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Weergawe 1 voltooi Augustus, 2016 

Ouderdomsbeperking: 13 (taalgebruik) 

 

KARAKTERS 

Oliver 1 

Oudste Oliver – die verteller. Hy is geklee in „n kostuum wat die tipiese kleredrag van „n tiener 

“metalhead” reflekteer, soos bv. “skinny jeans”, „n swart “band shirt” en “sneakers”. Hy dra „n bril. 

Hy het ook deurgaans „n selfoon by hom.  

Oliver 1 MOET „n veiligheidsharnas onder sy kostuum dra, met strategiese, dog versteekte 

gate in die hemp waardeur metaalhake aan die harnas geknip kan word. 

Oliver 2 

Kleuterskool Oliver – hy is ongeveer 7 of 8 jaar oud. Hy is geklee in kleuterskool uniform, soos bv. 

„n grys kortbroek, wit kortmouhemp, grys skoolkouse. Hy dra „n soortgelyke bril as Oliver 1. Daar is 

„n “velcro” band om sy een enkel en een arm gebind, met klein metaalhake vasgemaak daaraan. 

Dit behoort so versteek as moontlik te wees.   

Oliver 3 

Graad 8 Oliver – hy is ongeveer 13 jaar oud. Hy is geklee in hoërskooluniform, soos bv. „n grys 

langbroek, „n wit kortmouhemp en „n das en „n bril. Hy het “velco” bande met klein metaalhake om 

sy arm en enkel (dieselfde posisie as Oliver 2) asook een om sy middellyf.  

Oliver 4 

Graad 9 Oliver – hy is ongeveer 14 of 15 jaar oud. Hy is geklee in soorgelyke klere as Oliver 1, 

maar dra ook wit oorfone en dieselfde tipe bril as Oliver 1. Hy het “velcro” bande om elke pols en 

om sy bolyf, onder sy hemp. Die metaalhaak vir die bolyf steek uit op sy rug, tussen sy skouers.  

Oliver 5 

Graad 10 Oliver – hy is ongeveer 16 jaar oud, geklee in hoërskooluniform soortgelyk aan dié van 

Oliver 2, maar met „n langmouhemp en „n bril. Hy het “velcro” bande met klein metaalhake om sy 

arms, om sy bolyf tussen sy skouers soortgelyk as dié van Oliver 4, asook om sy middellyf en een 

been. Die hake steek uit deur gate in sy hemp.  
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Kleuter ensemble  

Enige aantal, enige geslag. Hulle is geklee in laerskool uniform, soortgelyk aan dié van Oliver 2. 

Indien daar vroulike akteurs is, moet hulle gepaste skooluniform dra soos bv. „n rompie en „n wit 

kortmouhemp.  

Meneer Dlamini / Meneer Smit 

 Oliver se junior primêre onderwyser. Die karakter se naam hang af van die akteur in die rol.  

Meneer Stander  

 Oliver se junior sekondêre onderwyser.  

Klasmaats  

Enige aantal, enige geslag. Hulle is geklee in hoërskooluniform, soos bv. grys langbroeke, wit 

kortmouhemde en dasse. Indien daar vroulike akteurs is, moet hulle gepaste skooluniform dra 

soos bv. „n rompie en „n wit kortmouhemp.  

Psigiater ensemble  

 Daar behoort drie akteurs te wees, van enige geslag. Hulle is geklee in korporatiewe drag. 

Oom-ensemble  

Drie manlike akteur, almal dieselfde geklee (volgens die diskresie van die regisseur). 

Jakes 

Populêre seun. Hy is veral gewild by die meisies en is gewoond daaraan om sy sin te kry. Die 

akteur behoort hierdie karakter self te ontwikkel – hy kan onnet wees, of die tipiese voorbeeldige 

seun.  

Ant 

 Jakes se vriend. Die karakter se naam kan verander soos dit die akteur en regisseur pas.   

Lihle  

 Jakes se vriend. Die karakter se naam kan verander soos dit die akteur en regisseur pas.  

Khumalo 

 Jakes se vriend. Die karakter se naam kan verander soos dit die akteur en regisseur pas.  
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TYD 

Teenwoordige tyd 

 

 

STEL & BELIGTING 

Die stel bestaan uit „n steierwerk middelverhoog agter, met toue wat ewekansig gehang is. Daar moet „n 

tou in die middel van die hoogste balk hang, maar moet nie vir die gehoor sigbaar wees nie. Dit is uiters 

belangrik dat die steierwerk en middelste tou stewig vasgemaak is en veilig is.  

Op verhoog-regs is daar skoolbanke, die een agter die ander geplaas, maar die agterste een effens 

opgelig.  

Groot televisieskerms word geplaas op die verhoog volgens die diskresie van die regisseur. Die produksie 

behoort „n vaardige tegniese span te hê agter die verhoog. Oliver 1 se selfoon word draadloos 

gekonnekteer met „n skootrekenaar agter die verhoog, wat om die beurt gekonnekteer is met die televisies, 

sodat watookal op Oliver 1 se selfoonskerm verskyn, sigbaar is vir die gehoor ter alle tye.  

Die beligting vir hierdie produksie word grotendeels van die verhoog af beheer deur enkele, strategies 

geplaasde wit ligte wat opwaarts skyn. Die gebruik van hierdie ligte word deur die loop van die teks 

aangedui deur UL. Indien nie aangedui nie, word gewone beskikbare verhoogligte gebruik. Daar is 

deurgaans „n blou lig direk op die steierwerk.  
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OLIVER 1 skakel sy selfoon se videofunksie aanskakel en sy beeld word sigbaar word op die 

strategies-geplaasde televisie skerms op die verhoog, terwyl „n enkele lig aangaan op hom. Hy haal 

diep asem voor die video-opname begin. Hierdie monoloog word gelewer op die selfoon-kamera. 

Die akteur moet sensitief wees vir die feit dat hy speel vir „n kamera, maar ook „n gehoor.  

OLIVER 1: (Video-opname) Liewe Ma, liewe Pa.  

Ek wil vir julle „n storie vertel. Oor Die Begin, oor Die Einde. En ek wil vertel oor alles in die 

middel. Oor Genesis en hoe die donker gemaak is.  

“In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en 

duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En 

God het gesê: “Laat daar lig wees!” en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En 

God het die skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; en God het die lig dag 

genoem, en die duisternis het hy nag genoem.”1 

En ek? My weergawe? Dis nie rerig soos dit geskryf staan in Genesis nie. Dis nie dag en 

nag en dag en nag nie. Ek het nag geword. Eindeloos, sterreloos, donkermaan.  Dis maar 

hoe dit werk, Ma, Pa. Almal se oë is swart gate. Daar geen hande wat uitsteek na „n mens 

toe nie. Geen palms wat gryp as die donker jou insluk nie. Dis net donker en koud. En 

alleen.  

Die donker het my kom haal, soos in daardie liedjie… “As die donker my kom haal en die 

Here my nie soek nie..”2  

 Die Here soek my nie.  

 Niemand soek my nie. 

 Hierdie is my storie.  

 Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag.* 

 

SAIL, deur AWOLNATION kan gehoor word. Oomblikke van helder flitsbeligting van agter 

(backlights) en uplights kom voor in sinchronisasie met die musiek. Groepe akteurs kan gesien 

word - eers in vriesposisies en daarna beweeg hulle deur fisiese-teaterbewegings na ander 

posisies. Soos die musiek vorder, stabiliseer die beligting en 'n blouwas belig die verhoog wat die 

stel sigbaar maak. Daar is „n steierwerk op middelverhoog agter, met trappe en „n leer; skoolbanke; 

rostra en televisies wat strategies geplaas is. Hierdie fisiese-teaterbewegings behoort 

                                                           
1
 Die Bybel (1957): Genesis 1:1-5 

2
 Die Heuwels Fantasties – Klein Tambotieboom 
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gechoreografeer te word volgens die diskresie van die regisseur. Al die OLIVER-karakters neem 

posisie in op die steierwerk gedurende hierdie bewegings, behalwe OLIVER 1 en 2.  

 

 

DIE EERSTE DAG 

 

Die beligting verander, en OLIVER 2 kan nou gesien word waar hy sit en sketse maak in „n 

kleuterskool-agtige omgewing op verhoog-links. Om hom, is KLEUTERS in vriesposisies, asook 

een persoon geklee soos „n onderwyser wat op „n rostrum bokant hulle uittroon. Daar is „n 

strategies-geplaasde lig wat op hierdie toneel kan skyn.  

 

OLIVER 1 & 2: (OLIVER 1 begin met die dialoog, waarna OLIVER 2 dit oorneem met UL en „n 

enkele lig op die toneel. OLIVER 1 neem foto‟s van sy sketse.) Ek teken 

prentjies. Prentjies van goeters wat ek sien. Goeters wat ek voel. Ek hou van 

prentjies teken… ek dink ek wil eendag miskien „n kunstenaar word, soos Dali. Ek 

hou van hom. My prentjies is nie van bome en wolkies en blommetjies nie en die 

ander lag vir my.  

KLEUTERS: (Kleuterdreun ad lib) Na – na – na – na – naaaa naaaa! Kyk Oli se prentjies! 

(Hulle gooi sy prentjies rond. Geïmproviseerde dialoog, bv. “Wat is daai? 

Kyk hier! Oli het net een kryt!)  

OLIVER 2: Ek teken die maan en donkerte en dinge. Ek hou van die maan en boeke en 

oorlosies. Meneer bel Mamma.  

MENEER DLAMINI: Mevrou, jou kind is nie normaal nie.  

KLEUTERS:  Nie normaal nie! Nie normaal nie! 

OLIVER 2: Die ander lag. Ek wil gaan pie. Meneer sê…  

MENEER DLAMINI: … Nee! 

OLIVER 2:  Ek teken maar. Ek wil gaan pie. Meneer sê…  

MENEER DLAMINI: … Nee! 

OLIVER 2:  Ek teken maar nog. Ek wil gaan pie. Meneer wil nog steeds nie. Meneer sê…  

MENEER DLAMINI: … Ek het mos gesê…  

MENEER DLAMINI & KLEUTERS: … Nee! 
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OLIVER 2: Ek pie in my broek, net daar waar ek sit. Ek kan nie help nie. Ek is skaam. Meneer 

raas.  

MENEER DLAMINI: Oliver! Nee! Vir wat doen jy nou dit? Kyk watse gemors is dit nou! Dink jy dis 

snaaks? Wie dink jy moet nou hier skoonmaak? Dis net pure aandagsoek! Nee 

man! Sies! Jou gedrag is heeltemal af!  

OLIVER 2:  Die ander lag. Meneer bel Mamma. (KLEUTERS vries) 

(Gerekenariseerde stem) “You have reached the voicemail box of… Nothando Mahlangu. At the 

tone,record your message. Then press hash or hang up.”  

 

MENEER DLAMINI: Goeie dag, mevrou Mahlangu. Dit is meneer Smit van die Laerskool wat praat. 

Ons het 'n probleem met Oliver - sy gedrag is effens... "af". Hy teken prentjies van 

die nag en gebruik net swart as hy inkleur. Hy kleur oor die lyne in. Bonop het hy 

sy broek natgemaak - u moet asseblief hom huis toe neem om hom skoon te kry. 

Hierdie dinge is moontlik tekens van „n sielkundige probleem of „n 

leergestremdheid. Sulke kinders is gewoonlik „n risiko. Kan u my asseblief skakel 

sodra u hierdie boodskap kry dat ons moontlike stappe kan bespreek - miskien 'n 

besoek aan 'n goeie psigiater?  

OLIVER 2: Mamma antwoord nie. Ek weet nie wat 'n sigaater is nie. Daar is nie „n droëe 

broek nie. Ek loop só met die natgepie-de broek die hele dag. Ek ruik na pie. Ek 

kry skaam. 

KLEUTERS:  Olipis!! (lag)  

OLIVER 2: Hulle noem my Olipis. Pouse kruip ek weg agter die glyplank. Maar hulle kry my 

en lag. Ek hardloop weg maar hulle woorde agtervolg my oralster waarnatoe ek 

probeer hardloop.  

KLEUTERS:  Olipiepie net! (lag) 

OLIVER 2: Hulle lag nog. Die name word meer. Die lag word meer en meer. Ek begin wonder 

oor my eie naam.  

Die KLEUTERS dans om OLIVER 2. Terwyl hulle dit doen, moet twee van die KLEUTERS toue met 

metaalhake aan OLIVER 2 se velcrobande wasknip. Die toue draai om OLIVER 2 soos hulle dans. 

 

KLEUTERS:   “Oli and his wet pants sitting in a tree – p.i.s.s.i.n.g!!” 

OLIVER 2:  P.i.s.s.i.n.g. 

KLEUTERS:   “Oli and his wet pants sitting in a tree – p.i.s.s.i.n.g!!” 
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Die KLEUTERS vries in 'n tartende, dog dreigende posisie teenoor OLIVER 2, met slegs 'n enkele 

UL op hulle. Terselftertyd doof die lig uit op hierdie toneel.  

 

OLIVER 1 & 2: (OLIVER 2 begin met die dialoog, waarna OLIVER 1 dit oorneem op video. 

Wanneer OLIVER 2 ophou praat, vries hy in 'n verdedigende posisie teenoor 

die ander KLEUTERS) Klein dingetjies. My naam. Broek-piepie. Pisbroek die 

heeldag. Oli and his wet pants sitting in a tree…. Wat is „n sigaater? Uiteindelik 

word dit skemer en die son sak.  

 

“Dit was aand en dit was more. Dit was die tweede dag.”3  

 

 

 

DIE TWEEDE DAG 

 

 

MENEER STANDER voor die banke staan met „n Wiskunde handboek, met OLIVER 3 agterverhoog-

regs.  

 

OLIVER 1 & 3: (UL op OLIVER 3. OLIVER 1 begin met die dialoog, waarna OLIVER 3 dit 

oorneem. OLIVER 3 beweeg na die skoolbanke toe terwyl hy praat, en 

OLIVER 1 na middel-verhoog) Ek teken prentjies. Prentjies van goeters wat ek 

sien. Goeters wat ek voel. Ek hou van my prentjies… miskien kan ek eendag „n 

kunstenaar word, soos Dali. Dis nie prentjies van bome en wolkies en blommetjies 

nie en die ander lag vir my. Ek teken donkerte en dinge. Meneer sê ek het 

gedragsprobleme… maar ek praat dan met niemand nie? Hulle hou nie van my 

nie. (UL af) 

Geluid van 'n skoolklok wat lui kan gehoor word en 'n groep KLASMAATS kom laggend binne. Hulle 

terg OLIVER 3.MENEER STANDER sukkel om hulle stil te kry. „n Enkele lig verlig die toneel.  

 

MENEER STANDER:  Reg manne, handboeke uit. Ons gaan voort waar ons voor pouse opgehou het. 

Algebra.  

OLIVER 1 skryf die som soos MENEER STANDER praat, in „n hopie wit poeier wat hy afneem met sy 

selfoonkamera.  

 

Los x op: 5 plus 8 op x is gelyk aan…. 2 by x plus 4 oor x. In hierdie voorbeeld is 

daar.... veranderlikes in die deler. Die deler kan nooit gelyk wees aan… (kyk na 

OLIVER 3) Oliver? (geen reaksie) … Oliver!! (OLIVER 3 skrik) Gelyk wees aan?  

                                                           
3
 Die Bybel (1957) – Genesis 1:8 
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 (Praat afgemete) Die deler kan nooit gelyk wees aan wát nie? (Stilte) Oliver… as 

jy skrik, skrik tog net wakker! Hoe de hel beplan jy om Wiskunde te slaag as jy nie 

aandag gee nie? Jy gaan geen toekoms hê nie! (Gryp OLIVER 3 se sketse en 

skeur dit op) Sonder Wiskunde is daar niks! Wát dink jy? Hoé dink jy? Dínk jy 

ooit? (Die KLASMAATS reageer. OLIVER 1 trek sy vingers deur die somme) 

OLIVER 3: (Sag) Ek wil „n kunstenaar word. 

MENEER STANDER: Há! Hoeveel kastige “kunstenaars” maak dit daar buite? Niks! Niemand stel belang 

nie! Jy sal vrek van die honger!  

OLIVER 3: Ek wil my eie gallery hê. 

MENEER STANDER: (Laggend) Hoe wil jy „n gallery bestuur sonder Wiskunde? Jy kan jou 

sogenaamde… skilderye… op die sypaadjie gaan verkoop. 

KLASMAAT 1: (Laggend aan ander KLASMAATS) Hy gaan eendag op 'n sypaadjie sit en as 

ons verby hom loop kan ons vir hom 'n rand of twee in 'n hoedjie gooi om een van 

sy paint-by-number goed te koop. 

KLASMAAT 2: (Laggend aan MENEER STANDER) Olipis is te dom vir Wiskunde, meneer! 

MENEER STANDER: Staan op! (Stilte) … Oliver, ek sê staan! (OLIVER 3 staan stadig op) Hou jou 

hande. (OLIVER 3 hou sy een hand uit) Altwee!  

Hy hou sy hande uit en MENEER STANDER slaan hom blitsig met 'n liniaal. OLIVER 1 reageer op 

die terugflits. Die ander KLASMAATS reageer daarop.  

 

 Nou bly jy staan vir die res van die les sodat jy kan wakker wees.  

OLIVER 3: Meneer bel Pa. Ek gaan weer pak kry as Pa laataand huis toe kom. Dis... as... hy 

huis toe kom.  

MENEER STANDER: Goeiedag, meneer Mahlangu. Dit is meneer Stander wat praat. Daar is „n sakie 

rakende u seun wat ons graag met u wil bespreek. Kan u asseblief inkom skool 

toe? (stilte) Goed, dis reg so. (stilte) Totsiens. 

OLIVER 1 & 3:  Oliver. (OLIVER 3 beweeg na OLIVER 1 toe en gaan sit rug-aan-rug by hom) 

OLIVER 3:  My naam is Oliver.  

KLEUTERS & KLASMAATS: (singend) “Oli and his wet pants sitting in a tree – p.i.s.s.i.n.g!!” 

OLIVER 3: Mens wonder partykeer...  oor jou naam. Hoekom dan Oliver? Hoekom sou my 

ouers my dan vernoem het na iemand so belangrik soos Oliver Tambo? Of is dit 

Oliver Twist? Olipis.  



As Dit Donker Word © Jo Stemmet 2018     
 

 

KLEUTERS & KLASMAATS: Oli-pie! Oli-pie! Oli-pie! Oli-pie! 

OLIVER 3: Snaaks genoeg het Pa sy foon geantwoord. As hy later by die huis kom, gaan ek 

weer pak kry.  

MENEER STANDER: Meneer Mahlangu, ons het rede om bekommerd te wees oor u seun. Dit wil 

voorkom asof sy aandagspan nie is wat dit behoort te wees nie. Hy verloor 

homself heeltemal in die…. absurde… sketse wat hy maak – asof hy sukkel om 

aandag te gee aan sy skoolwerk en dan liewers te fokus op die… sketse. Ons is 

bekommerd oor sy toekoms. Hy praat die hele tyd van dat hy „n … kunstenaar… 

wil word. Die sketse self is rede tot kommer – dit is gewoonlik van … duistere 

onderwerpe en hy toon „n voorkeur vir swart. Oliver neem glad nie deel aan 

aktiwiteite saam met klasmaats gedurende pouses nie en weier om enige sport te 

speel. Hy isoleer homself heeltemal. Hy spandeer pouses in die klaskamer. 

Somtyds “bank” hy selfs klasse en gaan sit eenkant op die speelgrond of in die 

kunsklas as die juffrou nie daar is nie. Hy lyk dikwels hartseer. Ons is werklik 

bekommerd oor hom, meneer Mahlangu. Dis nie normaal nie. Hy is net… anders, 

en in die klassituasie, is anders nie noodwendig „n goeie ding nie. Dit kan „n risiko 

wees. Slaap hy genoeg?  

OLIVER 1 & 3: (Ensemble, na die kamera) My “eendag as ek klaar is met skool” droom begin 

donker  word.  

MENEER STANDER: Meneer Mahlangu, ons wil voorstel dat u Oliver neem na „n psigiater, dat ons agter 

die kap van die byl kan kom.  

OLIVER 3: Daar is daai woord weer – sigaater. Wat is dit? 

MENEER STANDER: In my professionele opinie… kinders wat sulke donker dinge teken…. daar is 

gewoonlik onderliggende…. probleme.... en somtyds is hulle betrokke by allerlei… 

aktiwiteite.  

Begin beweeg na middel-verhoog en gaan staan agter OLIVER 1 en 3. Sy stemtoon verander 

geleidelik na dié van „n kwaai, hardekwas manipuleerder, in die styl van „n konserwatiewe dominee. 

 

  Sy klasmaats het genoem dat hy na heavy metal luister. Dit, sy gedrag… die 

sketse… dis alles tekens van… Meneer Mahlangu… depressie en ander aandag-

afleibare dinge is „n resultaat van „n sondige lewe. Dit dui op „n wantrou in God se 

beloftes, sy oordeel oor ons sondige gedrag, en somtyds net luiheid en ongeloof. 

Christene het niks om oor depressief te wees nie. Dis sondig, in God se oë. Ons 

moet Oliver op die regte pad lei. (Vries) 
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OLIVER 3: Meneer dink ek is „n duiwelskind of iets. Eint‟lik hou ek maar net van teken. En ek 

wou graag iets doen daarmee. Maar ek is oo alleen. Asof ek nie 'n kind is nie. 

Alles is net donkerte. Die kunsjuffrou met die funky hare hou van my prentjies. Ek 

dink sy verstaan.   

OLIVER 3 beweeg terug na die skoolbanke. Terwyl die volgende dialoog plaasvind, maak die 

KLASMAATS ongesiens toue vas aan die metaalhake wat OLIVER 3 dra.  

 

KLASMAAT 1:  Het julle daai prentjies gesien wat Oli-pie alweer teken?  

KLASMAAT 2:  Jip. Hy gebruik net swart kryte. En pers. 

KLASMAAT 3:  Devil‟s colours. It is written in that other little book at the library.  

KLASMAAT 4:  Ek‟t al daai prentjies gesien. Tot die son is swart ingekleur.  

KLASMAAT 2: My ma het gesê ek moet wegbly van hom af. Hy is „n Satanis. Sy het die skool 

gebel oor hom. Sy sê hy is „n slegte invloed.  

KLASMAAT 5: Ek het noudiedag gehoor dat hy blykbaar katte vang en hulle bloed drink. Dan 

kom hy hier en teken sulke swart goed. Dis van al die bloed wat hy drink.  

KLASMAAT 3:  And he never plays soccer! 

KLASMAAT 1:  Ek dink hy‟s „n moffie. 

KLASMAAT 2:  Erger. „n Moffie-Satanis. 

KLASMAAT 5:   “Moffies” are all going to hell. The Bible says so. Ask sir if you don‟t believe me. 

KLASMAAT 4:  Yes. Our preacher also says that.   

KLASMAAT 2: Sataniste teken swart prentjies en dra swart klere en luister na heavy metal. 

Meneer het sy pa gebel daaroor.  

KLASMAAT 3: And “moffie-Satanists” wear black cutex. Does he wear cutex? We must look just 

now.  

KLASMAAT 2: Ek‟t noudiedag langs hom gestaan. Sy earphones was so hard dat ek alles kon 

hoor. Net raaaaaaa-raaaaaa-raaaaaaaa die hele tyd.  

KLASMAAT 3: Apparently those guys in those bands are summoning all kinds of demons when 

they are screaming like that.  

KLASMAAT 1:  Hy‟s „n Satanis. Sataniste doen die goed wat hy doen.  

OLIVER 3:  Oliver. Die moffie-Satanis.  
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MENEER STANDER: U sal hom moet laat toets ook, bo en behalwe vir depressie, vir ADD of ADHD 

ook. Sulke leerders raak somtyds probleemgevalle, veral in die klaskamer. Hulle 

ontwrig die klas en verhoed die ander leerders se leerprosesse.   

OLIVER 3:  ADD. ADHD. Depressie. Sigaater. Probleemgeval.  Wat de bliksem is ADD? 

MENEER STANDER: Duidelik baie intelligent, maar nie normaal nie. Hy is betrokke by bose dinge, of 

daar is „n dieper onderliggende probleem wat gediagnoseer moet word.  

 

OLIVER 3: Hulle sê ek‟s weird. Ma en pa baklei oor al die dinge… wel… as pa by die huis is. 

Ma wil my sigaater toe stuur, Pa wil my uitneek. Hy sê dis net „n streek en „n goeie 

pak slae sal dit oplos . 

 

PSIGIATER ENSEMBLE op, verhoog-regs agter met UL. OLIVER 1 & 3 begin “Jesus min my salig 

lot”4 sing terwyl die vrae gevra word. OLIVER 3 staan op en die KLASMAATS staan ook een vir een 

om in die volgende ensemble, terwyl hulle die toue styf trek. UL aan op KLASMAATS.  

 

PSIGIATER ENSEMBLE: (Toenemend in volume) In die afgelope twee weke, hoe gereeld het jy 

depressief of hopeloos gevoel? Hoe voel jy oor jou eie lewe? Dink jy baie aan 

goed wat jy verkeerd doen? Glo jy dat daar iets goeds met jou gaan gebeur? Voel 

jy moeg? Sukkel jy om te slaap? Eet jy minder as gewoonlik of eet jy te veel? Het 

jy kopseer of maagpyn? Het jy al dit oorweeg om jou eie lewe te neem? Liewe 

Jesus se kindertjies doen nie sulke goed nie! (OLIVER 1 & 3 hou aan met 

saggies sing, tot die liedjie voltooid is. Daar is stilte vir „n oomblik.)  

OLIVER 1: (Video opname) Swart prentjies, heavy metal. Anders. Ek is nie normaal nie. 

Voetsoldaat vir die duiwel. Alles is donker. Die son het gesak.  

 “As die donker my kom haal en die Here my nie  soek nie…”5 

  Niemand soek my nie.  

   Die son sak. “En dit was aand en dit was more. Dit was die derde dag.”6 

 

 

 

 

                                                           
4
 Die Halleluja - Liednommer 437 

5
 Die Heuwels Fantasties – Klein Tambotieboom 

6
 Die Bybel – Genesis 1:13 
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DIE DERDE DAG 

 

„n Uittreksel uit FOR WE ARE MANY deur ALL THAT REMAINS word gehoor terwyl OLIVER 4 

beweeg na voorverhoog-links en OLIVER 1 – 3 posisies in die steierwerk inneem. Die musiek 

verander stelselmatig en begin klink asof dit deur OLIVER 4 se oorfone speel. Hy gaan sit en maak 

sketse in sy boek. Daar is „n enkele UL op hom. Die lig op die steierwerk word rooi en daar is slegs 

„n rooi-was op die verhoog.  

OLIVER 4: Dis donker in my kamer. Donker, soos my pa se oë as hy dag na dag werk toe 

gaan en wegbly tot die son weer opkom. Dis donker, soos Mamma se glimlag as 

sy vir hom „n kospakkie aangee en hom piksoen op die wang. Dis donker, soos die 

oom wat by Mamma kuier as Pa by die werk is, se stem. 

Die OOM-ENSEMBLE kom een vir een binne en haak hulle toue aan OLIVER 4 se metaalhake.  

OOM-ENSEMBLE: Oliver.  

OLIVER 4: Ek hoor weer die naam wat ek nie verdien nie. Elke keer as die oom in my kamer 

ingekom het, het hy nóg en nóg donkerte saam met hom gebring. Elke keer as hy 

my naam gesê het, het dit swaarder geword.  

OOM-ENSEMBLE: Oliver. 

OLIVER 4:  As ek nie my broek wil aftrek nie, slaan hy my. 

OOM-ENSEMBLE: Oliver. 

OLIVER 4: My vel word donker daar waar hy aan my raak. Hy sê my naam, oor en oor.  

OOM-ENSEMBLE: Oliver. 

OLIVER 4: Ek word doof.  

OOM-ENSEMBLE: Oliver. 

OLIVER 4: Hy is versigtig om nie merke te los nie.   

OOM-ENSEMBLE: Niemand mag weet nie. 

OLIVER 4: (Staan op en begin stadig na middelverhoog beweeg, waar „n UL aangaan) 

Niemand mag weet nie. Niemand weet van die merke wat hy wél los nie. Dis „n 

geheim. 

OOM ENSEMBLE: Dis ons geheim.  
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OLIVER 4:  Dis ons geheim. 

OOM EMSEMBLE: Ek is lief vir jou ma, maar ek is liewer vir jou. 

OLIVER 4: Ek is lief vir jou ma, maar ek is liewer vir jou.  

Vir „n oomblik is daar stilte, dan val OLIVER 4 vorentoe en slaan met sy vuiste op die verhoog.  

Ek wil nie! Ek gaan my pa vertel!  

OOM-ENSEMBLE trek die toue aggressief styf en trek OLIVER 4 regop op sy knieë met sy arms wyd 

uitgestrek.. Daar is „n oomblik van stilte voor hy praat. 

Ek sal nie my pa vertel nie. 

Die OOM ENSEMBLE beweeg dreigend vorentoe, maak hulle broeke los en beweeg dan stadig van 

die verhoog af, met slegs die UL op OLIVER 4.  

 

 Ek kan nie my pa vertel nie. (Stilte) Die oom kom wéér en wéér. Aanmekaar. 

Donkerder en donkerder. Een keer het hy „n esel saam met hom gebring. Klein 

beloningtjie vir my stilte. Ek sal nie my pa vertel nie. 

 

 Ek hou van die esel. Dis myne.  

 

“As die donker my kom haal en die Here my nie soek nie, as die osoonlaag 

vergaan en in „n kandelaar van sterre val; begrawe my hart op Klein 

Tambotieboom,  en strooi my as oor die Bosveld-horison.”7 

 

OLIVER 4 vries in die uplight en OLIVER 1 praat weer op die video-opname.  

 

OLIVER 1: (Video-opname) Die son het daardie aand vir die laaste keer gesak. En dit was 

aand en dit was môre, maar soos „n skemer-môre, soos wanneer die son net-net 

wil opkom maar nie heeltemal opkom nie.  

 

“Dit was die vierde dag.”8   

 

THE HATING deur KORN word gehoor in hierdie toneelverandering. 

 

 

                                                           
7
 Die Heuwels Fantasties – Klein Tambotieboom 

8
 Die Bybel (1957) – Genesis 1:19 
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DIE VIERDE DAG 

 

UL op die steierwerk aan, op die JAKES, ANT, LIHLE en KHUMALO waar hulle in die middel in „n 

vriesposisie sit. OLIVER 1 staan nou agterverhoog-links en OLIVER 5 agterverhoog-regs direk 

teenoor mekaar.   

 

OLIVER 1: (Video-opname) Graad 10. Die tekeninge word kopbene. Skedels en skelette van 

dit wat eens lig was – nie dat daar ooit veel lig was nie.  

OLIVER 1 & 5: Die nuwe kunsjuffrou met die funky hare sê dis okay, ek is net anders. Sy was nie 

lank by die skool nie. Sy‟t eendag net ophou skool toe kom. Sy‟t van my sketse 

gehou. Die ander seuns sê nee, ek is net plein weird. Hulle gaan my leer normaal 

wees. Ek verstaan nie… wat is normaal? Hoekom is ek dan so anders? 

KLASMAAT ENSEMBLE: (UL aan waar hulle op die skoolbanke sit) Oli-pie, moffie-Satanis! Nie 

normaal nie! Nie normaal nie! Oli-pie, moffie-Satanis! Nie normaal nie! Nie 

normaal nie!  

OLIVER 1: Was daar ooit „n tyd wat ek werklik gelukkig was? Miskien. Ek is nie seker nie. 

Miskien was dit eerder „n probeerslag – „n skoot in die donker. „n Probeer, en „n 

misluk. Probeer weer, misluk. Weer „n keer, en misluk. Totdat daar nie  meer 

probeer oor is in jou bene nie – net holtes en donkertes. Donkertes wat jou heel 

insluk. Almal om jou word gesigte oortrek in swart. Gefragmenteerd. „n Stukkie 

hier en „n stukkie daar. Aan flarde. En tussen die krake, net donkerte.  

Beide OLIVER 1 en 5 beweeg oorkruis – OLIVER 5 na die skoolbanke en OLIVER 1 na voorverhoog 

links.OLIVER 5 het boeke en „n kosblik by hom. 

 

Maar dáárdie dag het ek vir die eerste slag in „n lang tyd weer probeer. Dit was 

asof die probeer sommer vanself gekom het, en vir „n oomblik kon ek my verbeel 

die son skyn. Haar naam…  

OLIVER 1 & 5:  Megan.  

OLIVER 5: Sy het langs my kom sit in Wiskunde. „n Nuwe meisie, van een of ander 

meisieskool in Johannesburg af. Haar hare was pikswart, haar oë so donker soos 

my diepste binneste. Tog het die son uit haar geskyn en ek kon die hitte teen my 

vel voel.  

LIHLE: (UL aan op midde-agterverhoog. In gesprek met JAKES, KHUMALO en ANT) 

Liewe bliksem, die nuwe girl!  

JAKES:  Have you guys seen her? She‟s got it.   
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KHUMALO:  Got what? 

ANT:   Ag nee ou, moet mens alles vir jou explain? 

JAKES: (Hy boots haar liggaam na met sy hande) It. I‟m going to get her number after 

break. Wanna bet? 

KHUMALO: (Aan JAKES) You sure? She clearly doesn‟t have a good taste in guys. 

LIHLE: Ja, fok! Het julle gecheck langs wie sy sit? Soos… what da bacon!? 

ANT: Ek sal nie met „n tang aan haar raak nie. Sê nou hy‟t aan haar gevat? Dan kry jy 

Olipie-siekte! (Almal lag)  

KHUMALO: Would she even know what to do if a guy touches her?  

JAKES: I‟ll show her the works. You mos know what they say – the innocent ones are the 

ones you should be looking for. Hulle wys jou dinge wat jy nog nooit gesien het 

nie, bra.  

KHUMLAO: Ey, go for it, bro. Ek sê net. You mos know what that guy is like.  

ANT: „n Donnerse fout, my bra. Sy pa moes „n rubber gedra het.  (Hulle lag weer) 

JAKES: Fok hom, bra. (Vries, UL af) 

OLIVER 5: (UL aan op OLIVER 5) Megan. Sy sit langs my in elke klas. Sy skribbel in my 

huiswerkboek en help my met trig. Sy wag vir my by die skoolhek in die oggende 

en in die middae as sy my groet, gee sy my „n drukkie. Ek bring sarmies skool toe 

vir ons. Sy sê haar ma is te besig om kos in te pak, maar ek weet dat daar nie 

eint‟lik geld is vir fancy sarmies nie. So dan bring ek maar. Sy dra nie skelm 

eyeliner en goed soos die ander girls nie. Ek deel alles met haar. Ek vertel haar 

alles…. ek vertrou haar. Ek is die sonsverduistering, maar sy lag en die son skyn.  

 Ek begin Shakespeare lees. Megan is mal daaroor. Ek lees vir haar en sy vir my.  

 “My mistress‟ eyes are nothing like the sun… (Hy giggel effens verbouereerd) 

Eint‟lik is sy die son.  “And yet, by heaven, I think my love as rare…”9 

    

 Sy lag net en sê sy is nie my mistress nie. Dit maak nie saak nie, solank sy net 

daar is. Ek is nie verlief op haar nie en sy ook nie op my nie. Dis net… ek was 

haar donker en sy was my lig.  

  

                                                           
9
 William Shakespeare – Sonnet 130 
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 Megan was daar, tot Jakes besluit het hy wil haar vir homself hê. Jakes, die 

eerstespan rugbykaptein, oor sy pa-hulle geld in die meneer se hand gedruk het. 

Jakes, die een met 7 A‟s wat hy kry van afkyk in toetse en kroek in die eksamen. 

Jakes, die een wat elke girl kan kry wat hy wil hê. Hulle word boyfriend en 

girlfriend. Sy praat nie meer met my nie, maar ek steek nog steeds bladsye wat ek 

uit my Shakespeare boek skeur, skelm in haar tas. Ek wens sy wil met my raas 

oor ek my boek verniel, maar sy sê nooit niks daarvan nie. Ek bring nog steeds 

broodjies. Elke dag. Kaas, ham en tamatie, soos sy daarvan hou. Sy vat dit, en sê 

net dankie. Ek wag nog steeds elke dag by die hek vir haar, maar sy kyk net so 

vinnig na my kant toe en verdwyn dan agter haar groot rugsak in die straat af.  

 

Die klok lui, en ek wil Megan gaan soek eerste pouse, sodat ek haar broodjies vir 

haar kan gee, maar hulle kry my nog voor ek by die klas kan uit…   

 

Die TIENER-ENSEMBLE gryp OLIVER 5 en stoot hom rond.  

 

JAKES: Sooo…. .Oli-pis.  

 

LIHLE: Oli-stink-na-pis-alweer! (Hulle lag) 

KHUMALO: Broodjies. (Hy gryp OLIVER 5 se rugsak by hom en haal die broodjies uit)  

LIHLE: Proe na pis! 

ANT: Pis-nog-steeds!  

JAKES: (Gryp die broodjies by JAKES wat net daaraan wou hap, en trap daarop) Vir 

Megan, huh? Dink jy sy‟t jou charity nodig?  Huh? (stamp aan OLIVER 5) I am all 

she needs. I am giving her everything she wants. (Obskure beweging. Die ander 

TIENERS reageer en lag)  

LIHLE: Wat kan ou Oli-pissietjie dan nou tog hê op die girl te gee, anyways? (TIENERS 

reageer) 

JAKES: (Druk OLIVER 5 vas) Maar seriously nou, Oli-pis. Who the fuck do you thing you 

are? 

KHUMALO: Bro, back off, or get fucked up. You get me? (Skeur bladsye uit OLIVER 5 se 

sketsboek) 

ANT: (Skeur sy notaboek uitmekaar) Loop kruip terug in die gat waaruit jy gekruip het, 

ou.  
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JAKES: (Kastig gaaf) Maybe we can work something out. You know? Come to a… 

vergelyk… is that the word? Come now, you snot-in-the-air, is that the word? You 

mos think you are better than others because you stay in Bunkers Hill. Meanwhile, 

back at the ranch you are trying to pomp the Quigney girl. I don‟t want you near 

her. Bly…. weg. (stoot OLIVER 5) 

KHUMALO: Jakes, you know mos. Okes like him will go split on us by Megan.  

ANT: Miskien moet ons hom nou uitsort. Net hierso.  

LIHLE: Ou Mot is op gangdiens, ou. Netnou kom hy hier in. Dan‟s ons in die kak. 

ANT: Net een ou is in die kak hier, my ou. En dis Pisgat hierso.  

JAKES: (Asof hy besef dat die onderwyser kan verbykom en hom in die moeilikheid 

kan bring) Hmmm. Hóór jy? If I hear you went to split on us, I will fuck you up first, 

and then Lihle, and then Khumalo and then Ant, and then I will do it again just to 

check whether it was done properly. And then… then we will wreck your pozzy 

and fuck up your whore mother until she‟s in a wheelchair. (TIENERS reageer) 

Ag, ou Oli-pissietjie, Moenie so „n fokop wees nie man. Wees lekker. 

Die TIENERS lag en verlaat die verhoog. Hulle los OLIVER 5 agter, wat afbuk en die platgetrapte 

broodjie optel van die vloer af en terugsit in die kosblik.  

 

OLIVER 5:  (sag) 10“… begrawe my hart op Klein Tambotieboom,  

en strooi my as oor die Bosveld-horison.” (Vries in hierdie posisie)  

 

OLIVER 1: Daardie middag by die skoolhek gee Megan vir my haar sakdoek om die droëe 

bloed van my neus af te vee. Sy sê sy‟s jammer. 

Daarna het dit aand geword en aand gebly. Dit was die vyfde dag. „n Dag sonder 

die son. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Die Heuwels Fantasties – Klein Tambotieboom 



As Dit Donker Word © Jo Stemmet 2018     
 

 

DIE VYFDE DAG 

 

OLIVER 6 sit op verhoog-links en skets in sy sketsboek. „n Selfoon-klank kan gehoor word. „n 

Visueel van die selfoonskerm kan word sigbaar. Die dialoog in kursief vind plaas op “Whatsapp” in  

“real time” met die nodige “emoji‟s” waar aangedui. Indien geen spesifieke “emoji‟s” aangedui is 

nie, kan dit ingevoeg word volgens die diskresie van die akteurs.“Klein Tambotieboom” speel in die 

agtergrond.  

Megan:   Hey. (sodra hy die boodskap van haar sien, sit hy sy boek neer en tik  

   huiwerig terug) 

 

OLIVER 1: Vir „n oomblik het die son sy kop weer agter die horison uitgesteek, asof hy net 

vinnig wou groet voor hy weer verdwyn. Ek wou hê hy moes bly. Ek‟t probeer. 

Oliver 1:  Hey. 

Megan:   Gnt 

Oliver 1:  Ok en j 

Megan:   Ok. Wmj 

Oliver 1:  Skets sommer. En j? 

Megan:   Shakespeare ♥ (Oomblik se stilte. OLIVER 6 kyk na sy foon en tel sy 

sketsboek weer op. Hy reageer verras as daar weer „n boodskap deurkom) 

Wmj mre aand 

Oliver:   Gn seke ma di skeinat taak klaarmaak. En j 

Megan:   Da „n party by Ant se huis. Jakes wil gn. K is in di moeilikheid Oli..  

Oliver:   Hkm? Is j ok? Wat ht gebeur  

Megan: (“Typing”, stilte, en dan weer “typing”)Jy‟s al mens wt k kn vrtrou Olivr. Blowe j 

sl niemnd vtel ni 

 

Oliver:   J weet ms j kn my vtrou, net soos k j vtrou. Mine mistress, onthou? ;-) 

 

Megan: Is swanger. K weti wat om te dun ni… Jks sê dis ni sy kind ni, dis my probleem. Tu 

stamp hy my rond.. 

 

Oliver: Is hy di pa? 
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Megan: Ja…  

 

Oliver: (Sukkel om te tik) Megs…. Raak ontslae vn di man, en vinnig. Ons sal dit uitwerk 

 

Megan: K is bang 

 

Oliver: Sl vnaand kom dan kn ons praat 

 

Megan:   Dankie, Oliver. 

 

Oliver: Enigiets v j, mine mistress  

 

Die visueel verander na OLIVER se selfoon se “wallpaper”, waarop geskryf staan “Dit het  aand 

geword, maar vir 'n oomblik was daar weer hoop vir sonop. Dit was die sesde dag."  

 

 

 

DIE SESDE DAG 

 

 

OLIVER 1 sit sy sketsboek neer en soos hy opstaan, verander die verhoog om hom na „n partytjie 

toneel. Daar is polsende musiek en flitsende ligte en tieners wat orals rondstaan en dans met 

drankies in hulle hande. OLIVER 6 staan in die middel van die partytjie en soek na Megan deur 

die skares. ANT, KHUMALO en LIHLE sit op verhoog-regs, en JAKES kom nader sodra hy OLIVER 

sien.   

 

JAKES:  (duidelik effens dronk) Heyyyy! Dis Oli-pis! 

 

OLIVER 1: Waar‟s Megan? 

 

JAKES: Don‟t you greet? 

 

OLIVER 6: Ek‟s hier vir Megan. 

 

JAKES: Ag toe nou? Moenie so „n drag wees nie! (aan LIHLE) Lihle, bring Oli-pis a drink! 

(LIHLE bring „n drankie vir OLIVER 6, wat weier om dit te vat) 

 

OLIVER 6: Ek is nie hier vir drink nie. Ek‟t gekom vir Megan. 
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JAKES: (effens aggressief, vat OLIVER 6 om die skouers vas) Toe nou! What damage 

could one little drink do? Dis okay man, drink!  

 

OLIVER 1 is nou in „n ongemaklike greep, en kyk verbouereerd na JAKES, waarna hy die drankie 

stadig drink.  

 

 Drink properly, bro! Sluk! (OLIVER 6 sluk die drankie af.) Was it thát bad? Come, 

come tell me now… why are you so weird? (Hulle gaan sit op „n rostrum, 

verhoog-regs) 

 

OLIVER 1: Uhm… 

 

JAKES: Jy check, weird ouens is net… weird. Guys are meant to play rugby. Ek dink…. 

You know what I‟m thinking? I think it‟s time you put your little pictures aside and 

come play rugby with us men. Toe, wat sê jy? 

 

OLIVER 1: (ongemaklik) Ek is nie eintlik… 

 

JAKES: Of course is jy! Anyone can kick a fucking ball! All it takes is a try at it. Or 

something like that. You know, Ou Mot spoke about that at assembly the other 

day.  

 

OLIVER 1: Ek‟t nie gedink jy luister in die saal nie. 

 

JAKES: (kyk vir OLIVER 6 en bars dan uit van die lag) „n Grapgat nogals, né? (aan 

LIHLE) Lihle, a Jagie! 

 

OLIVER 1: Waar is Megan? Ek wil met haar praat.  

 

LIHLE:   (laggend) Nie hier nie! 

 

ANT: Miskien is sy besig om iemand anders te spyker in die toilets. Daai girl is mos… 

(maak „n obskure handgebaar en hulle lag)  

 

OLIVER 6: Sy‟t gesê sy kom hiernatoe… sy‟t gesê sy is…  

 

JAKES: Yes, of course het sy gesê. That‟s what girls do. They tell you things to get you to 

do things they want you to do. Or… did she get you to come here because I 

wanted you to come here? (laggend. OLIVER 6 sit stil vir „n oomblik, die 

teleurstelling duidelik)  
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OLIVER 1: Jy bedoel sy is nie regtig.... 

 

JAKES: Regtig wát nie? Pregnant? (lag hardop) Nee, ou Oli-pis. Jy sien, dis my girl daai. 

Sy‟t vir jou so gesê oor ek wou hê jy moet hiernatoe kom. Moenie so sad lyk nie, 

ou.  Just wanted to check if it‟s true…  

 

OLIVER 1: Wat…. of wát waar is? Wat het sy jy als vertel? 

 

JAKES: (Sit nader aan OLIVER 6) Of jy rerig ouer mans like… jy weet, jou affair met daai 

uncle… sy‟t my alles vertel!  

 

ENSEMBLE: (Tergend) “Stop, don‟t touch me there! This is my no-no square!” 

 “Stop, don‟t touch me there! This is my no-no square!” (Vries)  

 

OLIVER 1: (Die toneel op die verhoog word stadigaan meer “phycedelic” deur middel 

van fisiese teater soos die monoloog vorder) Julle sien, pa, ma… die son het 

finaal gesak. My enigste son. Hulle sê mos, as jy te ná aan die son vlieg, sal jou 

vlerke brand. My vlerke het gebrand en ek het geval. Terug aarde toe… deur die 

aardkors, tot die donkerste dieptes van die hel.  

  

 Ek het haar alles vertel. Sy weet alles. Ek het haar vertrou....  

 

Een brandy word twee, drie, vier… nege… twaalf... een sluk na die ander. Meer 

en meer, nog en nog. Jagermeister, Black Label, Klipdrift, tequila… dubbels, 

enkels… glase en glase. „n Eindelose merry-go-round van oordrombars-klanke, 

kots en liggame wat rondval, spieëls en lemme. Etes wat opgesny word met die 

kredietkaart wat Pa se nuutste Mercedes Benz Maybach 6 Cabiolet gekoop het. „n 

Snack vir ander, breakfast vir my. Die wit poeier gaan sit op my ooglede en ek 

sien haar nie meer nie. Die poeier gaan sit op my tong en ek kry nie haar naam 

gesê nie. Ek kry nie my eie naam gesê nie. Die poeier is in my longe en ek hou op 

asemhaal.  

 

Absurde sirkus-agtige musiek word harder en die fisiese teater bewegings word meer intens. Die 

tieners by die partytjie word nou amper kreatuur-agtig. OLIVER 1 word beheer deur middel van toue 

wat nou aan die hake vasgeknip is – dit is duidelik dat die toue swaar is vir hom en dat hy dronker 

en dronker word. Die bewegings en musiek bou tot „n klimaks, waarop OLIVER 1 „n bloedstollend 

skree. Die tieners op die verhoog haal hulle selfone uit, neem foto‟s van OLIVER 1 in hierdie 

toestand en verlaat die verhoog laggend. OLIVER 1 loop struikelend na die steierwerk toe, terwyl „n 

oorvloed van selfoon-kennisgewings gehoor word. Hy kyk op die skerm, met die visueel weer 

sigbaar aan die gehoor . Dit kan enige sosiale media netwerk wees, met spottende kommentare. 
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OLIVER 1 sit nou op sy knieë onder die steierwerk, met die selfoon op die videofunksie, maar 

geplaas op „n rostrum met die skerm na boontoe. Terwyl OLIVER 1 die volgende monoloog lewer, 

klim hy teen die steierwerk op.  

 

OLIVER 1: Liewe Ma, liewe Pa. Dit was Die Begin en Die Einde. Genesis, „n kruisdood en 

Openbaring. 

Die son het gesak en die wêreld het swart geword. Eers skemer, dan „n 

sonsverduistering en dan aand. Daarna, nag. Weer en weer. Skemer, aand, nag. 

Skemer, aand, nag. Aand, nag. Net nag, óór en óór. Donker. Duisternis op die 

wêreldvloed. Ek het nag geword. Die donker het my kom haal, soos in daardie 

liedjie… 11“as die donker my kom haal en die Here my nie soek nie..”  

  Die Here soek my nie.  

  Niemand soek my nie. 

  Nie Megan nie.  

Nie eers julle nie.  

12“So is dan voltooi, die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. En hy het op 

die sewende dag gerus. 

Dag van rus.  

Die sewende dag.” 

 

OLIVER 1 knip „n tou wat uit die boonste balk van die steierwerk hang, aan sy harnas vas (volgens 

diskresie van die regisseur en so veilig as moontlik, sodat dit lyk asof daar „n tou om sy nek is) en 

tree vorentoe sodat hy hang, met slegs „n enkele blou lig op die steierwerk. Die ligte doof stadig uit 

in stilte terwyl die beeld van OLIVER 1 se liggaam op die selfoon-video al is wat op die skerms wys, 

gevolg deur „n sneeubeeld, en dan totale donkerte. 

--- 
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 Die Heuwels Fantasties – Klein Tambotieboom 
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 Die Bybel (1959) – Genesis 2:1-2 
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MUSIEK 

Neem asseblief kennis: 

Dit is die regisseur/vervaardiger se verantwoordelikheid om die nodige lisensies en/of regte te bekom om 

musiek in hierdie produksie te gebruik. Die skrywer van “As Dit Donker Word” stel slegs die musiek voor – 

alle klankopnames en/of klankeffekte word gebruik volgens die diskresie van die regisseur.  

 Aaron Bruno – Sail (Awolnation – Megalithic Symphony)  

 Hunter Kennedy – Klein Tambotieboom (Die Heuwels Fantasties – Die Heuwels Fantasties) 

 Anna Bartlett Warner – Jesus loves me (“Jesus, min my salig lot” uit Die Halleluja)  

 Jonathan Davis – The Hating (Korn – The Serenity of Suffering) 

 Adam Dutkiewicz – For we are many (All That Remains – For We Are Many) 

 

 


