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RSG 

RADIODRAMA 

 

VOOS GESKAAF 

deur 

Joe Kleinhans 

  Uitsaaidatum: .................................. 

  Regie: ...............................................  

ROLVERDELING: 

1. COR GERICKE: 40-jarige suksesvolle bankier: ...................................................  

2. LYNN GERICKE: 35-jarige suksesvolle makelaar : .............................................  

3. THEO BARLOW/GIEL: 42-jarige brigadier in die SA Polisie; tuinman:  ...............  

4. ROSE ROSSOUW/RIA RUPERT: 34- jarige sekretaresse; huishulp: .................  

5. MA CECILE: 55-jarige beneukte ma van Ria en Boet: ........................................  

6. BOET BEETGE: 32-jarige broer van Ria: ............................................................  

7. GENERAAL BREYTENBACH: 65-jarige afgetrede polisie-offisier; 

Tuindienste/Beeslaar ...........................................................................................  

 
Kopiereg: 
JJ Kleinhans 
Posbus 11077 
QUEENSWOOD 
0121 
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FX: KENWYSIE; AANKONDIGINGS; KENWYSIE WAT X–DOOF NA GETJIRP 

VAN MOSSIES. BUITE GERICKE SE WONING. OGGEND.  

1. COR: (ROEP) Lynn kom groet... my taxi is hier. Maak gou ek gaan laat wees. 

2. LYNN: (NADER) Ek’s besig om my laaste goedjies in die tasse te druk. 

3. COR: Nou ja geniet Singapore. 

4. LYNN: Cor jy sal jou gate uit geniet in Chigago. Die stad is fietsvriendelik. Jy kan die 

heeldag fiets trap vir twee weke lank. 

5. COR: Ek gaan. Jy sal Singapore se Sentosa eiland baie geniet.  

6. LYNN: Salig om te dink ek hoor niks van die aandelebeurs nie..... 

7. COR: Geen enkele banksaak vir my nie. Onthou ons bel nie mekaar nie..... 

8. LYNN: Selfone bly by die huis soos afgespreek. Geen eposse... 

9. COR: Kry net die koppe skoon... 

10. LYNN: Maar ons bly positief. Ons huwelik is belangrik..... 

11. COR: Natuurlik....Ons wil dit red.... 

12. LYNN: Ons gooi nie sewe jaar sommer so in die water nie... 

13. COR: Kry die werkspanning uit ons lywe...... 

14. LYNN: Ons kort net nuwe perspektief...  

15. COR: My vliegtuig gaan nie vir my wag nie.... 

16. LYNN: En ek moet gaan klaar inpak... 

17. COR: Mooi vlieg... 

18. LYNN: Jy ook... 

19. COR: (SOENTJIE) Sien oor twee weke....(BEWEEG WEG) Sluit mooi toe. 

20. LYNN: Maak so. 

FX: TAXIDEUR OOP EN TOE. TAXI AANGESKAKEL; RY WEG; DOOF 
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1. THEO: (VERDER WEG/ FLUIT) Is hy weg? 

2. LYNN: Theo Barlow jy vat vet kanse! Sê nou Cor het jou gesien. 

3. THEO: (NADER) Dis wat jy aan my doen Lynn Gericke. 

4. LYNN: Hoe het jy hier gekom? 

5. THEO: Huurmotor. Niemand het my gesien nie.  

6. LYNN: Kom ons gaan in... 

7. THEO: Dink net..... twee wonderlike weke saam met jou........ 

8. LYNN: (LAGGIE) In ons eie Singapore honeymoon suite in Waterkloof. 

FX: MUSIEKBRUG X–DOOF NA SLEUTEL WAT DEUR OOPSLUIT. BINNE 

GERICKES SE HUIS. OGGEND. 

9. THEO: (SKRIK) Dis Cor wat iets vergeet het. 

10. LYNN: (GEJAAGD) Wat sê ek vir hom wie is jy? 

 VOORDEUR SWAAI OOP 

11. ROSE: (SKRIK) Mevrou! Is Mevrou nog hier? 

12. LYNN: Wie is jy? 

13. ROSE: Die...Agentskap het my gestuur. 

14. LYNN: Watse Agentskap? 

15. ROSE: Ek kom die huis oppas. Meneer Gericke het so met die Agentskap gereël. 

16. LYNN: Die huis is veronderstel om vir twee weke lank toe te staan. 

17. ROSE: Meneer Gericke is bang vir Eskom-beurtkrag. Dat julle goed vrot word. 

18. LYNN: Hy het niks met my bespreek nie. Soos gewoonlik. 

19. THEO: Moet jy inwoon of net van tyd tot tyd hier kom inloer? 

20. LYNN: Dis my ...broer. Hy het onverwags hier aangekom. 
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1. ROSE: Ek moet inwoon. Op grondvlak. Meneer Gericke het uitdruklik gevra dat ek 

nie op die boonste vlak van die huis intrek nie. 

2. THEO: Dan kan ons bo en sy onder bly...Sus. 

3. LYNN: Wat is jou naam? 

4. ROSE: ‘n...Rose...Rose Rossouw. 

5. LYNN: Gee my jou nommer Rose. Ek sal jou bel as ek vertrek. 

6. ROSE: Ek het ...ek het eintlik die geld nodig Mevrou. Dis ‘n uitkoms vir my. 

7. THEO: Laat sy onder bly. Sy kan vir ons kook. 

8. LYNN: Ons het dringende ...familiesake om te bespreek. Ons wil nie gepla word nie. 

9. ROSE: Natuurlik nie Mevrou. Ek verstaan. Ek sal heeltyd onder wees. Julle sê 

wanneer julle wil eet en ek sorg dat die kos reg is.  

10. THEO: Klink na ‘n winskoop. 

11. ROSE: Dit sal mos net vir ‘n dag of twee wees? 

12. LYNN: Ek weet nie. My...broer het baie probleme. Ek weet nie of ek na dese nog 

moet reis nie. 

13. ROSE: Dit sal jammer wees. Die ...geldjie is vir my belangrik...... 

14. THEO: Laat die meisiekind hier bly en werk.....Sus. Sy gaan ons nie pla nie. Jy 

verdwaal in die huis en buitendien ons is op die boonste vlak. 

15. ROSE: Ek sou nie graag die Agentskap wou teleur stel nie. 

16. LYNN: Nou goed. Trek onder in. 

17. THEO: Almal is gelukkig. Niks vir middagete nie maar ‘n stukkie lekker skaapboud 

vir vanaand sal nie kwaad doen nie. Met gebakte aartappels. 

18. ROSE: As Mevrou my ‘n lysie met kontant gee ry ek om ‘n paar goedjies vir die 

kombuis te kry. 
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1. LYNN: Gee my bietjie tyd. Ek en my ....broer wil eers ‘n paar sakies bo gaan 

deurpraat. (BEWEEG WEG) Jy kan solank die kombuis skoonmaak. 

Kom...Boet. 

2. THEO: (BEWEEG WEG) Die skaap se vel moet bros gebak wees. 

3. ROSE: Maak so. 

FX: SLEUTELS TIEN NOMMERS OP SELFOON IN. TWEE LUITONE 

4. COR: (*FILTER) Ek kom... ek kom Ria Rupert my lief. Jy kan maar sê ek is daar. 

Ek koop net gou vir ons ‘n paar bottels yskoue vonkelwyn langs die pad. 

5. RIA: (*FLUISTEREND OOR FOON) Cor jy kan nie kom nie. Jou vrou se broer het 

onverwags hier opgedaag. 

6. COR: (VERSTOM) Boet? Waar kom hy vandaan? 

7. RIA: Ja, sy het hom Boet genoem.  

8. COR: Almal soek die blikskottel. Hy’t sy vrou Drien met die drie kinders gelos en 

eenvoudig verdwyn. 

9. RIA: Hulle is op boontoe vir ‘n rondte samesprekings. Ek is Rose Rossouw. 

10. COR: Is dit jou naam? Wat sê jy toe? Wat maak jy daar? 

11. RIA: Rose Rossouw moet die huis oppas. Die Agentskap het my gestuur. Rose 

slaap in maar sy gebruik die onderste slaapkamer. Op grondvlak. 

12. COR: Dis my meisie. Dink op haar voete. 

13. RIA: Maar nou moet ek kook. Skaapboud. En ek moet ry om goed te gaan koop. 

14. COR: Mooi, ek kry vir my ‘n motelkamer vir ‘n dag of twee. Bel my as jy ry. Dan 

kom maak jy ‘n draai. 

15. RIA: Ons is veronderstel om vakansie in jou huis te hou. 
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1. COR: Ria liefste, ek belowe jou Boet hol môre-oggend die vlaktes in. Ek gaan nou 

dadelik een oproep maak.  

2. RIA: Na wie toe? 

3. COR: Moenie jou mooi koppie daaroor breek nie. Klim in jou kar en (LAGGIE) 

..kom kyk hoe jou liefie sy fiets in Chigago trap. 

FX: MUSIEKBRUG X–DOOF NA GERICKES SE VOORDEURKLOKKIE WAT 

LUI. BINNE GERICKES SE HUIS. OGGEND 

4. LYNN: (GESKOK) Ma! Wat soek Ma hier? 

5. MA: (KOOK) Jy vra nog. Ek is hier om met daai sleg broer van jou te praat. 

6. LYNN: (STOM) Boet!....Hoe weet Ma ...Boet is hier? 

7. MA: Roep hom. Ek wag. 

8. LYNN: (DOM) Boet...(LIEG) Boet is weg. Vroegoggend al. 

9. MA: Weg! Waarheen? 

10. LYNN: Ma ken hom. Sodra jy hom aanvat oor Drien en die kinders vat hy pad. Altyd 

tagtig verskonings oor hy hulle sommer gelos het. 

11. MA: Daai kind kort die pakslae van sy lewe. Ek ry al die pad van Sannieshof om 

sin in sy kop te kom praat. 

12. LYNN: Boet is twee-en-dertig Ma. Ma kan nie aanhou om hom te hanteer of hy ‘n 

klein seuntjie is nie. 

13. MA: Dan moet hy ophou om hom soos ‘n klein seuntjie te gedra. 

14. LYNN: Ek is oppad Singapore toe Ma. 

15. MA: Dis wat jy beduie het. Toe hoor ek Boet het skielik hier uitgeslaan. 

16. LYNN: (VIES) Rose het jy my ma gebel? 

17. ROSE: Haai jene nee Mevrou. Ek weet nie eers wie die nuwe Mevrou is nie. 
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1. MA: Wie is jy? Ek dog dis familie van Cor. 

2. LYNN: Dis Rose Rossouw. Cor het gereël sy pas ons huis op terwyl ons twee 

vakansie hou en ons koppe skoon kry. 

3. MA: Getroudes hou saam vakansie. Nie elkeen in sy eie rigting nie. 

4. LYNN: Vertel dit vir Cor. Ons is sewe jaar getroud en ek kan op ‘n myl aanvoel hy 

stel nie meer in my belang nie. 

5. MA: Dis presies wat Cor van jou gesê het toe hy my gebel en gegroet het. Dis 

julle tweede huwelik. Genugtig leer julle nie uit julle foute nie? 

6. LYNN: Ek is nie die enigste vrou in Cor se lewe nie. 

7. MA: (OORGANG) Wie staan daar oorkant in die tuin? 

8. LYNN: O...Dis...Giel. 

9. MA: Giel wie? 

10. LYNN: Ons tuinier. Hy slaap ‘n paar aande in. Dit sukkel vreeslik met die 

vervoerstaking. Die arme mense kom nie by hulle werk uit nie. 

11. MA: Weet jy die arm-wit-vraagstuk is groter as wat almal besef. Ek het nie gedink 

ek sal die dag beleef waar ek ‘n wit Rose in die kombuis en ‘n wit Giel in die 

tuin op dieselfde dag sien staan nie. Waar gaan dit alles eindig? 

12. LYNN: Rose, my ma hou van afval. Kan jy afval kook? 

13. MA: Ek sal die kind help. Gee haar geld om dit te gaan koop. En Rose ek soek ‘n 

skoon afval. Die ding moenie ruik nie. 

FX: MUSIEKBRUG. BINNE MOTELKAMER. OGGEND 

14. COR: Ek het geweet Boet skrik hom uit die huis uit as my skoonma daar opdaag. 

15. RIA: Maar jou skoonma lyk nie haastig nie. En jou vrou ook nie. 

16. COR: (VIES) Die twee is besig om ons vakansie op te neuk. 
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1. RIA: Ek het twee weke verlof ingesit om by jou te wees. 

2. COR: Ons is mos bymekaar. 

3. RIA: Die motelkamer ruik muf. Dit was nie my idee van Chigago nie. 

4. COR: Jy’s reg. Ons het beter dinge om te doen as om afval te kook. 

5. RIA: Wat gaan jy doen? 

6. COR: My skoonma se siel sal nie rus voor sy Boet afgeransel het nie. Ek moet vir 

my liewe Boet Beetge ‘n sms stuur. Hy moet kom. So gou as moontlik. 

7. RIA: Maar jy sê dan hy hol as hy iets van jou ma hoor. 

8. COR: Nie as hy hoor sy het die groot K nie. (LAGGIE) Dis ernstig. Hy moet kom 

vrede maak en groet. En dan tackle sy hom. Tjoef-tjaf en alles is verby. 

FX: MUSIEKBRUG. BINNE GIEL SE KAMER. AAND 

9. LYNN: Kyk hoe lyk jy? Waar is jou snor? 

10. THEO: Af. Met die stomp skeermes wat jy my gegee het. Verbeel jou Theo Barlow 

spring vir lewe en dood van die boonste vlak af. My nerf af geval. 

11. LYNN: Shame. My Ma het my surprise. En die mus? 

12. THEO: Wat anders? Jy wil nie tog nie hê Rose Rossouw moet my herken nie. 

13. LYNN: (GENIET DIT) Jy lyk skoon vreemd Giel. 

14. THEO: Ek het nie gekom om Giel te speel nie. Theo Barlow het verlof gevat vir 'n 

aangename tydjie saam met jou in jou huis. 

15. LYNN: Dit kom Theo. Byt net vas, Liefste. Ek moet eers van my ma ontslae raak. 

16. MA: (ROEP VERDER WEG) Lynn! Lynn waar is jy? 

17. THEO: (FLUISTER) Praat van die duiwel.  

18. LYNN: (FLUISTER BENOUD) As sy my hier kry is ek dood. 

19. THEO: (*VERDER WEG) Sy dwaal in die tuin rond opsoek na jou.  



Voos 

 

9 

 

1. LYNN: (BEWEEG WEG) Sy het ‘n neus soos ‘n bloedhond. 

2. THEO: Gou sy is om die hoek van die huis. 

 MAAK DEUR VERDER WEG OOP 

3. LYNN: (*VERDER WEG) Ons praat later weer. 

4. THEO: Moenie kanse vat nie. Wikkel. En dink. Moenie dat sy agterdogtig word nie.  

5. LYNN: (FLUISTER) Ek sal opmaak. Ek belowe. 

 DEUR SAGGIES VERDER WEG OP KNIP GEDRUK 

FX: DOOF GEKWAAK VAN PADDAKOOR IN 

6. LYNN: (VERVOLG/NADER) Ma vir wat dwaal Ma so in die nag in die tuin rond? 

7. MA: Ek soek my stukkend na jou. Waar is jy? 

8. LYNN: Ek was by die rekenaar. Toe ek by die venster bo uitkyk sien ek Ma hier 

buite rondloop. Dis gevaarlik.  

9. MA: Nou toe kom ons gaan in.Ek het besluit ek bly nog ‘n dag of twee. 

10. LYNN: Ek moet vlieg. Ek kan nie aanhou om my datum uit te skuif nie. Dit kos my 

baie geld. 

11. MA: Ek en jy moet praat. Jou huwelik is belangriker as ‘n paar Rand.  

FX: MUSIEKBRUG X–DOOF NA 4 X 4 WAT NADER RY; STILHOU; DEUR 

OOP EN TOE. MOSSIES SE GETJIRP DOOF IN. BUITE GERICKE 

WONING. OGGEND. 

12. BOET: Haai jy. Haai ek praat met jou. Kom hier jou sleg ding. 

13. GIEL: (VERMOM/PLAT) Meneer! 

14. BOET: Wie is jy? 

15. GIEL: Giel, Meneer. Ek werk in die tuin. 

16. BOET: Los die tuin en was my kar. (BEWEEG WEG) En jy bars as ek ‘n skrapie kry. 
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1. GIEL: (BROM ONDERLANGS) Gaan spring in die dam. Theo Barlow was niemand 

se kar nie, Vettie. Ek was nie eers my eie kar nie. 

2. LYNN: (NADER) Boet! Wat soek jy hier? 

3. BOET: Ek het van Ma gehoor. 

4. LYNN: (VERSTOM) En jy sien kans vir haar? 

5. BOET: Ons twee moet sake regmaak voor dit te laat is Sus. Ek kan nie aanhou 

uitstel nie. Kom ons gaan in. Voor my moed my begewe. 

 DOOF. BINNE GERICKE HUIS. OGGEND 

6. MA: (ONTSTOKE) Hoe kon jy vir Drien en drie kinders los en verdwyn Boet? Wie 

het sulke vrot invloed op jou? 

7. BOET: My pa.... Het Ma vergeet? Hy’t Ma en ons gelos. Ek het nog nooit weer die 

vreksel gesien nie. 

8. MA: (KWAAD) Jy praat nie so van jou pa nie. En jy word nie soos jou pa nie. Kyk 

hoe lyk jy. ‘n Oorbel. ‘n Man wat ‘n oorbel dra. Dis van die duiwel. 

9. BOET: (SKREE VAN PYN) Eina Ma skeur my oor van my kop af. 

10. MA: Jy weet nie watse hel Drien deurmaak nie. 

11. BOET: Ek stuur elke maand vir haar geld. Oorgenoeg om van te leef. 

12. MA: Dit gaan nie oor geld nie Boet. Die kinders kort ‘n pa.  

13. BOET: Ma die vrou is nuts. Sy moan my ore van my kop af. Sy is erger as die drie 

kleintjies saam. Ek kon dit eenvoudig nie uithou nie. 

14. MA: Jy het haar gekies. Jy’t haar lam gemaak om te trou. Toe ek praat was jy 

slim. Die kinders is net soveel jou as haar verantwoordelikheid. 

15. BOET: Ek het nie oor Drien kom praat nie. Ek hoor Ma is siek. Ek het kom vrede 

maak. 
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1. MA: Ja ek’s siek geworry oor julle. Jy los jou vrou en Lynn wil weer skei asof die 

eerste keer nie erg genoeg was nie. Wat gaan aan met julle kinders? 

2. BOET: Ma hoef nie om die topic te praat nie. Wanneer begin Ma se behandelings? 

3. MA: As julle nie verander nie teken ek myself kort voor lank by Weskoppies in.  

4. BOET Ma ons moet oor die groot K praat. 

5. MA: (SKRIK) Die groot K. Het jy kanker?  

6. BOET: Moenie dom speel nie. Ek weet van Ma. 

7. LYNN: Wie vertel vir jou sulke gemors? Is dit Drien? 

8. BOET: Nee jou man het my laat weet. 

9. LYNN: Cor? Dis onmoontlik. Cor is in Chigago sonder selfoon en roaming. 

10. BOET: Wel Swaerie het my gesms. Dis hoekom ek hier is. Oor die groot K. Nie dat 

Ma my ore van my kop moet afskeur nie. 

11. MA: (STOM) Ek makeer niks. Kry net hartkloppings oor my kinders. 

12. LYNN: Iets is nie reg nie.  

13. BOET: (BEWEEG WEG) Daai Giel in die tuin was nie my kar nie. 

14. LYNN: (HAASTIG) Dis nie sy werk nie. Hy word betaal om in die tuin te werk. 

15. MA: Ek hou die man die heeltyd dop. Hy doen niks. Hang net vir kwaadgeld rond. 

Ek sal hom jaag as ek julle is. 

16. LYNN: Dis Cor se afdeling Ma. 

17. BOET: (NADER) Kry mens nie koffie in die huis nie? En iets om te eet. 

18. ROSE: Wat eet Meneer? 

19. BOET: Maak vir my ‘n dagwood. Ek is buite. Ek wil gaan hoor wat is Giel se case. 

20. MA: Ek stap saam. Ons twee het nog lank nie klaar gepraat nie. 

21. LYNN: (SUG) Kyk maar wat jy aanmekaar geslaan kan kry. 
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1. ROSE: Watter boetie is dit nou van Mevrou? 

2. LYNN: Dis....die ouer boetie. Die ander boetie is my man se boetie. 

3. ROSE: O. Dis die een wat so vinnig weggeraak het. 

4. LYNN: Los die familie en maak die dagwood. 

5. ROSE: Ja Mevrou. Wanneer vlieg Mevrou? 

6. LYNN: Wanneer ek die spul mense uit my huis kry....Jy sal weer ‘n paar goedjies 

moet gaan kry. My broer eet soos ‘n os. 

FX: MUSIEKBRUG. BINNE MOTELKAMER. MIDDAG 

7. COR: Watse broer van my? My broer is dood toe ek dertig was. Tien jaar gelede al. 

8. RIA: Die een is vet. 

9. COR: Dis Boet oukei. 

10. RIA: Maar die eerste man was lank en taamlik ouerig. Dunnerige snorretjie. 

11. COR: Dis g’n my broer nie. Behalwe as hy uit die dood opgestaan het. 

12. RIA: Nou wie kan dit wees? 

13. COR: Ek ken nie ‘n ouerige man met ‘n dun snor nie. 

14. RIA: Hulle twee ken mekaar beslis baie goed. 

15. COR: Goed soos in broer en suster goed of ken hulle mekaar goed soos wat ons 

twee mekaar goed ken? 

16. RIA: Ek weet nie. Die twee was ...half versigtig voor my gewees. 

17. COR: Of hulle iets wegsteek? 

18. RIA: Ek weet nie. Ek het teveel geskrik. Ek het net op my eie storie gefokus. 

19. COR: (GRIMMIG) Ek breek die bleddie ou se nek as hy met Lynn lol. 

20. RIA: Hoor wie praat. Wat doen jy? Ons? 
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1. COR: (SUG) Ek is oorstuur. Môre is die spul in die pad en kan ons teruggaan na 

Plan A. 

2. RIA: Dit sal ‘n verligting wees. Die motelkamer van jou ruik elke keer suurder. 

3. COR: Ek is skrikkerig om in die duurder hotelle te bly. Die Bank het baie kliënte wat 

in hotelle tuisgaan. Ek wil nie die risiko loop om erken te word nie. 

4. RIA: Die kamer gee my die creeps. Dit lyk of die vlooie hier rugby speel. 

5. COR: Dit voel nogal snags so. (OORGANG) Kom gee my ‘n ou drukkie.  

6. RIA: Nie in die vlooines nie Gogga. Kom ons wag tot ons vakansie ordentlik 

begin. Bo in julle huis. 

7. COR: Ons kan altyd ‘n draai by jou flat loop maak. 

8. RIA: Ek moet gaan kook. En buitendien ek het ‘n hengse hoofpyn. 

9. COR: (SUG SWAAR) Snaaks hoe vinnig julle vrouens hoofpyn kry as die son begin 

sak. 

FX: MUSIEKBRUG X–DOOF NA KLOPPIE AAN GIEL SE DEUR. BINNE SY 

KAMER. AAND 

10. GIEL: (BENOUD) Wie’s daar? 

11. ROSE: Rose ...Rose Rossouw. Ek het vir jou van die kos gebring. 

12. GIEL: Ek is kaal. Ek stort. 

13. ROSE: Ek gaan nie die kos op die grond neersit nie. Dit gaan vol miere word. 

14. GIEL: Ek maak die deur op ‘n skrefie oop. 

 HANTEER BORD KOS/DEUR OP SKREFIE OOPGEMAAK 

15. ROSE: Jy hoef nie bang te wees dat ek sal loer nie...Maar kyk nou hoe jok die man 

vir my. 

16. GIEL: Wat? 
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1. ROSE: Ek kan in die spieël agter jou sien. Jy het jou oorpak aan. 

2. GIEL: (UITGEVANG) Ek is oppad om te stort. 

3. ROSE: Ek is nie agter jou lyf aan nie. Die mense daar binne mors erg met kos. Dé 

vat ek wil nie inkom en jou pla nie. 

4. GIEL: Dankie. Wanneer ry Vettie? En sy beneukte ma? 

5. ROSE: Ek het nie ‘n koekenclue nie. Elke keer as ek dink sy is klaar met hom bou sy 

van voor af weer stoom op. Ek sweer sy gaan nog albei sy ore afskeur.  

6. GIEL: Vreeslike aanhoudende vrou.  

7. ROSE: Ja pasop vir haar. En as ek jy is lyk ek of ek werk. Sy hou jou fyn dop. 

Moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie. En hou maar jou mus so diep oor 

jou ore getrek soos nou voor sy jou ore ook afskeur. 

8. LYNN: (VERDER WEG) Rose!...Is dit waar jy is. 

9. ROSE: (SKRIK) Soek Mevrou my? 

10. LYNN: Ek het gewonder waar jy is. Die skottelgoed is nog nie gewas nie. 

11. ROSE: Ek het vir Giel van die kos gebring. Mens mors nie met kos nie. 

12. LYNN: Die skottelgoed wag. Ek wil vinnig met Giel ‘n woord oor môre praat. 

13. ROSE: Hy wil stort. (BEWEEG WEG) Ek loop. (AF) 

14. GIEL: (FLUISTER/SKERP) Jy moet ophou om saans hiernatoe te kom.  

15. LYNN: (EWE DRIFTIG) Ek het nie geweet die vrou het ‘n sagte plek vir jou nie. 

16. GIEL: Kry jou orige familie uit die huis of ek gaan terug werk toe. 

17. LYNN: Dis nie asof ek nie probeer nie. Hoe het Cor vir Boet die sms gestuur? Hy is 

nie veronderstel om ‘n selfoon met roaming fasiliteite oorsee te hê nie. 

18. GIEL: Jou man maak soos hy wil. Vir al wat jy weet het hy ‘n skelmpie saamgevat. 

19. LYNN: Ek gooi gif in hulle koffie. 



Voos 
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1. GIEL: Hoor wie praat. 

2. LYNN: Ek doen op hierdie oomblik absoluut niks verkeerd nie.  

3. GIEL: Met al jou familie hier kan jy nie al wil jy. En ek sien nie lig op die horison nie. 

FX: MUSIEKBRUG X–DOOF NA GEBRUIK VAN BORDE, MESSE EN VURKE; 

ONTBYTTAFEL. BINNE GERICKES SE HUIS. OGGEND 

4. BOET: Hei die brekvis smaak vorentoe. Ou Rosie jy kan enige dag by my intrek en 

vir my kom kook. 

5. ROSE: (*VERDER WEG) Nie maklik nie. 

6. LYNN: Jy kook goed. Vat asseblief vir my ma kos kamer toe. Sy kon nie gisteraand 

aan die slaap raak nie. 

7. ROSE: Ek maak so Mevrou. (AF) 

8. BOET: Dis omdat Ma nie die bloemin boodskap wil kry nie. 

9. LYNN: Sy glo jy en Drien kan dinge uitwerk. 

10. BOET: En jy weet dit gaan nooit gebeur nie. 

11. LYNN: Ek voel sleg oor Drien. Ek dink sy verkwalik ons hele familie oor die 

breekspul. Ek maak nie kontak met haar nie. En die arme kinders. 

12. BOET: Moet nou nie soos Ma begin te klink nie. 

13. LYNN: Jy sal haar die een of ander tyd die waarheid moet vertel. 

14. BOET: Ek wens ek kan die horlosie terugdraai. Hel, ek was stupid verby. 

15. LYNN: Ek sal ook baie dinge anders doen as ek die horlosie kon terugdraai. 

16. BOET: Hô, Cor is ‘n nice ou. Julle kan dit maak werk. 

17. LYNN: Hy is nice met al wat ‘n vrou is. Ek is maar net een van baie in sy lewe. 

18. BOET: Jy dink so omdat julle julle simpel werk. Julle dink nie meer reguit nie. 

19. LYNN: Asseblief dis jy wat nou soos Ma begin klink. 



Voos 
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1. BOET: Ma is nie altyd verkeerd nie. 

2. LYNN: My huwelik het pure plastiek geword. En ek pes dit. 

3. BOET: En wie se skuld is dit? 

4. LYNN: Ons het seker albei ewe veel skuld. Maar ek raak moeg van skaaf en 

probeer. Dis of ek elke drie of vier maande midde van dieselfde krisis is. Of 

ons in sirkels skaaf en nêrens kom nie. Ek is voos geskaaf! 

5. BOET: Dis die sewe-jaar-jeuk. Gebeur met al die huwelike wat te lank hou. Eers 

pa... toe jy... en toe ek...en nou weer jy. Ma gaan inkonk. 

6. LYNN: Sy moet op haar drie kleinkinders begin fokus en help om hulle reg groot te 

maak. Ek dink Drien en die kleintjies moet by haar op Sanniesof intrek. 

7. BOET: Dis die grandste ding wat ek in jare gehoor het. As jy die rein gedagte aan 

Ma verkoop gaan haal ek persoonlik vir jou perlemoen in die Kaap. 

8. LYNN: Ek doen dit vir die kinders maar ek sal nie nee sê vir perlemoen nie. 

9. BOET: Deal. En doen dit tog voor ek my ore verloor. Ma kan die goed eenvoudig nie 

uitlos nie.  

10. LYNN: Jy kan bly wees dis al wat tot nou toe amper in die slag gebly het. Ek het 

haar al die vreeslikste goed hoor sê. Goed wat sy nog aan jou gaan doen as 

jy nie na Drien toe teruggaan nie. As ek jy is loop ek maar lig. 

FX: MUSIEKBRUG X – DOOF NA COR SE SEFOON WAT DRIE KEER LUI. 

BINNE SY MOTELKAMER. OGGEND 

11. COR: (*OOR FOON) Cor Gericke, hoe kan ek help? 

12. GENL: (*FILTER/JOVIAAL) Meneer Gericke, ons het nog nooit ontmoet nie weet jy, 

maar ek ken jou goed. Tuindienste behoort aan my. 
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1. COR: (DINK) Meneer Greyvenstein! Die man wat altyd oorsee is. Mollie praat altyd 

met soveel lof van haar baas.  

2. GENL: Dis goed om dit te hoor. Jy is al ‘n klompie jare by ons as ek dit nie mis het 

nie. 

3. COR: Dit gaan nou vir die sewende jaar. 

4. GENL: Meneer Gericke... 

5. COR: Sê sommer Cor. 

6. GENL: Goed Cor, ek bel jou soos die Engelsman altyd sê, strictly of the record. 

7. COR: Natuurlik Meneer Greyvenstein. 

8. GENL: Goed so. Ek wil eerlik weet of jy gelukkig is met Tuindienste en of jy gelukkig 

is met Mollie se diens? 

9. COR: Baie. Regtig. Mollie is ‘n juweel van ‘n mens. 

10. GENL: Dan is daar iets wat ek nie verstaan nie, Cor. Kyk ek het sopas by jou huis 

verby gery en ek sien jy het ‘n tuinman aangestel. 

11. COR: (VERBAAS) ‘n Tuinman? 

12. GENL: Ja. Oorpak en al. Dis die wat ek maar so strictly of the record bel en vra of 

ons aanstoot gegee het met iets. Ons prysverhogings was nog altyd billik 

gewees. 

13. COR: Dit was, dit was. Daar moet iewers ‘n misverstand wees. Glo my ek dink glad 

nie daaraan om Tuindienste te vervang nie. 

14. GENL: Goed so, Cor. Hierdie gesprek het dan wat my betref nooit plaasgevind nie. 

Mooi dag. 

FX: MUSIEKBRUG WAT X – DOOF NA MOSSIES SE GETJIRP. BUITE IN 

GERICKES SE TUIN. OGGEND 
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1. COR: (ROEP, HALF SAG) Hei, kan ons gou praat? 

2. GIEL: (SKRIK/BESEF DIS COR) Nie eintlik nie. Ek het werk om te doen. 

3. COR: (VEGLUSTIG) Ek draf baie hier verby en ek het jou nog nooit in die tuin 

gesien nie. 

4. GIEL: Ek werk nog net ‘n dag of twee.  

5. COR: (ONGELUKKIG) Wie het jou aangestel? 

6. GIEL: My baas hou nie daarvan dat ek met vreemdelinge praat nie. 

7. COR: Ek is g’n...(BESEF) Jy staan en loaf. Hoekom sny jy nie die gras nie? 

8. GIEL: Dis môre se werk..job. Vandag is bossiedag. 

9. COR: (GRIMMIG) Nou buig jou rug en begin. Jy lyk of jy met vakansie is. 

10. GIEL: Is Meneer nie veronderstel om te draf nie? 

11. COR: Moenie vir my vertel wat ek moet doen nie. 

12. GIEL: Moet ek Mevrou Gericke gaan roep? 

13. COR: (IN ‘N HOEK) Dis nie nodig nie. Probeer net om jou geld te verdien. Hoeveel 

betaal sy jou? 

14. GIEL: Sy ...(DINK HARD) werk deur my agentskap. 

15. COR: Watse agentskap? 

16. GIEL: Verskoon my Meneer, maar as ek met elke mens wat hier verby draf ‘n 

geselsie moet aanknoop gaan ek nooit by my werk uitkom nie. 

17. ROSE: (NADER) Is daar ‘n probleem .....(SIEN COR/SKRIK) Giel? 

18. GIEL: Die Meneer het sommer begin gesels. 

19. ROSE: (ONGEMAKLIK) Ek het vir jou koffie gebring. (OORGANG) Is daar ‘n 

probleem...Meneer? 
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1. COR: (BEFOETERD) Ek was verbaas om die man in die tuin te sien. Die mense 

gebruik nog al die jare tuindienste. (ONTHOU HY MAG HAAR NIE KEN NIE) 

En praat van dié man, ek kan ook nie onthou dat ek jou al vantevore hierrond 

gesien het nie. 

2. ROSE: Ek is nuut. Die huismense het ‘n situasie. 

3. COR: Watse situasie? 

4. ROSE: (RAAK ERGERLIK) Sjoe, Meneer is darem erg nuuskierig vir ‘n.. 

verbydrawwer. 

5. GIEL: Sê ek ook. 

6. COR: (SOMMER BENEUK OOR DIE SITUASIE/GAAN AF) Ons gee om vir 

mekaar in die buurt. Jy draf nie net verby en maak of jy niks sien nie. Twee 

vreemdelinge op een dag in my .... my amperse bure se tuin. Ek bly hierbo in 

die straat. Ek het gehoor die mense gaan oorsee en skielik staan hulle tuin 

vol vreemdelinge. Ek kan nie net verby draf en maak of ek niks sien nie. 

7. ROSE: (ERGERLIK) Mevrou Gericke is hier as (BEKLEMTOON) Meneer die sakie 

met haar wou bespreek. 

8. COR: (BESEF DIE NETELIGE SITUASIE) Dis nie nodig om jou te wip nie. Ek sal 

haar later bel. Ek moet ... draf. Ek het ‘n stywe skedule. Ek oefen vir die 

Comrades. (ERGERLIK) Ek sal nie vir die agentskapskepsel koffie aandra 

voor hy dit nie verdien nie. Ons praat weer. (AF) 

9. ROSE: Die...Meneer hou beslis nie van jou nie. 

10. GIEL: (SKULDIG) Ja, en ek weet nie hoekom nie. 

11. ROSE: (NUUSKIERIG) Ek het nie geweet ‘n agentskap het jou ook aangestel nie. 
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1. GIEL: Ek kan nie die hele dag staan en ginnegaap nie. Jy hoor klaar die Meneer 

dink ek steek lyf weg. .. Ek loaf. 

FX: MUSIEKBRUG WAT X –DOOF NA TWEE LUITONE. COR ANTWOORD 

SY SELFOON OP FILTER 

2. COR: (*FILTER/ERGERLIK) Ja! 

3. ROSE: (GEDEMPTE STEM) Wat dink jy doen jy? 

4. COR: Ek moes draf om my kop skoon te kry. 

5. ROSE: En van al die paaie vat jy die pad verby jou huis. Wat maak jy as een van jou 

familie jou gewaar? 

6. COR: Ek het ‘n pet op. 

7. ROSE: Ag shame.  

8. COR: Wie is die skepsel in die tuin? 

9. ROSE: Hy werk in die tuin. 

10. COR: Ek het sewe jaar lank al Tuindienste. Die man lyk soos ‘n ontsnapte 

krimineel met die groot mus oor sy kop. Die son steek maar hy trek ‘n mus 

oor die kop. Wat steek hy weg? 

11. ROSE: Jy en jou skoonma is ewe erg op die arme man se case. 

12. COR: Dit maak nie sin nie. ‘n Agentskap stuur ‘n tuinman.  

13. ROSE: Hallo wat moet jou vrou dink? Die man staan darem nog in die tuin. Ek daag 

toe sommer in julle kombuis op. 

14. COR: Iewers is ‘n groot skroef los. Wat doen my familie? 

15. ROSE: Jou skoonma het ‘n ewige migraine, jou swaer lê op sy laptop as hy nie eet 

nie en jou vrou boer op haar selfoon. 
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1. COR: Sy is verslaaf aan die bleddie ding. Dis hoekom ek haar nie meer wil uitvat 

saans nie. Ons is skaars daar of haar selfoon lui en lui en lui.  

2. ROSE: Ek wil terug werktoe. Ek is keelvol om kok en huishulp te speel. Dis nie my 

idee van ‘n romantiese tydjie nie. 

3. COR: Gee my nog ‘n dag of twee kans. Dis al wat ek jou vra. Ek belowe jou ek 

gaan vuur maak onder die klomp. Seblief Liefie. 

4. ROSE: Oukei, maar jy hol nie weer verby die huis nie. En jy los die arme Giel. Ons 

land is vol arm blankes. Die man het nie ‘n ons se kwaad in hom nie. 

FX: MUSIEKBRUG WAT X – DOOF NA LIGTE KLOPPIE AAN VENSTER. 

VENSTER WORD OOPGEMAAK. BINNE LYNN SE SLAAPKAMER. 

AAND 

5. LYNN: (VERSTOM/*GEDEMP) Hoe kom jy hier? 

6. THEO: (*GEDEMP/VIES) Ek moes met die leer opklim. 

7. LYNN: (BENOUD) Jy kan nie inklim nie. My ma kan enige tyd by my slaapkamer 

inkom. 

8. THEO: Jy het groter probleme as jou ma. Jou man het vandag verby die huis gedraf. 

9. LYNN: (STOM) Wat! Cor? Is jy seker? 

10. THEO: (BITSIG) Glo my ek ken die suksesvolle bankier se gesig. Hy is net so min 

oorsee as wat jy oorsee is. 

11. LYNN: (KWAAD) Blikskottel. Hy wou my net uit die pad hê. Presies wat ek vermoed 

het. Daar is weer ‘n ander vrou in sy lewe. (WAARSKUWING) Pasop! 

 MAAK DEUR VERDER WEG OOP 

12. MA: (VERDER WEG) Ek hoor stemme, Lynn 

MAAK VENSTER VINNIG TOE. 
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1. LYNN: (SKRIK/SKULDIG) Ek praat met myself. Ek dog Ma slaap lankal. 

2. MA: (NADER) Drien het my wakker gebel. 

3. LYNN: Is daar fout? 

4. MA: Sy weet ek en Boet is hier by jou. Maar sy wil nie sê hoe sy dit weet nie. 

5. LYNN: (OPGEWERK) Want Cor het haar gesê. 

6. MA: Cor is baie bedrywig vir ‘n man wat oorsee sonder ‘n foon sit. 

7. LYNN: Hy is net so min oorsee as wat ek oorsee is. 

8. MA: Hoe weet jy dit? 

9. LYNN: Ek.. ek weet dit net! 

10. MA: Jy weet dit net? Hoe? 

11. LYNN: (ONGEMAKLIK) Ek is ‘n vrou.Ek het tog seker ‘n sesde sintuig. 

12. MA: (BETEKENISVOL) Maar jy is nie soos jou ma met die helm gebore nie. 

13. LYNN: (VERSIGTIG) Wat bedoel Ma? 

14. MA: Het jy geweet Boet het vir hom ‘n meenthuis in Garsfontein gekoop? 

15. LYNN: (VERSLAE) Ma is nie veronderstel om dit te weet nie. 

16. MA: Helm, Lynn. Dis wat slim mense helm noem. Niemand praat met jou nie, 

maar jy weet. (BEVEL) Jy maak nie weer jou kamervenster oop nie. 

17. LYNN: Hoekom nie? 

18. MA: Muskiete. Jy weet ek is allergies vir muskietbyt. Dis die wat ek Sannieshof 

toe getrek het. Daar is nie muskiete nie. Maar hoe sal jy weet? Julle is mos 

te besig om vir jou ma op Sannieshof te kom kuier.  

19. LYNN: Ons sal ‘n plan maak. 

20. MA: Dit hoor ek al drie jaar lank. Jy kort slaap. Klim in die bed! Môre is nog ‘n 

dag. Daar is belangrike sake wat ek met jou en Boet moet uitsorteer. 
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FX: MUSIEKBRUG WAT X – DOOF NA KOFFIEKOPPIES WAT RINKEL. 

BINNE GERICKE-KOMBUIS. OGGEND 

1. BOET: (OMGEKRAP) Hoe in die lewe weet sy waar ek bly? 

2. LYNN: Sy het dit beslis nie by my gehoor nie.  

3. BOET: Jy het vir Cor gesê en hy kon dit natuurlik nie gou genoeg aan Ma uitblaker 

nie. 

4. LYNN: (DRINGEND) Dit help nie jy vat pad omdat jy dink Drien kom vandag 

hiernatoe nie. Ma sal vir Drien Garsfontein toe vat en op jou voorstoep 

uitkamp tot jy opdaag. 

5. BOET: (ERGERLIK) Rose, die koffie is koud. 

6. ROSE: (NADER/BOT) Jammer. Ek maak ‘n nuwe pot. 

7. BOET: (MISLIK) Moenie dat ek vir alles vra nie. Gebruik ‘n bietjie inisiatief! 

8. LYNN: Dit help nie jy haal jou frustrasies op Rose uit nie.  

9. BOET: Drien is net so treurig. Jy moet haar als in die lewe voorsê. 

10. MA: (NADER) Ek is bly julle is vroeg op. 

11. BOET: (OPGEWERK) Wanneer het Cor vir Ma vertel ek bly in Garsfontein? 

12. MA: Cor het my niks vertel nie. Ek het ‘n papier wat jy moet teken. 

 HANTEER ‘N PAAR A-4 PAPIERE 

13. BOET: Watse papier? 

14. MA: (LOS BOM) Jou egskeidingspapiere. Drien het dit gister Pretoria toe gebring. 

15. BOET: (GEGOOI) Gebring? Waar? Hoekom wil sy skei? Ma skeur my ore van my 

kop omdat ek nie wil teruggaan na haar toe nie. 

16. MA: Ek het vir Drien ‘n goeie prokureur gekry om haar met die egskeiding te help. 

Ek wil seker maak jy betaal ordentlike onderhoud.  
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1. BOET: Ek dog Drien sal nooit skei nie. 

2. MA: Sy het ‘n baie oulike man ontmoet. 

3. BOET: Drien? ‘n Ander man?  

4. MA: (RAAK OPGEWERK) Boet jy wil nie Drien of jou kinders hê nie. Jy het pad 

gevat. Hulle gelos. Drien weet nie waar jy is sodat sy van jou kan skei nie. 

5. BOET: Ek hou nie van die idee dat Drien sommer enige man by my kinders toelaat 

nie, Ma. 

6. MA: Nou toe nou. Dis nie enige man nie. Kerneels Breytenbach is ‘n 

gerespekteerde ouderling en sakeman van Sannieshof. 

7. BOET: (ONTPLOF) Sannieshof! Van wanneer af bly Drien op Sannieshof?  

8. MA: Vandat Kerneels vir haar die huis op die dorp gegee het om in te bly. 

9. BOET: (ONTSTIG) Ek is nie vier maande weg nie en my vrou bly in ‘n ander dorp 

saam haar volgende man! 

10. MA: Kerneels is ‘n agtermekaar wewenaar. Hy en sy Sofia kon nooit kinders hê 

nie. Jy moet sien hoe liefdevol is hy met jou drietjies. Dis ‘n bestiering van 

Bo. (BEVEL) Teken. Parafeer elke bladsy. 

11. BOET: Sommer net so? 

12. MA: (SKEUR SY OOR VAN SY KOP) Teken! 

13. BOET: (SKREE) Eina, deksels, Ma. Los my oor uit. (TEKEN) Ek teken.  

 HANTEER A-4 PAPIERE 

14. MA: Daarsy, dankie. Jy is ontslae van Drien. (BEWEEG WEG) Ek sal sorg dat 

haar prokureur dit vandag nog kry. Nou kan die kind aangaan met haar lewe. 

(AF) 

15. BOET: (VERSLAE) Wat het sopas hier gebeur? 
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1. LYNN: (EWE VERSLAE) Jy en Drien is geskei. Ma was die voorsittende beampte. 

Gee vir die man moerkoffie Rose.  

FX: MUSIEKBRUG WAT X – DOOF NA MOTOR WAT NADERGERY KOM, 

STOP, MOTORDEUR OOP- EN TOEGEMAAK. BUITE IN GERICKES SE 

TUIN. MIDDAG 

2. MA: (ROEP/OP ‘N MISSIE) Giel, kom hier. 

3. GIEL: (VERSIGTIG) Mevrou? 

4. MA: Ek en jy gaan Icebergs plant. Agt van hulle. Dis agter in my kar. Van die 

garage tot by die hek. Kom kyk mooi waar ek hulle wil hê. 

5. GIEL: (ONGELUKKIG) Sjoe, Mevrou jy het dinamiet nodig om gate hier te maak. 

Kyk dis meer klip as grond. 

6. MA: Daar is ‘n stewige pik en koevoet in die pakkamer. Kry dit. 

7. GIEL: (ONWILLIG) Kyk waar trek die son al Mevrou. Moet ons dit nie maar laat 

oorstaan tot môre nie? 

8. MA: Nee, Giel. Ek slaap nie vanaand voor die Icebergs netjies in ‘n reguit ry 

geplant is nie. Dink net hoe pragtig gaan dit vorentoe lyk met die ry spierwit 

rose van hier tot by die hek. 

9. GIEL: Dis ‘n groot werk, Mevrou. 

10. MA: Toemaar jy is nie alleen nie. Bring vir my een van die lekker kampstoele uit 

die pakkamer. Ek gaan hier in die tuin sit en tydskrif lees. Ek wil seker maak 

jy grou en plant nie skeef nie. Ek wil nie moeilikheid met Cor Gericke optel 

nie. My skoonseun kan nie ‘n ding verduur wat skeef is nie. Toe, kry die 

goedjies in die pakkamer. Jy sê self die son trek al water. 

FX: MUSIEKBRUG. BINNE GERICKES SE HUIS. MIDDAG 
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1. LYNN: Daar is ‘n nuwe man in Ma se lewe. 

2. BOET: Ek sorg drie jaar lank vir haar en sy stuur sommer vir my die 

egskeidingspapiere. 

3. LYNN: Ek het die foto in Ma se handsak gekry. 

4. BOET: Jy kan maar sê sy en die nuwe man bly saam. 

 HANTEER PAPIER 

5. LYNN: Ek het ‘n afdruk daarvan gemaak en dit teruggesit in haar handsak. 

6. BOET: (BITTER) Minder as vier maande en ek is history. Is dit hoe vrouens se 

bioritmes werk? 

7. LYNN: (DRINGEND) Boet, fokus! Kyk daar is ‘n nuwe man in Ma se lewe. 

8. BOET: (KYK) O! Ja. Lyk half afgeleef. Dit kan haar net goed doen. 

9. LYNN: (AGTERDOGTIG) Sy haat mans. 

10. BOET: Ek kan nie glo wat Drien aan my gedoen het nie. 

11. LYNN: Dêmmit, Boet, skrik wakker. Dries Venter is jou nuwe sielsmaat. Jy wil nie 

met Drien getroud wees nie. Jy het haar gelos en soos ‘n skelm in die nag 

verdwyn. Hierdie is ‘n uitkoms. Wees dankbaar. Ma het jou gehelp. 

12. BOET: (DINK/BESEF) Ja, seker maar. Maar sy kon darem met my...(eers daaroor 

gepraat het) 

13. LYNN: Nee; Boet sy kon darem niks. Jy het gekry waarvoor jy gesoek het. 

14. BOET: Waar is Rose? Ek soek iets om te eet. 

15. LYNN: Sy dra tee aan buite toe. Ma laat ...Giel ..pik slaan asof hy ‘n bandiet is. Sy 

sit en gee orders en hy werk hom stukkend in die son.  

 DOOF 
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FX: DOOF GETJIRP VAN MOSSIES IN. PIKHOUE. BUITE IN GERICKES SE 

TUIN. MIDDAG 

1. MA: (PURE SERSANT-MAJOOR) Die gate moet dieper, Giel. Ek wil nie hê die 

Icebergs moet omval as die eerste windjie waai nie. 

2. GIEL: (MOEG/BENEUK) Ek dink ek moet môre weer aangaan, Mevrou. ..Ek het ‘n 

spier in my rug getrek. 

3. MA: Dan beter jy aanhou werk terwyl jou rugspiere nog warm is. As daai rug eers 

koud word kry ons môre niks aan die gang nie. Die Icebergs moet in. Toe, jy 

is amper halfpad. (VAT HOM AAN) Haai. daai gat agter jou is halwe werk. 

Pik die ding nog dieper. Jy sit hier reg voor my oë en brou. 

FX: MUSIEKBRUG WAT X – DOOF NA LIGTE KLOPPIE AAN COR SE DEUR. 

DEUR WORD OP MIK OOPGEMAAK. BINNE COR SE MOTELKAMER. 

MIDDAG 

4. COR: (KEN NIE DIE MAN NIE) Middag. 

5. GENL: Meneer Gericke? Cor Gericke? 

6. COR: Dis reg. 

7. GENL: Nou erken ek die gesig. Jou gesig was al baie in die koerante. Jy is ‘n 

politikus vir die een of ander party. 

8. COR: ‘n Bankier. 

9. GENL: Bankier! O nou onthou ek. Man, dan is ek by die regte man. Ria Rupert kort 

dringend iemand wat met geld kan werk. 

10. COR: (VERBAAS) Ria Rupert? 
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1. GENL: Ja, sy het my jou huidige adres gegee. Dis glo net terwyl die mense jou huis 

fumigate. Ek is jammer om te hoor jy sukkel so met die vlooie. Vieslike goed. 

My van is Beeslaar. Kan ek inkom? 

2. COR: (ONKANT GEVANG) Seker. Sit...Meneer Beeslaar.  

3. GENL: Dankie.  

4. COR: (IETWAT ONGEDURIG) Hoe help ek? 

 HANTEER PAPIERE (REKENINGE) UIT DRASAK 

5. GENL: Die ekonomie knyp ons almal maar seer. Ria Rupert het ‘n paar rekeninge 

wat handuit geruk het. 

6. COR: Rekeninge? 

7. GENL: Kyk hier is haar selfoonrekening...drie klererekenings... en haar 

gimnasiumrekening.....en haar water- en ligterekening. 

 HANTEER REKENINGS 

8. COR: (KYK/FLUIT VERSTOM TUSSEN SY TANDE DEUR) Kyk die agterstallige 

bedrae. Hoekom betaal die vroumens nie? 

9. GENL: Ander mense se boeke is duister om te lees. Ek is maar net die 

skuldinvorderaar. 

10. COR: (DRIFTIG) Met groot respek, Meneer Beeslaar, wat het Ria Rupert se 

agterstallige rekeninge met my te doen? 

11. GENL: (VERTROULIK) Kyk, ek moes haar aan die prokureurs oorhandig maar toe 

sê sy ek moet hiernatoe kom want jy sal die tjek uitskryf om haar uit die 

hande van die aasvoëls te hou. 

12. COR: Ek? 

13. GENL: Ja. Die prokureurs wil haar laat toesluit. 



Voos 
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1. COR: Dis nie sommer net vir toesluit nie. Daar is wetlike prosedures in hierdie land 

wat nagekom moet word voor iemand vir skuld toegesluit word. 

2. GENL: Toegegee. En dis presies waarmee ek nou besig is. ‘n Wetlike prosedure. Sy 

moet tien duisend neersit. 

3. COR: (SLUK SY KLEINTONGETJIE IN) Tien duisend Rand! 

4. GENL: Wag ek net seker maak...Ek het hier iewers ‘n nota gemaak...Ja, tien 

duisend. 

5. COR: (DRIFTIG) Geld groei nie op my rug nie. 

6. GENL: Ek sal nie weet nie, Meneer Gericke. Dis ‘n goue reël van my werk: 

Geldinvorderaars raak nie betrokke by mense en hulle dinge nie. Ek doen 

net my werk. Ek is hier om ‘n tjek te kry en dit te loop inbetaal. 

7. COR: Wel ek is jammer Meneer Beeslaar, ek skryf nie ‘n tjek voor ek die saak met 

Ria Rupert bespreek het nie. 

8. GENL: Ek sal die boodskap so aan my baas oordra. .. (NAGEDAGTE) Vergun my 

een laaste opmerking, Meneer Gericke. As Ria Rupert ‘n kat met nege 

lewens was ... dink ek het sy al haar kanse opgebruik. Die prokureurs is 

taamlik keelvol vir haar. Leer die mens om met geld te werk. Ek kan sien sy 

glo in jou. 

FX: MUSIEKBRUG. BINNE GIEL SE BUITEKAMER. AAND. 

 DEUR WORD OP MIK OOPGEMAAK 

9. GIEL: (VERSKRIK) Haai klop! 

10. ROSE: (VERSLAE) Ek het! 

11. GIEL: Ek het gestort! 



Voos 
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1. ROSE: (VERSTAAN NIKS) Maar jy is g’n Giel nie. Jy is die ouer boetie. Mevrou 

Gericke se man se boetie.... Die een wat uit die dood opgestaan het! 

2. GIEL: Wie vertel jou sulke twak? 

3. ROSE: Toemaar dit maak nie saak nie. Kruip jy weg vir die Ouvrou? 

4. GIEL: Soort van. Draai om. Ek wil probeer om aan te trek. 

5. ROSE: Ek het vir jou kos gebring. (EMPATIES) Jou hande kan skaars die handdoek 

vashou. 

6. GIEL:  My rug is af. 

7. ROSE: Ek het spuitgoed in my handsak. Wag ek gaan kry dit gou. 

8. GIEL: (KEER VOOR) En wat maak jy as die Ouvrou jou sien? 

9. ROSE: Sy en Mevrou Gericke het gery en die ander boetie ... met die oorbel..is op 

sy derde bottel wyn.  Ek is nou terug. 

 DOOF 

FX: DOOF GEKWAAK VAN PADDAS IN. BUITE IN GERICKES SE TUIN. 

AAND 

10. COR: (*GEDEMP) Ria! 

11. ROSE: (SKRIK/GEDEMP) Gatta patata, hoe laat skrik jy my.  

12. COR: (BENEUK) Ons moet praat. 

13. ROSE: Nou is nie ‘n goeie tyd nie. 

14. COR: Ek weet my vrou-hulle het gery. 

15. ROSE: Dis nie die enigste mense op die werf nie. ...Giel ..is in die buitekamer. 

16. COR: (STOM) Slaap hy in? 

17. ROSE: Tot die vervoerstaking oor is. 

18. COR: Watse vervoerstaking? 



Voos 
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1. ROSE: Ek weet nie. Ek kyk nie nuus nie. 

2. COR: Hoe te duiwel kon jy Beeslaar na my toe stuur om jou skuld te betaal? 

3. ROSE: (VERSIGTIG) Wie? 

4. COR: Jy hou jou verniet onskuldig. Ek weet die prokureurs wil jou toesluit oor al jou 

skuld. Het jou ma jou nie geleer jy moet betaal wat jy koop nie? 

5. ROSE: (GEGOOI) Ek het niemand na jou toe gestuur nie. 

6. COR: Los die gelieg. Jy is vrot van die skuld en ek verstaan nou hoekom jy agter 

my aan is. Dit gaan nie oor my as persoon nie. Jy is agter my beursie aan. 

7. ROSE: (VERERG HAAR) Ekskuus! 

8. COR: (OPGEWERK) Waar dink jy krap ek tien duisend Rand uit? Net omdat jy ‘n 

koopsiekte het! 

9. ROSE: (ONTSTELD) Koopsiekte!  

10. COR: Drie klererekenings. Jy is drie duisend Rand agterstallig op jou selfoon. Wie 

bel jy so verskriklik? 

11. ROSE: Vir jou! Wie anders? 

12. COR: Ek bel jou meeste van die tyd. 

13. ROSE: Cor loop voor ek die verkeerde ding sê.  

14. COR: Sê jy vir Beeslaar ek betaal nie tien duisend Rand nie. 

15. ROSE: (DRIFTIG) Ek weet nie wie Beeslaar is nie. Loop. 

FX: SKERP OORGANG: BINNE MA SE VOORTSNELLENDE MOTOR. AAND 

16. LYNN: Ek is nie lus vir ‘n toneelopvoering vanaand nie, Ma. 

17. MA: Jy gaan dit geniet. My vrou se man se vrou. Die stuk is jarelank oorsee al op 

die planke. ‘n Skelm man wat twee vroue gelyk trou. 

18. LYNN: Aai! (VAT GAPING) Van mans gepraat: Sal Ma weer in ‘n man belang stel? 



Voos 

 

32 

 

1. MA: Daar is niks verkeerd met ‘n goeie mansvriend nie. Maar trou, nooit weer nie. 

2. LYNN: Is Ma seker? 

3. MA: Lynn ek het julle kinders alles in die lewe geleer behalwe dat trou nie 

perdekoop is nie. 

4. LYNN: (SUG) Ek het ‘n vakansie nodig. 

5. MA: Weet jy, ek ook. Julle kinders het my op. Dis tyd dat julle groot word. Ek wil 

begin om my lewe te geniet. Sonder om my oor julle onvolwassenheid te 

bekommer. 

 DOOF 

 SPUIT KANNETJIE BYNA LEEG OP GIEL SE RUG 

6. ROSE: Die spuitgoed help altyd vir my. 

7. GIEL: Dankie. Ek verbeel my ek het stemme gehoor. 

8. ROSE: (DINK OP HAAR VOETE) Dis die dronk boetie wat buite verdwaal het. Ek 

het hom in die huis gehelp.  

9. GIEL: Dankie. My rug voel sommer beter. 

10. ROSE: Wat is jou eintlike storie? Hoe lank gaan jy nog tuinman speel?  

11. GIEL: Aai, dis ‘n lang storie. 

12. ROSE: Ek het tyd. Praat jou hart leeg. En eet jou kos. Jy het jou kragte nodig. 

 DOOF 

FX: GERICKES SE LANDLYN LUI DRIE KEER SKEL. BINNE GERICKES SE 

HUIS. AAND 

13. BOET: (*OOR FOON/BIETJIE AANGEKLAM) Boet Beetge! 

14. GENL: (*FILTER) Skuus ek pla. My man werk vir die Gerickes in die tuin. 



Voos 
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1. BOET: (KRY LEKKER) Daai outjie! Hy dink nog hy maak of hy werk toe tree die ou 

Lady hom vanmiddag aan. Dis die eerste keer wat daai mannetjie sy kos 

verdien het.  

2. GENL: Wil jy hom nie gou roep nie? Hy antwoord nie sy selfoon nie.  

3. BOET: Ek dink nie sy handjies kan ‘n foon vashou nie. 

4. GENL: Ek moet gou met hom ‘n reëling tref. 

5. BOET: Byt vas. Dit gaan ‘n rukkie vat. Die plek is groot. 

 DOOF 

6. GIEL: (GLAD EN SJARMANT) Rosie of moet ek eintlik sê Ria, ek weet nou Lynn 

was ‘n fout. ‘n Groot fout. 

7. ROSE: Ek verstaan, Brigadier Theo Barlow. Ek het net so meegevoer geraak het 

met Cor Gericke. Wat gaan ons maak? 

8. GIEL: Ek het nog ‘n paar dae vakansie oor. 

9. ROSE: Dit maak twee van ons. 

10. GIEL: Ek het ‘n plekkie by die see. 

 DEUR WORD OOPGEMAAK 

11. BOET: (VERBAAS) Wat gaan hier aan? 

12. ROSE: Nou toe nou. Die dronk boetie het weer verdwaal. 

13. BOET: Jy praat nie so met my nie. Waar is Giel? Sy baas soek hom op die foon in 

die huis. 

14. ROSE: Giel is weg. Hy kom nie terug nie. 

15. BOET: En nou kafoefel jy en jou skelmpie in sy kamer. 

16. ROSE: (UITDAGEND) Ek sal niemand vertel jy vang so af en toe ‘n snuif nie. 

17. BOET: (SKRIK) Hei watch it. (INSKIKLIK) Jy doen wat jy moet doen. Enjoy. 



Voos 
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 DEUR HARD OP KNIP GETREK 

1. GIEL: (LAG UIT SY MAAG) Jy! Kom hier! 

2. ROSE: Ek het ‘n beter plan. Ons kry ons goedjies bymekaar en laat waai.  

3. GIEL: Hoekom nie. Solank jy bestuur. My rug is baie seer. 

4. ROSE: Ontspan. Jy is in goeie hande. Ria Rupert was op haar dag ‘n verpleegster 

gewees. 

5. GIEL: (INGENOME) Nou waarvoor wag ons. Help my dat ons wegkom. 

FX: MUSIEKBRUG WAT X –DOOF NA MA SE MOTOR WAT STILHOU, 

WORD AFGESKAKEL. BINNE MOTOR. AAND 

6. LYNN: Hoekom stop ons hier? 

7. MA: Hier is iemand wat ek gou moet sien. 

8. LYNN: Kyk hoe laat is dit. 

9. MA: Kom gou saam met my. Dit sal nie lank vat nie. 

 DOOF. BINNE MOTEL/COR SE MOTELKAMER. AAND 

10. LYNN: Die plek ruik muwwerig. 

11. MA: Dit kan nie gesond wees om in so ‘n plek te bly nie. 

 KLOPPIE AAN DEUR. DEUR WORD OP MIK OOPGEMAAK 

12. COR: (SKRIK SY AS AF) Ma! Lynn! 

13. MA: Naand, Cor. Hoe gaan dit hier in Chigago? 

14. LYNN: (KWAAD) Verneuker! 

15. COR: Hoor wie praat! 

16. MA: (BEVEL) Stil! Kry jou goed, Cor. Jy kom huistoe. En môre ry julle twee saam 

met my Sannieshof toe. 

17. COR: Ek het werk, Ma. 
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1. LYNN: Ek ook. 

2. MA: (BESLIS) Nie ‘n woord voor ons in Sannieshof is nie. Julle is altwee ewe 

skuldig. En ek sê julle nou: een egskeiding is genoeg. Julle twee sal nie skei 

nie. Kry jou goed, Cor. Jy slaap in jou eie bed vanaand. 

FX: MUSIEKBRUG. BINNE GERICKES SE HUIS. OGGEND. 

3. COR: (KNORRIG) Waar is die tuinman? 

4. MA: Ek het hom laat gaan. Die Icebergs is geplant. 

5. COR: Ek verstaan nou nog nie hoe Ma die man kon aanstel nie. Tuindienste se 

Meneer Greyvenstein was erg ontstel toe hy sien iemand werk in die tuin. 

6. MA: Ag Cor, agentskappe is nie meer wat dit was nie. Kyk nou net die soort 

huishulp wat jy hiernatoe laat kom het.. Waar is sy vanoggend? Weggeloop 

soos ‘n dief in die nag. Jy kan bly wees sy is nie met jou skilderye weg nie. 

7. LYNN: Ek vertrou haar ook nie. (BESLIS) Voor ons ry wil ek weet wie die nuwe man 

in Ma se lewe is. 

8. MA: Pure verbeelding. Daar is g’n man nie. 

 HANTEER PAPIER AFDRUK VAN FOTO 

9. LYNN: Nou wie is dit? 

10. COR: (VERSLAE) Dis Beeslaar! 

11. LYNN: Wie? 

12. COR: Beeslaar, ‘n skuldinvorderaar. 

13. LYNN: Wat soek die man in Ma se lewe? 

14. MA: Cor jy moet ‘n kopdokter gaan sien. Hierdie is die afgetrede Polisie-Generaal 

Kerneels Breytenbach. Dis my nuwe brugmaat op Sannieshof. 



Voos 
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1. LYNN: (DINK) Kerneels Breytenbach...(LIG GAAN OP) Maar dis mos die nuwe man 

in Drien se lewe! 

2. MA: Ja, dis pa en seun. Goeie mense. Drien maak nie ‘n fout soos met Boet nie. 

(BROM) Al is dit my eie seun. 

3. COR: (BETEKENISVOL) Ma hoekom dink ek die man se van is Beeslaar en hy is 

‘n skuldinvorderaar? 

4. MA: Nee, hoe sal ek weet? Kerneels Breytenbach is ‘n kleurvolle mens. ’n Slim 

man vol kontakte en humor. En hy weet hoe om ‘n vrou in haar nood by te 

staan. Kom, ons moet ry. Boet het weer gedink. Hy bly aan om die fort te 

hou. En van Kerneels gepraat. Ons moet hom oplaai. Hy ry saam 

Sannieshof toe. En ek sê jou nou Cor: Moenie jou naam met ‘n plank slaan 

nie. Die man se van is Breytenbach, nie Beeslaar nie. Toe, kry julle goed. 

Sannieshof is nog ‘n entjie se ry. 

FX: SLOTKENWYSIE EN AANKONDIGINGS 


