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Die Wittebrood 

 

ROLVERDELING: 

1. Lucas Malherbe:    Man in sy middel-twintigerjare, grafiese kunstenaar,  pas  

getroud met Klara Bester. Lucas is ‘n kunstenaar, nie 

noodwendig prakties nie, impulsief, ‘n tipiese 

regterbrein-persoonlikheid. 

 

2. Klara Bester:     Jong, professionele vrou in haar middel-twintigerjare,  

advokaat, pas getroud met Lucas. Klara is ‘n feminis, 

tipiese linkerbrein-persoon, baie metodies en presies.  

(Sy moet ‘n strengerige, “professionele” stemtoon hê)  

 

3. Adéle:      Klara se jarelange vriendin en strooimeisie, vroeg 20’s.  

    'n Maltrap, kunstenaar. 

 

4. Wakhiri:      Gids en paalroeier    (‘n poler)   (Swart akteur) 

 

5. Ander stemme:    Lugwaardin, Ontvangsdame, Portier, Natuurbewaarder  

    in Kantoor 

 

Ruimtes:   

1. Plek waar Klara aantrek voor haar troue: Intieme, vroulike ruimte. 

2. Vliegtuig:  Van Oliver Thambo na Gabarone 

3. Okavango-Delta,  ‘n boskamp (Machaba) –  natuurgeluide (leeus buite die kamp).  

4. Op die rivier, in die mokoro  (dag en nag)  -  natuurgeluide, leeus wat brul, 

seekoeie, olifante, uile, visarende. 

 
 

Kort opsomming: 

Lucas en Klara is pas getroud.  Lucas het die romantiese droom om sy bruid ‘n ongerepte 

deel van Afrika te wys. Hy beplan hul wittebroodsbestemming as ‘n verrassing vir haar, 

wel wetende dat sy nié ‘n natuurmens is nie, en dat sy eintlik hou van gerieflike vakansies 

in “beskaafde” plekke. Hy glo dat hy met hierdie wittebrood haar ingesteldheid sal 

verander en haar ‘n groter liefhebber van  avontuurlike natuurvakansies sal maak. 

 Die eerste nag in die luukse boskamp met sy romantiese tent is idillies, en Klara is 

nie meer so ontsteld oor haar gefnuikte verwagtinge van haar wittebrood nie. Die volgende 
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dag vertrek hulle egter saam met ‘n gids op ‘n mokoro (roeiboot) op die rivier vir ‘n 

driedaagse avontuurroete. Dit wat (volgens Lucas) ‘n idille moet wees, ‘n 

wittebroodspaartjie in die paradys, word egter ‘n nagmerrie as ‘n krokodil hul paalroeier 

mét sy roeistok en al van die mokoro afslaan met sy stert. Die paalroeier word deur die 

krokodil weggesleep, die dieptes in. Hulle dryf die hele nag hulpeloos rond op die rivier, 

sonder ‘n stuurpaal, te bang om wal toe te swem waar ander gevare teenwoordig is.    

 In hierdie nag van trauma, angs en doodsgevaar, ‘n nag vol onheilspellende 

geluide, bevraagteken hulle hul verhouding, word die tradisionele geslagsrolle omgekeer, 

en leer hulle hulself en mekaar werklik ken – dalk vir die eerste keer. Dit is ‘n nag wat sal 

bepaal of hul wittebrood ook die einde van hul huwelik is, of dalk ‘n nuwe begin. 

 

 

Skrywersnota: 

Hierdie gebeure is gebasseer op werklike gebeure. ‘n Duitse wittebroodspaar het ‘n aantal 

jaar gelde vir drie dae lank in die Okavango Delta rondgedryf nadat hul paalroeier met sy 

paal deur ‘n krokodil van die mokoro afgeslaan is.  Toe hulle nie op die bestemde tyd by 

die basiskamp aangekom nie, is ‘n reddinggeselskap uitgestuur om hulle te soek.  

 

‘n Familielid van die skrywer was tydens hierdie gebeurtenis ook in die Okavango-Delta 

(op ‘n soortgelyke toer) en het die erg getraumatiseerde paartjie ná die tyd ontmoet.  

 

Die paartjie het nie hul vakansie in Afrika voltooi nie, maar het dadelik na Duitsland 

teruggekeer.   

Dit is nie bekend of hul huwelik suksesvol was nie. 
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DRAMATEKS: DIE WITTEBROOD 
 

BYK VANAF STILTE, DOOF NA SLAAPKAMER WAAR ADÉLE VIR 

KLARA HELP AANTREK VOOR DIE HUWELIK. SAGTE MUSIEK, 

TROUROK SE RITS WAT OPGETREK WORD, GERUIS VAN 

MATERIAAL   

1.ADÉLE: (OPGEWONDE)  Klara,  kom ... kom staan bietjie hier voor die spieël 

en kyk na jouself ...   Uiteindelik alles klaar, en jy in jou trourok.  (‘n 

OOMBLIK STILTE TERWYL HULLE KYK)  My liefste vriendin,  jy 

gaan die mooiste bruid ooit wees. Jou rok pas jou perfek, die magnolia 

in jou hare, jou grimering ... Arme Lucas, sy hart sal doodgewoon 

gaan staan as hy jou in die kerk sien. (VERTEDEREND) Klara, jy lyk 

pragtig. Stralend! 

 2. KLARA: (LAG, IETWAT VERLEË)  My liewe Adéle, jy oordryf  - soos altyd.  

Alle bruide is volgens ander mense pragtig en stralend ... (LAG 

INGENOME)  Maar ek moet erken, ek hou self van wat ek sien.  Ek 

lyk bietjie ánders as gewoonlik, nè? (INGEDAGTE) Ek wonder wat die 

mense op kantoor sal sê as hulle my nou kan sien? 

3. ADÉLE:  (PROESLAG) O, my liewe genade ... Ek dink nie een van hulle sal 

advokaat Bester herken nie! Jou kollegas sien jou seker nooit sonder 

jou pikkewyngewaad, of hoe?  Maar onder daardie formidabele toga is 

daar ook nou nie juis sonrokkies en spagetti-bandjies nie.  (SUG) Ek 

weet regtig nie hoe jy so kan power dress nie, ek sal doodgewoon 

doodgaan as ek elke dag ‘n ontwerperspakkie en sykouse moet dra. 
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Gelukkig dra jy altyd mooi skoene. Ek dink jy het nuwe betekenis aan 

die begrip “hofskoene” gegee. 

1.KLARA: Ook maar net omdat jý die baas is van my klerekas. 

2. ADÉLE: Ja!  (GEMAAK TEATRAAL:)  Adéle to the rescue of the worst dressed 

lawyer in South Africa!  

3.KLARA: (VERTEDEREND)  Adéle, wat sou ooit ek sonder jou gemaak het? 

Ons is al só lank vriendinne, en elke keer is jy dáár as ek jou nodig 

het. Ook vandag, my troudag. Dankie dat jy hier by my is, ek sou nie 

só kon lyk sonder jou nie. Jy het my gehelp met my rok, my hare, met 

álles...  

4. ADÉLE: (SNUIWERIG)  Man, moenie my nou laat tjank nie!  Netnou is my 

designer-maskara afgehuil en my oë rooi ... en jy wéét rooi is nie my 

kleur nie.  (LAG OM DIE SENTIMENTELE OOMBLIK TE VERBREEK)   

So van die os na die priester se galoppende kameel  ...  (TERGERIG) 

Ek is wel bekommerd dat ek nie kan saamgaan op jou wittebrood nie.  

Wie sê jy gaan nie daar ook my hulp nodig hê nie? 

5. KLARA: (OOK TERGERIG) Ek sal beslis nie jou hulp nodig hê nie!  Ek is 

sekerlik bevoeg om my eie wittebrood te hanteer? 

6. ADÉLE: Weet jy nog steeds nie waarheen julle gaan nie? 

7.KLARA: (BIETJIE SKERP).  Nee. Dit maak nie saak hoeveel keer ek al vir 

Lucas gevra het nie, hy wil my nie sê nie.  Sy oë blink en hy is so 

opgewonde soos ‘n kind wat pas by die Boksombende aangesluit het, 

maar hy verseg om te sê.  Jy weet goed hoe my kop werk, Adéle, ek 

wil beplan en ek wil in beheer wees van dinge wat met my gebeur. 
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Maar al wat hy sê, is dat ‘n wonderlike plek is, “Die Paradys”.  En ons 

vlieg daarheen, dit weet ek darem. Maar verder voel ek soos iemand 

wat sy  hande verloor het. 

1. ADÉLE: Hoe het jy jou tas gepak? As julle dalk Europa toe gaan, sal dit reeds 

koud wees daar.  

2.KLARA: Ek dink nie ons gaan Europa toe nie.  Lucas het gesê as ek tekkies en 

jeans inpak, sal ek reg wees. 

3. ADÉLE: (VERONTWAARDIG): Tekkies en jeans!  Op jou wittebrood? 

Hallouuu?  

4.KLARA: Ja, ek voel ook nogal so.  Jy weet ek is nie juis ‘n tekkies-en-jeans 

mens nie.   

5. ADÉLE: (SAAKLIK) Klara, jy weet ek is mal oor jou bruidegom wat hopelik op 

die oomblik besig is om sy troupak aan te trek. En jy weet hoe lief ek 

vir jou is. Moenie my verkeerd verstaan nie, julle is altwee fantastiese 

mense en my beste vriende, maar tot op hede in my dag des lewens 

kan ek nie verstaan waarom die Groot Liefde júlle twee beetgepak het 

nie.   

6.KLARA: (LAG)  Ek ook nie. 

7. ADÉLE: Praat van verskillende persoonlikhede!  Vuur en water, lug en grond, 

lig en donker,  links en regs:  Lucas en Klara. 

8.KLARA: (DROMERIG) Die aantrekkingskrag van opponerede pole  - en die 

alchemie van die liefde.  Dis is juis omdat ons so verskillend van 

geaardheid is, dat ons verhouding werk.  Ek weet Lucas is impulsief 

en wanordelik – en soms bietjie waansinnig -  maar dit is juis die 
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kwaliteite hom so ‘n voortreflike grafiese kunstenaar maak.  En 

buitendien ... (DROMERIG) geen ander man het my al ooit so 

gefassineer soos Lucas nie.  Sy intellek én sy persoonliheid. Hy bring 

‘n totale ánder mens in my na vore.  En, Adéle, hy laat my lag!  In my 

lewe van hofsake en stukkende mense is dit ‘n lafenis  - iemand wat 

my kan laat lag. 

1. ADÉLE: Ja, julle is verskillend, maar julle so aweregs verskillend Klara!  Dis 

asof die gewone manlike en vroulike persoonlikhede in julle twee net 

mooi netjies omgeruil is. As ek aan julle dink, dan weet ek dat daardie 

boek oor hoe mans en vroue funksioneer, die verkeerde titel het. Júlle 

boek se titel moet wees  “Women are from Mars and men are from 

Venus”.  

2.KLARA: (SPEELS):  Wil jy my sê dat ek eintlik ‘n man is? 

3. ADÉLE: Allesbehalwe! Veral in hierdie asemrowende rok. Soos jy nou lyk, sal 

niemand ooit kan dink dat jy eintlik prakties en nugter en bietjie van ‘n 

control freak is nie. (LAG)  Maar kom, ek dink die fotograaf raak al 

bekommerd. Is jy reg vir die oomblik?    

4.KLARA: Ek is reg!  En jy moenie bekommerd wees nie, Adéle. Ek weet nie 

waar ek wittebrood gaan hou nie, maar dit sal die regte plek wees.  

Die paradys!  (MET IRONIESE KLEM)  En ek gaan jou beslis nie 

nodig hê nie! 

 

BYK: TRIMOFANTELIKE MUSIEK: BINNEKOMS VAN DIE KONINGIN 

VAN SKEBA (HANDEL)  - TROUMUSIEK WAT STADIG UITDOOF  
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(OORGANG NA ‘N ANDER RUIMTE) 

BYK: GEZOEM VAN VLIEGTUIG-MOTORE EN ANDER TIPIESE 

VLIEGTUIG-GELUIDE 

1.LUCAS: (SAGGIES)  Klara,  my Lief, word wakker ...  Klara?  

2. KLARA: (VAKERIG)  Wat?  Mmmm?  

3.LUCAS:  Word wakker. Ons is amper daar. Die vliegtuig het reeds begin daal.  

 kon jy darem ‘n bietjie rus? Jy het jou kop teen my skouer laat rus, en 

 toe is jy aan die slaap. 

4.KLARA:   Ja, ek dink so ... Maar ek het gedroom ... Ek het gedroom ek loop in ‘n 

kerk wat vol wit blomme is,  en pragtige musiek, en voor my staan die 

mooiste man, my bruidegom.  Is dit net ‘n droom, of is dit waar? 

5.LUCAS:  (LAG GELUKKIG)  Dit is alles waar!  My Liefling, maar jý was die een 

wat mooi was!  Jy het so onwerlik broos en verruklik gelyk toe jy na my 

toe aangestap het, ek dog my hart gaan  staan  ... Ek was op daardie 

oomblik die gelukkigste man op aarde.   

6.KLARA:  (INNIG EN INTIEM) En ek die gelukkigste vrou. 

7.LUCAS:   (OPGEWONDE) En oor ‘n rukkie is ons by ons bestemming. Dan begin 

ons wittebrood amptelik, ons lewe saam. Ek kan nie wag nie! 

8.KLARA  Lucas, gaan jy nou vir my sê waarheen ons gaan? Ek weet nou al teen 

dié tyd ons land êrens in Afrika, maar waarheen gaan ons presies? Ek 

kan seker nóú maar weet? 

9.LUCAS:  (LAG OPGEWONDE) Wees nog net ‘n klein bietjie geduldig, dan sien jy  

 self.  

10. KLARA: Ek is al baie lank geduldig ... 
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1. LUCAS:   (ERNSTIG) Klaartjie Melaartjie, jy moenie bekommerd wees nie. Ek 

weet jy sou verkies het om al hierdie reëlings self te tref, maar dit is nou 

die een ding waarmee ek jou wil verras,  jou hart vir ewig verower. Jy 

moet ontspan, ek het alles gereël net soos jy dit sou gedoen het:  tot op 

die laatste stukkie detail. As jy eers sien waar ons vannag gaan slaap, 

sal jy verstaan hoekom ek jou nie wou sê nie. En môre ...  (LAG SOOS 

‘N STOUT KIND) Moenie my verder uitvra nie, netnou doen ek dit, want 

eintlik brand ek om jou alles te vertel.  

2.KLARA:   (BIETJIE SKEPTIES) Solank jy my net nie in ‘n boom laat slaap nie - 

my boomklim-vaardighede het nooit goed ontwikkel nie. En solank daar  

‘n toilet en ‘n warm bad is ... 

3. LUCAS: (KAMMA-VERONTWAARDIG) ‘n Warm bad? Wat is fout met ‘n swem 

in ‘n rivier vol krokodille in plaas van ‘n bad? Om die eerlike waarheid te 

sê. ek dink bad in ‘n badkamer is vir die voëls, veral vir ‘n man op sy 

wittebrood. Dink net:  Ek sal die hele tyd na jou kan kyk as jy in ‘n rivier 

bad! (TEATRAAL, DEKLAMEREND EN LIRIES) My bruid, glansend 

soos die môreson... soos Aphrodite kom sy uit die water, nakend en 

beeldskoon ... En sy kom na mý toe ... 

4.KLARA:    (SPEELS) Pervert! Skurk! 

5. LUCAS (ERNSTIG)  Klara, ons gaan nie ‘n “gewone” wittebrood hê nie, maar 

een ding belowe ek jou:  Jy sal dit nooit, ooit vergeet nie. 

6.KLARA:    (LAG TOEGEEFLIK) Ek glo jou, Lucas. Ek is reg vir jou verrassings! 
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BYK: AANKONDIGINGSKLOKKIE WAT LUI: STEM VAN ‘N 

LUGWAARDIN WAT OPKLINK OOR LUIDSPREKERS. 

 

1. LUGWAARDIN:  Dames en here, ons gaan binnekort land op Gabarone Internasionale 

lughawe. Maak asseblief u sitplekgordels vas en maak seker dat u 

handbagasie veilig in die oorhoofse pakplek of onder u sitplek weggebêre is 

... 

BYK: STEM VAN LUGWAARDIN DOOF UIT 

(OORGANG NA ‘N ANDER RUIMTE: LUUKSE WILDKAMP IN DIE OKAVANGO DELTA) 

 

BYK: NATUURGELUIDE, AAND, FONTEIN WAT KABBEL IN 

ONTVANGSPORTAAL, ANDER GASTE OP AGTERGROND 

2.ONTVANGSDAME:  (VRIENDELIK) Mnr en mev Malherbe, hartlik welkom hier by ons 

op  

Machaba!  U is pas getroud -  BAIE geluk! Ek hoop u geniet u verblyf 

hier by ons.  Dis net vir een aand, nè?  

3. LUCAS:     E ...  ja!  Net vir vanaand. 

4. ONTVANGSDAME:   Teken asseblief hier ...  en hier ... 

BYK: KRAP VAN PEN OP PAPIER 

5. ONTVANGSDAME: (VRIENDELIK) Ons aandete is vanaf seweuur. En omdat u op 

wittebrood is, is u ete vanaand ‘n spesiale geskenk van ons. Met 

komplimente. 

6. LUCAS:   (ENTOESIASTIES) Fantasties! 

7. KLARA: (STEMMIGER)  Dankie, dis vriendelik van u. 
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1. ONTVANGSDAME:  Mnr en mev Malherbe, geniet jul wittebrood!  Daar is geen beter 

plek as hier by ons op Machaba om ‘n  huwelik te begin nie. 

2.LUCAS EN KLARA:  Dankie... Dankie ...  

3. ONTVANGSDAME: Die portier sal u na die wittebroodsuite vergesel.   

BYK: NATUURGELUIDE HARDER, VOETSTAPPE OP ‘N GRUISPAADJIE 

4.KLARA:     (FLUISTER)    Wie is mevrou Malherbe? 

5. LUCAS  (FLUISTER, LAGGEND) Dis jy, Klara! 

6.KLARA:    (FLUISTER, HARDER) Ek is nie mevrou Malherbe nie, ek is me 

Bester.  

7. LUCAS:  (BIETJIE GESTEUR)  Klara!   Jy hoef nie op jou wittebrood ook die 

meedoënlose feminis te wees nie!  Toe ek die bespreking gedoen het, 

het ek dit op my naam gedoen en gesê dit is ons wittebrood. Jy kan 

hulle mos nie kwalik neem dat hulle jou aanspreek as mevrou Malherbe 

nie? 

8.KLARA:    (TOEGEEFLIK) Natuurlik!   Maar onthou, hierdie saak het ons lánk 

voor  

  ons troue uitgeklaar  - ek behou my van. Ek is Klara Bester. Punt. 

9. LUCAS:   (TERGERIG)  Jy hoef nie bekommerd te wees nie, me Bester, jy kan 

wees nét wie jy wil, solank jy net nie vergeet jy is met mý getroud nie.  

10.KLARA:    (LIEFDEVOL)   Ek wil met niemand anders as jy getroud wees nie, 

Lucas. 

11. LUCAS:   (FLUISTER, SAG EN INTIEM) Klaartjie Melaartjie  ... ná vannag sal jy 

presies weet wat dit beteken om met my getroud te wees ... Ek gaan 
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die son en die maan en die heelal vir jou oopmaak. (HARDER)   Kyk, 

hier is ons ... 

BYK:              VOETSTAPPE KOM TOT STILSTAND, TENT SE RITS WAT 

OOPGETREK WORD. 

12.PORTIER:   Meneer en mevrou Malherbe,  die wittebroodsuite ... Geniet u verblyf! 

BYK:             PORTIER STAP WEG. NATUURGELUIDE WORD UITGEDOOF, DOOF 

NA DIE GEDEMPTE BINNERUIMTE VAN ‘N LUUKSE TENT 

1. KLARA:   (BEWONDEREND)  O, Lucas! Kyk! 

2. LUCAS:  (LIEFDEVOL) Klara, my vrou ... dit is waar ek op ons huweliksnag wou 

wees. 

     3. KLARA: (VERWONDERD) Lucas!  Dis pragtig!  Dis wat jy vir ons uitgesoek het?  

Ek is heeltemal  oorstelp!  

4 .LUCAS: (LAG GELUKKIG)   En jy was bekommerd dat ek jou in ‘n boom gaan laat  

slaap ... 

5. KLARA: (VAL LUCAS IN DIE REDE, ONGELOWIG)  Ek het al gehoor van verblyf  

in tente, maar altyd gedink dit is ‘n bietjie agterlik ... Maar dit, dit is mos nie ‘n 

“tent” nie, dit is ... dis  lúúks! Kyk net die hemelbed, die groot bad, die 

meubels ...  En oral wit rose ... (OPGEWONDE)   En kyk,  Lucas, sjampanje 

op ys.  Het jy dit alles gereël?   Dit lyk soos die  koningin van Skeba se 

boudoir! 

6.LUCAS: (OPGEWONDE) Die koningin van Skeba kan haar ou woestynskoene 

agterna gooi.  Jý, Klara, jy is die koningin van my hart.  Ek gaan jou op die 

hande dra, ek gaan jou liefhê en koester ...(BEGEESTERD) Ek gaan vir jou 
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sing, ek gaan poësie vir jou skryf en vir jou stories vertel ... Klara, my lief, my 

liefste ... 

7.KLARA: Lucas ... 

BYK:             OMHELSING EN SOEN EN ‘N ROMANTIESE SUG 

8. LUCAS:  Kom, ek skink vir ons ‘n glasie sjampanje. As ek jou een oomblik langer in 

my arms hou, gaan ons nooit vanaand eet nie.  Dit was ‘n lang dag, jy moet 

seker honger wees. Kom,  sit, kom sit hier op die rusbank, dan skink ek vir 

ons.  

9.KLARA: Ja, sjampanje sal nou lekker wees. 

BYK:             SJAMPANJEBOTTEL WAT OOPGEMAAK WORD, KNAL VAN 

KURKPROP, GLASE WAT VOLGESKINK WORD, 

1. LUCAS: Op my bruid, op jou, Klara!   

2.KLARA: Op jou, Lucas, en ons lewe saam. 

BYK:              SJAMPANJEGLASE WAT GEKLINK WORD 

3. LUCAS: Op ons wittebrood in die paradys! 

4. KLARA: Op ons wittebrood in die paradys.  Jy was reg, Lucas.  Dit IS die paradys. Ek  

is nou sommer vies vir myself wat so gestres het omdat ek nie weet 

waarheen ons gaan nie. 

BYK:             SJAMPANJEGLASE WAT GEKLINK WORD 

5. KLARA:  Maar ek weet ook nou ons is net een aand hier.  Waarheen gaan ons môre? 

6.LUCAS: (LAG OPGEWONDE) Klara, môre begin ons eintlike avontuur! Maar ek gaan 

jou nie sê wat ons gaan doen nie, jy sal wel môre sien. Dan is ons nie net in 

die paradys nie, ons gaan na die hart van die paradys. 
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BYK:          OUTYDSE TROMPIE- OF XILOFOONMUSIEK WAT OPKLINK OM VIR 

GASTE AAN TE DUI DAT AANDETE GEREED IS, DOOF UIT 

7. LUCAS: Sal ons gaan eet? Bruid van my hart? 

 

(VERANDERING VAN RUIMTE EN TYD:) 

 

BYK:              OGGEND, NATUURGELUIDE, VOËLS WAT TJILP 

8.KLARA: Lucas, jy móét vir my sê waarheen ons gaan. Ek weet nie wat ek moet 

aantrek  

nie! Wat gaan ons doen? Gaan ons ry of stap?  Gaan ons op ‘n wildrit? 

1. LUCAS: My liefling, jy is perfek reg in jou tekkies en jeans. Ons gaan nie op ‘n wildrit 

nie, ons gaan op ‘n wilde rit. 

2.KLARA:  En die rugsak? Wat moet ek alles saamvat? 

3. LUCAS: Dit het ék reeds vir jou gepak. Alles wat jy nodig het, is reeds daarin. Moenie 

bekommerd wees nie, jou tandeborsel is ook daar. Én jou warm baadjie as 

dit dalk koud word. Nie dat ooit koud word hier nie ... 

4.KLARA: (VAL HOM OIN DIE REDE) En my vogroom? En my grimering? Is dit in? 

5. LUCAS: Jy  gaan nie grimering nodig hê nie. Jy is pragtig sónder lipstiffie en maskara. 

6.KLARA: Jy is simpel, Lucas. Is my vogroom in? 

7. LUCAS: Vogroom? 

8. KLARA:  (MOEDELOOS) Lucas, ek wil vogroom én sonroom saamneem. Hoe lank 

gaan ons weg wees? 

9. LUCAS: Drie dae. 
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10. KLARA: (VERBAAS)   Drie dae?   (HALF ONGEDULDIG) Terg jy my nou of is jy 

ernstig? 

11. LUCAS: (RUSTIG)  Ek is ernstig. Drie dae.  

12. KLARA: (VERBAAS) Wat gaan ons doen? 

13. LUCAS: (SUG EN GEE OOR)  Kom ek sê vir jou, my liefste Klara, want ek sien jy 

gaan my nie uitlos tot jy weet nie.  Ons gaan vir drie dae in die delta op ‘n 

mokoro wees en die mooiste natuurlewe van Afrika sien, ongerepte Afrika! 

14. KLARA: (UIT DIE VELD GESLAAN)  Drie dae op ‘n mokoro? Waar gaan ons slaap?  

Wat van al ons ander bagasie? Ek kan nie net ‘n tandeborsel en ‘n warm 

baadjie saamvat nie!  Wat van my ... 

1. LUCAS: (VAL HAAR RUSTIG IN DIE REDE) Klaartjie, Klaartjie ... ontspan! Ek het 

alles gereël!  Ons ander bagasie bly net hier. Jou slaapplek is gereël, jou 

etes is gereël, jou vervoer is gereël  ...  Al wat jy nodig het, is die rugsak wat 

ek vir jou gepak het.  Toemaar, daardie mooi onderklere van jou is ook 

gepak. Dit wil ek beslis nie mis nie ...  Klara, ons gaan die avontuur van ‘n 

leeftyd hê! 

2. KLARA:  (SINIES)  En jy gaan ons vir drie dae lank rondroei  ... 

3. LUCAS: Nie ek nie, ons paalroeier. 

4. KLARA: (ONTSTELD) Ons WAT? 

5. LUCAS: Ons paalroeier.  Die man wat die mokoro hanteer en ons gids gaan wees. 

Het jy al foto’s van Venisië gesien? Romantiese tonele van gondels en ‘n 

gondolier en ‘n son wat sak agter die Palazzo Cavall-Franchetti?  Nou ja, dis 

presies dieselfde.  Ons paalroeier is net nie ‘n verwyfde Italianer met ‘n 

geborduurde onderbaadjie en kalfleerskoene nie, hy is ‘n Barakwena. Op ‘n 
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mokoro. Ons paalroeier gaan ook nie Italiaanse arias sing soos die 

gondoliers nie, hy gaan ons  laat luister na die orkes van Afrika, die hartklop 

van ons kontinent. Maak dit jou nie opgewonde nie? 

6. KLARA: (ONTHUTS)  O! 

7. LUCAS: (LAG OPGEWONDE)  Kom, Klara, waar is jou sin vir avontuur? 

8. KLARA: (GELATE)   Nou goed dan, maar ek wens jy het my darem net gewaarsku ... 

ek sou dan beter voorbereid gewees het. (IETS VAL HAAR BY) Gaan hierdie 

... hierdie paalroeier die hele tyd by ons wees? 

9. LUCAS: Ja! 

10. KLARA: Op ons wittebrood? 

1. LUCAS: (LAG ONBESORG)  Klaartjie, hy is ons gids, hy is ons roeier, hy is ons kok. 

Hy is ook ons butler, ons sanger, ons storieverteller, ons beskermer.  Maar 

snags verdwyn hy, hy word ‘n windgees, ‘n fantoom wat oor ons waak. 

2. KLARA: Nè?  (BITSIG) Ek kon sommer vir Adéle ook saamgebring het. En jy, al jou 

vriende, die hele Boksombende ... Waar gaan ons slaap? 

3.  LUCAS: (LIEFDEVOL EN GEDULDIG)  Klara, chill ‘n bietjie, meisiekind!  Het jy nie 

gisteraand teenoor my erken dat jy onnodig gestres het nie? Het ek jou tot 

dusver teleurgestel? Vertrou my ‘n bietjie, toe? 

4. KLARA: (GEE OOR, LAG ‘N BIETJIE)  Lucas, jy is reg.  Ek is jammer dat ek so 

oorstuur is.  Gisteraand ...  (STEM VERSAG)  gisteraand was ...  die beste 

nag van my lewe.  As die res van ons wittebrood is soos gister, dan gaan die 

res wonderlik wees. 

5. LUCAS: (GELUKKIG) Goed so, dis wat ek wil hoor! Kom ons gaan! 

6.KLARA: (KOKETTERIG)  Lucas? 
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7. LUCAS: Ja? 

8.KLARA: Is my vogroom in? 

9. LUCAS:  (LAG)  Ja, dit is! Wat is ‘n meisie sonder vogroom? 

 

(VERANDERING VAN RUIMTE:   BY DIE AANMEERPLEK VAN DIE MOKOROS) 

 

BYK:              VISAREND SE HERHAALDELIKE ROEP, DOOF NA WATER WAT 

KABBEL, WATER TEEN HOUTKAAI, NATUURGELUIDE  

 

1. LUCAS: Daar is ons gids. Sien jy, Klara, dit is daardie sterk man wat by die mokoro 

heel links staan. Ek het hom reeds vanoggend vroeg ontmoet, hy wag vir 

ons. (ROEP) Wakhiri!  Hey bro!  Hier is ons! 

2.WAKHIRI: (VRIENDELIK) Goeie more, mevrou Malherbe, my naam is Wakhiri. Ek is die  

poler vir julle toer. 

3.KLARA: Môre, Wakhiri.  Noem my asseblief Klara? 

4. LUCAS: Ja, asseblief, Wakhiri, ons is Lucas en Klara.  Is jy gereed?  Alles wat ons 

nodig het is opgelaai? 

5.WAKHIRI: Amper gereed, Lucas. Die hoof van ons kantoor moet net ‘n paar aspekte 

van die toer met julle bespreek om jul veiligheid te verseker, julle moet ‘n 

vrywaringsvorm teken, en dan is ons op die water.  Sal julle dit daar by die 

kantoor gaan doen? 

BYK:              VOETSTAPPE NA KANTOOR 
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6.KLARA:  (DRINGEND EN BESORG) Gaan ons DRIE mense op daardie stukkie 

boomstomp wees, Lucas? En is jy  seker  alles is daar wat ons nodig gaan 

hê? Dit lyk dan so min?  

7. LUCAS: (GERUSSTELLEND) Ja, dis alles. Ons word maksimum 10 kg per persoon 

toegelaat, en ons kamera’s. Ons kos is daar, én ons tentjie. En ‘n 

noodhulpkissie. Moenie bekommerd wees nie, Lief, ons sal beslis nie 

doodgaan van die honger nie, hierdie mense is goed georganiseer met dié 

soort ding, ek het daarvan seker gemaak. Ons kook al ons water en maak 

ons bottels soggens vol. Brandhout vir vuur is oral,  daar is baie, en daar is 

ook dié tyd van die jaar heelwat wilde vrugte.  Lekker, man, lekker!  

1.KLARA: (SKEPTIES)  Ek hoop so! 

2. LUCAS: Jy sal sien! 

BYK:              DOOF NA KANTOORRUIMTE, TELEFONE WAT IN AGTERGROND 

LUI, DOOF IN NA NATUURBEWAARDER WAT PRAAT 

 

1. 3.NATUURBEWAARDER:   .... en die belangrikste, meneer en mevrou Malherbe,  is  

natuurlik  

dat julle jul gids ten volle sal vertrou en sy instruksies noukeurig 

uitvoer en gehoorsaam.  Wakhiri is  een van ons mees ervare gidse 

met baie jare se ondervinding. Hy is deeglik opgelei en vertroud met 

die natuur, julle kan sy oordeel in alles vertrou. Jul veiligheid is sy 

hoogste prioriteit, hy sal julle nooit in enige gevaarlike situasie plaas 

nie. 

4. LUCAS:   Ons verstaan.  
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5. NATUURBEWAARDER: (AMPTELIKE STEMTOON) Onthou egter: ás dit dalk  

gebeur dat ‘n olifant op jou afstorm, dat jy reghoekig met sy lyn van 

beweging weghardloop. ‘n Olifant is ‘n logge dier, soos ‘n groot 

vragmotor. As hy in volle vaart is, kan hy nie maklik van rigting 

verander nie. Hardloop voor hom uit, en jy staan geen kans nie; maar 

as jy reghoekig weghardloop, kan hy nie swenk nie, hy is doodgewoon 

te swaar.  Teen die tyd dat hy omgedraai het, is jy al lankal weg.  Maar 

‘n leeu is ‘n ander saak. As ‘n leeu jou storm, staan jy doodstil en jy 

kyk hom in die oë. Die oomblik dat jy weghardloop, is dit verby met 

jou, dan beskou hy jou as sy prooi. (SKIELIK BESORGD) Mevrou 

Malherbe, jy lyk ‘n bietjie bleek? Is alles wel? 

1.KLARA:  (FLOUTJIES)  E ... ja, ek is okey, maar is dit die plan dat ons tussen 

leeus en olifante gaan rondloop?  Ek dog ons is op die water?  En het 

Wakhiri ‘n geweer by hom? 

1. 2. NATUURBEWAARDER: (KALMEREND) Julle is op die rivier vir solank julle wil. Julle kan  

ook enige tyd aan wal gaan. Julle slaap ook natuurlik op bepaalde 

plekke wat Wakhiri vir julle sal uitwys, Moet beslis nie toelaat dat  

hierdie inligting jul onstel nie, maar wees wel bewus en paraat.  

Konfrontasies met leeus en olifante gebeur nooit nie, mevrou, maar 

volgens die amptelike reëls moet ek julle volledig inlig oor alle 

moontlikhede. Ons veiligheidsreëls bepaal ook dat niemand ‘n 

vuurwapen in hierdie gebied mag dra nie, mevrou, maar dit is amper 

‘n onnodige bepaling, omdat dit nooit nodig is om ‘n vuurwapen te 

gebruik nie.  Wakhiri het ‘n kapmes by hom;  daarmee kan hy enige 
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iets doen, van onderbos uitkap tot vuurmaakhout maak. (LAGGEND)  

En natuurlik ook al die spoke wegjaag. 

3. LUCAS: Ek is seker ons al veilig wees. 

4. NATUURBEWAARDER: Die natuur kán gevaarlike situasies oplewer, ons ís immers 

in ‘n natuurgebied en ‘n onontwikkelde deel van Afrika. Ons beleid is 

om gevaarlike situasies geheel en al te vermy. Ons besef dat ons die 

mindere in hierdie situasie is:  Ons pas aan by die natuur – nie die 

natuur by ons nie.  Soos julle weet, is die hele Okavango Delta ‘n 

Unesco erfenisterrein, ons doen alles om die natuur te respekteer. 

5.KLARA:  (FORMEEL) Meneer, jy sê niks oor seekoeie en krokodille nie.  As 

ons vir drie dae op die water gaan wees, is dit ook sekerlik iets 

waarvan ons moet kennis dra?  Wat maak ons as ‘n seekoei die 

mokoro omgooi? Dit is tog ‘n feit  die meeste menslike sterftes deur 

diere deur seekoeie veroorsaak word? 

1. NATUURBEWAARDER: (DROOGWEG) Daaroor bestaan daar nogal ‘n meningsverskil, 

mevrou Malherbe. Seekoeie is gevaarlik, ja, uiters gevaarlik, maar die 

grootste dierlike moordenaar van mense is muskiete,  nie seekoeie nie. 

En soos jy weet is ‘n muskiet ‘n bietjie kleiner as ‘n seekoei. En heelwat 

makliker om dood te klap. Ek vertrou julle het genoeg afweermiddel by 

julle? 

2. LUKAS:  Ja, ons het dit. Ek het al jul aanbevelings noukeurig nagevolg.  

3..NATUURBEWAARDER:  Goed so.  Maar soos ek reeds gesê het, mevrou, en om jou 

vraag te beantwoord:  Ons beleid is om gevaarlike situasies heeltemal 

te vermy.  As daar seekoeie en krokodille in die water is, sal Wakhiri 
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daardie gebied oombliklik verlaat en julle sal aan wal gaan. Julle sal 

eers weer in die water kan gaan as hy heeltemal seker is dat daar geen 

gevaar is nie.  Onthou, ons pas aan by die natuur, nie die natuur by ons 

nie. Dit is die enigste manier waarop ons hierdie habitat kan beskerm 

en bestuur, én vir ons besoekers ‘n deel van die aardbol te wys wat min 

mense beskore is. 

4.LUCAS: Dis reg, ons aanvaar dit so. 

5. NATUURBEWAARDER:   Uitstekend. Julle kan nou nog net die vrywaringsvorms teken, 

en dan begin jul avontuur.  Ek hoop dat dit alles, en meer, sal wees as 

waarop julle gehoop het! 

6.LUCAS:  Ek is seker dit sal wees.  

BYK:              PEN WAT KRAS OOR PAPIER.  

1. 1. NATUURBEWAARDER:  Nou maar goed so, papierwerk afgehandel.  Neem baie foto’s 

en  

kom wys ons as julle terugkom?  O, ja, nog ‘n ding, meneer Malherbe:  

As julle dalk wildehonde sien, neem tog maar asseblief soveel foto’s as 

wat julle kan? Noteer presies waar julle hulle sien, én hoeveel daar in 

die trop is, as hulle in ‘n trop is. Hierdie soort inligting van ons 

besoekers is van onskatbare waarde.   

2.LUCAS:          Ons sal beslis so maak! 

3.NATUURBEWAARDER: Alles van die beste!  Ons sien julle weer oor drie dae! 

BYK:              VOETSTAPPE, DOOF STADIG NA WATERKANT EN 

RIVIERGELUIDE 

4.KLARA:  (BEKOMMERD)  Lucas, wat dóén jy aan my? Ek is heeltemal  
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onvoorbereid op hierdie ding wat jy bedink het!  Hoekom het jy my nie 

in ag geneem toe jy dit beplan het nie? Jy wéét mos ek is nie ‘n 

Tarzan en Jane-figuur wat in takke wil rondswaai en my kos uit die 

grond wil krap nie! 

5. LUCAS:          Klara, asseblief, hou nou op? As ek gedink het dat dit lewensgevaarlik  

is, sou ek dit mos nie beplan het nie?  As elke mens wat hier aankom 

deur  leeus opgevreet word of deur olifante vertrap word, sal hulle 

mos nie hierdie soort ekskursies aan die publiek toelaat nie?  Ons is in 

‘n bevoorregte posisie! Ons beleef iets wat min mense ervaar.  En 

soos wat dinge nou gaan, weet ek nie of ons die laaste geslag van die 

mensdom is wat hierdie voorreg sal hê  nie. En onthou, hierdie trippie 

is nie goedkoop nie ... 

1.KLARA:  (BITSIG)  As ek geweet het wat jy beplan, sou ek nie ingestem het 

nie,  

en jy kon baie geld gespaar het! 

2.LUCAS: (MOEDELOOS)  Ag liewe vaderland, Klara, ek beplan al máánde lank 

aan ons wittebrood. Dit is die mooiste vakansie wat ons ooit moet hê, en 

ek doen dit vir jou!  Ek wil dit vir jou onvergeetlik maak, maar al wat jy 

doen, is om te kla. 

3.KLARA: (SKIELIK BOETVAARDIG)   Lucas, ek is jammer! Ek weet jy bedoel dit 

goed, maar jy moet verstaan hoe frustrerend dit vir my is om so ... so ... 

sonder plan en rigting ... so willoos ...   (DRIFTIG) Dit voel vir my asof  ek 

‘n skaap is wat na die slagplaas gelei word, en ek kan niks sê of doen 
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nie! Jy ken my tog goed genoeg, ek is iemand wat nie verras wil word 

nie, ek wil my sake beplan, dan voel ek gerus en vol selfvertroue. 

4.LUCAS: Ek weet. Maar wil jy nie maar net hierdie één keer jou hare losmaak  en 

vergeet van A wat voor B kom  nie?  Wil jy nie net hierdie een keer dink 

toelaat dat iemand anders, ék wat jou liefhet, vir jou op ‘n mallemeule vat 

nie? 

BYK:              DOOF NA WATERKANT EN RIVIERGELUIDE WAT HARDER 

WORD, WAKHIRI WAT OPDRAGTE AAN ANDER PAALROEIERS 

UITROEP 

 

5.WAKHIRI:  Dis reg, hou vas aan die tou! Hou... hou  ...  daar’s hy! A1! Sharp!   (AAN 

KLARA EN LUCAS)   Lucas?  Klara?   Is julle gereed?   

6. LUCAS:        Gereed, Klara? 

7.KLARA:      (KAPITULEER)   Gereed, Lucas,  hier gaan ons! 

 

(RUIMTELIKE VERPLASING:  OP DIE RIVIER IN DIE DELTA) 

BYK:              DOOF NA VEELVULDIGE NATUURGELUIDE: WOUDGELUIDE, 

VERSKILLENDE VOËLGELUIDE, WATER WAT TEEN DIE MOKORO 

KLOTS. IEMAND WAT VAN DIE KAAI SKREE; BON VOYAGE 

1.WAKHIRI: Dit is ‘n pragtige dag, en dit gaan nie te warm wees nie. Maar ek sal 

aanraai dat julle nie jul sonhoede afhaal nie. As julle honger word, gaan 

ons aan wal vir middagete. Of ons bly op die uitkyk vir ‘n ‘n mooi plek 

met groot koeltebome. As daar ‘n mooi plek is wat julle wil ondersoek, 

dan maak ons so. 
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2. LUCAS:  Ons het dus geen bepaalde skedule nie? 

3.WAKHIRI:  (LAG) Die skedule is dat julle kan maak wat julle wil! As julle wil rus, 

dan doen ons dit. Julle eet wanneer julle wil, julle loop wanneer julle wil. 

Hier bestaan tyd nie. En ek sorg vir alles. 

4.LUCAS:  En daardie paal bring ons waar ons wil wees?  Hoe diep is die water 

hier? 

5.WAKHIRI:  Nie te diep nie, ons vaar net waar ek die mokoro kan beheer ... 

6.KLARA:  (OPGEWONDE, VAL WAKHIRI IN DIE REDE)  Lucas, kyk daar!  

Wakhiri, wat is daar op die wal? Watter boksoort is dit? Waterbokke? 

7.WAKHIRI:  Nee, nie waterbokke nie, dit is ‘n troppie lechwe’s – hulle is mooi, nè? 

Kyk na daardie mooi rammetjie daar links, sy horings lyk soos ‘n lier, 

kan jy sien? 

8.KLARA:   Hulle is pragtig! 

9.WAKHIRI: Julle gaan nog heelwat van hulle sien, want hulle eet hoofsaaklik 

waterplante, hulle staan omtrent heeltyd kniediep in die water. 

1.LUCAS:  Word hulle nie deur krokodille gevang nie? 

2.WAKHIRI:  (LAG)  Ja, alles hier word deur krokodille gevang.  Maar die lechwe se 

grootste bedreiging is nie eintlik die kroks nie, dit is ander roofdiere, 

leeus en jagluiperds.  Maar die lechwe is wonderlik aangepas om van 

leeus te ontsnap. 

3.KLARA:  Hoe? 

4.WAKHIRI:  Hulle pote is waterwerend, daarom kan hulle kan baie vinnig deur vlak 

water hardloop, iets wat geen ander landdier kan doen nie. Hulle 

hardloop doodgewoon weg vir die gevaar. 
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5.KLARA:   Kan ‘n mens of ‘n dier vir ‘n krokodil weghardloop? 

6.WAKHIRI:  Ja ...  as jy gelukkig is, want hy hardloop maar net ‘n kort entjie. Maar 

gewoonlik is dit dan al te laat. ‘n  Krokodil se sukses lê meer in sy blitsige 

en onverwagse aanval uit die water. Voor jy kan weghardloop, het hy al 

sy prooi stewig beet. En as ‘n krok jou eers hét, dan hét hy jou. 

7.KLARA:   (RIL) Is hier krokodille? 

8.WAKHIRI: Ja, sekerlik. Maar ek hou my oë oop. En ek ken al die krokodille se 

plekke, die sandbanke waar hulle gewoonlik is. As ‘n krokodil in die son 

lê en slaap, is hy veilig. Dis wanneer hy in die water is dat jy jy versigtig 

moet wees.  Hier is een krokodil in hierdie omgewing ... ek hoop ek kan 

hom vir julle wys ...  Ons noem hom die Duikboot. 

9. LUCAS:    Wat is so besonders aan hom? 

10. WAKHIRI:       Eish, Lucas ...   Die Duikboot is die pappa van alle krokodille hier.   

 Crocodylus niloticus. Ons skat hierdie oupa is omtrent 80 jaar  - dit is oud!  

En ons dink hy weeg so by die 500 kilo’s. Ons dink so, want niemand 

gaan probeer om hom te vang nie.   (LAG)   Ten minste, nie ek nie! 

1.KLARA: Hoe weet jy dis hý – en nie ‘n ander een nie?   

 (LAG LEKKER)   Jy sal sommer sien, Klara. Daar is nie een wat soos hy lyk 

nie. Hy is vol knoppe en letsels, hy het al baie baklei. Ek sal jou wys as ons 

hom sien, ek weet waar sy slaapplek is, nie te ver van hier ...  

(ONVERWAGS OPGEWONDE, VAL HOMSELF IN DIE REDE) Maar kyk, 

kyk eers daar ...  daardie visarend! Hou dop! 

BYK:              VISAREND SE ROEP WAT WEERKLINK, WATER  WAT SPAT 

2.LUCAS: (OPGEWONDE)  Klara, het jy dit gesien? 
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3.KLARA: Sjoe, dit was vinnig! Maar ek het het gesien! 

4.LUCAS: Wat ‘n vertoning!   

5.KLARA: Hy het daardie vis hier reg voor ons uit die water gepluk! 

6.LUCAS: En kyk daar  ...  Wakhiri, kan dit ‘n olifant wees, daar op die oorkantste wal?  

Ja, sowaar ... 

7.WAKHIRI: Dis ‘n groot olifantbul. Hy is alleen, lyk dit my.  Sien julle wat maak hy met 

daardie kokospalm? 

8.KLARA: Hy krul sy slurp om die stam ...   Lucas, jy het die kamera, neem jy dit af? 

9.LUCAS: (LAGGEND)   Ek het skoon vergeet ons het ‘n kamera! Kyk, hy skud die 

kokosneute af!  Die boom dans eintlik rond soos hy geskud word. 

10.WAKHIRI: Ja, en dan tel hy daardie groot neute rustig op met sy slurp en kou dit een vir 

een ... soos grondboontjies. As julle mooi luister, sal julle dit selfs kan hoor. 

11.KLARA: Kan ons nader gaan, Wakhiri? 

1.WAKHIRI:  Ja, maar ons gaan nie aan wal nie, Klara, ons gaan hom nie onrustig maak 

of pla nie. 

2.KLARA: Nee, natuurlik nie. 

3.LUCAS: Is dit normaal om soveel diere te sien, Wakhiri?   Ons is skaars ‘n uur op die 

water, en dit lyk asof die hele oerwoud en die rivier  wemel van diere. 

4.WAKHIRI:  LAGGEND:  Wag maar tot dit vanaand skemer word, dán gaan ons veel 

meer sien. En hoor. Die nagte in die Okavango is die mooiste.  Sterre en 

nagdiere en wonderlike geluide. 

5.KLARA:  Is jy nooit bang nie? 

6.WAKHIRI: Nie bang nie, maar altyd versigtig. Dit is nét wanneer jy dink dat jy alles kan 

beheer, dat dinge skeefloop. 



 

26 

 

7.LUCAS: (FLUISTEREND AAN KLARA)   Hoor jy wat hy sê, Klaartjie? Mens kan nie 

álles beheer nie. Wyse woorde, hier uit die hart van Afrika. 

8.KLARA: (VERLEË)  Ag, Lucas, loop! 

9.LUCAS: (TERGERIG)  Loop?  Waarheen moet ek loop?  Ek kan dalk probeer swem, 

en kyk of ek die 100 m borslag sal wen teen die formidabele mevrou Seekoei 

... (STILTE,  DAN ERNSTIGER)   My Lief? Voel jy nou al meer op jou 

gemak? Is jy spyt dat ons gekom het? 

10.KLARA: Nee, nie spyt nie, Lucas. Dis pragtig hier tussen die bome op die rivier. Ek 

het nooit geweet die Okavango is só mooi nie, ek het gedink dit is net ‘n rivier 

êrens in Afrika. Ek vertrou vir Wakhiri, want ek kan sien hy weet wat hy doen. 

En ek kan sommer vóél hoe al die senuweeknope hier in my nek loskom ... 

11.LUCAS:  Mooi! Dit is presies wat ek wou gehad het. 

1.KLARA:  Ek weet nog nie hoe dit vannag sal gaan tussen al die skerpioene en die 

hiënas nie, maar goed, ek weet ten minste wat om te verwag. 

2.LUCAS: (KREUN BEHAAGLIK)  Dit is absoluut salig hier op die water .... Ons vaar so 

rustig, ek is nog glad nie lus om aan wal te gaan nie. Ek gaan net ‘n bietjie 

hier lê met my kop op jou skoot en ‘n bietjie dut ...  Jy moet onthou, ek is ‘n 

man wat  gisternag  baie besig gehou is deur ‘n sekere dame, ‘n lieflike 

verleidster  wat my waansinnig gemaak het... 

3.KLARA: (GIGGEL) Lucas!  Sjuut!  

4.LUCAS: (NEURIE SAGGIES)   Hoe sag ry ons bootjie, en wieg heen en weer ... 

5.KLARA: Sjuut, Lucas! Jy sal al die diere wegjaag met jou gekrys! 

6. LUCAS: (NEURIE) ... met kommer en sorge, gelaat op die land ... 

BYK:             NEURIESANG KRUISDOOF MET DIE KLANK VAN WATER TEEN DIE  
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MOKORO ,  SUSSENDE NATUURGELUIDE  

7.WAKHIRI: (FLUISTEREND, DRINGEND) Lucas, Klara ...  Kyk, daar is hy! 

8.LUCAS: (WORD WAKKER, KOM STEUNEND ORENT)  Wat? Waar? 

9.KLARA: Daar, Lucas, kyk!  Op die sandwal aan die oorkant ... daar in die son ... 

10.LUCAS: (FLUIT MET VERBASING)  Ai jai jai ...  is dit die Duikboot? 

11.WAKHIRI: Dis hy ja, hy lê lekker en slaap. Dit lyk amper asof hy dood is, maar moenie 

een oomblik dink dit ís so nie! 

12.KLARA: Liewe genade, hy is  enorm!  En lelik! 

13.LUCAS: Kyk, daar lig hy nou sy kop op.  Hy is beslis nie aan die slaap nie. 

14.KLARA: Ek hoop nie óns het hom wakker gemaak nie? 

15.WAKHIRI:  Nee, wat, hy steur hom beslis nie aan ons nie, hy is rustig. 

1.LUCAS: Ek wens ek kon bietjie met hom gesels ... hy sal ons sekerlik ‘n paar dinge 

kan vertel. 

2.KLARA: Jy’s laf, Lucas, ek wil beslis nie weet wat hy te sê het nie. 

3.LUCAS: Hy is lelik, maar dit is eintlik ‘n pragtige dier. Is hy nie mooi nie? 

4.WAKHIRI: Ja, hy is mooi. Al ons polers wil hom graag sien, want mens weet nie hoe 

lank hy nog hier gaan wees nie.    

5.KLARA: Gaan ons in hierdie omgewing slaap, Wakhiri? Ek sien dit begin laat word. 

6.WAKHIRI: Ja, ek weet van ‘n mooi kampplek  net hier om die draai  ... sien julle, daardie 

hoë doringboom daar ...  

7.LUCAS: Ja ... 

8.WAKHIRI: Ek stuur net hier om die draai ... 

BYK:             GETROMPETTER VAN BAIE OLIFANTE 
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9. WAKHIRI:  (WAARSKUWEND)  Ô, ô ...  Kyk net daar ...   Ons bly nét hier vir die oomblik 

... 

10. KLARA: Daar is ‘n hele trop olifante in die water! 

11.LUCAS: Daar is  ...  (TEL HARDOP)   sewe, agt, nege ... Grote genade, daar is ten 

minste tien, olifante.  Kyk net hoe bad hulle ... 

12.KLARA: (OPGEWONDE)  En ‘n kleintjie, Lucas!  Sien jy die kleintjie daar onder sy ma 

se maag? 

13.LUCAS: Wag, laat ek die kamera kry, DIT moet ek darem afneem. 

14.KLARA: (SKIELIK ANGSTIG) Wat maak ons nou, Wakhiri?  Kan die olifante ons 

bestorm?  Die water is nie diep nie, en hulle is naby! 

15.WAKHIRI: Nee, hulle sal ons nie bestorm nie, hulle sal eerder land toe gaan as hulle 

bedreig voel. Maar ons gaan hulle ook nie pla nie.  Ons draai net rustig om 

en gaan kry ‘n ander plek ...  maar kyk gerus na hulle voordat ons om die 

draai gaan.  

BYK:             GEKLIEK VAN KAMERA WAT FOTO’S NEEM 

1. LUCAS: (OPGEWONDE)  Dit is pragtige foto’s, Klara! 

( HIER IS DIE KRISISMOMENT IN DIE VERHAAL, VERSKEIE DINGE GEBEUR 

GELYK EN BYKLANKE, STEMME EN UITROEPE GEBEUR GELYK 

EN VLOEI INMEKAAR) 

BYK:      GEKLIEK VAN KAMERA, ‘N BAIE HARDE STAMPGELUID TEEN DIE 

MOKORO, WATER WAT SPAT, KLARA WAT GIL, LUCAS WAT SKREEU, 

WAKHIRI WAT BAIE HARD SKREE. GILLE DOOF UIT NA HARDE 

GELUIDE VAN WATER WAT SPAT, ‘N WORSTELING IN DIE WATER 

2.KLARA:  (GIL) Lucas!  Wakhiri!  



 

29 

 

3.LUCAS:  (SKREE)   Wakhiri!  O, my liewe vader in die hemel, dis die krokodil!  

4. KLARA: (SKREE HISTERIES) Wat het gebeur? Waar is Wakhiri? (BEGIN HUIL) 

5. LUCAS: (SKREE, BEANGS, WEG VAN KLARA )   Wakhiri!  Wakhiri (SAGTER, NOU 

NA KLARA GEDRAAI) Klara ...   die krokodil ... (HARD EN DRIFTIG) Dis die 

donnerse Duikboot! Hy het Wakhiri van die boot afgeslaan! Toe die mokoro 

omdraai ... ek het dit in splitsekonde gesien ... (ONSDAMEHANGEND)  Die 

krokodil het met sy stert ... 

6.KLARA: (BIBBEREND EN BEANGS) Waar is Wakiri?! WAAR is hy? 

 

BYK:   STILTE, WATER WAT KLOTS 

 

1.LUCAS: Hy is weg ... Klara, Wakhiri is weg ... die krokodil het hom onder die  

water ingetrek ... 

2.KLARA: (HUILEND) Lucas, wat gaan ons maak?   (SKREE SKIELIK ANGSTIG)  

Waar is Wakhiri se paal waarmee hy ons gestuur het? 

3.LUCAS: Dis ...  dis ...   Dáár, daar dryf dit.  

4.KLARA: (SKREE) Kry dit! Kry die paal, anders gaan ons  terugdryf na die olifante in 

die rivier ... sonder die paal is ons verlore! 

5.LUCAS: (ONTSTELD)  Is jy van jou kop af? Wil jy hê ek moet swém na die fokken 

paal toe?  Wil jy hê die krokodil moet mý ook beetkry? 

6.KLARA: (SKREE)  Lucas!  Die paal!   Ons dryf stroom-af, na die olifante toe!  

BYK:   TROMPETTER VAN OLIFANTE IN DIE VERTE 

7.LUCAS: (SAG, MAAR DRINGEND) Klara, in hemelsnaam, hou jou mond! Dalk kan 

ons in stilte verby hulle vaar  ... 
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8.KLARA: (SKREE, SARKASTIES) In stilte vaar!  Nou moet ék stilbly omdat jý ... 

9.LUCAS: (HARD, VAL HAAR IN DIE REDE)  Klara, bly stil!  Hou jou mond!  

(FLUISTER)  Kyk, hier gaan ons om die draai ... (BIDDEND, TERSYDE ) 

Liewe vader ... laat ons asseblief  in stilte verbygaan ... 

10.KLARA: (SARKASTIES)  Jou gebede is beantwoord, Lucas Malherbe. Die olifante is 

uit die water, hulle staan almal op die wal ... die hele trop, die hele lieflike 

trop wilde diere ... 

11.LUCAS: Ek sien ... 

12.KLARA: En ons dryf verby, rigtingloos en stuurloos ... ons wittebrootjie na 

Kammaland ... 

13.LUCAS: Klara  ...  Klara ... 

 

1.KLARA: (KOUD EN ONVERBIDDELIK) Ja, Lucas? 

2.LUCAS: Ek, ek is jammer! 

3.KLARA: (SINIES)  Nee, Lucas, jy is nié jammer nie!  

4.LUCAS: Ek wou hê  ... 

5.KLARA: (VAL HOM IN DIE REDE, SARKASTIES)   Jy wou hê dat ons die hartklop 

van Afrika hoor!  Jy wou hê dat ons iets wonderlik en uniek beleef. Nou ja, 

hier hét ons dit nou: die wonderlike en unieke ervaring om voor ons oë te 

sien hoe ‘n man deur ‘n krokodil aangeval word ... (AL HOE MEER 

HISTERIES)  om te hoor hoe hy skree, om te sien hoe rooi die water word 

van sy bloed, om sy laaste oomblikke te beleef  ... die unieke Afrika-ervaring 

van dood en geweld, eerstehands! Wonderlik!  

6.LUCAS: (SEERGEMAAK)  Klara, hoe kán jy so wreed wees?  
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7.KLARA: Wreed?   Ék is wreed? O, maar natuurlik!  Dit is mos ék wat beplan het om 

hierheen te kom, dit is ék wat op ‘n bliksemse mokoro wou klim, dis ék wat 

na “Die Paradys” wou kom! 

8.LUCAS: (STIL) Is dit die vrou met wie ek getrou het? 

9.KLARA: (YSIG)  Is jý die man met wie ek getrou het? Die man wat voor die kansel en 

my ouers belowe het om my te beskerm en te versorg?  Die man wat sy 

bruid op hul wittebrood vir die krokodille wil voer? 

10. LUCAS: Jy is nou bitterlik onredelik. 

11.KLARA: Ek is nie onredelik nie, Lucas. Ek is nugter en ek is prakties. Wat gaan ons 

nou maak?  Geduldig met die stroom afdryf tot in die see? 

1. LUCAS: (IRONIES) Die Okavango kom nooit by die see uit nie, die meeste water 

syfer weg of word opgeneem deur die plantegroei ... net 2% van die water 

mond uit in die Ngami-meer ... 

2.KLARA: (SARKASTIES) Uiters interessante inligting, ek moet sê. Net jammer dat jy 

nie die detail van  jou navorsing voor die tyd met my gedeel het nie. As jy 

hét, sou ek jou seker kon inlig dat dat daar ook krokodille in die Okavango is, 

krokodille en seekoeie wat mense aanval.  En op die land is daar leeus en 

olifante. Maar let wel, meneer en (MET KLEM)  mevrou Malherbe - vir ‘n leeu 

moet jy nie weghardloop nie, jy moet hom vierkantig in die oë kyk en harder 

as brul as hy.  Vir ‘n olifant moet jy wel weghardloop, as jy vinniger kan 

hardloop as hy, en onthou, hardloop teen ‘n hoek van 90 grade weg, en klim 

dan in ‘n boom. As jy teen ‘n hoek van 30 grade swenk, is dit verby met jou. 

3.LUCAS: (BEDEES) Sarkasme is wen nooit ‘n argument nie, Klara, dis net  

simptomaties van ‘n gebrek aan intelligensie. 
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4. KLARA: (SNAK NA HAAR ASEM, BLAAS DAN STADIG HAAR ASEM UIT) 

5.LUCAS:  As jy nugter en prakties wil wees,  wat stel jy voor moet ons doen? Moet ons 

aan wal probeer gaan? Van die mokoro afkom en land toe swem? 

6.KLARA: (MEER BESADIG) Ons kan nie in die water afklim nie. Ons weet nie of die 

krokodil nie nog in die nabyheid is nie. Of ‘n seekoei.    

7.LUCAS: (NUGTER) Ja. Ek is ook nie seker of die rivieroewer veiliger sal wees  nie.  

Dit is al amper donker, daar kan dalk leeus ... 

8.KLARA: (DRINGEND)  Waar is ons rugsakke?  Waar is ons bagasie wat by Wakhiri 

se voete was? My selfoon was in my rugsak! 

BYK:   VROETEL ROND OP BOOT 

1.LUCAS: (GELATE) Dis ook weg, dit moes saam met Wakiri van die boot afgeval het 

...  

2.KLARA: (BEGIN WEER SAGGIES HUIL) 

3.LUCAS: Klara ... Klara, kom hier, ek wil jou vashou! 

4.KLARA: (SKREE)  Los my uit! Moet nooit weer aan my raak nie, nooit nie! Hoor jy wat 

ek sê, Lucas, los my uit! 

5.LUCAS: Goed, goed ...ek sal nie!  Maar kan ons nie net  soos redelike mense dink 

wat die beste ding is om te doen nie? 

6.KLARA: (DRIFTIG) Daar is niks wat ons kan doen nie, Lucas, niks. Niemand gaan 

ons mis nie, nie voor  Dinsdag nie. 

7.LUCAS: Ons kan baie doen deur net kalm te raak, nie verwyte rond te slinger nie. 

8.KLARA: (KALM, MAAR ONDERDRUK) Nou goed, ek is kalm.  Ek is so kalm soos die 

dood.  Ek verwyt niemand nie. Nie vir jou nie, en ook nie vir myself wat so ...   

(AL HOE MEER HISTERIES EN HARDER) so onnosel was om my te laat lei 
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deur jou nie! (STILLER) En vreemd genoeg, in hierdie kalmte besef ek daar 

is niks wat ons kan doen nie. Ons kan net op hierdie stuk stomp bly sit en 

wag. En dryf. 

9.LUCAS: Nou goed, dan doen ons dit. Ons sit op hierdie stuk stomp en ons wag. En 

ons dryf.  Ten minste stem ons nou saam wat ons kan doen. 

10.KLARA: Ons het nie kos nie, en ook nie water nie. Hoe lank dink jy gaan ons kan 

uithou sonder kos en water?  

11.LUCAS: Tot Dinsdag.  Mens gaan nie so gou dood sonder kos nie, en hier ís water. 

Baie water. 

12.KLARA: Vuil water, vol bilharzia en muskietlarwes en ander besmettings. 

1.LUCAS: Skoon water, lopende water sonder die besoedeling van fabrieke en 

industrieë. Ons kan dit drink,  ten minste sal ons nie dors word nie. 

BYK:  ‘n LANGDURIGE STILTE, NAGGELUIDE WAT MEER PROMINENT EN 

GEVARIEERD WORD, KRIEKE 

2.KLARA:  Lucas?   

3.LUCAS: Ja, Klara? 

4.KLARA: (STIL EN KALM, HARTSEER) Dit was verskriklik ...  Ek kan nie die beeld uit 

my kop kry nie ... Wakhiri ...  hy was ‘n wonderlike man, ek het van hom 

gehou! 

5. LUCAS: Ja. Ons sal seker vir baie lank nie hierdie beeld uit ons koppe kry nie. 

6.KLARA: Wat het van hom geword?  Dink jy ... dink jy  hy is  ... 

7.LUCAS: Ja, Klara, ek dink hy is dood. 

8.KLARA: Te minse leef ons. 

9.LUCAS: Ja, ons leef. 
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10.KLARA: Maar hoe sal ons voortaan leef, Lucas?   Hierdie gebeurtenis, ons ... hierdie 

wittebrood gaan van nou af altyd deel van ons lewens wees! Ons hele lewe 

is nou ‘n  herinnering aan wat gebeur het ... ás ons dit oorleef. 

10.LUCAS: Ja, Klara, ek weet presies wat jy sê.  Ons kan nog enige oomblik aangeval 

word, deur die Duikboot óf ‘n ander krokodil.  Of ‘n seekoei.  Ons kan wal toe 

dryf en ons kan niks daaraan doen nie.  Ons kan deur ‘n olifant bestorm 

word, ons kan doodgaan van ontbering en die son. Ons is nié veilig nie.  En 

ás ons gered word, sal jy jou wittebrood onthou as ‘n nag van hel. (BITTER)  

En ek wat jou in hierdie hel gesit het. Jy sal dit nooit vergeet nie. 

11.KLARA:  Wat sê jy vir my? 

1.LUCAS: Dat jy in hierdie tyd, terwyl ons nog leef, terwyl ons soos skipbreukelinge op 

‘n mokoro ronddobber, moet besluit of jy getroud met my wil wees. Of ons as 

man en vrou hier sal weggaan. 

2.KLARA: Dit geld ook vir jou, Lucas.  (STILTE)  (ONSEKER) Wil jy met mý getroud 

wees? 

3.LUCAS: Dit moet ek ook in hierdie nag besluit, Klara. 

 

BYK:   DOOF NA HARDERWORDENDE NAGGELUIDE,  OOK DIE VERAF BRUL 

VAN ‘N LEEU, DOOF NA STILTE 

(TYD: OMSTREEKS MIDDERNAG) 

 

BYK:   KLOTS VAN WATER TEEN BOOT, NAGGELUIDE  
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4.LUCAS:  (GEDAGTESTEM, AAN ‘N SLAPENDE KLARA, LIEFDEVOL EN TEER)  

Klara, my liefling, kyk hoe rustig lê jy nou en slaap hier teen my skouer ... 

Watter aaklige dag! En dit ná gister, ons troudag, ons huweliksnag!  

Gisternag was jy so sag en innig, so dierbaar en liefdevol, en vurig...  Daar 

was niks van die kwaai Klara in jou nie! Jy het my soos ‘n man laat voel, jou 

man en jou minnaar ...  Is dit net omdat jy in die luukse van ‘n deftige suite 

was?  Kan ek jou net gelukkig maak as jy al die weelde van die wêreld om 

jou het?  Sal jy ook sag en innig teenoor my kan wees as die wêreld en sy 

probleme ons tref? Of kan jy net gelukkig wees as alles volgens jou 

beplanning verloop?  Hê, my Klaartjie Melaartjie? 

 

BYK:   KLOTS VAN WATER, ‘N NAGUILTJIE SE GELUID  

 

1.LUCAS: (GEDAGTESTEM)  Kyk hoe skitterend is die nag, ‘n duisend sterre wat 

vonkel en leef ... Dit is ék wat ons in hierdie ellende gedompel het!   Hoe kon 

ek so dwaas opgetree het?   Dit was werklik kinderagtig om te dink dat ek vir 

Klara kon dwing om teen haar natuur op te tree, om haar met geweld, en ten 

alle koste, op ‘n natuurvakansie te neem. EN  om  aan te neem dat sy 

daarvan sal hou, soos wat ék daarvan hou.  Tekkies en jeans ... Ek dink 

Klara moes spesiaal vir haar gaan tekkies koop!  Liewe vader, wat het ek 

gedink?   En nou sit ons hier,  redddeloos op die water.   Is dit nou die ideale 

wittebrood? Dit waaroor ek gedroom het?  Sot!  Ek hét die belofte voor almal, 

en veral vir Klara, gemaak dat ek haar sal eer en beskerm, dat haar lewe 

belangriker is as myne ... en kyk waar is ons nou?  Kon ek my 
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huwelikskbelofte nie eens vir twee dae nakom nie?   En sê nou net dit was 

Klara wat van die mokoro gestamp is, of afgeval het ... Hoe sou ek dit aan 

haar ouers, haar vriende kon verduidelik het?  En hoe gaan ons vorentoe, ás 

ons hierdie nag oorleef, as ons nog twee, drie dae kan oorleef?  (STILTE)  

Wat stel jy voor, Klaartjie Melaartjie, my liefste ding ...? 

 

BYK:   GEDAGTEPRAAT DOOF UIT, KLOTS VAN WATER TEEN DIE BOOT 

 

2. KLARA:  (GEDAGTESTEM, AAN ‘N SLAPENDE LUCAS, LIEFDEVOL EN TEER)   

Lucas, jy het nou ook uiteindelik aan die slaap geraak... Ek was bewus 

daarvan dat jy my in jou arms toevou toe ek aan die slaap geraak het, en ek 

het nie omgegee nie ... Ek was so moeg, so hartseer, so oneindig moeg ...   

Jou arms het my vasgehou, ek kon jou hart voel klop onder my wang ...  

Lucas, ek wéét dat jy nie hierdie ramp voorsien het nie! Ek wéét dat jy die 

beste vir my wil hê!  Jy is nie baie realisties nie, jou drome hardloop met jou 

weg, my liefling, maar ten minste hét jy drome en ideale!  Ek ken soveel 

mans wat net jaag na sukses en mag en geld en alles wat hulle bymekaar 

kan maak en waarmee hulle wil spog:  Mooi vroue en minaresse, duur 

motors en mag en status ... Jy is nie só nie, Lucas!  Ek weet dat jy eerlik is 

tot jou siel, dat jy nie verblind word deur materiële dinge nie en dat jou 

integriteit onbesproke is, en dit is alles redes waarom ek jou bewonder, 

waarom ek jou liefhet ... Geen ander man het nog ooit met soveel respek en 

bewondering, en ja, liefde, na my gekyk as jy nie.  En dan kan jy soms so 

bitterlik snaaks wees, my Lief,  ... jy sien áltyd die  humor in ‘n situasie raak.  
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Wat sal jy in hierdie geval raaksien waaroor ons kan lag?  Sal ons ooit weer 

saam kan lag ná hierdie nag van hel en verskrikking? 

 

BYK:   KLOTS VAN WATER, ‘N UIL WAT VERAF HOE-HOE 

 

1.KLARA:  (STEEDS IN GEDAGTESTEM): Ek het vroeër vandag verskriklike dinge vir  

jou gesê ... ek weet nie of ek dit bedoel het, en of dit uit skok en skrik was 

nie.  Ek kán dit nie bedoel het toe ek gesê het jy mag nooit weer aan my raak 

nie.  En ja, ek wás wreed en onbillik en hardvogtig. Ek het soos ‘n heks 

geskree, ek was bitsig en venynig ... ek was háátlik. Is dit hoe ek regtig is?  

Is dit hoe ek reageer as dinge verkeerd loop, al dink ek dat ek koel en kalm 

bly in ‘n noodsituasie?  Wat sou ek gemaak het as dit JY is wat van die 

mokoro geval het, deur die krokodil aangeval is?  Hoe sou ek met my lewe 

kon voortgaan?  

Ek weet jy het my lief, maar kan jy my werklik nog liefhê na hierdie nag 

waarin ek so ‘n swakkeling was?  Nadat jy gesien het wie ek werklik is?   Ek 

is skaam, my Liefling, ek wou jou koningin wees, jou koningin van Skeba, 

maar ek is dit nié ...  (LAG ‘N BIETJIE IRONIES) Dis nie wáár dat  die 

koninigin van Skeba haar ou skoene vir my kan agterna gooi nie ...  Ag, my 

Lief, my liefste Lucas, ek is jammer! Wat stel jy voor ...  hoe lewe ons na 

hierdie nag ... ás ons dit oorleef?  

 



 

38 

 

BYK:   GEDAGTEPRAAT DOOF UIT, KLOTS VAN WATER TEEN DIE BOOT, 

KRUISDOOF NA VROEGOGGENDGELUIDE, DIE SKRIL GEFLUIT VAN ‘N 

VOËLTJIE 

 

2.LUCAS: (SAGGIES)  Klara,  is jy wakker? 

3.KLARA: (WORD WAKKER)  Lucas?  Is ... is ons ... (WORD HEELTEMAL WAKKER)  

Is ons nog steeds op die water?  (SKIELIK)  O, eina my nek is styf ... My hele 

lyf is seer! 

4. LUCAS: Ja, ons kon nie werklik gerieflik lê nie.  Maar kyk, ek wil hê jy moet iets sien 

... 

5.KLARA: Wat? 

6.LUCAS: Kyk, kyk hier voor ons, op die wal ... daar tussen die bome ... 

7.KLARA: Waar?   (SKIELIK)  O, ek sien!  Kameelperde!  Drie van hulle.  Hulle staan vir 

óns en kyk!  Kyk hoe naby is hulle! 

8.LUCAS: Mens kan amper hul oogwimpers tel, so naby is hulle.  

1.KLARA:  Is hulle nie bang vir ons nie? 

2.LUCAS:  Hulle weet seker dat ons vir hulle geen bedreiging inhou nie. Dit is net ‘n 

bedreigde dier wat agressief is. 

 (STILTE)  

3.KLARA:  Het ons in die nag nader aan die wal gedryf? 

4.LUKAS:  Dit lyk so, ja. 

5.KLARA: (DROMERIG)  Dit lyk soos ‘n toneel uit die Kinderbybel van toe ek klein was 

... daar was ‘n tekening van kameelperde wat nét so gelyk het het, in Eden. 

6.LUCAS: (SINIES) Die Paradys. 
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7.KLARA: Ja, die Paradys. 

8.LUCAS: Voor die Sondeval. 

9.KLARA: Ja. 

(STILTE)  

10.KLARA: Lucas? 

11.LUCAS: Ja? 

12.KLARA:  Ek het in die nag wakker geword ... 

13.LUCAS: Ja? 

14.KLARA: Ek het gedink oor wat jy gesê het. 

15.LUCAS: Wat het ek gesê? 

16.KLARA: Dat ek moet besluit  of ... Of ons huwelik  moet voortgaan hierna  ...  ná ons 

wittebrood ... 

17.LUCAS: (VAL KLARA BRUUSK  IN DIE REDE)  Ek wil nie nou hoor wat jy gedink het 

nie, Klara. Want weet jy, ék het ook gedink, maar ek het nog nie klaar gedink 

nie.  Laat ons maar eers kyk of ons hierdie volgende twee dae kan oorleef, 

hier kan oorleef of met mekaar kan oorleef. Ons kan later praat. 

1.KLARA: (BEDEES)   Nes jy wil ... 

1.LUCAS: Ek dink ons moet probeer om op die rivieroewer te kom.  Ek hou nou al ‘n 

rukkie die water en die omgewing dop.  Hier is geen teken van enige 

aktiwiteit in die water nie, hier is nie ‘n seekoei of ‘n krokodil in die nabyheid 

nie. Die water is vlak, ek sal jou help. 

2.KLARA: En die oewer? Hoe weet jy dit is veilig daar?  

3.LUCAS: Dink jy die kameelperde sou so rustig gestaan het as daar ‘n trop leeus in die 

nabyheid was? 
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4.KLARA:  Seker nie. 

5.LUCAS: Sal ons gaan?   Dan is ons ten minste op vaste aarde. In die mokoro kan ons 

net verder wegdryf van die basiskamp. Ons kan kyk of ons iets te ete kan 

kry, vrugte of iets.   

6.KLARA: (ANGSTIG) Is jy seker? 

7.LUCAS:  (BESLIS) Ja, ek is seker. As daar gevaar is op die land, kan ons altyd 

teruggaan na die mokoro.  Maar ons kan sekerlik nie nóg ‘n nag op die 

mokoro deurbring nie. Ons kan nie  in die donker sien wat in die water 

gebeur nie, ons kans op die land is beter. 

8.KLARA: Jy is reg.  

9.LUCAS: Kom ek help jou. Ek sal eerste afklim, en dan kan ek jou aftel. 

 

BYK:   WATER WAT SPAT SOOS WAT LUCAS IN DIE WATER KLIM 

10.LUCAS: Kom, ek het jou. Ek dra jou wal toe. Maar jy gaan wel nat word 

 

BYK:   WATERGELUIDE, IEMAND WAT DEUR WATER LOOP 

11.KLARA: Jy het nou die aand vir my gesê jy sal my op die hande dra. 

1.LUCAS: (GEE  ‘N SARDONIESE LAGGIE)  Ek kom my beloftes na. 

2.KLARA: Al jou beloftes? 

 (STILTE, NET DIE GELUID VAN WATER.) 

3.LUCAS:  So ja, hier is ons. Veilig aan wal. Sien jy, die kameelperde het skaars 

weggeloop, hulle is steeds rustig. 

4.KLARA: En nou? 
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5.LUCAS: Nou wag ons.  En ek hou my oë oop. Ons kyk na die water en ons kyk om 

ons rond.  Ek gaan in daardie hoë boom klim om te kyk of ek iets kan sien. 

Dalk sien ek die radio-antenna van Machaba.  As ek dit sien, kan ons dalk 

terugstap, só ver is ons nie weg nie. 

6.KLARA: Ek sal kyk of ek iets kan sien wat eetbaar is. Maroelas of stamvrugte ... ek 

weet hoe lyk stamvrugte. 

7.LUCAS: (MEER TOEGEEFLIK)  As jy êrens roereier en roosterbrood aan ‘n boom 

sien hang, mét ‘n bietjie brosgebraaide spek, kan jy dit maar pluk. 

8.KLARA: (LAG VERSIGTIG)   Ek gaan my bes probeer. 

9.LUCAS: Nou toe, ek gaan in die boom klim.  Jy het my mos reeds gesê jou 

vaardigheid met boomklim het nie na behore ontwikkel nie 

10.KLARA: Ja, dit is so. 

11.LUCAS: Hou jou oë oop, oral om jou! 

12. KLARA: (VERSIGTIG) Lucas  ...  voordat jy in die boom klim ... 

13.LUCAS: Ja, Klara? 

14.KLARA: Ek wil iets vir jou sê ....  Wat ek sê, hoef jou glad nie te beïnvloed nie, nie een 

van jou besluite nie. 

15.LUCAS: Ja? 

1.KLARA: Ek wil sê wat ek gisternag gedink het ... 

2.LUCAS: Ja? 

3. KLARA: (ONSEKER) Ek wil sê dat ek glo dat dit wat met ons gebeur het, gister ...  

(MET MEER OORTUIGING) Ek glo dat gister se gebeure die ergste is wat 

ooit met ons sal gebeur.  Niks kan erger wees as wat ons oorgekom het nie 

... 
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4. LUCAS: (BIETJIE BRUUSK)  Hoe kan jy dit sê, Klara?  Hoe weet jy wat die toekoms 

vir ons inhou?   Wat weet jy van dood, van siekte ... hoe kan jy so iets sê? 

5.KLARA: Lucas! Dit is wat ek glo!  En ek wil dit glo! Ek glo dat hierdie ramp ons 

grootste krisis sal wees!  En as ons nóú die sterkte en kalmte van gees het 

om hierdie trauma te verwerk, as jy oor jou hart kan kry om my te kan 

vergewe vir alles wat ek vir jou gesê het, dan het ons reeds ons grootste 

struikelblok oorwin. ALLES wat hierna met ons sal gebeur, sal ons dan 

makliker kan hanteer, omdat ons weet ons kán! Maar dan moet ons dit wel 

nou hanteer en verwerk. 

6.LUCAS: (ERNSTIG) Glo jy dit regtig, Klara? 

7.KLARA:  Ja!  En terwyl ek nou praat, wil ek vir jou sê dat ek jammer is! Ek het nie 

bedoel wat ek alles gesê het nie!  Ek het geskrik vir myself, ek was aaklig. En 

wreed.  As jy ons verhouding wil beëindig, dan weet ek waarom. En ek kan 

jou nie kwalik neem nie. 

8.LUCAS: (VERTEDEREND) Klara ... 

9.KLARA: Gaan klim in die boom.  Kyk of jy vir ons ‘n toekoms sien, ek wag vir jou hier 

onder. 

10.LUCAS: Klaartjie, kom eers hier. Kom na my toe. 

 

BYK:   OMHELSING, KLARA WAT DIEP SUG 

 

1.LUCAS:  Klara ... 

2.KLARA: Gaan klim in die dekselse boom, Lucas, ek wil hê jy moet ons vat na ‘n plek  
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waar ons kan gaan aanmeld wat met Wakhiri gebeur het.  Ek wil op ‘n plek 

kom waar ek kan stort. En koffie drink. En eet. En slaap.  In daardie 

volgorde.  En dan wil ek my wittebrood voortsit. Net hier waar ons is, in die 

Paradys. Net nie op ‘n mokoro nie. Nie nou dadelik op ‘n mokoro nie ...  Is dit 

reg so, my man? 

 

BYK:   DOOF UIT 

 

Temasmusiek  :Kraaitjie Melaaitjie van Herman van den Bergh 


