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Opnamedatum :  
Uitsaaidatum :  
Regie :  

 
ROLVERDELING: 
 
1. LISA DE VILLIERS (ongeveer 24 – nuuskierig, hardkoppig, selfversekerd) ……….. 
2. STEYN VAN DER MERWE (ongeveer 28 – kortaf, teruggetrokke, baie saaklik en 

soms onbeskof maar prakties en ŉ sterk leier) ……………. 
3. MAGDA DE VILLIERS (ongeveer 50 – sosiaal, moederlik) ………… 
4. JAKOB DE VILLIERS (ongeveer 55 – tipiese boer, depressief oor swaarkry op plaas, 

langsame, stadige manier van praat) ………… 
5. GERT COETZEE (ongeveer 55 – Magda se broer, wantrouig, beskermend teenoor 

sy familie) ………… 
6. MAN 1 (jong man in 30s, aggressief, praat met Tswana aksent) ………… 
7. MAN 2 (jong man in 30s, aggressief, praat met Tswana aksent) ………… 
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BYK  : AKOESTIEK SOOS IN ŉ KLEIN, NOU SPASIE. SELFOON 

KNOPPIES WORD GEDRUK; SELFOON LUI AAN ANDER KANT. 

1. LISA : (HAAL HARD ASEM. FLUISTER; BAIE BANG) Asseblief, antwoord, 

asseblief...  

BYK  : IN A/G: GLAS BREEK. MAGDA GIL. ŉ HARDE HOU. IN 

VOORGROND LUI FOON NOGSTEEDS. 

2. JAKOB : (IN A/G) Nee! Los haar uit! 

BYK  : A/G PISTOOL WORD GESKIET. 

3. LISA : (FLUISTER, BEGIN HUIL) Asseblief, antwoord nou! 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP JAKOB SE 

PLAASWERF. VOËLS IN DIEP A/G. PERD TRAP ROND OP MIK.  

4. JAKOB : Gaan jy bietjie ry, Lisa? 

5. LISA : Ja, Pa. Sonneblom is soos maande laas gery so sy is lekker warm 

vandag. Terwyl ek nou by die huis is vir die vakansie sal ek haar 

maar meer gereeld probeer ry. 

6. JAKOB : Wees dan net versigtig. Ry haar eerder op die stil paaie. 

7. LISA : Ja, ek gaan nie grootpad toe nie. Hup! (UITASEM SOOS SY 

SPRING) Hokaai, Sonneblom, rustig.  

8. JAKOB : Moet ek vashou? 

9. LISA : Nee, ek is reg. Een, twee- Ek is op! 

BYK  : PERD PROES, BEGIN VINNIG RONDTRIPPEL. KLINGEL VAN 

STANG. BEGIN OP ’N VINNIGE DRAF WEGBEWEEG. 

10. Lisa : Ek gaan haar maar laat hardloop, energie uitkry. (BEWEEG WEG) 

Dankie Pa, sien later! 



2 
 

1. JAKOB : Mooi ry! 

BYK  : SELFOONDEUNTJIE LUI (VROLIKE BOEREMUSIEK).  

2. JAKOB : Hallo? 

3. STEYN : (FILTER) Hallo, oom Jakob? Dis Steyn van der Merwe.  

4. JAKOB : Steyn, seun. Waar trek jy nou? 

5. STEYN : (FILTER) Nou net verby Ventersdorp, Oom. Watter afdraai moet ek 

vat by Coligny? 

6. JAKOB : Dis goed, dis goed… Jy gaan by ŉ T-aansluiting kom. Regs gaan 

dorp toe, so draai links daar. Na so 20km gaan jy ŉ grondpad kry aan 

linkerkant, draai daar af. Dan hou jy net reguit aan tot jy die 

plaasbordjie kry aan regterkant. Kleinverdriet. Dis die plaas se naam.  

7. STEYN : (FILTER) Dankie, Oom. Sien later. 

8. JAKOB : Goed so. Magda en Lisa het die rondawel mooi vir jou reggemaak. 

Die vrou het dit geniet om my bietjie in die werk te steek om al die 

goetertjies daar op te knap. 

9. STEYN : (FILTER) Dis reg. Dankie, Oom. 

10. JAKOB : Bel maar as jy nie regkom nie, maar die pad is heel eenvoudig. Die 

grondpad is darem nie te sleg nie. En ry maar stadig daar by Coligny, 

daar sit gewoonlik spietkops. 

11. STEYN : (FILTER) Reg so, Oom. Baai. 

12. JAKOB : Uh... baai, seun. Sien vanaand. 

BYK  : PERDEPOTE TEEN ŉ VINNIGE GALOP OP ŉ GRONDPAD. 

WORD STADIGER TOT PERD STAP. HARDE ASEMHALING VAN 

PERD EN LISA. BAKKIE DREUN IN DIEP A/G. 
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1. LISA : Hokaai, meisie, hokaai. Daarsy… Rustig, nou. Ons is amper by die 

huis, so jy moet nou eers bietjie afkoel. 

BYK  :  DREUN VAN BAKKIE WORD HARDER. 

2. LISA : Wie kom nou so hier aangejaag? Dis ŉ verskriklike stofwolk. Rustig, 

Sonnie, rustig... 

BYK  : BAKKIE JAAG VERBY. PERD RUNNIK, BEGIN HARDLOOP 

TOTDAT LISA HAAR WEER TOT BEDARING BRING. 

3. LISA : (BENOUD) Nee, hokaai! (KALMEREND) Rustig meisie, rustig... 

Hokaai... Daarsy, stap net. (VIES) Watse idioot jaag so op ŉ 

grondpad? Veral verby ŉ perd! O, daar stop hy nou... 

BYK  : BAKKIE STOP, ENJIN LOOP IN A/G. BAKKIE SE DEUR GAAN 

OOP. 

4. STEYN : (VER VAN MIK) Middag! 

5. LISA : (SAGGIES) Hmm. Wonder wat soek hy? (ROEP VRAEND) Middag! 

BYK  : PERDEPOTE STOP SOOS LISA BY STEYN STOP. 

6. STEYN : Ek soek die plaas Kleinverdriet. 

7. LISA : (SARKASTIES) Nee, ek is heeltemal orraait, dankie dat jy vra. My 

perd het amper met my weggehardloop, maar ek is darem oukei. 

8. STEYN : Wat? 

9. LISA : (SUG) Vergeet dit. Kleinverdriet is so 3km aan met die pad. Daar’s ŉ 

bordjie. 

10. STEYN : Baie dankie. 

BYK  : TERWYL LISA BEGIN PRAAT GAAN DIE BAKKIE SE DEUR TOE; 

BAKKIE RY WEG. 
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1. LISA : Hoekom soek jy – Oukei, nevermind... Ongeskik. 

BYK  : PERDEPOTE STAP VERDER EN DOOF UIT. 

   DOOF IN: KOMBUIS. KOMBUISDEUR KRAAK OOP EN KLAP 

TOE AS LISA BINNEKOM.  

2. LISA : (MOEG) Ek is terug. 

3. MAGDA : Ja, ek hoor so. Jy hoef nie die deur so hard te klap nie. 

4. LISA : Sorry, Ma. 

5. MAGDA : Ag, gee gou vir my die aartappelskiller aan, asseblief. Het jy lekker 

gery? 

6. LISA : Ja, wat. Een of ander idioot in ŉ bakkie het gemaak dat Sonneblom 

my amper afgooi, maar ek lewe nog. 

7. MAGDA : My magtig! 

BYK  : TERWYL HULLE PRAAT MAAK LISA DIE YSKASDEUR OOP; 

KOELDRANK WORD IN ŉ GLAS INGEGOOI. DAN WORD ŉ 

STOEL UITGETREK EN LISA GAAN SIT BY DIE 

KOMBUISTAFEL. 

8. LISA : Waar’s Pa? 

9. MAGDA : Hy wys gou die huurder bietjie rond. Steyn van der Merwe, dink ek. 

Hy het so rukkie terug opgedaag. Gooi vir my ook bietjie koeldrank, 

toe. 

10. LISA : Dis nogsteeds vir my vreemd. (NUUSKIERIG) Vir wat wil hy nou ŉ 

rondawel in die middel van niks en nêrens huur? En wie is hy nou 

eintlik? 
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1. MAGDA : Ek wonder self. Maar nou ja, hy is bereid om ŉ goeie prys te betaal. 

Elke bietjie help. Veral met die oes wat so swak is. (VAT SLUK 

KOELDRANK) Dankie. 

2. LISA : Die oes is altyd swak. Dalk kan hy Pa darem help op die plaas 

noudat Wikus in Amerika is. 

3. MAGDA : Ja, ek dink jou pa hoop ook so. En dis veiliger om nog ŉ man op die 

werf te hê, jy weet. 

4. LISA : (ERNSTIGER) Ek hoor nog ŉ boer en sy vrou is gisteraand aangeval 

daar in Sannieshof se rigting. 

5. MAGDA : Ja... Dis die padstal se mense. Hulle het seker nog kontant in die 

huis gehad. 

6. LISA : Ma, ek wens net julle wil van die plaas af! 

7. MAGDA : (SUG) En waarheen gaan, my kind? 

8. LISA : Trek dorp toe. Soos iewers daar naby my, dan kan ek ophou om my 

heeldag te bekommer oor julle. 

9. MAGDA : Jy weet jou pa sal nie aard in die dorp nie. En wat dan van die plaas? 

Wie gaan na die plaas kyk totdat Wikus terugkom? 

10. LISA : Julle kan soos ŉ voorman aanstel, of iets... 

11. MAGDA : Jy weet daar is nie geld daarvoor nie, my kind. 

BYK  : A/G: KOMBUISDEUR KRAAK WEER OOP EN KLAP TOE. 

12. JAKOB : (BEWEEG TOT OP MIK) Ek dink my vrou is in die kombuis. Magda? 

Ah, goed... Hier is hulle altwee sommer. Dis my vrou, Magda, en my 

dogter, Lisa. Dis Steyn, ons huurder. 

13. STEYN : (TUSSENDEUR) Middag, Tannie. Middag... 
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1. LISA : O, dis jy! 

2. JAKOB : Hoe nou? 

3. STEYN : Ek het haar langs die pad gevra vir aanwysings. 

4. LISA : Nadat hy my amper van my perd afgery het. 

5. STEYN : (GEAMUSEERD) Dit het nie gelyk of jy gesukkel het om bo te bly 

nie. 

6. LISA : Ek kan sit op ŉ perd. 

7. MAGDA : Ag ek is bly om jou te ontmoet, Steyn. Het jy darem als wat jy nodig 

het? 

8. STEYN : Ja, dankie Tannie.  

9. MAGDA : As jy nog ietsie kort laat weet my net, hoor. Daar is ŉ klein kombuisie 

in die rondawel, maar jy is welkom om enige tyd saam met ons te 

eet. 

10. STEYN : Dankie. Ek kan nie onthou wanneer laas ek lekker boerekos gehad 

het nie. 

11. JAKOB : Ag, Lisa, wil jy nie vir ons bietjie… 

12. LISA : … koffie maak nie. Ja, ek sit die ketel aan. 

BYK  : STOELE WORD IN- EN UITGESTOOT SOOS JAKOB EN STEYN 

GAAN SIT EN LISA OPSTAAN. SOOS HULLE VERDER PRAAT 

WORD KETEL VOLGEMAAK EN AANGESKAKEL; BEKERS 

WORD REGGESIT. 

13. MAGDA : So van waar af kom jy, Steyn? 

14. STEYN : Pretoria. 

15. LISA : Hoe drink jy jou koffie? 
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1. JAKOB : Seker uit ŉ beker, soos die res van ons. 

2. LISA : Pa! 

3. STEYN : Uh...swart, sonder suiker. 

4. MAGDA : Daar is ŉ bietjie beskuit in die blik as jy honger is, Steyn. Ons sal so 

oor ŉ uurtjie eet, maar jy het darem ver gery. 

5. STEYN : Ek sal wag, dankie. 

6. MAGDA : So jy is ŉ stadskind? 

7. STEYN : Ek het eintlik op ŉ plaas grootgeword. 

8. JAKOB : Is dit so... Sê my, kan jy ŉ stroper ry? 

9. STEYN : Ja, Oom. 

10. JAKOB : Dis goed. Dalk kan jy bietjie help met die stroop. Dis moeilik so 

alleen vandat Wikus – my seun – oorsee is. 

11. MAGDA : My man, hy het nog nie eers sy voete gevind nie. En ek is seker hy is 

nie hier om te werk nie. 

12. STEYN : Nee, dis eintlik ideaal, Tannie. Ek kan nie net sit en niksdoen nie. Sal 

graag help. 

13. LISA : Hier’s jou koffie... en Pa sŉ. 

14. STEYN : Dankie. 

15. JAKOB : Dankie, my kind. 

16. LISA : So wat doen jy vir ŉ lewe, Steyn? 

17. STEYN : Uhm... Op die oomblik is ek eintlik werkloos. 

18. LISA : Maar soos wat doen jy gewoonlik? 

19. STEYN : Ag, ek... Uhm... 
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1. MAGDA : Ag, Lisa – wil jy nie gou-gou gaan kyk of daar skoon handdoeke in 

die rondawel is nie? Ek kan nou nie onthou nie. 

2. LISA : (SUG, STAAN OP) Ja, Ma. 

BYK  : MUSIEKOORGANG. BINNE IN RONDAWEL. 

3. LISA : (SAGGIES VIR HAARSELF) Ma het my nou net uit die kombuis uit 

probeer kry. Sy weet baie goed hier is handdoeke. Maar nou kan ek 

bietjie hier in sy kamer rondkyk. Hmm... hy het nie veel bagasie nie. 

Ek sien net een tas. Kom ek kyk gou... Ma maak my dood as sy weet 

ek krap in sy goed. 

BYK  : RITSSLUITER GAAN OOP. 

4. LISA : Jeans... Hemde... Sjoe, dis ŉ mooi leerbaadjie. Duur. Kom ons sien; 

badkamertas... Skoene. ŉ Paar leesboeke. Kan die ou nie soos ŉ 

dagboek of ŉ ding hê nie? 

BYK  : VOETSTAPPE NABY AAN RONDAWEL SE DEUR IN A/G. 

5. LISA : Vrek, hier kom iemand. 

BYK  : RITSSLUITER WEER TOE. RONDAWEL DEUR OOP. 

BUITEGELUIDE. 

6. LISA : O, Steyn. Ek is net op pad uit. 

7. STEYN : Het jy dit gekry? 

8. LISA : Ekskuus?  

9. STEYN : Handdoeke. 

10. LISA : (LAG SENUWEEAGTIG) O, ja... Hier is darem. (BEWEEG WEG) Sê 

maar as jy nog iets kort. 

BYK  : MUSIEKBRUG. KOMBUIS. TAFEL WORD AFGEDEK. 
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1. STEYN : Aandete was heerlik, dankie Tannie! 

2. MAGDA : Ag, dis ŉ plesier, my kind. Is jy seker jy het genoeg geëet? 

3. STEYN : Ja, heeltemal, dankie. 

4. MAGDA : As jy later nog honger word, is hier nog baie kos. Ag Lisa, wil jy nie 

gou die beentjies bymekaarkrap en vir die honde vat nie? 

5. JAKOB : Steyn, ek kan jou môre bietjie die plaas gaan wys as jy wil. 

6. STEYN : Dis reg, Oom. 

7. JAKOB : Die plaas is al baie generasies in my familie.  

BYK  : A/G: KOMBUISDEUR KLAP. 

8. LISA : (VER IN A/G; ROEP EN FLUIT SPORADIES ONDER (9)) Mufasa! 

Simba! 

9. JAKOB : (TERWYL AGTERGRONDGELUIDE AANGAAN) Van die 

boereoorlog af, al. Ja, daai was moeilike dae. My oupagrootjie was 

toe ŉ jong man. Hy het my baie stories vertel. Die kakies het hierdie 

einste huis tot op die grond afgebrand. Al die diere gesteel, en die 

vrouens en kinders konsentrasiekamp toe gevat. My oupagrootjie se 

ma – dis nou my oer-oumagrootjie – sy het hom in die veld in gestuur 

met ŉ perd toe sy die kakies sien aankom. Hy wou nie, hy wou die 

vrouens beskerm. Maar sy’t hom weggejaag. Gesê hy moet gaan 

veg – veg om ander se plase en lewens te beskerm. (POUSE) 

Deesdae veg ons nogsteeds vir ons plase en ons familie. Maar dis ŉ 

anderster geveg hierdie. 

BYK  : A/G: KOMBUISDEUR KLAP. 
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1. LISA : (ONTSTELD, UITASEM) Pa! Die honde lê hier buite... Hulle beweeg 

nie! 

2. JAKOB : Hoe nou? 

3. MAGDA : Ag nee! Is jy seker? 

4. LISA : (DRINGEND) Kom kyk! 

BYK  : STOELE WORD AGTERUIT GESTOOT; DEUR KLAP TERWYL 

HULLE PRAAT EN BEWEEG. 

5. JAKOB : Lisa, wat het gebeur? 

6. LISA : Ek weet nie! Ek het hulle geroep maar hulle het nie gekom nie. En 

toe kry ek hulle hier onder die boom langs die rondawel. Daar lê 

hulle. Nog net so – doodstil. 

7. MAGDA : (HARTSEER) Ag nee! 

8. LISA : (HUILERIG) Is hulle dood, Pa? 

9. JAKOB : (MOEË STEM) Ja. Hulle haal nie asem nie. Hulle is al skoon styf. 

10. STEYN : (SAG, PRAAT MET JAKOB) Dit lyk asof hulle vergiftig is, Oom. Kyk 

die skuim om hulle bekke. 

11. LISA : (HUIL) Wie sal so iets doen, Pa? Hoekom sal iemand ons honde wil 

vergiftig? 

12. JAKOB : Ai, my kind... 

13. STEYN : Dis gewoonlik die eerste teken van ŉ plaasaanval. 

14. JAKOB : Ja, ek weet. Kom ons gaan in huis toe. Ek moet die buurtwag bel. 

BYK  : MUSIEKBRUG. BINNENSHUIS. 

15. JAKOB : Dankie, Gert. Ek waardeer dit. Ek sal vir haar sê. 

BYK  : FOON SE KNOPPIE WORD GEDRUK. 
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1. JAKOB : (SUG) 

2. MAGDA : Wat sê my broer? 

3. JAKOB : Hy stuur groete. En hy sê die buurtwag sal maar die volgende paar 

aande ekstra patrollies hier na ons toe stuur, en hy sal vir ŉ paar 

mense sê om maar hulle selfone naby te hou. 

4. MAGDA : Dankie tog vir die noodgroep en goeie bure. 

5. JAKOB : Ja. (SWAAR SUG) Dit ook nog. Ek sal maar na ete ŉ draai loop of ry 

om te kyk of alles reg is. 

6. MAGDA : Vat net vir Steyn saam. Ek wil nie hê jy moet alleen loop nie. 

7. JAKOB : Goed, goed. Waar is Lisa? 

8. MAGDA : In die kombuis saam met Steyn. Haar hart is baie seer oor die 

honde. 

9. JAKOB : Sy was baie lief vir hulle. 

10. MAGDA : Jy weet, Lisa gaan ons nou nog meer probeer oortuig om weg te trek 

van die plaas af. 

11. JAKOB : (SUG) Ek hou nie daarvan dat my familie so onveilig is in ons eie 

huis dat hulle wil hê ons moet trek nie...  

12. MAGDA : Maar as Wikus terugkom plaas toe dan sal dinge weer beter gaan, 

en dan sal Lisa ophou om haar te bekommer oor ons. 

13. JAKOB : As hy terugkom. 

14. MAGDA : Hoe bedoel jy nou? 

15. JAKOB : Hier is nie juis veel vir hom om na terug te kom nie. Nog een slegte 

jaar... 
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1. MAGDA : My man, jy sê dit nou al vir die laaste tien jaar en die Here het ons 

nog elke keer gehelp. Wikus sal terugkom. Sy hele hart is op hierdie 

plaas, jy weet. 

2. JAKOB : Sy hart is dalk hier, maar wat nog? Watse toekoms wag vir hom op 

hierdie plaas? Ek wou vir jou en die kinders darem iets agtergelaat 

het... Ek wou soveel vir julle gegee het. 

3. MAGDA : Waarvan praat jy?  

4. JAKOB : Na amper 40 jaar wat ek my bloed en sweet in hierdie plaas ingesit 

het – wat het ek nou eintlik om daarvoor te wys? (KORT, BITTER 

LAGGIE) Kleinverdriet. Meer soos groot verdriet. 

BYK  : MUSIEK. DOOF NA KOMBUIS. GELUIDE VAN KOPPIES EN 

LEPELS. NAGGELUIDE IN A/G. 

5. STEYN : Hier’s jou koffie. 

6. LISA : Dankie.  

7. STEYN : Uhm... jammer oor die honde. 

8. LISA : Dankie. (STILTE.) Ek verstaan nie hoekom hulle die honde moes 

vergiftig nie... 

9. STEYN : Dis gewoonlik plaasaanvallers wat die honde uit die pad wil hê vir – 

10. LISA : Ja, ek weet hoekom. Maar... dis so sinneloos en harteloos en... Ag... 

(SNIK, DAN GEFRUSTREERD) En dit gaan nogsteeds nie my ouers 

van die plaas af kry nie. 

11. STEYN : Wil jy hê hulle moet trek? 

12. LISA : Weet jy wat die plaasmoordstatistieke in hierdie land is? 

13. STEYN : Ja, ek weet. 
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1. LISA : As my broer hier is, kan hy hulle darem beskerm, maar hy kom eers 

oor soos sewe maande terug. En die vakansie is amper verby, dan 

moet ek weer terug Rustenburg toe. 

2. STEYN : Ek sien. 

3. LISA : En die polisie doen boggerôl aan die hele situasie. 

4. STEYN : (VERSIGTIG) Hoekom sê jy so? 

5. LISA : Ek ken al drie mense in hierdie omgewing wat aangeval en 

aangerand is op hulle plase sonder enige rede! En dink jy die polisie 

het enigiets daaraan gedoen? Daardie moordenaars en verkragters 

loop nog steeds hier rond. Die polisie doen niks. 

6. STEYN : (BEGIN KWAAD WORD) Dalk moet jy nie so gou aannames maak 

nie. 

7. LISA : O, moet ek nie? My beste vriendin se ma het nog nooit ŉ slegte 

woord oor enigiemand gesê nie. Sy was die saggeaardste mens ooit. 

Sy het elke maand vir elkeen van die plaaswerkers ŉ sak koekies 

gegee saam met hulle salaris. As iemand in die middel van die nag 

siek geword het, het sy self met hulle dokter toe gery en daar gesit 

en gewag om seker te maak hulle is oukei. (EMOSIONEEL) Sy 

was... Sy was ŉ goeie mens. Een van die bestes wat ek geken het. 

En weet jy wat het hulle aan haar gedoen? Huh? 

8. STEYN : Lisa - 
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1. LISA : Hulle het haar met toue vasgebind, haar onherkenbaar geslaan, en 

haar verkrag. Vyf mans teen een hulpelose vrou. En toe hulle klaar 

was, het hulle haar keel gesny soos ŉ skaap. Watse tipe mense 

doen so iets aan ŉ ou vrou? 

2. STEYN : Ek weet! Ek sien wat aangaan in die land. 

3. LISA : Maar niemand doen iets daaraan nie, want dis mos maar net die 

Boere wat uitgemoor word. Niemand gee om oor die Boere nie. 

4. STEYN : Dink jy ek weet nie al die goed nie? Ek het op ŉ plaas grootgeword. 

Ek is ŉ Boer in my hart; my familie was almal Boere. Ek weet! En 

ek... Daar is mans en vrouens in die polisie wat elke dag probeer om 

hierdie mense te stop! 

5. LISA : Wel, dan moet hulle harder probeer. 

BYK  : PAAR OOMBLIKKE STILTE. 

6. STEYN : (AFGETROKKE) Ek dink ek gaan, gaan slaap. 

BYK  : STOEL SKUIF AGTERUIT. 

7. LISA : Nag. 

BYK  : STEYN SE VOETSTAPPE BEWEEG WEG EN KOMBUISDEUR 

KLAP TOE IN A/G. MUSIEK. 

8. LISA : Ek gaan maar bed toe. Lekker slaap. 

9. JAKOB : Nag, Lisa. Slaap maar met een oor oop. 

10. MAGDA : Nag, my kind. En moet jou nie te veel bekommer nie, die buurtwag 

gaan kort-kort ŉ draaitjie hier kom maak en almal gaan op hul hoede 

wees. 

11. JAKOB : Waar is Steyn? 
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1. LISA : Rondawel toe. 

2. JAKOB : So vroeg al? Dis vreemd. 

3. MAGDA : Miskien is hy net moeg. Dit was maar ŉ lang dag. 

4. LISA : Miskien. Lekker slaap. 

BYK  : NAGGELUIDE. KLOP AAN ŉ DEUR. PAAR OOMBLIKKE STILTE, 

DAN GAAN DEUR OOP. 

5. STEYN : Oom? 

6. JAKOB : Seun, ek wil gou ŉ draai om die erf stap voor ek gaan slaap net om 

seker te maak alles lyk reg. Die vrou wil nie hê ek moet alleen gaan 

nie. Sal jy gou saamstap? 

7. STEYN : Ja, natuurlik. 

8. JAKOB : Ek het nou nie ŉ ekstra pistool vir jou nie, maar ek is darem 

gewapen. 

9. STEYN : Ek het my eie pistool. 

10. JAKOB : O, nee dis goed om te weet. Goed. 

BYK  : NAGGELUIDE EN VOETSTAPPE OP GRONDPAD SOOS HUL 

STAP. NOU EN DAN HUIL ŉ JAKKALS OF BLAF ŉ HOND IN DIE 

VERTE. 

11. JAKOB : Jy gee nie om om in die rondawel te slaap nie, seun? Ons het ŉ oop 

kamer in die huis. Wikus se kamer. Dis dalk bietjie veiliger in die 

huis. 

12. STEYN : Nee, ek verkies buite. 
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1. JAKOB : Dis darem nie te ver van die huis af nie. Weet nie of mens veel sal 

hoor as iets gebeur nie, maar mens kan darem vinnig kom help as 

iets fout is. 

2. STEYN : Ja, dis honderd persent, Oom. Ek verkies die privaatheid. 

3. JAKOB : Goed, goed. Die vrou het gesê ek moet vra. Sy is altyd so 

bekommerd. Sy sê Lisa bekommer haar te veel, maar Magda is ook 

maar so. Wikus sê ek is erger as altwee die vrouens. Tjaa, hardloop 

seker maar in die familie. 

4. STEYN : Dis seker maar deel van op ŉ plaas bly. 

5. JAKOB : Net so, net so. Maar wat anders ken ŉ man soos ek nou eintlik? Ek 

was nooit universiteit toe nie. Ek het direk na skool kom boer. Ek ken 

niks anders nie. 

6. STEYN : Hmm. 

BYK  : GEBLÊR VAN SKAPE IN A/G; WORD STELSELMATIG HARDER. 

7. JAKOB : Ek wil net gou by die skape inloer. 

8. STEYN : Het Oom baie? 

9. JAKOB : Het gehad, het gehad. Die diefstal word ook maar erger. Die honde 

help darem bietjie om diewe af te skrik... Maar ja, nou is dit ook weg. 

10. STEYN : Dink Oom dis skaapdiewe wat die honde vergiftig het? 

11. JAKOB : Man, ek het nooit gedink ek sou dit sê nie maar ek hoop so. Dis beter 

as die alternatief. 

12. STEYN : Ja, dis waar. 

BYK  : RUKKIE STILTE. SKAPE WEER SAGTER; VERDER WEG. 
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1. JAKOB : Nou ja, als lyk darem rustig. Ek gaan dan maar ingaan en gaan 

slaap. Nag, seun. 

2. STEYN : Nag, Oom. 

BYK  : MUSIEKBRUG. DOOF IN: GELUID VAN SPEK EN EIERS WAT 

BRAAI IN ŉ PAN. KOMBUISGELUIDE.  

3. LISA : Môre, Ma. 

4. MAGDA : Môre, kind. Darem rustig geslaap? 

5. LISA : Nie juis nie. Ek was kort-kort wakker. 

6. MAGDA : Ja, ek was ook maar onrustig. Ek het jou pa seker vyf keer wakker 

gemaak dan verbeel ek my ek hoor iets.  

7. LISA : Ek het ŉ paar keer bakkies gehoor. Dit was seker die buurtwag. 

8. MAGDA : Ja, Gert het gesê hulle het gereeld hierlangs gekom. Wil jy nie solank 

ŉ koffietjie maak nie? Die kos sal nou-nou reg wees. 

9. LISA : Dis reg. (POUSE) Wat weet Pa nou eintlik van hierdie Steyn ou? Dis 

nogsteeds vir my vreemd. 

10. MAGDA : Hy is ŉ vriend of iets van een van oom Gert se ou polisievriende. Hy 

het maar net ŉ stil plekkie gesoek om bietjie te bly vir ŉ ruk, en toe 

stel oom Gert ons rondawel voor. 

11. LISA : Klink of hy vir iets weghardloop. Dalk is hy ŉ krimineel. 

12. MAGDA : Moet nou nie weer die bobbejaan agter die bult gaan haal nie, Lisa. 

Hy is seker maar net baie privaat. Moet nou nie weer so nuuskierige 

agie wees nie. Toe, hou jou bord vir die eiers. 

BYK  : KOMBUISDEUR KRAAK OOP EN KLAP TOE IN A/G. 

13. MAGDA : Moenie die deur so klap nie! 
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1. STEYN : (BEWEEG TOT OP MIK) Ag askies, jammer, Tannie. 

2. MAGDA : O, môre, Steyn. Ek dog dis Jakob. Het jy lekker geslaap? 

3. STEYN : Ja, dankie Tannie. 

4. MAGDA : Jy was seker baie moeg. Dis al amper tienuur. 

5. STEYN : O, nee ek het al gaan draf en bietjie die plaas bekyk saam met oom 

Jakob. 

6. MAGDA : O, so jy is ŉ drawwer. Jy weet, hier is lekker paadjies op die plaas 

om te draf. Wil jy ontbyt hê? Ek maak nou vir my en Lisa spek en 

eiers, so ek kan vinnig nog ŉ eiertjie bysit. 

7. STEYN : Dit sal lekker wees, dankie Tannie. 

8. MAGDA : Gaaf. Sit solank. 

BYK  : STOEL WORD IN- EN UITGESTOOT. 

9. STEYN : Môre, Lisa. 

10. LISA : (STYF) Môre. 

BYK  : PAAR OOMBLIKKE STILTE; NET GENOEG OM ONGEMAK TE 

SKEP. KETEL KOOK IN A/G. 

11. MAGDA : Uhm... Lisa, sal jy gou kyk na die eiers? Ek moet gou ietsie gaan 

doen. 

12. LISA : Oukei... (SUG, WEER PAAR OOMBLIKKE STILTE) Luister, Steyn. 

13. STEYN : Ja? 

14. LISA : Jammer dat ek so uitgefreak het gisteraand. Was maar net 

emosioneel soos oor die honde en so aan. 

15. STEYN : Dis fine. 

16. LISA : (MOMPELEND) Maar jy was ook maar redelik ongeskik. 
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1. STEYN : Jy is die een wat met my begin baklei het. 

2. LISA : Ek het nie! Ek het gepraat oor die polisie! 

3. STEYN : Ja, maar... Vergeet dit. (GEPYNIGDE STEM) Jammer. 

4. LISA : Dis fine. (POUSE) Koffie? 

5. STEYN : Asseblief. 

BYK  : KOFFIE WORD INGEGOOI EN GEROER. IN A/G GELUIDE VAN 

KOS OP STOOF. 

6. STEYN : So, uhm... Wat doen jy vir ŉ lewe? 

7. LISA : Ek is ŉ kleuterskooljuffrou. 

8. STEYN : Ek kan jou nogal sien in daardie werk. 

9. LISA : Ja, mense sê gereeld so. En jy? Wat doen jy as jy nie werkloos is 

nie? 

10. STEYN : Lisa, ek wil eintlik nie daaroor praat nie. 

11. LISA : Hoekom? Vlug jy vir die polisie, of iets? 

12. STEYN : (IRONIES) So iets, ja. (POUSE) Maar nee, ek is nie ŉ krimineel nie. 

13. LISA : (VRAEND) Oukei... 

BYK  : LISA SKEP KOS IN BORD. 

14. STEYN : Jy is baie nuuskierig. 

15. LISA : (SUG) Ja, my ma raas heeldag met my daaroor. Dit en my 

“kinderagtigheid”. Hier is jou eiers.  

16. STEYN : Dankie. En jou broer is in Amerika, né? 

17. LISA : Jip. Hy het laasjaar matriek klaargemaak, en nou wil hy soos ŉ jaar 

of twee op ŉ plaas in Amerika werk om geld te maak voor hy kom 

boer. 
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1. STEYN : Ek hoor baie outjies doen dit deesdae. 

2. LISA : Ja, daar is goeie geld daarin. Ek wil ook nog eendag oorsee gaan. 

3. STEYN : Was jy nog nooit nie? 

4. LISA : Daar was nog nooit geld nie. Ek het op universiteit die kans gehad 

om vir ŉ paar maande in Frankryk te gaan werk, maar ek het op 

daardie stadium ŉ kêrel gehad en agt maande was vir my te lank. 

5. STEYN : En toe? 

6. LISA : Toe bly ek. En toe maak hy sy graad klaar en trek London toe en los 

my net hier agter. Nou is hy verloof aan ŉ Britse meisie. 

7. STEYN : Eina... 

8. LISA : Ja, daai een het ŉ rukkie gevat om oor te kom. Maar dis nou te laat. 

En jy? 

9. STEYN : Wat van my? 

10. LISA : Het jy iemand? 

11. STEYN : Ek het al ŉ paar meisies gehad, maar nooit ernstig nie. Hulle sê 

almal ek is te “onemosioneel”. 

12. LISA : (TERGERIG) Is jy? 

13. STEYN : Hang af. Ek raak nie emosioneel oor sommer enigiets nie. Ek moes 

my hele lewe lank nog sterk en saaklik en onemosioneel wees om te 

oorleef, so goed pla my nie maklik nie. Maar ek is nie ŉ monster nie. 

Daar het al dinge gebeur wat ek nou nog nie kan verwerk nie. So... 

Hang af. 
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1. LISA : Ek het jare terug geleer dat as mens net ŉ ou wil hê vir “emotional 

support” dan gaan jy jou gat sien. Dis mos waarvoor mens vriendinne 

het. 

2. STEYN : (LAG) 

BYK  : MUSIEKBRUG. 

3. JAKOB : (DRINGEND) Magda! Magda! 

4. MAGDA : (VERAF) In die kamer. 

5. JAKOB : (EFFE UITASEM) Gert het gebel. Sy voerstoor brand af. Ek gaan 

gou help. Waar is Steyn? 

6. MAGDA : Ag nee! Ek dink in die rondawel. 

7. JAKOB : Dankie. Sien later! 

8. MAGDA : (ROEP AGTERNA) Wees versigtig! Ag tog... Dit ook nog. Laas week 

die honde, en nou my broer se stoor... 

BYK  : SNY NA GELUIDE VAN VLAMME EN MENSE WAT ROEP IN A/G. 

DIE KARAKTERS PROJEKTEER OM BO DIE VLAMME GEHOOR 

TE WORD. 

9. JAKOB : Gert! Ons is hier met die waterkar. 

10. GERT : Gaan daai kant om! Johannes, help gou daar! 

11. JAKOB : Steyn, vat hierso! 

BYK  : GELUIDE VAN WATER WAT BRAND BLUS. VLAMME BEGIN 

BEDAAR, STERF STADIG UIT. 

11. STEYN : Help gou hier! 

13. GERT : (A/G) Manne, ons kort nog water hier! Bring die emmers! Daarsy, 

daarsy... 
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1. JAKOB : Lyk of die vlamme nou effens bedaar. 

2. STEYN : Darem, ja. Ek gaan omloop en kyk. 

3. GERT : (BEWEEG TOT OP MIK) Dit lyk darem of dit nou onder beheer is. 

Sal maar net dophou deur die dag en vanaand dat hy nie weer 

vlamvat nie. 

4. JAKOB : Hoe erg is die skade, swaer? 

5. GERT : (SUG; KWAAD) Dit was amper al my voer vir die winter. Ek het 

darem ŉ paar sakke in die groot stoor ook, maar dis nie genoeg nie. 

6. JAKOB : Ek sal vir jou ŉ paar sakke stuur om te help. 

7. GERT : Dankie, Jakob, maar jy het self nie genoeg nie. 

8. JAKOB : Nonsens, nonsens. Ons is familie. 

9. GERT : Dankie. Ek waardeer dit baie. (ROEP) Johannes, kyk net daar teen 

die draad. Hy lyk of hy weer wil vlamvat daar. 

10. JAKOB : Wat het gebeur? 

11. GERT : Nee, ek weet nog nie. Dit kan ŉ agterlosige sigaret wees, of iemand 

het dit aspris aangesteek. Sal nie weet nie. 

12. JAKOB : Ag, dis sleg. Maar jy laat mos nie eintlik rokers toe op die werf nie, of 

hoe? 

13. GERT : (STEEDS KWAAD) Nee, en presies oor hierdie rede. Maar mens kan 

tog ook nie heeldag almal dophou nie. (SUG; RUSTIGER) Hoe gaan 

dit daar by julle? Nog nie weer moeilikheid gehad nie? 

14. JAKOB : Nee wat. Ons was maar die hele week op hol gewees, maar alles 

was rustig. Ek vermoed dit was dalk maar net skaapdiewe. Dalk het 

die buurtwag hulle afgeskrik.  
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1. GERT : Ja, ek hoop maar so. Was maar bekommerd. 

2. JAKOB : Ek ook, ek ook. Veral met Wikus wat weg is en die twee vrouens by 

die huis. 

3. STEYN : (UITASEM; BEWEEG TOT OP MIK) Lyk darem of als nou dood is. 

Middag, Oom. 

4. GERT : Middag. Ek neem aan jy is Steyn? 

5. STEYN : Ja, dis reg, Oom. 

6. GERT : Van waar af kom jy? 

7. STEYN : Ag, nie eintlik iewers spesifiek nie. Het al baie rondgereis. 

8. GERT : O, ek sien. Fanus het my net gesê jy kort blyplek, maar hy het nie 

juis veel verder gesê oor jou nie. 

9. STEYN : Ek is maar vervelig. Daar is nie juis veel om te vertel nie. 

10. GERT : (AGTERDOGTIG) Is dit so? 

11. JAKOB : Ek glo darem nie dit is waar nie. Ek dink mens moet hom maar net 

bietjie langer ken voor hy als vertel, of hoe? 

12. GERT : Ek sien. Wil julle inkom vir koffie? 

13. JAKOB : Ja, sal lekker wees. 

BYK  : MUSIEKBRUG. KOMBUIS. STOELE STOOT UIT. 

14. GERT : Sit maar. My vrou is in dorp toe vandag, maar ek dink hier is koekies 

iewers. 

15. STEYN : Waar is die badkamer, Oom? 

16. GERT : In die gang af, laaste deur links. 

17. STEYN : Dankie. 
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1. JAKOB : Hy is nie ŉ slegte seun nie, Gert. Hy het my eintlik baie gehelp 

hierdie laaste week. 

2. GERT : Dit pla my net dat ons so min van hom weet. Fanus het gesê hy is ŉ 

goeie mens, maar Fanus vertrou mense te maklik.  

3. JAKOB : En jy vertrou mense amper glad nie. Dit het my jare geneem om jou 

te kry om my te vertrou, selfs nadat ek en Magda getroud is. 

4. GERT : Jy was ook maar ŉ rowwe een gewees toe jy jonk was. Maar ja, dis 

seker maar van al my jare in die polisie dat ek so maklik die slegte 

kant van mense sien. 

5. JAKOB : Deesdae is ek te moeg om rof te wees. Ek verlang die laaste ruk so 

na my pa se huis in die bosveld. Ek het altyd gedink om daar te gaan 

aftree, maar toe moes ek dit ook maar later verkoop om skuld af te 

betaal. (POUSE) Lisa wil hê ons moet dorp toe. 

6. GERT : Die plaas is nie meer veilig vir ouer mense wat alleen bly nie. Dis nie 

soos die ou dae nie. Destyds kon mens nog in vrede aftree op die 

plaas; jou dae uitleef. 

7. JAKOB : Die ou dae het ook maar sy sleg gehad. Ek dink partykeer ons 

onthou dit as beter as wat dit was. 

BYK  : GELUID VAN KETEL WAT KOOK EN AFSKAKEL. 

8. GERT : Die geheue is seker ook maar nie soos dit was nie. Ek gooi gou 

koffie. 

BYK  : SNY NA SKAPE WAT BLÊR, SOOS IN ŉ SKAAPKRAAL. KLEIN 

LAMMETJIE MÊ KORT-KORT NABY. DRINKGELUIDE BEGIN EN 
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HOU KORT-KORT OP SOOS DIE LAMMETJIE SUKKEL OM TE 

DRINK. 

1. LISA : (SAGTE, RUSTIGE STEM) Nee man, jou simpel ding. Drink hierso... 

Daarsy. 

2. STEYN : Sukkel jy lekker? 

3. LISA : (UITROEP) Steyn! Laat jy my nou skrik. Ek het nie geweet julle is al 

terug nie. 

4. STEYN : Ja, ons het nou net gekom. 

5. LISA : Nou moet ek weer van voor af probeer om die tiet in die lam se bek 

te kry. 

6. STEYN : Hanslam? 

7. LISA : Ja. Sy ma het sommer net verdwyn. Ons vermoed dit was ŉ jakkals, 

of die skaapdiewe is terug of iets. Daar is mos maar gewoonlik 

iewers ŉ lammetjie wat sy ma verloor. 

8. STEYN : Dis sleg. 

9. LISA : Dis hartseer, ja. Hierdie enetjie sukkel maar om te drink. Shame, hy 

is maar net drie dae oud. 

10. STEYN : Kan ek probeer? 

11. LISA : Het jy al vir ŉ lammetjie bottel gegee? 

12. STEYN : Ek het mos gesê ek het op ŉ plaas grootgeword. Ek het al ŉ paar 

hanslammers gehad in my lewe. My suster het altyd gesê ek het ŉ 

“magic touch” met hulle. 

13. LISA : Oukei, oukei. Klim oor die hek dan kom vat jy oor. 

BYK  : TRALIES KLINGEL. 
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1. LISA : Hier, vat so...daarsy. 

2. STEYN : Kyk gou hierso. Ek gee eers my duim vir hom om te suig en dan druk 

ek die tuit in sy bek. 

3. LISA : Ja, ek sien.  Hy drink darem. Ek spook al ŉ halfuur lank. 

STEYN : Sien? Magic touch. 

3. LISA : Ja, ja. Vryf dit in. My pa het my geleer om dit te doen maar ek het 

bietjie vergeet daarvan. 

4. STEYN : Eintlik het jy het al die harde werk gedoen. Ek het net op die regte 

tyd kom oorneem. 

5. LISA : Was dit ŉ kompliment? 

6. STEYN : Miskien.  

5. LISA : (VERBAAS) Ek het nie gedink jy kan komplimente gee nie. 

4. STEYN : (MAAK KEEL SKOON) Daarsy, ek dink hierdie outjie is klaar gedrink. 

5. LISA : Die bottel is leeg! Dis gaaf. 

BYK  : KOMBUISDEUR KLAP IN A/G. 

6. MAGDA : (ROEP IN A/G) Lisa! Steyn! Kom eet! 

7. LISA : (ROEP) Ons kom! 

8. STEYN : Wonderlik, ek is honger. (BEWEEG WEG) Ek wil net gou ŉ ander 

hemp gaan aantrek, ek ruik na rook. 

9. LISA : (PRAAT MET HAARSELF) Dalk is hy nie so sleg nie. Hy was eintlik 

nogal cute gewees so met die lammetjie. 

BYK  : MUSIEKBRUG. DOOF IN: MESSE EN VURKE, BORDE, ENS. 

FAMILIE EN STEYN AAN ETENSTAFEL. 
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1. JAKOB : So toe kom die man in die hemel en hulle oordeel hom nou en so, en 

Petrus sê toe vir die man: “Hoorie, jy gaan dit nie maak nie. Maar jy 

kan kies: privaatsektorhel, of koöperasiehel.” Die man sê toe nee, hy 

was nog sy hele lewe ŉ koöperasieman. Hy kies toe maar die 

koöperasiehel. Nou stap hulle so en kom by so groot veld, en daar is 

klomp mense en hulle brand dat dit goed gaan. Net vlamme waar jy 

kyk. Nou begin die man bietjie bekommerd raak, en hy vra “Nou 

watse plek is dit die?” En Petrus sê nee, dis die privaatsektorhel. En 

hulle stap nog so entjie verder en kom by nog ŉ plek, maar daar sit 

net so paar mense rond op plekke. Nie vlamme van ŉ dag oud nie. 

En die man vra “En nou, wat is die?” En Petrus sê vir hom nee, dis 

die koöperasiehel. Nou vra die man “Nou hoekom lyk dit of daar niks 

aangaan nie?” En Petrus sê vir hom “Nee kyk, dan is daar nie 

vuurhoutjies nie, en dan is daar nie hout nie, en dan is daar nie 

firelighters nie...” 

2. ALMAL : (LAG) 

3. STEYN : Ja, dis mos maar hoe dit gaan by die koöperasie. Ek wag nou nog vir 

daai part wat hulle gesê kom Dinsdag. 

4. JAKOB : Ek sal maar môre weer gaan hoor. Lisa, dalk kan jy dan sommer 

saamry dan gaan kry jy daai hanslam wat oom Gert gesê het jy moet 

vat. 

5. LISA : Oukei, dis reg. Shame, nog enetjie… Oom Gert is mos nie lief om te 

sukkel met hanslammers nie. 
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1. JAKOB : Dis die dat hy dit vir jou stuur. En nou dat die voerstoor afgebrand 

het, het hy genoeg ander goed om hom oor te bekommer. 

2. MAGDA : Ai... Sandra sê Gert is maar baie ontsteld oor die stoor. 

3. JAKOB : Dis altyd die een ding bo-op die ander. 

4. MAGDA : Hulle sê mos ongelukke gebeur in drie. Eers die honde, nou die 

stoor... 

5. LISA : Kom ons hoop maar die ergste wat volgende gebeur is ŉ pap wiel of 

ŉ ding. 

6. STEYN : Of dat die koöperasie nogsteeds nie die part het nie. 

7. JAKOB : (LAGGEND) Ja, hoop maar dis die ergste! 

BYK  : STOEL STOOT AGTERUIT. 

8. JAKOB : Maar nou ja, ek gaan maar daar in my studeerkamer sit en werk. 

Lisa, kan jy vir my bietjie koffie bring? 

9. LISA : Dis reg, sal bring. 

10. STEYN : Dan sê ek maar nag. Ek gaan bietjie vroeg inkruip. Nag Oom, nag 

Tannie. Nag Lisa. 

11. MAGDA : (GELYK) Nag, Steyn. 

12. JAKOB : (GELYK) Nag, seun. 

13. LISA : (OOMBLIK NA DIE ANDER, SAGTER) Nag, Steyn. Lekker slaap. 

BYK  : MUSIEKBRUG. STILTE, NET NAGGELUIDE: KRIEKE, ŉ UIL. 

LISA SE SAGTE ASEMHALING. 

14. LISA : Wonderlik. Dis al amper twee-uur en ek kan nogsteeds nie slaap nie. 

(SUG) Maar ek is te moeg om op te staan en iets te doen. (POUSE) 

Ek wonder of Steyn al slaap. 
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BYK  : KOMBUISDEUR KLAP BAIE SAG IN A/G. 

1. LISA : Wat was dit? (STILTE) Nou is dit stil... Ag, dalk het ek my verbeel. 

BYK  : BED KRAAK SOOS SY OMDRAAI. 

2. LISA : Kom ek probeer maar eerder slaap voor ek spoke opjaag. 

BYK  : PAAR OOMBLIKKE STILTE.  

3. MAGDA : (GIL HARD IN A/G)    

4. LISA : (SKRIK REGOP) Wa... Wat gaan nou aan? 

5. MAN 2 : (A/G) Waar is die geld? Maak oop die kluis! 

6. JAKOB : (A/G) Ons het nie geld nie! 

7. LISA : Nee, nee, nee... Ek moet wegkruip! 

BYK  : HARDE HOUE IN A/G. MAGDA EN JAKOB SKREE. VIR DIE RES 

VAN DIE AANVALSTONEEL WORD DAAR KORT-KORT HARDE 

STAMPE, STOTE EN VALGELUIDE GEHOOR IN DIE A/G. 

8. MAN 1 : (A/G) Ons soek die geld! 

9. LISA : Ek moet in die kas kom! Selfoon, selfoon... Wag, ek moet my deur 

sluit! 

BYK  : SLEUTEL DRAAI IN SLOT. KASDEUR KRAAK STADIG OOP EN 

TOE. 

10. MAN 2 : (A/G) Waar is die kluis! Waar is die gewere? 

11. LISA : (HAAL DEURLOPEND HARD EN BANG ASEM) Steyn... Ek moet vir 

Steyn bel! 

BYK  : AKOESTIEK ASOF SY IN ŉ KLEIN, NOU SPASIE IS. SY BEL 

STEYN; FOON LUI. 
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1. LISA : (TERWYL FOON LUI; FLUISTER; BAIE BANG) Asseblief, antwoord, 

asseblief...  

BYK  : IN A/G: GLAS WAT BREEK.  

2. MAGDA : (GIL IN A/G)    

BYK  : A/G: ŉ HARDE HOU. IN VOORGROND LUI FOON NOGSTEEDS. 

3. JAKOB : (A/G) Nee! Los haar uit! 

4. MAN 1 : (A/G) Gee ons die geld of ons maak julle dood! 

BYK  : A/G PISTOOL WORD GESKIET. 

5. LISA : (FLUISTER, BEGIN HUIL) Asseblief, antwoord nou! 

BYK  : DOOF UIT. DOOF IN: RONDAWEL, FOON VIBREER. TERWYL 

STEYN PRAAT TREK HY SY SKOENE AAN EN LAAI SY 

PISTOOL. 

6. STEYN : (DADELIK WAKKER EN PARAAT) Lisa? Wat is fout?  

7. LISA : (FILTER, HUILERIGE FLUISTER) Steyn, hier is mense in die huis! 

Kom help, asseblief! 

8. STEYN : Lisa, luister mooi... Kalmeer. Waar is jy? 

9. LISA : (FILTER) In my kas, ek kruip weg. 

10. STEYN : Waar is jou ouers? 

11. LISA : (FILTER) Ek weet nie... 

12. STEYN : Dink, Lisa! Waar was hulle laas? 

13. LISA : (FILTER, PANIEKERIG) Uhm... In hulle kamer. Ek dink hulle is nog 

daar... Of in die studeerkamer. Hulle, hulle – hulle soek die kluis, dink 

ek. 

14. STEYN : Hoeveel is daar? 
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1. LISA : (FILTER) Ek het twee stemme gehoor, maar ek dink daar is meer... 

Miskien drie of vier. 

2. STEYN : Is hulle gewapen? 

3. LISA : (FILTER) Ek weet nie... Uhm... Ek het ŉ geweerskoot gehoor maar 

my pa slaap met sy pistool langs sy bed so ek weet nie... Steyn, ek is 

so bang! Ek... Ek hoor nie meer my pa se stem nie! 

4. STEYN : Lisa, kalmeer. Bly net waar jy is. Ek gaan nou vir oom Gert bel en 

dan kom ek. Bly net kalm. 

5. LISA : (FILTER) Ek sal pro...(...beer) 

BYK  : GESTAMP AAN KASDEUR. 

6. LISA : (FILTER) Steyn, hier is iemand by die kamerdeur! Iemand probeer 

inkom! 

7. STEYN : Lisa, bly net doodstil. Ek sal jou kom kry. Hoor jy? Ek sal jou nie daar 

los nie. 

8. LISA : (FILTER) Maak net gou... 

9. STEYN : Ek kom. 

BYK  : PISTOOL OORGEHAAL. STILTE. DOOF IN: GESTAMP AAN 

DEUR. 

10. LISA : (BANG) Dit klink of hy die deur probeer afbreek... Ag, Steyn, maak 

net gou! (HAAL HARD EN BENOUD ASEM) 

BYK  : STAMPGELUIDE WORD HARDER EN STOP DAN.  

11. LISA : (FILTER) Wag... hy het opgehou. Hy is weg! 

BYK  : SNY NA NAGGELUIDE, EN KOMBUISDEUR WAT OOPGESLUIT 

WORD. 
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1. STEYN : Gelukkig het Oom Jakob vir my ŉ sleutel gegee vir die kombuis... 

BYK  : KOMBUISDEUR GAAN STADIG OOP. 

2. STEYN “ Waar is hulle? Laat ek hoor... 

BYK  : STEYN SE VOETSTAPPE BEWEEG STADIG EN VERSIGTIG.  

3. MAGDA : (HUIL; GELUID WORD STELSELMATIG HARDER) 

4. MAN 1 : (A/G) Maak oop die kluis! 

5. JAKOB : (A/G) Ek is besig, ek is besig! Dis oop! 

6. MAN 1 : (A/G) Wat is die? Dis niks! 

7. JAKOB : (A/G) Ek het mos gesê ons het nie geld nie! 

8. MAGDA : (A/G) Nee! Los hom! Hou op! Hou op! 

9. MAN 1 : (A/G) Ons gaan julle doodmaak! 

BYK  : GELUIDE EFFENS STILLER; TERUG IN DIE KAS.  

10. LISA : Wat gaan aan daar buite? Hoekom is dit skielik so stil? Steyn, waar 

is jy? 

BYK  : BYL KAP TEEN HOUTDEUR EN DIE HOUT VERSPLINTER. 

11. LISA : (GIL SAG EN DOF; ASOF SY DIE GIL IN HAAR HANDE SMOOR) 

Hy breek die deur af! Ek het nie eers ŉ wapen hier nie... Ek het niks 

hier nie! 

BYK  : DOOF UIT. WEER GELUIDE VAN JAKOB EN MAGDA WAT 

GESLAAN WORD.  
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1. STEYN : Hulle is in die studeerkamer. Ek kan hulle amper sien… Ek kom 

nader. Een… twee… drie mans... Vrek, hy het my amper gesien! 

Saam met die een by Lisa is ten minste vier. Ek sal by die 

studeerkamer moet verby om Lisa te help maar ek kan nie... Ek kan 

nie al drie skiet sonder om oom Jakob of tannie Magda te laat 

seerkry nie. Dalk... dalk kan ek een van hulle uitlok. Ek gaan hierdie 

boek net hier in die gang af gooi. 

BYK  : BOEK VAL OP GROND NEER ŉ ENTJIE WEG. 

2. MAN 1 : (A/G) Wat was dit? John, gaan kyk! Maak gou! 

3. STEYN : Hier kom hy verby... Kom nader, jou vuilgoed... Nou het ek jou! 

BYK  : GELUID VAN MAN WAT SUKKEL OM ASEM TE HAAL ASOF HY 

VERSMOOR OF VERWURG WORD. SNY NA LISA SE KAMER; 

AANHOUDENDE GEKAP EN DAN BREEK DIE DEUR OOP. 

VOETSTAPPE BUITE DIE DEUR. KASDEUR WORD OOPGERUK. 

4. LISA : (GIL VAN SKRIK; HERHALEND) Los my! Nee! Nee! Nee! Los my uit! 

5. MAN 2 : Hou op skop! 

BYK  : HARDE KLAP- EN SLAANGELUIDE. DOOF UIT. DOOF IN: 

STUDEERKAMERGELUIDE IN A/G. 

6. STEYN : Daar gil Lisa! Ek moet by haar uitkom... Nog net die twee in die 

studeerkamer oor. 

7. MAN 1 : (A/G) Waar is die res van die wapens? 

8. JAKOB : (A/G: SWAK, DESPERAAT) Ek het jou gesê, dis al wat ons het... 

9. MAN 1 : (A/G) Praat! Anders slaan ek die vrou dood! 

BYK  : HARDE, AANHOUDENDE HOUE SOOS MET ŉ STAALPYP.  
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1. MAGDA : (GIL HARD IN A/G)    

2. JAKOB : (A/G, SKREE) Nee! Los haar uit! Los haar! Magda! 

3. MAGDA : (A/G) Nee! Asseblief, moenie… Ons het niks… asseblief… 

BYK  : A/G PISTOOL WORD GESKIET. 

4. JAKOB : (SKREE VAN PYN – HOU SKIELIK OP) 

5. STEYN : (DRINGEND, VINNIG) Nee, nee, nee!  

BYK  : DEUR WORD OOPGESKOP. MANS SKREE. KLOMP 

GEWEERSKOTE DEURMEKAAR.  

6. LISA : Steyn! Help! 

7. MAN 2 : Hou op skree! 

8. LISA : Steyn! Los my ui(t) (DOF; MAN SE HAND IS OOR HAAR MOND) 

Nee! Help! Steyn! 

BYK  : GEWEERSKOTE IN GANG HOU OP. STEYN SE VOETSTAPPE 

KOM AANGEHARDLOOP. 

9. STEYN : (HARD) Los haar nou! Sit jou hande in die lug en los haar! Sit neer 

die mes! Nou! 

10. MAN 2 : (TERWYL STEYN PRAAT) Moenie skiet nie! Ek sit hom neer! 

Moenie skiet nie! 

11. STEYN : Gaan lê op die grond met jou hande agter jou rug. Lisa, het jy ŉ tou 

naby? 

12. LISA : Hier is ŉ serp… Steyn, my ma en pa! 

13. STEYN : Hulle lewe. 

14. LISA : O dankie tog… 

15. STEYN : Het jy seergekry? Kom hier. 
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1. LISA : Eina! 

2. STEYN : Meswond. Waar het hy jou nog gesteek? 

3. LISA : Uhm… (BEWERIG) My arm, hier… en hier in my been… En my klere 

is geskeur en hy het my geslaan. 

4. STEYN : Niks anders nie? 

5. LISA : Nee… Jy was betyds. Steyn! Jou arm bloei! 

6. STEYN : Dis niks. 

7. LISA : My ouers! Waar is hulle? Is hulle oukei? Steyn, praat met my! 

8. STEYN : Lisa, jou pa is geskiet. Hy lewe, maar hy is bewusteloos en hy… hy 

is swak. Jou ma is erg geslaan maar sy sal oukei wees. 

BYK  : A/G: BAKKIES EN KARRE WAT AANGEJAAG KOM; REMME 

WAT SKREE. SIRENES. 

9. STEYN : Dis seker oom Gert-hulle, en die polisie. Hulle sal ons nou hospitaal 

toe vat. 

BYK  : ALLE GELUIDE DOOF UIT EN SPEEL NET DOFWEG MET EGGO 

IN A/G. 

10. MAGDA : (SWAK STEM, DESPERAAT EN HUILEND) Jakob… Jakob! Praat 

met my! Maak oop jou oë, Jakob. Ek kan nie… Jakob, maak oop jou 

oë… asseblief… (FLUISTER) Maak oop jou oë… 

BYK  : STILTE. HOSPITAALGELUIDE SOOS IN ICU: HARTMONITORS, 

VENTILATORS ENS.  

11. LISA : (KREUN, BEWEEG ROND TEEN LAKENS) 

12. GERT: : (KALMEREND) Sjjj, Lisa, jy is veilig.  

13. LISA : (ONTSTELD, IN ŉ DROOM) Nee! Los my! 
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1. GERT : Sjjj, rustig, Lisa. Rustig. Jy is in die hospitaal. 

2. LISA : (EFFE RUSTIGER) Oom Gert… (ANGSTIG) Waar is my ma en pa? 

3. GERT : Jou ma is in die saal langsaan. Haar ribbes is gebreek en sy is vol 

kneusplekke, maar sy sal regkom. Jou pa is stabiel vir nou maar hy 

is nogsteeds in die ICU. Die dokters weet nog nie… (SWAAR SUG) 

BYK  : PAAR OOMBLIKKE STILTE. 

4. LISA : Waar is Steyn? 

5. GERT : Ek het hom bed toe gejaag. Hy het heelnag hier by jou gesit. 

6. LISA : Regtig? (POUSE) Is hy oukei, Oom? 

7. GERT : Ja. Die koeël is dwarsdeur. Hy gaan piekfyn wees. 

8. LISA : (SLAPERIG) Ek is bly… Hy het my lewe gered. 

9. GERT : (SAGGIES) Slaap maar weer, kind. 

BYK  : MUSIEKBRUG. WEER DIESELFDE HOSPITAALGELUIDE. 

10. LISA : (SLAPERIG) Steyn? 

11. STEYN : Hei. Is jy weer wakker? 

12. LISA : Ek kom en gaan so. Elke keer as ek slaap dan voel dit of ek weer 

terug is daar… 

13. STEYN : Dit gaan tyd vat. Maar jy is nou veilig. Ek is hier. 

14. LISA : (HUIL) Steyn, ek was so bang…  

15. STEYN : Sjjj. Dis verby. Als is verby. 

  



37 
 

1. LISA : (ONTSTELD, HUILERIG – GELEIDELIK MEER PANIEKERIG) Ek 

kon niks doen nie… Ek kon hoor hoe hulle my ma en pa slaan maar 

ek kon nie help nie. En ek was in daardie kas… Ek het gehoor hoe 

kom hy al hoe nader, hoe breek hy die deure af… Ek het geweet as 

hy my kry gaan hy my doodmaak maar ek kon niks –  

2. STEYN : Hei, kyk vir my. Jy is nou veilig. Ek het jou mos gesê ek sal jou kom 

kry. 

3. LISA : As dit nie vir jou was nie… 

4. STEYN : Sjjjj… Moenie daaroor dink nie. 

5. LISA : Hoe het jy dit reggekry? Daar was vier van hulle en hulle het almal 

wapens gehad. 

6. STEYN : Dis… dis waarvoor ek opgelei is. 

7. LISA : Hoe bedoel jy? 

8. STEYN : (SUG) Ek is in die polisie. Of ek was. ŉ Spesiale taakmag wat 

gefokus was op plaasaanvalle. 

9. LISA : Dis hoekom… Nou die dag… 

10. STEYN : Ja. 

11. LISA : Ek is jammer. 

12. STEYN : Jy het nie geweet nie. (POUSE; GAAN AAN MAAR PRAAT MOEILIK 

HIEROOR) Daar was een, so paar maande terug… Ek sukkel nog 

om daaroor te praat. 

13. LISA : Jy hoef nie. 
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1. STEYN : (POUSE) Dit was ŉ ouer paartjie. Sy was 78 en hy 83. Hulle… 

(POUSE, HAAL HARD ASEM) Die aanvallers het die tannie 

herhaaldelik verkrag en met ŉ hammer geslaan. Die oom se kop is 

heeltemal ingeslaan met die hammer. Hulle het later gesê die tannie 

is nie dood van haar wonde nie, maar van skok. ŉ Gebroke hart. Toe 

ons op die toneel kom het die oom en tannie langs mekaar gelê. 

Hulle het nogsteeds hande vasgehou. Ons kon nie eers hulle hande 

uitmekaar kry nie. 

BYK  : LANG POUSE. 

2. LISA : Ek is so jammer, Steyn. 

3. STEYN : Na dit is ek weg. Ek kon nie meer nie. 

4. LISA : Dit moes verskriklik gewees het. 

5. STEYN : Ek dink dis hoekom ek so hard baklei het vir jou, vir jou en vir jou 

ouers. Ek kon nie toelaat dat… Ek weet ek ken julle nog net ŉ week, 

maar ek kon nie dat iets gebeur met julle nie. Veral nie... 

6. LISA : Ek weet, Steyn. Ek weet… 

BYK  : MUSIEKBRUG. HOSPITAALGELUIDE. GELUID VAN ROLSTOEL 

OP TEËLVLOER. 

7. LISA : Hier. Ek dink my ma is in hierdie kamer. 

8. STEYN : Ja, daar lê sy. 

9. LISA : (ONTSTELD) Steyn, kyk hoe lyk sy! Haar hele gesig is blou en 

opgeswel! Dit lyk nie eers soos sy nie. 

10. STEYN : Ja, ek sien. Hei, sy sal oukei wees. Ek gaan julle los om te gesels. 

11. LISA : Moenie te vêr gaan nie. 
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1. STEYN : (SAG) Ek sal nie. 

2. LISA : (SAGGIES) Ma? 

3. MAGDA : (SLAPERIG) Lisa? 

4. LISA : Hallo, Ma. Hoe voel Ma? 

5. MAGDA : Ag, my kind... Dit pyn maar. Maar ek sal leef. (HARTSEER STEM) 

Jou pa... 

6. LISA : Die dokters sê hulle weet nogsteeds nie...   

7. MAGDA : Ek weet nie wat ek sonder jou pa gaan maak nie. Ek sou alles kon 

hanteer, as hy net... (BREEK AF, HUIL)  

8. LISA : (SNIKKEND) Dit gaan oukei wees, Ma. Ons moet net... Ons moet net 

bid. (POUSE) Wikus kom darem en hy sal help... Het Ma al met hom 

gepraat? 

9. MAGDA : Ja. (SNIK, WORD EFFE RUSTIGER) Hy sê ons moet verkoop. Hy 

sê die Amerikaner het hom ŉ voormanpos aangebied; dis goeie geld. 

En dan moet ek en jou pa maar dorp toe trek. 

10. LISA : Dis dalk maar die beste. 
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1. MAGDA : (HARTSEER) Jou pa het sy hele lewe vir die grond gegee. Vandat 

hy ŉ klein seuntjie was; dag na dag, jaar na jaar. Vir 56 jaar. Bloed 

en sweet en trane. En nou... Hy is gebreek. Ons kan nooit weer 

teruggaan nie. Ons kan nie weer teruggaan na daardie plek toe nie. 

Elke keer as ek my oë toemaak dan sien ek dit weer... ek hoor weer 

die geweerskote, ek sien hoe hulle hom slaan totdat daar net ŉ 

druppel lewe in hom bly. Ek voel hulle hande op my lyf, die harde 

staalpyp teen my kop en my bors en my rug. Nee, ons kan nooit 

weer teruggaan nie. 

2. LISA : So wat maak ons nou, Ma? 

3. MAGDA : Nou vat ons dit maar dag vir dag. Ons hoop en bid vir jou pa se 

lewe... En ons hoop en bid dat ons eendag weer sal vrede hê. 

BYK  : DOOF UIT. MUSIEK. 

 

 


