
UIT BLOMME VIR DIE WINTER 
Deur 

NP VAN WYK LOUW 
 

 
Geluid van stofsuier in die agtergrond en van koppies en pierings wat rinkel. 
 

HOTELVROU: 

[Hard vir die diensmeisies] 

Hou op met suie, anders hoor jy niks wat ek sê nie.  [Met moeë 

dreunstem]  Dis oor half-nege.  Koffie vir kamers drie, vier, agt, nege…  

Laat ek kyk…  Brood en koffie vir tien en vyf…  Koffie vir elf en 

dertien…  Nee, níks vir nommer twaalf nie!  Dié juffrou is nóg nie tuis 

nie.  [Smalend]  Sál ná vanmôre ook nie weer tuis wees nie, hoor!  

[Die deurklokkie lui aarselend.  Sy brom]  Ja, ja.  Wie's daar?  Stoot 

óóp die deur!  Wat se geluiery?  Wie kom dan vroe-môre hotel toe?  

Dis nie die Majestic Hotel met 'n deurkneg vir Miss America nie.  

[Klokkie lui weer]  Wat de…  [Slof-slof na die deur.  Maak dit oop]  Ja, 

wat is dit?  Ek koop nie blomme nie.  Ja, dit is die Hotel Rio.  Dit staan 

mos buite opgeverf!  Wat is dit?  Woon mej. Fournet hier?  [Kort 

laggie, onaangenaam] 

"Woon" sou ek dit skaars noem.  Dit wás die adres sekerlik wat sy sou 

opgegee het.  Maar wil u nou vir my sê dat u nog nie saam met haar 

hier was nie?  Daar was altyd mense… in en uit. 

U begryp nie my houding nie?  Houding!  My houding!  Gaan u haar 

kamer betaal?  [Klaerig]  Of van wie moet ek dit kry? 

Skuld sy my geld?  Wat anders sou sy my skuld.  [Sy word weer 

klaerig]  Is u dalk haar vader? 

Ag, meneer, dit gaan met 'n weduwee só… die mense kom woon hier, 

en ek gee uitstel… en dan een môre is die kamer leeg, en ek sit sonder 

'n frank huur.  En die huishuur, en die loon, en die belasting, en die 

gas om te betaal. 

Is sy weg hier?  Dit lyk vir my u weet niks.  En ek weet ook nie wat ék 

weet nie.  Toe sy hier gekom het was dit redelik: sy betaal nie elke 
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week nie, maar dan, weer alles.  En toe skielik was dit anders: mooi 

rokke… haarkapsels… en ek moes cognac en sjampanje na haar kamer 

laat opstuur… sommer net telefoneer, êrens vandaan: "Madame, sal u 

asseblief 'n fles cognac haal en in my kamer sit."  En mense heen en 

weer…  Twaalfuur, twee-uur, drie-uur in die nag.  En lawaai op die 

trappe.  Gelukkig slaap ek agter.  En ek bemoei my nie met iémand 

nie.  En kontánt betaal: vir die drank, vir alles…  Kontant hoor, die 

volgende môre!  En toe, so meteens was dit weer anders: sy bly dae in 

die kamer; eenmaal in drie dae uitgaan… moet wees om kos te gaan 

koop, want sy't niks by mý bestel nie.  Wou geen koffie smôrens hê 

nie… 

Wanneer?  Hoe moet ek weet?  Êrens in die winter… so begin 

Desember verlede jaar…  [Pouse]  Eers nog 'n week of wat betaal.  

Later nié.  Dit word twee maande, drie maande…  En ek vra: Waar's 

my geld!  Teen die end van die week weer iets.  En daarna?  Nie 

soveel as wat jy in jou oog kan steek nie. 

Hoeveel skuld sy my?  Ek kon sien u is 'n ordentlike man.  Net 'n 

oomblik meneer.  Dis alles opgeskrywe.  [Slof weg.  Kom blaai-blaai 

terug]  Wag hier is dit.  Sewentien weke… teen duisend frank per 

week… sewentienduisend…  En nog hierdie drank van vroeër… 

drieduisend frank…  Altesame twintig mille.  En servies vyftien 

persent… word drie-en-twintig…  Taxe is elfhonderd… en uitstuur om 

te haal is sewehonderd…  Altesame vier-en-twintig en agthonderd, 

meneer.  Kan u self sien? 

Dankie, dankie meneer…  [Ontvang die geld]  En die mooi bos blomme 

tog.  [Pouse]  Ag, verskoon my meneer.  Maar daar was nog drie flesse 

cognac… van vroeër Martell.  Ek onthóú: Martell.  Waar is die kwitansie 

tog?  Ag, meneer, glo my.  Kyk hier agterin het ek dit opgeskrywe… 

"Drie flesse cognac" …was vierduisend vyfhonderd en servies vyftien 

persent… agthonderd… word dan vyfduisend driehonderd altesame.  

[Ontvang geld]  Baie dankie, meneer.  So 'n mooi bos blomme.  U is 

nie soos die ander nie, meneer.  Is u familie van haar? 
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Waar is sy, meneer?  Ag, meneer, in die laaste twee maande was sy 

seker twee keer in hierdie kamer.  En toe sommer weggebly.  Die 

polisie was vanmôre vroeg hier om haar kamer deur te soek.  En een 

van hulle, Farnou van die SP… meneer sal hom seker nie ken nie, maar 

hy kóm soms hierlangs - Farnou sê toe vir my hulle het haar vanmôre 

gevat.  Ek weet nie wáárvoor nie; want dit kon nie meer sý werk 

gewees het nie.  Maar daar was glo 'n ryk man met 'n motor en 'n 

chauffeur by.  Glo óp die vliegveld, komende of gaande… 

Dankie, meneer.  Baie dankie.  Dag, meneer.  Dit spyt my werklik.  

[Deur word toegemaak] 

[Vrou lag saggies] 

'n Bos Blomme!  En winterblomme… mimosa!  Hoe ouer hoe gekker.  

Hy lyk darem onnosel die arme vent.  [Telefoonklok rinkel]  Ja?  Ja 

dadelik, meneer.  [Roep]  Ontbyt en koffie vir nommer twee, twee 

maal. 

[Sy slof weg] 

 

---ooOoo--- 

Ook geskik vir hoërskool dogters, grade 10-12. 

(Uitgewers: Human & Rosseau, Kaapstad en Pretoria) 

 


