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FX:               INTRO MUSIC – DIP INTO BEDMUSIC:  

 AFTERNOON: STOEP OF NEEF’S HOUSE – SUBURB WITH CARS PASSING 

 NOW AND THEN – OUTSIDE GARDEN .  

 FX:               OFF MIK: OLD CAR APPROACH . OLD HOOTER . STOP . IDLE . 

 ENGIN OFF .  

DEAD AREA 

1. Neef:        Nou wat op dees aarde sou die ou man besiel om hierdie tyd 

van die dag te kom kuier? En dit nogal in die ou Fordjie. Wag laat ek gaan 

help met die hekkie. 

2. Neef:        (HY STAAN SWAAR OP) Og, maar die ou litte is al net so 

styf soos n bondel nuwe rieme. (KLIM KREUNEND DIE TRAPPIES AF - 

SOOS HY AANSTAP) More oom Giel! Mens maar die ou Fordtjie pronk 

mooi hier voor my werf.  

FX:               GARDEN GATE CREAKS OPEN  

3.  Giel:        (OFF MIK – NADER) More neef! Ja, ek het haar uitgetrek 

vandag sodat die ou moutertjie bietjie kan skoonbrand en doen en so aan. 

4.  Neef:       Dis nodig so dan en wan. Maar stap voor oom - die sonnetjie 

skyn nou al te lekker daar op die voorstoep. 

FX:               GARDEN GATE CREAKS CLOSE  

  5.  Giel:        (LOOP STEUN-STEUN)  



 1.  Neef:       (MET INSPANNING) Versigtig nou hier by die 

trappies...versigtig... 

2.  Giel:        (KLIM DIE TRAPPIES STEUN-STEUN)  

3.  Neef:       Soja. Daarsy. Sit gerus, Oom Giel. Maak oom tuis.  

4.  Giel:        Dankie neef, dankie. (GAAN SIT STEUNEND . HALF 

UITASEM) Eh......hoe lyk dit dan met so n ou kommetjie koffie? 

6.  Neef:       Maar kyk hoe haal oom dan nou die woorde sommerso uit 

my mond.  Daar is n lekker pot aan’t trek op die stoof. Twee suiker en so 

’n druppeltjie melk as ek reg onthou?   

  7.  Giel:        Ja-nee neef, hy moet lekker sterk wees, jy weet mos ek het  

  nie erg aan kasaterwater nie. 

8. Neef:        (BEWEEG OFF MIK) Nee hy is lekker sterk oom - die 

kooperasie verf hoeka my oorskiet aan al hulle pale om die termiete uit te 

hou. 

9.  Giel:        (LAG) Nee maar dan sal hy doen ou mater. 

  FX:               1. MUSIC UP  - FADE 

  AFTERNOON: STOEP OF NEEF’S HOUSE – SUBURB WITH CARS  

  PASSING NOW AND THEN – OUTSIDE GARDEN .  

DEAD AREA  



10.  Giel:       (SLURP LEKKER HARD) Alla mapstieks maar die ou 

boeretroos gaan darem nou lekker af. (SIT KOPPIE IN PIERING)   

(MAAK KEEL SKOON) Neef, eintlik kom staan ek vandag hier met die 

hoed in die hand. Jy sien, ou Soes is volgende naweek weg met n 

vrouegroep en doen en so aan…..en nou’t ek maar gewonder of jy my nie 

maar kan neem na die diens op Barsland nie. Dominee hou so ’n klein 

diensie daar ter gedenking aan die destydse tragedie.  

1.  Neef:       Natuurlik oom - ek doen dit met graagte. Maar.......eh....oom 

weet…ek is nog net n paar jaar hier op die dorp. Ek weet nog nie wat die 

“tragedie” is nie.   

2.  Giel:        (SUG) Eh.......ja.....dit was n moeilike tyd. (SLURP)  

3.  Neef:       Ek hoor maar net die mense praat altyddeur so agter die 

hand langs van die “tragedie”.   Wat is die storie dan nou oom?  Wat is die 

“insident” wat die mense so oor fluister? 

4.  Giel:        Gaan maar oor iets wat doer in die laat-veertigs gebeur het, 

neef. Met n boer en sy seun, net hier anderkant in Swinburne se distrik.  

5. Neef:        Hulle praat van ‘n Visagie.  

6. Giel:         Ouman Visagie, ja…….. wat jarre tevore gedoop is as 

Barend. Maar teen so tien elf, toe noem almal hom sommer al klaar klein 

Kolskoot.            

7.  Neef:       So hy was n knap skut oom? 



8.  Giel:        (LAG EN SLURP) Kêrel hy was ver beter as net n knap skut.  

Hier teen agtien neëntien, toe sit hy n loodpil in die middel van n teiken, 

sommer so vanaf vierhonderd meter, met daai Mauser van hom.  Die 

Ingelse hier rond het hom sommer Bullseye Visagie genoem. 

1.  Neef:       En oom sê hy het geboer? 

2.  Giel:        Saam met sy pa, ja.  Sy ou kêrel het ‘n stuk grond daar by 

Rensburg Kop gekoop en die plaas toe sommer Barsland gedoop. En na 

die ou kêrel se dood het Kolskoot Visagie aanhou boer op Barsland. 

3.  Neef:       O ja ek weet waar dit is. Ek het al die naambord langs die 

pad gesien toe ek daar verby gery het. .  

4.  Giel:        Dis hy daardie. Nou, die plaas loop al op die platorand, en dis 

deurspek van sulke diep barse wat afsak tot onder in die vallei.  Die plek 

daar lyk so ampertjies soos n ou man se hakskeen - vrot van die barse en 

krake en doen en so aan. (SLURP) 

5.  Neef:       So die hele besigheid het daar op Barsland afgespeel oom? 

6.  Giel:        Juistemint neef, juistemint.  (LIPKLAP)   Allamapstieks maar 

die ou koffietjie smaak mos sommer vorentoe 

7.  Neef:       Nog so enetjie oom? 

8. Giel:         Nee dankie swaer, ek het darem nog so n druppel of twee om 

aan te suie.  Maar kyk nou hoe skuif die ou skadeweetjie nader.....die 



seisoen is besig om te draai, ek kan dit in die ou bene voel.  Ant Soes sê 

hoeka haar jig is besig om weer sterk op te vlam. 

9.  Neef:       Oom is reg ja, ek kyk al die hele week hoe die skaduwee 

besig is om hier op sy sy te kom le.  So...........eh.........oom se dit was op 

Barsland. 

10.  Giel:       Hoe nou? 

1.  Neef:       Oom sê die tragedie het op Barsland afgespeel? 

2. Giel:         Op Barsland ja.........(ONTWYKEND) So…. wanneer het 

Dominee laas huisbesoek afgelê hier by jou? 

3.  Neef:       Nee oom, die Bybel in die voorkamer het al skoon stof op sy 

jas.  Oom sê dit was doer in die veertigs? 

4.  Giel:        Watte? 

5.  Neef:       Die tragedie......oom sê dit was in die jare 40. 

6.  Giel:        Ja…in ’48 om presies te wees. Die jaar toe die tornado 

Roodepoort getref het. En die Natte vir die eerste keer aan bewind gekom 

het.  

7. Neef:        En die tragedie – het dit voor of na die tyd gebeur?  

8. Giel:         Vir wat neuk jy so aanmekaar oor die besigheid?  Kyk neef, 

as jy nie in daardie jare geleef het nie dan sal dit nie vir jou sin maak nie.  

Los die ding tog nou daar. Dis maar nog steeds n rou kol vir die familie. 



9.  Neef:       Nee maar goed, dan los ek dit maar daar oom.......  Ek het 

net gedink oom sal die ou storietjie vertel, aangesien ek oom volgende 

week gaan aflaai… Maar nou ja, ek kan seker maar wag en hoor wat 

Dominee volgende naweek te sê het. 

10.  Giel:       Kyk hierso, dis nie sommer ‘n ‘ou storietjie’ nie gehoor. 

(SLURP VERERGD) Nou goed dan vertel ek maar. Jy kan tog seker nie in 

die mouter bly sit vir die hele diens nie.  Dit sal niks minder as 

disrespekvol wees nie. Waar was ons nou weer? 

1.  Neef:       Oom het gesê die plaas was vrot van die barse. 

2.  Giel:        Ja dit is so.  n Mengelmoes van die goed.  Party was skaars 

n meter wyd, terwyl andere weer n kar kon insluk en doen en so aan. 

Sommige was vlak, maar heelparty van die noueres was verdomp diep, 

en het afgesak tot ver onder in die vallei.   

3.  Neef:       Maar dit klink sommer erg gevaarlik oom. 

4.  Giel:        Is so neef, is so. Daardie diepes het soos kolle op n 

brandsiek hond se rug voorgekom, sommer so oralster. 

5.  Neef:       So, ou Kolskoot het maar so al rondom die probleem 

geboer? 

6.  Giel:        Ja. Sien, die arme ou het met groot moeite en onkoste die 

barse daar in die aarde gaan toespan met doringdraad.  Sy skaap het 



daar langes gewei, en kort kort was daar maar een of twee wat in so skeur 

beland en vas gesit, of hulle vrek geval het. 

7.  Neef:       Ja-nee, so kan mens mos nie skaap weggooi nie.  En het dit 

toe gewerk? 

8.  Giel:        Vir so wyle ja. Maar teen die tyd dat die jonge Willie die 

Barsplaas uithangbordjie langs die grootpad geplant het, was mot en roes 

soos altyd maar weer besig om die oorhand te begin kry.  Hier en daar het 

die drade deurgeroes en tot op die grond gehang. Toe begint neuk die 

skaap weer in die barse af. 

9. Neef:        Nou wie was die jonge Willie dan? 

10. Giel:        Nee, dit was dan nou Kolskoot se klein welpie.  Eerste en 

enigste. 

1.  Neef:       Ah, ek sien….(OORGANG)  My hene oom - kyk hoe het die 

skaduwee die laaste ou sonkolletjie hier gaan staan en opvreet. Kom. 

Kom ons stap om na die systoep waar daar nou lekker vol son is. Dan 

bring ek sommer vir ons nog so n ou drink dingetjie, met 'n beskuit of 

twee.  Wat dink oom? 

2.  Giel:        Nee, dit is reg so. 

THEY GET UP . WALK OVER STOEP (adlib ‘n bietjie) 

FX:               FADE OUT on adlib 



FX:               FADE IN – SUBURB NO CARS – OUTSIDE GARDEN 

 DEAD AREA 

3.  Neef:       Mensdom dis mos nou heelwat warmer.  Die ou sandsteen 

het al lekker warm geword hier.  Is oom gemaklik in daai regop stoel? 

4.  Giel:        Ja, kyk dese dae verkies ek maar so 'n regop stoel. Dis 

heelwat makliker om uit op te staan as uit daai diep ou stoele en doen en 

so aan. (HY VAT N HAP BOERBESKUIT)  Tag kêrel, maar dit is mos nou 

hoe 'n boerbeskuit moet proe. 

5.  Neef:       (DENKEND) Barsplaas....ek het eers gedag die naam verwys 

na hoe moeilik die boerdery is.  Maar oom se dis oor die gevaarlike krake. 

Barsland.........ja die ou kêrel het dit reg gedoop, sowaar. 

6.  Giel:        Nou ja……..die hele ding het begin toe ou Barend een 

oggend na die jonge Willie geroep het.  (NABOOTSEND) “Willie!!”   Skrou 

hy daar by die agterdeur van die opstal.  “Willie!!!!!”  roep hy weer n keer 

totdat sy vrou uitkom om te sien wat makeer haar ou man dan nou. 

FX:               GIEL AND KOLSKOOT’S VOICES BLEND TOGETHER IN 

NEXT LINE SO THAT KOLSKOOT CAN TAKE OVER 

1. Giel:         Willieeeeeeeeeeee!!!!!! Nou waar sal die (GIEL & 

KOLSKOOT TESAME) klein swerkater dan nou wees dat die mannetjie 

nie kan hoor ek (HIERNA SLEGS KOLSKOOT) roep my longe uit na hom 

nie.  (BULDER) Willieeeeee!!!!!!!  



FX:               FADE IN: FARM SOUNDS . SNORTING OF RESTLESS 

HORSE  . OFF MIK: SIFT DOOR OPENS AND CLOSEMORNING: 

FARM YARD OF KOLSKOOT’S SHEEP FARM  

 DEAD AREA  

2.  Mara:       (OFF MIK – NADER) Barend vir wat sit en skrou jy so van 

die perd se rug af.  Jy maak die arme dier onrustig, en jy skreeu asof die 

wêreld aan’t vergane is.  Wat is dit ou man? 

3. Kolskoot:   Ek soek die hele werf vol na Willie, en dag toe ek roep 

sommer hier deur die onderdeur.  Dag hy is altemits êrens in die huis. 

4.  Mara:       Nee hy het vroegdag al afgesit na die nuwe akker met die 

trekker en die ketting. Hy wil gaan kyk of hy nie daardie verpestelike 

stomp kan los wortel nie. 

1.  Kolskoot:  (ONTSTELD) Maar, Mara - ek het dan vir hom gesê om te 

wag tot ek saam kan gaan.  As so n ketting losruk, of n skakel breek, saai 

dit verwoesting met alles wat in sy pad staan.  Ek het al gesien hoe so n 

ketting n man se been net onder die knie afvat. En hy was gelukkig dat dit 

maar al was.  Ek ry sommer nou af soentoe. 

 FX:              OFF MIC – DEEP BACK: TRACTOR SLOWLY 

APPROACHES  



2.  Mara:       Nee wag tog nou my ou man. Moenie dat jou verbeelding op 

hol gaan met jou nie.  Hyt gesê hy sal tien uur hier wees vir vetkoek en 

tee.  Waarvoor het jy die kind nou weer nodig? 

  3.  Kolskoot:  Ek wil gaan draad regmaak bo by die barse. 

4.  Mara:       Wag daar hoor ek die trekker, Barend.  Hy sal seker nou 

daar agter die waenhuis verby....ah.....sien daar kom die kind nou.  Fier en 

regop in die saal, nes sy pa.  En genadiglik lyk dit nie of daar fout is nie.  

(LAG VERLIG)  Sien jy, jou ongelowige Thomas.  

FX:               TRACTOR ARRIVES . STOPS . SWITCHED OFF 

5.  Willie:       (OFF MIK: BESONDER OPGERUIMD) More pa, more ma.  

Stomp is uit! Ek het hom gesleep tot op die rand van die geploegde land 

pa.  Nou kan ons daar ploeg en plant, sonder om draaie te ry. 

6.  Kolskoot:  My magtig kêrel, ek het jou mos gesê om daai ding te los tot 

ek kan saamgaan. So ding gaan staan en doen mens mos nie op jou eis 

nie, man! 

1.  Willie:       (OFF MIK) Pa.....ek is darem al twintig pa weet, en dit was 

heel maklik.  Die ou Massey het hom met twee, drie rukke daar uitgepluk. 

Ma, waar is daai vetkoeke - ek voel ek kan n os opeet. 

2.  Kolskoot:  Klim af daar van die trekker kêrel, jou pa is netso honger.  

Ma, is daardie tee waarmee jy so spog al reg - die manne in jou lewe is 

honger en dors. 



3.  Mara:       Natuurlik my ou man. Kom in julle, ek skink. 

  FX:               FADE OUT ON WORDS 

  FX:               FADE IN – POUR TEA . TEASPOONS . PLATES .   

  CUTLERY  

  INSIDE KITCHEN – FARM SOUNDS IN DISTANCE  

  MAIN STUDIO 

4.  Willie:       (TERWYL HY EET) Mensig ma maar dit gaan goed af.  My 

fles met koffie en broodjies is sommer al vroegoggend klaar gewees.  Het 

pa na my gesoek dat pa so omgekrap lyk? 

  5.  Kolskoot: Ja.........jy neuk hier weg sonder om my te sê, en jou ma sê  

  ook niks.  Maak nou nie saak nie, solank die stomp uit is en my kind veilig  

  terug is.  Gee bietjie daar n vetkoek aan kêrel. 

6.  Willie:       Hierso pa.  Dankie ma.  Is dit die heuning wat ek laas week 

uit die bynes in die skuur gehaal het? 

7.  Mara:       Einste my kind. Ai ons het lanklaas heuning gehad - dis 

heerlik. 

1. Kolskoot:   (TERWYL HY EET) Willie - as ons hier klaar is wil ek hê jy 

moet jou beddegoed oprol in n grondseiltjie, en vir Vonk gaan opsaal.  Ma, 

jy kan vir ons so n slopie of twee biltong en droë wors pak, met beskuit en 



broodjies.  Sit sommer n paar tjoppies en n rol wors ook in.  Ons sal iets 

vir die pot skiet more, oppad terug. 

2.  Willie:       Lekker!!  Ek en pa het lanklaas in die veld oornag.  Waar 

gaan ons heen? 

3.  Kolskoot:  Hô nou kêrel.  Dis nie n uitstappie nie, gehoor.  Ons gaan 

werk. 

4.  Willie:       Reg met my.  Wat wil pa doen? 

5.  Kolskoot:  Ons slaap vanaand oor daar by Platboom se kant, dan ry 

ons vroeg môreoggend daarvandaan na die barse.  Ons gaan bietjie 

draad span en regmaak waar ons kan.  Net die week alleen is ons drie 

skaap minder.  

6.  Willie:       Nee dis regso pa.  n Paar rolle draad, n paar draadtange en 

ons lap daai deurgeroeste plekke sommer gou-gou.  Heng dankie ma, dit 

was lekker.  (HY STAAN OP: STOEL SKUIF) Verskoon my julle, ek gaan 

solank my geweer en goed regkry en vir Vonk loop opsaal. 

7.  Kolskoot:  Rol maar n ekstra kombers in my kind, dit gaan koud word 

as die windjie vanaand waai. 

8. Willie:        Ek maak so pa. 

FX:               FADE OUT  

FX:               FADE IN: PLANE PASSING OVERHEAD .  



AFTERNOON: STOEP OF NEEF’S HOUSE – SUBURB - OUTSIDE 

 DEAD STUDIO 

1.  Giel:        En net daar sit die jongman af stalle toe, waar hy Vonk toe 

opsaal met saalsakke en als.  Klaar daarmee lei hy die perd oor die werf 

en maak hom staan by die agterdeur, neffens sy pa se boerperd, en hang 

die leisels oor die paal. 

2.  Neef:       En so is die twee toe reg vir die pa en seun avontuur? 

3.  Giel:        Ja kyk, avontuur sou dit nou wel wees vir vandag se snuiters, 

maar daai dae was dit maar die natuurlike verloop van sake.  Dit was 

doodeenvoudig deel van die daaglikse plaaslewe. Maar ja, ek reken die 

jong Willie het tog maar uitgesien na die tydjie weg van die huis saam met 

sy pa. 

4.  Neef:       So, het hulle dan nou nie n bakkie gehad om mee te ry nie, 

oom Giel? 

5.  Giel:        Nee neef. Daar was wel so n ou Ford bakkietjie op die plaas, 

maar meestal het n boer maar verkies om te perd oor sy grond te ry.  Dit 

is soos dit gedoen was in daai dae.  Die ou bakkietjie was maar vir dorp 

toe ry, voorraad koop en doen en so aan. En dan het hulle darem ook n 

telefoon gehad – maar die lyn was gewoonlik so swak - dit was net vir 

noodgevalle. 

6.  Neef:       En toe oom? 



7.  Neef:       Wel, als was so te se gereed vir die twee se dagrit na die 

barse, waar hulle hopelik teen die volgende more met die werk sou kon 

begin….. 

FX:               MUSIC BRIDGE  

FX:               FADE IN: FARM SOUNDS . SIFT DOOR OPENS AND 

CLOSE  

  INSIDE KITCHEN – FARM SOUNDS IN DISTANCE  

  MAIN STUDIO 

  1.  Willie:       Waars pa dan nou ma? 

2.  Mara:       (EFEENS OFF MIK) Die ou grompot is in die slaapkamer 

besig om sy slaapgoed op te rol my kind. 

3.  Kolskoot:  (OFF MIK) Grompot ne! (LAGGEND) Hierso...vang kêrel! 

(GOOI ROL BEDDEGOED) 

4.  Willie:       (VANG) Netjiese aangee pa! Vir n oomblik gedag dit is die 

rugbybal wat pa so flink uitskiet.  Moet se dit was nie te sleg vir n ouman 

nie. 

5.  Kolskoot:  (OFF MIK – NADER) Wies jou ouman.  Gaan bind my rol 

vas agter die saal my seun.  Is jou perd reg? 



6.  Willie:       Vonk is reg pa, staan al by die agterdeur.  Ek het die twee 

rolle draad en die tange buite op die houtbank gesit. Weet nie of pa dit in 

die saalsakke wil sit nie. 

7.  Kolskoot:  Ja.......n rol en n tang weerskante in elke sak. Hoor hier, 

gaan kry jy liewer jou beddegoed en moenie die grondseil vergeet nie, ek 

deel nie myne nie gehoor. Gee my bedrol ek sal dit sommer self gaan 

vasbind. (HANTEER BEDROL) Gaan maak jy net klaar voor dit te laat 

word.  

8. Willie:        Reg pa! (BEWEEG OFF MIK) En ek sal onthou van die 

ekstra kombers.  

9. Kolskoot:   Hoe kom daai slopies aan ma? 

1.  Mara:       (OFF MIK – NADER) Kossies is gepak en ek het sommer n 

halfsakkie droëperskes ingesit vir so n ou koudingetjie.  (HANTEER 

SLOPIES) Hierso, kyk maar of Willie ook saalsakke aan het, anders moet 

dit maar saam met die draad en alles ingesit word. 

2.  Kolskoot:  Dankie my lam. Sit maar neer ek sal dit kry.  Kom bietjie 

hierso laat ek jou n drukkie kan gee. (HY DRUK HAAR) 

Mmmmm......ahhhhh.....daarshy! 

3.  Mara:       (FLUISTER-GIGGEL) Barend.....!  Netnou loop die kind hier 

in.  Toe toe toe - gaan pak daai perd van jou, jou ou stouterd. 



4.  Kolskoot:  Ag Mara, die kind is mos nou nie meer nat agter die ore nie. 

Ek is seker hy weet al alles van….. 

5. Mara:        Sjjjjjj….   

6.  Willie:       (OFF MIK – NADER) Weet al alles van wat?  

7.  Mara:       Eh….dê……(SY GRYP DIE KETEL) ….vat die ou keteltjie, 

my kind - julle sal dit nooit maak sonder koffie nie.  Die moer, suiker en 

poeiermelk is alles in een van die slopies opgebind. Kom, kom, kom – dit 

raak laat. 

8.  Kolskoot:  Gaan kry jou geweer, Willie. Laat ons weg wees. Dis n goeie 

twee uur se ry hiervandaan na Platboom bo by die rif.  Dan kan ons rustig 

staan maak en leplek kry.   

9. Willie:        Goed, ek’s nou terug. (BEWEEG WEG) Pa kan solank gaan 

opklim as pa wil.  

1.  Mara:       Ai Barend jy moet tog mooi kyk na die kind.  Daars nog 

allerhande wilde goed wat daar bo in die klowe en barse skuiling hou. En 

maak tog seker dat julle die vuur deurnag aan die gang hou my man. 

2.  Kolskoot:  My liewe vrou, die kind is oud genoeg om sy man te staan, 

dis eerder hy wat vir my moet begin uitkyk.  Ons sal piekfyn wees. Ek is 

meer bekommerd om jou so alleen agter te laat vir die nag.  Gee jy om? 

3.  Mara:       Natuurlik nie - die honde is op die werf en verder is Klaas 

mos byderhand as daar fout is.  



4.  Kolskoot:  Ja, ek het klaar met hom gepraat en hy sal n ogie hou.  Sorg 

tog dat die ou siel iets te ete kry vanaand en more. 

5.  Willie:       (OFF MIK – NADER) Hier’s my geweer. Ek’s reg pa. Kom 

ons vat die pad. 

FX:               SIFT DOOR OPENS . FARM SOUNDS BECOME LITTLE 

LOUDER AS THEY MOVE TO OUTSIDE ON FARM YARD . SIFT DOOR 

CLOSE 

   DEAD AREA: 

6.  Willie:       Totsiens ma. (SOEN) Ma kan nou lekker rus sonder ons hier 

op die werf.  Sien ma more.  

7.  Mara:       Ai my kind ek gaan julle mis.  Kyk tog agter jou pa gehoor.  

Jy weet die ou man is nie meer vandag se kind nie.   

8.  Kolskoot:  Ja - vanaand slaap die ouman hard en ek sal die kooi mis. 

9.  Mara:       O......die kooi ne......en wat van my? 

1.  Kolskoot:  (LAG) Jy weet tog wat ek bedoel. (SOEN) Totsiens vrou. 

FX:               MUSIC STARTS AS BEDMUSIC (skyrim awake) 

FX:               MOUNT HORSES . SADDLES CREAKING . HORSES 

SNORT . HORSES START TO WALK AND THEN TROT AWAY OVER 

YARD 



2.  Willie:       (OFF MIK - DRAMATIES) Vaarwel ma!  

3.  Mara:       (LAG) Altyd aan’t grappies maak. (SUG) Nou ja, daar gaan 

die twee mans in my lewe.  Vors en regop sit hulle in die saal.  Pa kyk net 

vorentoe, maar my kind draai darem nog in die saal vir n laaste groet. 

(BIDDEND) Here -  ek is tog so lief vir daai kind. Hou tog u beskermende 

hand oor hulle deur die dag en nag.......en môre op die pad terug. 

FX:               MUSIC UP INTO BRIDGE . DIP TO BEDMUSIC 

4.  Giel:        Ja neef, en daar staan ou Kolskoot se vrou voor die 

agterdeur met n vadoekie en wuif vir die twee mans soos hulle daar om 

die hoek van die waenhuis verdwyn.  Die jonge Willie sit so skuins in die 

saal en kyk agtertoe terwyl hy wuif.  Op sy kop pryk n ou plaashoed met n 

sweetvlek wat regom strek, en n volstruisveer wat trots wapper aan die 

kant van die hoed.  So staan en bid sy toe vir die Skepper om hulle te 

bewaak. (POUSE) En in al sy wysheid weerhou die Liewenheer n 

antwoord op die gebed, want sien as Hy moes antwoord sou die arme 

Mara daardie nag nie n oog toegemaak het nie.   

FX:               FADE IN: OUTSIDE IN THE VELD . DRY AND HOT . 

HORSE GALLOPING IN DISTANCE . APPROACH . ON MIK . CONT 

RUNNING ON MIK 

AFTERNOON: OUTSIDE IN THE VELD . ON THEIR WAY TO 

PLATBOOM  



 DEAD AREA 

1.  Willie:       Daars hy Vonk.  Gee vet! Vinniger my ou grote, vinniger. 

Daarshy Vonkie daarshy!!!! (GIL UITBUNDIG) Ho-nou, ho-nou. Ho nou! 

Stadiger…. 

FX:               HORSE STARTS SLOWING DOWN UNTIL IT STOPS . 

HORSE BREATHING HEAVILY  

2. Willie:        Stadiger ou grote!  Ho-nou!! Daars hy my perre…….daars 

hy. (HY DRAAI OM – LAG) Kyk net hoe kom die ou kêrel aangevlieg. Kom 

pa.......Kom!!!!!! 

FX:               GALLOPING IN DISTANCE . APPROACH UNTIL ON MIK . 

HORSE STOPS . BREATHE HEAVILY  

3.  Kolskoot:  Jou klein windbol! Vir wat gaan staan en jaag jy so?  

4.  Willie:       (LAG) Sukkel die ou kerel om by te bly? Nee wat pa, daai ou 

boerperd staan nie n kans teen hierdie kampioen nie.  Maar nie sleg vir n 

ou perd wat al reg is vir die gomfabriek nie. 

5.  Kolskoot:  Kêrel, jy sal lat jou pa sy nek breek en ons is skaars weg 

van die huis af.  Hiers baie slaggate waarin n perd kan trap. Jy kan nie so 

staan jaag nie. 

6.  Willie:       Pa n perd trap nie sommer so blindelings in n gat nie.  Ek 

wou ou Vonk sommer net vrye teuels gegee het om so bietjie oop te 

maak.  Hy het lanklaas goeie oefening gekry. 



7.  Kolskoot:  Ja goed…..pa is maar net versigtig.  Ek moet se jy het nie 

sleg gevaar nie......jou ruiterkuns is amper gelykstaande aan myne. 

Maar…eh… ek het so n vermoede dat my kind ou Vonk so bietjie ingehou 

het sodat sy pa darem nou nie te sleg verloor nie. 

1.  Willie:       Pa lees my ook al te goed.  Miskien net so n bietjie. 

2.  Kolskoot:  (LAG) Nou ja toe, laat ons weg wees, dis nog n hele ent se 

ry tot by Platboom. 

FX:               HORSES START TO WALK – CONT IN BACKGROUND  

FX:               MUSIC STARTS AS BEDMUSIC . (skyrim from past to 

present 00:00 ) 

3.  Willie:       Die gras lyk mooi hierlangs ne pa. 

4.  Kolskoot:  Ja-nee, soetgras al die pad van hier tot bo by die riwwe.  Die 

skaap is vet en gesond en die lande lyk goed. O ja…. dankie vir die 

uithaal van daai stomp, Willie. Nou kan ons uiteindelik daai kol ook 

omploeg.  Sommer volgende week sodat ons kan plant voor ons nog n 

reentjie misloop. 

5.  Willie:       (FLUISTER) Sagkens pa.  Trek in.....saggies nou, voor hulle 

ons hoor. 

FX:               HORSES SLOW DOWN . STAND . CONT BREATHING 

AND SNORTING  



6.  Kolskoot:  Waar?  O......ja ek sien....... springbokkies daar teen die 

oorkantste rand.  Kyk hoe rustig wei hulle.  Ek is bly daar is darem nog n 

paar wat loop op die plaas, want oor die jare het hulle al minder geword.  

Netjiese troppie ne! 

7.  Willie:       Sal ek een plattrek pa? 

8.  Kolskoot:  Op hierdie afstand my kind? Nie sommer nie.  Dis maklik 

vyfhonderd tree. Los maar vir nou, anners moet ons gaan binnegoed 

uithaal.  As ons hulle more weer raakloop, dan kan jy verseker een 

plattrek my kind.  Kom ons kry net eers die werk agter die rug. 

1.  Willie:       Môre hou ek my oe wawyd oop....dan skiet ons enetjie vir 

biltong en die pot pa. 

2.  Kolskoot:  Ons kan maar twee uithaal as ons hulle teëkom.  Ma is al 

lankal lus vir springbok.  Kom....laat ons weg wees. 

3.  Willie:       Wag eers pa, leun bietjie die kant toe.   

FX:               SOUND OF A BUCKLE . SCRATCH AROUND IN SADDLE 

BAG . TAKE MATERIAL BAG OUT  

4. Willie:        Soja.  Sakkie gekerfde biltong wat ma vir ons ingesit het en 

droë perskes om aan te smul oppad. Hierso… (KREUN)   Het pa dit?  

Daars hy, laat ons weg wees. 

5.  Kolskoot:  Waars joune dan? 



6.  Willie:       Ek is reg pa, ma het gesorg dat ons elkeen ons eie het. 

7.  Kolskoot:  (LAG) Hoe dan anders. Nou ja toe, weg is ons. Tchhh 

tchhhh......kom ou Bles.....dis nog n hele entjie my ou perd.  Tchh tchhh. 

FX:               HORSES START TROTTING . FADE OUT 

FX:               FADE IN: SOUNDS OF HORSES BREATHING AND 

SNORTING 

EARLY EVE: OUTSIDE IN VELD 

 DEAD AREA 

1. Kolskoot:   Hier is ‘n plek waar ons kan oornag ou seun.  Dis al wat ons 

nodig het. Daai stuk rots wat so uitsteek sal lekker beskerming bied as die 

wind miskien later sou opkom. 

FX:               SADDLES CREAKING AS THEY GET OFF . FEET IN 

GRAVEL 

2.  Willie:       (EFFENS OFF MIK) Pa ek stap maar eers so bietjie rond om 

hout bymekaar te maak voor die donker kom.  Ek sal vir Vonk afsaal 

wanneer ons genoeg hout vir die vuur het. 

3.  Kolskoot:  Dis reg so my kind. Ek sal die perde afsaal en afvryf, dan 

kan hulle maar so hier al om die kamp wei.  Hulle sal nie ver van die 

syferwater wat daar deurslaan wegdwaal nie.  Weg is jy. Gaan kry vir ons 



hout my kind. Ek dood al vir n beker koffie.  Maar hou maar jou oë oop vir 

slang se kind Willie. 

4.  Willie:       (EFFENS OFF MIK) Reg pa, ek is nou terug, hier behoort 

genoeg droë takke rond te lê. (BEWEEG VERDER OFF MIK). Ek sien 

hoeka n dooie boom met heelparty droë takke hier van bo af lê. 

5.  Kolskoot:  Die kind se kop is reg, mens maak mos eers hout bymekaar 

voor die donkerte.  Kan altyd in die donker afsaal. Hout soek is n ander 

saak. Maar wag laat ek die saals gou afhaal.   

FX:               SADDLES ARE TAKEN OFF   

6. Kolskoot:   Daarsy julle mooi goed.  Nou vir afvryf. 

FX:               GROOMING OF HORSES   

1. Kolskoot:   (TERWYL HY BORSEL) Soooo jaaaa my ou perre. Dissss 

mos nou lekker, of hoe?  Daarsy ou Vonkie, jou basie is sommer nou-nou 

terug my perd, of wat se ek dan nou? 

2.  Willie:       (EFFENS OFF MIK) Praat julle oor my? 

3.  Kolskoot:  (SKRIK) O my magtig! Jou klein wetter!  Willie! Vir wat loop 

staan en ja jy my so die skrik oppie lyf!  Jy sal my hart laat staan! 

4.  Willie:       (LAG) Staan so lekker en gesels dat pa my nie eers hoor 

naderkom nie. 



5.  Kolskoot:  Ja toemaar. Mensdom maar dis n vrag hout wat jy 

bymekaargeskraap het. 

6.  Willie:       Maar ons hou mos altwee van n allemintige vuur, of hoe pa? 

7.  Kolskoot: Is so ja. Pak dit daar voor die klipbank - dit sal die hitte lekker 

terugkaats hier na ons kant toe.  Luister seun, ek het die perre klaar 

afgevryf so as jy klaar is met die vuur, kan jy ons kooigoed hier le maak.  

Dis lekker sanderig hierso. Ons sal sag slaap vanaand. 

8.  Willie:       Regso pa. (BEWEEG OFF MIK) As die vuur mooi brand 

staan, gaan haal ek nog n armvol hout. Ek het dit op n hoop geslinger net 

agter die klipbank.  Dit sal ons deurdra tot môreoggend vir n beker 

boeretroos. 

9.  Kolskoot:  Terwyl jy nou daar neffens my saalsakke is - gee tog vir jou 

pa n rol draad en die tang my kind. 

FX:               OFF MIK: FIDDLE WITH SADDLE BAG 

10.  Willie:     (BEWEEG NADER) Hierso pa.....wat wil pa met dit maak? 

1.  Kolskoot:  Ek wil ‘n handvol kort drade afknip en sommer so n ou 

rowwe roostertjie aanmekaar vleg om die vleis op te braai. Toe-toe.... 

begin met daai vuur my kind, jou pa se tong sleep al in die sand vir koffie. 

2. Willie:        Ja pa. 

 



FX:               BRANCHES ARE BROKEN . FADE OUT .  

FX:               FADE IN: NIGHT SOUNDS IN VELD . SMALL FIRE 

BURNING   

NIGHT TIME: OUTSIDE IN VELD 

 DEAD AREA: 

3.  Willie:       Waaraan lê pa nou so en dink? 

4.  Kolskoot:  Waaraan dink ek nie my kind. As ek so lê en kyk na die 

duisende sterre in die gewelf, dan wip my gedagtes van die een ding na 

die ander. Dit swerf  van die plaas na die barse, en van die barse na die 

sterre wat so skitter bo ons.  Dan wip dit weer na hoe lekker jou vleis en 

die koffie was, en na ma so op haar eie daar by die huis. En jy? 

5.  Willie:       Dieselfde dinge pa…. maar meestal lê ek met n groot 

glimlag op my bakkies. 

6.  Kolskoot:  Hoe dan so? 

7.  Willie:       Want ek het die dag saam met pa in die veld so geniet. 

(POUSE) Kyk hoe le die ou Suiderkruis nou op sy sy gekantel pa. Hy 

verander die hele tyd so van posisie.  Ek wens partymaal ek kon meer van 

die sterre en die goed geweet het. 

1.  Kolskoot:  Dit is nooit te laat nie my kind.  Die wêreld word al kleiner, 

en die stede al groter.  Wie weet waar die Unie gaan wees tien jaar van 



nou, en waar jy gaan wees.  Die Here is duister in sy wee Willie. Maar as 

pa nou weer op die dorp kom, teken ek in op die Brandwag vir jou.  Die is 

vol leersame artikels, my seun. 

2.  Willie:       Dankie pa.  Kry pa dit dan by die poskantoor elke maand? 

3.  Kolskoot:  Netso my kind. Die hele maand s’n – want dit word weekliks 

uitgegee. Dit het artikels oor alles en nog wat. Sê bietjie vir my, het hulle 

jou op skool iets geleer van Halley se komeet? 

4.  Willie:       Nee pa.......wat vir n ding is dit dan nou? 

5.  Kolskoot:  Jy sien ou Halley was n baie slim Ingelsman wat uitgereken 

het dat daar n massiewe stuk rots is wat in die hemelruim rondswerf.  Dit 

lyk net soos n ster, met die verskil dat hy n groot wit streep lig soos n stert 

agter hom aansleep.  Die ou het uitgewerk dat die wonder elke ses en 

sewentig jaar sy verskyning maak, en dan weer verdwyn vir die volgende 

ses en sewentig. 

6.  Willie:       Het pa al die ding gesien? 

7.  Kolskoot:  Ja my kind.......ek het dit op n mooi aand erens in 1910 

aanskou. Toe was ek so oud soos jy nou is.  Vir n paar aande agtereen 

kon ek sien hoe dit oor die hemelruim beweeg, om toe weer uiteindelik uit 

sig te verdwyn. 

8.  Willie:       So wanneer gaan hy dan nou weer sy opwagting maak pa? 



1.  Kolskoot:  Volgens die ou Ingelsman sal hy weer in negentien ses en 

taggentag verskyn my kind. 

2.  Willie:       Hoe oud is pa dan?  Sal pa hom weer sien? 

3.  Kolskoot:  Ja, wag laat ek reken..........kyk, dan is ek hier om en by ses 

en negentag.  Sal ek hom weer sien?  Wel die Skepper in sy almag 

bepaal ons tyd my kind.  Sy wee is nie ons wee nie.......so of jou ou vader 

op daai ouderdom nog met jou sal wees, is in ons Skepper se hand. 

4.  Willie:       En ek pa?  Ek sal hom tog seker nog kan sien of hoe? 

5.  Kolskoot:  Dieselfde reels is mos maar ook op jou van pas, ou seun.  

As dit Sy wil is sal jy die komeet sien as jy 58 jaar oud is, want jy is gebore 

in 1928. 

6.  Willie:       58 jaar oud!  Maggies pa dan is ek sommer al stokoud.  

7.  Kolskoot:  Wat praat jy? Ek is 58 en ek is beslis nie oud nie! Jaaaaaa, 

toemaar my kind, loop jy maar net in Sy wee.  Kom jong, slaaptyd!  Môre 

is n lang dag van draad span, en dan weer ‘n paar uur Barsland toe.  

Lekker slaap my seun. 

8.  Willie:       Nag pa........lekker slaap. 

FX:               FADE OUT  

FX:               FADE  IN: VERY EARLY MORNING NATURE SOUNDS . 

STILL SOME CRICKETS . FIRE . TIN MUG IS  HANDLED 



MORNING: OUTSIDE IN VELD 

 DEAD AREA 

1.  Kolskoot:  (KLAP SY LIPPE) Mapstieks ou kinta, maar gisteraand se 

oorskiet wors het darem nou lekker afgegaan met daai beker koffie.  Het jy 

onthou om jou veldfles vol water te maak? 

2.  Willie:       Ja pa, fles is vol en ek is reg om te ry. 

3.  Kolskoot:  (STAAN OP . BEWEEG OFF MIK) Nou toe dan, skop dood 

daai vuur en gooi sand my kind. Ek wil nie die veld hier laat brandslaan 

nie. 

4.  Willie:       Ek maak so pa. (SKOP IN GRUIS) 

5.  Kolskoot:  (OFF MIK) Kom ou kêrel, jy beter in die saal 

kom……(BEWEEG NADER)….die son steek nou-nou sy kop uit van agter 

Platkoppen, en dan moet ons al aan die beweeg wees. Ons het n hele 

halfdag se werk wat vir ons lê en wag. 

FX:               CLIMB ON HORSES . SADDLES CREAKING . HORSES 

SNORT . HORSES START TO WALK . TROT AFTER A WHILE 

6.  Willie:       Daarshy pa, laat ons weg wees.  Kyk hoe gooi die son sy 

strale nou soos hy oor die boonste rand van Platkoppen begin loer. 



7.  Kolskoot:  Pragtig seun. Luister bietjie hoe raas die Janfredriks en 

Olyflysters al klaar.  Hulle begin so stadigaan verdwyn soos die winter 

naderkruip.  Hierdie wêreld kom sit hier diep in n man se hart. 

8.  Willie:       Kyk daar voor pa. Daar is die rif besig om sy verskyning te 

maak.  Ek kan net dink hoe koud gaan daai draadtang in n man se hand 

lê. 

1.  Kolskoot:  (LAG) Ja, maar gelukkig werk ons hom darem gou-gou aan 

die brand.  Luister - ons takel die barse maar daar van die ooste se kant 

af, en dan werk ons so al met die rif langes tot ons die laaste een klaar 

het. 

2.  Willie:       Dis regso pa, ek het ook so gedink.  Ons saal maar alles af 

dan kan die perde mos maar loop en wei so agter ons aan.  Hoe dink pa? 

3.  Kolskoot:  Einste.  As hulle te ver weg drentel, roep ons hulle weer 

nader met n fluit of twee.  Seun, ek wil hê jy moet vir my die anker en 

steunpale deurkyk.  Kyk veral na die ankerdrade wat bo om die paal gaan 

en dan styftrek deur n pen in die grond.  As n draad nog gesond lyk, slaan 

hom oor - maar as hy deur of amper deurgeroes is, moet jy maar vervang 

gehoor. 

4.  Willie:       Reg pa, ek weet wat pa wil hê. 

5.  Kolskoot:  Mooi so. Knip maar die regte lengtes af van n rol, dan wring 

jy dit bo om die paal en steek die onderpunt deur die oog van die 



grondpen.  Laat staan maar eers so en wag vir my dat ons dit tesame 

styftrek deur die oog.  Hoe stywer daardie pale geanker word hoe beter.  

Ek gaan solank tussen die barse inbeweeg en enige skaap wat daar 

ingeneuk het uitjae en afdryf na die gelykgrond toe.  Roep as jy klaar is, 

dan span ons styf. 

FX:               TROT A WHILE  

6.  Willie:       Hier’s ons nou pa.  Kom ons stop hier en saal af, sodat ons 

kan begin. Onthou ek moet nog n bok of twee skiet vandag. 

FX:               SLOW DOWN TO WALK & EVENTUALLY STOP 

1.  Kolskoot:  (LAG) Ja die is n goeie plek - maar kry jy eers daai bok uit 

jou kop uit.....en konsentreer veral op die vervloekte skeure hier in die 

grond.  Die goed is deksels gevaarlik. Jy moet kyk wat jy doen, gehoor!   

FX:               SADDLES CREAK AS THEY GET OFF . FEET IN GRAVEL 

2. Kolskoot:   Ek sal afsaal en alles hier op die klipbank sit. Jy kan die 

gewere kolf eerste daar in daai sandvloer staan maak en die lope teen die 

klipbank leun.  Vat so, hiers myne. 

FX:               BIG GUNS ARE HANDLED  . FAR OFF: SHEEP BLEETS 

3.  Willie:       (LOOP WEG OOR GRUIS . OFF MIK: SIT GEWERE NEER. 

NADER OOR GRUIS) Die gewere staan mooi stewig pa.  Gee asseblief 

daar vir my n rol draad en n tang aan.  Ek gaan solank wegspring.  

Wag…….. staan bietjie stil....luister!  



4.  Kolskoot:  Ja.......ja.....ek hoor hom.  Die maaifoeide sit seker vas in 

een van die boskasies hier rondom die skeure. Ek sal hom kry. Goed - 

spring aan die werk my kind – ek saal klaar af, en dan gaan ek skaap 

soek en aanjaag gelykte toe. 

FX:               MUSIC BRIDGE  

FX:               FADE IN: SHEEP BLEETING LOUDER & MORE 

FREQUENT. 

5.  Kolskoot:  Magtie ou seun, maar ons het vir jou gewikkel hoor.  

Ankerpale staan stewig; drade is gespan, en heining is op en vas.  Goeie 

werk Willeman.......lyk bietjie aangelap hier en daar maar...... (SUG 

GEIRRETEERD) …my magtig man, kan die verdomde ding nie ophou 

skrou nie?  Ek het hoog en laag gesoek en ek kry die skaap net mooi 

nêrens nie. 

1.  Willie:       Pa daai klink nie vir my na sommer net n gewone blêr nie.  

Dis n skaap in pyn daai. Hy’t natuurlik in een van die barse geval en nou 

sit hy vas. 

2.  Kolskoot:  Ek glo jy is reg my kind, maar elke keer as ek naby n skeur 

kom, dan is dit stil.  Kom..........die werk is klaar - ons kan nou die skeure 

so een vir een begin uitskakel.  Maak jou hanne bak agter jou ore en 

swaai jou kop stadig van kant tot kant.  Ja dis reg.  Waar hoor jy hom, 

links of regs? 



3.  Willie:       Linkerkant pa.  Elke keer as my kop links swaai kom die 

klank sterk deur. (BEWEEG OFF MIK) Laat ek n bietjie in hierdie rigting 

gaan kyk. (OFF MIK) Pa!.......pa, kom luister bietjie hier.  Ek is amper 

seker hy is in hierdie skeur, maak gou pa. 

4.  Kolskoot:  (STAP VINNIG NADER) Wag, laat ek hoor. Jys reg 

Willeman!  Die swernoot is hier af en onner in die skeur! En daai skaap is 

in pyn, nes jy gesê het my kind. 

5.  Willie:       Pa ons het nie eens n toorts of n fakkel of iets om in die 

donker skeur te kan afkyk nie. 

6.  Kolskoot:  Geduld my kind, geduld.  Dis amper twaalfuur, kyk hoe gooi 

daai boompie sy skaduwee.  As dit twaalfuur slaan dan skyn daai son 

loodreg tot onder in die skeur - dan sal ons duidelik sien waar die skaap 

is. 

  

1.  Willie:       Nou vir wat wag ons pa, kom ons staan nader na die rand 

sodat ons reg is as die son in die bars afskyn. 

2.  Kolskoot:  Whoha!!!! Stop! Staan net daar waar jy is! Wat het ek dan 

nou net vir jou gesê?  Geduld Willie!  n Mens staan nie sommerso nader 

aan n rand nie. Dit verkrummel soms soos beskuit onder jou voete. 

Hierdie goed moet jy soos die hel self benader.  (SAGTER) So 



sagkens.....voetjie vir voetjie sodat jy nog kans het vir weghol. Andersins 

moet jy hom glad nie benader nie.  Verstaan jy? 

3.  Willie:       Pa ek en ou Ore het nog laas jaar oor hierdie einste skeur 

gespring. Hy’s minder as twee tree breed. 

4.  Kolskoot:  Jou klein wetter!!!  As ek my sonde nie ontsien nie pluk ek 

net hier n lat en slat jou agterwêreld aan die brand.  Waar sit jou verstand 

kêrel?  

5.  Willie:       (LAG) Kyk hoe lekker vang ek pa. Toemaar, ek en Ore was 

nie naby die barse nie pa. 

6.  Kolskoot:  Luister hierso, moet nou nie boonop sta’n lieg vir jou pa nie.  

Ek is nie onner n kalkoen uitgebroei nie.  LIEG staan in hoofletters op jou 

voorkop geskryf.  Jy is my eie kind en ek kon al van kleins af sien as jy my 

n rat voor die oë wil draai.  Laat staan jou nonsies nou, en doen soos ek 

doen, anners gaan sit jy daar langs die saalsakke en gewere.  Hoor jy 

my? 

7.  Willie:       Ja pa, jammer pa.   

8.  Kolskoot:  (VERSOENEND) Nou ja kom, die son laat nie op hom wag 

nie.  As hy eers loodreg is sal jy verstom staan om te sien hoe vinnig daai 

helder verligte skeur verskemer en weer in donkerte gehul word.  Stap 

neffens my en doen soos ek. 

1.  Willie:       Reg pa. 



THEY START TO WALK SLOWLY AND CAUTIOUSLY  

2.  Kolskoot:  Stop.  Dis nou ver genoeg.  Maag toe kerel….(BEWEEG 

OFF MIK)…..hiervandaan maak ons soos n slang en seil verder.  Ons 

moet klaarmaak hier, die weer steek op. 

3.  Willie:       Oppie maag seil? Pa is seker nie ernstig nie? 

4.  Kolskoot:  (OFF MIK) Willie.......... kom jy of bly jy? Ek is doodernstig, 

maag toe seun, maag toe. 

5.  Willie:       (SAK STEUNEND AF - bly op mik) 

FX:               BODIES CRAWLING THROUGH DUST & SAND 

6.  Kolskoot:  (TERWYL HY KRUIP) Daarsy.......nou’s dit maar op pens en 

pootjies vorentoe, soos ons die Kakies bekruip het, ou seun. Stadig nou. 

Nie so haastig nie. Ons is amper op die rand van die skeur.  

Staaadig......staaaadig.......dis mooi.......regso…hier is ons nou. Steek nou 

jou kop versigtig oor die rand en loer af.  

7.  Willie:       (HY KREUN VAN INSPANNING) Dis nog dofgrys daaronder 

pa…. maar die lig verdryf die donkerte nou vinnig.  

Daarsy......amper....amper….Daar!! Ek sien hom. Kyk pa, daar le 

hy........Nee wag – dis n ooi. Dis die ooi met die bytplek aan die oor.  Ag 

hemeltjie tog pa, daai skaap het erg seer gekry. 

1.  Kolskoot:  Ja, daar is die son nou amper vol op haar pragtige wit vag.  

Kyk hoe skitter die olie aan die wol.  Ai, ai, ai, wat ‘n verlies! Dit lyk asof 



die val twee van haar bene gebreek het. (MAAK N BESLUIT) Luister my 

kind hier gaan ons haar nooit uitkry nie.  Bring my geweer! 

2.  Willie:       Nee pa!  Kan ons nie net probeer nie?   

3.  Kolskoot:  Willie, vat daai klip by jou elmboog en hou dit uit oor die 

rand.  

4. Willie:        (HY VAT ‘N KLIP VAS) Ja pa? 

5. Kolskoot:   Nou moet jy los, en sodra jy los, begin jy tel…..en dan kyk jy 

hoe ver jy kom voor dit die bodem slaan.   

6.  Willie:       Goed – daar gaan hy. Een, patat...twee, patat.....drie 

patat............  

  FX:               ROCK FALLS FAR BELOW 

7.  Kolskoot:  Ver oor n honderd voet ondertoe ou seun!  Te gevaarlik om 

te klim sonder n tou, en binne die volgende tien minute is dit weer gitswart 

nag in daai skeur.  Nee seun, van redding is daar geen sprake nie. Bring 

die Mauser - dit is die beste wat ons vir haar kan doen vandag..........verlos 

haar maar van haar pyn ou kinta.  

  8.  Willie:       Goed pa - eks nou terug. (HY SPRING OP) 

  FX:               A FEW LOOSE ROCKS ROLL OVER THE EDGE   

  9.  Kolskoot: Neeee - moenie so opspring nie Willie. Gooi jou plat! (GIL)  

  Neeeeeee!!!!!!!  



FX:               MORE ROCKS TUMBLE DOWN . IT ESCALATES INTO A 

FULL-ON ROCK FALL 

1. Willie:        (GILLEND) Paaaaaaa!!! 

2.  Kolskoot:  Willlllllllieeeeee!  Neeeeeeeee! My kind........MY KIND!!   

FX:               FADE OUT  

FX:               MUSIC BRIDGE . DIP INTO BED MUSIC 

MAIN STUDIO 

3.  Neef:       (VERSLAE) Oom Giel?  Toe stort Willie daar in die skeur in 

af?  Kon hy nie aan iets vasgryp........of op n rotslysie land of iets nie?  Nie 

dit nie oom. Dit kon tog seker nie die einde wees nie.  Of hoe?  Praat tog 

asseblief oom.  Oom........is alles reg?  Hoe sit oom dan nou so stil?  

(DRINGEND.)Oom Giel? 

4.  Giel:        Ehhh.............ja......ja neef, jammer.....ek sit maar en herkou 

aan die pyn en leiding wat die arme Barend en Willie moes deurmaak en 

doen en so aan.  Daardie ongeloof van Willie toe die grond meegee…. en 

sy pa wat moet toesien hoedat swaartekrag sy seun aangryp en 

meedoënloos meesleur. 

5.  Neef:       Was daar dan toe-ten-taal en al niks wat hy kon doen nie 

oom? 



6.  Giel:        Niks.  Hy het sy arm uitgeskiet om Willie se hand vas te 

gryp.... maar die kind het so versnel dat Barend net daarin geslaag het om 

vir n laaste maal aan sy kind te raak.   

7.  Neef:       En toe.... 

1.  Giel:        Vir n vlietende oomblik het hulle vingerpunte geraak…. en toe 

snel hy in daai skag af. Ja neef, vir Barend was alles besig om te vinnig te 

gebeur… maar terselfdertyd het die oomblik uitgerek gevoel soos taai 

tameletjie.  Dit was amper asof Willie se uitgestrekte hand so stadig soos 

n trapseutjies verby gegaan het.  Sy mond was oopgesper in n angskreet 

en sy pleitende oe groot soos pierings.……. Dit was sy voete wat met n 

klapgeluid eerste kontak gemaak het met die nou rotslysie verder af, en 

die het gemaak dat sy liggaam soos n lappop begin tol het.  Op daardie 

oomblik het die tyd weer versnel en Barend moes toesien hoe sy seun se 

liggaam deur die rotswande heen en weer geslinger word.  Dan 'n 

been......dan n arm, n skouer of sy kop het keer op keer teen die wande 

vasgeslaan.  Net betyds het ou Barend sy oë toegepers om te keer dat hy 

sien hoe moederaarde sy dolle vaart finaal en eenklaps tot stilstand 

ruk....... 

2.  Neef:       Dis...dis n afgryslike verhaal.  Vreeslik.  (SAG)  Vreeslik. 

  3.  Giel:         Vreeslik ja.  Nie sommer n ‘ou storietjie’ nie, nê?.   

4.Neef:         Ai oom ek is jammer.  Ek het nooit kon raai dis iets so 

verskrikliks nie. 



5. Giel:         En nog is het einde niet, neef.  Net daar toe word die voëls 

stil........en die skaap was stil.............en sy seun…… was stil.  Toe 

Kolskoot sy oe oopmaak sien hy hoe Willie in die vol son lê met sy gesig 

na bo.  Sekondes later het Willie begin kreun en uitroep van die pyn.  Sy 

eerste woorde was na sy pa.........en toe die woorde wat Barend finaal 

gebreek het……… 

  FX:               MUSIC UP . FADE OUT 

  FX:               FADE IN: HOT AND DRY VELD SOUNDS . NO BIRDS 

  LATER IN THE MORNING: OUTSIDE IN VELD 

   DEAD AREA 

1.  Willie:       (ECHO – OFF MIK . IN PYN) Pa.......pa!!!! (KREUN) Die 

skaap is…. dood.   

2. Kolskoot:   (GEE N ROU SNIK) Ag Here, nee…… 

3. Willie:        (KREUN . HAAL DEURENTYD HORTEND ASEM) Ek het 

baie seer gekry pa. Die pyn is………(KREUN) 

4.  Kolskoot:  Shhhh nou Willeman shhhh!  Lê net stil my kind, ek kom 

af........pa kom jou daar uithaal. 

5.  Willie:       Nee….nee pa….luister......(ASEM)… luister na my. Ek is 

klaar pa.  Dis net.......net 'n kwessie van tyd pa. 



6.  Kolskoot:  Maar n sterk boerklong soos jy gee mos nie sommerso oor 

nie. 

7.  Willie:       (EFFE HARDER) Luister na my pa. Die skaap haal nie meer 

asem nie…. en ek is volgende… ........die pyn......is net te erg.  (KREUN)  

Oor n paar minute is die skeur pikdonker…… hier kan pa nie af nie. 

8.  Kolskoot:  Ek gaan hulp haal seun. Byt net vas my kind. Hou asseblief 

net uit. 

9.  Willie:       Pa! Dis drie uur se ry plaas toe....….. die naaste wat die 

bakkie kan kom aan ons is n halfuur se stap van hier….…. Ek sal nie 

meer hier wees oor drie of vier ure nie pa. (ASEM EN KREUN)  Luister 

asseblief wat ek sê..... 

10.  Kolskoot:          Willie ek….. 

1.  Willie:       Pa...…. altwee my bene is gebreek...… my ribbes….en ek 

dink my nek ook ….ek kan nie beweeg nie…(ASEM EN KREUN) ...Daar’s 

bloed in my mond……dit loop af in my ore…ek is stukkend pa.   

(POUSE)  

Stop die pyn….asseblief pa ....(KREUN) Ek is lief vir pa…….en ek is lief 

vir ma......…..Sy sal verstaan….. Die pyn is net te erg 

(KREUN)...........asseblief pa. Gaan haal die Mauser....... 



2.  Kolskoot:  (NOG N ROU SNIK) Wat? Nee! Nee my kind – net nie dit 

nie – nooit!  Eks jou pa. Jou eie vlees en bloed.  Jy vra vir moordpleeg 

Willie – ek kan nie.  

3.  Willie:       En wat wou pa met die skaap doen? 

4.  Kolskoot: Dis n skaap om hemelsnaam!   

5.  Willie:       En ons?  Is ons nie....….. is ons nie almal skape in die Here 

se kudde nie pa? Bevry my van hierdie pyn pa...….. ons Vader sal 

verstaan en vergewe.......(KREUN)….Ek smeek....….ek smeek pa…..Ek 

kan.....nie.....meer nie. 

6.  Kolskoot:  (HUILEND) Die Groot Boek se “Jy mag nie moord pleeg 

nie.”  Hoe kan ek dit doen aan my eie seun?  Ek kan nie.  Jy vra te veel 

my seun. 

7.  Willie:       Die oorkantste skadu kruip al nader pa.  Dis....…. dis nou of 

nooit….. anders los pa my om die einde in donkerte binne te 

gaan.....(KREUN)….Ek kan pa nie meer so mooi sien 

nie.......(PANIEKERIG) Is pa nog daar? 

1. Kolskoot:   Ja , ja my kind……ek is hier. (HUIL VIR N RUK, EN 

DAN…….PREWEL) Hemelse Vader, vergewe my tog vir wat ek vandag 

hier moet doen, Here.  Dis my enigste kind.....hoe doen mens so iets?  Hy 

is in pyn en uitkoms is daar nie.  Is dit hoe Abraham gevoel het toe hy vir 

Isak moes offer?  



Vir Willie is dit reeds te laat - een of ander kant toe - ek gaan vandag my 

enigste kind verloor. Asseblief, Here - gee tog vir u kneg n teken.  Ek weet 

nie watter kant toe nie....  

2.  Willie:       Pa? Pa kyk! Daar trek die wolke weg voor die 

son........(SIDDER) Ek is koud pa......die son maak nie warm hier nie.   

3.  Kolskoot: Die son? Is dit U teken? Is dit Heer?  

4.  Willie:       Hoor pa die donderweer? Pa moet daai saad in die grond 

kry, die groot..........die groot reens is oppad ….en die landery is reg.  

(KREUN) Ek kan…nie ….meer…nie pa. 

5.  Kolskoot:  (MAAK N BESLUIT) Ek kom my kind. (TERWYL HY HUIL 

STAAN HY OP . LOOP WEG OOR DIE GRUIS . OFF MIK: VAT 

GEWEER VAS . LOOP TERUG)  

FX:               BIG OLD GUN IS LOADED 

6. Kolskoot:   (HUILEND, SAG EN TEER) Vaarwel my kind.  Mag die Here 

jou in sy arms ontvang en huis toe neem.  Hemelse Vader, vergeef my vir 

dit wat ek vandag moet doen. (HUIL . AIM . LET BREATH OUT)  

FX:               EVERYTHING FADES .  

SILENCE  

FX:               OFF MIK: GUN SHOT  

FX:               HORSE NEIGHING   



FX:               OFF MIK: SECOND GUN SHOT 

  FX:               HORSE SETS OFF GALLOPING . FADE OUT 

FX:               FADE IN: FARM YARD. OFF MIK: GALLOPING HORSE 

APPROACH .  STOPS ON YARD . OFF MIK: SIFT DOOR OPENS  

AFTERNOON: FARM YARD  

 DEAD AREA 

  1.     Mara:      (OFF MIK) Bles? Bles is dit jy? (BEWEEG NADER) Waar  

  kom jy vandaan, perre? Waar’s jou baas? Hier’s groot fout. Klaas! Klaas!  

  Kom help hierso! (SAG) Ek moet dadelik vir Karel in die hande kry. (SY  

  HARDLOOP OOR DIE WERF)  

  FX:               SIFT DOOR OPENS AND CLOSE 

  INSIDE KITCHEN – FARM YARD SOUNDS SOFTER  

  MAIN STUDIO  

2. Mara:        (SY STAP VINNIG OOR NA DIE TELEFOON) Hoop net ek 

kry ‘n behoorlike lyn.  

  FX:               PICKS UP TELEPHONE AND DAIL 

1. Mara:        (SY PRAAT HARD) Hallo? Hallo Karel? Ja, dis Mara. Hoor 

hier, jy en Giel Ore moet asseblief dadelik kom. Bles het hier sonder ruiter 

aangekom. Ek weet nie waar is Vonk nie. En my kind…….. (SY BEGIN 



SNIK) Jy en Ore moet kom help, Karel - jou broer en my kind is in die 

moeilikheid. (HUIL HARTVERSKEUREND) 

FX:               FADE OUT   

FX:               FADE IN . SUBURB NO CARS  .  

AFTERNOON: STOEP OF NEEF’S HOUSE –- OUTSIDE GARDEN 

 DEAD AREA 

2.  Neef:       Herder oom Giel, maar dit is mos iets te allerverskrikliks!  

Hoe kan n vader dan nou sy eie seun doodskiet.  Dis mos moord, of hoe? 

3.  Giel:        Ja neef.........maar het ons al in daardie paar skoene 

gestaan?  Moes ons al aanhoor hoe ons enigste seun se smeekgebede 

ons soebat om hom van sy pyn en leiding te verlos?  Nee 

swaer......daardie beker het ons genadiglik verbygegaan. 

4.  Neef:       Oom, nou verstaan ek mos hoedat die mense altyd van die 

tragedie praat.......en hoekom daar eweskielik so stilte heers as mens op 

die gesprek instap.  Dit is nie n maklike ding om te deel........of na te luister 

nie. Maar een ding wat ek nie verstaan nie, is hoe oom die feite so goed 

ken.  Oom praat dan so ampertjies asof oom self daar teenwoordig was. 

1.  Giel:        Is so neef, is so.  Jy sien, die Karel wat sy gebel het was my 

pa - hy en ou Barend was broers, so hy was my oom. Daardie jare was 

ons in Pretoria woonagtig, maar wanneer ek vakansies op die plaas gaan 

kuier het, het die plaasmense my sommer Giel Ore of net Ore genoem.  



2.  Neef:       Genugtig! So oom was die rakkertjie wat saam met Willie oor 

daai skeur gaan staan en spring het. 

3.  Giel:        Einste ek neef. Ek was so paar jaar jonger as my neef.   

4.  Neef:       Hoe lank het dit julle geneem om by die plaas uit te kom?  

5. Giel:         My pa het so vinnig gery as wat hy kon met sy ou Dodge. 

Maar dit het ons nog steeds ‘n goeie ses uur geneem. Intussen het tant 

Mara die polisie op Skuinsbos gebel en gesê hulle moet ry en gaan kyk 

wat aangaan.  Die is toe daar weg Barse toe en teen die tyd dat hulle daar 

aankom, toe is dit al behoorlik donker. 

6.  Neef:       So hulle kon niks sien nie? 

7.  Giel:        Nee, hulle het n paar toortse saam met hulle gehad, en met 

die het hulle die area begin fynkam en roep en doen en so aan.  

Uiteindelik het hulle toe op Vonk afgekom daar by daai bars, en hy het 

verseg om te skuif. Van Barend was daar geen teken nie. Dis toe dat hulle 

met die toortse daar in daai bars begin afskyn. 

FX:               NUMBER OF FEET ON GRAVEL . THEY CALL OUT TO: 

BAREND, WILLIE . OFF MIK: HORSE SNORTS . KYK DAAR . KYK DIE 

PERD BY DIE BARS . IS DIT NIE WILLIE SE PERD DAARDIE NIE ENS. 

FEET ON GRAVEL . GEE BIETJIE AAN . KOM ONS KYK . DIE LIG IS 

AL SO FLOU . NEE WAG, KYK MOOI, MENS KAN TOG SIEN . 

STEUNE EN KREUNE 



1.  Neef:       En so kom hulle toe op die liggaam af? …… Oom Giel? 

2.  Giel:        Eh.....ja...watte? 

3.  Neef:       Ek sê, en so kom hulle toe op die liggaam af. 

4.  Giel:        Eh.....ja...... by die tyd was die toortse so te se gedaan, maar 

ver onder in die flou lig kon hulle wel die liggame sien lê. 

  5.  Neef:       Die liggame? Is dit nou die skaap en arme Willie? 

6.  Giel:        Eh....ja, die skaap, Willie en....... Barend......almal so neffens 

mekaar. 

7.  Neef:       (Roep verbaas uit.)Waaattttt?  Goeie hemel oom!!! Ou 

Kolskoot?! Maar hoe het hy daar beland?  Voet gegly of wat? 

8.  Giel:        Wel kom ek stel dit so.  As iemand daar in die omgewing 

twee skote gehoor het, en hulle het geweet dit was Barend wat die sneller 

trek, dan kan ons hulle verskoon as hulle sou dink dat Kolskoot Visagie op 

sy oudag sy akkuraatheid verloor het. Maar sien, hulle veronderstelling 

sou verkeerd gewees het.  Want altwee was kolskote. Willie in die hart…. 

en Barend….......hier bo……. in sy verhemelte...... 

  FX: SLOTMUSIEK – DOOF TOT BEDMUSIEK 

9. Giel:         Die volgende more het dit geleef en beef om daardie bars.  

Bloem se bergklim klub, staatspatoloog, speurinspekteur, fotograaf, 

weermag en tant Mara was almal by die skeur in die grond.   



                    Die bergklimmers is eerste daar af met toue en ysterpenne 

wat hulle in die rotswande moes inslaan.  Intussen is n katrolstel bo-oor 

die skeur opgerig, en toe word die inspekteur en pataloog in die aarde 

afgesak.  Die fotograaf het kiekies geneem vir die vale voor hulle daar uit 

is, en die ondersoek na behore voortgesit kon word.  Dit was eers hier 

teen twaalf uur se kant dat die twee liggame, met behulp van n 

veldkateltjie, uitgelig kon word. 

                    Ek was daar toe my neef en oom uit daardie skeur verrys 

het.  Ek het soos n meisiekind gestaan en tjank toe ek op ‘n afstand sien 

hoe hulle vir Willie langes die doodswa in n doodskleed toedraai. 

Vir die distrik se mense was dit die grootste ramp van 1948.  

  

  FX: SLOTMUSIEK – MUSIEK WEER OP 

 


