
UIT ANTIGONE 
Deur 

JEAN ANOUILH 
 

(In Afrikaans vertaal deur Joc de Bruyn en Fred Engelen) 
 

 

Die oppaster is die ou dame wat vir Antigone en haar suster Ismene groot 
gemaak het.  Sy raas gedurig met hulle op 'n goedige manier.  Die spel moet 
eenvoudig en opreg wees om te verhoed dat die karakter nie 'n karikatuur 
word nie. 
 

OPPASTER: 

En waar kom jy vandaan, Antigone? 

Ek het opgestaan toe dit nog stikdonker was; na jou kamer gegaan om 

te kyk of jy jou nie in jou slaap oopgegooi het nie, en daar is jy 

skoonveld! 

Geen spoor van jou nie!  Ek is na die agterdeur toe, jy't dit half oop 

laat staan.  Jy moet jou voete maar gaan was voordat jy weer in die 

bed kruip. 

Vieruur!  Nog nie eens vieruur nie!  Ek staan op om te kyk of sy haar 

nie oopgegooi het nie en daar is die bed yskoud en leeg! 

Elke oggend?  Sê liewer elke nag!  En jy wil my wysmaak dat jy gaan 

stap het, leuenaar!  Waar was jy? 

Probeer my maar vir die gek hou.  Ek ken daardie storie.  Ek was ook 

eenmaal jonk.  En ook nie maklik nie, maar hardkoppig soos jy darem 

nie… 

Waar was jy gewees, slegte meisiekind? 

Nie sleg nie?  Jy het 'n afspraak gehad, nè?  Toe, stry! 

Het jy 'n minnaar? 

Aai, dis nou vir jou te sê!  Dis mooi.  Nè?  Jy, 'n koningsdogter! 

Dag en nag werk ons soos slawe vir hulle… om hulle fatsoenlik groot te 

maak… en kyk nou net… hulle is almal eners!  Selfs jy…  Jy wat tog nie 

soos die ander was nie, wat nooit goed aan jou lippe gesmeer het nie, 

of voro jou spieël staan en draai nie… en nooit ogies vir die seuns 
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gemaak het nie…  Ek het altyd gesê: "Die arme kind!  Hoekom doen sy 

nie ook iets aan haarself nie?  Dra altyd dieselfde ou rokkie, hare 

deurmekaar… nie een van die jong kêrels sal van háar notisie neem as 

Ismene by is nie, Ismene met al haar krulle en strikke.  Hierdie een - 

met haar sit ek opgeskeep vir die res van my lewe!"  Maar nou?  Net 

soos jou suster… net erger… 

'n Tweegesig!  Wie is hy?  Seker 'n niksnut!  Van so 'n klas dat jy hom 

nie durf huistoe bring nie en sê: "Hier is hy, die seun wat ek liefhet - 

met hom wil ek trou."  Dis so, nè?  Hoekom antwoord jy nie? 

Ja, Noenoe?  Genade!  En sy erken dit nogal.  Sy was sommer nog 'n 

babetjie toe ek haar geneem het.  Ek het haar arme ma beloof ek sal 

'n fatsoenlike dogter van haar maak - en kyk nou net! 

Maar moenie dink niks gaan hiervan kom nie kleinding!  Ek is maar net 

die ou oppaster en jy maak net soos jy wil.  Goed!  Maar jou oom 

Kreone sal hiervan te hore kom… dit beloof ek jou! 

En jy moet sien wat hy gaan sê as hy hoor jy staan snags op!  En wat 

van Haimon, jou verloofde?  Want juffrou is verloof!  Sy's verloof en 

soggens vieruur spring sy uit die bed om met 'n ander kêrel te gaan 

loop in die veld.  En dan wil sy nog hê 'n mens moet haar laat staan en 

niks sê nie!  Weet jy wat ek behoort te doen?  Jou vuurwarm uitlooi, 

soos toe jy sommer nog klein was. 

Ek moenie met jou raas nie?  Nie raas nie!  Ek wat haar ma my woord 

gegee het!  Wat sou sy sê as sy nou hier was?  "Jou ou gek - ja, jou ou 

gek - wat nie eers my klein dogtertjie rein kon bewaar nie.  Jy skree 

die heeldag, draai om hulle soos 'n waghond, met jou ewige wol 

onderklere sodat hulle nie moet koue vat nie, en jou eier klits om hulle 

sterk te maak.  Maar vieruur in die oggend slaap jy, slaap jy jou ou 

gek, jy wat andersins nie 'n oog toemaak nie, en jy laat hulle rondloop 

ou pruttelaar; en as jy daar kom is die bed koud?"  Dís wat sy vir my 

sal sê jou moeder in die hemel, die dag wanneer ek daarbo kom, en ek 

sou my morsdood skaam as ek nie reeds dood was nie, en ek sou my 

kop laat sak en antwoord: "Mevrou Jokasta, dis waar." 
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Sy weet waarom jy vanoggend uitgegaan het?  Dan het jy nie 'n 

minnaar nie?  Dan skeer jy maar net die gek met my?  Ag ja, ek is te 

oud dat ek dit nie agterkom nie.  Jy was altyd my liefling - streke en al!  

Jou suster was sagter van geaardheid, maar ek het geglo dis jy wat my 

regtig liefhet.  Maar dan sou jy my die waarheid vertel het.  Waarom 

was jou bed leeg toe ek vanoggend kom kyk het of jy nog warm slaap? 

Ismene, het jy ook vroeg opgestaan? 

Julle twéé darem!  Wat word van julle!  Albei aan die gek word.  So 

vroeg op nog voor die bediendes!  En daar's nog nie eers vuur in die 

kombuis nie.  Is dit nou gepas vir koningskinders om so vroeg rond te 

loop op 'n leë maag?  En julle het nie eers iets warms aan nie.  Ek sal 

nog twee siek kinders moet versorg. 

[Na Antigone] 

My ou duifie!  Dis die leë maag wat haar kop so laat draai, en hier 

staan ek soos 'n altaarprentjie, plaas daarvan dat ek iets warms gaan 

maak. 

[Sy gaan af] 

 
---ooOoo--- 

 
(Teks by Dalro verkrygbaar) 


