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Stem 1  Vrouestem. ŉ Ryk vertellerstem. Sag en intens,  

ietwat formeel. 
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   realisties en spottend. 

Zandor  ŉ Mansstem, middeljarig, empaties.  

Inneke  Dogter van Martha, 18 jaar oud. Student. Oulik,  

   maar ongeduldig. 
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MUSIEK VIR ONGEVEER SEWE TELLINGS. 

VERKIESLIK DIE WYSIE VAN “O, DIE LIEWE 

MARTHATJIE”. IEMAND KAN  DIE WOORDE 

SAAMSING OF BAIE STADIG NEURIE. DOOF. 

AANKONDIGING VAN DIE VOLLE TITEL VIR 

DIE DRAMA.   

 

1.Stem 1 : Lank, Lank gelede was daar ’n prinses met die 

naam van Annamart Von Malevich.  Sy het 

grootgeword in die Ludorf Kasteel op Warmbad, 

maar die dorpie se naam het intussen verander 

na ....... 

 MUSIEK KRUISDOOF MET FOON WAT LUI . 

NIE TE HARD NIE.  

2.Inneke :  Ma! Die foon lui! Maaaa! [VER] 

3.Martha :  

 

[GETIK OP REKENAAR, HARDER AS FOON] 

Antwoord asseblief, Inneke… ek ...ek kán nie nou 

nie! Ek’s besig…. om …net hierdie sin... 

4.Inneke : 

 

[NADER. VERONTWAARDIG] Ma! Hallooooo! 

Die foon staan reg langs ma op die lessenaar! 

[SARKASTIES] Los die rekenaar, lig ma se hande 

op en antwoord net.  

5.Martha : 

  

Kan nie nou los nie, Inneke…nie nou nie, ek’s 

besig met my storie.[TIK HOU SOMS VIR KORT 

RUKKE OP] 
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1.Inneke :  [VERDER] Hemel, ék is ook besig! Ek swot vir die 

eksamen indien ma vergeet het! Ek het net iets te 

drinke kom haal. 

2.Stem 2  Martha, Martha, [VERMANEND] antwoord jou 

foon! Iemand soek jou. Los jou skryfwerk. 

Antwoord die foon! Miskien is dit ŉ vriendin. Of 

miskien is dit Alexander. 

3.Martha :  Ai….ek kan nie.  Wil net hierdie sprokie ŉ goeie 

begin gee….Hoekom is daar tog soveel 

onderbrekings!  

  

FOON HOU OP MET LUI. KORT POUSE 

 

4.Inneke :  [NADER] Ma, luister, as dit weer lui, onthou tog 

net ek is nie hier nie, en my deur is gesluit, en die 

iPod speel in my ore en [VERDER] my swottings 

is veel belangriker as ma se skrywery nou…en 

ma wil tog seker hê dat ek my eerste jaar op 

varsity moet deurkom... 

5.Martha :  Ja, ja, jou swottings…Ek weet , ek weet…ek sal 

antwoord as dit weer lui...ek wil net gou.. .die 

eerste sin…[TIK EN PRAAT MET HAARSELF] 

herskryf…nie goed genoeg soos dit nou staan 

nie, beslis nie, derde persoonsvertelling sal veel 
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beter klink vir ŉ sprokie in elk geval.[TIK] 

  

DEUR KLAP TOE IN DIE AGTERGROND. 

MUSIEK BEGIN WAT SPROKIESAGTIG KLINK. 

DOOF NA DIE EERSTE TWEE SINNE. 

 

1.Stem 1 :   Lank, Lank gelede was daar ’n prinses met die 

naam 

van Annamart Von Malevich. Sy het grootgeword 

in die Ludorf Kasteel op Warmbad, maar die 

dorpie se naam het intussen verander na  Bela 

Bela. Annamart weet nie hoekom die naam 

verander het nie, nog minder wat die eintlike 

betekenis daarvan is. Dit het ook nie veel saak 

gemaak nie, sy wil nie eens die moeite doen om 

vas te stel nie, want haar herinneringe aan dinge 

in haar jeugjare, is veel belangriker as die 

gedurige veranderings wat daagliks teen ŉ 

roofspoed rondom haar plaasvind. 

Prinses Annamart was die enigste dogter van 

Koning Toiings en Koningin Didalia... 

2.Martha :  Miskien moet ek nie te veel van die agtergrond 

weergee nie, net so ietsie by.... om die storie.... 

3.Stem 1 :   [TIK SAGGIES, MAAR RAAK WEG NA DIE 

EERSTE PAAR WOORDE] Om die storie van 
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Annamart nou nie so ver soos agter die 

Waterberge te gaan haal nie, moet die leser hom 

eers vergewis van haar huidige omstandighede 

wat haar in ’n groot krisis gedompel het. Toe sy ’n 

kind was in die Ludorf Kasteel het sy ’n paspoort 

ontvang vir Skrywerskap. Nie alle dogtertjies op 

so ŉ jong ouderdom ontvang hierdie spesiale 

paspoort nie. Dit sou sekerlik afhang van haar 

ouers, omgewingfaktore, haar mentors, of wat ook 

al daartoe sou bygedra het om so ’n belangrike 

besluit te maak. 

  

FOON LUI WEER 

 

1.Martha : [ONGEDULDIG] Liewe hemel tog! Al weer! 

2.Stem 2 : [WAARSKUWEND] Jy eet saam met die dooies, 

Martha. Jy kan nie daar leef nie. Besluit liewer om 

die foon op te tel! Stop jou simpel sprokie! 

3.Martha: 

 

 

Die dooies? Miskien ja. Maar – en dis wat 

belangrik is  - die dooies leef voort in die geheue 

van die lewendes. Dis die geheim en die bekoring 

van die narratief. 

4.Stem 1 :   [VERTELLING KRY MEER SPOED] Die ontvangs 

van ŉ paspoort vir Skrywerskap is ’n geweldige 

verantwoordelikheid vir ’n jong kind, iets waarteen 



 6 

menige een nie altyd opgewasse is nie.  

5.Martha :  Ai, toggie. Inneke….Inneke! Die foon! 

6.Stem 1 :   [TIK WEER HOORBAAR IN DIE BEGIN, SOOS 

TELKENS AS STEM 1 HAAR VERTELLING 

BEGIN. STEM IS NOU HARDER, BO DIE 

GELUID VAN FOON] Annamart se begrip was 

redelik vaag oor hierdie paspoort vir Skrywerskap 

en sy het dit nie benut totdat sy mondig was nie. 

Want eintlik was sy slim genoeg om eers die 

basiese beginsels aan te leer oor hoe om hierdie 

paspoort te hanteer. Sy het dus ’n redelike goeie 

skoling deurgegaan by die koning en koningin oor 

hoe ’n mens jou klere in ’n klein koffertjie kan pak 

vir ’n reis na ’n ver land met dié besondere 

paspoort. 

1.Martha :  [TEL FOON OP, KORTAF] Hallo? Jaaa? 

2.Ma Delia : [FILTER] Martha! Is dit jy? [ONTSTELD] Hoekom 

antwoord julle nie die verdomde foun nie? Ek 

sukkel al hoeka om deur kom …  

3.Martha :  Jammer, jammer, ma…ek is so besig … ek kan 

nie nou oor die foon sit en chat nie. 

4.Ma Delia :   [FILTER]  Besig!? [VIES] Waarmee? Jy kan mos 

jou foun ten minste antwoord. 

5.Martha : [ONGEDULDIG] Ek skryf ma, en ma weet mos as 
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ek eers aan die skryf is, dan wil ek nie gesteur 

word nie! Nie eens deur ŉ foon of ŉ voordeurklop 

of die huis wat afbrand of die .... 

6.Ma Delia :    [FILTER] Kind ek soek jou, jy moet dadelik 

kom… hou eers op met die skrywerasies, ek het ŉ 

vreeslike tyd gehad, jong. Moet jou vertel…kan jy 

oorkom, asseblieftoggie? Was omtrent ŉ 

belewing, ŉ nagmerrie soos min, ek weet nie hoe 

ek dit oorleef het nie…daai uitstappie vandag, van 

onse bejaardes, onthou jy…kan jy gou hiernatoe 

kom? 

7.Martha :  [MOEDELOOS] Hemel, ma. Is dit nou werklik 

nodig? Kan ma nie sommer nou vertel nie? Ek het 

pas op dreef gekom met ŉ wonderlike sprokie! 

8.Stem 2 : [KWAAI] Martha, jou ma het jou nodig. Jy hoor 

mos. Los jou storie uit.Gooi af daai obsessie van 

jou. Jy is nou ongevoelig. Ry oor na haar toe! 

Nou! Da-de-lik! 

1..Ma Delia :  [FILTER] [TREURIG, BEKOMMERD] Marthatjie, 

my senuwees is gedaan…gaan nie goed nie. Het 

sulke hartkloppings nog allietyd…was vreeslik 

gewees…ons uitstappie.....ek was byna bokveld 

toe, my kind. Ons allemaal, ja, ampertjies.  Ek het 

gedog dis nou die einde. 
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2.Martha: 

 

Wat het dan gebeur?  

3.Ma Delia : 

 

[FILTER] Sal jou vertel as jy hier is... jy moet tog 

gou kom,asseblief. 

4.Martha : Okei, ma. [MEER SIMPATIEK] Ek sal oor  ŉ 

rukkie. Gee my net kans…sal nou daar wees…die 

gewig van bagasie, ag, ek bedoel ek wil net vir 

Inneke sê dat ek oorry Strand toe en [VERDER] 

dan is ek so binne vyftien, twintig minute daar.  

Sien ma...[SIT FOON NEER]  

5.Stem 1 : [TIK SAGGIES] Sy het geleer van die gewig van 

bagasie wat ’n rol speel, van die perfekte 

ordening van items in die reistas. Die verpakking 

van die allerkleinste items. 

 MUSIEK SAGGIES] 

Sy het geleer hoe om landskaarte te bestudeer en 

dat die kortste pad nie noodwendig altyd die beste 

is na besienswaardighede nie. Sy het geleer 

watter busse en treine en vliegtuie sy kan vertrou, 

watter staproetes om te volg. Sy het geleer om 

die donker poel van ŉ ander geografie in haarself 

te verken, die droomkant, die skadukant van die 

verleidelike en verseëlde onderbewuste. Sy het 

sovéél geleer. 

 DOOF MUSIEK 
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1.Stem 2 : [ONGEDULDIG, KWAAD] Jy het niks geleer nie. 

Los dit nou Martha! Kan jy dan nie eintlik leer wat 

is belangrik en wat nie? Moedertjie Delia wag. Sy 

het jou nodig. Sy is ontsteld! Die arme vrou het ŉ 

nare ondervinding gehad! Die roete is nou na 

háár toe. Dis belangriker as die eiesinnige 

ontsnaproetes  van jou verbeelding, die 

eiegeregtige transformasies in jou kop! 

2.Martha :  Nee, nee, net gou, net gou [TIK EN DOOF] 

hierdie paragraaf…In elk geval….[KRUISDOOF 

MET STEM1] 

3.Stem 1 :  In elk geval, Annamart het onder die tutoriale 

aanslag van haar ouers, die skole, die universiteit, 

asook verskeie mentors daarna, begin gedy en 

was later deeglik onderrig in die vaardighede wat 

die reise met hierdie paspoort sou vereis. 

4.Stem 2 :  

 

 

[SARKASME] Wat ŉ patetiese ou paspoort ...! 

Niks kan jou onderrig in die draaie wat jou 

lewensreise gooi nie. Niks nie. Jou ma wag, 

Martha! Dis die werklikheid. Dis Delia se paspoort 

na die grote realiteit wat jy nou moet volg. Of is jy 

van plan om hierdie belangrike moment te verraai 

soos hoeveel ander kere tevore? 
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5.Stem 1 :  Ja, dis nou nie dat alle onderrig so waterdig en 

perfek is nie, hoor!  

6.Martha : 

 

En hier moet die regstelling geskied...[BEGIN 

WEER TIK]  

 

 

 

1.Stem 1 : In die reis self is daar altyd honderde 

struikelblokke wat opdoem, slaggate, ompaaie, 

verwonding en disoriëntasie, medereisigers met ’n 

bose agenda, eensaamheid, kruispaaie, ja, alles 

onder die son is te wagte op so ŉ skrywersreis en 

selfs die beste mentor kan jou nie voorberei 

daarop nie. Wat nog beskerm. 

2.Stem 2 :  Natuurlik beskerm dit jou nie, jou stommerik! Die 

lewe is ŉ harde bed vol duwweltjies, sonder al 

daai fênsie rose van drome en kopreise...selfs die 

stromende woorde op daardie skerm voor jou is 

nie daarteen bestand nie...onthou....  

MUSIEK, SAG, ONRUSTIG 

[VERVOLG] ...die Skrywer is net ŉ sirkus-aap met 

sy kastige spirituele soeke, die Skrywer is ŉ 

protagonis, ŉ antagonis, ŉ verraaier, die Skrywer 

is ŉ monster, ŉ heks, ŉ bose vuurvreter, ŉ giftige 

slang, ŉ duiwel! 



 11 

3.Stem 1 :  En so moes prinses Annamart maar ook op die 

harde manier geleer het dat alles in die lewe van 

Skrywerskap nie altyd ’n bed vol rose en laventel 

is nie. Veel eerder kakiebos en klitsgras, 

afgronde, ontvlambare sones van verraad, en 

natuurlik, die hel van Hades. 

DOOF MUSIEK. 

 

 

 

POUSE. KLOP AAN DEUR 
 

1.Ma Delia :  Kom in! Dis oop! [BY HAARSELF] Dis seker nou 

Marthatjie. Dat ek nog lewendig is om my kind te 

sien, is ok maar net ŉ wonderwerk...[HARDER] 

Kom in, Martha, die deur is mos oop. 

 

 DEUR GAAN OOP EN TOE, WORD GESLUIT. 

VOETSTAPPE NADER 

 

2.Martha : Haai, ma. Ai, jy kan mos nou nie die deur so oop 

los nie? Hoekom is dit nie gesluit nie? Ek kon ŉ 

dief of een of ander ongure karakter uit die hel 

van Hades gewees het! 

3.Stem 1 : En jy kyk na jou ma, hoe sy die voosgewaste 



 12 

japonnetjie stywer om die krom lyf trek, die min 

grys haartjies op die kop, helemaal deurmekaar. 

Die vaalte in haar gesig, verkreukel tot ŉ ou 

papiersak, haar oë verskrik. Sy vra jou om tee te 

maak en toe jy later die skinkbord op die tafel 

neersit en ŉ koppie vir haar skink, sien jy hoe 

haar een hand onophoudelik bewe. En jy weet dat 

jy haar skielik jammer kry. 

4.Martha :  Ai, my ou moedertjie! Wat het dan gebeur? 

5.Ma Delia :  Dat ek nog lewend in hierdie lewe is, my kind, kan 

ek net die Here daarvoor dank. Ek weet dis al 

laat, en of ek vannag aan die slaap gaan kom, 

weet ek nie. Ek wil net nie nou alleen wees nie. 

Gelukkig het ek klaar gebadde. Miskien moet ek ŉ 

slaappilletjie drink so saam met die bossiestee. 

1.Martha : 

 

Dis nie regtig so laat nie, ma. Rondom agtuur. 

[POUSE] Sjoe, kyk nou net, dis ŉ  lieflike glasbak! 

Dit lyk nuut. En al die vrugte! Het iemand 

gegee…? 

2.Ma Delia :  Anna het, Anna op die boonste vloer het gebring, 

ja. Vat vir jou ŉ piesang of ŉ peer. Daar’s perskes 

ok. Hulle is nogal lekker saf en sappig. Ek is nie 

honger nie. Die skok het my eetlus helemaal in sy 

peetjie gestuur. 
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3.Stem 1 : [DROMERIG] Die daklig transformeer die vlesige 

vrugte van oranje, geel en ligrooi na sagte 

gloeiende pastel. En jy dink aan die reëls wat jy 

iewers gelees het:  My mother comes from the 

days when they made paintings of beautiful fruit in 

silver bowls and didn’t ask for more. En jy wonder 

wat het geword van vrugte wat geil in die boorde 

van haar jeug gestaan het? 

4.Martha : [SIMPATIEK] Wat het gebeur? Vertel my nou. 

5.Ma Delia: Dis die ratkas wat alles begin het. 

6.Martha : Watse ratkas? 

7.Ma Delia :  Ons was Montagu toe, my kind, Montagu toe. 

Tien van ons oues, agt vroue en twee ou ooms. 

Die mans was aljimmers so stil soos 

vaalhaarmuise in hulle hoekies. Het seker gesit 

en vasbyt op tande wat nie meer daar is nie. Ons 

het met die Sentrum se kombi uitgery na ŉ plaas 

toe, anderkant die dorp. Die oggend vroeg al weg, 

maar toe al gesukkel met die ratkas, hoor. Die 

jong vrou van die Sentrum het gedog alles is in 

orde ...en ja, alles het ook doodgoed gegaan tot 

op die plaas, daar hoog op tussen die berge, baie 

hoog, net duskant Montagu. Die brullende 

trekkers het al vir ons gewag. Groot trekkers, 

hoor, met sulke sleepwaentjies waar ons op 
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bankies gesit het onder ŉ oranje daktentjie. 

Lieflike dag gewees, so met die herfs en alles. Die 

berg is hoër as Tafelberg, en daar het ons 

afgekyk na ŉ lang en diep kloof. Dis nou die Koo 

fabrieke se omgewing, jy weet. 

1.Martha : [DINKSTEM] Ek luister ja ek luister. Maar ma daar 

gebeur soveel in my eie lewe ook… drastiese 

veranderinge… ek gaan ŉ deur in my huis 

oopsluit. Die deur is al tien jaar lank toegesluit… 

dis die deur na my hoofslaapkamer toe. Dis die 

kamer wat ek mos uitverhuur het omdat dit ook ŉ 

buitedeur en stoepie het, ma onthou mos … 

[PRAATSTEM] Ek ken dit nie, hierdie Koo 

fabrieke…Ma, daai hangkas doer, wat ma gekoop 

het…ek sien die middelste deur is dan morsaf! 

Nou hang daar ŉ simpel pienk gordyn voor.  

 

 KASDEURE WORD OOP EN TOEGESLAAN 

 

2.Martha : [VERDER], Ai, ma…Hoekom het ma nog ŉ ou kas 

gaan staan en koop, hier is dan reeds twee ander 

in die plek. 

1.Ma Delia :  [VERONTWAARDIG] Ek het mos baie klere! Ek 

het vetter geword en nou pas baie van die rokke 
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nie meer nie. Maar eendag se eendag word ek 

weer maerder en dan moet daar lap wees om te 

dra. My pensioen kan nie vir klere ook nog sorg 

nie. Luister nou verder, jy onderbreek my 

onnoriglik.  [KORT POUSE]  

2.Martha : Jammer, ma. [NADER] Vertel verder. 

3.Ma Delia : Die Koo fabrieke is die blikkieskosse se plek. Baie 

mooi, ek het twintig damme getel daar van bo af 

terwyl ons ŉ glasie muskadel staan en drink het. 

Toe is ons weer af met die trekker, alte jolig en vol 

pret, al die babbelende oumense. Onder gekom 

en weggelê aan heerlike kosse, soveel wyn kon 

drink soos ons wou. Kase en ronde brode en 

vetkoek. Die een vrou het wragtag drie vetkoeke 

in haar handsak gedruk om huis toe te neem! Nie 

een nie, maar drie! Sulkes is daar ok maar, ja. Nie 

ék nie, nottedêm. Ek is g’n skelm nie. Kry tog vir 

jou van die tee. 

4.Martha : [WEER NADER] Nee, toemaar, ek eet sommer 

hierdie piesang…vertel maar …[DINKSTEM] Ag 

ma ek het dit mos gedoen om my patetiese 

inkomste aan te vul, om vir Inneke beter te 

versorg…. al die skuld te delg, en eintlik kan ek 

half verstaan as iemand vetkoeke steel. Ek het 
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toe in een van die spaarkamers ingetrek. Klein ja, 

maar ek het dit mooi ingerig.  

5.Stem 2 : Ja, jy het die mure geverf en die dak so in sirkels 

verfhale met ŉ lap gevryf. Toe  selfs ŉ patroontjie 

teen die een muur opgestensil. Moet tog net nie 

hardop sê wat jy dink nie, want jou moedertjie wil 

mos nie weet hoekom jy die hoofslaapkamer gaan 

oopsluit nie? Wat is dit dan met al jou dwalinge! 

Kom by, Martha! Arrive alive in hierdie realiteit! 

1.Ma Delia :  En toe, kindjie, begin die eerste teëspoed van 

baie teëspoedens wat volg. Die kombi, die jong 

vrou van die Sentrum wat bestuur het, sy het toe 

reg daar onder ŉ boom parkeer op ŉ hoop dooie 

herfsblare. Jy sak daarin weg tot amper by jou 

kniege. En die kombi wil toe nie daar uit nie! Die 

wiele gly oor die dooie blare, spat dit soos ŉ 

hooimied op ons klere uit. Groot gesukkel. Die 

mense van die plaas moes ons daaruit stoot. Vat 

toe uiteindelik die pad, nie oor Robertson terug 

nie, nee, die meeste wil opsluit die De Doorns-

pad vat. Net so effense draai voor ons terugdraai 

op die Worcester-pad en dan af na die du Toits-

tonnel toe. Maar ek dink dit was die duiwel op die 

skouer van daai een wat so die vetkoeke gesteel 



 17 

het, wat die De Doorns se pad toe wou kies. En 

die ratkas gee toe weer probleme, haak vas in die 

tweede rat en wil glad nie nie roer nie! 

2.Stem 2 : Hoor jy wat jou ma vertel? Ek kan sien jy vloei 

soos water weg, jy volg jou eie stroom… oppas, 

Martha, jy loop uit op sand, warm wit 

woestynsand. 

3.Martha :  [DINKSTEM] Ma, ek gaan die ou slaapkamer 

betrek omdat ek na al die enkeljare ŉ beminde 

gevind het wat my voete totaal onder my kon 

uitslaan. Dit het eintlik so toevallig gebeur …ek 

was mos heel gelukkig en tevrede om so allenig 

aan te gaan. Met my skryfwerk, met Inneke,  my 

vriende, en die werk by die dorpsmuseum. Hy is 

die eerste een wat ek teëkom wat so spontaan 

kan wees met sy gevoelens. Hy is ŉ man met 

enorme hartstog. Iemand wat my op die woorde 

van sy hande dra. Hy is ŉ minnaar duisend,  ŉ 

passievolle meeloper.  Ons gaan in die 

hoofslaapkamer intrek, saam. Nee ma, nog nie 

getroud nie en dis beter as ma nie weet nie… ek 

vertel maar net… ek wil ook graag my dae en 

dinge se verloop met ma deel want 

…[PRAATSTEM]  Ek….hoe sê ma, nou? Die 
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tweede rat …wil nie wat nie? 

1.Ma Delia :  Ja, Martha, die ratkas wil nie roer nie. Luister jy 

dan nie vir my nie? Almal begin toe pênniek oor 

die ratkas! En kla kan daai vrolike tantes darem 

vir jou kla so deur die nek en ore! Die een kry 

warm, die ander sweet, die ander se hare 

verwaai, die een het ŉ swak hart en nog een wil ŉ 

toeval onder haar plooie kry. Die ene se 

bloeddruk pilletjies het sy tuis vergeet en daai een 

se jig in die heup is nou vererger met alles. Die ou 

ooms sit en mompel asof hulle Altzheimers 

onderlyde het. Maar so ry ons maar, die vrou van 

die Sentrum kan nie stop nie, sy durf nie weer 

stop nie, want dan sit ons net daar vir die nag op 

die pad vol rooftogte oorlat die ratte nie wil werk 

soos hulle moet nie. En jy weet mos hoe dit 

deesdae gaan met al die highjacking, mens kan 

glo nie eens meer op ŉ afgeleë plek in vrede 

selfmoord pleeg met jou tuinslang in die motor 

nie. Hulle kaap jou kar nes jy nou mooi sit en die 

gasse begin inasem. 

2.Martha : [GESKOK] Ma! Ma oorweeg tog nie selfmoord 

nie! 

3.Ma Delia [ONTHUTS] Nee, Martha, liewe aarde, hoe ken jy 
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dan vir my? 

4.Martha : Ek dog maar net... 

5.Ma Delia :  Ieder geval, ons ry tweede rat allie pad. Bid 

hardop dat die groen lig groen moet bly as ons so 

aankom. Jy  weet mos anderkant Worcester op 

die hoofpad is twee robotte en wragtag, die 

Grootbaas is ons genadig, hulle bly groen! En dis 

ŉ besige pad, want dis toe so na vieruur al en 

almal ry rond, nugter weet waarheen. Eers ry die 

Sentrumvrou stadig, maar later jaag sy soos die 

helhond! 

6.Martha : [DINKSTEM] Ja, ma, die deur….om dit oop te 

maak sal ŉ helse  emosionele belewenis in my 

ontketen. Ek sal waarskynlik histeries lag of 

skree. Ek mag selfs dalk huil. Dis immers tien jaar 

gelede dat ek daar gebly het …die deur maak ŉ 

kamer oop, ŉ kamer op die lewe saam met hom, 

nie alleen nie, maar saam ….dis die verskil. Ek is 

soms onseker, soms opgewonde. Ek het myself 

so diep weggebêre soos ŉ ou antieke laaikas. 

7.Stem 1 : …ŉ mooi kas, een ingegraveer met talle 

patroontjies in die oker hout. Jy het dit 

weggesteek, Martha, en mettertyd daarvan 

vergeet. Toe kom ŉ man in jou lewe en hy begin 
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die ou kas af te stof, weer spieëlblink op te vryf. 

Nou wil jy hom nie meer wegpak nie, nooit meer 

nie, want hy het hom uitgehaal doer ver van die 

solder af, versigtig nadergesleep, sy tyd geneem, 

ja, hier en daar ŉ dwarssinnige ou skroefie in die 

psigiese kontoere herstel, toe opgevryf met 

seemsleer en goue roulynolie.  Kyk hoe glans jy 

vir hom! Daar is geen repressies meer nie. Sien 

jou ma dit ooit raak? 

1.Stem 2 : Ma Delia sien jy glimlag, maar sy sien nie die 

antieke kas van verbeelding nie. Luister tog na 

haar storie! Martha, maak oop jou stomme ore, 

maak oop jou hart! 

2.Ma Delia :  Kind, vir wat smaail jy so? Dis my lewe wat in 

gevaar was! 

3.Martha : Ek verstaan, ma...Jammer.... 

4.Stem 1 : En jy staan skielik op en jy streel liggies oor haar 

uitgedunde hare. Jy registreer die yltes onder jou 

vingerpunte, soos die kaal kolle van ŉ grasheuwel 

wat deur warm son verskroei is. Jy gaan sit weer 

en skuif jou stoel nader na haar toe. Jy kyk haar 

vas in die verbleikte ogies waar die rimpels 

rondom reeds soos ŉ dor  rivierbedding al hoe 

dieper vou. 
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5.Martha : [NABY, BEKOMMERD] Hoe vinnig ry sy toe, daai 

wille vrou van die Sentrum?   

6.Ma Delia :  [DOGTERTJIERIG] Honderd en twintig. 

 

 

1.Martha : Wat!? In die tweede rat?! Sy het seker ge-free. ‘n 

Mens kan tog nie in die tweede rat teen so ‘n 

afgryslike spoed... 

2.Ma Delia :  Nee, dit wás in die tweede rat! Ons wou voor 

donkerte terug wees in die Strand. Tant Florrie 

het soms bietjie gehuil in haar hoekie, ek kon dit 

sien, ja. Grootmond Florrie. Dié huil toe sowaar! 

O, ek het vergeet, nog voor die De Doorns pad 

kry ons ŉ pap wiel. Sy kon toe nog die kombi in 

neutral kry. Die vrou het die wiel wragtig self 

omgeruil! Onder die kombi voorlangs ingekruip 

om daardie spaarwiel uit te haal. Daardie ou 

ooms verroer nie eens ŉ vinger nie. Sprak geen 

sprook nie. Sit net daar, skoon verskrik en 

kwylende. Asof hulle nou selwers verpletter is en 

niks kan sê of doen nie. Dis van daar af ja, dat die 

tweede rat toe vashaak en nie weer kon stop 

nie…[KRUISDOOF MET DINKSTEM] 

3.Martha : [DINKSTEM, VINNIG] Dit was alles so 
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onverwags, ek weet, so verpletterend dat ons 

reeds met die heel eerste ontmoeting geweet het 

van mekaar… iets vreemd, soos die geluid van 

vinnige vlerke wat … 

4.Stem 1 : [STEMME KRUIS, HALF UITASEM]…vlerke wat 

onmiddellik dieper in die weefsel dring en jou hart 

by die keel wil laat uitspring. Julle hande was 

inmekaar. Liggies. Elektries, en toe, en toe het  hy 

jou gesoen…. en dit was asof hy jou diep binne-in 

soen op wonde en verledes en drome waar 

niemand nog was nie. 

1.Martha : [DINKSTEM] …en nou, ma, na ŉ jaar is ons nog 

steeds soos asemhaling bymekaar, stroom die 

verhouding triomfantlik  voort soos ŉ skuit oor die 

see. Daarom wil ons ŉ hawe skep in die 

hoofslaapkamer, ŉ nuwe begin… .. Weet ma wat 

dit alles vir my beteken? Ma sal nie weet nie, ma 

weet helaas so min van my af. [PRAATSTEM] En 

toe, ma? 

2.Ma Delia :  Ons spoed toe voort, ja, my hele ou lewetjie 

spoed by my verby, al die jare, van kindtyd tot 

nou. Dwarsdeur die tonnel gejaag. En anderkant 

uit, en die vrou van die Sentrum ry sommer 

dwarsdeur die tolhek! Niks betaal nie. Buitendien, 
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daardie meisie in die hokkie sit en lees ‘n tydskrif 

en weet seker nie eens ons gevaarte is soos ŉ 

vlieënde baksteen daardeur nie.  

3.Martha : [ONTSTELD] Die vrou was skoon beserk, ma! 

Hoe kan sy dit doen!? Dis malligheid om so 

onverskillig te jaag met al die  oumensies in die 

kombi!? 

4.Ma Delia :  Sy kon mos nou nie anners nie, man. 

5..Martha : Sy kon tog stop!? 

6.a Delia : Nee, sy kon nie, die rat sit mos vas. 

7.Martha : Sy kon die enjin afskakel. 

8.Ma Delia : Ons kon nie in daai laat ure langs die pad ga 

staan nie. Dit was te gevaarlik! En dalk sou die 

kombi se enjin sommer ontplof het van die hitte. 

1.Martha : Ek twyfel...En toe? 

2.Ma Delia In Stellenbosch was die verkeer baie erg, weet 

nie hoe is ons daardeur nie. Maar al die robotte 

was groen 

3.Martha : Al die robotte? By die Birdstraat-kruising ook? En 

by die afdraai stasie toe? 

4. Ma Delia : Iedere robot. Gaan vra maar die ander. Dat die 

Here so vir ons die groen lig gegee het, dis net ŉ 
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geseënte van Bo, sê ek jou. 

5. Martha : [VERRAS] Groen ligte allie pad? Ongelooflik! 

6. Ma Delia : En langs my het Dollie ammekaar geprewel: 

dankie my Skepper vir nog ŉ groen lig. Dankie, 

dankie. 

7. Martha : Julle moes tog iewers tot stilstand gekom het? 

8.Ma Delia :  Ja, daar annerkant by Somerset-Wes, net daar, 

kry ons die eerste robot wat toe rooi wys en die 

vrou van die Sentrum is opsluit verplig en slaat 

die brieke aan. Florrie gil nog ry-ry!, moenie stop 

nie, ons is in elk geval nou in ons moer in. Maar 

die brieke skree moord soos die vrou dit aanslaat. 

Ons ruik die ene rook en roet en petrol en die hele 

ratkas brand toe uit! Net daar by die robot. Ons 

almal toe uit, holderste bolder, te bang die hele ou 

kombi brand so met ons uit.  

9.Martha : Goede hemel, ma! En toe? 

10.Ma Delia  Die vrou het gaan bel sodat ander mense ons 

kom haal. Ons staan daar, my kind, bedremmeld 

en toegewolk onder die rook, nes ŉ ou groepie 

verlate, bewende skape asof die salige herder 

ons verlaat het. Ek en ŉ paar ander klim in die 

een bakkie van die Sentrum wat later daar 
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aangekom het, en terwyl die derde vrou inklim, 

Bettie, ja, ek dink dit was Bettie, toe beweeg die 

bakkie agteruit en die arme vrou slat regagteroor 

op haar rug, nogals die einste een met die heup 

so vol jig. Sowat van ‘n verskrikte gesig het ek 

nog nooit gesien nie! 

1.Martha : [LAG] Ma, dit klink nou ŉ bietjie te dik vir ŉ 

daalder! Nes ŉ storie in ŉ boek. 

2.Ma Delia : G’n storie in ŉ boek nie, my kind. 

3.Stem 2 : [BERISPEND, SARKASTIES] G’n storie nie, 

Martha, g’n storie nie. Dis die waarheid oor Delia. 

Jy weet dit. Jou ma het nog nooit vir jou gelieg 

nie, het sy?  Die werklikheid is mos vreemder as 

fiksie, so sê die slimmes, vreemder as al jou 

fantasmagoriese reise deur jou kop. En hoe 

ironies, ook meer geloofwaardig as al jou stories. 

Waarom aas jy so op die werklikheid en verdraai 

alles? Selfs op hierdie heilige moment saam met 

jou ma, doen jy dit! Verraaier!  

4.Ma Delia :  Dis alles waar! Die drywer maak verskoning, 

spring uit en help haar op. Sy handbriek werk nie 

so lekker nie, sê hy toe. Uiteindelik is ons almal 

afgelaai, maar netnou nog bel Stienie my en 

vertel dat Bettie glo haar ringe verloor het met die 
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neerslattery en dat die vrou van die Sentrum later 

nog gery het na die plek toe en daar rondgesoek 

het met toortse.  

Sowaar as parramanêl die diamantringe gekry ok! 

1.Martha : Alles verstommend...soos ŉ storie in ŉ tydskrif. 

2.Ma Delia :  As die goeie Herder nie die robots op groen 

gehou het met Sy hanne nie, dan weet ek nie wat 

ons nog alles sou moes deurmaak nie.[MOEG] Dit 

was genade…pure genade…onse lewens is 

gespaar... 

3.Martha : [GERUSTELLEND] Gelukkig was julle in ŉ groep, 

ma. En mense sou gehelp het, dink ek, waar julle 

ook al nou die rooi robot sou tref.  

4.Stem 1 : Jy begin die ring aan jou vinger stadig in die 

rondte draai, kyk weer na die mooi ovaal van die 

ligblou steen in die goue band. 

5.Ma Delia :  Die trekkerrit was darem lekker. 

6.Martha : 

 

 

Ten minste dit ja. En die reis soontoe. Ma, ek 

het... [DINKSTEM] ek het verloof geraak,  gister, 

onder ŉ prieel vol donker blare …daar was ŉ 

sagte hekelpatroon van lig en skadu oor sy  gesig. 

As ons eers in die hoofslaapkamer ingetrek het 

sal ons trou. Met hom is alle robotte altyd groen, 
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met hom sien ek kans as hulle dan soms rooi 

slaan. Maar ma, ek sal jou later vertel, want jou 

dag was afgryslik en... [PRAATSTEM] en jy moet 

net rus…  

7.Ma Delia :  [VERSTROOID] Wat sê jy, Martha? 

8.Martha : 

 

 

Nee, niks nie…ma moet gaan rus en ek moet my 

ry kry. Inneke is alleen. Alexander is nog uitstedig. 

Hy kom eers volgende week terug. 

1.Ma Delia :  [MOEG] Waarvan praat jy? Wie ‘s A-lex… watse 

naam? 

2.Martha : Nee, ma. Sommer ŉ vriend. Ma het hom eintlik al 

ontmoet. 

3.Ma Delia :  Marthatjie, gaan kyk in die kombuis. Daar is ŉ 

bottel muskadel en ŉ kissie druiwe vir jou.  En in 

my groot sak op die bed, is ŉ perskerol. Gee dit 

vir Inneke. 

4.Stem 2 : Jy maak gou ŉ warmwatersak en skud die 

kussings reg. Jy gooi ŉ slaappil uit die botteltjie 

langs haar bed in die palm van jou hand en gee 

dit vir haar met ŉ glas water om te drink.  

Sy druk jou vas en soen jou saggies op die wang. 

5.Ma Delia :  Dankie dat jy gekom het en ry versigtig terug, 

hoor. 
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MUSIEK. SAG. DOOF NA “....en vir niks meer as 

dit gevra het nie.” 

 

6.Stem 1 : En elke robot wat jy teëkom is ŉ groen droom, tot 

waar jy indraai na jou woonbuurt. By die huis sit jy 

jou handsak op die eetkamertafel neer. Jy kyk na 

die silwer vrugtebak in die middel van die tafel. 

Daar is niks in nie. Nie soos jou ma se bak met 

die afwisselende kleure van ryp vrugte nie – die 

geel, die oranjerooi, en die ondertone 

getransformeer na sagte pastel, afhangende van 

die weerkaatsings van die lig, van die uur van die 

dag.  My ma kom uit die ou dae toe hulle nog 

skilderye gemaak het van lieflike vrugte in silwer 

bakke, dink jy ......en vir niks meer as dit gevra het 

nie. Jy sit die druiwe in die yskas. Die muskadel in 

die drankkabinet. Dan vat jy die perskerol na 

Inneke toe. 

1.Stem 2 : Dis eintlik andersom, sien jy dan nie, Martha. Jy is 

nie jou ma se geskenk nie, lankal nie meer nie, 

jou ma is nou jou geskenk.  En al hou jy nie van 

alles in die pakkies wat sy jou gegee het nie, wys 

haar jy waardeer dit. Ons hou mos nie almal van 

dieselfde klere of dieselfde musiek nie. Onthou, 
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daar is nie nog so geskenk soos sy nie. Dis jou 

enigste ma. Onvervangbaar. Sy is in jou weefsel 

verknot, wortel en tak en al. 

2.Martha: 

 

 

Ja, maar sy het ook vir my ŉ paspoort gegee, om 

mee te reis, om daarmee te maak soos ek 

goeddunk… en om nou terug te kom na my 

sprokie vir skrywendes of enige volwassene, ja, 

en  my fantasie geniet sy dwalinge, want ek is ŉ 

verbete fantas en weet jy, arme Annamart was 

eintlik in ŉ allemintige krisis vasgevang.....en as jy 

haar weer eens gaan dwarsboom, my liewe 

vriendin van die Grote Werklikheid, [KWAAD, 

WAARSKUWEND]  gaan ek jou vermorsel, gaan 

ek jou sommer verwurg....te moer nou met jou! 

Kwaadstoker, heks, duiwel, gedrog uit ŉ vals en 

wrede  werklikheid wat ratte laat vashaak vir 

weerlose oumensies. Ons is vyande, ek en jy, 

altyd in konflik, altyd teenoorgesteldes! Verstaan 

jy dan nie? 

1.Stem2 

 

Hemel, nou is dit my skuld as die ratte vashaak? 

Nee, dis jy wat die konflik skep. Leef net in en 

sáám die realiteit en jy sal minder wroeg en kweel 

oor alles! 

2.Martha: Ek wroeg nie. ŉ Groot digter het gesê die 
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skryfkuns neem jou verby die werklikheid, na ŉ 

nuwe waarheid toe... dis die punt. 

3.Stem2: Ek sien nie jou punt nie. 

4.Martha: 

 

Die punt is Kuns is boos. Sê hulle wat weet. Die 

skryfstem is die wese se ondergrond en sy trap in 

my spoor soos ŉ goeie hond en as ek wil vlug uit 

jou stad wat brand, stad van die Groot 

Werklikheid, dan vlug sy saam, soos ŉ hond, soos 

ŉ vrou of ŉ Alexander aan my hand. 

5.Stem2 Bog! Wat het honde nou te make met die 

Skryfkuns! Blaf hulle saam? 

6.Martha: Dis die Muse, jou stommerik! 

7.Stem2 En wie’s sy nogal? 

8.Martha : 

 

Sy is ŉ wrede engel, sy is ook my heldin, my 

lieflike skurk, my ondergrond. 

9.Stem2 Klink beslis na ŉ skurk wat alles verdraai. 

10.Martha: 

 

Sy is die verdigting wat ŉ nuwe waarheid skep, 

wat die chaos herskep en nou kan jy gaan 

doppies blaas, jou armsalige asielsoeker. [KORT 

POUSE. BEGIN TIK] Na jare der jare van bewese 

ervaring in verskeie lande in die wêreld... 

 

1.Stem 2 : [SING SAGGIES] O die liewe Marthatjie, 
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Marthatjie …o die liewe vabondjie het my laat 

staan [PRAATSTEM. SPOTTEND] O waar, o 

waar sal my ou Marthatjie gaan, o waar sal sy 

gaan en met watter skip? Die aarde is branding 

en oral is klip. As sy wil vlug uit my stad wat 

brand, dan vlug die pes van skrywerskap saam en 

trap in haar spoor soos ŉ blaffende hond!  

2.Martha: ŉ Goeie hond! En skryf op sigself is nie ŉ pes nie.  

3.Stem2 

 

[SARKASTIES] Jy is tog so aanmatigend slim. 

Weet jy wat het Tennyson in een van sy gedigte 

gesê? 

4.Martha: 

 

Wat het hy gesê? Asof jy nie ook aanmatigend is 

om ŉ dooie digter aan te haal nie. 

5.Stem2 

 

Dat woorde, my liewe Marthatjie, soos die 

skitterende natuur, net ŉ klein bietjie onthul, net 

so ŉ ietsie weergee, maar terselfdertyd ŉ stukkie 

van die siel ook daarbinne verhul…dis ŉ spel, 

Martha, dis ‘n spel tussen onthulling en verhulling, 

en dit gaan jou niks in hierdie wêreld van so min 

rose op jou lewensreis baat nie… 

6.Martha : Stil, stil asseblief....Na jare der jare... 

7.Stem 1 : [TIK SAG EN DOOF] van bewese ervaring in 

verskeie lande in die wêreld en waarvan haar 
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paspoort die bewyse van stempels gedra het wat 

al die doeane-dwerge aan haar toegeken het, het 

sy op ’n dag  ’n stempel in haar paspoort ontdek 

wat haar hewig, indien nie met traumatiese 

gevolge nie, ontstel het.  

1.Stem2 : [SARKASTIES] Ag foeitog, sy was inderdaad 

emosioneel gestuit en toe verlam. 

2.Stem1: 

 

Die skok was immens en sy moes ’n paar dae in 

die bed deurbring terwyl haar minnaar, prins 

Zandor, aan wie sy ewige trou gesweer het, haar 

met kruietee probeer laaf het. Hy het haar 

aanbeveel om so gou as moontlik by die Orakel 

uit te kom sodat die probleem opgeklaar kan 

word. Dit het sy wel veel later gedoen. Maar eers 

oor die hierdie stempel in die paspoort. Om al die 

lande waardeur prinses Annamart gereis het hier 

op te noem sal etlike bladsye beslaan. Om ’n paar 

te noem: sy was in die Land van Verse, in die 

Land van Romans, van Radiodramas en van 

Kortverhale. Sy was ook in die Land van Erotiek, 

van Klaende Huisvroue, van Oordadige 

Beeldgebruik. Daar was kleiner lande soos ... 

3.Stem 2 : Die Land van Wol en Hare…! [LAG] 

4.Martha : Moenie laf wees nie! 
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5.Stem 2 : O Huppelkind se Land van Wol en Hare! 

6.Martha : Toe nou! Ek is nie besig met Klankies vir Kleuters 

nie! My sprokie bevat miskien ŉ lewensles, my 

karakters is mitiese figurante, hulle wil uitsing, 

hulle wil ontroer en verander, hulle het lang naels 

wat teruggroei, wat die hart gaan verskeur ter 

wille van die honger na... 

1.Inneke : [VER] Ma! Ek is honger. Is daar dan niks te ete 

vanaand nie? [NADER] Ek kan tog nie net van 

perskerolle leef nie! 

2.Martha : Het ons dan nie al….gits, Inneke, ek het skoon 

vergeet! Dis omdat ek by ouma was en toe het ek 

al iets geëet. Maar meisiekind, jy kan mos self iets 

gaan maak om te eet? 

3.Inneke : Ma, ek swot! Hallooooo! [VIES] More skryf ek 

hierdie vak. Ek het nie tyd om rond te shuffle in 

die kombuis nie. Ek het nog drie hoofstukke om 

deur te gaan. Ek sal tot eenuur toe vannag moet 

leer. [KWAAD] En ma vergeet dit! Ma weet nie 

wát in my lewe aangaan nie! 

4.Martha : [VERBAAS] Sjoe, is dit ŉ aanklag? 

5.Inneke : Ek dink so…[NEUL] ma is diep in daai storie in, 

en vergeet van my en alles om ma! 
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6.Martha : Ek vergeet nie regtig nie.... 

7.Stem 1 : [TIK] Sy kon al die lande onthou. Sy kon haar 

insig verdiep daarmee, haar reisvaardigheid slyp. 

Haar dagboeke het gegroei tot massiewe volumes 

op haar boekrak en haar foto-albums het gebult 

van al die indrukke. Hys Aäron en Hur, het sy 

geglo, want wie se verlange, wie se honger weeg 

die swaarste, myne of ander s’n?   

8.Inneke : Ma! Kan ek nou iets kry om te graze in hierie 

stomme huizzz? [VERDER] Iets anders behalwe 

post toasties of rice krispies! 

 

1.Martha : [VERSKONEND] Okei, ja,  jammer tog...ek gaan 

maak gou iets vir my prinsessie, dan kan ons 

saam werk tot middernag toe...gee my nog so 

rukkie asseblief? 

2.Stem 1 : [TIK] Maar een ding het hierdie skone prinsessie 

geheel en al onkant gevang, soveel so dat sy 

feitlik in duie gestort het vir enkele ure. Sy kon 

darem weer op die voete kom, weliswaar 

wankelrig, maar tóg. Sy sou gou weer ná haar 

inkluistering begin loop het. En sonder krukke. 

Haar bene was sterk en soepel – juis as gevolg 
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van die vele staproetes deur verskeie lande. 

3.Stem 2 : [MOEDSWILLIG EN SARKASTIES] Die ding wat 

Annamart von Malevich ontstel het, het gebeur op 

’n dag toe sy juis in ekstase was oor ’n  reis na die 

Land van die sogenaamde Beeldende Kuuuunste 

waar sy etlike dagboeke volgeskryf het van al 

haar ervarings. Maar die punt is: as Annamart nie 

hierdie land besoek het nie, sou dit nie gebeur het 

nie! As sy géén Land ooit besoek het nie, haar 

vraatsug na nuwe lande geïgnoreer het, sou daar 

mos niks met haar gebeur het nie, sou daar geen 

pyn en lyding ooit gewees het... 

4.Martha : [ONTSTELD] Nee! Nee! Ek gaan dit nie so 

verwoord nie. Natuurlik kan sy enige land besoek! 

[KORT POUSE] En Annamart het nog geknibbel 

aan al die herinneringe, sy het haar foto’s 

ontwikkel .... 

 

1.Stem 1 : .[TIK]... ....en met groot entoesiasme aan Zandor 

vertel van al die wonderlike besienswaardighede 

en die verrassings wat sy oral teëgekom het. 

Prins Zandor het gretig deur haar paspoort 

geblaai. 

2.Zandor: Ja, ek sien jy was kort na hierdie omswerwinge 
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ook in die Land van Gekleurde Glas! Wonderlik! 

Gekleurde spieëls wat die werklikheid vasvang en 

reflekteer, wat die skemerte van die onbewuste 

sigbaar maak vir ons.  

  

GERITSEL VAN BLADSYE 

 

3.Martha : Dis reg. Is daar ’n stempel in wat dit bewys? 

4.Zandor: Ja, die stempel in die paspoort sê so. Maar .... 

wat’s dit? kyk, hier... dis nogal vreemd, my 

liefste....dis die laaste stempel wat ek nou nie 

mooi verstaan nie, hierso. Kyk. 

5.Martha : Die laaste stempel? Wat bedoel jy? 

6.Stem 1 : En prinses Annamart het gekyk. Sy het weer en 

weer gekyk. Haar hart het al hoe vinniger begin 

bons, haar bloeddruk het gestyg en haar bene het 

begin swik. Annamart was inderdaad nie meer ŉ 

jong prinses nie. 

7.Stem 2 : [KATTERIG] Inderdaad! En jammer as die leser 

hier teleurgestel word. Annamart was reeds verby 

die halfeeu in jare en sy moet daagliks haar 

medisyne drink vir haar swak hart, vir hoë 

bloeddruk en stygende cholesterolvlakke. Sy is 

ook nie meer corpus mentos nie. Sy ly aan 
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migraine, vergeetagtigheid en slaaploosheid. En 

as sy wel slaap, dan praat sy in haar slaap. Sy 

sing ook soms in haar slaap! Dit is die reine 

waarheid. Die absolute beklemmende waarheid. 

Alexander is die geloofwaardige getuie hiervan. 

Gaan jy dit onthul in jou sprokie? Jy behoort, nie 

waar nie? Nie waar nie?! 

1.Martha : [VIES] Dis nie nodig om dit te vertel nie. Annamart 

is iemand wat ek skep, wat haar eie loop neem. 

2.Stem 2 : Jy is ŉ sirkusnar wat op ŉ dun toutjie probeer 

loop. As die ratte gaan vashaak, val jy in jou moer 

in. 

3.Martha : Ja, ek is ŉ nar en ek soek ŉ balans, verstaan! ŉ 

Balans tussen onthulling en verhulling, jou 

verwaande, interferende Heks van die Waarheid. 

[KWAAD] Ek vermorsel jou nog! Ek wil die 

werklikheid fiksionaliseer, jou domkop! Kan jy dan 

nie verstaan dat ek met my sprokie die waarheid 

juis verdig en verbloem nie? Dat ek sodoende ŉ 

nuwe waarheid tot stand bring? Is dit nou so erg 

om van myself te vergeet in hierdie storie? Is dit 

dan werklik so vreemd om feite te verdraai, hulle 

op te offer en te verraai? Is dit? Waar dink jy 

miskien kom boeke vandaan? En waarom lees 
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mense hulle? Fiksie gee mos balans in hierdie 

absurde wêreld wat nooit sin uitmaak nie, dis die 

sakramente van verbeelding waaraan iedere siel 

behoefte het! 

 

1.Stem 2 : [SARKASTIES] Og, hoor nou hierdie snert wat jy 

kwytraak! Mense hou nie van sprokies nie. Gee 

hulle eerder skop, skiet en doodbloei as jy dan 

moet! 

2.Martha : [NORS] Ek stel nie daarin belang nie. Los my 

nou... 

3.Stem 1 : Annamart het verlam gaan sit op die sofa en na 

die paspoort gestaar, na die vreemde stempel in 

die boekie waarin al haar reise van Skrywerskap 

bevestig word. Nadat sy die vierkantige swart 

stempel iets soos twintig keer oor en oor gelees 

het, het sy opgekyk na haar prins, ook al 

middeljarig, maar weliswaar nog sterk en gesond.  

4.Martha : Hier staan….hier staan dan ....dat ek in die Land 

van die Sepie was! Hier staan ook dat ek kort 

daarna in die Land van Onbeholpe Styl was. Ek 

….ek begryp dit nie. Ek was tog nooit, ooit in my 

lewe daar nie? Ek weet ek was in die Berge van 

Oordadige Beeldgebruik, en al daai Amorfe 
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Valleie wat die verstokte Literators so verafsku, 

maar regtig, ek was nie hier nie, nie in die Land 

van die Sepie nie! 

5.Zandor  [SIMPATIEK] Dis wat daar staan, my liefste! En 

ek weet ja, dat jy nooit daar was nie. Nie wat ek 

van kan onthou nie. [ONSEKER] Tensy jy iets 

agter my rug gedoen het wat ek nie van kennis 

dra nie? 

 

 

1.Martha : Nee! Nee! Ek was nooit in my ganse lewe in die 

kontreie van die Sepie nie! Zandor, dit moet tog ’n 

fout wees, die doeane-dwerg moes dit verkeerd 

gestempel het.  [ONTSTELD] Dis verskriklik, dis 

so brutaal....My hele paspoort is nou verdag. Ek 

sal nooit weer hiermee kan reis nie!  

2.Stem 1 : Prinses Annamart het opgespring en na die tuin 

toe gehardloop. Sy het op die boomstomp naby 

die visdam gaan sit en hartstogtelik geween. Om 

die minste te sê, hierdie prinses was geheel en al 

gebroke. Want die probleem met so ’n stempel in 

jou paspoort van Skrywerskap is tweërlei: jy kan 

dit nooit uitwis nie, die Wet op Media en 

Publikasies sal jou lewenslank gee indien jy waag 
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om so iets te doen – en tweedens, dit kan die 

paspoorthouer vir die res van haar lewe so aftakel 

dat daar nooit weer enige reise onderneem sal 

word nie. 

3.Stem 2 : [SARKASTIES] Met watter integriteit, my liewe 

leser van sprokies vir die on-volwassene, ekskuus 

tog, vir vol-was-se-nes en annerlike skrywendes, 

kan so ŉ prinses ooit weer met vertroue gaan 

reis? Ha! Sal sy haar nie telkens afvra, of sy nie 

werklik in dié of daai plekke gereis het en dat sy 

maar net al die jare onder ’n liederlike wanindruk 

was nie? Al die jare maar net omgeploeter het in 

haar eie amorfe Land van Wol en Hare nie? En in 

plaas van woorde wat moet vlieg, figurante wat 

moet sing, soos sy dit stel, sit sy nou met  ŉ hand 

vol los vere, swaar en taai, van die olie besmeer 

nes daai arme pikkewyne toe die skip se 

maagvate oopgebars het... 

1.Martha : Jy interfeer met my storie! Draadsitter! Vreemd 

dat jy soms so graag sáám wil skryf en verbeel. 

2.Stem 2 : Ek gee net ŉ bietjie balans, Martha, sodat die 

sirkusnar darem nou nie heeltemal weer van die 

tou afval nie. 

3.Zandor: Annamart? Moenie huil nie. 
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4.Martha : [SNIK] Zandor, dis verby. Ek sal nooit weer kan 

reis nie! 

5.Zandor: Luister, dit was ’n bose dwerg by die doeane. Met 

ŉ lewensuitkyk wat grens aan die parogiale! Moet 

jou nie daaraan steur nie. Kuns is boos, ja, maar 

Kuns is ook boos op verskillende terreine van die 

lewe, Kuns is ook ŉ homogene poel van armoede, 

van wraak, van jaloesie, diefstal en retoriek.  

6.Martha : 

 

Filosofering is van geen nut nie, Zandor! 

[ONTSTELD] Ek kan nie meer met hierdie 

paspoort reis nie. Ek kan nie! Dis verby. Die 

stempels vertel ’n leuen. En hoe deporteer ek so 

ŉ bose dwerg? Buitendien het hy seker  ŉ 

bestaansreg! Hy is ook geregtig op vrye spraak. 

Maar dis ŉ leuen, hierdie stempels. Ek weet, jy 

weet, maar elke doeanebeampte wêreldwyd gaan 

dit nou glo. Elke ander reisiger wat na my 

paspoort gaan kyk, sal dit glo. Want so is die 

mensdom mos, hulle glo die stempel. Hulle glo 

altyd die stempel. Swart op wit. 

1.Stem 2 : [VERMAKERIG] Swart op wit, ja.  Jy is ge-tjap, ou 

baby! Liederlik getjap. Jy is ge-zap-zap, my ou 

baby, in die tjoekie gestop met ŉ helse tattoe op 

die brein wat jy nooit gaan uitwis nie. Dis verby, 
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my liewe prinses von Mallewalie... jy moet die pen 

neerlê...en is dit dan nie beter so, as al die 

immergepaardgaande wroeging en lyding wat 

kopreise veroorsaak nie? 

2.Zandor: Annamart, luister vir my....daar is mense en 

reisigers en doeanebeamptes wat dit nie sal glo 

nie. Wat ánders dink, en ánders kyk. 

3.Martha : Hulle is gesigloos!  

4.Zandor : Maar hulle is daar, glo my! 

5.Martha : Ons weet nie van hulle nie, ons sal nooit weet nie!  

Ek is nou ‘n vermaledyde reisiger. 

6.Zandor: Liefste, kom nou....dit breek my hart dat jy so 

ongelukkig is, dat jy ontsteld is oor so ’n simpel 

stempel in jou paspoort. Jou bloeddruk, 

onthou....Kyk, jy hoef nie weer hierdie paspoort te 

gebruik nie.  

7.Martha : En wat moet ek nogal doen, want ek móét reis! Ek 

voel gereduseer tot ŉ uitgedroogde ertjiepit as ek 

nie reis nie.  Ek was dan reeds besig om my 

reistasse weer te pak – ek wou ’n nuwe 

omgewing besoek, die Land van Teater. Ek wou 

ook weer ŉ draai maak in die kontreie van Verse. 

Ek kan nou nooit  weer met hierdie paspoort reis 
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nie. Dis ’n leuen wat hierin staan. Land van die 

Sepie? Goeie hemel, waar de duiwel is dit, 

Zandor? Dis tog nie ŉ plek wat ek ooit in belang 

gestel het nie. Dit het sekerlik vele plesiere en 

hartstoglike momente vir ander. Maar ek sal soos 

ŉ onwettige immigrant daar voel, ŉ vlugteling wat 

geen proaktiewe rol kan speel nie.  

1.Zandor: En hierdie een, kyk: die Land van Onbeholpe Styl 

– ek dink darem nie jy was soontoe nie! [LAG] En 

ek sien ŉ mens het nie eens ’n visum daarvoor 

nodig nie.  

2.Martha : Ek dink nie ek was ooit daar nie. Jy glo my, nie 

waar nie? 

3.Zandor:  Natuurlik glo ek jou, Annamart! Maar soos ek sê, 

jy hoef nie met hierdie paspoort verder te reis nie.  

4.Martha : Mag ek dan glad nie meer reis nie? Moet ek 

hierdie paspoort verbrand? [ONSEKER] Is dit wat 

jy sê? Vertrou jy my nie meer nie? 

5.Zandor: Nee! Dit het niks met vertroue te doen nie. 

Vergeet net die dwerge wat die paspoorte 

stempel. Ons kan hulle buitendien nie beheer nie, 

soms is hulle boos, soms is hulle goed, soms is 

hulle wreed, ensovoorts. Kyk, ek is gek oor die 

foto’s wat jy terugbring, ek sit ure om en luister na 
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jou verhale van ver lande, na al jou ervarings, 

goed of sleg, mooi of lelik, wat ook al,  jy weet dat 

ek mal is daaroor. Maar jy kan vir ’n nuwe 

paspoort aansoek doen, weet jy?  

1.Martha : ’n Nuwe een? [LAG KORTAF] 

2.Zandor: Ja.  

3.Martha : Regtig? [ONSEKER} 

4.Zandor: Natuurlik.  

5.Martha : En waar nogal?  

6.Zandor: By die Orakel.  

7.Martha : Die Orakel!? 

8.Zandor: Ja, doen net aansoek. Kry ’n nuwe een. Kyk, hier 

is die  

padkaart na die Orakel toe. [KORT POUSE] 

9.Stem 1 : Die pad na die Orakel toe was moeilik vir 

Annamart, deur donker klowe en gevaarlike 

rotsgange, deur woude vol listige ongediertes.  

Telkens het haar moed haar begewe, want kyk,  

Annamart was nou nie meer vandag se kind nie. 

10.Stem 2 : [SPOTTEND, SKINDERIG] Ja, haar ou bene was 

swak. Met heelwat spatare en minstens veertig 

bruin vlekkies op die lyf wat haar ouderdom 

verraai. Haar sig was swak, daar is skadukolle 

wat  oor die retina hang. En haar ken hang op 
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haar bors, haar bors hang op die maag. Die maag 

hang op die kniege en die kniege trek al grond 

toe. Praat nie eens van haar beklemmende 

hartkloppings nie! Na elke kilometer of wat konk 

sy in en moet rus en eers ŉ paar vitamienpille 

afsluk – hoe absurd! 

 

 

1.Martha: [ONTSTELD] Nee! Ek het genoeg gehad van jou! 

Ek wil dit nie weet nie, ek wil dit nie skryf nie. En 

genoeg is genoeg. Ons gaan hierdie ding nou 

uitpraat. Kombuis toe met jou, dadelik! Kombuis 

toe. Ek het my mes in vir jou, my liewe spottende 

vriendin.  

  

STOEL SKUIF.  

 

2.Stem 1 : [TOON VAN STEM 1 VERANDER. NIE MEER 

SAG EN FORMEEL NIE. KWAAD.]Vat haar 

Flaffie. Ek is ook sat vir haar kommentare. Moeg 

vir onderbrekings. Sy wil my masker afruk, 

trouens, sy wil my kaalstroop van alles wat myne 

is, sy wil alle kreatiwiteit stukkend kap en 

weggooi, sy wil ... 

3.Martha : Kom, kom saam! 
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4.Stem 2 : Eina, jy maak my seer! Los my nekvel! Jy hoef nie 

hieroor ŉ vloermoer te gooi nie! 

  

KASDEURE IN KOMBUIS KLAP OOP EN TOE. 

EETGEREI RATEL HARD. 

 

5.Martha : Sit daar, hier! Op die tafelblad. Tussen die ketel 

en die broodblik. Hier, op die broodbord.  

6.Stem 2 : Eina! Los my. Jy trek my hare! My kopvel kry 

seer! Verdomp! 

7.Martha :  Sit stil, ek wil my elektriese mes uitkry. 

8.Stem 2 : Wat!? 

  

EETGEREI KLETTER, KASDEUR KLAP 

 

1.Stem 1 :  Vat haar ou Flaf, vermorsel haar! Kap haar fyn, 

kap haar op. Laat die bloed vloei. Breek haar. 

Vermink haar! Sny haar. 

  

GELUID VAN ‘N ELEKTRIESE MES BEGIN 

 

2.Stem 2 : [SMEKEND] Nee, asseblief nie! Nee, los die mes! 

Ons kan dinge uitpraat. Ons kan tot ŉ vergelyk 

kom. Jy kan my nie doodmaak nie. Jy mag nie. Ek 

is jou objektiewe alterego....Asseblief. Hou weg 
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daai mes van my! Die lem is 

vlymskerp....pasop....Nee! [GEE ‘N PAAR GILLE] 

  

DIE MES LOEI MET TUSSENPOSES IN 

 

3.Stem 1 : [KWAAD] Objektief se moer! Sny haar! Deurboor 

haar. Haar keel is sag en wit en dit krioel van die 

leuens. Dit bars van uitgeswelde arrogansie. Dit 

skree soos ŉ rebellie, dit kwes soos ŉ koeël, dit 

koggel soos skel deuntjies van selfone, dit 

verwoes soos ŉ bom, dit verwoes alles as jy nie 

keer nie. Sny haar! Ek is jou ware alterego. Nie sy 

nie. Ek is jou muse, jou skryfstem, jou passie, jou 

droom...ek is die Sjamaan, die Jakob wat met die 

engel moet worstel. 

4.Stem 2 : [GIL] Nee, los my, eina, eina.....! 

1.Martha : [KWAAD] Hier, vat die lem! Ek gaan jou fyn opkerf 

sodat jy nooit weer jou bek kan oopmaak nie, ek 

wil jou vloed van sarkasme stuit, jy is ŉ 

kontradiksie op alles wat ek probeer doen. Jy is 

die heks, jy is die bose. Jy is die vyand, die 

slymerige draak, jy is geweldadig teenoor alles 

wat kosbaar wil wees.... Vat so! Nog en nog en 

nog! Ja, ja, ja! 
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DIE MES LOEI TELKENS MET MENING EN KAP 

TEEN PLANK. 

 

2.Stem 2 : Nee, nee, eina!!  

3.Martha :  Ja, ja, vat so... 

4.Stem 2 : Help, help...ons kan praat, tot ŉ vergelyk kom! 

Martha, jy kan nie sonder my 

nie.....eina...[SAGTER], help, red my, 

...[ROGGEL] help ...help ... 

5.Martha :  [DRIFTIG] So ... en so... en so ... jy  sal dood, vir 

altyd! Want dis jy wat alles om jou moor, wat 

brande stig, oorlog maak, ratte laat vashaak, 

vulkane laat uitbars, wat roof en bedwelm en 

bedrieg. Ek wil bestaan.... sónder jou, ek wil 

stilstaan, ten minste vorm gee aan die 

vormloosheid en chaos in die wêreld,  ŉ simbiose 

vind, ek wil sing, ek wil leef soos ek wil leef, ek wil 

ver reis, sonder jou ... Vat so! Jou keel is af. En 

weer en weer... ja, ja. Af... Jy moet dood ... dood 

..! 

6.Stem 2 : [ROGGEL] 

  

MES HOU OP MET LOEI. STILTE. POUSE VIR 

‘N PAAR TELLINGS. 
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1.Stem 1 : [RUSTIG] Kyk nou net so ŉ ou sawwe witte 

keeltjie! In duisend stukke opgekap. Salig en 

geurig is die stilte wat daal, salig die 

volgraankrummels wat val soos sneeu, 

geluidloos, sag. 

2.Martha : Soos vlerke van gespikkelde duiwe, bewegingloos 

in ŉ vlug, stil en ver en al hoe stiller. 

  

KORT POUSE. VOETSTAPPE 

 

3.Inneke : Ma? [ONSEKER] Wat máák ma? Ek hoor iets... 

Goeie erdvark ... Ma? [VERBASING] 

4.Martha : O...[VERLEË] Ek... ek was net besig om vir jou... 

5.Inneke : Ma! Hel, ma, kyk hoe lyk hierdie broodjie! 

[ONTSTELD] 

6.Martha : Ja, hy lyk nogal sleg ... 

7.Inneke : Wat op aarde het ma aangevang? Ek dog mos ek 

hoor iets soos ŉ saag of ŉ ding! Hoe kon ma die 

brood so konfoes het met daai mes? Jislaaik, tjek 

net hier..! [LAG HARDOP]  

8.Martha : Ag, jammer jong, ek wou nou nie so te kere gaan 

nie ... hier is darem vier of ses snye wat heel is. 

Ek wou vir jou ŉ toebroodjie kom maak het. Jy is 

mos honger. Toe dog ek ... 
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1.Inneke : [ONTSTELD] Ma is crazy! Mens sny mos nou nie 

ŉ brood met die elektriese mes nie! Halloooo! 

Brood is mos sag. Daai mes is vir vleis! 

2.Stem 1 : Sag? Soos die werklikheid? Sag soos die wit 

gefluister van die somerreën teen die ruite? Sag 

en wit soos die wolke wat teen die maan 

aanleun? Sag soos die silwer ruigte van skuim op 

die branders? 

3.Martha : Ja, ek weet, dis sag. Maar soms is dit hard en 

halsstarrig, soms is dit oud en muf. Soms het dit 

tande soos lemme wat jou wil verskeur... 

4.Inneke : Watter tande? Ma is laf. Helemaal crazy! Wat dink 

ma sal Alexander sê as hy dit moet sien? Hy sal 

dink ma is skoon van ma se trollie af en hy sal 

sommer die pad vat. 

5.Martha : Alexander sal verstaan. En miskien sou ek dit nie 

gedoen het as hy hier was nie. As hy in die rondte 

is, gaan dit altyd beter met alles. 

6.Inneke : Ai ma! Cool dit nou, en maak maar vir my ŉ 

sandwich van daai  paar holy snytjies wat oor is... 

[LAG GEAMUSEERD] Die res kan ons vir die 

tarentale of die duiwe voer...[VERDER] Ek wag in 

my kamer.  Smeer vir my iets lekkers op! [Sjoe, 
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sal ma ook nooit ooit verstaan nie...] 

7.Martha : [ROEP AGTERNA] Ek maak so, my engel, [BY 

HAARSELF] net eers die sprokie se slot gaan 

klaarmaak, net gou... 

  

 

 

STOEL SKUIF. GETIK BEGIN. DOOF NA 

EERSTE DRIE SINNE. MUSIEK SAGGIES. 

 

1.Stem 1 : Uiteindelik het Annamart die wyse Orakel se Grot 

bereik.  

Die Orakel het lank na haar geluister. Sy het 

soms haar  

kop met ellelange grys hare stadig op en af 

geknik. En soms het sy net geheimsinnig 

geglimlag.  

2.Ma Delia : [RUSTIG, WYS] My liewe Annamart, die antwoord 

is eenvoudig. Jy mag ŉ nuwe paspoort kry. Dis al.  

3.Stem 1 : Die Orakel trek ŉ laai oop in ŉ groot antieke kas. 

Sy haal ŉ  

paspoort uit en gee dit vir haar. 

4.Ma Delia : Vat dit. Begin weer reis. Dis jou paspoort na die 

Waarheid  

toe.  
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5.Stem 1 : En Annamart kyk verbaas daarna. Daar is selfs ŉ 

foto van  

haar in.  

6.Ma Delia : Ek hou altyd ekstra paspoorte aan. Hulle lê hier, 

gereed om te gebruik. Daar is altyd mense wat 

kom vra, wat dieselfde probleme kry. 

7.Martha : Maar wat van al die draadwerk by doeanes? 

8.Ma Delia : Geen mens spring al die draadwerk in die lewe 

vry nie. Dis niks nuut onder die son nie. Dis net ŉ 

realiteit! Maar ek gee vir jou twee, want mense 

soos jy het altyd twee nodig, vir die berge van 

Fiksie en vir die dale van Werklikheid. Reis met 

die een wat jy verkies en soos wat jy lus het, maar 

hou die ander een altyd in jou laai. Byderhand. Jy 

kry hom nodig as die mure van jou Jerigo om jou 

in duie stort.  

 MUSIEK DOOF 

1.Martha : Maar .... Fiksie of nie-fiksie, in albei gevalle word 

ek soms die slagoffer daarvan. 

2.Ma Delia : Ons word nooit van die trurat vrygespreek nie, 

Annamart, ook nie van die ratte wat vasskop nie. 

Ons kan maklik beheer verloor, maar glo my, as 

dinge in duie stort, veg daarteen. Ja, kyk, ... more 
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kom die son weer op. Hy dwing jou om saam met 

hom op te staan. Solank as wat jy leef. My 

voorspelling is dit: daar sal ŉ toebroodjie wees 

wat gemaak wil word as jy huis toe gaan. Wat die 

vulsel van die broodjie is, is die raaisel wat jy 

moet oplos. 

3.Stem 1 : Annamart het geglimlag, veral oor die raaisel. Toe 

het sy haar twee nuwe paspoorte gevat, die een 

rooi en die ander groen, en sy het die Orakel se 

tempel verlaat, die berge afgedraf, terug na 

Zandor toe. 

4.Martha : [DINKSTEM ] Dis nie ŉ moeilike raaisel nie...ek 

dink nie so nie... 

 STOEL SKUIF. VOETSTAPPE, DAN EETGEREI. 

MUSIEK BEGIN. SAGTER BY DIE SIN “My 

toebroodjie met vierkantige..” 

 

 

1.Martha :  [VERVOLG MYMEREND. PRAATSTEM] Ek 

gaan vir my en Inneke ŉ toebroodjie maak, ŉ 

snytjie Waarheid, ŉ snytjie Verdigting, hulle hoort 

bymekaar....volgraanbrood, veselryk en vetvry, 

cholestrol-vrye brood, vitamienryk. En die vulsel? 

Miskien ŉ bietjie perskekonfyt?  



 54 

Ja, niks anders nie. Afwisselend in kleure van 

goud, soos die seisoen dit bepaal  – effens geel, 

soms oranje en rooi, die  ondertone 

getransformeer na gladde dik pastel, afhangende 

van die weerkaatsings van die lig, van die 

onthullende uur van die dag. My toebroodjie met 

vierkantige kante soos twee paspoortboekies op 

mekaar gedruk, en tussenin die soet van ŉ vrug 

as die onsigbare en verhullende offer tot 

versoening, soos ŉ storieboek met die illusie van 

waarheid, ŉ toebroodjie in die groot silwer bak 

van die heelal en ek sal niks meer vra nie. Nee, 

niks meer vra nie…. Dis ŉ keuse. ŉ Eenvoudige 

keuse. Ek sal niks meer vra as dit nie, niks meer 

nie…niks meer nie… 

  

MUSIEK NEEM WEER OOR. NEURIE MUSIEK 

VAN “O, die liewe Marthatjie”.  

 

 

 

1.Stem 1: Lank, Lank gelede was daar ’n onbekende en 

armoedige koningin met die naam van Didalia von 
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Malewich. Sy het saam met ŉ groepie bejaarde 

konings en koninginne in ŉ vervalle kasteel op 

Somerstad gewoon. [SAGTER] Sy het ŉ dogter 

gehad met die naam van Annamart [wat sy helaas 

selde gesien het]. 

  

MUSIEK DOOF 

 EINDE 

 


