
UIT KOFFER IN DIE KAS 
Deur 

JEANNE GOOSEN 
 

 

'n Woonstelslaapkamer.  'n Swart man is besig om te steel.  Hy hoor 
voetstappe, en klim binne-in die hangkas.  'n Vrou kom die vertrek binne.  Sy 
vang die Swart man in die kas, sluit die deur en gooi die kas om. 
 

 

VROU: 

Hy sal nie versmoor nie.  Daar is 'n gat in die kas. 

Kan jy my hoor?  Ek sê, jy sal nie versmoor nie.  Daar's 'n gat in die 

kas.  Nie dat dit my skeel nie. 

Nou wat de hel moet ek nou met jou maak? 

Niemand sal hierdie storie glo as hulle dit moet hoor nie.  Ek kan nou 

al my ma se gesig sien.  Die eerste ding wat sy sal vra, is: En wat het 

jy aangehad? 

Wat het jy hier kom maak?  Dis nie net om te steel nie.  Jy kan mos 

sien hier is niks om te steel nie, behalwe nou vir 'n paar prints en my 

kassette.  Maar dis te Westers, te Europees.  Wit kultuur het nie 'n 

waarde op die swartmark nie.  As ek jy was, sou ek in Sandton gaan 

probeer het.  Hel, jy't jou dinges afgeskrik toe ek die kasdeur 

oopmaak. 

Well, it serves you right.  Jy's vas.  Getrap met jou jis in 'n slagyster.  

Jy is nou my gevangene en ék sal besluit wat ek met jou sal doen.  En 

alles hang daarvan af hoe jy jou gaan gedra.  Ek het die hele nag tyd.  

You better speak up, or else… 

[Sy gaan kniel by die kas en klop] 

Hallo.  Wat is jou naam?  Koewie-e… 

[Stilte] 

Hei, wat is jou naam?  Verstaan jy Afrikaans? 

[Sy klop weer, skree] 

What is your name? 
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Nog jou tong ook ingesluk.  John, what is your name?  Knock three 

times if you understand what I say.  Can you hear me? 

My donder, hy het stilstuipe.  Is your name John, Nelson, Mangosothu?  

Answer me. 

[Stilte.  Vrou word kwaad] 

Do you want me to call the police?  Knock three times for yes. 

Cheers.  Op die nuwe Suid-Afrika.  And deliver us from evil. 

[Maak glas weer vol en gaan sit bo-op kas] 

Wil jy 'n bietjie whiskey hê, John?  Knock three times for yes. 

Put your sweet lips a little closer to the hole…  Kry 'n dop.  Be my 

guest.  I'll entertain you.  Ek het baie om vir jou te sê én te vra.  

Niemand luister mos ooit as ek praat nie.  Iemand anders se storie is 

altyd belangriker of snaakser.  Vanaand sal ek jou dwing om na my te 

luister. 

Niemand kan sê ek behandel my gaste sleg nie.  Maak jou lekker 

gemaklik.  Dis koud.  Neem my jas, maak jou toe.  Daar is 'n klein 

bruin koffertjie ook in die kas.  Lê met jou kop daarop, gebruik dit vir 

'n kussing en voel bevoorreg, want al my geheime is in daardie kys.  

Papiere en papiere vol woorde.  Al my ingewande is daarin, my onheil 

en my erns, maar jy sal nie verstaan nie.  Ek sal maar al hierdie 

poëtiese versugtinge woordslaai noem.  Al is hulle geskryf in Afrikaans, 

die soetste ABC wat bestaan. 

Wat van 'n bietjie musiek?   

[Sy skakel die kassetspeler aan - Marion Anderson sing "Softly Awakes 

My Heart" uit "Samson and Delilah"] 

Do you like it?  Knock three times.   

[Skree]  Hei, John, do you like my music?  Klop twee maal as dit te 

Europees is.  By the way, dis Marion Anderson wat sing.  Sy is swart.  

'n Neger.  Jy sien, die wit kultuur het partykeer swart vriende ook.  Het 

jy al gehoor van Delilah, daardie vrou wat Samsom se hare afgesny 

het?  Toe gaan die krag uit hom uit en hy kon nie meer die volk van 

die Filistyne red nie.  Jy kan maar sê sy't hom gehad waar ek jou nou 
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het.  In die kas.  Ek het jou beet waar Delilah Samson beetgehad het.  

Aan die short 'n curlies.  En ek dink nie hierdie Delilah se hart gaan 

vanaand vir jou ontwaak nie. 

[Sy skakel musiek af] 

Well, this is my kind of music and tonight you'll just have to dance to 

my tune. 

Jy weet, John, jy is bleddie bevoorreg.  Jy besteel my en wat doen ek?  

Ek gee jou whiskey en soos dit 'n goeie Christen betaam sommer nog 

'n blitskursus in beskaafde kultuur ook.  Waardeer meneer dit darem?  

Verstaan jy wat ek sê?  Do you understand what I'm saying? 

[Lang stilte.  Vrou word skielik onbeheersd kwaad] 

Ek het niks vir jou gedoen nie.  Fokol.  Jy is swart, maar dis nie oor jou 

velkleur nie.  For all I care kon jy verdomp pienk of pers of geel ook 

gewees het.  Jy's 'n man en jy's in my kamer en enige man wat sonder 

my wil hier is, verteenwoordig male power.  Jy's 'n man wat 'n vrou 

probeer ondersit het.  En moenie dink dis die eerste keer dat dit met 

my gebeur nie.  Moet die feit dat jy swart is, tien teen een sonder 

werk, sonder huis, sonder geld en sonder kos nou as versagting dien?  

Net omdat jy swart is?  Wat jy is en waarvoor jy staan in hierdie 

spesifieke situasie, is nie my skuld nie.  Het jy gehoor wat ek sê?  Dis 

nie my skuld nie.  Apartheid was ook nie my skuld nie - en ook nie die 

Eerste en Tweede Wêreldoorlog nie.  Ek was nie daar nie.  Ek was nie 

in die saak geken nie - en al sou ek gemarch het, bomme gegooi het, 

en in die tronk gaan sit het - dit sou nie gehelp het nie.  Dit sou niks 

beteken het nie.  Dit sou niks aan enigiets verander het nie.  Kry dit in 

jou kop.  Dit is die waarheid en jy weet dit.  Hoor jy my, John, are you 

listening? 

[Sissend]  Antwoord my.  Klop drie maal.  [Smalend]  Asseblief, Baas. 

Jy terroriseer my met jou stilte.  Ek praat en ek praat en ek praat met 

jou en jy weier om boe of ba te sê.  Of wie terroriseer nou eintlik wie?  

Ek, jou met my baie woorde of jy my met jou stilte?  Do you want to 

smoke?  Druk jou mond teen die gat vir 'n puff. 
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Ek verloor nou regtig my geduld met jou. 

[Sing op marsmaat, uitdagend] 

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see, 

Oor ons ewige gebergtes, waar die kranse antwoord gee 

Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van ossewa 

Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika. 

[Vrou begin droewig huil.  Snik net aan begin van spreekbeurt] 

Van kleins af, van altyd af wou ek hierdie land met sy doringbome, sy 

struike, bosse, sy groen weivelde, sy strome en berge, sy wit strande 

en sy sieklike benepenheid verlaat.  Ek wil dit nou nog doen, vlug van 

hierdie land se onrus, sy duiwelsheid, maar elke keer, elke keer as ek 

"Die Stem" hoor, wil ek huil. 

[Moedeloos]  Ag fok, ek het seker te veel whiskey in. 

Whoops.  O, glasie sonder voet, hier sit ek nou onder die hoogte.  My 

soetlief, waar is jou belofte… 

Nou het die môre my oor die rand van sy glas gemors… 

[Lag uitbundig] 

[Praat met hom asof hy 'n vriend is]  John, ek praat altyd en as ek eers 

begin, kan ek nie ophou nie.  Ek moet praat, soos nou.  Ek praat my 

binnegoed in 'n knoop.  Ek begin by 'n punt praat en ek praat so baie 

dat ek by dieselfde punt uitkom.  Ek moet die hele lewe bepraat.  Ek 

lieg stukke by, maar dis asof daardie leuens iets van my of ons almal 

se ellende bevat.  Ek praat te veel.  Dis my fout.  Dis ons almal se 

moeilikheid.  Ons weet nie hoe om te luister nie.  Ons is bang dat as 

ons luister, ons dalk iets sal verstaan van 'n ander se ellende.  En as 'n 

mens eers dinge begin verstaan, bedreig dit jou eie veiligheid. 

[Bedruk] 

En jy sê niks.  Dalk het jy verleer om te praat.  Omdat dit nie help nie.  

Niemand luister in elk geval nie.  [Sug]  Ek weet hoe dit voel.  Dis 

hoekom ek 'n koffer het. 

John, is jy seker jy wil nie 'n whiskey hê nie? 
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Okay, be like that.  See if I care.  Ek lek niemand nie.  En dit lyk my jy 

het vergeet: Ek is Baas en jy is Klaas. 

[Ligte doof uit] 

 

---ooOoo--- 

(Uitgewer: Haum-Literêr) 

 


