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BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND BUITE HUIS, HARDE KLOP 

AAN DEUR.  KLOP WORD HARDER. 

1. LISA : (VAN DIEP BINNE HUIS) Ek kom! Ek kom! 

BYK  : DEUR WORD OOPGEMAAK. 

2. LISA : Hello? 

3. EMMA : Goeie môre my naam is Emma Le Roux, ek is hier vir die omsieners 

posisie.  

4. LISA : (VERLIG) Ja, ek is Lisa Combrink, kom asseblief in mejuffrou Le 

Roux. 

BYK  : DEUR MAAK TOE. 

5. LISA : My pa, uh,meneer Vermaak is (hier deur). 

6. GIEL : (VER AF) Lisa, wie’s dit?! Is dit Tomas? Is Tomas terug? 

7. LISA : (SUG) Volg my. 

8. EMMA : Bly mevrou ook hier? 

9. LISA : Noem my Lisa, en nee, ek (sal gek word) 

10. GIEL : (NADER) Tomas? Is dit jy? 

11. LISA : (GEÏRITEERD) Nee pa! Jy weet mos Tomas werk nog in die Midde-

Ooste. Hierdie is mejuffrou Le Roux, sy gaan na pa omsien. 

12. EMMA : Goeie more meneer. 

13. GIEL : Ja môre.  

14. LISA : Pa, asseblief. Ek het nie nou tyd hiervoor nie, ek is klaar laat! 

15. GIEL : Ja, ek weet, gaan dan en neem die meisietjie saam met jou. 



3 
 

3 
 

16. LISA : Nee, sy is hier om te help (TERWYL SY WEGLOOP) en ek moet 

gaan, baai!  

BYK  : DEUR SLAAN TOE. 

1. GIEL : (VIR HOMSELF) Altyd so bedonnerd. 

2. EMMA : Skies meneer? 

3. GIEL : (SARKASTIES) Ek sê my dogter is altyd so lieflik, (VIR SELF) sy was 

nooit so as `n klein dogtertjie nie, maar nou ja.  

4. EMMA : Uh, kan ek vir meneer iets kry om te drink of eet, dan leer ons 

mekaar ken? 

5. GIEL : Meneer, meneer, meneer... Dankie dat jy gekom het maar eh, jou 

dienste word nie meer benodig nie. 

6. EMMA : Ek’s jammer, maar meneer se dogter het my aangestel, ek kan nie 

die kontrak verbreek nie. 

7. GIEL : (VIR HOMSELF) Mens kan nie met haar stry nie (VIR EMMA) Lees 

jy? 

8. EMMA : Skies meneer? 

9. GIEL : Giel, my naam is Giel, geen ge-meneer nie. Ek vra lees jy? 

10. EMMA : Ek uhm, ek lees soms. 

11. GIEL : Jy kan nie hier werk as jy nie lees nie. Sien jy daardie boek daar, vat 

hom, gaan huistoe en kom terug as jy dit klaar gelees het. 

12. EMMA : Maar, ek... (DROOG OP) 

BYK  : ROLSTOEL ROL OOR HOUTVLOER. 

13. GIEL : (STEM WORD SAGTER SOOS WEG BEWEEG) Kom terug as jy dit 

klaar gelees het, dis al. Totsien. 
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BYK  : MUSIEK OP. DOOF UIT NA OGGEND, KLOP AAN DEUR. 

14. EMMA : Meneer Vermaak? Meneer Vermaak! 

1. GIEL : (VAN DIEP BINNE) Ja, die deur is oop! 

BYK  : DEUR WORD OOPGEMAAK. 

2. EMMA : Is meneer nie bang iemand besteel meneer as die deur nie gesluit is 

nie? 

3. GIEL : Giel, noem my Giel en ek is ook nie `n ‘oom’ nie, daar is niks hier om 

te steel nie. Het jy dit klaar gelees? 

4. EMMA : Noem my dan Emma. En ja ek het dit gelees. 

5. GIEL : En? Wat het jy gedink? 

6. EMMA : Uhhh 

7. GIEL : Ag toe, jy moes tog iets gedink het. 

8. EMMA : Wel, uhm ek het nogal gesukkel om in die storie in te kom maar na `n 

rukkie was dit fine. 

9. GIEL : Ja? 

10. EMMA : (ONSEKER) Dit was hartseer vir my. Al die karakters praat verby 

mekaar en lewe in `n tipe borrel wat hulle baie eensaam maak. 

11. GIEL : Slim kind. Nes die lewe. Mense praat en lewe gereeld verby mekaar. 

Prosa en poësie is ons enigste redding. Dit herinner ons aan ons 

swakhede en hopelik leer ons uit hierdie lesse.  

12. EMMA : Ja,  dis nogal scary om daaraan te dink. 

13. GIEL : Vreesaanjaend, nie scary nie. My kleinseun, Tomas verstaan stories- 

jy sou van hom gehou het- hy is nou in die Midde-Ooste, `n slim 
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knaap, hy’s nou 32, seker bietjie ouer as jy. Kyk, daar is `n foto van 

hom, op daai lessenaar. 

14. EMMA : O, ek sien ja. 

1. GIEL : (SPEEL MET HAAR) Aantreklik né? 

2. EMMA : (SKAAM) Uh, nogal ja. 

3. GIEL : Hy is nou betrokke by ‘Doctors Without Borders’. Ek weet nie 

hoekom hy so ver moes gaan nie maar nou ja. 

4. EMMA : Meneer (ONGEMAKLIK) ek bedoel Giel, jy moet seker baie trots 

wees op hom, ‘Doctors Without Borders’ is `n groot werk en honour. 

5. GIEL : (KORRIGEER) ‘Eer'. Ja wat, (MOMPEL) ek wens net hy wil terug 

kom. (VIR EMMA) Hy het altyd saam met my gelees, nou is hy weg. 

6. EMMA : Ek kan vir jou lees. 

7. GIEL : (MOMPEL) Dit sal nie dieselfde wees nie. 

8. EMMA : Ek kan probeer? (ONGEMAKLIK POUSE) Toe? Gee my kans.  

9. GIEL : (SUG) Nou goed. Kom sit hier en lees uit hierdie boek. 

BYK  : GERITSEL VAN PAPIERE. 

10. GIEL : Ah, hier, lees hierdie gedig vir my. 

11. EMMA : (LEES SONDER GEEN EMOSIE) Eugéne Marais, Winternag: O 

koud is die windjie en skraal en blink in die dof-lig en kaal. 

12. GIEL : Nee, nee man, jy lees dit nie reg nie, gee hier. 

BYK  : WEER GERITSEL VAN PAPIERE. 

13. GIEL : Woorde is nie net woorde nie man. Dis emosie, dis `n hele storie in 

een woord.  

14. EMMA : Ek’s jammer, ek... 
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15. GIEL : (VAL HAAR IN DIE REDE) Laat ek jou wys. Maak jou oë toe en 

luister. 

16. EMMA : Bedoel jy ek moet...uhm...(DROOG OP) 

 

1. GIEL : (HAAL DIEP EN STADIG ASEM) Luister mooi en gebruik jou 

verbeelding. 

2. EMMA : (SUG) Oukei.  

BYK  : SAGTE WIND IN A/G, ALS WAT HY LEES WORD UITGEBEELD 

DEUR BYKLANKE, SOOS BRANDE, GRAS WAT IN WIND WAAI 

ENS.  

3. GIEL : (STEM VERTEL `N STORIE) O koud is die windjie en skraal en blink 

in die dof-lig en kaal, so wyd as die Heer se genade, lê die velde in 

sterlig en skade. En hoog in die rande, versprei in die brande, is die 

grassaad aan roere soos winkende hande. O treurig die wysie op die 

ooswind se maat, soos die lied van `n meisie in haar liefde verlaat. In 

elk’ grashalm se vou blink `n druppel van dou, en vinnig verbleek dit 

tot ryp in die kou. 

4. EMMA : (UIT DIE VELD GESLAAN) Wow, dit was regtig mooi. 

5. GIEL : Maak weer jou oë toe. 

6. EMMA : Maar ek... 

7. GIEL : (VAL HAAR IN DIE REDE) Maak toe jou oë. Haal diep asem... in en 

uit, luister na die woorde en gee jou verbeelding vrye teuls. 

8. EMMA : (ONGEMAKLIKE LAGGIE) Uhm, ek weet nie of... 
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9. GIEL : (GEÏRITEERD, VAL HAAR IN DIE REDE) Sien, dit is nie dieselfde 

nie, net Tomas verstaan. 

10. EMMA : Nee wag, ek’s jammer, ek sal probeer. 

11. GIEL : (HALFHARTIG) Ag toemaar los dit. 

1. EMMA : Wel, wat anders wil jy vandag doen? TV kyk? Moet ek tee maak? Of 

wil jy parkie toe gaan? 

2. GIEL : Nee. Ek is nie meer lus nie en TV maak dat jou verbeelding vrot. 

3. EMMA : (ONGEMAKLIKE STILTE)  Wat het jy en Tomas altyd gedoen? 

4. GIEL : (STEEDS BIETJIE KNORRIG MAAR KIKKER EFFENS OP) Ons het 

altyd saam gelees en die verbeelding-speletjie saam gespeel. Hy 

was altyd so `n gelukkige kind. 

5. EMMA : Dalk kan jy vir my die verbeelding-speletjie leer?  

6. GIEL : Hû? 

7. EMMA : Ek hou van speletjies, ek leer vinnig. 

8. GIEL : (SUG) Nou goed, ek vertel jou iets, dan vertel jy my iets- als 

opgemaak natuurlik. 

9. EMMA : (HUIWERIG) Oukei, en dan? 

10. GIEL : Dan moet jy die storie nie net vertel nie jy moet dit voel. Maak jou oë 

toe, dit help my altyd. Ek sal begin. 

11. EMMA : Oukei ek is reg. 

12. GIEL : Daar loop `n man op die strand. Die golwe breek reg langs hom. 

BYK  : A/G KLANKE BEGIN SAGGIES TE SPEEL TERWYL KARAKTERS 

SE STEMME NOG DUIDELIK HOORBAAR IS. ONS HOOR WAT 

HULLE VERTEL DEUR BYKLANKE. 
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13. GIEL : Die wind waai sterk maar hy geniet die koue in sy gesig. Als is so 

rustig, maar skielik sien hy... (HANG) 

1. EMMA : Is dit nou ek? Oh uhm, skielik sien hy `n klein dogtertjie wat in die 

bosse staan en vir hom waai om nader te kom. Hy was eers onseker 

maar toe kom hy agter...(HANG) 

2. GIEL : Toe kom hy agter (DINK) dit is eintlik `n seun wat nes sy kleinseun 

lyk en besluit toe om nader te gaan. 

BYK  : MIDDAG, KLANKE VAN DIE SEE, SEEMEEUE EN DIE WIND. DIE 

KARAKTERS SE STEMME WORD VERVANG MET DIE 

OPGEMAAKTE KARAKTERS. 

3. MAN : Hallo, wat maak jy hier alleen? 

4. SEUN : Shhhhh, maak gou, dit gaan amper toe maak. 

5. MAN : Wat? Wat gaan? 

6. SEUN : Die deur (SOOS HY HARDLOOP) Volg my,maak gou! 

BYK  : BOSSE KRAAK EN BREEK SOOS MAN DEUR DIT HARDLOOP. 

7. MAN : Hoe ver is dit nog? 

8. SEUN : Net hier, kyk, kyk daar in die boom se stam. 

9. MAN : Dis `n deur! Waarnatoe lei dit? 

10. SEUN : Jy sal net weet as jy deur dit gaan, maar maak gou, dit gaan amper 

van die binnekant af gelsuit word.  

BYK: : DIE DEURKNOP DRAAI EN DIE DEUR KRAAK OOP. 

11. MAN : Maar dit is donker. 

12. SEUN : Gaan in! 
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BYK  : DIE DEUR TREK TOE SOOS DIE MAN INKLIM, ONS HOOR SY 

ASEMHALING EN VOETSTAPPE, SKIELIK VAL HY EN GIL. 

KRUISDOOF MET SIRENES, GEWEERSKOTE EN BOMME. 

1. MAN : Wat?! Waar is ek? 

2. SEUN : Die Midde-Ooste. 

3. MAN : (SKRIK) Is jy ook hier!   

4. SEUN : Natuurlik, passop! 

BYK  : `N BOM VAL NABY AAN HULLE. MANNE SKREE EN SKARREL 

ROND, GEWEERSKOTE. 

5. MAN : Wat maak ek hier? Ek wil nie hier wees nie. 

6. SEUN : Ons moet iemand hier red! 

7. MAN : Wie? Wie? 

8. SEUN : Sien jy daar ver, daai man met die dokters-uniform aan? Ons moet 

hom red voor hy seerkry! 

9. MAN : Hoe gaan ons dit doen? 

10. SEUN : Hier, gryp daardie helms en gewere, kom ons gaan. 

BYK  : KLANKE VAN HELMS AAN SIT TERWYL SKIETERY AANGAAN 

IN AGTERGROND. 

11. MAN : Ek is nie so seker hier oor nie. 

12. SEUN : Ons het nie nou tyd hiervoor nie, kom, ons moet gaan! 

BYK  : ASEMHALING (HARDER AS ANDER KLANKE), SKIETERY EN 

BOMME VAL OM HULLE.  

13. MAN 2 : (SKREE IN PYN) 

14. SEUN : Nee! Hy is geskiet! Kom, ons moet vinnig maak! 
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15. MAN : Hy is in die bors geskiet! Hoe gaan ons hom help? 

16. MAN 2: :  (KREUN IN PYN) 

17. SEUN : Ek, ek weet nie! Ek weet nie. 

BYK  : HARDE GELUID VAN GLAS WAT BREEK. OORLOG GELUIDE 

HOU OP, WEER TERUG IN DIE HUIS. 

1. GIEL : (UITASEM EN ONTSTELD) Dis genoeg!  

2. EMMA : Ek is jammer ek het probeer. 

3. GIEL : Gaan asseblief huistoe. Ek is nou moeg. 

4. EMMA : (TELEURGESTELD) Goed, ek sal net die glasstukke optel dan loop 

ek. Kan ek vir jou dalk tee of iets maak voor ek gaan? Iets om te eet? 

BYK  : ROLSTOEL ROL WEG. 

5. GIEL : (DOOF WEG) Nee dankie, ek wil nou gaan lê. 

6. EMMA : (VIR HAARSELF) Verdomp Emma! 

BYK  : OPTEL VAN GLASSTUKKE DOOF UIT, MUSIEK OP, KRUISDOOF 

MET OGGEND BY RUSTIGE KOFFIE WINKEL - VOËLS BUITE IN 

DIEP A/G. 

7. BAREND : (WARM) Emma! 

8. EMMA : (VRIENDELIK, KEN MEKAAR GOED) Barend, hoe gaan dit? 

9. BAREND : Goed, goed! Dis lekker om jou weer te sien. 

10. EMMA : Ja dit is, ek het reeds vir jou jou gunstelling bestel. 

11. BAREND : Dankie, jy weet tog altyd waarvan ek hou. 

12. EMMA : (LAG SAGGIES) Ja...(DROOG OP) 

13. BAREND : Is alles oukei? Toe jy my bel het jy bietjie ontsteld geklink. 

14. EMMA : (TWYFELEND) Ek’s fine, ek... ek weet nie. 
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15. BAREND : Is dit die nuwe familie? 

16. EMMA : Soort van. 

1. BAREND : Jy weet daar is baie ander families wat jou hulp nodig het en wat jou 

beter sal hanteer. Anders... het ons posisies oop by die hospitaal. 

Ons mis jou. 

2. EMMA : Dankie, maar, ek geniet dit om met families te werk. Dis net, die man 

vir wie ek werk, hy’s so anders. Daar is iets omtrent hom. 

3. BAREND : Ja? 

4. EMMA : Ek weet nie, hy’s vreemd. Ek kan hom nie plaas nie. Ek probeer om 

sy vertroue te wen maar jy weet hoe ouer mense is. 

5. BAREND : Ek weet hoe jy is. Ek kan sien jy gee om vir die ou man. Raak jy nou 

emosioneel betrokke? 

6. EMMA : (ONGEMAKLIK) Nee. Hy lewe in `n droom wêreld. En dit is so 

moeilik om deur te dring. 

7. BAREND : Baie ou mense raak seniel, versorg hom net en moet nie probeer om 

te betrokke te raak nie, (VERSAG) jy weet hoe dit eindig. 

8. EMMA : (IN GEDAGTE) Ja, maar dis nie wat ek bedoel nie, hy lewe letterlik in 

`n droom wêreld. Hy is `n wewenaar maar dis asof hy stories regtig 

weef soos `n meester, soos `n towenaar, dis eintlik nogal 

merkwaardig. Ek meen, wat hy my gewys het, geleer het, ek voel 

anders.  

9. BAREND : Wat bedoel jy? 

10. EMMA : Ag niks ek’s sommer simpel.  

11. BAREND : Jy is nooit simpel nie. 
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12. EMMA : Dankie. Ek moet gaan. 

13. BAREND : Maar jy het nounet eers hier aangekom? 

1. EMMA : Ek weet, ek’s jammer, ek wou nie jou tyd mors nie maar ek moet na 

hom toe teruggaan.  

BYK  : STOEL WAT SKUUR SOOS SY OPSTAAN. 

2. BAREND : (TELEURGESTELD) Goed. 

3. EMMA : (WARM) Barend, baie dankie dat jy tyd gemaak het om my te sien. 

Ek weet dit is seker baie besig by die hospitaal. Ek is jammer dat ek 

moet gaan. 

4. BAREND : (INTIEM) Jy weet ek sal altyd vir jou tyd maak (BEHEER HOMSELF) 

En in elkgeval, dokters moet ook die sonlig sien, anders lyk ons soos 

spierwit vampiere wat nooit die donker verlaat nie. 

5. EMMA : (LAG SAGGIES, GRAPPERIG) Ja jy’s seker reg, jy kort `n tan. Sien 

jou weer. 

BYK  : MUSIEK OP. DOOF UIT NA OGGEND, BUITE, KLOP AAN DEUR.  

6. EMMA : Meneer Vermaak? 

BYK  : KLOP. 

7. EMMA : Meneer Vermaak? Giel? 

BYK  : KLOP.  

8. EMMA : (SUG, DAN VIR HAARSELF) Dalk is die deur... 

BYK  : DEUR KNOP DRAAI EN DEUR MAAK OOP EN DAN WEER TOE 

RADIO AAN IN A/G RADIO-OMROEPERS GESELS EN LATER 

MUSIEK SPEEL. 

9. EMMA : (VIR HAARSELF) So gedink, (ROEP DAN) Giel? Giel? 
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10. GIEL : (KNORRIG) Ja, wat is dit? 

11. EMMA : (LOOP NADER AAN HOM) Ek wou net sê ek is jammer oor gister.  

1. GIEL : Dit is nie jou skuld nie. Kom sit. 

BYK  : STOEL KRAAK SOOS SY SIT 

2. EMMA : Ek sal dit nie weer doen nie. 

3. GIEL : Dit was ek wat die storie in daardie rigting laat beweeg het...my 

kleinseun, eh...in elkgeval. Ek het tee gemaak, wil jy bietjie hê? 

4. EMMA : Het jy dit op jou eie gemaak? 

5. GIEL : Net omdat ek in `n rolstoel is beteken dit nie ek is heeltemal 

hulpeloos nie. 

6. EMMA : (VRIENDELIK) Nee, seker nie. 

7. GIEL : Hier, neem `n koppie. 

BYK  : KOPPIE WAT KLINK SOOS HY DIT AANGEE. 

8. EMMA : Dankie. (SLUK VAN DIE TEE) Mmm, dis lekker. 

9. GIEL : (GEE LAGGIE) My tee was nog altyd `n meesterstuk. So, eh, vertel 

my bietjie meer van jouself.  

10. EMMA : (DINK RUKKIE) Wel, ek het groot geword in Pretoria met `n enkel 

ma. Ek wou altyd `n prokureur word maar het medies gekies, nes my 

suster. Ons het albei daarin presteer. Ek het vir `n paar jaar in die 

hospitaal gewerk maar ek het gevind ek geniet dit meer om direk by 

families betrokke te wees. Daarom het ek versorging gekies, en, wel, 

hier is ek.  

11. GIEL : Hmm, van `n prokureur na `n dokter, interessant. En wat doen jou 

suster nou? Is sy ook `n dokter?  
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12. EMMA : (HARTSEER) Nee, ongelukkig nie. Sy is oorlede. 

13. GIEL : (ONGEMAKLIK) O, ek is jammer.  

1. EMMA : Dis fine. Dit het so twee jaar terug gebeur, ek’s oor dit. 

2. GIEL : Nogal `n brawe dame om so vinnig ‘oor dit’ te wees. 

3. EMMA : Ek bedoel net, ek het aanbeweeg, ek moes. 

4. GIEL : (GELUID VAN ONGELOOF) Wat het gebeur ? 

5. EMMA : Kar ongeluk. Daai aand (ONTSTELD) ons het baklei en (POUSE) ek 

wil nie regtig hieroor praat nie. 

6. GIEL : Ek verstaan. Maar dit lyk my jy blameer jouself, dis nie goed vir jou 

geestestoestand nie. Glo my, ek weet. Toe my vrou oorlede is moes 

ek deur dit werk en dit was moeilik, maar mens moet dit doen.  

7. EMMA : Mmm (PROBEER ONDERWERP VERANDER) Gaan ons die 

verbeelding-speletjie weer speel? 

8. GIEL : Ons kan. Wat van jy begin die storie vandag. 

9. EMMA : (ONSEKER) Is jy seker? 

10. GIEL : Ja, asseblief.  

11. EMMA: : Uhm oukei (DINK). Diep in die Knysna woud was daar `n houtkapper 

se dogter, Karlien, wat uitgestuur was om patats te gaan kry by hulle 

bure. Karlien se ma  was baie siek, so sy moes gou maak.  

12. GIEL : En sy het `n suster gehad. 

13. EMMA: : (EFFE ONSEKER) Haar suster Hanna moes saam met haar die 

patats gaan haal. Die bure het ver weggebly en die bos was dig en 

donker. Maar die dogters was oud en wys genoeg om in die bos in 

gestuur te word. Hulle ma was te siek om kos te gaan haal.  
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BYK  : OGGEND IN KNYSNA WOUD, VOËLS SING. 

14. KARLIEN : Ons moet gou maak Hanna. 

1. HANNA: : Ek weet, ma lyk regtig sleg, ek hoop sy raak nie erger nie. 

2. KARLIEN : Sy sal nie. Ons moet net vinniger loop. 

3. HANNA : (ONGELUKKIG) Ek weet maar my voet is nog seer en opgeswel na 

daai skerpioen my gesteek het. 

4. KARLIEN : Maar dis al vier dae terug? Dalk moet jy net terug gaan. 

5. HANNA : Nee, ek gaan jou nie alleen laat loop nie. 

6. KARLIEN : Ek ken die pad soos die palm van my hand en in elkgeval, ek is die 

ouer suster, ek is veronderstel om vir jou uit te kyk, nie die anderkant 

om nie. 

7. HANNA : Maar nie eers jy sal die olifante hoor kom nie. 

8. KARLIEN : (LIG) Jy ook nie, terloops, hoe gaan jy weghardloop met jou lui voet? 

9. HANNA : Dis nie `n lui voet nie en jy weet ek klim bome beter as enigeiemand. 

10. KARLIEN : (TERGEND) Nie beter as ek nie, dalk sal dit veiliger wees as jy 

teruggaan. 

11. HANNA : (SNAK NA ASEM) Kyk! Daar is `n Knysnaspeg! 

12. KARLIEN : Ag is nie. 

13. HANNA : Ek belowe! Kyk daar. 

14. KARLIEN : (SUKKEL OM TE VIND) Ek kan hom nie sien nie. 

15. HANNA  : Daar! Kyk, van daardie mik reguit op, regs, daar, tussen die blare. 

Daar beweeg hy, sien jy? 

16. KARLIEN : (BESEF) Ja! Ek sien! Shoe, hoe op aarde het jy dit gesien? 

17. HANNA : Ek het hom eers gehoor. 
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18 KARLIEN : (ONGELOOF) Regtig? 

19. HANNA : Ek weet jy glo my nie maar ek het hom tog gekry. 

1. KARLIEN : ‘Elkgeval, jy moet nou regtig terug gaan. 

2. HANNA : Nee, ek kom saam. 

3. KARLIEN : (FRUSTREERD) Hanna, asseblief, jy hou my net terug en ek moet... 

4. HANNA : (VAL HAAR IN DIE REDE) Shhhh! 

5. KARLIEN : Moet my nie sê jy sien nou weer `n skaarse voël nie.  

6. HANNA : (DRINGEND, FLUISTER) Shhh, daar is iets daar in die bos. 

7. KARLIEN : Ag hou op man, ons het nie tyd hiervoor nie. 

BYK  : DIE VOËLS IS SKIELIK STIL. 

8. HANNA : (VREESBEVANGE, FLUISTER) Dis `n olifantbul, (BANGER)  ek dink 

dis dalk Oupoot. 

9. KARLIEN : (SENUWEEAGTIG) Waar? 

10. HANNA : Daar, agter daardie ver Wildemoerbei-Bos en Witstinkhout. 

11. KARLIEN : (BANG) Beweeg stadig agtertoe.  

12. HANNA : Wat as hy ons gesien het? 

BYK  : `N ENKELE TAKKIE KRAAK. 

13. KARLIEN : Hanna, ons moet... 

BYK  : BOSSE BREEK EN OLIFANT TROMPETTER SOOS HY STORM. 

14. KARLIEN : (SKREE) Hardloop! 

15. HANNA : (SKREE VREESBEVANGE) 

BYK  : BOSSE BREEK STEEDS EN OLIFANT TROMPETTER. 

16. KARLIEN : (HAAL FRANTIES ASEM, SY HARDLOOP)  
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BYK  : VOETSTAPPE SOOS SY HARDLOOP, DIE TROMPETTER DOOF 

UIT IN A/G SOOS KARLIEN VER WEG BEWEEG. VOETSTAPPE 

WORD STADIGER. 

1. KARLIEN : (UIT ASEM) Hanna? (BEKOMMERD) Hanna? (FRANTIES, ROEP 

UIT) Hanna? Hanna?! 

BYK  : VOËLS MAAK WEER GELUIDE MAAR SAGGIES ASOF 

WAAKSAAM. 

2. KARLIEN : Hanna? Aggenee, nee, Here asseblief! 

3. LUKAS : Hallo? 

4. KARLIEN : (SKRIK) Wie is jy? 

5. LUKAS : Lukas. Ek is `n houtkapper wat hier naby bly. 

6. KARLIEN : Ek het nog nooit van jou gehoor nie... (VIR HAARSELF) ek het nie 

tyd hiervoor nie, ek moet my sussie kry. 

7. LUKAS : Wat het gebeur? 

8. KARLIEN : (ANGSTIG) Oupoot het ons gestorm en nou is my sussie 

weg...(ONTSTELD) ek dink sy het heeltemal in ‘n ander rigting as ek 

gehardloop... maar ek kan haar nie vind nie... ek is bang 

sy....(DROOG OP) 

9. LUKAS : (VERTROOSTEND) Toemaar, ek sal jou help om haar te kry.  

10. KARLIEN : (VIR HAARSELF) Sy moes nooit saamgekom het nie, ek het geweet 

en ek het haar probeer waarsku, ek moes strenger wees, of ek moes 

seker maak sy het saam met my gehardloop...(DROOG OP) 

11. LUKAS : Kom ons stap stadig terug, ons sal haar vind. 
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12. KARLIEN : (VIR HAARSELF) Ek moes beter geweet het. Wat gaan pa sê? 

(MEER ONTSTELD) En ma...(HANG) 

13. LUKAS : (OPGEWONDE) Kyk daar! 

14. KARLIEN : (HOOPVOL) Waar? 

1. LUKAS : Hier kom sy! 

2. KARLIEN : Ek sien haar nie? 

3. LUKAS : Dis omdat jy te laag kyk, kyk hoër. Daar? Sien jy? Sy vlieg! Hier kom 

sy, sy gaan reg bo ons koppe vlieg! 

BYK  : KOPPIE WORD HARD NEERGESIT OP PIERING. WEER TERUG 

IN GIEL SE HUIS. 

4. EMMA : Bo ons koppe vlieg? Maar dit is mos onmoontlik? 

5. GIEL : Alles is moontlik in jou verbeelding. Jy kan enigeiets doen en 

enigeiemand sien. 

6. EMMA : (OPGEWONDE) Kom ons gaan terug, ek wil weer vir Hanna sien. 

7. GIEL : Eh, nie nou nie. Ons moet ongelukkig nou ophou. 

8. EMMA : Hoekom? 

9. GIEL : Ek sien nou eers die tyd. Ek verwag `n oproep. 

10. EMMA : O, van wie? 

11. GIEL : Van Tomas. Lisa het my vroeër gesê hy gaan probeer bel. Die sein is 

baie swak waar hy is en hy is altyd besig. Klink my hulle werk hulle 

amper dood. 

12. EMMA : Ja dit is nogal `n rowwe werk. Tomas is baie braaf en toegewyd om 

daarby betrokke te wees. `n Regte held. 
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13. GIEL : (TROTS) Ja hy is. Maar hy sal `n held wees of hy nou daar werk of 

hier, waar dit veiliger is.  

14. EMMA : Seker, ja. 

1. GIEL : In elkgeval. Die stories, my verbeelding help my altyd om weg te kom 

van al die bekommernis. Dit help my om als beter en meer 

interessant te maak.  

2. EMMA : Maar jy is mos klaar interessant genoeg. 

3. GIEL : (SNORK IN ONGELOOF) Net omdat ek my verbeelding gebruik. 

4. EMMA : Kan ek nog tee maak terwyl jy wag? 

5. GIEL : Ja dankie, ek verwag die oproep nou enige tyd. As hy bel kan jy dalk 

ook met hom praat, jy sal baie van hom hou! 

6. EMMA : Ek is seker ek sal. 

BYK  : MUSIEK OP, DOOF UIT NA KETEL WAT KLAAR KOOK. 

7. EMMA : Nog `n bietjie tee? 

8. GIEL : Is dit nou al die tweede pot? 

9. EMMA : Dis reg. 

10. GIEL : (VIR HOMSELF) Waar is Tomas? Hy moes lank terug al gebel het.  

11. EMMA : Dalk het iets voorgeval.  

12. GIEL : (ONGELOWIG) Ek weet nie. Ek hoop als is reg. 

13. EMMA : Ek is seker dit is. Jy het self gesê die sein is swak.  

14. GIEL : (SUG) Ja, jy’s seker reg. 

15. EMMA : So nog tee? 

16. GIEL : (TELEURGESTELD) Nee dankie. Ek’s nou moeg, ek dink ek gaan 

nou rus. 
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17. EMMA : Maar wat van die oproep? Wat van aandete? 

18. GIEL : Ek’s nie honger nie. Dis nou te laat. Hy gaan nie bel nie. Hy slaap 

seker al. (INTIEM SOOS `N PA) Seker heeltemal gedaan. 

1. EMMA : Dalk bel hy môre oggend? 

2. GIEL : Hmmm ja. Totsiens Emma. Ek gaan nou slaap. 

3. EMMA : Totsiens...(HARTSEER VIR SY PART) Sien jou môre. 

4. GIEL : Ja, môre. (PROBEER OPTIMISITES WEES) môre gaan ons op `n 

ander avontuur!  

BYK  : MUSIEK OP, KRUISDOOF NA OGGEND KLANKE VAN KOFFIE 

WINKEL. 

5. BAREND : So werk jy nog vir die Vermaak familie? 

6. EMMA : Vir die afgelope drie maande, ja. Dit is regtig lekker. 

7. BAREND : Ek is baie bly vir jou. 

8. EMMA : Ek is net bekommerd oor die ou man se kleinseun. 

9. BAREND : Hoekom? 

10. EMMA : Hy is betrokke by ‘Doctors Without Borders,’ in die Midde-Ooste, 

maar hulle het drie maande laas van hom gehoor. 

11. BAREND : Hmmm, dit klink nie te goed nie. Maar, somtyds is dit moeilik om te 

kommunikeer van daardie plekke af.  

12. EMMA : Ek weet, maar hulle verhouding is so sterk. Ek is seker Tomas sou `n 

plan probeer maak het. 

13. BAREND : (BIETJIE JALOERS) Tomas? Jy praat van hom asof jy hom 

persoonlik ken. 

14. EMMA : Wel, Giel praat so baie oor hom, dit voel amper asof ek hom ken. 
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15. BAREND : Ek hoop mnr. Vermaak hoor gou van hom. So wat doen jy als om 

hom besig te hou? 

16. EMMA : (LAG SAGGIES) Dit is meer wat hy doen om my besig te hou.  

1. BAREND : Wat bedoel jy?  

2. EMMA : Ons maak stories op vir mekaar, lees verhale en poësie...dit klink 

simpel maar dit voel regtig asof, asof dit my hele lewe verander het. 

3. BAREND : (ONGEMAKLIK) Dit klink soos goed wat mens met `n geliefde sou 

doen. 

4. EMMA : Hy...(POUSE) hy is `n liefie, nogal, maar nie in die manier wat jy dink 

nie. Eerder soos die pa wat ek nooit gehad het nie.  

5. BAREND : Dit klink als baie vreemd. 

6. EMMA : Dit is vreemd op `n manier. Dit is vreemd en tog fantasties om sulke 

avonture te beleef.  

7. BAREND : Avonture? As jy so sê. 

8. EMMA : In elk geval, ek moet gaan, Giel wag seker al vir my. Ek het reeds 

aan `n storie gedink wat ek gaan vertel. 

9. BAREND : (TELEURGESTELD) Goed. Baai Emma (HOOPVOL) sien jou gou 

weer. 

BYK  : STOEL SKUUR SOOS EMMA OPSTAAN. 

10. BAREND : Emma, wees net versigtig, jy weet hoe hierdie storie eindig. 

11. EMMA : (AMPER KATTERIG) Ek weet Barend, jy hoef my nie te herinner nie. 

(VOEL SLEG) Jammer, ek, ek is maar net bekommerd oor Tomas en 

Giel. Baie dankie dat ons kon koffie drink, dit is altyd so lekker. 

12. BAREND : (INTIEM) Vir my ook. Ons moet dit meer gereeld doen. 
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13. EMMA : (VRIENDELIK) Verseker! 

BYK  : MUSIEK OP,  DOOF UIT. LAAT OGGEND, DEUR MAAK OOP. 

1. EMMA : (SOOS SY INLOOP) Giel? Ek is hier. Jy gaan vandag se storie so 

geniet, ek het heel aand lank beplan. (STILTE) Giel? 

BYK  : VOETSTAPPE SOOS SY OP DIE HOUTVLOER LOOP. 

2. EMMA : Hier is jy! Het jy gehoor wat ek gesê het ek... Giel? Wat is fout? 

3. GIEL : (GEBROKE) Daar, op die tafel, die brief. 

BYK  : PAPIER RITSEL SOOS EMMA DIT OOPVOU OM TE LEES. 

4. EMMA : (LEES) Geagte mnr. Vermaak, ons is baie jammer om u in kennis te 

stel dat Tomas Combrink (GESKOK) oorlede is. Ek is so jammer 

Giel. 

5. GIEL : ‘Geweet daars `n rede dat hy nie bel nie. 

6. EMMA : Maar, wanneer, hoe? 

7. GIEL : Lees klaar.  

BYK  : PAPIER HANTEER. 

8. EMMA : Hy het siek geword en hulle kon hom nie huistoe stuur nie. Dit is 

verskriklik. 

9. GIEL : Hmf.  

10. EMMA : Is daar iets wat ek kan doen? 

11. GIEL : Nee, gaan asseblief huistoe. Ek wil net alleen wees. 

12. EMMA : Ek dink nie jy moet nou alleen wees nie. 

13. GIEL : Asseblief Emma. 

14. EMMA : (SAG) Goed, ek sal more weer terug kom. 



23 
 

23 
 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND VOOR GIEL SE VOORDEUR. 

KLOP AAN DEUR. KORT POUSE. MEER DRINGENDE KLOP. 

15. EMMA : Giel! Dis Emma! Giel? (VIR HAARSELF) Hoekom is die deur gesluit? 

BYK  : KLOP HARDER. 

1. EMMA : Giel?! Asseblief maak oop!  

BYK  : SOEK FOON IN HANDSAK, KNOPPIES DRUK OP SELFOON. 

FOON LUI OP FILTER. 

2. LISA : (FILTER) Hello Lisa Combrink wat praat. 

3. EMMA : Lisa, dis Emma, ek is by jou pa se huis maar daar is geen antwoord 

nie ek is bekommerd dat hy... 

4. LISA : (VAL HAAR IN DIE REDE) Hy wil niemand sien nie. Ek was ook 

vroeg vanoggend daar en hy wou my nie eers inlaat nie. (SUG) 

Tomas was my pa se hele lewe. Na Tomas weg is het my pa 

verander en baie meer knorrig geword, ek weet regtig nie wat nou 

gaan gebeur nie. 

5. EMMA : Is...is jy seker hy het nie dalk seergekry of iets nie? 

6. LISA : Ek is seker. Hy raak soms so. Die beste ding om te doen is om hom 

alleen te los totdat hy reg is om mense te sien. 

7. EMMA : Ek weet darem nie? 

8. LISA : (LIGGIES KATTERIG) Ek sal weet. Hy is my pa. 

9. EMMA : Ek’s jammer, ek is net bekommerd oor hom. 

10. LISA : Ek is ook jammer. Maar daar is niks anders wat ons kan doen nie. 

11. EMMA : (SUG) Hoe voel jy vandag?  
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12. LISA : (DOODS) Ek weet nie. Gister toe jy my bel was ek nog in skok en 

baie emosioneel, nou voel ek net niks.  

13. EMMA : Dit is seker baie moeilik om die nuus te verwerk. 

1. LISA : Ek verstaan net nie hoekom hulle ons nie vroeër laat weet het nie. 

Hulle moes `n plan gemaak het. 

2. EMMA : Ek weet, dit is baie ontstellend. 

3. LISA : Ek moet gaan Emma, praat later, en moenie oor my pa bekommer 

nie, hy sal oopmaak wanneer hy voel hy wil.  

BYK  : FOON SNY DOOD. MUSIEK OP. DOOF UIT NA OGGEND, KLOP 

AAN DEUR, HARDE, VINNIGE KLOP, DAN STADIGE EN HARDE 

KLOPPE. 

4. EMMA : Giel? Asseblief maak oop. Giel? Die is nou al die tweede week wat 

ek kom klop, jy kan nie jouself verewig daarbinne toesluit nie! Giel! 

BYK  : KLOP, POUSE, KLOP, LANGER POUSE. 

5. EMMA : (SUG, PRAAT HARD ASOF DEUR DIE DEUR PRAAT) Ek het al 

soveel gelees. Marais, Totius, Schoeman, van Heerden. Dit is 

amazing, ek bedoel wonderlik. Ek sien die lewe heeltemal anders. 

Als is, meer gekompliseerd, maar beter. Ek het `n gedig ontdek wat 

my eintlik baie aan jou laat dink. 

BYK  : ROMMEL DEUR HAAR SAK, PAPIERE VOU OOP. 

6. EMMA : Ek gaan jou nie sê wie dit geskryf het nie, jy moet raai. Die oue wilg 

se takke het al dae, dae lang, vergeeld, vergaan, in wind en kou, 

armoedig neergehang. Die flenters lê by hope langs- 

BYK  : GELUID VAN DEUR WAT VAN DIE BINNEKANT AF OOPSLUIT.  
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7. EMMA : Giel? 

BYK  : DEUR KRAAK OOP. 

1. GIEL : (KWAAI MAAR TONG IN DIE KIES) Ek kan nie dat Die Oue Wilg so 

mishandel word nie.  

2. EMMA : (VERBAAS) Ek het sommer geweet jy sou reg raai. 

3. GIEL : Natuurlik. Totius is een van my gunstellingdigters. 

4. EMMA : (SOOS SY INLOOP) En myne. Sy gedigte is so spesiaal. 

BYK  : ROLSTOEL ROL OOR HOUTVLOERE 

5. GIEL : Ja. 

6. EMMA : (SAG) Dankie dat jy vir my oopgemaak het. Dit is seker nogsteeds 

baie moeilik vir jou. 

7. GIEL : Hhm. Ek eh, ek het nie tee gemaak nie. 

8. EMMA : Dis reg, laat ek asseblief vir ons maak. 

9. GIEL : Nou goed. 

BYK  : TV GAAN AAN IN AGTERGROND SOOS KLANKE VAN 

PIERINGS EN LEPELS KLETTER EN KETEL WAT KOOK. 

10. EMMA : (VERBAAS, ROEP UIT NA HOM) Kyk jy TV? 

11. GIEL : Hou my besig. 

BYK  : KETEL KOOK STEEDS. 

12. EMMA : (UIT KOMBUIS) Ek dog TV is so vervelig vir jou? (GEEN 

ANTWOORD VAN HOM)  

13. EMMA : Is jy weer lus vir `n avontuur? 

14. GIEL : Nie vandag nie. 

BYK: : ROER TEE. 
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15. EMMA : Ag toe? Hier is jou tee. 

16. GIEL : Dankie. 

1. EMMA : Of wat van ek lees vir jou? 

2. GIEL : Ek kyk nou die program. 

3. EMMA : (BEKOMMERD) Ons avonture is meer interessant as TV. 

BYK  : DIE TV STEEDS AAN EN GIEL ANTWOORD NIE. 

4. EMMA : Jy het altyd gesê TV het geen verbeeldingskrag nie. Dit voer als vir 

`n mens. 

5. GIEL : Dit is `n goeie program die. 

6. EMMA : `n Program oor tuinwerk lyk nie baie interessant vir my nie. 

7. GIEL : (KWAAI) Wel dit is vir my en ek kan niks hoor as jy die heletyd klets 

nie! 

8. EMMA : (TELEURGESTELD) Ek is jammer. 

BYK  : TV SPEEL NOG IN AGTERGROND.  

9. EMMA : (BRAAF) Ek het die ander dag `n vreemde man gesien wat `n groot 

swart haas vasgehou het. Toe ek nader stap, het die haas skielik vir 

my gekyk asof hy vir my iets wou sê. Ewe skielik toe maak hy sy 

mond oop en sê...(HANG) 

10. GIEL : Hase kan nie praat nie.   

11. EMMA : (SUG) Dié haas kon. 

12. GIEL : Pratende hase is kinderstories, soos my dogter sou sê. 

13. EMMA : Maar dit was nie nou die dag nie. 

14. GIEL : Dit maak nie saak nie. 

15. EMMA : Vir my maak dit saak.  
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BYK  : TV SPEEL STEEDS IN AGTERGROND. 

1. EMMA : (TELEURGESTELD) Ek kan nie net hier sit en kyk hoe jy voor die TV 

verlep nie.   

BYK  : TV SE KLANK. 

2. EMMA : (SUG) Nou goed, dan gaan ek maar, tot more. 

BYK  : MUSIEK OP. DOOF UIT NA OGGEND BY GIEL SE HUIS, DEUR 

MAAK OOP. 

3. EMMA : Hallo? Ek’s hier. 

BYK  : TV SPEEL STEEDS IN AGTERGROND. 

4. EMMA : (LOOP NA GIEL) Hello Giel. 

5. GIEL : (NORS) Ja. 

6. EMMA : (VIR HAARSELF, KWAAD) Waar is die verdomde (SOEK) ah, hier. 

BYK  : DIE TV WORD AFGESKAKEL. 

7. GIEL : (KWAAD) Ek was besig om daardie program te kyk! 

8. EMMA : Jy kan nie elke dag hier sit en TV kyk nie, jou verbeelding gaan 

doodgaan, dit gaan vrot. 

9. GIEL : Ek is klaar met verbeelding en drome, dis al wat dit op die ou end is, 

net drome. 

10. EMMA : Dis nie waar nie. Dit voel soms meer eg vir my as die werklike 

wêreld. 

11. GIEL : Dan het jy jou kop verloor. Ek is jammer ek was deel daarvan, ek 

moes nooit... 
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1. EMMA : (VAL HOM IN DIE REDE) Jy moet nooit weer jammer sê nie. Wat jy 

vir my geleer het, het my hele uitkyk verander. Ek kyk nou anders na 

die lewe. (GIEL ANTWOORD NIE) Hoe kan jy vergeet hoe dit voel 

om soveel te skep: stories, gevoelens, prentjies, musiek, avonture... 

2. GIEL : (VAL HAAR IN DIE REDE) Hou net op! Ek het nie vergeet nie...dit is 

die hele probleem. Elke keer as ek my verbeelding probeer gebruik 

dink ek aan hom. Elke keer as ek iets probeer sien, sien ek sy gesig 

en elke keer as ek iets probeer opmaak...(GEBROKE) dan verbeel 

ek dat hy steeds lewe. 

3. EMMA : (SUG SAG EN HARTSEER VIR SY PART) 

4. GIEL : Maar as ek my oë oopmaak dan weet ek dis nie waar nie. Hy is weg! 

En geen van my drome kan hom ooit terug bring nie. 

5. EMMA : Ek...(DROOG OP) 

6. GIEL : Dit is hoekom ek net TV kyk, dit is te seer om aan hom te dink. Die 

TV vul my gedagtes sodat ek nie aan hom hoef te dink nie.  

7. EMMA : Ek verstaan. 

8. GIEL : Nee jy verstaan nie, hoe kan jy?! 

9. EMMA : (MOEILIK VIR HAAR) Onthou jy nie? Ek het ook al iemand so na 

aan my verloor. My suster. 

10. GIEL : O...(ASOF HY EWE SKIELIK ONTHOU) Maar dis nie dieselfde nie. 

11. EMMA : Miskien nie. Maar sy was die belangrikste mens vir my, en dit is 

presies dieselfde.  

12. GIEL : (SNORK IN ONGELOOF)  
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1. EMMA : Toe ek jou ontmoet het, het ek nie geweet hoeveel seer ek nog met 

my gedra het nie. Maar toe ek leer om my verbeelding te gebruik en 

my emosies te ondersoek deur storievertelling, het ek stadig 

genesing gevind. 

2. GIEL : Klink soos bol vir my. 

3. EMMA : Dit is nie. Elke aand na ons kuiers, het ek my verbeel ek sien haar. 

Ek het verbeel sy is lewendig, nie hier op aarde nie maar iewers 

heeltemal beter. Ek kon nie haar by daai plek sien nie natuurlik- sy 

het my ontmoet in `n tussen-in wêreld. 

4. GIEL : (GEÏNTERESEERD TEEN BETER WETE) Ja? 

5. EMMA : Dit was `n mooi plek, lig en vol vrede. Sy het so baie geglimlag. Ons 

het gepraat en gelag en sy het my vertel hoe gelukkig sy is en hoe sy 

geen pyn meer voel nie. Hoe sy my nie blameer vir wat gebeur het 

nie. Ek het haar vertel hoe ek haar mis, maar sy het gesê: dis net vir 

`n kort rukkie en dat ons mekaar weer eendag sal sien, in dieselfde 

wonderlike plek waar sy nou is. 

6. GIEL : En (HUIWERIG) glo jy dit? 

7. EMMA : Beslis, met my hele hart. Daardie oomblikke...het so werklik gevoel, 

ek sal dit nooit vergeet nie. 

8. GIEL : (NADENKEND) Dalk kan sy met Tomas praat. 

9. EMMA : Dit was eintlik `n hele rukkie terug. 

10. GIEL : Hoekom? 
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1. EMMA : Want sy het vir my gesê dat ek aan ander goed moet begin dink en 

droom. Dat sy eintlik heeltemal oukei is en dat sy nie elke keer na die 

tussen-in plek toe wil kom nie. 

2. GIEL : (AMPER ONTSTELD) Maar hoekom nie? Hoekom kon julle nie vir 

altyd mekaar sien nie? 

3. EMMA : (VERTROOSTEND) Want sy het geweet ek sou nooit my eie lewe lei 

as sy nie permanent weg gaan nie. 

4. GIEL : Dit klink onregverdig vir my. 

5. EMMA : Aan die begin het dit vir my ook so geklink, tot ek besef het, dat ek 

haar altyd saam met my dra, waarokal ek gaan en dat sy altyd net 

die beste vir my wou hê. Ek moes die moeilike besluit maak en vir 

haar baai sê, of eerder `n ‘tot later.’ 

6. GIEL : Ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. 

7. EMMA : Ek is seker jy het die krag om uiteindelik dit te kan doen. Jy kan self 

vir Tomas ontmoet in daardie tussen-in plek. 

8. GIEL : Ek dink nie hy sal kom nie. 

9. EMMA : Natuurlik sal hy. Ek is seker hy sou wat wou gee om jou weer te sien. 

Dalk kan julle daar die verbeelding-speletjie speel soos in die ou dae.  

10. GIEL : (MEER OPTIMISTIES) Dalk. 

11. EMMA : Dit is waar wat jy sê, hy is nie meer hier in dié wêreld nie, en sal 

nooit wees nie; maar hy kan altyd in die tussen-in plek wees, tot hy of 

jy reg is om te sê ‘tot later.’  

12. GIEL : Ek sal daaroor dink, maar ek wil nou rus. 

13. EMMA : Ek het dan nounet hier aangekom. 
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1. GIEL : Ek weet, maar ek’s nou moeg. Ons kan môre weer gesels. 

2. EMMA : Nou goed Giel. Tot later dan...  

BYK  : SY STAAN OP, LOOP UIT EN MAAK DIE DEUR AGTER HAAR 

TOE. MUSIEK OP. KRUISDOOF MET BINNEVERTREK, DAG, 

SELFOON WAT LUI, HOU OP LUI WANNEER EMMA 

ANTWOORD. 

3. EMMA : Hi Barend, dis lekker om van jou te hoor. 

4. BAREND : (FILTER) Emma, luister, daar is nie tyd nie, ek dink die ou man wat jy 

opgepas het is sopas opgeneem in die hospitaal na `n hartaanval. 

5. EMMA : Wat! 

6. BAREND : (FILTER) Hy is meneer Vermaak? Korrek? 

7. EMMA : Ja! Ek kom so gou as moontlik!  

BYK  : MUSIEK OP. DOOF UIT NA DAG, HOSPITAAL GELUIDE. 

8. LISA : Emma! Ek wou jou nounet bel. 

9. EMMA : (UITASEM) Ek het gekom so gou as wat ek kon. 

10. LISA : Hoe het jy geweet? 

11. EMMA : Ek het `n vriend wat (STEEDS UITASEM) `n dokter is en... 

12. LISA : (VAL HAAR IN DIE REDE)Toemaar, ek sal later uitvind. 

(HARTSEER) Hy is stabiel vir die oomblik maar die dokters het nie 

baie hoop vir hom nie (POUSE) hy wil jou baie graag sien. 

13. EMMA : (VIR OOMBLIK GESKOK) Vir my? Oukei. 

BYK  : HOSPITAAL DEUR SWAAI OOP. GELUIDE VAN MASJIENE WAT 

PIEP EN SUURSTOF MASJIEN. 

14. EMMA : (VIR HAARSELF) Ai, Giel (DROOG OP) 
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1. GIEL : (DEUR SUURSTOF MASJIEN) Ek het gehoop jy kom gou. 

2. EMMA : Natuurlik! Wat het gebeur? 

3. GIEL : Ek, ek kan nie mooi praat deur die suurstofmasker nie, help my om 

dit af te haal. 

4. EMMA : Dis nie `n goeie idee nie, jy het dit nodig. 

5. GIEL : Net vir `n oomblik, asseblief. 

6. EMMA : Nou goed. 

BYK  : SY HAAL DIE MASKER AF. 

7. GIEL : Dis beter. Dankie. 

8. EMMA : Wat het gebeur? Het jy enige iets nodig? Water of... 

9. GIEL : (SWAK, VAL HAAR IN DIE REDE) Nee, ek is reg. Ek het gedoen wat 

jy gesê het. Die tussen-in plek. 

10. EMMA : Maar hoe het jy...(HANG) 

11. GIEL : (AMPER TRANERIG VAN GELUK) Ek het hom weer gesien...en jy 

was reg, hy was so gelukkig in daai ander plek. So gelukkig. 

12. EMMA : (VERTROOSTEND) Ek is bly. 

13. GIEL : Hy het my vertel hoe baie hy sy werk geniet het, maar hoe hy ons 

almal gemis het en hoe hy my wou bel maar...(SUKKEL MET ASEM) 

14. EMMA : Hier, ek hou vir jou die masker sodat jy kan...(HANG) 

BYK  : GIEL TREK ASEM IN DEUR MASKER. 

15. EMMA : Daarsy, jy hoef dit nie vir nou op te sit nie ek sal net elke keer dit vir 

jou bring as...as jy nog suurstof nodig het. 
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1. GIEL : Dankie. Ek was so bly om hom te sien. So bly. Ons het toe weer die 

verbeelding-speletjie gespeel maar sy nuwe avonture was te veel vir 

`n ou man soos ek (LAG SAGGIES) Ek kon nie byhou nie... en die 

volgende oomblik...was ek hier. 

2. EMMA : Ai Giel, ek is so jammer, ek moes nooit...(DROOG OP) 

3. GIEL : Nee, dit was wonderlik. Jy het my geleer om hom weer te vind, net 

vir `n kort rukkie. En nou...`n baie kort rukkie. 

4. EMMA : Moenie so praat nie, jy is sterk, jy gaan dit maak. 

5. GIEL : (LAG WEER SAGGIES, AMPER OPGEWONDE) Ek wil nie meer 

nie.  

6. EMMA : (PLEITEND) Maar jy moet nog `n bietjie wag...ons het nog soveel 

stories om vir mekaar te lees en avonture om op te gaan en... 

7. GIEL : (SAG EN SWAK MAAR SY STEM MAAK HAAR STIL) Ja. So 

gepraat van stories. Sê my, eh, sal jy vir my...iets lees. 

8. EMMA : (TRANERIG) Natuurlik, ek kry gou `n boek hier in die hospitaal se 

winkeltjie. 

9. GIEL : Nee, nee, ek wil graag Totius hoor. Die Oue Wilg. 

10. EMMA : Ek het nie die gedig by my nie...(KRY IDEE) Wag, ek google dit gou. 

Hier, vat solank die masker weer terwyl ek dit opsoek. 

BYK  : MASKER WEER OP, SUURSTOF GELUIDE. HOOR HOE 

KNOPPIES GEDRUK WORD OP HAAR FOON SOOS SY INTIK. 

11. EMMA : Ah, hier is dit. 

12. GIEL : Soos ek jou geleer het. 

13. EMMA : Altyd. 
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1. GIEL : (ERNSTIG) Dankie Emma, jy was, jy was my beste vriendin in die 

laaste tyd, en ek kan jou nooit genoeg dankie sê nie. Jy is soos...my 

eie dogter...soos my Tomas. 

2. EMMA : En jy was soos die pa wat ek nooit gehad het nie. Maar moet nie 

bekommer nie, jy sal more weer heeltemal fine wees, ek bedoel, 

gesond wees. 

3. GIEL : (LAG SAGGIES) Net so. 
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BYK  : TERWYL GEDIG LEES, HOOR  ONS GELUIDE VAN HOUT WAT 

GROEI/KRAAK, EN WIND WAT SAGGIES DEUR BOME WAAI. 

GIEL SE ASEMHALING WORD GEHOOR IN DIE A/G EN WORD 

DEEL VAN DIE GEDIG. STADIGER EN MEER VREDEVOLLE 

ASEMHALING, MENG MET DIE WIND, ASOF HY DIE WIND OF 

DIE BOOM WORD. HOSPITAAL GELUIDE DOOF UIT. GELUIDE 

GAAN GEPAARD MET WAT GELEES WORD. 

1. EMMA : Totius. Die Oue Wilg. Die oue wilg se takke het al dae, dae lang, 

vergeeld, vergaan, in wind en kou, armoedig neergehang. Die 

vlenters lê by hope langs die stofpad saamgewaai; alleen die ra-fels 

hang nog om sy lede rond te swaai. Sy mantel het nog kort gelee tot 

op die grond genaak; by windgeroer het dit geplooi en sag soos sy 

gekraak. Dié stasiekleed is weg en in die wind staan hy te kla: `n 

monnik net wat om sy skuld die boetekleed moet dra. `n Eikeboom 

het takke wat, soos uitgestrekte arme, in wintertyd na bo bly wys, 

sterk-smekend om erbarme; maar hier is net gelatenheid bo soveel 

prag-berowing, en skraal geblink van bogies na die somerglans-

verdowing. o Wilgerboom beeld van my skuld! So naak en uitgetoë is 

ook my siel, verarmoed en so diep terneergeboë! Maar tog is jy so 

kaal en in jou groue bedeldrag, gelyk’nis van `n stil geloof en immer-

hopend wag. Jou rafels is die harekleed van Gods profeet, so streng, 

wat by berou beloft’nis van herlewe weer kom bring. En as die wind 

jou rust’loos roer, dan hoor ek hierdie spraak: “Al lyk ek nou so 

dubbel dood- ek sal weer herontwaak!” 
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BYK  : GIEL SE ASEMHALING IS NOU SAG EN STADIG. DIE MASJIEN 

GELUIDE IS OOK SAG. 

1. GIEL : (VIR HOMSELF, DEUR SUURSTOF MASKER) Herontwaak Emma, 

ja...(SAGTER) Tomas...(DROOG OP) 

2. EMMA : Giel? 

BYK  : SUURSTOF HOU OP EN MASJIEN BEGIN HARDER TE KLETTER 

SOOS GIEL SE HART OPHOU KLOP. 

3. EMMA : (FRANTIES) Giel?! Giel! (DAN NA BUITE) Dokter! Ek het hulp nodig 

hier! 

BYK  : SWAAI DEUR SLAAN OOP. 

4. LISA : Wat gaan aan?! 

5. EMMA : (SY POMP SY BORS, SY IS FRANTIES MAAR TOG OPGELEI AS 

`N VERPLEEGSTER) Sy hart het ophou klop.  

6. LISA : (HUIL MOONTLIK OF SNAK NA ASEM) 

BYK  : SWAAI DEUR SLAAN WEER OOP. 

7. BAREND : Ek’s hier, wat is sy status. 

6. EMMA: : Sy hart het opgehou ek wil net... 

8. LISA : (GETRAUMATISEERD VAL HAAR IN DIE REDE) Gaan hy oukei 

wees? 

9. BAREND : Mevrou, dit sal beter wees as u die kamer verlaat. Emma, hier kom 

die suster, gaan saam met Mevrou Combrink. 

10. EMMA : (REALITIET SLAAN HAAR) Maar...Giel...(HANG) 

11. BAREND : (STRENG) Emma, julle is albei emosioneel betrokke, gaan asseblief 

saam met mevrou Combrink. 
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1. EMMA : (ONTSTELD) Goed, kom Lisa. 

BYK  : HULLE VERLAAT DIE KAMER DEUR DIE SWAAIDEUR, DIE 

MASJIEN SE GELUIDE WORD SAGTER SOOS HULLE BUITE IS. 

2. LISA : (BAIE ONTSTELD) Hy gaan dit nie maak nie! Hy gaan dit nie maak 

nie! 

3. EMMA : (VERTROOSTEND MAAR PROBEER OOK SELF OORTUIG) Shhh, 

toemaar, hy sal, hy is sterk, hy sal dit maak (hy sal dit maak.) 

BYK  : LAASTE WOORDE KRUISDOOF MET SAGTE MUSIEK. MUSIEK 

OP, KRUISDOOF MET HOSPITAAL GELUIDE, MENSE WAT 

PRAAT EN KOPPIES EN PIERINGS WAT GEBRUIK WORD. 

4. BAREND : Emma? Emma? Is jy oukei? 

5. EMMA : (ASOF SY UIT `N DROOM WÊRELD UIT KOM.) Hmmm, ja, ek 

uhm...(HANG) 

6. BAREND : Ek is regtig jammer. Soos ek vroeër gesê het, ons het als probeer 

maar, ons kon hom nie terug bring nie. 

7. EMMA : (IN GEDAGTE) Hmmmm. 

8. BAREND : (INTIEM) Uhm, kry vir jouself enige iets wat jy wil hier van die 

hospitaal se kafeteria, ek sal dit later betaal.... Emma? 

9. EMMA : Uhm, ja, (WARM) dankie Barend, ek waardeer dit allles, regtig. 

10. BAREND : (VERTROOSTEND) Dit was sy tyd. Hy wou met sy kleinseun wees. 

11. EMMA : (AMPER GELUKKIG) Tomas, ja. Hulle is nou saam. (DAN VIR 

HAARSELF) Ek kan hom nie in die tussen-in plek sien nie, dit sal nie 

reg wees nie. 

12. BAREND : Wat? 
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1. EMMA : (HALF VIR HOM HALF VIR HAARSELF) Hy is nou met Tomas, dis 

waar hy wil wees, ek kan hom nie in die tussen-in plek sien nie. 

2. BAREND : (BEKOMMERD) Ek dink jy moet dalk `n rukkie langer bly vir 

observasie, jy lei moontlik aan ooreising en skok. Ek het nie besef 

hoe geheg jy aan die ou man was nie...ek het jou gewaarsku 

(VERSAG) Maar ek weet ook hoe jy is.  

3. EMMA : Waar is Lisa? 

4. BAREND : Sy is huistoe. Onthou jy nie dat sy vir jou gesê het sy gaan huistoe, 

en dat sy jou môre sal bel nie?  

5. EMMA : Nee...(MOEG) o, ja nou onthou ek. 

6. BAREND : Ek kan jou gou huistoe neem as jy wil? Jy het rus nodig.  

7. EMMA : (TE AUTOMATIES) Ja, rus. 

8. BAREND : (INTIEM, BEKOMMERD) Dit ontstel my om jou so hartseer te sien. 

Wat kan ek doen om jou beter te laat voel? 

9. EMMA : (ASOF SY WAKKER WORD UIT `N DROOM) 

Beter...voel...herontwaak. (WARM) Ek sal oukei wees. Ek kan net nie 

glo dit het als so gou gebeur nie. Ek het hom nog gister....en vandag 

toe kry ek die oproep. Ek het vir hom die gedig gelees en 

toe...(BESEF) Maar ek weet hy is nou waar hy wil wees, hy is nou 

gelukkig. 

10. BAREND : Ja, ek is seker hy is...en as dit sal help...(SKAAM) ek kan ook altyd, 

of, ons kan miskien vir mekaar prosa, of gedigte lees...ek meen dis 

as jy nou wil, as jy nie...(DROOG OP) 

11. EMMA : (GELUKKIG) Ek sal graag wil. 
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1. BAREND : (OPGEWONDE) Regtig? 

2. EMMA : (LAG SAGGIES) Ja, ek sal dit graag met jou wil deel. 

3. BAREND : Wat van volgende week? Dan kan jy die week net rus. 

4. EMMA : Goed. Dis `n date. 

5. BAREND : (SKAAM MAAR GELUKKIG) `n Date. 

6. EMMA : Ek het jou nog nooit gevra nie, lees jy? 

7. BAREND : (GEGOOI) Wat? 

8. EMMA : Lees jy boeke? Nie mediese boeke nie, verhale, poësie, teater? 

9. BAREND : Uhm, nee nie regtig nie. 

10. EMMA : (SOOS GIEL, TOG TONG IN DIE KIES) Wel, jy sal moet begin. Ons 

kan nie `n date hê voor jy nie iets gelees het nie. 

11. BAREND : (VERWARD MAAR GRETIG) Uhm, oukei? Wat moet ek lees? 

12. EMMA : (LAG VIR SY VERWARDHEID) Ek sal vir jou `n lys stuur dan kan jy 

kies. Lees ten minste een van die items wat ek vir jou stuur. 

13. BAREND : Ek sal, ek belowe. 

14. EMMA : Jou lewe gaan verander in maniere wat jy nie eers aan kan dink nie. 

15. BAREND : (VERLIEF, MAAR SKAAM) Ek kan nie wag nie. 

BYK  : EMMA BEGIN TE LAG, HAAR LAG IS AANSTEEKLIK EN 

BAREND BEGIN OOK TE LAG. KRUISDOOF MET MUSIEK. 

 

 

 


