
UIT AS DIE NEFIE KOM KUIER 
Byeengebring deur 

GERHARD J. BEUKES 
 

(Uit die bundel KOM ONS SPEEL TONEEL) 
 

 

SAREL REYNEKE: 

(Hy loer opeens by die lae venster regs in die ene vrolike ondeundheid 

en lustige tergery.  Hy fluit hard.) 

Hallo, my heuningkoek!  Ek sê: Hallo, my heuningkoek.  Het jy 

beswaar teen so 'n benaming, my heuningkoek? 

Sê niggie, kan ek inkom? 

(Klaar binne in die kamer)  Jammer, my jêmrol, baie jammer!  Jy moes 

gouer gepraat het!  Sarel Reyneke is 'n blitsige kêrel. 

Weet jy, my oupa was net so vinnig - hy kon 'n gemsbok van agteraf 

speel-speel inhardloop!  So wragtie!  Hoekom mag ek nie hier by jou 

kom nie?  Aansteeklike siekte?  Gehok?  Op 'n Saterdagaand?  Met 

volmaan?  Onmoontlik!  Gans onmoontlik! 

En watter misdaad het my skoonheid nou weer misdryf?  Al wat jy 

gedoen het was om met Kosie Jooste nog 'n paar woorde te gesels na 

die studieklok gelui het.  Daarvoor behoort sy jou minstens 'n maand 

te hok.  Sulke slegte smaak om met so 'n ou kêreltjie onder the prieel 

te staan en… 

(Sarel swaai Anna koud met sy sakdoek)  Koel af, ou niggie, koel af!  

Hierdie kamer is warm genoeg, jy hoef nie nog kole op te gooi nie!  

Maar sê my, hoekom moes jy nou juis vanaand in hierdie kamer kom 

sit?  Dis mos haar sitkamer.  Natuurlik, dat jy die hele aand onder die 

neus van ou juffrou Anna Richter kan wees, en geen enkele broek of 

baadjie kan sien nie! 

(Hy tel die papier op)  Dan het jy nog strafwerk ook?  Vyfhonderd 

reëls: "Ek mag nie met seuns praat nie." 
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Nee, kyk, dis wragtie te erg.  'n Huismoeder wat vir 'n meisiekind sê sy 

mag nie 'n kêrel sien nie, sy is… wel sy is erger as die pestilensie wat 

in die donkerte wandel.  Sy is 'n gevaar vir ons nasie!  Ek sê daar 

behoort 'n ekstra-spesiale belasting op al sulke oujongnôiens gelê te 

word!  (Wys na die papier)  En dis toe wat jy die hele aand sit en 

doen!  Is jy klaar?  Nog nie begin nie!  Hoe so?  Skryf?  Vir Koos Pens… 

ekskuus, ek bedoel Koos Jooste? 

'n Splinternuwe minnaar?  Gotlieb Jacob Stolz!  Wie is hy?  'n 

Wewenaar?  Jy maak nou grappies.  Waar kom jy aan hom?  In die 

advertensie kolomme?  Anna jy behoort jou te skaam.  Weet hy hoe 

lyk jy?  O, hy ken al jou stamregister uit sy kop.  'n Oujongnooi, veertig 

jaar oud, beroep koshuismoeder.  O, ek ken haar! 

(Aap op 'n karikatuuragtige wyse vir Juf. Richter na, die voorvinger 

beskuldigend na Anna gerig, die stem skel) 

Jy maak my nog gek, Anna van der Plank!  Jy's van kop tot tone 

besmet met muisneste… 

(Gewone stem)  Jy speel met vuur!  'n Wewenaar is erger as 'n 

veldbrand in die Kalahari as hy eers vaart gekry het - jy moet oppas, 

ou niggie!  'n Wewenaar is nie 'n gewone mens nie, onthou!  Hy is 'n 

gevaarlike ding as hy eers troukoors kry - vra vir my!  Ek het 'n oom 

gehad, hy het oor die tweeduisend myl agter 'n weduvrou aangeloop 

en getroud met haar teruggekom!  Ja, so wragtie!  'n Wewenaar laat 

hom nie deur die duiwel keer nie, en as die kuiwel 'n vroumens is, nog 

minder… 

As ek ouer en verstandiger is?  Ouer is!  Ek is minstens twaalf maande 

ouer as jy, ou niggie!  En vyf jaar verstandiger! 

'n Snor?  Gotlieb Stolz het gladnie die alleenreg op 'n snor nie, ou 

niggie!  Glad nie!  Kyk 'n bietjie hier onderkant my neus!  Wat sien jy 

miskien daar? 

'n Wat?!  Effense vuiligheidjie?  (Pluk 'n klein spieëltjie uit sy sak en 

loer daarin)  O my mag!  Dit móés natuurlik vanaand gebeur!  Alles is 

af!  Alles!  Alle skoensmeer!  Weet jy, Anna, ek probeer nou al ses 
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maande, ses volle maande om 'n snor hier te laat groei, hier onder my 

neus waar my pa ook een het.  Maar die ding verheks om te vorder!  

Dis hopeloos!  Daar bly net so 'n paar verpotte wit haartjies soos 

doodgerypte gras hier sit.  Hulle wil nie groei nie en hulle wil ook nie 

uitval nie!  Dis vreeslik!  Julle vroumense het g'n idee wat ons arme 

mans moet deurmaak om vir julle mooi te lyk nie. 

Ek het dit vanaand aangesmeer - ek wou die goed 'n bietjie swarter 

maak dat jy hulle móét kan sien en toe moes ek ingedagte seker alles 

weer met die sakdoek afgevee het…  (Haal 'n blikkie skoensmeer uit 

die ander sak te voorskyn)  Ag Annatjie, ou niggie, smeer dan weer so 

'n slaggie die donsies vir my swart? 

Juffrou Anna sal ons nie betrap nie.  En wie's miskien vir haar bang?  O 

nee, dan ken jy my nog glad nie!  My voorgeslagte het nog nooit 

weggehardloop nie - en nie eens vir die Zoeloes van Dingaan nie wat 

nog te sê vir 'n vroumens! 

Weet jy my oupa-grootjie het saam met Bezuidenhout by Slagtersnek 

die tamboere… ek meen die pamkoere… 

Ag, wat is daardie goed se naam nou weer?  My oupa-grootjie het 

hulle daardie dag geskiet dat jy net velle en flenters sien waai het!  En 

my oupa self, hy het sommer vir ou Dingaan so voor sy bors gegryp en 

vir hom gesê: Kyk hier, jy gee Natal vir ons boere of ek maak wors van 

jou dispens!  Net so!  Toe trek ou Dingaan sommer net links en regs 

kruisies!  Ja, dit mag nie vir jou so lyk nie maar ek kom van 'n dapper 

geslag, ou niggie!  Dit moet jy darem weet.  Weet jy my Pa het by 

Majoeba daardie môre… 

O, Jerusalem!  Hier kom sy!  Die venster, gou! 

(Met twee-drie spronge is hy deur die venster.) 

 

---ooOoo--- 
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