wat Meneer vir my wil vertel. (Stilte). Oor 

Meneer self, nè Meneer?  

BEN: Ag nee wat, die personeel vertel heeltemal genoeg van my. 

SUSSIE: Ek steur my nie aan stories nie. Nie aan almal nie. 

BEN: En aan watter van hierdie stories steur jy jou dan nie? Vertel my dat ek ook 

weet.  

SUSSIE: Meneer! Ek is mos nie die tipe wat klik nie.  

BEN: Goed, kom ek sê dan vir jou wat julle, skuus, hulle van my vertel. (Hy volg 

haar oë as sy na die interkom kyk.) Nee, gee my asseblief ‘n bietjie 

krediet! Ek luister nie die onderwysers af as hulle in die personeelkamer 

skinder nie. Ek kan net raai die sappigste stories is dié oor my vrou wat 



 

Aan die ander kant 

22

22

nou al sewe jaar lank elke somer see toe gaan want haar senuwees kan nie 

die donderweer in Gauteng hanteer nie. En dat haar somers nou al van die 

lente tot die winter strek. Dat ek nie ‘n lewe het buite hierdie kantoor nie. 

Nes jy, Mevrou Croukamp, steur ek my nie aan stories nie, en nes jy is 

Meneer Ben van Tonder nie vol selfbejammering nie.  

SUSSIE: (Kyk bekommerd na die glas whiskey). Kan ek vir Meneer gaan tee maak? 

Of liewers sterk koffie? 

BEN: Nee! Ek het niks nodig nie. Kom ons praat oor die werk.  

SUSSIE: (Sy beduie na die leêrs.) Ek sal netnou die jaarverslae kom liasseer. 

BEN: Ek wil eintlik oor die begroting praat. 

SUSSIE: Ek sien Meneer sukkel vanjaar om dit klaar te kry. 

BEN: Dis asof daar ‘n groot gat in ons inkomste is en ek kan dit nie gevul kry 

nie. Baie goed sal in die slag bly as ons nie die geldtekort aanvul nie. Twee 

beheerliggaamposte, die Graad Elfs se geskiedenistoer, voorrade vir die 

laboratorium. 

SUSSIE: Wat bedoel, Meneer? Watse gat? Probeer Meneer sê daar is geld weg? Is 

dit waaroor hierdie “geselsie” gaan? (Spring geskok op). Meneer dink tog 

nie ek het geld laat wegraak nie? 

BEN: Nee, stop!  

SUSSIE: Ek werk absoluut noukeurig met die skool se geld, Meneer weet dit tog. 

Die ouditeure is altyd beïndruk . . . 

BEN: Ek beskuldig jou van niks.  

SUSSIE: Is dit hoekom Meneer nog hier sit, pleks van vakansie hou saam met 

Mevrou? 

BEN: E . . . ja, dit ook.   

SUSSIE: Het daar geld weggeraak?  (Geskok). Meneer, ek sweer . . . 

BEN: Asseblief, dis nie wat ek bedoel nie. Daar is net ‘n groot tekort. Sit, 

asseblief. 

SUSSIE: Wat gaan Meneer nou doen?  

BEN: Wat kan ek doen? Brakfontein is nie ‘n skool met ryk ouers nie. Geen 

groot borge wat belangstel om ons te ondersteun nie. Geen donateurs. O ja, 

behalwe die Besselaars, natuurlik. En Prokureur Besselaar het al te veel 

geld gegee en hy het al heeltemal te veel gevra.  
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SUSSIE: Wayne Besselaar gaan dalk nie ‘n slegte hoofseun wees nie. 

BEN: Tyd sal leer. Ek hoop nie ek is eendag baie spyt oor die Besselaar 

Sportkompleks nie. (Sug).  

SUSSIE: Weet Meneer dat die Besselaars al die prefekte genooi het om die vakansie 

na hul strandhuis toe te gaan? 

BEN: Almal behalwe Manuel de Barros. Ja, ek weet. 

SUSSIE: En nou wonder Meneer hoekom ek Pedros hier by die skool laat werk en 

laat voel hy maak ook saak. Miskien weet ek hoe dit voel om altyd tweede 

te kom. Altyd in iemand anders se skaduwee te staan. 

BEN: Jy‘s ‘n goeie mens, Mevrou Croukamp. 

SUSSIE: Hmf. Maar siestog, Pedros is soos ‘n hondjie. Mens streel sy kop net so 

bietjie en dan werk hy soos ‘n esel. (Stilte.) Meneer sê daar gaan poste in 

die slag bly. Watter poste? 

BEN: Toemaar, Mevrou Croukamp. Jy is onontbeerlik . . .  

SUSSIE: Watter poste dan, Meneer? 

BEN: (Swaarmoedig). Annali de Bruyn.  Frans Bester. 

SUSSIE:  Meneer kan nie! Sy het die geld nodig. Sy is ‘n weduwee. Haar gestremde 

dogter . . . Wat gaan van haar word as Meneer haar afdank? 

BEN: Ek dank haar nie af nie. Jy weet hoe dit werk. Dis nie my besluit nie. As 

ons nie die fondse het nie, kan ons nie haar kontrak verleng nie. Die 

beheerraad . . . Ek bepaal nie die reëls nie, Mevrou. 

SUSSIE: Meneer voer hulle net uit. (Hulle kyk mekaar kwaai aan). Daar moet iets 

wees om te doen. ‘n Fondsinsameling? ‘n Konsert? 

BEN: Asseblief! Die ouers is gedaan gekonsert en gebasaar en ge-operette. Ek sit 

hier vir dae al en skuif syfers rond en . . . 

SUSSIE: Meneer dink die geld is gesteel, nè, en Meneer verdink iemand . . . 

BEN: Nee! Sekere donasies het net nie gekom nie! Ek probeer sê ek het vir dinge 

begroot omdat ek gedink het Brakfontein kry ‘n groot som geld van, wel, 

iemand se boedel. En toe is daar niks, en nou sit ek in die knyp want ek het 

verwagtinge geskep.  

SUSSIE: A! Bedoel Meneer ou Swanie, ek bedoel Meneer Swanepoel se boedel? 

BEN: Weet jy dan daarvan? 
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SUSSIE: Almal weet daarvan. Hy het altyd gesê hy los al sy geld vir die skool. Sy 

vrou is lankal dood, hy het nie kinders nie. 

BEN: Het hy jou ook daarvan vertel? As dit dan nie ‘n geheim is nie, nou goed, 

ek het staatgemaak op sy erflating. Nie dat ek gedink het ‘n onderwyser 

laat ‘n fortuin agter nie, maar darem genoeg vir ons om ‘n paar gate toe te 

stop. En die bank het sy testament vir my gewys. Swanie het alles aan ons 

bemaak. Maar sy bankrekening het R320.43 gewys. Heeltemal genoeg vir 

koek vir die personeel een pouse. 

SUSSIE: Dis nie moontlik nie, Meneer. Wat het hy dan met sy salaris gedoen? Hy 

het so eenvoudig gelewe. ‘n Kamer gehuur, skool toe geloop. Sy klere was 

oud. Hy het nie met vakansie gegaan nie.  

BEN: Wel, die feit is, hy het sy salaris elke maand getrek en nêrens belê nie. En 

vir die skool R320.43 gelaat. Punt.  

SUSSIE: En nou? Annali . . ? 

BEN: En nou gaan Mevrou de Bruyn nie volgende jaar hier werk nie. En die 

laboratorium kry nie nuwe voorraad nie. En die geskiedenistoer . . . 

SUSSIE: Kyk, ou Swanie – ek bedoel, Meneer Swanepoel het so bietjie gedrink, 

maar nie sy hele salaris, maand na maand nie. Niemand se lewer sal dit 

hou nie. 

BEN: Hy het genoeg gedrink om altyd soos ‘n krismiskoek te ruik.  

SUSSIE: Maar hy was nooit, ooit dronk nie, Meneer. Ag, hy was altyd net so ‘n 

bietjie vroliker na pouse as vroeg in die oggend. 

BEN: Dalk het hy genoeg gedrink om hom soort van in te lê, te piekel, te 

preserveer.  Jy weet, soos balsem vir mummies of rosyntjies in brandewyn. 

(Hy praat harder en lag lelik terwyl hy in die kantoor rondkyk. Sussie lyk 

geskok.) Soos ‘n biologiemonster in formalien. Dalk is dit hoekom . . . 

Toemaar, jy sal nie verstaan nie. 

SUSSIE: Dink Meneer hy het gedobbel, of ander geheime dinge met sy geld 

gedoen? 

BEN: Nie wat ek van weet nie. Dobbel klink te veel soos pret, en ou Swanie was 

nie die vrolike tipe nie. Hy was doodgoed. En goed dood. Ha! Of so sou jy 

dink, nè. 

SUSSIE: Meneer? 
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BEN: Die punt is, ek sukkel met die begroting. Ek weet nie wat ek gaan doen 

nie. (Sug). Ek dink daar is nog goed wat ek moet deurkyk. Vra vir De 

Barros om my te kom help dra. Daar is ou verslae in die pakkamer onder 

die verhoog. Miskien is daar nog moontlikhede wat ek nie ondersoek het 

nie.  En, Mevrou, as De Barros dan hier moet rondhang, kan hy sommer 

die jaarverslae vir my in leêrs sit en op die rak daarso plaas. (Ben beduie 

en gaan af. Sussie sug en skakel. ‘n Foon lui iewers in ‘n ander kantoor 

terwyl sy ongeduldig rondstaan. Sy tel die fotoraam met die Van Tonder-

gesin op en kyk daarna.). 

SUSSIE: Gautengse donderweer, bleddie iepekonders as jy my vra. (Iemand tel op.)  

A, Pedros. Ja, dis natuurlik ek. Wie anders? Gaan kyk in my kantoor op 

die boonste rak en bring gou die bokse met papiere en die groen leêrs na 

Meneer se kantoor toe. (Sussie snork as sy die fotoraam versigtig neersit. 

Sy haal leêrs van die rak agter af en pak op die lessenaar. Pedros op met 

twee bokse.) Dankie, Pedros. Meneer vra of jy hom sal help om hulle te 

liasseer. Vervelige goed, maar dit moet in leêrs kom vir wanneer iemand 

dit ooit dalk gaan nodig kry. Seker eers wanneer die Oordeelsdag gaan 

kom. (Die ligte flikker ‘n oomblik en sy kyk vies op na die ligte.) Dis of die 

duiwel in die bedrading is vandag. (Die ligte flikker weer maar sy klik net 

haar tong. Sy wys vir Pedros wat hy moet maak.) Kyk na die datum en dan 

vat jy die pons, maak twee gaatjies, en sit dit in die leêr van die betrokke 

jaar. So. As jy klaar is met ‘n jaar, dan sit jy die leêr maar eers op die 

onderste rak. Daar gaan nog baie kom. Begin by verlede jaar, en dan die 

jaar voor dit, en so aan. (Pedros sukkel met die ponsmasjien. Sussie sien 

maar sê niks.) Reg so? 

PEDROS: Check. 

SUSSIE: (Terwyl hulle werk). Is dit net jy en Mannie, Pedros? 

PEDROS: Hoe bedoel Antie, skuus, Juffrou, nou? 

SUSSIE: Het julle de Barrosse nog broers en susters? 

PEDROS: Ja, Antie, skuus Juffrou. Ons het drie susters. Ene jonger as ek, laerskool, 

en dan twee ouer as Mannie. 

SUSSIE: Ek sien. Hulle het nie Brakfontein toe gekom nie? 
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PEDROS: Nee, hulle is kloosterskool toe. My ma-hulle is eintlik Rooms Katoliek. 

Maar die mense hier by die skool weet nie. Juffrou moet tog nie sê nie. 

SUSSIE: Dis nie ‘n skande nie, Pedros. Dis nie die Middeleeue nie. Mens gaan nie 

hel toe omdat jy aan die verkeerde kerk behoort nie. (Die ligte flikker 

effens).  

PEDROS: Nee, Juffrou, maar die kinders is maar snaaks as hulle weet. En dan is ons 

nog Portugees ook. “Pedros de Porras is die Pous se p . . . ”  Skuus, 

Juffrou, maar dis hoe hulle my terg.  

SUSSIE: Maar Mannie is volgende jaar tog onderhoofseun. Hy was ‘n baie populêre 

keuse. Spot die kinders dan ook met hom? 

PEDROS: Niemand spot met Mannie nie, Juffrou. Mannie is Mannie, en ek is net 

ekke. My ma-hulle . . . almal sê Mannie is spesiaal. Manuel is our golden 

boy, sê my oumas. Manuel will make us proud, sê my oom die priester. 

Nee, die kinders spot nie met Mannie nie. Dis asof hulle nie sien hy is ook 

Portugees nie. Dis snaaks, nè, Juffrou. 

SUSSIE: Om Portugees te wees is mos iets om op trots te wees, Pedros. 

PEDROS: Issie, Juffrou. Selfs Meneer het netnou gespot met tomaatsch en guaavsch. 

SUSSIE: Ag, hy het maar net nie gedink nie, Pedros. En jy praat mooi Afrikaans. En 

jou pa ook. Ek kom mos gereeld by die groentewinkel. 

PEDROS: Maar Juffrou het nog nie my ooms gehoor nie. (Maak ‘n ouer man se stem 

na). Penso que Pedros é uma gordura preguiçosa bastardo. Manuel é de 

ouro, golden boy. (Hy beduie na sy sitvlak.) Pedros é um burro o jumento. 

Pedros tem de ter o seu topo chutes. 

SUSSIE: (Lag ongemaklik). Ek vermoed ek wil nie weet wat jy so pas gesê het nie.  

PEDROS: (Lag saam). Ja, Juffrou. Liewers nie. Dit klink nog erger in Afrikaans. 

SUSSIE: Dit lyk nie of julle  . . . e . . . Portugeesheid vir Mannie pla nie.  

PEDROS: Dis mos wat ek sê, Juffrou. Mannie is Mannie. 

SUSSIE: E. Ja. (Probeer iets anders). Het julle spesiale dinge wat julle gesin doen 

met Kersfees? Ek bedoel, anders as ons Afrikaners. Ek bedoel . . . 

PEDROS: Toemaar, ek weet wat Antie, skuus, Juffrou bedoel. My ma en anties en 

oumas kook vir dae lank. Ons is ‘n baie groot familie en hulle maak baie 

Bolo Rei. Dis die koning se koek. My ma sit vyfrande in die deeg en as 



 

Aan die ander kant 

27

27

mens gelukkig is dan kry jy sommer ‘n paar stukke met geld in. Ek gaan 

more vir Juffrou daarvan bring. Dink Juffrou Meneer sal wil koek hê?  

SUSSIE: Miskien liewer nie. Meneer se vrou se koek sal seker voldoende wees vir 

hom hierdie Kersfees. 

PEDROS: Juffrou?  

SUSSIE: Toemaar. (Hulle werk in stilte.) 

PEDROS: Wat doen Juffrou met Kersfees? 

SUSSIE: Ag, Juffrou hou maar so stil-stil Kersfees. Vertel my liewer nog wat julle 

De Barrosse doen. 

PEDROS: Wel, Oukersaand kom al my ooms en anties en neefs en niggies na ons toe 

en dan maak my oumas deeg aan wat rys terwyl ons Middernagmis toe 

gaan. Massa de Filhos. En as ons terugkom van die diens, dan maak my 

oumas dit gaar. Dis soos oliebolle. Dan kom my sussies en hulle mans en 

my oom die priester en ons sing en eet. Joe, Antie, Kersdag is ons baie, 

baie mense. 

SUSSIE: Sien hoe gelukkig is jy, Pedros. Daar is ander mense wat nie groot families 

- of eintlik niks familie het nie.  

PEDROS: Juffrou? 

SUSSIE: Ek is nou terug, ek gaan net gou na die laboratorium se stoor toe. Daar 

moet nog . . . 

 (Sussie vinnig af. Pedros kyk haar agterna en loer dan na haar kantoor 

wat duidelik nou leeg is. Hy gaan sit versigtig in Ben se stoel. Hy vat ‘n 

pen en maak of hy aantekeninge maak. Dan leun hy oor en maak of hy die 

interkom aanskakel. Hy praat met ‘n formele stem). 

PEDROS: Verskoon tog, dames en here, dis Meneer wat praat. Hier volg ‘n paar 

belangrike aankondigings. Afkondigings. Die eerste krieketspan vergader 

pouse in die saal. Die prefekte moet hulle balkies by Juffrou Siegling gaan 

afhaal. Pedros de Barros van Graad Tien, nee, Graad Elf, moet asseblief na 

my kantoor toe kom om ‘n . . .  groot goue medalje te kom ontvang. Vir 

harde werk. Nee, vir voortreflike diens. Ek herinner almal dat die periodes 

more elkeen met drie-en-dertig-en’n-halwe minuut verkort word sodat die 

busse vroeër kan vertrek. Dan moet die personeel by my ‘n draai in die 

kantoor . . . (Ben het intussen ingekom. Pedros spring vervaard orent.) 
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PEDROS: O shit, ag skuus, Meneer. Groot ekskuus, ek het net bietjie gespeel. Ek het 

niks gedoen nie. Ek het Juffrou gehelp met die leêrs. Kyk, ek het gaatjies 

gedruk en die papiere op die regte plek . . . (Hy probeer wys maar slaag 

daarin om papiere op die vloer te laat val in sy lompheid. Hy tel vinnig op 

en probeer dan wegkom, maar Ben beduie hy moet bly). Regtig, ek is baie 

jammer, Meneer. (Pedros wil uithardloop). 

BEN: Sit, De Barros. Sit! (Pedros gaan sit op die punt van die stoel voor die 

lessenaar). Ek is net geïnteresseerd, De Barros. Hoekom het jy dit gedoen?  

PEDROS: Ek sê mos, ek het regtig niks gedoen nie. 

BEN: Jy het my nagemaak. Hoekom? 

PEDROS: Ek het? 

BEN: Ag, kom nou, De Barros. Skoolkinders maak hulle onderwysers na. Dis 

glo baie snaaks. 

PEDROS: Meneer is nie ‘n onderwyser nie.  

BEN: Nou wat dink jy is ek? 

PEDROS: Ek meen, Meneer is tog nie ‘n onnie – onderwyser – nie. (Hy wys na die 

rakke met lêers). 

BEN: Wat op aarde dink jy is ek? Toe, ek wil regtig weet. Wie dink jy is ek 

eintlik? 

PEDROS: (Ongemaklik). Meneer? Meneer weet mos. 

BEN: De Barros, vandag weet ek wragtag niks nie. 

PEDROS: (Kyk bekommerd na die whiskeyglas). Meneer is die hoof van Brakfontein 

Hoërskool, Meneer. Meneer is Meneer van Tonder. 

BEN: Né. En wat beteken dit? 

PEDROS: Meneer is die baas van die onnies – onderwysers. Die Hoof.  

BEN: En dis hoekom jy my nagemaak het. 

PEDROS: Ek het maar net bietjie gespeel, Meneer. (Probeer weer). Meneer is nie ‘n 

onnie – onderwyser nie, Meneer is Meneer, die ou wat alles aan die gang 

hou. Die onnies gee net klas. 

BEN: Maar natuurlik was ek ook ‘n onnie, De Barros. En toe word ek hoof. Toe 

begin ek met papiere werk en begrotings en jaarverslae en nie meer met 

kinders nie. 

PEDROS: Het Meneer regtig ook klasgegee? 
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BEN: Ja, Geskiedenis en ‘n bietjie Afrikaans. 

PEDROS: (Teleurgesteld). O. 

BEN: Wil jy dan ook onderwyser word? 

PEDROS: Ek wil net ‘n skoolhoof word. 

BEN: Nè! (Lag). Nou hoekom sal jy net ‘n skoolhoof wil word, Meneer De 

Barros? (Pedros bly skaam stil). Jou pa doen tog goed met die 

groentewinkel. En jou ooms en jou neefs het tog almal boerderye en 

winkels en so.  

PEDROS: (Heftig). Dis hoekom! Ek wil meer wees. Ek wil nie heeldag soos my 

ooms spit en natgooi en plant en aandra nie. Ek wil nie ‘n groentewinkel 

hê nie. Ek wil nie soos my pa met aartappels en spinaash en guaavsch en 

tomaatsch werk nie. (Ben probeer verskoning maak maar Pedros stop 

hom). Nee, Meneer was reg om te spot. Almal spot met my. Ek het netnou 

vir die antie ook vertel. Dis nie lekker om anders te wees nie. As ‘n 

eerstespan rugbyspeler by my pa se winkel kom en ek dra die vroue se 

bokse vol groente kar toe, dan is ek Die Porra. Dan skree daai grootbek 

Mannetjies Venter, “Daar is Pedrosh de Porrash”. Is Meneer, is so. En dis 

nie lekker nie. Dan moet ek vir die kinders in my klas se ma’s die beste 

tamaties uitsoek. Ek moet vir Pastoor Venter sê watter waatlemoen die 

lekkerste gaan wees. “Hierdie spinasie is vanoggend gepluk, Mevrou. You 

buy two bags, sir, you get one free. The nuts are R79 per kilogram. Yes, 

they are expensive but pine nuts are difficult to get, Madam. Thank you for 

the R2 tip, sir.” Nee, Meneer, ek wil ook skoon vingernaels hê, nes 

Meneer. Nie hande soos my pa en my ooms waarin die grond al so diep 

ingebrand het dat hulle velle soos granadillas lyk nie, Meneer. Ek wil ook 

belangrik wees. Ek wil ook ‘n kantoor hê, en ‘n lessenaar, nes Meneer, en 

‘n sekretaresse wat ek roep met die telefoon. Ek wil ook met ‘n das en ‘n 

baadjie gaan werk, nie met skoene vol droë modder, en winter en somer 

vieruur opstaan om by die mark te kom. Ek wil hê dat mense na my luister 

as ek praat oor die interkom. Vrydagoggende staan ek op die verhoog met 

‘n mikrofoon en lees uit die Bybel. En dan kan ek bid so lank as wat ek wil 

en almal moet maar luister. En niemand noem my Joe of Diego of sommer 

net Porra nie. Almal noem my Meneer.   



 

Aan die ander kant 

30

30

BEN: En jy dink ‘n Meneer is belangrik?  

PEDROS: Meneer is mos, Meneer! 

BEN: (Lag lelik).  

PEDROS: (Spring op. Kwaad). Meneer dink seker dis snaaks dat ‘n groenteman se 

seun ‘n skoolhoof wil word.  

BEN: Nee, asseblief, dis glad nie wat ek bedoel nie. Sit. Kom ek vertel jou van 

my. Dalk verstaan jy beter. Ek sê sit daar. 

PEDROS: Ek wil nie pla nie, Meneer. 

BEN: Jy het nie ‘n idee hoe ek vandag gepla word nie. Toemaar, ek bedoel nie 

deur jou nie. Sit! Ek verstaan jou beter as wat jy kan raai, Pedros. (Pedros 

gaan sit weer versigtig). My pa het ook geboer. Nou nie met groente, soos 

joune, De Barros, maar met mielies en beeste. So sien jy, ek verstaan maar 

alte goed. My pa se skoene was ook vol modder en sy hande bruin van die 

son en hard en vol eelte. As hy my by die koshuis kom haal het in die ou 

trok met die oliedromme op was ek skaam vir hom. Ek wou iets oorkom as 

daar ‘n onderwyser naby was as my pa my kom uitteken het. Ek weet hoe 

dit voel om enigiets anders te wil doen, net nie boer nie. Ek wou ook 

belangrik wees. Ek wou ook ‘n Meneer gewees het. (Lag lelik). Sien jy, De 

Barros, mense is baie dieselfde. Maar vir my was daar nie geld vir studie 

nie. Ek kon nie ‘n prokureur of ‘n dokter word nie, toe kry ek ‘n 

onderwysbeurs, gaan universiteit toe, begin skoolhou, werk hard, werk nog 

harder, word bevorder, word onderhoof, en toe skoolhoof omdat iemand 

by die departement gesien het hier is ‘n man wat ‘n werkesel is. Hulle kan 

maar oplaai, sy rug is breed. Begrotings, jaarverslae, konferensies, 

komitees, streeksrade. Vergadering op vergadering op vergadering. 

(Deklameer ‘n bietjie). “Hier is ‘n man wat sy man kan staan, wat hierdie 

edele beroep uitdra waar hy oral gaan. ‘n Man wat volk en vaderland eer. 

‘n Man wat . . .  hm, uitkomste produseer.” Ha! Uitkomsgerigte Onderwys. 

Wys na onder, hierdie uitkomste. Maar dit moet alles gedoen word sonder 

inkomste. Nee, sit, De Barros, en luister. Ons praat nou oor jou toekoms. 

Uitkoms, inkoms, toekoms? Weet jy, ek was nog altyd eerste by die skool, 

elke dag, en ek is nou nog die laaste om te gaan. Praat van eerste: ek weet 

eerlik nie wat eerste gekom het nie, my vrou se senuwees of ek wat later 
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en later gewerk het omdat ons . . . toemaar, dis nie nou belangrik nie. 

(Sug). En nou, De Barros, nou werk ek heeldag, en ek sorg dat ander 

mense werk en ek stuur Brakfontein Hoërskool soos dit die kaptein van‘n 

groot skip betaam. Ek stuur deur stormwaters en weg van die rotse wat die 

Departement van Onderwys en moeilike ouers en stout kinders op ons pad 

bring. Ek is streng met die leerlinge en ferm met die personeel en werk, o 

hel, werk ons nie almal nie. Plig voor plesier. (Hy praat harder en ietwat 

na die hoek toe.) Behalwe sekere mense. Selfs ek kon nie veel werk uit 

sekere mense kry nie! (Ben lag. Pedros lyk bang.) 

PEDROS: Meneer, ek moet nou gaan . . . 

BEN: Wat ek dus vir jou wil preek, De Jonge Barros, as jy soek om belangrik te 

wees, is jy nou wragtig op die verkeerde plek. Word ‘n prokureur of  

rekenmeester of kry jou eie besigheid, nog meer groentewinkels, maar 

magtag, moenie dink skoolhou gaan jou belangrik maak nie. Skoolhou is 

nie eens goed vir die lewe na die dood nie. (Die volgende dinge gebeur 

terselfdetyd en vinnig: die ligte flikker, die telefoon lui, ‘n skerp lig skyn uit 

die rekenaarskerm. Pedros spring vervaard regop van skrik, maar Ben bly 

grynsend sit.)  

PEDROS: Meneer? Wat gaan aan? 

BEN: Ag, dis niks. Ontspan. Dis die Ghost in the Machine. (Alles is weer stil). 

PEDROS: Die wat? 

BEN: Ag, kom ons sê maar die bedrading by Brakfontein is al so oud dat die 

elektrisiteit ‘n lewe van sy eie kry.  

PEDROS: E . . . as Meneer nie omgee nie, ek moet vir Mevrou Croukamp gaan help 

om te . . .  Ek is seker sy het my nodig. (Pedros vinnig af). 

BEN: Skaam jou, Swanie! Die kind is totaal verskrik. (Ben begin weer werk.) 

Kom maar uit of verskyn of wat dit ook al is wat jy doen.  

 (Swanie verskyn regs agter. Hy is verward.) 

SWANIE: My ou klaskamer is toe nie meer dieselfde nie. Dis so . . . skoon. Daar is 

prente teen die mure, ‘n truprojektor, ‘n kas vol boeke . . .  

BEN: En pakke gemerkte vraestelle? Die leerlinge se werk is op datum? 

SWANIE: (Verward). E . . . 
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BEN:  Hoekom het jy nie maar net die onderwys gelos nie, Swanie? Dit het nooit 

vir jou enige plesier verskaf nie. 

SWANIE: Wat anders kon ek doen? 

BEN: Dis nie ‘n goeie rede om in ‘n werk te bly vir, wat, oor die veertig jaar nie. 

Weet jy, Swanie, dis immoreel om ‘n onderwyser te wees omdat geen 

ander werk jou sal vat nie. Die toekoms van ‘n land verdien net die beste. 

As mens nie met jou hele hart en siel en kragte voor ‘n klas staan nie, dan 

doen jy die kinders ‘n onreg aan. En kom ons wees eerlik, Swanie, ek het 

jou nooit met enigiets wat na entoesiasme ruik sien werk nie. 

SWANIE: Spaar my asseblief jou preek, Bennie. Ek het vir jare en jare deur jou 

Vrydag-saalpreke moes slaap. Hierdie is ook nie ‘n personeelvergadering 

nie. Jy het nie nou drommels wat na jou moet luister nie. Praat soos ‘n 

gewone mens. 

BEN: Nou goed dan, ek het ook nou lus om padlangs te praat, veral nou dat 

niemand jou meer kan afdank en ek vir jou moet skerm nie. Jy het my 

vandag kom pla, en nou gaan ek jou ewige rus verstoor. Swanie, ‘n mens 

doen mens se werk met trots, want mens het selfrespek. Jy doen jou werk 

goed want jy het ruggraat, my magtag. En hande wat raakvat. Werk gee 

definisie aan jou lewe. 

SWANIE: Ja, Meneer se Preek 17B. Dit word gevolg deur Preek 17C. “Mens se lewe 

het net sin as jy iets beteken vir ander”. Weet jy wat is jou bynaam? 

BEN: Die kinders noem my Ben van Donder. Die personeel noem my Ben die 

Donner. Hoe lank gaan jy nog hier rondhang, Swanie? 

 (Swanie het intussen versigtig gemik na die whiskeyglas. Hy probeer dit 

raakvat maar sy hand gly verby en kom leeg na sy lippe toe. Hy probeer 

dit nog twee keer terwyl Ben hom kopskuddend dophou.)  

BEN: Soos ek sê, ‘n man met ruggraat het hande wat raakvat. 

SWANIE: Dis jou saalpreke wat my Vrydae sommer voor pouse al my slukkie laat 

vat het. (Hy sug, vat dan die leë heupfles en sit dit terug in sy sak.) Jy sien, 

hierdie ruggraat-storie van jou, dis deel van jou probleem. Mens het nie net 

ruggraat nie, jy het ‘n kop en ‘n hart en oë en voete en hande. En jou hande 

het sagte palms hier aan die binnekant. Toe, sê vir my, jy met die ruggraat, 

en met Ben die Donner se groot mond, wanneer laas het jy met jou sagte 
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binnehande oor iets gestreel net oor dit lekker was? Hê? Wanneer laas het 

jy gaan staan omdat iets so mooi is dat dit jou asem wegslaan? Herfsblare, 

wolke, ‘n voël wat verbyswiep? Of ‘n mooi vrou. Ja, ‘n vrou! ‘n Mens se 

ruggraat hou jou regop, Bennie. En kyk net hoe styfgespan is joune. Maar 

‘n ruggraat kan nie voel of sien of ruik of bly wees nie. Weet jy, die 

ruggraat kom self nêrens sonder bene en voete en oë nie. 

BEN: Is dit wat die dood aan mens doen, Swanie? Maak mens sentimenteel. 

Waar sou Brakfontein wees as die hoof eers gaan staan en die rose ruik? 

(Lag bitter). Brakfontein het nie rose gekry sedert jy hier weg is nie, net 

nog meer bossies, en die rugbyveld het nog steeds nie behoorlik gras nie. 

En ek moet begroot en bereken en by besighede gaan bedel vir elke 

spoegseltjie wat Brakfontein se kant toe kom. 

SWANIE: Dis jou probleem, Bennie. Jy dink jy begroot, maar eintlik verklein jy net.  

BEN: Is dit waarom jy hier is, Swanie? Om vir my ‘n nuwe onderwerp vir my 

Vrydagpreke te gee. Nie meer oor plig en verantwoordelikheid en ruggraat 

nie, maar geniet die lewe, dis verskriklik kort en mens moenie tog nie tyd 

mors op werk nie. 

SWANIE: Gits, dis nie ‘n slegte boodskap nie. Skryf dit neer voor jy vergeet. 

BEN: Dis nou te laat vir jou, maar ek gaan dit stadig vir jou verduidelik. Ek, Ben 

die Donner probeer ‘n verskil maak. Jy, aan die ander kant, het altyd net 

die minste gedoen waarmee jy kon wegkom. 

SWANIE: Ek het nie gekom om oor my te praat nie. 

BEN: Nou waarom is jy hier? Dit moet tog rustig genoeg wees vir jou daar aan 

die ander kant. Doodgoed, goed dood, soos altyd. (Hy lag sinies).  

SWANIE: Jy kon nog nooit ‘n grap vertel het nie, Bennie. 

BEN: Hierdie een is ook nie snaaks nie. Sê my, gaan jy nou vir altyd in die 

skoolgange ronddwaal soos die Vlieënde Hollander? Die Wandelende 

Jood. Gaan jy Brakfontein nou Swanemeer maak? 

SWANIE: Ek het jou gesê, ek moes jou kom help. Ek het net vergeet hoe. Ons moet 

oor jou praat terwyl daar nog tyd is. 

BEN: Ja, dis goed om nou sommer oor tyd ook te praat. Jy het jou tyd gevat, nè 

Swanie. Jou punte was altyd laat. Jy het altyd laat by jou klas uitgekom. 
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Man, ek geniet nou hierdie waarheid-pratery . . .  (Terwyl Ben praat word 

Swanie duidelik vererg. Hy probeer nog ‘n keer die whiskeyglas raakvat.) 

BEN: (Vermakerig) Weet jy, Swanie, dis nou nogal lekker om ‘n ding te kan sê 

hoe hy regtig is. G’n taktvol wees en jou woorde tel nie. Jy gaan duidelik 

nooit weer nerens nie, so jy moet maar luister. Jy, ou Swanie, was die 

eerste regtig diep teleurgestelde mens wat ek leer ken het. Jy het net werk 

toe gekom vir die salaris, en ons ander het jou gedra. Nee, die personeel 

het jou GEdra en ek en die Departement van Onderwys het jou VERdra. 

Die leerlinge het lankal opgehou om hulle aan jou te steur. Die hel weet 

(Swanie skrik), miskien was jy as jong onderwyser iemand met ideale, 

maar die laaste jare was jy ‘n . . .  amper sê ek ‘n spook hier by die skool! 

SWANIE: Moenie dinge sê wat jy gaan berou nie. 

BEN: (Lag lelik). Nou wat kan ek nog oor jou berou? Ek was ‘n simpatieke hoof 

en ek het jou altyd verdedig as hulle kom vertel van jou whiskey-asem . . . 

SWANIE: Bennie, moenie. Ek dink ek onthou nou wat dit was wat ek moes . . .   

BEN: Nee, Swanie, ek stel nie die minste belang in wat jy te sê het nie. 

 (Uit frustrasie waai Swanie sy hand en die alarm gaan loeiend af. Sussie 

kom opgehardloop en gryp die afstandsbeheer om die alarm stil te kry en 

antwoord die foon amper onmiddelik.) 

SUSSIE: Bitter water. Ja, dis nog dieselfde. Meneer Van Tonder is baie, baie besig 

vandag. Duidelik heeltemal te besig om te onthou van die alarm en die 

afstandsbeheer en die kodewoord en ‘n hele paar ander goed ook. Ja, hy 

gaan tot baie laat werk. Ignoreer miskien maar die alarm tot vanaand. 

Seker so middernag. (Sy lui af, gee Ben ‘n vuil kyk en wys hom die twee 

afstandbeheerstelle.) Druk die groen knoppie, Meneer.Die groen knoppie! 

(Sy stap kwaai af. ‘n Deur slaan hard toe.)  

SWANIE: Jy mors nog steeds tyd, Bennie. Jy gaan bly soek en nie vind nie. 

BEN: Magtag, ek soek oplossings vir baie probleme! Dis maklik vir jou om uit 

die dood op te staan en te preek, maar ek moet doen wat ek kan. So los my 

nou uit! 

SWANIE:  (Kyk hoe Ben maak of hy werk.) Drink diep, Bennie, en jy sal vind. Drink 

diep. (Swanie af.)  
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BEN: Jy bedoel DINK diep! Jy kan my help met die voorradelys wat jy altyd net 

half gedoen het. (Kyk op). Waar’s jy nou? Ag magtag. Sien jou hier, sien 

jou daar, en dan is jy weer weg soos ‘n poep in ‘n trek. Niks het verander 

nie. Ek is die een wat altyd diep gedink het terwyl jy so diep gedrink het. 

(Ben frons, staan op en loer in die boks. Hy begin woes daarin krap. Hy tel 

‘n bottel whiskey uit en hou dit teen die lig op. Hy tel nog vier uit en hou 

hulle ook teen die lig op. Hy word duidelik meer en meer opgewonde. Hy 

maak een oop en steek ‘n vinger in die nek af. Hy draai dit dan om en skud 

die bottel maar geen vog loop uit nie. Hy soek vervaard rond, gryp die 

snippermandjie en sit dit op sy lessenaar neer. Hy hou die bottel aan die 

nek en kap die bottel stukkend met ‘n krambinder. Note val uit die 

stukkende bottel. Ben kap die tweede bottel oop en nog note val uit. Hy kyk 

verdwaas na die ander bottels.) 

BEN: ‘n Boedel in bottels? Wie los al sy geld in bottels? In ‘n klaskamer? 

 (Die foon lui en die foonluidspreker gaan aan.) 

SWANIE SE STEM: Jy het toe darem gevind, Bennie.  

BEN: Swanie, wat het jou besiel? Al die geld in jou whiskeybottels? 

SWANIE SE STEM: Ek dink dis nogal gepas. Swanie se swanesang. Die geld gaan 

jou help, nè Bennie. 

BEN: Ek weet nie wat om te sê nie.  

SWANIE: Jy kan sê: dankie, Swanie.  

BEN: Dis so baie geld . . . 

SWANIE: Genoeg vir so twee, drie jaar. O, voor ek vergeet: hierso ander kant is daar 

so ‘n snaakse Engelsman met lang, wilde hare, Oscar of iemand. Hy sê dat 

ek vir jou moet sê wat hy altyd gesê het: “Work is the curse of the drinking 

class.” Ek weet nie of hy ook ‘n onnie was. 

BEN: Ek weet nie hoe om dankie te sê nie. 

SWANIE: Ag, ek en Oscar doen dit sommer vir jou. (Twee stemme klink ietwat 

beskonke uit die foonluidspreker.) Swanee - how I love ya, how I love ya, 

my dear ole swanee. I'd give the world to be among the folks in D-I-X-I-E- 

Even though my mammy's waiting for me, praying for me down by the 

swannee. The folks up north will see me no more when I get to that 

swanee shore. (Ben glimlag en tel die geld in hopies uit terwyl hulle sing. 
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Die foon klik af. Ben tel nog ‘n bottel op en breek dit oop sodat die note 

uitval. Sussie kom vervaard ingehardloop en kyk na die vensters.) 

SUSSIE: Wat het gebreek? (Sy skrik as sy Ben met die stukkende bottel sien en kom 

paaiend nader). Meneer, versigtig nou. Sit die bottel neer. Niks kan so erg 

wees dat mens desperaat hoef te raak nie. Sit asseblief net die bottel neer. 

Ek gaan nou vir Dokter bel en alles sal regkom. (Sy leun oor na die 

telefoon en tel die mikkie op). Staan net stil, wees kalm, dit gaan alles OK 

wees, Meneer. 

BEN: (Hy druk die foon weer terug.) Jy verstaan nie.  

SUSSIE: (Skrik en paai hom). Meneer is baie reg. Vandag verstaan ek net mooi niks 

nie, maar dit wil nie sê . . . 

BEN: Kyk. Hier, in Swanie se boks, in al hierdie whiskeybottels, lê twee poste, 

en voorraad vir die laboratorium. 

 (Sussie kyk verstom na al die note). 

 Swanie het die kontant in sy klas weggesteek. Kyk. Nee, ek weet ook nie 

hoekom nie, maar hier is dit. Swanie moes banke wragtag gehaat het. 

Swanie was toe Swanie tot na die einde.  

 (Sussie skud haar kop in verwondering). Ja, Mevrou Croukamp, daar van 

die ander kant af het Swanie ons begroting vir ons kom uitspook. Jy weet 

wat dit beteken? 

SUSSIE: Twee poste, die geskiedenistoer. 

BEN: Vir ‘n hele paar jaar. 

SUSSIE: Meneer, dis ‘n Kersgeskenk vir Brakfontein. Aai, die ou Swanie – 

BEN: (Sing amper soos Swanie en Oscar). How I love ya, how I love ya, my 

dear ole Swanee. 

SUSSIE: Meneer is baie snaaks vandag, Meneer.  

BEN: Dis geen wonder, baie snaakse dinge het vandag met Meneer gebeur. 

Hierdie is nie snaaks nie, dis ‘n wonderwerk. 

SUSSIE: Annali het volgende jaar ‘n pos! Kan ek haar asseblief bel en sê?  

BEN: Sy mag nooit weet waar ons die geld gekry het nie. Ek sal moet dink hoe 

om dit bekend te maak. Die whiskeybottelstorie klink nie goed nie. Ons 

wil ou Swanie se nagedagtenis mos eer. (Ben praat hard terwyl hy opkyk 

na die dak.) Ons gaan dit die Marius Swanepoel-skenking noem. 
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SUSSIE: Ja! En weet Meneer wat? Ons kan ook ‘n groot beker koop vir diens aan 

die skool. Meneer weet, vir die kind wat nie uitstaan nie en nie eerstespan 

speel nie en nie prefek word nie, maar op sy manier baie hard vir die skool 

werk.  

BEN: Jy bedoel soos Pedros.  

SUSSIE: Ja, dan kry hy ook iets. Die Marius Swanepoel Wisseltrofeë vir die 

Onbekende Brakfonteiner. 

BEN: Ons kan daaraan dink. Maar wat as die kinders dit die Beker vir die 

Naamlose Brakkie noem? 

SUSSIE: Ons sal dit maar net moet goed bemark, Meneer. 

BEN: Ek dink Meneer Swanepoel sou daarvan hou.  

SUSSIE: Oe, dit voel al soos Krismis, Meneer. Ek gaan net gou vir Annali de Bruyn 

bel. Asseblief Meneer. Sy was so vreeslik bekommerd oor volgende jaar. 

BEN: Gaan sluit eers die boks in die kluis toe. (Sussie af.) Kom uit, Swanie. Ek 

moet vir jou dankie sê.  

 (Swanie op. Ben tree nader asof hy hom gaan omhels. Hy stop, steek sy 

hand uit en gooi dan sy hande in die lug.) Is jy nou op pad? Jy het gekry 

waarvoor jy gekom het. 

SWANIE: Daar was twee dinge, Ben. Die geld was vir die skool. Nou is dit jou beurt. 

(Hy beduie kwaai dat Ben na die rekenaarskerm moet gaan kyk.) Kom 

kyk, en word wys.   

BEN: (Ben frons en leun oor die skerm. Hy deins terug met afgryse.) Is dit al 

weer jou idee van ‘n grap? Wie de hel is dit? Dis my screensaver!  

SWANIE: (Nie meer gemoedelik nie). Ek het niks gedoen nie, Bennie. Dis die punt. 

Ek het nooit niks gedoen nie, en nou doen jy ook nie wat reg is nie. Kyk jy 

nou, en sien die groter prentjie. (Swanie wink Ben weer nader).  

BEN: (Bestudeer die skerm). Dis ‘n ou man. Maar agter hom . . . Dit lyk dan soos 

hierdie kantoor! Is dit jy, Swanie! Nie? (Swanie is besig om regs agter af 

te gaan.) Dis iemand wat oud is. Iemand wat baie bitter lyk.  Nee, ek ken 

hom nie. Lyk nie bekend nie. Hy is grys. Sy hare en sy gesig. Hy lyk soos 

‘n lyk. Hy sit by hierdie lessenaar. Jirre, Swanie, dis dan ek! Swanie? Dit 

kan nie ek wees nie. Dis verskriklik! (Ben sak verwese in sy stoel neer.) 

Aan die ander kant, Swanie, dalk doen ek die beste wat ek kan. 
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 (Sussie kom in met die kluis se sleutel en sien hom na die skerm staar.) 

SUSSIE: Ag, nee, nie al weer ‘n gekskeerdery op Meneer se screensaver nie. 

Vandag se kinders kry net eenvoudig alles reg met rekenaars. O gits. 

Pedros was alleen in Meneer se kantoor. Hy sal tog nie waag . . .  

BEN: Nee, dis ‘n voorspooksel.  Kom kyk. (Ben beduie dat Sussie moet oorleun 

om die skerm te sien.) Dis my toekoms. 

SUSSIE: Meneer? Dis dan Meneer se gewone screensaver, die een met die blou lug 

en die affodille. Is Meneer OK? (Ben draai geskok terug en merk dat 

Sussie nie die gesig sien nie). 

BEN: Nee, Mevrou Croukamp, Meneer is nie OK nie. Om die waarheid te sê, 

Meneer is al vir jare en jare nie OK nie. 

SUSSIE: (Paaiend). Goed. Moenie bekommer nie. Ek moes netnou al vir Dokter 

Venter gebel het. Sit Meneer net stil. Ek sal hom vra om hiernatoe te kom. 

Dis g’n wonder Meneer se senuwees . . . Bly net kalm. (Sy tel die telefoon 

op en begin skakel. Ben druk die foon af.) Meneer? 

BEN: Sit net ‘n rukkie by my.  

SUSSIE: (Bekommerd). Laat ek net eers vir Meneer gaan tee maak. Gits, dit was ‘n 

vreeslike dag. Die skok van die geld en . . . Ek gaan vir Mevrou van 

Tonder bel. Ek dink sy moet weet . . . 

BEN: Ek dink jy is reg. Sit net ‘n bietjie hier saam met my. Toe? Daar is dinge 

wat ek lankal moes doen, en ek dink jy moet dit hoor. (Hy bel en die 

foonluidspreker is weer aan. Dit lui en dan die gebruiklike boodskap.) 

STEM: Mevrou Betsie van Tonder. Ek is nie nou beskikbaar nie. Laat asseblief u 

naam en telefoonnommer en ek kom so gou . . .  

BEN: Betsie, jy hoef nie terug te skakel nie. Ek kom nie vanjaar Danabaai toe 

nie. En ook nie volgende jaar of die jaar daarna nie. Ek besef nou dat jy al 

lankal weet dis beter so. Jy kan nie die weerlig hier in Gauteng hanteer nie. 

En ek wil nie meer die weerlig hanteer as ek saam met jou is nie, by 

Danabaai, of hier, of waar ook al. Sê vir KleinBen ek mis hom vreeslik, 

maar hy gaan nou na my toe kom vir vakansies. O, voor ek vergeet, ek 

hoop jou Kersfees gaan so geseënd wees soos myne. (Hy beëindig die 

oproep, gryp die glas whiskey en vat ‘n groot sluk.)  

SUSSIE: Meneer! 
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BEN: Kom, ons gaan nie meer wag tot Kersfees nie. Van nou af maak ons elke 

dag ‘n Krismis, Sussie. 

SUSSIE: My naam is Suzette, Meneer. 

BEN: (Groet formeel). Hallo Suzette. En ek is Ben. Aangename kennis. (Hy leun 

oor en praat oor die interkom.) De Barros. MENEER Pedros de Barros, 

kom asseblief dadelik na my kantoor toe. Pronto! (Skakel af.) Suzette. Hm. 

Dis ‘n mooi naam. Noem iemand jou dalk Suzy?  

SUSSIE: (Ietwat koketterig). Wel, nog nie. 

BEN: Sê my, Suzette, onthaal jy iemand hierdie Saterdagaand, of kan iemand vir 

jou Saterdagaand onthaal?  

SUSSIE: Ek dog Meneer gaan nooit vra nie.  

BEN: (Vat haar hand en soen dit formeel.) Enchante!  

SUSSIE: Ek kook lekker. Meneer moet net kom proe. Saterdagaand. Maak dit so 

sewe vir half agt.  Hou Meneer van soetpatats, ‘n boud? Of wil Meneer iets 

meer . . . eksoties hê? 

BEN: My naam is Ben, en wat jy ook al opskep gaan ek met oorgawe geniet. 

Hou jy van jou wyn wit of rooi, Suzette? 

SUSSIE: Wat jy ook al bring, Meneer, gaan ek met oorgawe geniet. 

BEN: Dan bring ek sjampanje. En my naam is Ben. Suzette en Ben gaan nou 

Krismis hou. (Hy neurie terwyl hy die rekenaar afskakel). If you knew 

Suzy, like I know Suzy, oh, oh, oh what a gal! (Hy vat Sussie om die lyf.) 

Ek sien en ek voel, Swanie. Met die binnekant van my hande. En het sy nie 

‘n stewige ruggraat nie!  

SUSSIE: (Lag verbaas).  Sien, Meneer, die hoop beskaam toe nie. 

BEN: Nee, skaam is die hoop wragtag nie. (Pedros kom die kantoor 

binnegestorm en ruk tot stilstand as hy hulle sien.)A, De Barros, daar is jy. 

Ek en Mevrou Croukamp is op pad. Gaan sit jy nou vir ‘n ruk lekker daar 

in my stoel, so lank as wat jy wil, en dan sluit jy vir ons die kantoordeure 

en skakel die alarm aan as jy loop. (Hy gooi vir Pedros die sleutels en 

beduie na die afstandsbeheer.)  

PEDROS: Haai, Meneer! 
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BEN: Ag, Mevrou Aucamp, wys asseblief gou vir Pedros wat hy moet doen. Ek 

is nou terug. (Ben vinnig af terwyl Sussie vir Pedros die afstandsbeheer 

verduidelik). 

SUSSIE: As jy klaar ons kantore gesluit het, druk jy in die gang hierdie rooi 

knoppie. Nee, nie nou nie! As jy klaar uit is . . . 

 (Ben op met Pedros se kersboom vanuit Sussie se kantoor. Hy sit dit langs 

sy lessenaar neer.) 

BEN: So ja! Ter nagedagtenis aan ‘n anderste soort kersvader. Hm. De Barros, 

Meneer van Donder en Mevrou Croukamp het belangrike dinge om te gaan 

doen. Ons gaan tyd koop. Dis glo nooit te laat nie. Ons gaan ‘n baie 

geseënde Kersfees hê, nie waar nie, Suzette? (Hy en Sussie begin afstap. 

As Ben sy hand om haar middel sit, skuif Sussie sy hand af tot dit op haar 

boud rus. Sy en Ben draai om en sien dat Pedros kyk. Ben draai om asof 

vir ‘n lesing.) De Barros, jy gaan mos eendag ‘n belangrike man wees, nè. 

Hier is les nommer een: belangrike mense lap nie alles uit wat hulle sien 

nie. Nommer twee: belangrike mense onderskei tussen die klein details en 

die groter prentjie. Verstaan jy? 

PEDROS:  Check, Meneer. Ekke sien niks! Geseënde Kersfees, Meneer. Antie. Skuus, 

Juffrou. (Ben en Sussie af. Pedros kyk vrolik om hom rond.) Yesh, yesh, 

yesh! (Maak die stem van ‘n ou man na.) Pedros é um muito importante o 

homem (Hy sak behaaglik in die stoel neer, leun dan oor en praat kastig 

weer oor die interkom.) 

 Goeie more, dames en here. Dis Meneer wat praat. Meneer De Barros wat 

praat. 

 (Hy sien natuurlik nie dat Swanie regs agter opgekom het nie. Die 

volgende gebeur vinnig en aanhoudend. As Pedros verder op die interkom 

wil praat, waai Swanie sy hand en die alarm gaan af. Pedros spring 

verward op maar terwyl hy na die afstandsbeheer soek, waai Swanie sy 

hand en die alarm stop. Pedros sak lam van die skrik terug in die stoel, 

Swanie waai weer sy hand om die alarm te laat afgaan, en die toneeltjie 

herhaal totdat die ligte uitgedoof het.) 

 

---oOo--- 
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