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Malsaal se stelplasing sal dalk nie elke regisseur geval nie, omdat die beddens amper aan 

‘n “NAG VAN LEGIO” of “MôRE  IS ‘n LANG DAG” herinner. Dis die minste van 

probleme. ‘n Skeppende regisseur kan maklik areas skep wat alternatiewe bied. Spelers 

sou in stoele langs ‘n sentrale speelarea kon wees. Een bed sou in die middel van die 

sentrale speelarea kon staan, en dieselfde bed sou elke keer die area waar aksie plaasvind 

kon uitbeeld. As dit die regisseur geval, sou twee beddens op die verhoog die sentrale 

speelarea kon uitmaak.  

 

Wanneer spelers betrokke raak, kom hulle van hulle stoele af bloot die speelarea binne.  

 

Die onsigbare area waar Nissen lê, sou steeds van die verhoog af kon wees, of op die 

verhoog agter kamerverdelers. Hierdie stelopset sal die reis van Nissen na en van die 

teenoorgestelde “buite-area” sinvoller maak.  
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Op die verhoog is 5 beddens (ses as die regisseur hou van simmetrie, of naturalisme). Net 

solank Vlokkie en Annadale nie langs mekaar slaap nie. (Die volgorde kan wees: Frankl, 

oop bed, Annandale, Scully, Steyn, Vlokkie) As die beddens nie hoë hospitaalbeddens 

kan wees nie, moet hul ten minste wit wees. Hospitaalbeddens kan mens lekker hoog 

opstel sodat die spelers lekker hoog kan sit, en beter sigbaar is vir die gehoor. 
 

‘n Ander area het ‘n kort, wit bankie; dalk twee wat reghoekig van mekaar ‘n 

“vertrekkie” vorm. Dis dalk verhoog links, onder. 
 

Verhoog regs, bo, is iets simbolies van die ingang na die foyer van ‘n hospitaalsaal – soos 

die rooi kruis. Daarbinne is mos die kantore van die Nurse en die Matrone en nog ‘n een 

en ‘n ander. 
 

‘n TV sit bo die bed van Frankl. Ons hoef nie die beeld te sien nie. Dit kan ‘n lig wees 

wat skyn uit die TV, na agter. Die klankbaan is egter nodig. 
 

Die agterste muur is wit, sodat mens kan belig om silhoeëtte te skep, soos die eerste 

toneel. 
 

Miskien hang een stel buisligte tussen middel en verhoog links, bo hulle koppe, nogal 

hoog. 
 

‘n Gordynreling hang van omhoog, amper bo Frankl se bed. Die twee gordyne is na die 

legs kant van die reling getrek. 
 

Terwyl die aksie afspeel op die verhoog, kan die ander ouens stil aangaan met hul eie 

ding; selfs die vertrek verlaat, met hul tipiese army kamerjasse, en army sloffies aan. 
 

Die rolverdeling is as volg: 
 

BEDSITTERS 

Vlokkie – ‘n klein recce soldaat in pajamas 

Frankl – ‘n baie groot recce soldaat, dae van uitklaar af, in pajamas 

Steyn – hy was ‘n troep op pad grens toe; nou in pajamas 

Annandale – hy was ‘n admin ou by die parabats, m.a.w. hy het vroeg al van die kursus 

afgeval. Hy wil uit die army kom. 

Scully – alhoewel hul mens op jou van noem, is Scully vir sommige Hansie. ‘n Klein 

outjie met oënskynlik min van sy varkies op hok – eerder seuntjierig as vertraag. 
 

WERKERS 

Nurse 

Dr Alberts 

Matrone 

(Non-akteur) Nissen – Hy is ‘n pasiënt in ‘n vleuel van die saal, wat verhoog links in die 

wings is. ‘n Assistant Verhoogbestuurder kan sy geluide en minimale spreekbeurte 

hanteer, en bedek onder komberse in ‘n rolstoel sit, wanneer die stoel die verhoog kruis – 

gestoot deur die verpleegster. Sy geluide en spreekbeurte kan ook op CD wees. 
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Tonele wissel van langerige realistiese tonele in algemene lig soos aangedui, of monoloë 

in wit  specials. 

 

Toneel 1 

 

Uit pikswart beligting doof die TV op, en die klankbaan. Die Stem speel. As dit klaar is, 

stap Matrone in, amper ‘n silhoeete teen donkerblou agterlig. Sy skakel die TV af. Ons 

hoor snorke. Almal slaap. 

 

Toneel 2 

 

Met ‘n flits begelei Nurse woordeloos ‘n persoon van verhoog links op. Hy vind sy bed, 

en skakel die bedliggie aan. Hy sit ‘n sportsak op die bed neer. As hy staan en kyk wat 

hom te doen staan, kom die pasiënt in een van die ander beddens kiertsregop. Hy staan 

na ‘n oomblik op en kom praat met die nuwe ou. Mettertyd iewers sal hy sy tas afdra, 

want hy weet waars die stoor waar hulle tasse bêre, verhoog links (Nissen se kant). 

 

Annandale: (Skrik) Hei, amper dag ek jys ‘n spook! 

 

Sculley: Hei, nog nooit. Hemel. (Pouse. Hy vroetel ongemaklik - skaam) Scully. 

 

Annandale: Okay…(want hy verstaan nie wat Scully bedoel met “Scully” nie) 

 

Scully: Wat virre naam is dit? 

 

Annandale: Huh? 

 

Scully: Ek’s Scully. Wie’s jy? 

 

Annandale: Oh! Jy sê Scully? Eks Annandale. (Hy wil van Scully ontslae raak. Hy gee 

Scully half die rug, want hy weet hy moet hier ernstige dinge kom doen. Hy hou ieder 

geval nie veel van die eenvoudige mens nie) 

 

Scully: Dis lekker hier. Jy sal hou daarvan. 

 

Annandale: (besig om goedjies weg te pak) Okay. 

 

Scully: Was jy al hier?  

 

Annandale: (Vinnig) Hoe weet jy? 

 

Scully: (Hy skrik, spring omtrent agteruit) Okay, hemel. Jy laat my skrik. Ek dog hiers ‘n 

kroek. 

 

Annandale: Sorry Brew. Ek was een of  2 keer hier. Ek het mense kom besoek. Nie dié 

saal nie…. 
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Scully: Dis lekker hier. 

 

Annandale: How come? 

 

Scully: Ons geniet dit. 

 

Annandale: Wats lekker? 

 

Scully: Baie dinge.  

 

Annandale: Ja? 

 

Scully: Ons lees…… 

 

Annandale: Lees? 

 

Scully: Ja, daars ‘n bib. Jy kry lekker boeke daar jong. 

 

Annandale: En… 

 

Scully: Nog boeke. 

 

Annandale: Ek bedoel wat is nog lekker. 

 

Scully: O, ons lees…. 

 

Annandale: Ja. 

 

Scully: En ons speel karem. Daar’s ‘n bord daar. 

 

Annandale: Wow. 

 

Scully: En ons ….lees. 

 

Annandale: Rêrig? 

 

Scully: Ons mag buite sit. Daars ‘n bankie. So mense wat rook sit nogal daar, want jy 

mag nie hier binne rook nie. Om almal gesond te maak, jy sien. Dis mos ‘n hospitaal . 

(POUSE. POUSE. Annandale pak die laaste goedjies. Scully vat sy sak en gaan bêre dit 

offstage. As hy terugkom, tref hy Annandale aan – ongeduldig, met ‘n vraende gebaar 

van: wat doen jy?) Almal se sakke staan daar. Maar dis leeg. 

 

Annandale: O. 
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Scully: Hiers ‘n bib ook. Hulle help jou boeke uitvat, en dan lees ons. Speel karem, en jy 

kan hier buite op die bankie sit. 

 

Annandale: Kan mens ‘n dop koop. 

 

Scully: Mense is dan siek! 

 

Annandale: Okay. Ek gaan slaap. Hoe laat staan almal op?  

 

Scully: Dokter se saalronde, net na brekfis. So brekfis is half sewe. Dokter kom so kwart 

oor sewe. En in die middag ook party dae. 

 

Annandale: Half sewe. Shit, laat ek slaap. (Hy sit sy bedlampie af. Dis stil. Scully staan 

net daar – bedroë. Na ‘n rukkie skakel Scully sy flits aan en vind sy pad bed toe. Van sy 

bed af, as als donker is, sê hy) Lekker slaap. 

 

Toneel 3 

 

Die beligting teen die wit agtermuur verander na die geel-oranje van oggend. Die proses 

duur voort as algemene ligte opkom met dieselfde egalige ritme. Nurse kom op een kant 

en is anderkant af. Die pasiënte wat nie slaap nie, roep: Nurse, hey Nurse. Of:  Stukkie! 

Steyn en Vlokkie beweeg reeds oor die verhoog, besig met ‘n gesprek. Nurse pas haar 

oorloop tussen hulle in. As sy terugkom, stoot sy ‘n rolstoel van regs met ‘n persoon in 

oor die verhoog. Steyn en Vlokkie lol bietjie met die nurse se skaduwee, en gaan voort 

met hul gesprek. Hulle is òf by hul beddens, òf by die wit bankies area. 

 

Steyn: As hy daai eerste bok geskiet het, moet hy die oog insluk. 

 

Vlokkie: Wat? Daar’s mos daai ou leesboeke, van Jan J van der Post.  

 

Steyn: Wie de Haak (sê dat dit klink soos Fok) en Steek is dit? 

 

Nurse: (prewel) Shit man, Shit.  

 

Vlokkie: Storieboeke oor die Boesmans. Ek dink die ou was ‘n Suid-Afrikaner. 

 

Nurse: Daai badskamer, is duiwelsbadskamer. 

 

Steyn: Ja, dit lui ‘n klokkie. Hy het saam met die Boesmans gebly of iets. 

 

Vlokkie: Ek het net voor ek ingeklaar het, saam met my buddie van skool, ou BOK, gaan 

skiet. 

 

Steyn: Jag jy? 
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Vlokkie: Dis die ding. Wag nou. Ek was sáám. Dis my bùddy.  En maak daai outoppies 

‘n groot ding daarvan jong! 

 

(Ander begin wakker word. Iemand sê hallo. Scully vlieg op en gaan skud elke ou wat 

nog lê – vir Frankl eerste)  

 

Scully: Hiers ‘n nuwe ou. Hiers ‘n nuwe ou. Kyk. 

 

Frankl: Okay, okay. (Hy kom stadig orent, loop oor en skud plegtig hand met Annandale. 

Die ander ouens word almal stadig wakker, en kyk net om en mompel; miskien nie eers 

nie. Gelukkig beantwoord Annandale niks hiervan vreeslik lewendig of entoesiasties nie. 

Ons hoor ‘n stem wat moedeloos is van pyn, van die verhoog af; verhoog links). 

 

Nissen: (Offstage verhoog links) Nurse, bly hier! Tot dokter kom. Wanneer kom dokter?  

 

Nurse: (Van offstage anderkant) Dokter se rondes begin nou-nou.  

 

Frankl: (Trots. Vir homself) Dokter is vandag eerste by my. 

 

Nissen: (Uit Nissen se area) Wanneer kom dokter? 

 

Nurse: (Op. Sy antwoord in die rigting van die stem) Wanneer die moffies ophou 

slaappille steel om mee dood te gaan. (As sy omdraai, is dr Alberts agter haar) Skies 

Dokter. 

 

Dokter: Nee mensig verpleegster. Jy sal mense hier idees gee. 

 

Nurse: Hulle hét al idees; dis hoe ek daarvan weet. 

 

Scully: (Vir Annandale) Hulle het al probeer. (Hy wys met sy kop in hulle rigting, van die  

verhoog af) Nou die dag. Nou…nou …nou die dag. 

 

Dokter: Frankl ek’s nou by jou. (Hy stap af na die nuwe man, en trek hom vriendelik aan 

sy arm na die area waar die bankies is – verhoog links.)  Aangenaam. Gee jy om? 

 

Annandale: Môre Dok.  

 

Dokter: (Hy gaan sit en hy en nurse neem die volgende inligting af, en ruil ander uit) Jou 

naam is Annandale. Dirk Annandale?  

 

Annandale: Ja, Dok. 

 

Dokter: Jy het die kombuis by julle basis afgebrand, en toe hulle jou kry, wat was jy aan 

die doen (asof hy nie die skrif kan lees nie) 

 

Annandale: Gecrack, dok. 
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Dokter: (Skepties) O, nou sien ek (hy wys na die skrif op die papier voor hom). Gecrack? 

 

Annandale: Rêrig Dok. Ek dink dis die pressure wat als te veel was… 

 

Dokter: Pressure. Jy is admin? 

 

Annandale: By die bats. 

 

Dokter: Ja, maar admin. Is daar baie druk op julle? 

 

Annandale: (Reageer nogal erg) Nee dis waar Dok. Dis van die pressure… 

 

Dokter: (Asof hy sien hoe oorreageer A) Jy kan ontspan. Ek vra oor die Enurese. 

 

Annandale: Wat Dok. 

 

Dokter: Enurese. Jy het dit hier aangemeld. 

 

Annandale: Ja. (Alhoewel hy nie goed verstaan nie, hy wil nie nou ‘n issue maak nie) 

 

Dokter: Welkom. Ons sal jou ‘n rukkie hier hou en kyk wat ons kan doen. (Dok loop al 

oor die vloer na Frankl se kant toe) 

 

Annandale: (Hoopvol) Doen waaraan Dok? 

 

Dokter: (Hy gaan staan ‘n oomblik) Om vas te stel wat fout is met jou. 

 

Annandale: Dankie Dok. 

 

Frankl: Dok, onthou ek’s vandag eerste. 

 

Scully: Dok, dok…. 

 

Frankl: Hokaai, (hy is met ‘n paar tree by die aankomende dokter) kom Dokkie, vandag 

is dit ek en jy. 

 

(Die ander ouens, behalwe Scully, lag) 

 

Dokter: Is jy al lus vir huis toe gaan? 

 

Frankl: (Hy grom net groot by die blote aanhoor van die opwindende gedagte!) 

 

Dokter: Maar sit jy eers net hier op Uncle Sam se bed vir ons. 
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Frankl: (Hy wip amper kinderlik met sy groot lyf op sy agterstewe op die bed) Ek dink 

hy’s reg dok. (Hy skarnier sy been lustig. Dok stamp hom met hamertjie op die knie) 

Ouch! (Dok lag) Sorry Dok, maar… 

 

Dokter: Ja, jy hoop hy’s reg dat jy kan TnT. 

 

Frankl: Dok? 

 

Dokter: Twist innie townships (almal lag) as jy uitkom. 

 

(Vlokkie begin onopsigtelik 2 karem stukkies teen mekaar stamp. Dit pla oënskynlik 

niemand nie) 

 

Frankl: Drie jaar is ‘n lang tyd, Dok. 

 

Dokter: Amper daar Ou Grote. Ons wil als net mooi service voor jy gaan. 

 

Frankl: Dankie Dok. (hy huil nou amper) Dok is goed vir my. Dit gaan lekker wees om 

my kitaar daar vir die mense te speel. My pa sal dit so like. Dankie dokter. Hoor hier,  

Dok! (Hy gryp sy kitaar en speel ‘n eenvoudige Afrikaanse lied baie mooi. Dok staan 

beleef stil, maar sy aandag word tog benodig in die foyer tot die saal, en hy beweeg een 

of twee keer verskonend af en terug. Ons kan byvoorbeeld ‘n foon hoor lui, en Dokter 

word geroep) 

 

Dokter: (As Frankl klaar is) Baie mooi.  

 

Nurse: (Sy hou die volgende legger – die van Steyn) Steyn, Kaptein. 

 

Dokter: O, nou’s ek Kaptein.  

 

Nurse: Skies Dok. 

 

Dokter: Jy raak die PF gewoond né?  

 

Nurse: (Sy lyk selfbewus)  

 

Dokter: Ek trek jou been. So, Steyntjie. 

 

Steyn: Môre Dok. 

 

(Die foon lui weer. Nurse af soontoe)  

 

Dokter: Hoe voel jy vanmôre? 

 

Steyn: Fyn Dok, dankie. 
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Dokter: Jy wens jy was op die grens, né Steyn. 

 

Steyn: My maatjies is almal al weg. 

 

Dokter: Nou’s jy miskien op pad huis toe. 

 

Steyn: (Stil) 

 

Nurse: (Op) Dokter, verskoon tog, maar daar’s telefoon.  

 

Dokter: Is jy nie bly nie? Net ‘n oomblik. Ek is nou terug. (Hy gaan offstage.) 

 

Annandale: (Vir Vlokkie, wat die karemstukkies teen mekaar stamp) Shut the fuck up, 

daar. (Daars nie veel reaksie van die verhoog af nie, want dit word dadelik oordonder 

deur ‘n gil van Nissen uit die wings. Dr terug op. Dr knik net met kop vir nurse om daar 

te gaan kyk. Sy skarrel soontoe) 

 

Dokter: Jy’t gesê? Jys nie lus vir huis toe gaan nie? 

 

Steyn: Eh, ek sal seker kan help daar, dankie dokter. Dit sal nice wees om my ma-hulle te 

sien. 

 

Dokter: Okay, eks jammer jy kan nie by jou maatjies op die grens wees nie. 

 

Steyn: (Trek sy skouers op) 

 

Dokter: Steyn, daars ‘n goeie kans dat jy huis toe gaan. (Steyn kyk hom vraend)  Regtig. 

(Dokter skryf in sy lêer) 

 

Steyn: Hoekom? Is daar groot fout, Dokter?  

 

Dokter: Jy sien, iets snaaks het gebeur met jou in opleiding. Jou bevelvoerder sê vir my jy 

was ‘n heel hulpvaardige en gewillige troep. Huh? 

 

Steyn: Ja, Kaptein, opleiding was okay. 

 

Dokter: En ‘n week voor julle grens toe gaan slaan jy jou luitenant met ‘n graaf plat. 

 

Steyn: Eks jammer Kaptein. Hy was ‘n goeie ou. Ek het nie geweet… 

 

Dokter: Toemaar, jy hoef nie te verduidelik nie. Die uitslae van ons toetse het gekom. Die 

skriftelike verslae waarvoor ons gewag het?  

 

Steyn: Ja, Dokter? 
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Dokter: Jou verslag sê dit was heel anders as jou persoonlikheid en jy was nie compos 

mentis nie. (Pouse) Dis nou volgens jou toetse wat teruggekom het. 

 

Steyn: En nou Dokter? 

 

Dokter: Wel, ek wil voorspel die mediese raad gaan ‘n minuut nodig hê om te besluit dis 

huis toe met jou. Ons moet ‘n paar goedjies uitstryk, en sorg dat jy in ‘n goeie toestand by 

jou vrou….(krap in file) jy is getroud…? 

 

Annandale staan nou op en loop ‘n ent na Vlokkie. 

 

Annandale: Watch it. Ek sê jou, shut the fuck up. (Die verpleegster is terug van Nissen af 

en vat Annandale aan die skouers en stap met hom terug in sy bed se rigting) 

 

Nurse:  Toe, toe. Kom nou. Dis doktersrondtes.  

 

Annandale: (Nurse los hom as hy bed se kant toe stap) Pasop Butch. Ek woon hier. 

 

Nurse: (Mik weer na hom toe) Kom nou troep! 

 

Annandale: Jy kuier hier!  

 

(Almal kyk hom net aan, asof verslae) 

 

Dokter: (Het oënskynlik ongestoord voortgegaan; een keer onderdeur gekyk na wat 

aangaan. Hy kyk op) O, dit sê nie hier nie…anders sou jy anyway seker kon vra om 

diensplig naby die huis te doen. (Geen reaksie) Maar Steyntjie, jy moenie so bekommerd 

lyk nie. Kyk, wat gebeur …weet jy wat gebeur? 

 

Steyn: Nee Dok. 

 

Dokter: Kyk, mens se brein werk soos ‘n rugbyspannetjie. Die spelers weet elkeen wat sy 

rol is, en almal speel saam. Maar op ‘n warm dag, raak party ouens moeër as ander, party 

kan nie die hitte vat nie en wil sit, party kry krampe…..nou, seker deur julle harde 

opleiding – dis wat julle doen voor julle na die deurgangskamp daarbo gaan, né? 

 

Steyn: (As die dokter nie verder praat nie) Ja, dokter. Dis seker wat mens dit noem.  

 

Dokter: Ieder geval – dit lyk of ‘n klompie faktore saamgewerk het om net op die regte 

dag op die regte tyd jou manne téén mekaar te laat speel. En toe… 

 

Steyn: Slaan ek die luitenant met ‘n graaf. 

 

Dokter: (Dokter trek sy skouers op) Ons praat weer môre. Verpleegster sal vir jou 

dieselfde pilletjies gee as gewoonlik. Ons kyk hoe dit gaan. (Nurse voeg die daad by die 

woord. Dokter raadpleeg lêers, en stap na die volgende bed toe) 
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Steyn: (Hy staan op en drentel amper tot by Annandale se bed. Hy gaan staan. Na ‘n 

rukkie draai hy na Vlokkie) Sorry, jy was besig om iets te vertel. 

 

Vlokkie: Huh? Makie saki. (Hy hou net op die stukkies teen mekaar stamp terwyl hy 

praat. Dan gaan hy voort daarmee - stamp hy die goedjies teen mekaar…) Ek wou net sê 

ek was nie juis game vir die skietery nie. Ek verstaan dit nie. (Annandale begin maak sy 

“move”) Ek vertel jou as dokter weg is. 

 

Annandale: (Annadale se tydsberekening werk so uit dat as Vlokkie weer sy stukkies tamp 

teen mekaar, staan hy skielik omtrent op hom) I said shut the fuck up.  

 

Vlokkie: (Soos jy kan sê “mes” is Vlokkie regop en as Annadale sy oë uitvee, staan 

Vlokkie square voor hom. Afhangende van die casting, is hy dalk korter as Annandale. 

Maar doodstil)  

 

Scully: (Lag of huil ‘n eienaardige, gefassineerde angs- geluid) 

 

Annandale: I said shut the fuck up with those pieces. You heard me, did you?! (Geen 

reaksie, behalwe die verpleegster wat vir ‘n oomblik vries en dan gly-gly aankom. As sy 

Annandale aan die arm vat bed se kant toe, begin hy eers weer praat) I told you, I know 

your address. I live here, you visit here. (Die nurse “toe, toe” en kalmeer hom en laat 

hom plat op sy bed lê. Dokter loer die ding onderdeur en verlaat die saal) 

 

Blackout 

 

Toneel 4 

 

Steyn: (Hy stap dalk na die bankie area, en doen ‘n monoloog in ‘n special lig) 

Ek is nou 6 weke hier. Eers dié toets. Dan daai toets. En elkeen se uitslae vat tussen 3 en 

ses dae. Ek het al gevra of ek nie kan basis toe gaan, of dorp toe, of blerrie-wil huis toe, 

as ek so moet wag nie, maar dan is army mos nie army nie. Moenie te veel oor dié ou 

worry nie. Hy wil net uit die army uitkom. Dis waaroor dié saal is. Die ouens wat 

moertoe is. (Hy wys met sy kop in Annadale se rigting) Die ouens wat maak of hulle moer 

toe is. (Hy wys met sy hand anderkant – na Nissen se kant toe) Nissen is moer toe. Hulle 

het hom in daai vleuel, maar nou is hy weer effe afgesonder en dan cut hy homself. Ek 

dink dis as mense so min weet van wat in hulle lewe aangaan – ás daar iets aangaan, dat 

hul wil seker maak hul voel nog iets. As ek byvoorbeeld in my mal stuipe die compos 

mentis gehad het om dit te doen, sou ek myself kon cut om seker te maak ek voel reg. 

Shit. 

 

En hulle wil my huis toe stuur. En eks lief vir die plaas en eks lief vir my ma-hulle, maar 

…ek slaap nie snags nie….oor…..(Hy kan nie verder daaroor praat nie, want hy is 

skielik emosioneel – hy huil. Dit neem ‘n rukkie vir hom om beheer oor homself te kry) 
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O, ek was aan die sê van Annandale. Hy was hier so 5 weke terug. Maar hy het kom kuier 

by ‘n ander ou wat ook in Nissen se vleuel was, wat ook iemand gemoer het toe hy geflip 

het. Die ou was nogal ‘n Springbok skool atleet. Ek onthou dit. Nice ou. Nice vriende. Ek 

dink Annandale is ook nice. Maar kyk….hys hier om dit weg te steek. Hy wou ‘n scene 

maak voor die dokter. Hy het die malsaal daai tyd een kyk gegee en gesê: ek gaan huis 

toe. Daai tyd, toe hy by sy pel hier kom kuier het al. Dis hoekom hy so vinnig al probeer 

‘n scene maak. Ek bedoel, hy is dan skaars hier. Maar hy is te ongeduldig. Te realisties. 

Hy dink oor hy die scheme in sy kop het, is ons ook in op die deal. Maar ons is mos in 

ons eie koppe. En soms is daar meer sanity in insanity. Die ou het dalk verloor voor hy 

begin het. (Hy kyk rondom hom) Ek woon rêrig hier. Ek weet. 

 

Toneel 5 

 

Die lig wat net op Steyn was, sprei en ons sien Vlokkie na hom aangestap kom, en kom 

leun teen die bed langsaan, bied vir hom ietsie aan om te knaag.  

 

Vlokkie: Is jy okay? 

 

Steyn: Goed my vriend, goed. 

 

Vlokkie: Ek wou jou klaar vertel van Bok.  

 

Steyn: Ja, ja. (Hy draai politely na Vlokkie) 

 

Vlokkie: Ek verstaan mos nie die bok-skiet ding nie. 

 

Steyn: (lag goedig) 

 

Vlokkie: Ja, jy kom ook affie plaas af, so dis ‘n ander saak vir jou, maar ek – en ‘n ding 

skiet! Aikona. 

 

Steyn: Jy’s ‘n recce! 

 

Vlokkie: (Hy wuif die gedagte eenkant) Anyway, ons is toe die dag op Bok se pa se 

bakkie. Hulle sien ‘n bok, die ou oom agterop die bakkie wat al die hekke moes 

oopmaak; hy sien toe die bok. Bok, dis nou die mensbok, mik, almal eerbiedig gewyd die 

oomblik, en hy skiet. Kyk, hy was in ons skool se skietspan.  

 

Steyn: So hy bles hom…. 

 

Vlokkie: Nee, hy kwes hom deur die rugstring; die bok sak net daar neer en snork en 

blaas en sy oë dop om van die vrees of die pyn, maar hy kan nêrens…Bok se senuwees 

was op! Maar hy was quite ‘n breker. Maar sy senuwees was op oor die outoppies. 

 

Steyn: Toe gee hulle hom ‘n doodskoot. 
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Vlokkie: Nee, die ou oom moes. Die oom wat die bok eerste gesien het. Wat die hekke 

oopmaak. So ‘n ou coloured omie. Om een of ander rede… seker oor hulle dit wou laat 

voel asof Bok se skoot gewerk het, laat hulle die oom toe die bok se iets afsny. Hier by 

die nek. 

 

Steyn: Keel afgesny. 

 

Vlokkie: O. 

 

Matrone: (Skree van die kant van die verhoog af: soos ‘n wafferse wag – baie on-Klaas 

Vakie) Slaap nou! Die ligte gaan nou af en dis dit. Hoeveel keer moet ons dit sê? Het julle 

nie horlosies nie! As die stafsuster my weer moet kom roep is die hel los! (Sy sit die TV, 

wat hoog bo op ‘n ‘stand’ is, af deur op ‘n klein voetstoeltjie te klim) 

 

Frankl: (Wat op ‘n stoel reg onder die TV sit, na ‘n oomblik se stilte, terwyl Matrone nog 

oor almal tuur) Wat maak matrone nou? 

 

Matrone: (Geskok) Shut up en slaap. 

 

Frankl: (Staan op en sit die TV aan. Hy het nie die voetstoeltjie nodig nie. Hy sit weer in 

sy stoel)  

 

Matrone: Wat de hel doen jy troep?! Sit af die bliksemse TV! 

 

Frankl: Ek kyk nog Matrone. Dis my program.  

 

Matrone: (Terwyl sy die stoeltjie weer opdiep om die TV af te sit) Wat jy op jou maag kan 

skryf tot jy die dag uitklaar. (Sy sit af) As jy uitklaar. (Sy bêre weer stoeltjie) 

 

Frankl: (Sit weer aan.) 

 

Matrone: Jirre! As ek my sonde nie ontsien nie! (As sy weer wil voetstoeltjie, tel Frankl 

dit op en sit dit bo-op die TV neer) Fokken bliksem. Dink jy dis ‘n sirkus? 

 

Frankl: Matrone, ek het nie vir matrone gevloek nie. 

 

Matrone: Ek bel nou vir Staf. Kyk of jy jou bek so rek met die hoof van die hospitaal. (Sy 

skree) Sit af daai fokken TV. (Sy wil op sy bed klim. Hy tel haar op en sit haar op die 

vloer neer. As hierdie skreeysnaaks is, is dit fyn) Raak jy aan my, klein wetter! Los my 

uit. Los my uit!  

 

Frankl: Ek is nie ‘n kind nie. 

 

Nurse: (Kom ingehardloop) Is matrone oraait? 
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Matrone: Hierdie troep het my amper assault Nurse. (Terwyl sy haar klere regtrek) Maar 

ek bel nou vir Staf. Hy gaan die MOER in wees om al die pad van De Brug af te moet 

inry. Maar ek kry solank jou papiere vir DB reg. 

 

Nurse: Matrone, ek het Nissen gebring. Hulle’t hom ‘n maagspoel gegee. Wil matrone 

hom net terugcheck? 

 

Frankl: Net gou maak. Sy wil dalk saam met Staf plaas toe gaan by De Brug. 

 

Matrone: (Snak behoorlik na haar asem) Wat bedoel jy, fokken troep!? (Frankl bly 

doodstil. Skielik is dit asof sy besef daar’s ander mense in die ander beddens. Dalk sit een 

persoon gesteurd regop. Ons sien net sy silhoeëtte. Sy fluister) Wat bedoel jy? (As hy 

stilbly, slaan sy kom ‘n moerse hou teen die skouer) 

 

Frankl: Nee, ek bedoel niks daarby nie. Maar Staf gaan skiet mos soggens voor werk, in 

die ysige koue, met sy handskoene en ‘flaskie’ wat sy vrou vir hom insit, springbokke. 

 

Matrone: Wel loer jy hom af? 

 

Frankl: Nee, ek sien net by die eenheid daar langs die bats s’n, soggens as hy terugkom 

met die bakkie springbokke, wat soos ‘n hoop vullis agterop gestapel lê, moer toe 

stukkend geskiet met die masjiengewere. Troepe moet boonop nog die goed vir hom slag 

en die kak van die derms en die vleis en die stukkies fucked up geskiete beenflentertjies 

skei ook (as die casting reg is, sal hierdie nie te taalbedrewe klink vir die karakter nie) 

 

Matrone: Troep! Jy is in die DB, môre! (Sy draai om en loop af) 

 

Nurse: (agter haar aan) Matrone, check net gou vir Nissen. Hy is nou fine, maar teken 

hom net terug! 

 

(Duvehage sit na ‘n rukkie se stilte die TV af, klim in sy bed, en draai op sy sy. Hy lê 

doodstil.)  

 

Scully: ( Na ‘n stilte sê Scully – want almal was wakker, maar het doodstil gelê en hul 

mond gehou) Staf sit baie daar agter in die stoor van die hospitaal, en eet sy toebroodjies 

by daai coloured corporal sonder tande. Daai stoor korporaal suig mos sy toebroodjies, 

want hy kan nie byt nie. (Ouens in hul beddens lag soos stout seuns op ‘n 

landsdienskamp - lekker hardop) En baie keer gee Staf sy toebroodjies vir die korporaal, 

want dan is daar te veel splinters beentjies in die vleis, soos hulle dit met die machine 

guns stukkend geskiet het. (Almal sug so half)  

 

Steyn: As hy dit so suig, kan hy die been splinters uitfilter – soos ‘n walvis. (POUSE) 

Wat gaan maak jy by die stoor? 

 

Scully: Ek het een keer op die bankie hier buite gesit, toe sien ek daar kom ouens daar uit. 

Toe gaan kyk ek.  
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Steyn: Halli ha, Scully, jy mag nie. 

 

Scully: Ja en die troepe mag ook nie, maar hul steel elke aand op ‘n naweek petrol by die 

Bedford-lorries wat daar park. So hulle maak pelle met die stoormanne. 

 

(Groot reaksie van ‘n paar ouens.) 

 

Annandale: Dis goed om te weet. 

 

Scully: Ja. (Na ‘n pouse) Staf sit altyd daar en dan sê hy skielik, as hy sy bal krap (met ‘n 

oumansstem/skor) Hierts, daars al weer ‘n hoer in die Kaap dood. (Almal lag. Verdonker. 

TV laaste gedoof.) 

 

Toneel 6 

 

(Vlokkie in die kollig. Sommer staande op sy knieë bo-op sy bed) 

 

Vlokkie: Duvehage het elke aand as sy program aan was, daar gesit. Sy favourite 

program. Nie een nurse of niemand het hom gepla nie. Niemand anders wou die program 

sien nie; dit was sommer twak. En toe staan matrone die aand vir iemand in, en kom agter 

hy kyk daai halfuurtjie na lights out. Dammit. Frankl Duvehage. Hy was aan die einde 

van sy diensplig. Hy het vir 3 jaar aangesluit, kortdiens, en was bietjie ‘legend’ in die 

bos. Ek het baie van hom gehoor – ons was mos altwee by die verkenners.. Maar hy was 

die jaar voor my. As hy nou uitklaar, het ek nog ‘n jaar om te gaan. En hy was die laaste 

jaar by 32 battaljon. Maar sy knieë het hom opgekeil. Daai ou dra swaar aan sy eie 

liggaam.Dis hoekom hy hier is. Ek dink dis al rede. Maar hulle is seker veronderstel om 

hom sommer te de-brief ook. 

 

Hy was glo in ‘n terrible ding by 32. ‘n Pel van hom van varsity, kom doen ‘n kamp in 

die universiteitsvakansie. Maar die ou is toe ‘n kaptein, want hy is mos nou klaar met 

diensplig. Maar nou kry jy mos nog kampe. So Stellenbosch kommando sleep hom daar 

uit die Dros uit, en ry hom Grootfontein toe. Daar kry hy sy pel Frankl. Frankl reël die ou 

moet sommer saam met hom 32 toe. Hy’s skaars daar, toe like hulle seker die verf onder 

sy vingernaels vir camouflage; stuur hulle hom in die bos in as bevelvoerder van ‘n 

formasietjie. Hulle is pas in, toe hoor hulle terrs, die terrs maak hulle kop se kak, hul skiet 

op mekaar, ag, wat - seker ‘n click van die Khuka shop naby Savate. Nou hardloop die 

terrs, Duvehage se pel lei die hakkejag, en skielik is die terrs gone. Missing. Skoonveld. 

So die ou sê vir die paar ouens onder sy bevel: Kom, ons donner hier in die bunker in, 

hulle is sweerlik daar. Hulle doen so. Daar onder is ‘n klomp mieliesakke. Hy sê: Kom 

ons sleep die goed uit. Kyk, hy was toe onfiks, hy het die drills vergeet, hy het geskrik vir 

die oorlog – hy was mos nou lank weg – so hy was befok. En hulle sleep die sakke weg. 

Toe is daar booby traps versteek daaronder. Die ontploffing blaas die Unita Portugees se 

gesig weg – hy was reg agter die sak (hy wys hoe mens ‘n mieliesak lekker van agter met 

2 hande vasvat). Maar hy lewe – nou nog. Duvehage se buddy was so half sywaarts 

gedraai. So hy vat toe die slag sagter – maar hy het sulke groen vlekke in sy gesig gehad 
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van die skrapnel. Hy kon rook deur sy ore blaas. Sy sig was ook sleg aangetas. Uit een 

oog kon hy 20% sien; uit die ander oog 80%. O – die verf onder sy vingernaels…nee, hy 

was nie ‘n mechanic nie; hy was ‘n kunsstudent. (LIGTE DOOF) 

 

Toneel 7 

 

(Oggend. Dit begin dalk met geel/oranje lig op die agterdoek, wat die wyk neem soos wit 

lig oorneem. Dr Alberts op) 

 

Dr Alberts: Môre Grensvegter. 

 

Frankl: Môre goeie dokter. Wanneer gaan ek huis toe? 

 

Dokter: Duvie, as dit van my afhang, môre, maar wat hoor ek het met jou gebeur? 

 

Frankl: Ag nee, Dokkie, moenie vir my sê hulle maak nou regtig ‘n groot ding daarvan 

nie? 

 

Dokter: Nogal, Duvie.  

 

Frankl: Dokter weet, ek het nie eens met die terroriste wat ons gevang het, so gepraat 

soos die matrone met my nie. Ek dag sy like my! 

 

Dokter: Sy doen dalk, sy doen dalk. Maar sy hou van haar mans gehoorsaam Duvie. (Hy 

kyk om na Nurse)  

 

Nurse: (Gemaak geskok) Dokter! 

 

Dokter: (Gemaak jammer, op ‘n singerige toon) Skies Verpleegster. Dis ‘n grappie. (Vir 

Duvehage) Toemaar Pellie, ons sal iets uitwerk. Maar dit was glo nogal ‘n gedoente? 

 

Scully: Ag, dit was niks. 

 

Nurse: Hou jy jou mond Snotkop. 

 

Dokter: Verpleegster? 

 

Nurse: Skies Dokter, maar hy steek sy neus oral in.  

 

Dokter: Scully? 

 

Scully: (Baie entoesiasties) Nee Dok, ek wou net sê, dis niks nie – nou die aand se ding 

nie, as Dok weet wat hy annerkeer gedoen het. 

 

Frankl: Nee, Hansie man, eks klaar in die moeilikheid. 
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Dokter: Nee, Frankl, laat hy vertel. Wat noem jy hom? 

 

Frankl: Hansie. 

 

Dokter: Hy’s Scully. 

 

Frankl: Ons noem hom Hansie want ons hou van hom Dok. 

 

Dokter: Hansie, vertel…. 

 

Nurse: Scully, nee. 

 

Nissen: (Die cutter, Nissen, skree offstage. Nurse gee Scully ‘n laaste vuil kyk en haas 

haar na Nissen) Waar’s die dokter? Is hier niemand wat hier werk nie! 

 

Scully: (In amperse intieme fluister) Nee, Dok, die oom wat hier die vloere 

mop…Hemel! 

 

Frankl: Nie daai storie nie, Hansie! 

 

Scully: Dok sallit like. (Nou raak hy baie geanimeerd) Dok, daai oom se naam is Joos. 

Hy is so 50. En hulle maak so grappies met mekaar, toe sê die oom, as hulle hulle sin 

gehad het, het hulle hom opgehang aan die gordynreling…(Dok kyk op na …die 

gordynreling wat uit die dak hang. Die ander aanhoorders kan kwalik hul lag hou, en 

proes tussendeur) Ja Dok – dis hoog né. 

 

Dokter: Wie’s die “hulle” van wie hy praat? 

 

Scully: Nee, dis nou die Staf en Matrone en so.  

 

Dokter: Om wat te maak daarbo?  

 

Scully: Skoonmaak! Die oom sê hy is hulle slaaf. En die Oom sê: maar hy kan nie bykom 

nie, hy sal maar daar moet hang soos Tarzan aan sy een arm, en Frankl sê vir hom issie, 

jy sallie hoefie; ek sal jou wys. En die oom sê, nooit gesien nie, hy vat Frankl ‘n wed. En 

Frankl gryp die oom en hy klim op die stoel en op die bed en hy hang die oom aan sy 

overall se nek aan die gordynreling. En almal lag, en die oom lag en hy hang daar in sy 

overall, en hy kry nie seer of niks nie, en hy hoef nie rêrig daarbo skoon te maak nie. Dis 

net Frankl en sy grappie. Hemel! En hy hang daar en hy vou later sy arms, tot Frankl hom 

weer afgehaal het. Later eers. 

 

Dokter: Hy’s fris en gesond. Hoeveel later? 

 

Scully: Dok? Kyk – van die hang het sy pere… (wil wys tussen sy bene) 

 

Dokter: Het hy hom afgehaal? 
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Scully: Eh…(onderwyl Nurse verskyn, met bloed aan haar) 

 

Frankl: Hou nou op Scully. Jy gaan nie saam met my DB sit oor die “grappies” van jou 

nie, gaan jy? Ek gaan alleen sit. 

 

Dokter: Verpleegster, wat gaan daar aan? (Hy haas hom soontoe. Nurse saam en Scully 

agterna) 

 

Scully: (Aan die retireer as hy weer op die verhoog verskyn. Hy hou ‘n bebloede 

handdoek vas) Hy het hom met ‘n lemmetjie gesny orals oor sy bors. (‘n Amperse gil) 

Jiiisou! 

 

(Die verhoog is eensklaps pikswart) 

 

Toneel 8 

 

Algemene lig op. Scully sit aan die Nissen kant van die verhoog by ‘n stoel en tafeltjie. 

Steyn kom sit by hom. 

 

Steyn: Ganit? 

 

Scully: Okay, dankie. 

 

Steyn: Hoe lank moet jy nog hier bly? 

 

Scully: E-e-ek wetie. 

 

Steyn: Wat hou jou hier. 

 

Scully: Ek het mos so gehuil. 

 

Steyn: (Effense laggie) Mens huil mos nie jou in die hospitaal in nie? 

 

Scully: E-e-k wetie. 

 

Steyn: Hulle doen seker psigomee-eetriese toetse, of so iets slims. 

 

Scully: Nee, hulle me-et net hoe graag ek wil grens toe gaan. 

 

Steyn: (Laggie. Dan ernstig) Kan jy nie? 

 

Scully: Maar dis wat ek vir hulle gesê het. Maar toe wil hulle my toesluit. (Hy klink of hy 

wil huil) 

 

Steyn: Huh? 
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Scully: Al my pelle is grens toe. En toe gaan ek eendag siek rapporteer, en ek sê vir die 

dokter ek wil ook grens toe gaan – vir my land, en vir my ma en pa se trots. Toe sê hy 

hoekom is ek nie soontoe nie. Toe sê ek vir hom ek weet nie. Toe vra hy is ek G4K4? 

Toe sê ek ek weet nie. Toe vra hy: Staan ek partykeer en maak Pie-Po Pie-Po as die ander 

ouens PT doen. Hemel! Toe sê hy ek moet my papiere bring as ek weer kom, dan sal hy 

kyk. Maar…sê hy, hy het ‘n gesin, en kinders en hy sal nie lat ek oppie grens kom en dan 

dink ek die gun is ‘n toffie appel nie en druk dit in ‘n luitenant se hol op en skiet nie. En 

dan fire hulle hom nie, en dan ly sy kinders daaronder nie. 

 

Steyn: Wat? 

 

Scully: Toe’s ek kwaad jong. Hy dink seker eks stupid. Toes ek na die kapelaan toe en ek 

sê: Kyk hier, ek was my hele skool deur, tot standerd ag, ek het al gewerk, en nou wil ek 

grens toe. Ek is dit verskuldigend. En ek gaan. En hy bel my bevelvoerder en sê vir hom 

eks daar en ek wil grens toe.  

 

Steyn: Toe?  

 

Scully: Toe sê my bevelvoerder lat hy dit my ook verskuldigend, en ek moet basis toe 

kom. En die kapelaan bid en stuur my terug, en toe ek daar kom wil die Majoor my 

amper bliksem, want ek het nie die regte kanale gevolg nie. En hy wil ‘n DD-1 invul dat 

ek DB tronk toe gaan. En jy weet wat dan gebeur nê? 

 

Steyn: Ja, DB is tronk broer, tronk. 

 

Scully: Ja, maar die ergste is, dan kom ek nooit op die grens nie, en as ek 30 dae in die 

DB was, dan klaar julle 20 Desember uit en ek eers 20 Januarie. 

 

Steyn: Alles goed en wel, maar wat de donner maak jy hier? 

 

Scully: Nee, toe hy sê ek GAAN nie grens toe nie; na hy gesê het ek moet kom, dan kan 

ek gaan. Toe kan ek nie gaan nie. Toe huil ek baie. Hy het gelieg vir die kapelaan. 

 

Steyn: Toe? 

 

Scully: Huh? 

 

Steyn: Wat toe? 

 

Scully: Die majoor het net gelieg. Toe niks.  

 

Steyn: Nee man! Wat gebeur toe. Dis wat ek bedoel.  

 

Scully: Nee, toe keer hulle my. 
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Steyn: Dat jy hier beland het! 

 

Scully: Ek wetie. Dis net van die huil….baie huil…. 

Ligte doof. Spelers af. Ligte weer op. 

 

Toneel 9 

 

Dokter: (Op) Verpleegster, roep vir my Annandale asb. O, ja (Hy wink haar met die 

vinger nader en sê intiem vir haar) Jy het die cutting (hy wys met sy vinger daarnatoe, 

waar die toneel afgespeel het) insident baie goed hanteer.  

 

Nurse: (Breë glimlag) Dankie Dokter. 

 

Dokter: En kry rus vir jouself hoor. (Nurse af) 

 

Matrone: (Op)  

 

Dokter: Nissen is ‘n gevaar vir homself hier. Ons sal hom moet huis toe stuur. 

 

Matrone: Oor my dooie liggaam. Hy vat vet kanse. Die mediese raad sal nie maklik daai 

toestemming gee nie. (POUSE) Maar as dokter so sê… 

 

Dokter: Ek sal met hulle praat. Kry hulle vir my op die lyn. 

 

Matrone: Daar is baie van ons kinders in die weermag.  

 

Dokter: Hy is besig om dood te gaan hier. 

 

Matrone: Daar is kinders besig om dood te gaan vir Volk en Vaderland op die grens. 

 

Dokter: Ek hoop hulle dood is ‘n ander se brood. 

 

Matrone: (Skerp) Wat? 

 

Dokter: Ek sê hulle beteken seker ten minste iets daar. Nissen gaan hier dood soos ‘n 

voëltjie in ‘n hok.  

 

(Annandale in)  

 

Annandale: Dokter? 

 

Matrone: (Gay geaffekteerd) As hy maar net sy voëltjie in sy hokkie wou hou. 

 

Dokter: Matrone? (Sy vinnig af) 
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Annandale: Dokter? (Dokter draai sy aandag na Annandale. POUSE) Is daar al iets van 

die mediese raad af Dokter? My ma het netnou gebel. 

 

Dokter: Gebel? 

 

Annandale: Na die ticky box in die gang toe. Mense het hom mos verstop en nou… 

 

Dokter: Verstop? 

 

Annandale: Ja, Dok, iemand met ‘n jippo-tiekie… 

 

Dokter: O. 

 

Annandale: En my ma het gevra… 

 

Dokter: Wow. Hokaai. Ek het nie antwoorde vir haar nie. Ek het jou laat roep. 

 

Annandale: Ja, Dokter. 

 

Dokter: There is nothing wrong with you. Your tests show that you are fine. 

 

Annandale: (Desperaat. Die hele scene se tempo moet nou rush soos ‘n inkwisisie) Its 

impossible. When I burnt that kitchen down, I was mad. I was stark raving mad. I can’t 

remember a thing. 

 

Dokter: Hoe het jy gevoel? 

 

Annandale: Daar ww..was ‘n suising in my ore. And I was running around, going mad, 

and it blacked out in front of me. 

 

(Nurse enter met ‘n bed) 

 

Dokter: Well there is no medical evidence. 

 

Annandale: Doctor it is impossible. 

 

Nurse: Dokter, is dit … 

 

Dokter: Oomblik verpleegster. Waarna ons wel kan kyk, is … 

 

Nurse: Dok, is dit waar dat Nissen Civvy hospitaal toe.. 

 

Dokter: (Irriteerd) Verpleegster! 

 

Nurse: Skies Dokter. (Sy wil wegdraai om te loop, as die dokter homself bedink) 
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Dokter: Nee, skies, askies, my fout. Ja, ja. Dis reg. 

 

Nurse: En dan huis toe? Nissen gaan huis toe? 

 

Dokter: (Beheer homself nou mooi) Dis reg verpleegster. So gou die vorms geteken is. 

(Sy exit na Nissen) 

 

Annandale: No medical evidence? 

 

Dokter: Tonight after four – no meals. Nil per mond. 

 

Annandale: Nil per mond? 

 

Dokter: Ek stuur jou more vir ‘n toets van die niere. Vir die enurese. 

 

Annandale: Wats dit? 

 

Dokter: Jy het 3 oggende in ‘n ry jou beddegoed geruil.  

 

Annandale: Ja, Dok. 

 

Dokter: Bednatmaak. 

 

Annandale: Dok? 

 

Dokter: Enurese. Bednatmaak. Dieselfde ding. Jy weet mos jy doen dit?  

 

Annandale: Ja, Dok, maar ek ken nie die geleerde naam daarvoor nie.  

 

Dokter: Ek wil jou toets daarvoor. Jy kan daarvoor ten minste dalk verplaas word nader 

na jou huis. Net dit.  Of dis net ‘n nierafwyking. Dan is dit geneesbaar.  

 

Annandale: (‘n Onwillige glimlag) Is dit Dok?  

 

Dokter: (Na ‘n pouse) Hulle sal jou nie van diensplig vrystel nie. Nie daarvoor nie…. 

 

Annandale: Maar hoekom nie Dokter?  

 

Dokter: (Streng) Wil jy kla oor die troosprys?  

 

Annandale: (POUSE) Moet asseblief net vir niemand sê nie….(fluister amper) daarvan sê 

nie Dokter. Ook nie vir my ma nie. 

 

Dokter: Jy kan maar eers buitentoe gaan. Eks besig hier. 

 

BLACKOUT 
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Toneel 10 

 

Dokter: (Hy bly alleen agter en ‘n spesiale lig gaan op hom aan) Bastards. Ek weet nie 

vir wie ek die kwaadste is nie. Die “oorlog- entrepeneurs” of die donners wat die hele ou 

sous veroorsaak het nie. Maar kan jy ‘n mens kwalik neem as hy met als waaroor hy 

beskik probeer om uit hierdie kerker van oorhoopse skape weg te vlug. Een ou, ‘n pikkie, 

se meisie los hom terwyl hy nog op die trein is hiernatoe. Hy’s te jonk om te weet sy is 

anyway ‘n player, en dis die einde van die wêreld vir hom, as hy nie by die huis kan kom 

nie. So hy speel mal, maak asof hy tonnelvisie kry, en asof hy byvoorbeeld nie langs hom 

kan sien nie. Waar de donner hy van die siekte en simptome gehoor het! Maar dis 

getuienis van hoe slim hy is. En hy het waagmoed. So hy loop voor ‘n Ratel pantserkar in 

om te wys hy is regtig blind aan sy kante, maar die ratel ry vinniger as wat hy gedink het, 

en die ratel ry bo-oor hom. Hy is ontslae van die Transvalers en Sasolburgers met hul 

afgryslike aksente, maar hy sal nooit weer hoor nie. (Hy spoeg elke woord uit) Hy 

wriemel hom uit die slangput van kindergedrogte in grootmens-gewade, die een wat meer 

kak praat as die ander om …te spog, die tyd om te kry...sy pyn van als wat hy by die huis 

verloor het, weg te praat…die aborsie van als wat hy by die huis kon regmaak in sy 

geskeide ouers se lewe, te vergeet…en vir hom is elke paar lippe wat oop en toe maak, 

wat oor die tande onder hulle (Dis ‘n sin wat nie wil ophou nie – hy kraam elke woord 

uit) spoeg…gimnastiek… kots… kak… aghh! Daai lang drol met die wieg in die knieë; 

daai pokkel wat se vorkhondjies (varkhandjies) elke Tronsvaalse woord wat hy sê soos 

varkoortjies omskulp. Niks hier is eg aan sy eie ras nie. Niks hier is eg aan sy provinsie 

nie. Of aan sy ma-hulle nie. Nie aan die 1 ste rugbyspan, of die tamboermeisies, of die 

skaaktoer, of fokkol nie. Hy is ‘n kind wat by die huis al in die bed moes gewees het. 

Here! Dis wreed. En ek wil hulle almal huis toe stuur. Maar die wat die bangste is wil 

bly. Grens toe. Die wat die minste voel, wil huis toe. Ahhh! (Hy verberg sy kop en sy gil 

in sy hande) Een recce kon. Nog een kon nie. Een ou is ‘n recce om wraak te neem op sy 

ouers. Nog een omdat hy lief is vir die natuur. Nie èèn oor hy kaffers haat nie. Wat maak 

Steyn hier? Sout van die aarde, introvert van die Noord-Kaap plaas af. Hier ooreis hulle 

hom, maak hom kwaad dat hy aggressie moet leer, hy kry warm, hy eet nie reg nie, sy 

sluimerende epilepsie laat kom ‘n duiwel in hom los. En hy slaan amper sy luitenant met 

‘n graaf dood. En hierdie ander goedkoop kansvatter wil huis toe gaan! Pis in die bed om 

vir almal te sê: ek kan nie in die weermag slaap nie. 

 

(Skielike doof, en net die lig van ‘n flits bly oor.) 

 

Toneel 11 

 

Scully: (Hy staan in die donker verlore met sy karem cue, baie hartseer) Nee man, die 

ligte is te vroeg uit. Ons game is nog nie klaar nie. Hemel, man. 

 

Steyn: Gee die flits. Ek sal vir jou op die bord skyn. 

 

Scully: Nee maar nou wil Frankl nie meer speel nie. Hy slaap sommer. 
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Steyn: Maak hom wakker. 

 

Scully: Ek kan nie. Dis donker. 

 

Steyn: (Skyn teen die gloeilamp wat uit die dak uit hang) Kyk, daars die lig nou weer lig. 

 

Scully: Aag dis nie snaaks nie. Die ligte is te vroeg af. 

 

Steyn: Huh-uh. 

 

Scully: Is. Ons speel elke aand na lees 3 games, en vanaand werk die tyd nie uit nie. 

(Ligte gaan aan) Ah! Sien jy. Ek was reg. (op van sy bed af) Daars nog ‘n game oor. 

Kom ons speel.  

 

Steyn: Ag nee, Hansie, ek lê nou lekker. 

 

Vlokkie: Ek sal speel.  

 

Scully: Okay? Nee, maar Steyn was besig… 

 

Steyn: Laat Vlokkie speel, Hansie. Ek sê mos ek lê lekker. 

 

Vlokkie: Pak. 

 

Scully: (Vroetel al die stukke tot in die middel) Ek breek. (Hy mik en skiet) Jou beurt! 

 

Vlokkie: (Soek waarnatoe om te skiet, lê aan en mik, en skiet)  

 

Scully: (Kyk hom aan asof hy ‘n spook sien)  

 

Vlokkie: (Selfbewus) Wat? 

 

Scully: Jiss dis mooi. (Hy loop tot by Vlokkie. Hy kyk na sy necklace) Wats dit? 

 

Vlokkie: (Effe teensinnig)  Dis ivoorstukkies. 

 

Scully: En die oranje? 

 

Vlokkie: Sommer ‘n stukkie nylon van ‘n lemoensakkie. 

 

Scully: Dis mooi. (Vlokkie ongemaklik. Gee weer sy aandag aan die karem) Waar kry jy 

dit? 

 

Vlokkie: Eh….. (Hy maak ‘n duidelike gebaar wat wys: toe ek in ‘n hakkejag ‘n terr 

doodgeskiet het, het ek dit van sy nek afgeruk. Maw. Hy maak met sy arms asof hy 

hardloop, masjiengeweervuur, en die rukbeweging – sy voet op die terr se nek)  
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Scully: So jy het dit in ‘n hakkejag van ‘n dooie terr se nek afgeruk? 

 

Vlokkie: Demmit Hansie, los dit nou! (Hy stap na sy bed toe)  

 

Scully: (Sit hom agterna) Ag ekskies Vlokkie, ek sal nie vra nie. Kom speel. Toe dis nou-

nou ligte uit.  

 

Vlokkie: Nee, ek gaan nou slaap. 

 

Scully: Ag Vlokkie, ek sal nie weer vra nie. 

 

Vlokkie: Nee. 

 

Steyn: Ag Vlokkie, hy sê maar net die necklace is mooi. 

 

Scully: (Bedremmeld op pad bed toe) Ja-a-a. 

 

Vlokkie: Okay. Kom ons maak klaar. (Hy gaan verder speel) 

 

Scully: Jippie. Dankie Steyntjie (hy hardloop om en druk Steyn kinderlik gelukkig) 

 

(Hulle speel) 

 

Steyn: Weet julle Frankl is nogal ‘n actor? 

 

(Scully snorklag stuitig. Vlokkie frons.) 

 

Steyn: Voor hy hier was het ek hom eendag in ‘n skietgat teëgekom. Ons was onder, 

besig om die commissioned officers se teikens te doen. Daai Sammajoor Slingervel van 

die store by 2 Mob regiment – hy het mos ‘n goue balkie. Nou weet jy waar kry hulle 

daai balkies? 

 

Scully: (Lag in antisipasie) Nee? 

 

Steyn: Ons staan almal daar onder in die skietgat, en Frankl is die onderoffisier. Nou 

skiet die outoppies daar van bo af. En ons moet met daai moerse rooi pyle wys waar hulle 

skiet. Later kom hulle vorentoe. Nou hoor ons die stemme hier bo. Slingervel kyk sy 

target so en sê: (Maak skril, oumansstem) Ag hel, bliksemse geweer. Ek skiet moer regs.  

 

Scully: Waar kry hy die balkies? Jy het gesê… 

 

Vlokkie: (Stoot hom opsy om Steyn lekker te kan sien) Ja, sjjt nou. Hy sal nou sê.  

 

Steyn: So nou gaan Slingervel en stel sy visier dat die geweer meer links moet skiet. 

Maar toe hulle skiet, skiet Slingervel redelik, maar Frankl wys met sy rooi pyl steeds 
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regs. En daars radioverbinding.  Nou sê hulle op die radio – (maak skril oumansstem) 

“Waar skiet Sammajoor Lingenvelder?” Want wat gebeur nou – die outop verstaan nou 

nie? Hy het nou reeds met sy visier toegelaat vir die regs skiet. So hy moet nou op target 

wees. Maar nou sien hy die rooi pyl wys hy skiet steeds moer regs. So op die radio hoor 

ons: “Lyk my Sammajoor Lingenvelder skiet steeds moer regs. Wys gou weer sy 

skietgate.” So nou crack Frankl en wys weer regs. “Agh!”, hoor ons op die radio, 

“Sammajoor Lingenvelder skiet steeds moer regs!” (Die ander twee verkneukel hulself) 

Nou mik Slingervel nog linkser, want die visier stel het nie gewerk nie. Hy dink net hy 

kyk vandag skielik moer skeel. Nou sien ek hy skiet die teiken heel mis aan die 

linkerkant. En as hulle moedeloos vra op die radio: waar skiet Slingervel, dan skree 

Frankl soos ‘n malman: (maak stem) “Sammajoor Lingenvelder skiet moer regs.” Wel, 

hulle het nie eens na sy teiken kom kyk nie. Hulle is knorrig daar weg en reguit stoor toe 

om vir Slingervel die nuuste Goue Balkie aan te sit. Hoekom nie? Hy is die hoof van die 

store. Dose! 

 

Vlokkie: (Lag) Kom skiet, Hansie, dis amper lights out. (Net daar is die ligte af) Ag, 

okay. 

 

Scully: Kyk nou net. Steyn, skyn gou daai torts, dat ek die laaste skoot kan skiet. 

 

Vlokkie: Ek gaan nou slaap. Dankie vir die game, Hansie.  

 

Scully: (Skiet by flitslig die laaste skoot. Gaan na Steyn toe) Dankie Steyntjie. (Hy hop op 

Steyn se bed, en praat oor sy rug na Steyn toe)  Een van die dae is jy by die huis. (Stilte) 

Is jy nie opgewonde nie? Ek gaan by jou en jou vrou kom kuier as ek uitkom. Nog net 18 

maande. Een van die dae begin tel ek die dae. 

 

Steyn: (Huil)  

 

Scully: (Fluister dringend) Is jy okay, Steyntjie. Hei, Steyntjie, moenie huil nie. 

 

(Matrone loer in. Scully rush skelmpies bed toe. Kruip onder die lakens in) 

 

Steyn: (Na ‘n lang stilte) Hansie, ek weet nie of ek nie alleen daar gaan wees nie. 

 

Vlokkie: (Na ‘n lang stilte) Hansie, you can have my necklace when either of us leave 

here, okay. 

 

Toneel 12 

 

Frankl: (In special lig. Hy raak in die toneel uitermate opgewerk. Die façade wat hy 

voorhou as kinderlike reus, wys onderliggend tog die emosionele skade van ‘n oorlog. En 

hy het ook al sy pad in die lewe gestap) Steyn né. Die moersste, nicesste ou. Hy lag so, 

maar jy weet sy hart is seer. Hy luister so na almal. Hy sit net so daar en luister. (Haal sy 

skouers op) Hy wou grens toe, maar toe klits hy die luitenant. Nou kan hy huis toe gaan. 

Maar hy wil nie. Hy sê om sy pa-hulle te help ja. Hulle is oud. Hulle mis hom. Hulle boer 
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swaar. Steyn lees nogals die Bybel. Eer jou Vader en jou Moeder. Hy is so ‘n ou. Maar 

wat hom pla – dis ‘n ander ding. Hy sê dit staan mooi daar – stay true to your first love.. 

Dit sê glo ‘n vrou wat skei mag nie weer trou nie. Jissss, daar sal ‘n klomp tweedehandse 

single vrouens available wees! Maar Steyn… hy sê dit werk vir hom: Stay true to your 

first love. Maar hy dink ons wetie, maar hy het laaankal ‘n Dear Johnny gehad. Daai dag. 

Hy het stil net daar gelê en die brief gelees, en ek het gesien hy vat strain. Net so een 

traan, wat hier so (hy wys na die ooglid) sit. Sorry Johnny, ek het ‘n ander ou. (Hy begin 

‘n ongekende woede ontwikkel) Ek skei jou sommer van hier af. Ek sit sommer hier in die 

nuwe bed met die papiere. Hy’s ‘n prokureur, so hy treat my en sit sommer die papiere 

deur. (POUSE. Hy tel die kitaar op. Druk sagte akkoorde. ) Wats die wreedste? Iemand 

wat op jou skiet? Of ‘n vrou wat gaan? Mens kan nog terugskiet. ‘n Vislyn om sy nek 

draai. (Hy kners omtrent op sy tande soos hy meegevoer raak) Hy maak nie ‘n geluid 

terwyl daai lyn deur sy nek sny nie. Tot in die droesem, Steyntjie. (Hy raak kalmer) En 

die terr…dis nie eens sy skuld nie. (POUSE. Hy sit die kitaar, wat ophou speel het in sy 

woede, neer) Maar Steyntjie sal nog bly wees. My Bulldozer is gone. Iemand het haar 

“geskraap”. (Hy haal diep asem. Tel dalk selfs tot 10. Bedaar) So ek jol. Ek gaan nog die 

witmense multiply. Ons het ‘n groot knock gevat in die oorlog teen die Engelse met al die 

vrouens en kinders. So ek bring my kant. Ek multiply. Daais ook uit die Bybel uit. 

(POUSE Hy begin weer ‘n groeiende woede) Geen terr kan my so bulldoze nie. ‘n Terr 

vat jy uit. ‘n Bulldozer tief! Jy kan niks makie.  Dis soos …jy fight ‘n oorlog dáár, (Sy 

stem breek onder die woede, van emosie) en by die huis. Wat maak jy as die girl wat jy 

like, ….like as almal haar like. (Hy proe die woord as hy dit sê. Hy kry sy woede onder 

beheer) ‘n Stootskraper. Nou een dag gaan hy kyk en sien hy is sonder 2 oorloë. 

Steyntjie….gaan nog seer hê. Hier binne. As hy sy blom sien met die ander ouens. Want 

hy gaan nou huis toe. Maar werk dit so uit. Twee oorloë minder. (Hy knik positief met sy 

kop) Steyn sal nog bly wees. 

 

(Alles donker. Frank in die donker na sy bed. Die klank neem oor van karemstukkies wat 

teen mekaar kap.) 

 

Toneel 13 

 

Oggend. Dokter Alberts is op pad met rondes. Vlokkie stamp met die hand karem stukkies 

rond op die karem bord. 

 

Frankl: (Keer hom voor en skynboks met die dokter) Môre Dokkie. 

 

Nurse: Hierso Dokter. Die nierbakkie. Die pilletjies. Die water. 

 

Dokter: Duvie, dis tyd dat ek ‘n slag jou bloeddruk vat. 

 

Duvie: Dis mos nie nodig nie Dok. 

 

Dokter: Kyk of jy dit nog in jou het om Jimmy Abbott op sy plek te sit. 

 

Duvie: Hei, Dok, hy is groter as wat hy in standerd sewe was.  
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Dokter: Jy ook Duvie, en met ‘n bloeddruk soos die – jy is so gesond soos ‘n outjie van 

16. (Frankl boks hom weer bietjie. Dokter lag en verlaat die verhoog) 

 

Annandale: (Aan die ander kant van die vertrek, Hy kom van Nissen af. Hy wys met ‘n 

groot handgebaar na Nissen – wat offstage is) Same bullshit story. No attention here. 

Hurry up and wait. Nobody does nothing. Everyone is fucking around. 

 

Nurse: Jy kan op jou bed wag vir dokter, Annandale. 

 

Annadale: (Maak ‘n groot vollyf gatvol gebaar) More people dying here than anywhere 

else. (Gaan sit op sy bed se rand. Vir Vlokkie.) Stop fucking around with that shit. Don’t 

you have ears? 

 

Frankl: (Boks sy pad hier na Annandale toe) Hei, jy’s vol nonsens né. 

 

Steyn: Ja, en môre is Saterdag. Dan is daar nie dokters rondtes nie.  

 

Dokter: (Op) Verpleegster roep vir my vir Annandale asseblief. (Dokter weer af) 

 

Annandale: (Onder die komende aksi, met die volgende dialoog,  sak Annandale toe op 

Vlokkie) Stop fucking around. I told you. Recce shit. Think you can irritate people as you 

like! (Maar hy kry net ‘n stamp in na Vlokkie, en een vuishou wat mis is, want Vlokkie 

koes behendig. Frankl kry Annandale van agter beet, om hom uit sonde te hou. Frankl het 

altwee sy arms vas. Maar Vlokkie het ongelukkig klaar momentum met ‘n pragtige hou, 

wat Annandale op die oog tref. Vlokkie gaan sit op sy bed. dadelik voel Frankl sleg, en 

probeer Annandale verskoning vra en troos terselfdertyd. Annandale steier na die sykant 

waar dokter hom laas geroep het)  

 

Nurse: (Sy sien wat gebeur het en arriveer nou by Annandale. Sy steek haar lag in haar 

mou weg) Annadale? Magtag mense, wie het dit gedoen. Is julle kinders? Ek dag julle is 

seuns, maar nou sien ek julle is kindertjies. (Sy strek en gryp watte en dinge om sy seer 

oog te help) 

 

Dokter: (Op)Wat het gebeur? Ag nee, mense! Verpleegster vat hom daar na die wasbak 

toe. (Sy doen dit; neem hom regs van die verhoog af en sorg dat sy oog goed blou is van 

grimering as hy terugkom. As hy uit sig uit is, is dokter haastig na die skuldige partye 

toe) Julle gee hom nou net wat hy soek. Hy soek ‘n rede om huis toe gestuur te word. 

 

Nurse: (Op met Annandale) Dokter! Hy’s okay. (Sy help hom bed toe, maar hy beur by 

haar verby na die skuldiges toe) 

 

Annadale: (Hy huil amper en kan nie oogkontak maak nie) Ouens, ek is jammer. (As 

Vlokkie vinnig regop kom, skrik Annadale selfs) Hei, ek kom net sê ek is jammer. (Hy 

steek sy hand uit na hulle) 
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Vlok: (Verbaas) Nee, dis okay,  

 

(‘n Foon lui off-stage, en word opgetel) 

 

Frankl: Nee, hey, dis ek wat moet sê jammer. Maar ek het jou net vasgegryp om te keer 

dat jy slaan! Toe kom jy (hy mik speels na Vlokkie), en… 

 

Vlok: Selfverdediging ou. (terwyl hy koes). 

 

Annadale: Nee eks jammer ouens. Eks jammer. Ek weet nie wat in my gevaar het nie. Of, 

eintlik weet ek, maar kom ons los dit nou daar. Ek vra vandag vir Dok of ek kan 

teruggaan na my eenheid toe. Admin. 

 

Vlok en Frankl: (Albei baie verleë) Jee, jaa, eh…. 

 

Matrone: (Op) Dokter! Telefoon!  

 

Dokter: Verpleegster, versorg daai man se oog. Eks nou terug. (Af)  

 

Scully: (Verskyn uit Nissen se sykamer) Nurse, Matrone, julle moet gou hiernatoe kom. 

(Hy enter heeltemal en loop tot langs matrone. Agter hom aan hoor ons Nissen gedemp 

kreun van pyn. Scully loop angstig die hele pad langs matrone. Sy is nie haastig nie.) 

 

Matrone: (Nader aan hulle, sy vat die manne een vir een aan) Aha, Frankl, hiers jou 

worst nightmare. Matrone Olckers. Jy word al korter omdat jy nie slaap kry nie. Jy weet 

mens groei as jy slaap! Maar lê mos voor die TV! 

 

(Kreun van Nissen se kamer. Nurse en Scully wil soontoe, as dokter haar stop aan die 

anderkant van die verhoog) 

 

Dokter: Verpleegster, kom hiernatoe asb. (Sy maak so. Scully weer terug tot langs 

matrone) 

 

Annadale: Matrone, jy wou hom net in die bed sit…(Almal se aandag trek soontoe) 

omdat jy graag wou! 

 

Scully: (Scully skarrel weer af na Nissen se kant) Matrone moet gou kom. 

 

Matrone: Ag so, die parabat het sy tong terug. Noudat jy jou oog verloor het. Snaaks hoe 

baie “uitkom” daar in jou oog was, tot jou oog amper uitgekom het. Nou gaan ons maatjie 

huis toe? 

 

Annandale: Eenheid toe.  

 

Matrone: Shamepies. Is jy nou moeg vir die jippo. Onthou ons vir jou ‘n stelletjie sagte 

lakens saamgee.  
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Scully: Jissou matrone.  

 

Matrone: Wat’s dit met jou? Ek kom mos. 

 

Scully: Hy wil nie in die army wees nie matrone. Hemel. 

 

Matrone: O, ons wil hier wees?! 

 

Scully: Maar hy MOET matrone. 

 

Duvehage: Jy kry ‘n salaris hier. 

 

Steyn: Matrone, gaan asseblief nou na Nissen toe? 

 

Matrone: So is dit nou elke sleg moer wat wil jippo en by die huis sit, se storie? 

 

Steyn: Ons almal matrone. 

 

Scully: Kom Matrone! 

 

Verpleegster: (In) Scully, ek hoor jy praat baie, maar jy wil grens toe. En Steyntjie. Hou 

jou hieruit. 

 

Dokter: Verpleegster! Kom nou hier! (Sy maak so. Kreun van Nissen) 

 

Scully: Kom matrone (Hy gaan) 

 

Matrone: En ons klein recce. Verkenningskommando. Jy dink oor julle skulpe, (Sy wys 

met ‘n bak hand ‘n oor langs haar kop - sy korrigeer haarself, spoeg die woord uit) 

‘wheel caps’ van terroriste kan afsny, en aan ‘n string ryg, aan ‘n fokkin tou, kan julle 

hier kom maak wat julle wil? 

 

Scully: (Off stage, by Nissen) Nurse, kom help. 

 

Vlokkie: Was jy al op die grens matrone? 

 

Scully: Matrone! 

 

Vlokkie: Of in Angola!? 

 

Dokter: (Op) Matrone, ek kan hoor hoe roep hulle daar vir jou. Kyk asb wat Nissen se 

probleem is en laat hy sy goedjies bymekaarkry. Hy gaan huis toe. Ek praat gou klaar met 

die mediese raad. 
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Matrone: (Sarkasties vir Dr) Goed dokter. Huis toe. Nissentjie na mamma toe. (Stap tot 

by Vlokkie) Ek hoef nie grens toe te gaan nie. Ek sien al die kak wat julle daar maak hier 

– op een hoop, in een saal. (Nou mik sy om na Nissen toe te gaan. Maar ons hoor skielik 

onaardse gille daar. Nurse kom ingehardloop, oor die verhoog soontoe. Dokter kom nou 

ook aangehardloop. In die geharwar mis almal Scully. Scully tree agteruit die saal binne, 

en retireer na sy bed. In ‘n stadium draai hy om en loop vorentoe en gaan lê op sy bed se 

voetenent. In ‘n saal waar mens aksie op die vloer kan sien, lê hy op die vloer voor sy 

bed. Die ander spelers bondel almal saam buite Nissen se deur – in die wings, stage 

links. Hulle draai een vir een weg en hang verslae in hul saal rond) 

 

Nurse: (Kom deur met sy trollie, en baie bloed, orals) Die keer haal hulle hom nie deur 

nie. (Sy bly soek oral in sy bebloede klere) Waar is daai lemmetjie? 

 

Dokter: (Langs haar) As dit nie weer die skalpel was nie. Toemaar verpleegster, ons sal 

dit nou kry. Dit moet iewers in daai bebloede beddegoed wees. 

 

Nurse: Hy het nog nie voorheen so gebloei nie.  

 

Dokter: Sien jy nie die lem nie? (Hulle is af) 

 

Steyn: Bliksem. Op die dag wat hulle hom huis toe stuur.  

 

Vlokkie: Arme drol. 

 

Frankl: Terwyl die dik matrone hier rondhang en kak soek. 

 

Matrone: (Kom deur met ‘n bebloede laken) Sies ga. (Sien klein Scully lê. Skop of stamp 

minagtend aan hom) En wat gaan meng jy jou daar in huh? 

 

(Scully roer nie. Steyn vlieg op)  

 

Steyn: Hansie, wats fout?  

 

Scully: (Roggel) 

 

Vlokkie: (Vinnig op) Bliksem, Hansie, wat gaan aan. 

 

(Die ander manne kom almal versigtig nader. Frankl tel Hansie op en sit hom op sy sy 

reguit op sy bed neer. As hy hom op sy rug draai, sien ons ‘n skalpel steek uit sy maag) 

 

Matrone: (Paniekerig) Gou, (Stamp aan die soldate) gaan haal Nurse. Hul moet die bed 

bring. 

 

Frankl: Se gat man. (Hy tel hom in sy arms op, soos ‘n babatjie) Waarnatoe moet ek hom 

vat? (POUSE. Hy sien Scully is dood) Dis te laat. 
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Vlokkie: (Wat omdraai en na die hoek van die verhoog loop) Hemel. 

 

Steyn: (Nader) My ou pellie. 

 

Annadale: (Aan matrone) Get him to the doctor. Its never too late. 

 

Matrone: (Staan in ‘n state of shock) 

 

(LIGTE DOOF) 

 

Toneel 14 

 

In silhoeët lig gebeur ‘n klomp goed nou stadig. Annandale pak sy tas. Die bedlampie 

brand. Die TV is ook aan, maar stil. Ons hoor Frankl wat sit en ‘n Koos du Plessis liedjie 

se akkoorde druk op sy kitaar. Na ‘n rukkie kom ‘n special lig aan op Vlokkie. 

 

Vlokkie: Ek het hom nooit vertel van die oranje necklace nie….Maar wie sou nou kon 

dink…die Skepper is soveel meer kreatief as ons. Hansie, ek weet jy kan my hoor daar 

waar jy nou is. Kyk, die necklace – een ou het dit gedra omdat hy iets wou vashou. Hy 

wou dit wat vir hom dierbaar, of ten minste kosbaar was, vashou. En dis ‘n slaggat, as 

mens kosbaarhede besit. Dis hoekom dit nie vir ons nice is hier nie. Want ons wil daar 

wees waar ons goeters is. Soms is die goeters mense. (Frankl se kitaar nou stil) 

 

Toe ek die ou inhaal en hom skiet, het ek geweet dis ek of hy. Ek het hulle agternagesit, 

omdat hulle op my geskiet het. So ‘dog eats dog’. En toe ek hom het, dog ek seker ek wil 

dit vir mense kan vertel. En toe ruk ek die stukkie tou van sy nek af.  Daar was kloooomp 

ivoorkraletjies aan. Maar die meeste het weggeval. Want ek was haastig. Want daar was 

nog van hulle - die mense van die ander stam, wat my wou skiet. 

 

(Hy sing) Hansie slim, berg wil klim….in die wye wêreld in, stok en hoed, pas hom goed, 

hy is vol van moed……(hy kan nie verder sing nie, soos die emosie in hom opwel…hy bly 

stil…) 


