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DIE  HARDE KLIPPE 
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Verwerk deur Danie Botha  
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ROLBESETTING 

Middeljariges: 

 

Mart 

Johans 

Girlie 

Dawid 

Baby 

Dolly 

Herklaas 

Martiens 

 

 

BINNE-AKOESTIEK. JOHANS IS BESIG OM TE SKEER. 

PROBEER NEURIE. 

 

MART: (OP AGTERGROND) Johans, hoei! Bring vir my die verkyker. 

 

JOHANS: ((PROJEKTEER) Wat wil jy kyk? 

 

MART: Sommer iets. 

 

JOHANS: Ek skeer eers klaar! ( GAAN VOORT.) 

 

MART: (OP DISTANSIE) Bring jy die verkyker, Johans? 



 

JOHANS: (SIT SKEERGOED NEER.) Waar’s die blerrie ding? 

(GESTOMMEL. STAP UIT. SEEGEDRUIS DOOF IN) Hierso, Mart … 

 

MART: (SOET) Dankie, Johans. Sit so ’n bietjie. Sonnetjie is te lekker.  

 

JOHANS: (DOEN DIT) Wat wil jy kyk? 

 

MART: Sommer daar onder na Herklaas se huis. 

 

JOHANS: Vir wat hou jy jou op met die ou slangsleepsel? Aankla, 

aankla, dis al wat hy doen. Ek kan maklik vir Kleinjan vanaand se kant 

Sunrise Beach toe stuur met ’n kabeljou. Sal maklik R2 vir ’n mooi 

kabeljou  kry. Maar die ou siel sal dit uitruik en vir die vriesmense loop 

sê. 

 

MART: En dan vat hulle jou liksens weg. … Ek het jou nie gesê nie, 

maar dis vanoggend die derde dag dat sy agterdeur toe bly. 

 

JOHANS: Mag dit vir ewig toe bly. 

 

MART: (TERWYL SY KYK) Al die jare is sy deur soggens die eerste 

van almal s’n oop … Ek wonder of hy nie dalk iets makeer nie? 

 

JOHANS: (VERERGD) Sal hý wonder of enige iemand hier op 

Klipkransbaai iets makeer? Of een van ons siek of dood of gesond is? 

 

MART: Ek kyk sommer of daar dalk ’n venster oop is. 

 

JOHANS: Kyk liewer dat ek koffie kry. Herklaas Lourens kan daar 

onder in sy witgekalkte gesteente lê en vrek sover dit my skeel. 

 

MART: (KAMMA ONTHUTS) Johans! Nou’s jy lelik! (LAG) Ek klits 

jou sommer! (DOOF UIT) Ek gaan kry jou koffie. 

 



DOOF IN BUITE-AKOESTIEK MET SEE. KOFFIEBEKERS.  

 

MART: Jou koffie, Johans. 

 

JOHANS: Nie eens ’n ou flentertjie beskuit nie. 

 

MART: Girlie het weer ingekry. Sal vir ons gaan koop. 

 

JOHANS: Lui huisvrou… 

 

MART: Hy kon iets oorgekom het. 

 

JOHANS: Wie? 

 

MART: Herklaas. 

 

JOHANS: Mog jy die waarheid praat, want dan sal daar tog vrede op 

Klipkransbaai kom … die bus het gekom. 

 

MART: Postyd! Die kinders sal geskryf het. 

 

JOHANS: Bring sommer vir my twak saam as jy afgaan. 

 

MART: Ai, sal lekker wees om ’n briefie te kry en daar’t dalk mooi 

lapgoed ingekom. Ek gaan sommer dadelik, Johans. (DOOF UIT) 

 

DOOF IN BINNE-AKOESTIEK VAN WINKEL. 

 

GIRLIE: Wat sê Johans, hoe’s die vangste, Mart? 

 

MART: Nee, Girlie, voor die wind. Goeie vangste, góéie vangste. As hy 

maar net op ’n manier ’n ekstratjie kan maak … 

 

GIRLIE: Net nie skelm wees nie. Net nie dit nie. 

 



MART: Nog so nooit nie, Girlie. … ’n Pakkie twak, asseblief. … Het jy 

gehoor of Herklaas miskien weg is? 

 

GIRLIE: Herklaas? 

 

MART: Ja. 

 

GIRLIE: Dink jy dan nou die ou gespuis sal ons die guns doen om 

iewers heen te gaan? 

 

MART: Jy’s nou lelik, Girlie.  Sy agterdeur is vir die derde dag toe. Die 

vensters  ook.  

 

VOETSTAPPE.  GESTEUN. 

 

GIRLIE: Dawid! Sit neer die meel. Jou rug, my man! Hoekom laat nie 

vir Kleinjan die sak dra nie? 

 

DAWID: (SIT SAK NEER) Daarsy! (KUG.) Wie se deur is nou vir die 

derde dag toe? 

 

MART: Herklaas s’n. Ek sê vir Johans hy kon iets oorgekom het. 

 

DAWID: Dood is hy nie. Want dan sou iemand hom al sien spook het. 

 

ALMAL LAG. 

 

MART: Dankie vir alles, Girlie. Ek gaan gou my pos by Baby kry. 

(DOOF UIT.) 

 

DOOF IN POSKANTOORGELUIDE. 

 

MART: Môre, Baby. 

 

BABY: Môre, Mart! Hoe staan die lewe met jou, my mens? 



 

MART: Uitgespaar, dankie. Ek sê nou net vir Girlie en Dawid dat 

Herklaas se agterdeur  nou vir die hoeveelste dag toe bly.  

 

BABY: Wat vertel jy my!  

 

MART: Wanneer het jy hom laas gesien? 

 

BABY: Wie sal vir hóm skryf? En vir wie sal hý skryf? Kom net hier 

wanneer hy die polieste kom oplui. 

 

MART: Hy kan iets oorgekom het. 

 

BABY: (LAG LUIDRUGTIG) Julle vra net nie vir my om te gaan kyk 

nie! 

 

MART: Vir my ook nie … is dit al pos? 

 

BABY: Ja. … Wat van Dolly? Sy’s goed met siekte en goed. Vra vir 

haar om te gaan kyk? 

 

MART: Ja, dis ’n idee! Dis nie dat ek juis omgee nie, ’n mens is net 

nuuskierig. Maar, mens, my stomme bene! Ek sal nie so ver kan stap na 

Dolly toe nie. Ek sal haar bel. Maar, Baby… 

 

BABY: (LAGGIE) Ja, Mart … 

 

MART: Baby, jy luister nie in nie, gehoor! 

 

BABY: Maar ’n mens is net nuuskierig, Mart! Gaan jy dit by die 

tiekieboks doen of sommer by my by die switchboard? 

 

MART: Jy sal moet wys. 

 



BABY: Kom om. (GEKARRING. TELEFOON LUI TWEE KORT EN 

EEN LANG LUI. DOLLY TEL OP.) 

 

DOLLY: (OP FILTER) Hellou. Vier, vier, ses? 

 

BABY: Hou so vas. Praat hierin. 

 

MART: Hellou, Dolly? Mart hierso. 

 

DOLLY: (FILTER) Hellou, Mart. Wat bring jou by my uit? Seker siekte 

en allerhande rampe en ellende. Dis mos al tyd dat julle  my ken. 

 

MART: Maar jy’s so goed met die dinge, Dolly. Jy weet altyd wat om te 

doen of jy laat kom die dokter betyds…. Dolly, kyk, ek  kan nou nie 

reguit praat nie. Daar’s husse met lang ore op die lyn. Wel, dis Herklaas. 

Hy kom nou al dae lank nie uit sy huis nie. Jy … jy wil nie gaan kyk of 

Herklaas nog leef nie? Ons ander is ’n bietjie lugtig vir hom. Jy … jy 

bang mos nie die duiwel nie, Dolly. Jy’s mos nie bang vir Herklaas nie. 

 

DOLLY: (FILTER) Nes ek gedink het. Dolly moet gaan kyk, Dolly 

moet gaan help. Sondae is almal Christen-mense, maar Maandae is dit 

weer net Dolly. Weet jy, Mart, julle almal soek moeilikheid. Herklaas 

móét mos die polieste bel as Johans skelmpies-skelmpies jag. Maar die 

volgende dag het iemand Herklaas se hond vergiftig. 

 

MART: Nie Johans nie! 

 

DOLLY: (FILTER) Dan’s dit weer Herklaas en Martiens. Herklaas sê 

vir die sersant hulle moet ’n bietjie op die dorp gaan optjek waar kry die 

hotel al die vars alikreukels vandaan en dan moet Martiens please 

explain en betaal. Dan vrek Herklaas se austrolorps weer almal. Ai, dis 

onlusgebied hier onder die duine. Almal nes kinders. Maar ek sal help, 

Mart, ek sal loop kyk. Dis waar, ek’s nie bang vir hom nie. Kleintyd al 

opgehou daarmee. Ek was in sub A en hy en Johans en Dawid het in 



standerd ses gesit. Meester Bruwer het drie rottangs op sy agterstewe 

stukkend geslaan. 

 

MART: Johans het altyd vertel Herklaas staan hou vir hou en grinnik. 

 

DOLLY: (FILTER) Een middag langs die skoolpad toe gryp Herklaas 

my vlegsel en sê hy gaan my by die klipkrans afgooi. Ek gryp ’n hand 

vol swart sand en gooi dit in sy gesig. Daarna het hy my uitgelos. 

 

MART: Dankie, Dolly, dankie! Jy’s dierbaar. 

 

DOLLY: (FILTER) Dis jolly ver vir my, maar ek loop sommer dadelik.   

 

DOOF UIT. BUITE-AKOESTIEK. VOETSTAPPE; HEKKIE WAT 

SKREE MET DIE OOPMAAK. VOETSTAPPE OP SEMENTSTOEP. 

DOLLY KLOP. POUSE. KLOP. DRAAI AAN DEURKNOP. 

 

DOLLY: Gesluit. (ROEP.) Herklaas! (POUSE. VOETSTAPPE. KLOP 

AAN RUIT.) Herklaas? Leef jy of is jy dood? Jy sal bars as jy lewe en 

jy antwoord nie. Ek kan nie vir die sports hier staan nie. (POUSE.) 

Waar’s ’n klip? As jy nie antwoord nie, kap ek sommer die ruit uit! 

(KLOP TEEN RUIT.) Herklaas, dis ek; Dolly. Is jy hier? (SLUTEL 

DRAAI IN SLOT. DEUR GAAN SWAAR OOP. DOLLY: (SKRIK 

GEWELDIG) Heeei! Heigen, Herklaas! Hoe kom jy só?! 

 

HERKLAAS: (FLUISTER) Dag, Dol … 

 

DOLLY: Kom, Herklaas! Dadelik bed toe met jou! (GESTOMMEL 

TOT BY BED ONDER SPRAAK.) Mens, jy lyk aaklig! Vuil! Jou 

pajamas is vuuuil, Herklaas! (GEKREUN SOOS HY GAAN LÊ.) Hier 

moet ’n bietjie lug inkom! (VOETSTAPPE. OOPTREK VAN 

GORDYNE. VENSTERRAAM WAT OPGESKUIF WORD.) Wat 

makeer vir jou, Herklaas? 

 

HERKLAAS: (KLINK ELLENDIG) Naar … 



 

DOLLY: (NADER) Van wanneer af? 

 

HERKLAAS: Sondag. 

 

DOLLY: En dis nou Woensdag, en jy het nog nie ’n plan gemaak om by 

’n dokter uit te kom nie!  

 

HERKLAAS: (ORENT; VERWILDERD) Ek is bang, Dol! 

 

DOLLY: (STEEK SKRIK WEG) Herklaas … as jy die dag bang is, 

moet ek al uit my rok gebewe wees. 

 

HERKLAAS: Ek is so bang, Dolly … 

 

DOLLY: Waarvoor, Herklaas? 

 

HERKLAAS: Ek het gedink ek sterf. 

 

DOLLY: Waar’s die skoon goed? Dis vuil hier om jou … 

 

HERKLAAS: In daai kas … Die Here het jou gestuur, Dol. 

 

KASDEUR OOP. GESTOMMEL SOOS SY LAKENS EN PAJAMAS 

UITHAAL. 

 

DOLLY: Jy hoef nie op te staan nie. (MET BEWEGINGS.) Ons rol jou 

net om na die ander kant van die bed. Dan gooi ek ’n skoon laken oor. 

… Het jy in hierdie dae al iets geëet, Herklaas? 

 

HERKLAAS: Ek kon nie … Manalleen lê ek hier … Ek het gedink my 

uur het aangebreek … 

 

DOLLY (WERK MET LAKEN) Jy beter nie afklop nie, want waar dink 

jy gaan ek vir jou ses draers kry? (SKRIKREAKSIE VAN 



HERKLAAS) Moenie so skrik nie! Lê stil! Jy sal nie afklop nie. Jy’s net 

swak omdat jy nie iets in jou maag het nie. Kom, kom! Rol nou 

hiernatoe … Dis reg. Ons trek vir jou ’n slag skoon pajamas aan. Eers 

die baadjie uit. Wag, los, ek knoop oop.  

 

HERKLAAS: Jy moenie sulke dinge sê nie, Dolly, dat jy nie draers gaan 

kry nie, Moenie my nog verder tamteer nie … jy weet nie wat ek 

deurgemaak het nie. 

 

DOLLY: Uit met die broek! 

 

HERKLAAS: Nog so nout! 

 

DOLLY: Los die laken, Herklaas! Gmf … as ’n man nog vir sy 

masjinerie skaam is, is daar sommer nog baie lewe in hom. Los die 

laken, sê ek. Ek mag ’n oujongnooi wees, maar ek is nie ’n fool nie. Trek 

af, trek af! … Ditsem! Nou eers die een poot insteek … nou die ander. 

Ek gaan vir jou ’n bietjie sop maak. Jy moet iets inkry. (VOETSTAPPE 

WEG. POUSE. OP DISTANSIE.) Herklaas, Herklaas, wat het jy staan 

en eet?! Dis g’n wonder nie! (NADER.) ’n Drilvet galjoen! Galaanval is 

jou voorland. Ek het ook so twee jaar gelede ’n yslike galaanval gehad 

van ’n oorvet galjoen. (DOOF UIT:) Kom ons kyk wat jy in die kas het. 

 

DOOF IN HERKLAAS WAT SOP EET. 

 

HERKLAAS: Jy moet die dokter laat uitkom, Dol. 

 

DOLLY: Ek wil eers sien of dit nodig is. As daardie sop nie repeat nie, 

is dit dalk nie nodig nie. 

 

HERKLAAS: Die naar het heeltyd oor my hart getrek, Dolly. 

 

DOLLY: Dit maak so, Herklaas. 

 

HERKLAAS: Is dit my hart? 



 

DOLLY: Nee, Herklaas. Dis jou gal, en senuwee. 

 

HERKLAAS: Hoe kan jy so seker wees? Kry liewers die dokter, Dolly. 

 

DOLLY: Ek sal nie wag as ek dink dit is nodig nie. Ek belowe jou. Ek 

kan so sien jy’s bang. Wat hinder jou, Herklaas? 

 

HERKLAAS: Baie dinge, Dolly. (PATETIES.) Ek wil graag … Kan ’n 

man na ’n predikant toe gaan en jou sondes gaan bely, Dolly? 

 

DOLLY: Nee. Dit loop doen jy by ’n Roomse priester. 

 

HERKLAAS: Jy spot met my, Dol. Jy weet nie wat alles deur ’n mens 

gaan wanneer jy die dood in jou kamerdeur sien staan nie! 

 

DOLLY: Ek het gedink jou gewete sal jou haas begin knaag. Jy word 

mos ouer. Is jy klaar met die sop? 

 

HERKLAAS: Ja, dankie. … Dolly, jy moet Johans en Martiens en 

Dawid vir my gaan roep. Sê vir hulle ek wil vrede maak.  

 

DOLLY: Wat? 

 

HERKLAAS: Ek wil my afgord van al die wederstrewighede en vrede 

vind, Dol. Ek het ’n pyn onder my hart gehad … Sal jy hulle vir my 

gaan roep, Dolly? 

 

DOLLY: Wag maar tot jy beter is, dan gaan jy self na hulle toe. 

 

HERKLAAS: Nee, Dol. Nee. Nie nog ’n nag van hel nie … Ek moet 

vrede maak voor die son vanaand ondergaan, en jy moet my help. Dit 

voel klaar of die naar weer wil opstoot. 

 



DOLLY: Dan sluk jy totdat jy die emmer het. Ek het jou nou net 

skoongemaak. 

 

HERKLAAS: (KLAAG-SUG) Sal maar hier lê tot jy… 

 

DOLLY: Ek het al in baie siekekamers gesit en luister na goeie 

voornemens, Herklaas. Maar hoeveel daarvan uitgevoer is … 

bloedweinig … Ek sal Johans-hulle self gaan roep. Of hulle sal kom, is 

’n ander vraag. 

 

HERKLAAS: As jý hulle gaan roep, sal hulle kom. Hulle sal luister na 

jou, want almal is erg oor jou. 

 

DOLLY: Luister, waar’s jou beursie? Ek moet vir jou pille koop. 

 

HERKLAAS: Daar in die boonste laai. 

 

VOETSTAPPE. LAAI OOP EN TOE. 

 

DOLLY: Ek neem twee vyfsentstukke en ’n randnoot, hoor. (POUSE.) 

Dan loop ek nou eers.  

 

HERKLAAS: Kom tog net weer t’rug, Dol. (HULPKREET:) Moenie 

my weer sonder genade laat lê nie. (POUSE; ANGSTIG.) Wat kyk jy 

my nou, Dolly? Lyk ek slegter? 

 

DOLLY: (GEDRAE) Nee, Herklaas. Ek kyk maar sommer. 

 

HERKLAAS: Die skuite behoort aan die inkom te wees. Johans en 

Martiens sal … 

 

DOLLY: Ek sal hulle kry, al moet ek inswem. 

 

HERKLAAS: Dankie, Dol. (DOOF UIT.) 

 



DOOF IN POSKANTOOR. 

 

DOLLY: Baby, kry vir my sus Lenie op die lyn, seblief. 

 

BABY: (DRAAI SLINGER; POUSE) Kom jy nou van Herklaas af? 

 

DOLLY: Ja. 

 

BABY: En hoe gaan … (WORD DEUR ANTWOORD OP FILTER 

ONDERBREEK.) Hallou, Lenie … Hou aan vir Dolly. Tel maar op, 

Dolly. 

 

DOLLY: Dag, Lenie. Ek kan nie lank praat nie. Stuur net vir my ’n 

nagrok en ’n verskoonsel saam met die melkman. Herklaas is sleg en as 

daar nie ’n beterskap is nie, sal ek vannag moet waak. Dankie, Lenie. 

(HANG GEHOORBUIS OP.) 

 

BABY: Hoe erg is Herklaas?!  

 

DOLLY: (IN DIE WEGLOOP) Net die Vader weet. (DOOF UIT.) 

 

DOOF IN WINKEL. 

 

DAWID: Kan ek help, Dolly? 

 

DOLLY: ’n Pakkie tee en ’n botteltjie galpille, dankie. Dawid, Girlie, 

Herklaas is baie sleg, hoor.  

 

DAWID: (SNOU) Ek hoop hy kry genoeg tyd om oor sy 

onderduimsheid te dink! 

 

DOLLY: Hy wil vrede maak met jou, Dawid. 

 

GIRLIE: Wat? Hý vrede maak? 

 



DOLLY: Ja. 

 

GIRLIE: Loop sê vir hom Dawid het nie onvrede gemaak waarvoor hy 

hoef vrede te maak nie! 

 

DOLLY: Hoe voel jy oor die saak, Dawid? 

 

DAWID: Soos Girlie. 

 

DOLLY: Gmf! Dan loop ek maar. (VOETSTAPPE) 

 

DAWID: (PROJEKTEER) Dolly, wag! Ons sal vir jou enigiets doen. 

Dis nie dat ons vergeet het wat jy al vir ons in tye van siekte beteken het 

nie … Dis net omdat jy dit vandag vir Herklaas kom vra … 

 

DOLLY: Ek begryp. (SY LOOP. DOOF UIT.) 

 

BUITE-AKOESTIEK. VISSERSHAWE. 

 

DOLLY: Here, sit ’n wag voor my mond sodat ek nie dinge sê wat kan 

bly nie. Ek het nie verwag dat Dawid Herklaas sou weier nie … In my 

onkunde het ek dit nie verwag nie. (POUSE.) 

 

JOHANS: (KOM NADER) Dag, Dolly. Wat kom maak jy by die skuite? 

Bring Kleinjan nie meer julle vis nie? (LAG.) Vat vyf, Dolly! (HANDE 

KLAP.) 

 

DOLLY: (SOMBER) Dag, Johans. Ek wag vir jou en Martiens. 

 

JOHANS: (SKRIK) Is daar moeilikheid, Dolly? Hoe klink jy dan nes ’n 

jobsbode? 

 

DOLLY: Nie moeilikheid wat julle raak nie … ek meen … ee ... roep vir 

Martiens. 

 



JOHANS: (BEKOMMERD) Gits, ja, Dolly, ek doen dit … ( STAP ENT 

DIE WATER IN. OP AGTERGROND.) Martieens! Martieens! 

 

MARTIENS: (VERDER WAG) Joeei! 

 

JOHANS: Kom, jong! Ons moet praat … 

 

MARTIENS: Nou daar! (POUSE. DAN KOM HY EN JOHANS 

GESELSEND NADER.) 

 

JOHANS: Dis Dolly. Sy wil praat. 

 

MARTIENS: Waaroor? Siekte? … Wat is dit, Dolly? 

 

DOLLY: Herklaas is baie siek. Hy wil hê julle moet na hom toe kom 

sodat hy kan vrede maak. 

 

JOHANS: (ROOI KWAAD) Hy kan gaan bars! Ek skuld hom niks. 

Alles wat ek gehad het, moes ek op kantoor betaal. Deur hom. Sê vir 

hom hy kan met die duiwel loop vrede maak! 

 

DOLLY: Is jy dan nie ’n Christenmens nie, Johans? 

 

JOHANS: Wat van hom? 

 

MARTIENS: Hy’s bang vir sy dood. Dis wat dit is. Môre-oormôre is hy 

beter en dan lag hy ons uit en begin hy maar weer met sy 

kwaadstigtery.Hier sou nie onvrede gewees het as hy sy neus uit ons 

ander se sake uitgehou het nie. As die wet jou uitvang, kan ’n man dit 

vat, Dolly. Maar nie wanneer ’n opraapsel soos Herklaas Lourens die 

wet op jou sit nie! 

 

DOLLY: Julle het hom mos teruggekry. 

 



JOHANS: Nie genoeg nie. Next time steek ons ’n vuurhoutjie onder hom 

in. 

 

MARTIENS: Ek sal ver vir jou loop, Dolly … 

 

JOHANS: Ek ook. 

 

MARTIENS: … maar net nie tot by Herklaas nie. 

 

DOLLY: Dan loop ek maar. As Herklaas vannag iets oorkom, sal ek 

darem kan sê: ek het probeer. Gelukkig het Dawid darem genade. Hy’t 

belowe om ná toemaaktyd na Herklaas toe te gaan.. 

 

JOHANS: Wat?! 

 

MARTIENS: Het hy so gesê?  

 

DOLLY: Ja. Ek loop nou. Dink maar na. (DOOF UIT.) 

 

BINNE-AKOESTIEK: WINKEL. 

 

DOLLY: Girlie, ek het die verkeerde tee gekoop. Dit moet bossiestee 

wees. 

 

GIRLIE: Ons ruil dit net om. (GEWERSKAF.) Daarsy! Reg van 

Klênwieljam af. 

 

DOLLY: Dankie, Girlie. … (GEKLINGEL VAN OU KASREGISTER.) 

Waar’s Dawid? 

 

DAWID: (NADER) Hier’s ek! Jy soek my? 

 

DOLLY: Ek wou jou net sê dat Johans en Martiens dadelik ingestem het 

om na Herklaas toe te gaan.  

 



DAWID: (GLO DIT NIE)  Het hulle so gesê? 

 

DOLLY: Ja. (DOOF.) Dan loop ek maar weer. 

 

BUITE-AKOESTIEK. DUINEVELDGELUIDE. 

 

DOLLY: Ag, Here, ek weet nie of ek nou die ding loop vererger het nie. 

Hulle is sulke harde klippe, Here. Vir een het die gal nou saggemaak en 

ek weet nie hoe om die ander sag te kry nie en … en nou is ek skaam oor 

die ander ding wat in my hart kom lê het, Here. As ek nou deur hierdie 

deur stap … help my tog maar net. 

 

MAAK VOORDEUR OOP. VOETSTAPPE. BINNE-AKOESTIEK. 

 

HERKLAAS: (OP AGTERGROND) Is dit jy, Dolly? 

 

DOLLY: (IN DIE STAP) Ja. 

 

HERKLAAS: Hoekom het jy so lank weggebly? 

 

TAP WATER IN ’N GLAS. 

 

DOLLY: Ek kry net water vir jou pille. (KRAAN TOE. 

VOETSTAPPE.) Jammer dit het so lank geduur. Kom, sit regop, dan 

sluk jy albei pille. (HY DOEN DIT.) 

 

POUSE. 

 

HERKLAAS: Het jy hulle gekry, Dol? 

 

DOLLY: Jy kan vergeet van vrede maak. Hulle stel nie belang nie. 

Klipkransbaai en die Midde-Ooste is een en dieselde, (VERERG.) Net 

jammer hier is nie olie waarmee julle mekaar kan gooi nie. 

 



HERKLAAS: Hulle wil nie vrede maak nie? (BEANGS.) Lieg jy nie vir 

my nie, Dolly? 

 

DOLLY: Ek lieg nie. 

 

HERKLAAS: En nou, Dolly? 

 

DOLLY: Nou word jy gesond en dan begin julle van voor af. 

 

GEKLOP AAN VOORDEUR. 

 

DOLLY: Ek sal gaan oopmaak. 

 

VOETSTAPPE. DEUR OOP.  BYNA ONHOORBARE  GEPRAAT.  

DEUR TOE. DOLLY KOM TERUG. 

 

HERKLAAS (HOOPVOL): Wie was dit? 

 

DOLLY: Lenie het my goed gestuur. Ek … e … sy het seker gedink ek 

slaap vannag by Johans-hulle. 

 

HERKLAAS: Hoe het jy hier gekom, Dol? 

 

DOLLY: Ek … ek was pos toe en toe sien ek dis so toe hier by jou. 

 

HERKLAAS: Die Here het jou gestuur, Dolly. 

 

DOLLY: Hoe voel jy nou? 

 

HERKLAAS: Ek was so seker dat jy hulle hier sou kry … Ek het so vol 

moed begin raak … selfs al gelê en dink  hoe ek weer saam met hulle sal 

kan see toe gaan … 

 

DOLLY: Waar het al julle dinge begin, Herklaas? 

 



HERKLAAS: Ek weet nie … 

 

DOLLY: Is dit omdat Johans destyds vir Mart by jou afgevry het? 

 

HERKLAAS: Ek weet nie. 

 

DOLLY: … en omdat die ander aan sy kant was? 

 

HERKLAAS: Miskien het dit daar begin … ek weet nie. Ek was tog nie 

só oor Mart nie … 

 

DOLLY: Nee, maar jy is beduiweld genoeg om so ’n ding lewenslank 

teen ’n man te gebruik! 

 

HERKLAAS: En noudat ek wil vrede maak, is daar nie genade nie. Wie 

is nou die grootste sondaar, ek of hulle? 

 

DOLLY: Daar soek jy al weer skoor! 

 

HERKLAAS: Nee, Dolly, ek soek nie skoor nie, ek soek net rus vir my 

siel. 

 

DOLLY: Jy moet ’n bietjie probeer slaap. Ek gaan maak solank vir jou 

’n bietjie van die orige sop warm. 

 

HERKLAAS: Ek wil nie slaap nie, Dol … ek moet dink. Wanneer ek 

beter is, moet ek self na hulle toe loop. 

 

VINNIGE KLOP AAN VOORDEUR. DOLLY GAAN TREK 

GORDYN VINNIG OOP EN TOE. 

 

DOLLY: Dis hulle! 

 

HERKLAAS: Wie … 

 



DOLLY: (DRINGEND) Herklaas, nou moet jy êkt soos jy in jou lewe 

nog nie ge-êkt het nie. Lê plat en trek jou toe tot onder jou oë. . 

 

HERKLAAS: (BENOUD) Wat’s dit nou, Dol?  

     

DOLLY: Lê plat! Ek het vir hulle gesê jy is uiters. Jy kan nie nou lyk 

soos een wat gal het nie … Moenie jou oë so wyd oophou nie, en jy 

moet sag praat … 

 

GEKLOP. 

 

HERKLAAS: Jy’t vir my gelieg, nè, Dol? Dit is hulle. 

 

DOLLY: Ek het nie gelieg nie. Dit is seker een van hulle wat hom 

bedink het. (VOETSTAPPE. DEUR OOP.) Naand! Kom binne, manne! 

 

DAWID (NURKS) Dankie, Dolly. 

 

JOHANS: Naand. 

 

MARTIENS: Naand, Dolly. 

 

VOETSTAPPE. HULLE GAAN STAAN OP AFSTAND. 

 

HERKLAAS (GEDEMP ONDER LAKEN UIT) Kom nader, my 

vriende … 

 

DAWID, JOHANS EN MARTIENS SÊ KORTAF NAAND. 

 

HERKLAAS: As julle nie gekom het nie, sou ek in my bitterheid en my 

swakheid na julle toe gekruip het. 

 

DOLLY: (VERERG) Jy moet jou nie uitput nie, Herklaas. Ek gaan 

koffie maak. 

 



ONDER VOLGENDE GESPREK SY WAT OP AGTERGROND 

WOES KOPPIES UITPAK.  

 

JOHANS: Ek sê altyd vir Mart dat ’n mens vrede moet hê, want anders 

leef jy net die helfte van die dag, die ander helfte dink jy oor die 

onvrede.  

 

MARTIENS: Dis waar. (SUG.) 

 

DAWID: Jy moet praat as daar iets is waarmee Girlie vir Dolly kan help, 

iets wat sy kan maak om te eet, of so. 

 

DOLLY: (KOM NADER MET KOPPIEGERINKEL) Hier is vir julle 

koffie. Ek het vir jou ’n bietjie sop gebring, Herklaas. (DOOF UIT.) 

Kom tog net stadig orent. 

 

DOOF IN: 

 

DAWID: Ek sal nog langer wou bly, ons gesels so lekker, maar Girlie 

sal onrustig raak.  

 

JOHANS: Dolly, jy moet die ou nou mooi oppas, gehoor. Sterkte, 

Herklaas. 

 

HERKLAAS: Dankie, dankie! 

 

DOLLY: Ek sal. 

 

MARTIENS: Jy moet sê as daar iets is wat ons kan doen. Nag, Dolly, 

nag, Herklaas. 

 

HERKLAAS: Goeienag, almal. 

 

VOETSTAPPE. DEUR OOP EN TOE. DOLLY KOM TERUG. 

 



HERKLAAS: (AANGEDAAN) Dis soos ’n meulsteen wat van my nek 

af is, Dolly. En die naar onder my hart is ook skoon weg. 

 

DOLLY: Kompleet nes die Midde-Ooste. 

 

HERKLAAS: Hoe nou? 

 

DOLLY: Die vredespyp is warm gerook, en nou moet julle sien hoe gou 

word hy weer koud! 

 

HERKLAAS: (AGTERDOGTIG) Spot jy nou, Dol? 

 

DOLLY: Nee. Ek vertel maar sommer fortune.  

 

HERKLAAS: (GESKOK) Jy spot,  Dol. Ek het dit nie van jou verwag 

nie. Nooit. 

 

DOLLY: Mm … en dit was nogal aandoenlik. 

 

HERKLAAS: Ek het gedink jy is ’n vrou met ’n hart van goud, al is jy 

soms bietjie te reguit … nooit gedink jy’s vals nie. 

 

DOLLY: (BEHEERSD) Johans het sulke lekker wildsbiltong, Herklaas. 

Dalk stuur hy vir jou ook, noudat julle weer vriende is. Hy skiet mos nie 

meer nie … hy stel mos nou trêps. 

 

HERKLAAS: So ’n wetskender! 

 

DOLLY: Jy behoort teen môre of oormôre gesond genoeg te wees om 

die polisie te gaan bel en hulle van Johans te vertel. 

 

HERKLAAS: (STAAN OP) Laat my net uit hierdie bed kom! Dolly… 

 

DOLLY: Ek loop nou. Dis nog ’n hele ent huis toe.  

 



HERKLAAS: Jy kan nie in die donker oor die duine nie. 

 

DOLLY: Ek weet waar Johans  se trêps gestel is. Ek sal nie in hulle trap 

nie. 

 

HERKLAAS: Jy het die ding van Johans gesê om my te trêp, nè, Dol? 

 

DOLLY: Ek wou jou maar net wys hoeveel jou tong se vrede werd is. 

 

HERKLAAS: (VERLEë LAGGIE) En dis nie eers waar van die trêps 

nie. 

 

DOLLY: Dit is. Ek sal jou gaan wys as jy my nie glo nie. 

 

HERKLAAS: (VERTWYFELD) Jy het my lelik gevang, Dol … 

 

DOLLY: Nee, ek het nie … ek is nog op pad om jou te vang. 

 

HERKLAAS: Moenie my verder ontstel nie. Dolly … dis of die naar al 

weer wil opstoot.  

 

DOLLY: Jy moet trou, Herklaas … 

 

HERKLAAS: Wát? 

 

DOLLY:  Nee, bly stil! Dis die vrou wat die man saans aanpor tot die 

dade van die môre. Goed en kwaad. En vir jou is daar net een vrou wat 

jou van die telefoon  en die polisie sal kan weghou, en dit is ek. 

 

HERKLAAS: Jý?! 

 

DOLLY: Bly stil, Herklaas! Jy kan daaroor nadink en my laat weet. Ek 

gaan nou loop. Neem nog twee van die pille voor jy gaan slaap en 

(LOOP WEG) môre sal ek vir jou kos stuur. 

 



HERKLAAS: Dol, jy kan nie nou loop nie! 

 

VOORDEUR OOP EN TOE.  

 

BUITE-AKOESTIEK. DOOF IN OGGENDGELUIDE. SEE OP 

AGTERGROND. 

 

MART: Gee die verkyker, Johans! 

 

JOHANS: Wat’s dit nou? 

 

MART: Laat my sien … Aha, dit ís hy! Dis Herklaas, Johans! Jy’t dan 

gesê hy’s so ellendig en daar klim hy dan nou die rant uit! 

 

JOHANS: O, dessit! Hy is of besig om te yl, of hy is op pad na my trêps 

toe … Mart, as ek met ’n slapriem gevang is, gaan die duiwel vir 

Herklaas Lourens … 

 

MART: (SKREE) Moenie nog staan nie, Johans! Hardloop! (DOOF 

UIT) 

 

DOOF IN: VOETSTAPPE OP RANT.  

 

JOHANS: (HYG) Herklaas? Wat soek jy hier op die rant? 

 

HERKLAAS: Ek weet hoekom jy nie wil hê ek moet oor die rante … 

 

JOHANS: Wat bedoel jy? 

 

HERKLAAS: (GEE VOOR) Wag, wag … Johans, ek voel nog baie 

swak … ek is op pad na Dolly toe. Ek moet by haar kom voordat … Jy 

moet saam met my loop … Ek voel nog nie sterk nie … 

 

JOHANS: (RUSTIGER) Gaan liewers huis toe, Herklaas. Ek sal Dolly 

gaan roep.  



 

HERKLAAS: Nee, Johans, ek moet self na haar toe gaan … Ek … e … 

jy kan die eerste wees om my geluk te wens … ek gaan met Dolly trou, 

Johans. 

 

JOHANS: Ag, dankie tog … ek meen: geluk, Herklaas. Beter nuus kan 

jy my nie vertel nie … Kom, ek stap saam met jou. 

 

SEEGELUIDE NEEM OOR.   


