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KLERK En u naam is, Meneer? 21 

BARNEY Strydom, B.F. Strydom.   Sê maar sommer Barney, wat.  22 

Almal noem my so.  23 

KLERK Nou maar goed.   Wat kan ek vir u doen, meneer Strydom? 24 

BARNEY Nee, soos ek laas gevra het, het ek eintlik maar net kom 25 

hoor of julle dalk al iets beters het wat gaan as Cathkin 26 

Place waar ek nou is.   En dan nie duur nie, soos ek jou laas 27 

gevra het.   Jy weet mos ónder ’n duisend. 28 

KLERK Meneer Strydom, soos ek alreeds vir u gesê het, ek het nie 29 

sulke woonstelle nie.   Vir twee en ’n half duisend rand ja, 30 

met matte, diens, balkon, sekuriteit.   Vir sonkant nog vyf 31 
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onderd by.BARNEY Maar vir ’n duisend?   Daar moet so-1 

iets wees wat gaan? 2 

KLERK Meneer Strydom, vir ’n duisend gáán  daar niks behalwe 3 

Cathkin Place en sulke plekke nie.   Ek probeer dit 4 

aanmekaar aan u verduidelik.   5 

BARNEY Weet jy hoe klein my kamertjie is?   Dis ‘n hokkie, man, en 6 

in die straat langsaan hol vuil kindertjies en skree oor hulle 7 

ma’s of een, reg voor my venster verby,  en loer die heeltyd 8 

in.   En dit lek ook.   Op ‘n dag soos vandag moet jy sien. 9 

Wéét jy van die reën?  En dan kom die wind ook nog, 10 

dwarsdeur die vensters.   Jy’s die hele tyd nat en koud want 11 

dis amper slegter binne as buite, en die vloer ook, dis vol 12 

gate en die mure dop af van die vrotgeid van die nat 13 

pleister. 14 

KLERK Ek skryf u naam op die lys, meneer Strydom. 15 

BARNEY Ek.......ek sal volgende maand weer kom hoor.   Daar moet 16 

iets wees wat gaan. 17 

KLERK Dankie.    Volgende asseblief.   Wag maar solank in die 18 

portaal, die hysbak sal nou daar wees, die ander een werk 19 

nie vandag nie.   Naam meneer? 20 

ROUX My naam is Eghard Roux van Protea Laboratoriums.  Ons 21 

nuwe huurkontrak behoort gereed te wees. 22 

KLERK O ja, doktor Roux, hier is dit, van ons kant af ook geteken 23 

en gestempel. As u net by die kassier op die 24 

grondverdieping vir ‘n nuwe bankaftrekking sal reël, hoef 25 

u nie elke maand u persoonlike tyd hier te kom mors nie.   26 

Dankie vir u laboratoriums se ondersteuning.   Staan maar 27 

net so ‘n bietjie in die portaal, die hysbak sal nou daar 28 

wees.  Ongelukkig is die ander een buite werking, en hulle 29 

maak reg wat stukkend is.    Totsiens Doktor.  Volgende 30 

asseblief.     Ja, Mevrou? 31 

MEVROU Ek is mevrou Moller, die huis in Bandanstraat 17.   Die 32 

kassier daar onder sê ek moet by u betaal want hy hanteer 33 

nie spesiale afbetalings nie en oor ek laasmaand net die 34 

helfte kon betaal, het- 35 

KLERK Ek onthou u geval, mevrou Moller, u betaal hierdie maand 36 

ook ‘n gedeelte van wat verlede maand nie voluit betaal is 37 

nie, dus is dit in totaal........Laat ek sien- 38 

MEVROU Vier duisend sewe honderd en tagtig.   Hier is dit alles so 39 

op die tjek van die bank.   Ek kan nie vir u sê hoe bly ons is 40 
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dat u vir ons laasmaand so bygestaan het nie.  Daar was 1 

soveel ekstra uitgawes met die kinders se skool en die kar 2 

se bande ook nog, maar gelukkig kon my man darem 3 

hierdie maand heelwat ekstra verdien en met die gevolg 4 

dat- 5 

KLERK Ons help graag waar ons kan Mevrou.    Ek stempel net vir 6 

u die kwitansie en as u dit nou vir die kassier hier onder sal 7 

gee, is die saak afgehandel.   Dankie.   Wag net daar waar 8 

die ander twee here staan-    9 

 Net ’n oomblik. Ja, meneer Waldeck, is daar nog iets? 10 

WALDECK (KOM NADER) Wat gaan vandag weer met die hysbakke 11 

aan?   Ek hoor die goed is weer stukkend. 12 

KLERK Darem net die een Meneer.   Die ander een is net stadiger 13 

omdat die verkeer so swaar is. 14 

WALDECK Laat ek dit duidelik stel:  ek aanvaar gladnie dat daar 15 

behoorlike toesig is oor die instandhoudingskontrakteurs 16 

nie.   Buite-mense glo, verstaan ek.  Kort-kort sit ons met 17 

hysbakke wat nie werk nie en dit kos my ‘n fortuin om die 18 

spul te betaal wat veronderstel is om dit aan die gang te 19 

hou.   Wie het die kontrak? 20 

KLERK Ek doen dadelik navraag, meneer Waldeck, en sal u laat 21 

weet.  Die sekretaris sal weet wie in Mannekrag in beheer 22 

is  van die kontrak. 23 

WALDECK Laasmaand met my besoek aan hierdie kantoor was dit 24 

dieselfde storie en dit lyk my nie my klagtes het toe enige 25 

indruk op enigiemand gemaak nie.  26 

 (BEGIN WEGBEWEEG) Maar hierdie keer sê ek jou, 27 

kêrel, volgende maand wil ek sien dat die saak reggestel is. 28 

Is dit duidelik? 29 

KLERK Dis duidelik, meneer Waldeck. 30 

 31 

MIKROFOON HET BEWEEG NA DIE PORTAAL TOE. VERANDER 32 

   AKOESTIEK EFFE 33 

 34 

WALDECK As ek net verdomp tyd gehad het, het ek die saak vandag 35 

nog self versorg.   36 

 37 

 38 



 4 

BARNEY Mens kan sommer sien Meneer is ‘n baas, ook nes meneer 1 

Harris by die werk.  Raak sommer vir niks kwaad nie.   2 

Anderdag kom hy daar by my stoor aan en net oor- 3 

WALDECK Luister kêrel, as ek jou opinie wou gehad het, het ek jou dit 4 

gevra.  Die hysbakke in hierdie maatskappy se geboue is 5 

ook toevallig my as besturende direkteur se 6 

verantwoordelikheid en dit het met jou en jou meneer 7 

Harris nie ‘n flenter uit te waai nie. 8 

BARNEY Ek het maar net gemeen, ek...ek wou net sê van hoe base 9 

is.   By my werk is dit oor die lêers in die store en hier is 10 

dit seker oor die hysbakke wat hulle moet heelmaak.  Dis 11 

die dat ek nou maar net gemeen het- 12 

MEVROU Ja.  Dis maar ‘n gedoente ja as net een hysbak werk.   13 

Laasmaand verbeel ek my was dit ook die dag toe die 14 

werksmense hier was. Werksmense bly maar aan die gang 15 

om reg te maak wat breek.  By Karel se werk is dit weer 16 

die lorries wat glo so aanmekaar skade in die yard maak en 17 

dan moet hy en sy boy die heeltyd agterna kom en dit- 18 

WALDECK Dame, asseblief!   Ek is eerlikwaar nie lus om na 19 

hierdie....gesnater te luister nie.  Ek is in die middel van ‘n 20 

besige dag en- 21 

 Dank jou die duiwel, hier is die hysbak nou. 22 

 23 

GESKIKTE BYKLANKE SUGGEREER AANKOMS VAN HYSBAK.  24 

HYSBAKDEUR OOP. 25 

ROUX  Stap gerus, Mevrou. 26 

WALDECK: Druk tog daar GROND dat ons aan die gang kan kom. 27 

 VAN NOU AF IS ‘N ATMOSFEER VAN SPANNING EN 28 

 ONWERKLIKHEID NOODSAAKLIK. 29 

BYKLANKE: SUGGEREER HYSBAKDEUR WAT TOEGAAN 30 

HYSBAK TREK WEG 31 

WALDECK Komaan, komaan!  Ry tog net dat ek onder kan kom! 32 

MEVROU Mens kan sien Meneer is ook maar haastig.  Ja, by my gaan 33 

dit net so dol, want op ‘n Maandag moet mens raakvat en is 34 

daar maar min kans- 35 

WALDECK Mevrou!  Dame asseblief!  Staak dit tog.  36 
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DR. ROUX Ek weet nie wie u is nie, maar ek dink nie dis nodig om 1 

hierdie dame op so ‘n kleinerende wyse aan te spreek nie, 2 

sy is inderdaad ‘n klant van hierdie maatskappy van u en 3 

sy- 4 

 5 

BYKLANKE: HYSBAK GAAN MET ‘N HOORBARE RUK STAAN.    6 

 7 

WALDECK Liewe magtig tog!   Nou dít ook nog.   Hoekom moet die 8 

dêm ding  nou vandag op alle dae gaan staan! 9 

ROUX Die onderbreking is tegnies, Meneer, dit het nie hierdie 10 

besondere dag uitgekies nie. 11 

MEVROU Miskien is dit omdat die werksmense hier is.  Miskien het 12 

hulle gedink hier is nie mense in nie en toe sommer aan 13 

hierdie een ook begin werk. 14 

ROUX Dit mag nie gebeur nie, Mevrou, die wet  vereis ‘n reeks 15 

inspeksies en veiligheidsmaatreëls voordat enige 16 

herstelwerk gedoen kan word.   Dis bloot ‘n 17 

kragonderbreking. 18 

WALDECK Maak nie saak wat dit is nie, dis absoluut frustrerend om 19 

hier tussen hemel en aarde op die derde....of wat is dit...net 20 

voor die vierde verdieping, in die lug te moet hang.   21 

Hierdie kontrakteurs sal van my hoor, die is seker! 22 

 Hulle is wragtig nie eers in staat om een simpele hysbak 23 

aan die gang te hou nie.     24 

ROUX Dis  ‘n kragonderbreking, Meneer,  en dis bloot toevallig 25 

dat dit moes voorkom tydens herstelwerk. 26 

WALDECK Wil jy nou die onderbreking goedpraat, ou vriend?   En ís 27 

dit nou juis ‘n kragonderbreking? 28 

ROUX Ek sal dit waardeer as u my nie as Oú Vriénd sal aanspreek 29 

nie.   My naam is Roux.   Eghard Roux. 30 

WALDECK Og, my hemeltjie tog!    Nou goed dan, indien ‘n ou 31 

Afrikaanse gebruik u nie aanstaan nie, menééér Roux, wat- 32 

BARNEY Die man daar bo sê die meneer hier is ‘n dokter van ‘n 33 

laboratorium wat die- 34 

WALDECK Nog erger!   Een van daardie hooggeleerdes seker.  Doktór 35 

Roux! 36 

BARNEY Ja, ek het sommer geweet die meneer is ‘n dokter in 37 

geleerdheid en nie van siektes nie.   Snaaks hoe ek sommer 38 

geweet het toe ek so na die meneer kyk. 39 

 40 
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WALDECK Tkl!   (KLAP GEÏRRITEERD MET DIE TONG)   1 

  Miskien kan die dóktor dan net vir ons verduidelik 2 

hoekom die daklig nog brand.  3 

ROUX In ‘n hysbak soos hierdie beheer ‘n regulator die krag.  4 

Indien ‘n kragonderbreking wel voorkom, word net die 5 

motore beïnvloed.   Daarom brand die lig nou aansienlik 6 

flouer, want ‘n interne opwekker êrens in die 7 

kelderverdieping van hierdie gebou verskaf die krag 8 

waarmee die noodligte in die gebou brand. 9 

MEVROU En....dit kan nie val nie..? 10 

ROUX Nee Mevrou, daar is outomatiese remme wat inskop en die 11 

hysbak stewig vashou in gevalle soos hierdie. 12 

BARNEY Ek het anderdag gehoor mens kan mal word as jy lank so in 13 

‘n hysbak vassit.  Dink Dokter dis waar? 14 

WALDECK Ek hoop nie jy oorweeg dit om histeries te raak nie, ou 15 

vriendjie.   Hoe lyk dit, dalk nie genoeg murg in jou pype 16 

nie? 17 

BARNEY Ek, ek vra maar net, het niks gesê nie. 18 

WALDECK Is jy dan bang? 19 

ROUX Dis ‘n doodnatuurlike verskynsel om ontsteld te raak in ‘n 20 

situasie soos hierdie, meneer...e.   Verskoon tog, wat is u 21 

naam? 22 

BARNEY Strydom.  Sê sommer Barney wat, almal noem my so.  23 

ROUX Dis, soos ek sê, meneer Strydom, doodnatuurlik om 24 

onrustig te wees. Solank mens net beheer oor jou eie 25 

emosies behou, kan daar weinig onvoorsiens of 26 

buitengewoons met jou gebeur.  Gevalle van 27 

kranksinnigheid is wel bekend, maar sulke persone het dan 28 

alreeds voor die tyd aanduidings van emosionele 29 

onstabiliteit getoon. 30 

WALDECK Daar is blykbaar weinig wat u nie weet nie, dóktor Roux.   31 

Miskien sal u dus nou vir ons almal kan sê wanneer hierdie 32 

hysbak weer gaan loop.   Ek wil op kantoor kom, daar is 33 

belangrike sake wat op my wag. 34 

MEVROU Ons het almal belangrike sake, meneer Waldeck.   By my 35 

huis is alles vanmôre deurmekaar, ek  moet was en kyk hoe 36 

reën dit.   Vir ‘n vrou is dit nie maklik op so ‘n dag nie; 37 

met klein kindertjies in die huis is daar honderd dinge om 38 

gelyk te doen. 39 

 40 
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 1 

 Ons kan nie bediendes bekostig om te help nie en dit kom 2 

alles maar op my af, want Karel is reeds vroegdag al uit en 3 

voor die tyd is dit sy blik wat ek moet pak en die oudste 4 

tweetjies s’n vir die skool ook nog, en dan gaan- 5 

WALDECK Liewe hemel tog, sal hierdie gesnater dan nooit ophou nie!    6 

Ek praat van belángrike sake, nie dêm wasgoed en 7 

kosblikke nie. 8 

 Ek het ‘n vergadering  met die voorsitter oor bietjie meer 9 

as ‘n halfuur en ek wil voorbereid wees as hy opdaag.   10 

Daarna het ek samesprekings met die personeelbestuurder 11 

oor vakbondaangeleenthede en ‘n dreigende staking.    12 

Intussen lê daar ‘n vrag werk op my lessenaar. Dis hoekom 13 

ek nie laat kan wees nie.  14 

 Verstaan u nou, Mevrou? 15 

BARNEY Maar hulle jaag jou nie weg as jy laat kom nie. 16 

 Dink jy dit sal help as ek vir meneer Harris sê die hysbak 17 

het gaan staan!   Dis nie ‘n man wat na rede luister as hy 18 

nie wil nie.  19 

WALDECK My liewe ou vriendjie, ek weet nie wie of wat meneer 20 

Harris is nie, maar ek dink nie dis vir my belangrik om te 21 

weet wat hy gaan sê of doen as jy vandag laat kom nie.  Dis 22 

vir my in elk geval baie duidelik dat jou laatkom weinig 23 

kan verander aan die doeltreffende funksionering van enige 24 

onderneming.  Vermoei ons dus nie daarmee nie, asseblief. 25 

BARNEY Jy kan lekker praat, jy’t ‘n lekker werk.  Almal julle hier in 26 

die dorpe en plekke het lekker werke.   Julle kry groot geld 27 

vir niks doen nie, dis nie soos op ‘n plaas nie.  Op die plaas 28 

nog, op ‘n dag soos hierdie, en die reent kom, dan moet als 29 

reg wees.  September is ‘n swaar maand vir ‘n boer, dan is 30 

die winter verby.  Dan kom die baie werk. 31 

WALDECK Dit weet ons almal, ou vriendjie, ons kom almal van plase 32 

af, ons hele volk.  Almal van ons in hierdie hysbak. 33 

ROUX Ek kom nie van ‘n plaas af nie, meneer Waldeck. 34 

WALDECK Dan ten  minste jou ouers, ou vriend. 35 

ROUX Hulle ook nie, meneer Waldeck. 36 

WALDECK Og, my liewe hemel tog man, hulle ouers, of húlle ouers of 37 

húlle ouers dan!   Begin jy nou die mooi dinge van jou volk 38 

se verlede ontken?   Jy moet oppas my vriend, dat jy nie 39 

aan die voete van vreemde gode begin aansit nie. 40 
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ROUX Ek versoek u weer eens beleefd om my nie as Ou Vriend 1 

aan te spreek nie. 2 

 Ek het u my naam gesê.   Verder kan ek dit vir u bewys dat 3 

nie een van my voorouers boere was nie.  Hulle was 4 

skrynwerkers en ambagsmanne en handelaars en hier en 5 

daar ‘n onderwyser.   Maar hulle was nie boere nie.  Ek ook 6 

nie.   Ek werk in ‘n laboratorium.  Ek weet nie hoe dit 7 

Septembermaand op ’n plaas lyk nie. 8 

 9 

BYKLANKE:   ENIGE GELUID WAT INDIEN MOONTLIK  ‘N LIGTE 10 

AARDSKUDDING SAL SUGGEREER. 11 

 12 

BARNEY Wat was dit? 13 

MEVROU Iets het geruk!  Of die hele gebou geskud het. 14 

BARNEY Ons moet hier uitkom, netnou foeter als op ons in! 15 

ROUX Niks het gebeur nie, meneer Strydom.  Dit was net ‘n baie 16 

ligte trilling, skaars ‘n aardskudding.   Mens voel dit 17 

daagliks, hier op die Rand tot twee-driemaal ‘n dag.  Dis 18 

maar net in die hysbak dat dit ‘n bietjie onaardig voel.   19 

Hierdie gebou sal beslis nie- 20 

 Mevrou, wat makeer? 21 

MEVROU Dis...dis niks nie. 22 

ROUX Jy lyk baie ontsteld, Mevrou.   23 

MEVROU Nee.   (LAGGIE)   Nee, dis niks nie.   Ek het skielik iets 24 

onthou.  Sommer iets verspots. 25 

ROUX Miskien moet u plat op die vloer sit.   Ons kan ons 26 

sakdoeke so oopgooi en dan hoef u bene nie so moeg te 27 

word nie.  Miskien is u bietjie duiselig. 28 

MEVROU Nee-nee, dis gladnie nodig nie, Doktor, ek is glad niks 29 

moeg nie.  Ook nie duiselig nie.   Dis....dis sommer maar 30 

iets verspots waaraan ek gedink het.   U sal vir my lag as ek 31 

moet sê.   (Laggie)  Dis sommer iets wat ek nou die ander 32 

dag gedroom het.    (Pousetjie)  Ook van’n hysbak. 33 

ROUX (LAGGEND)   Drome is interessante sielkundige 34 

verskynsels, Mevrou.   Dit verklaar soms ‘n stukkie van ‘n 35 

mens se verlede. 36 

MEVROU (SY BLY VERLEë)   O, maar nie myne nie, doktor Roux.   37 

Myne..(HAAR LAGGIE DROOG OP)  38 

 Myne vertel van die toekoms. 39 

WALDECK (VINNIG)  Watse droom was dit? 40 
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ROUX  U besef natuurlik dat so ‘n droom óf ‘n begeerte óf ‘n vrees 1 

is. 2 

MEVROU O, maar myne is nie ‘n vrees nie!     (POUSE)    3 

 Dis soos u sê:  of ek gewens het. 4 

WALDECK Watse droom was dit?   Van ‘n hysbak? 5 

ROUX U lyk ook ontsteld, meneer Waldeck.   Glo ú dan in 6 

drome? 7 

WALDECK Moenie belaglik wees nie, man.     Ek vra maar net uit 8 

blote nuuskierigheid.     Belééfdheid dan as jy wil. 9 

ROUX Maar u is ontsteld, meneer Waldeck.   Oor ‘n blote droom?  10 

Stem u saam met die teorie van vrees of begeerte in 11 

drome? 12 

WALDECK Ek vrees niks en ek begeer niks.   Dis hoekom ek werk, ek 13 

het wat ek wil hê, as ander lê en niks doen, werk ek.  Ek 14 

het aandeelhouers, ek het ‘n familie, ek behoort aan ‘n 15 

gemeenskap en aan ‘n volk.  Daar’s my nageslag aan wie 16 

ek ’n erfenis moet laat, hierdie land is met bloed gekoop, 17 

dit moet bly voortbestaan.  Ontken jy dit? 18 

ROUX Ja.  U nageslag beteken vir u g’n snars nie. 19 

WALDECK Sien jy!.  Voor vreemde gode sit jy. Ek sit nie in daardie 20 

kring van aanbidders nie.  Ek beskou my posisie as 21 

belangrik vir my volk en my land, vir baie mense, vir 22 

werkers, knape soos Strydom hier, mense onder my sorg na 23 

wie se belange ek moet kyk 24 

  Vra liewer die vrou hier. 25 

ROUX Was u droom oor ‘n hysbak, Mevrou? 26 

MEVROU U maak my skaam.  Dis so laf om ‘n bohaai daaroor te 27 

maak.     28 

ROUX Maar ek wil graag hoor. Ek verseker u. 29 

MEVROU Ag, dis rêrig ‘n bohaai oor niks. 30 

 Net maar...... ‘n hysbak. 31 

ROUX Wat van  die hysbak? 32 

MEVROU Ek was in so ‘n hysbak.   En toe gaan staan hy.   En toe ruk 33 

die gebou ook so. 34 

ROUX En verder, ja? 35 

MEVROU Toe begin dit weer loop, sommer skielik.   En dit loop tot 36 

by die kelder in plaas van stop op die grondverdieping. 37 

ROUX (SIMPATIEK)  Dan was u droom ‘n vreesdroom, want u 38 

was seker nie baie lus om weer met die trappe tot op die 39 

grondverdieping te stap nie.   ‘n Vreesdroom, ja. 40 
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MEVROU Nee-nee,  nie dit nie, gladnie.  Ek weet ek was nie bang of 1 

iets nie.  Iets anders.    2 

 (BYNA HULPELOOS)   Ek dink ek was bly.    3 

WALDECK Bly?  Is dit al wat jy gedroom het?   Niks meer nie?    Is  4 

 jy seker jy was bly, jy was nie dalk nie-   5 

 (VIR DIE EERSTE KEER EFFE ONBEHOLPE)   6 

 Ek bedoel jy was nie bang, nè?  Mevrou? 7 

MEVROU Nee, ek was nie.   Ook nie toe die hysbak......weer begin 8 

loop het nie. 9 

WALDECK Weer....weer begin loop het? 10 

MEVROU Nes ek sê.   En ek was gladnie eers bang nie. 11 

ROUX (GOEDIG)  Ek hoop u het uiteindelik toe darem op die 12 

grondverdieping uitgekom. 13 

WALDECK (DUIDELIK ONSEKER)   Wat het jy nog gedroom, 14 

Mevrou?   15 

 Jy’t nog verder gedroom.   Wat was dit?   16 

MEVROU Ek...droom sommer toe dat die hysbak nog verder af 17 

beweeg.   Seker iewers onder die aarde in.  Dit was maar 18 

baie verspot. 19 

BARNEY In die aarde in?    Hoe kan dit nou wees?  Waar’t jy gesien 20 

‘n hysbak kan sommer soos in ‘n myn in die grond ingaan.   21 

As mens droom, dan kan mens- 22 

 23 

BYKLANKE VAN HYSBAK WAT SKIELIK AAN DIE LOOP GAAN.    24 

 25 

B. verv. A......!   Daar loop hy weer!    Mooi! 26 

MEVROU Wonderlik!  (LAGGEND)  Dit lyk my ek gaan tog nog 27 

vandag my wasgoed gedoen kry en meneer Waldeck gaan 28 

op tyd by al sy vergaderings kom en meneer Harris gaan 29 

nie vir meneer Strydom wegjaag oor hy laat is nie!  Sien 30 

julle nou! 31 

ROUX (GOEDIG)  Ek sien ja, Mevrou.  Glo u nou dat u droom 32 

dus eintlik maar ‘n vreesdroom was, want blykbaar was u 33 

wasgoed sterk in die gedrang.    Hou nou maar net die 34 

nommers dop soos hulle aanflits hier op die paneel.    35 

Vier.......drie.....twee....een.   A....grond! 36 

WALDECK Hoekom stop hy nie!    Hy gaan verby kelder toe!    Hy 37 

moet stop!! 38 

ROUX  Dis nog geen rede hoekom u moet skreeu nie.   39 

 40 
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BYKLANKE VAN HYSBAK WAT STOP 1 

 2 

R. verv. A!  Hier is ons nou.   Meneer Strydom, druk tog net vir ons 3 

die knoppie vir die grondverdieping daar, asseblief.    4 

Dankie.    Nou weer boontoe.    Net weer ‘n keer, meneer 5 

Strydom. 6 

BARNEY Ek druk hom en hy wil nie loop nie.    Hoekom wil hy nie 7 

loop nie? 8 

WALDECK Druk weer, Strydom! 9 

BARNEY Ek sê jou hy wil nie. 10 

WALDECK Laat ons uitkom!   Help my dat ons hierdie deur oopkry.   11 

Komaan Roux, moenie net staan nie!      Doen iets.   12 

(STEUNEND, ENS.)  13 

  Strydom, jy ook.  14 

ROUX My liewe genugtig, meneer Waldeck.   Wat gaan met u 15 

aan?    U is nou werklik belaglik.  U weet net so goed soos 16 

ek dat hierdie deure outomaties werk en onmoontlik 17 

oopgebreek kan word.   En hoekom dit doen? 18 

WALDECK (KOORSAGTIG)    Omdat ek weet waarvan ek praat.   19 

Help my en hou op slimpraatjies maak.   20 

  (SKREEU)   Help my, Roux!   Hoekom staan jy net?   21 

Hoor jy dan nie?   Strydom!! 22 

BARNEY Ek gaan hom help!    Dokter, jy moet ook help!    Jy kan 23 

mos sien hy weet waarvan hy praat! 24 

WALDECK Skreeu saam.   Iemand moet ons hoor.    Help!!     Maak 25 

oop hier!!     Help!! 26 

BARNEY (AD LIB SAAM MET WALDECK)     Help!    Maak 27 

oop!! 28 

WALDECK Roux, vir wat staan jy net!   Kan jy nie verstaan nie?   Help 29 

ons. 30 

 31 

BYKLANKE: SLAAN MET HANDE OP DEURE 32 

 33 

ROUX  Waldeck!     Strydom! 34 

 35 

DOODSE STILTE VOOR HY PRAAT 36 

 37 

R verv. Nog nooit in my lewe het ek so ‘n  vertoning van belaglike 38 

histerie soos nou gesien nie.   Dis om die minste daarvan te 39 

sê skandalig!     Meneer Strydom, kan jy vir my net een 40 



 12 

rede gee hoekom jy jou so kinderagtig gedra.   Presies 1 

hoekom wil jy die deur oopbreek?  2 

BARNEY Wel, dis e.....    Wel, jy hoor mos wat sê hy. 3 

ROUX En nou skreeu jy omdat hy skreeu.    En u meneer 4 

Waldeck? 5 

WALDECK Wat weet jy man!     Vra die vrou daar dat sy jou vertel. 6 

 Het jy dan nie gehoor wat sy sê nie.  Toe vra haar. 7 

ROUX Nee meneer Waldeck, ek is waarskynlik nie kinderagtig 8 

genoeg om te kon gehoor het wat sy sê nie.   Wat het sy 9 

gesê? 10 

WALDECK Sy’t gedroom, het sy nie? 11 

ROUX Sy het.  Ek het dit verklaar as begeerte of vrees. 12 

WALDECK Sy’t gesê sy was in ‘n hysbak.   Daar was ‘n skudding, toe 13 

ry dit weer.  En toe?  Toe gaan staan dit by die 14 

kelderverdieping, hier waar ons nou is.  En toe ry dit wéér.  15 

Maar áf!   Iewers in die aarde in.  Vra haar en jy sal hoor. 16 

BARNEY Sy’t so gesê ja.   Ek het dit self gehoor.   Is so, Dokter. 17 

ROUX Maar wat maak dit saak as sy dit gesê het.  Sy het bloot 18 

vertel wat sy gedroom het.   Dis absoluut belaglik om 19 

daaroor aan die skreeu te raak. 20 

WALDECK Maar hoekom gaan die hysbak nie op nie, Roux.   Ons het 21 

die knoppie gedruk.  Dit moet beweeg.   Hoekom beweeg 22 

dit nie? 23 

ROUX Daar is waarskynlik ‘n heel eenvoudige verklaring.  ‘n 24 

Smeltdraad, ‘n kragfout, herstelwerk, ek kan tien noem as 25 

jy wil. 26 

WALDECK En nie een sal reg wees nie, want daar is net een antwoord.  27 

Hierdie hysbak sal nooit weer opgaan nie, net af, en ons 28 

saam met hom.  Kan jy dit nie sien nie!  Als wat sy gesê 29 

het, is waar, elke woord, elke ding, tot nou!   En nou kom 30 

die laaste.   Maak oop!      Maak oop!     Help! 31 

ROUX Waldeck! 32 

 33 

 34 

WALDECK Ek moet uitkom!    Ek gaan nie af nie.    Moet, moet moet!! 35 

ROUX Waldeck!   Waldeck, nou bly jy stil! 36 

ROUX Nou bly jy stil.  Nie meer een woord verder nie. 37 

WALDECK (BYNA HULPELOOS)   Ek vra net dit vir jou:   laat die 38 

  vrou jou sê toe sy gedroom het, hoeveel was in die hysbak? 39 
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ROUX (EFFE SARDONIES MAAR TOG MET SIMPATIE)   1 

Toe jy gedroom het, Mevrou, hoeveel was in die hysbak? 2 

MEVROU Vier. 3 

ROUX En wie was hulle? 4 

MEVROU Dit was ek.   En dan die man wat baie geskree het. Nes 5 

meneer Waldeck hierso.   En u was ook daar.  En een soos 6 

Barney.   Almal. 7 

BARNEY Ek ook?  Hoor Dokter wat sy sê!   8 

MEVROU Almal van ons.   9 

WALDECK Hoor jy, Roux!      10 

ROUX Baie interessant.   En toe? 11 

MEVROU Dit het weer gery.   Af.  In die aarde in.  Baie lank, ek kan 12 

nie onthou nie, ure, ‘n daglank miskien.  Toe gaan staan 13 

dit, en die deur gaan oop.   14 

 Ek onthou die son het geskyn, en daar was velde van groen 15 

gras, en ‘n stad van wit klip en van blou klip.  Marmer 16 

seker. Soos in prente.   Ek staan op die heuwel en ek kyk 17 

af.  Baie mense sing, en kinders en oumense-  18 

 Dit was net ‘n droom, Doktor. 19 

WALDECK Sy lieg, Roux!   Sy weet sy praat deur haar nek!  Dit was 20 

nie so nie. 21 

ROUX Dit was nie so nie?   Hoe sal u weet, meneer Waldeck? 22 

WALDECK Ek weet want ek-    Ek weet dit.   Sy lieg, Roux!  Luister 23 

vir my. 24 

ROUX Hoekom weet u dit, meneer Waldeck?  Moenie vir my sê u 25 

het ook aan die droom geraak nie.   (POUSE) Meneer 26 

Waldeck?   Hoe het u geweet? 27 

WALDECK Dis-    Die son het nie geskyn nie.   Dit was pikdonker, en 28 

daar was ‘n storm.  Hael en weerlig en vuur in die lug.  En 29 

die reën brand.  Hulle vang ons en sleep ons teen die 30 

heuwel uit en slaan ons met penne in die grond vas.   En 31 

dan bring hulle die vuur weer, en die honde en hulle gaan-    32 

Dink jy ek lieg vir jou?  Die hele tyd,  hierdie vrou, sy was 33 

daar, en Strydom en jy.  Ek onthou dit. 34 

BARNEY Ek wil hier uitkom!   Hoor wat sê hy!   Hy was daar! 35 

ROUX So, u het blykbaar dan ook ‘n droom gehad.  Ook ‘n droom 36 

van ‘n hysbak, een wat tweemaal gaan staan en dan vir 37 

oulaas in die aarde wegsink.   38 

 (POUSE) 39 

 Meneer Waldeck? 40 
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WALDECK Dis al lank dat ek dit droom.   Elke keer dieselfde.     1 

ROUX En wanneer ontdek u toe dat u ook hierdie....droom gehad 2 

het? 3 

WALDECK Eers met die skudding.  Toe die vrou begin praat.  Dis toe 4 

eers dat ek dit alles kon sien.  Elke keer die vrou hier, en 5 

julle, alles net so.  En die reën ook, die eerste reëns van die 6 

jaar. 7 

ROUX En toe kom u op u maandelikse besoek, meneer Waldeck 8 

en beland saam met drie ander persone in ‘n hysbak - 9 

vermoedelik ons.  En toe? 10 

WALDECK Toe gaan staan die ding.  En toe kom die skudding.  Toe ry 11 

hy by die grondverdieping verby en gaan staan by die 12 

kelderverdieping.  Die deure wil nie oopgaan nie en ons bly 13 

sit.  En toe begin hy weer. 14 

ROUX Deur die klipbank onder hierdie gebou af ondertoe?   U 15 

weet, meneer Waldeck, ek kan nog onthou toe hulle hierdie 16 

gebou se fondamente gegrawe het.  Daar was massas 17 

arbeiders en ‘n hele plaat skrapers en boormasjiene wat vir 18 

weke hier gewerk het om die rotsblokke te verwyder en die 19 

fondamente uit te grawe.  Blou ysterklip, ‘n dertig ton 20 

stamper elke vyf meter. Dit werk ‘n week lank en vorder ‘n 21 

meter.  Enorme trokke staan gereed en ry tonne klip weg, 22 

weke lank,  en uiteindelik toe gooi hulle hier ‘n betonblad 23 

van ‘n halwe meter, waarop hulle motore en masjinerie en 24 

opwekkers installeer om byvoorbeeld hierdie hysbak aan 25 

die gang te hou.  Om die waarheid te sê, meneer Waldeck, 26 

daardie masjinerie is reg onder hierdie hysbak gemonteer.    27 

Het u in u droom voorsiening gemaak vir hierdie 28 

werklikhede? 29 

 (POUSE)   30 

 Meneer Waldeck.   Is dit deur híérdie rotskors wat ons 31 

hysbak die ingewande van die aarde gaan binnedring?  32 

WALDECK Dis g’n nodig om  my met besonderhede te belas van die 33 

onmoontlikheid van die situasie nie.   Verklaar vir my die 34 

sameloop van omstandighede dat twee mense in hierdie 35 

hysbak presies dieselfde droom droom en dat helfte van 36 

wat hulle gedroom het, reeds gebeur het. 37 

ROUX U vergeet dat twee mense in hierdie hysbak níé die droom 38 

gedroom het nie.   Verder blyk dit dat u drome slegs tot op 39 
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sekere hoogte ooreenkom.  Sy is bly en u is bevrees.  Sy 1 

sien ‘n marmerstad en u ‘n bos met honde.  Wie is reg? 2 

WALDECK Ek het jou gesê sy praat deur haar nek!  Ek droom nooit 3 

nie.  Net hierdie een.   Hoekom sal ek lieg oor wat ek 4 

droom? 5 

ROUX Vrees of begeerte, meneer Waldeck.  6 

WALDECK Snert man!   Dis hierdie onsinnige droom wat my ontstel.  7 

Ek kan nie daarteen veg nie, ek kan net probeer daaruit 8 

ontsnap.  Dis hoekom ons hier moet uit. 9 

MEVROU Ek wil hier bly, ek wil nie hier uit nie. 10 

BARNEY Ek wil terug plaas toe.  As ek hier uitkom, gaan ek vir 11 

meneer Harris sê hy kan sy werk vat. 12 

ROUX Presies wat glo jý, meneer Strydom?  Dink jy ons gaan hier 13 

in die aarde indaal, of dink dis totaal onmoontlik om in ‘n 14 

staalkajuit deur duisende voet klip en rots te sak? 15 

BARNEY Dis, dis nie ek wat gedroom het nie, dis húlle. 16 

ROUX Met ander woorde jy glo niks.  17 

BARNEY Ek,  ek wil hier uit. 18 

MEVROU Dis omdat jy dit nie gesien het nie, die rante en die wit stad 19 

met die klippe,  dis hoekom jy hier wil uit. Hoekom hoor 20 

julle nie as ek vir julle sê julle moenie bang wees nie, dis 21 

nie waar wat hierdie meneer sê nie, Dokter, als wat hy sê is 22 

verkeerd.    23 

 Jy glo my, Dokter? 24 

BARNEY Hè, Dokter? 25 

WALDECK Sy lieg man. 26 

ROUX Hoeveel kinders het u, Mevrou? 27 

MEVROU Vier. 28 

ROUX  Wat doen u man, Mevrou? 29 

ROUX By die fabrieke meeste van die tyd.  En sy hande staan vir 30 

niks verkeerd nie, ook nie ‘n lui haar op sy kop nie, dis net 31 

dat as hulle begin retrench en dis dalk Karel ook, dan kom 32 

dit swaar op ons af.  Maar ons eet nog altyd, en ons trek 33 

aan.  Mens kan baie spaar as jy jou werk self doen, en dan 34 

kom mens deur. Daar’s ook soveel onnodighede wat geld 35 

vat,  Karel sê altyd mens moet- 36 

 37 

BYKLANKE VAN ‘N HYSBAK WAT SKIELIK IN BEWEGING KOM  38 

 39 

BARNEY Die krag is weer aan!  Ons gaan ry! 40 
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WALDECK Druk daardie knoppie,  Strydom.  Maak gou! 1 

BARNEY Hy wil nie! 2 

WALDECK  Dan moet ons hierdie deur oopkry!   Help my man! 3 

 4 

(NODIGE STEUNE, ENS.) 5 

 6 

WALDECK Ek het u netnou al gesê daar is net een manier om hierdie 7 

deur oop te kry en dis deur daardie knoppie daar te druk.  8 

Druk hom weer, meneer Strydom. 9 

STRYDOM Maar jy sien mos ek druk hom.  Vir wat werk die ding nie? 10 

 11 

HARDE BYKLANKE VAN ‘N HYSBAK WAT BEGIN BEWEEG 12 

 13 

WALDECK Daar loop hy! 14 

 15 

  16 

 17 

BYKLANKE:   BAIE KORT DRAMATIESE MUSIEKSNIT,  SLEGS 18 

AKKOORD OF TWEE.    19 

 20 

 DAN ABSOLUTE STILTE DEUR DIE SPELERS 21 

 22 

W verv. (VERBYSTERD) Hy gaan af!!   Waldeck, hy gaan af!   Ek 23 

het julle gesê!   Stop die ding!! 24 

 25 

MEVROU Ek het julle gesê, dit sal nie help nie.   Voel hoe vinnig trek 26 

ons, asseblief meneer Waldeck, hoor jy nie, daar’s niks om 27 

voor bang te wees nie. 28 

ROUX Dis onmoontlik!  Ek weet dit!   Ons kan nie deur klip 29 

beweeg nie.   30 

 (AFGEMETE) 31 

 Dit is nie so nie. 32 

 (POUSETJIE.)    33 

MEVROU Dit ís waar, Dokter.    Onthou u nie, ek het u netnou vertel. 34 

WALDECK Wat sê jy nou, Roux.  Toe praat! 35 

 36 

(ROUX IS VIR ‘N WYLE ONSEKER.  KRY METTERTYD BEHEER 37 

TERUG.) 38 

 39 

ROUX Niks.  Ek weet net dis nie waar nie. 40 
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WALDECK Jou arme gek.  Erken jy dat jy verkeerd is. 1 

ROUX Nee. 2 

WALDECK Erken jy dat hy beweeg? 3 

ROUX Ek weet nog nie.  Ek weet net ‘n hysbak kan nie deur klip 4 

beweeg nie. 5 

MEVROU Maar hy beweeg, Dokter.  Ek kan sommer sien Dokter 6 

verstaan nie.  Dis nie soos Dokter of hierdie meneer dink 7 

nie.   Dis nes ek gedroom het, alles gaan waar wees. 8 

WALDECK Hoor wat sê sy, Roux.  Alles gaan waar wees.   9 

ROUX (HET NOU WEER HERSTEL) 10 

 Ek het dit netnou gesê en ek sê dit weer:  drome het 11 

hoofsaaklik twee basiese beginpunte - vrees en begeerte.  12 

Dit het met die werklikheid niks te doene nie.  Op die 13 

oomblik is dit net ons onkunde wat verwarring skep uit ons 14 

vreesdrome.  Ons het feite nodig. 15 

WALDECK Snert man! Wat sal jy met die feite maak op daardie rante 16 

en teen die reent wat brand?    Staak jou sinnelose gepraat, 17 

Roux.   Jy verstaan dit ook nie, nes ons, maar ons erken dit 18 

minstens, want ons sien dit, ons beleef dit en moet dit glo.   19 

Dis werklik!    Dis ons, en ek en jy en Strydom en die Vrou 20 

hier.   21 

 Ons het nie nou met drome te doene nie.   Ons sit in hierdie 22 

verdomde ding vas wat duisend kilometer ‘n uur in die 23 

aarde af sak, en dis al wat belangrik is.   Ek weet waarnatoe 24 

ons op pad is, jy nie, die dat jy vir jou doktor Alles-Weet 25 

hou! 26 

ROUX Ek is nie ‘n kind nie, Waldeck.  Ek dink net logies.  Ek glo 27 

nie aan drome nie. 28 

WALDECK Ek ook nie, man, maar hierdie droom is waar.  Hoor 29 

hierdie hysbak, voel hom, voel na watter kant toe hy 30 

beweeg, deur klip of nie deur klip nie, jy weet dit ek en 31 

weet dit, ons kan nie weer  hier uitkom nie! 32 

 33 

(VAN NOU AF SAL WALDECK AL MEER  BEHEER BEGIN 34 

VERLOOR). 35 

 36 

W. verv. Jy’t nie daardie donkerte gesien nie, en daardie storms en 37 

hael en vuur nie.   Dit was nie reën nie, Waldeck, ek ken 38 

reën, op die plaas nog, en later hier ook, orals.  Hierdies 39 

brand, dit sny deur jou, dis nie reën wat reën is nie, wat 40 
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deur klip gaan, nes hierdie ding deur die klip.  Kyk Roux!   1 

Buitekant is die klip.  En die reën gaan deur.  Dit brand 2 

deur tot by die plek daar diep. 3 

 Was jy op daardie rante, daar diep?  Het jy die honde 4 

gehoor en die wolwe.....?      5 

 (BYNA SMEKEND) 6 

 Hoe kan ek vir jou lieg?  Soos die vrou hier? 7 

BARNEY Stop hierdie ding, Dokter.  Jy weet hoe.  Dan kom ons hier 8 

uit.    Ons moet hier uit, Dokter.  Jy kan mos.  Dokter?  9 

ROUX Staak hierdie nonsies, Strydom.  Net so min as wat jy dit 10 

kan doen, kan ek dit doen. 11 

BARNEY Wat moet ek dan doen?  Net hier staan?  Jy’t gehoor wat sê 12 

hy wat is daar onder....reent wat brand.   Ek wil nie brand 13 

nie, Dokter.  14 

MEVROU Sê vir hom hy gaan nie brand nie, Dokter.  Daar’s nie 15 

storms en vuur nie.  Ek sê dan vir julle die son is daar, dis 16 

na die reën, en daar’s die stad van die wit klippe ook en die 17 

groen rante.  Ek was daar, meneer Strydom, ek weet.    18 

Daar is......nie vuur....daaronder nie.  Net die groen rante. 19 

BARNEY Hoekom het jy gelieg, Waldeck.  Hoor wat sê die vrou.  20 

Dalk was jy nie eers daar nie.   Sê so, Waldeck, sê so.  Sê 21 

jy was nie daar nie. 22 

WALDECK Nee. 23 

BARNEY Sê jy was nie daar nie, Waldeck.  Sê so! 24 

WALDECK Los my Strydom, ek waarsku jou, nog een woord, en ek-  25 

Los my jou klein wurm! 26 

 27 

(GESTOEI, GESTEUN, DAN TOT STILTE) 28 

 29 

BARNEY Jy slaan my, hoekom? 30 

WALDECK Jy hoef my nie te glo nie, glo wat jy wil.  Ek het net gesê 31 

wat ek weet.  Luister na enigeen. Luister na Roux as jy wil. 32 

BARNEY Dokter? 33 

ROUX Ek weet ons gaan nie in die aarde in nie.  Om ‘n skag van 34 

hierdie aard te vorm, sal met die modernste apparaat ten 35 

minste tien jaar neem.  Andersyds sou dit ‘n aardskudding 36 

vereis wat die aarde byna in twee kloof.  Die klip uit so ‘n 37 

skag sal tweekeer meer wees as al die mynhope aan die 38 

Rand saam.  Daar bestaan nie sulke rotshope nie en dus is 39 
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daar nie so ‘n skag nie en gevolglik sak ons nie nou in hom 1 

af nie.  Ek het niks meer te sê nie. 2 

BARNEY Maar is als nie waar wat hulle gedroom het nie?  Dokter, 3 

hulle het als waar gedroom, twee mense dieselfde. 4 

ROUX In een of ander stadium moet beide van hulle alleen in 5 

hierdie hysbak gery het.  Eensaamheid is ‘n stimulant vir 6 

die verbeelding en vir vrees.  Word dronk en drink dwelms 7 

en dis dieselfde as alleen wees.  Dis heeltemal 8 

verklaarbaar. 9 

WALDECK Hoor jy hierdie hysbak, Roux? 10 

ROUX Ja. 11 

WALDECK Jy erken dus dat hy beweeg. 12 

ROUX Nee.  Hy kan nêrens heen beweeg nie.   Daarom beweeg hy 13 

nie.  Hy kan vier voet onder die kelderverdieping hang en 14 

slegs vibreer.  Teen die tyd is ons sinne so verdof dat ons 15 

dit skaars sal weet. 16 

WALDECK Aan die begin kon ons deur die opening hier die wande  17 

van die skag by ons sien verbygaan,  Ons ore het 18 

toegeslaan.   Erken dit. 19 

ROUX Geredelik.  Maar dis nie te sê ons sak in die aarde af nie.  20 

Teen hierdie tyd het ons seker al volgens jou twintig 21 

kilometer geval, en nog steeds brand die daklig.  22 

Eienaardig, nè. 23 

MEVROU Die ander keer het hy ook gebrand, Dokter, ek onthou 24 

goed. 25 

ROUX Asseblief Mevrou, die ánder kéér was slegs ‘n droom. 26 

WALDECK Liewe hemel Roux, dis stikdonker aan die buitekant van 27 

hierdie hysbak.  Waar’s die lig wat van bo-af moet inskyn? 28 

ROUX Dis uitgesluit weens faktore waarvan die besonderhede nie 29 

nou bekend is nie.  Dit bestaan wel.    Ons weet gladnie 30 

hoe die noodligte in die kelder versprei word tydens ‘n 31 

kragonderbreking nie.  Heelwaarskynlik word die skag nie 32 

verlig nie, slegs die hysbak self. 33 

WALDECK Jy weet ons beweeg, Roux, jy weet dit en jy ontken dit.  34 

Bloot om Strydom en die vrou hier beter te laat voel.  Jy 35 

bluf my nie en laat my nie beter voel nie, omdat ek weet 36 

wat aangaan.  Ek was daar en jy nie. 37 

ROUX Elke gebeurtenis is gebonde aan verskeie omstandighede, 38 

waarvan basiese natuurwette primêr is.  Daar het nog nooit 39 

iets gebeur wat nie logies en wetenskaplik verklaarbaar is 40 
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volgens hierdie wette nie.   As dit wel gebeur, sal die hele 1 

heelal uitmekaar spat en binne ‘n paar minute volkome 2 

desintegreer.     3 

 Dis doodeenvoudig, meneer Waldeck, daarom leef ons en 4 

daarom gaan ons binnekort ‘n verklaring hê vir vandag se 5 

ietwat ongewone gebeurtenisse. 6 

MEVROU Dokter praat alles verkeerd.  Dokter praat soos in boeke.  7 

As ons stop, sal mens sien alles was waar, als wat ek 8 

gedroom het, die skudding, en die hysbak wat gaan staan 9 

en die verbyry.   En julle ook, Dokter, julle was daar, 10 

elkeen, en dan die groen rante en agterna die stad ook. 11 

ROUX Daar’s nie groen rante onder die aarde nie, Mevrou.  Sodra 12 

ek die feite het, dan hoop ek u laat my toe om alles 13 

breedvoerig aan u te verduidelik.   Die noodspanne wat 14 

hysbakgevalle soos hierdie hanteer, is waarskynlik al 15 

lankal op die toneel hier bokant ons. 16 

MEVROU Wat kan ek doen om julle te maak verstaan?   Hoe sal ek-17 

  18 

BYKLANKE WORD EFFENS VERSTEL VIR DIE VERANDERING.   19 

 20 

MEVROU Luister....!  Dit loop stadiger, dit gaan staan.....! 21 

  (STIL OORSTELP) 22 

  Ons...is ...hier....Dokter. 23 

BYKLANKE:  HYSBAK HET INTUSSEN TOT STILSTAND GEKOM 24 

 25 

WALDECK (VERPLETTERD)  26 

  Moenie dat die deur oopgaan nie, Strydom, keer!! 27 

MEVROU (MET KINDERLIKE HOOP) Ons moet uitgaan, dan sien 28 

  ons alles.   En dokter Roux ook. 29 

WALDECK Nee!   Daar’s die storm!    Ons moenie! 30 

MEVROU Dis ‘n mooi stad, Dokter.   Jy sal sien. 31 

BARNEY Wat’s buitekant ?   32 

 Dokter? 33 

ROUX Druk die knoppie, meneer Strydom.   Dan sien ons. 34 

 35 

 36 

EINDE    37 


