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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MENSE WAT PRAAT IN DIE A/G, 

GETJIRP VAN VOËLS WORD LUIDER 

1. KONSTABEL : More, Kaptein. 

2. KAPTEIN : Wag, ek ken jou mos? Jy is die konstabel van, laat ek dink, waar het 

ek jou laas gesien? 

3. KONSTABEL : Ons het saam gewerk, Kaptein. ŉ Jaar of so gelede. Onthou Kaptein 

dan nie?  

4. KAPTEIN : Wag, moenie my sê nie, ek sal nou onthou. Ja, dit was daar by die 

skool. Jy's reg, dit was ŉ jaar terug, in die winter. Jy was die eerste 

op die toneel. Jou naam, dit sal my nou byval? 

5. KONSTABEL : Einste, Kaptein, die skietery op die skoolgrond.  

6. KAPTEIN : Iets soos Januarie? Jou naam, bedoel ek? 

7. KONSTABEL : April, kaptein. Ek is Konstabel April. 

8. KAPTEIN : Ja, ek onthou nou. Wel, Konstabel April, wat het ons hier? 

9. KONSTABEL : Die oorledene is daar agter. In die voëlhok. 'n Ouer vrou, ek reken 

iewers in die sestigs. 

10. KAPTEIN : Slegte manier om die dag te begin. (BLAF LAG) Vir haar, altans. 

11. KONSTABEL : (VERLEË LAGGIE) Haai, Kaptein, dis bietjie rof! 

12. KAPTEIN : Sal beter wees as ek eers koffie gekry het. (BIBBER) Magtig, dis 

koud! (SNUIF) Wat weet ons? Is jy seker sy's dood? 

13. KONSTABEL : Daarvan is ek darem seker. Sy's sommer so blou in die gesig. 

Stokstyf gevries, lyk dit my. 

14. KAPTEIN : Is forensies hier? 
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1. KONSTABEL : Ja, Hamel is hier. Ek het hom gesê Kaptein is op pad. Hy wag daar 

in die voëlhok. 

2. KAPTEIN : Wie het haar gekry? 

3. KONSTABEL : Haar man, hy is hier iewers. So 'n vaal klein oompie in 'n groen trui. 

Daar, hy staan onder die boom. 

4. KAPTEIN : Ek wil eers na haar gaan kyk voor ek met hom praat. Stap voor, wys 

my waar sy is. En dan kyk jy of jy vir my koffie kan kry. Swart, drie 

suikers. In ŉ beker. 

5. KONSTABEL : (SPOTTEND) Laat nag, Kaptein? 

6. KAPTEIN : Kom ons praat nie daaroor nie.  

BYK  : VOËLS SE GERAAS WORD MEER INTENS, TWEE STELLE 

VOETSTAPPE OP GRUIS BEWEEG NADER AAN VOËLHOK  

7. KONSTABEL : Die sy-ingang is op regterkant. Sy lê teen die voorste hek. Mens kan 

nie daar in nie. Ons moet regs-om gaan. 

BYK  : KNARS VAN SKARNIERE VAN VOËLHOK SE HEK  

8. KAPTEIN : Magtig, Hamel, hoe het jy voor my hier aangekom? 

9. HAMEL : (SARKASTIES) Ek slaap in my eie bed. 

10. KAPTEIN : (SNORK) Nou goed, stap my deur die scene. Wat het ons hier? 

11. HAMEL : Reg, iewers in die nag het sy by die voëlhok ingestap. Sien, daar lê 

haar flitslig, so dit was al donker. Flits is aan, maar die battery is pap. 

Sy het dit aangesit maar nie weer afgesit nie. 

12. KAPTEIN : Hoekom? 

13. HAMEL : Hoekom wat? 

14. KAPTEIN : Hoekom het sy in die nag in die voëlhok ingegaan? 
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1. HAMEL : Daai is jou job om uit te vind. Ek vertel net wat ek hier lees. Jy moet 

maar self loop krap. Dis waarvoor hulle jou betaal. 

2. KAPTEIN : Gaan aan. 

3. HAMEL : Sy moes geval het. Tien-teen-een gegly in die voëlstront, as jy my 

vra. Kyk daar, die streep wat haar skoen gemaak het. En sy het erg 

seergekry. Kyk hoe skeef is haar been gebuig, sommer so verkeerde 

kant toe. Definitief gebreek.  

4. KAPTEIN : En toe? 

5. HAMEL : Sy't probeer uitkom, kyk die sleep merke. Al die pad na die hek toe. 

En kyk haar naels, 'n paar is gebreek. Seker soos sy probeer het om 

haarself regop te trek. Jy kan self sien die draad is gerek. As ek moet 

speculate sou ek sê sy't nie weer opgestaan nie. Nie met daai been 

nie. 

BYK  : KONSTABEL SE VOETSTAPPE OP DIE GRUIS BEWEEG NADER 

AAN DIE VOËLHOK 

6. KONSTABEL : Jou koffie, Kaptein. 

7. KAPTEIN : Is dit warm? 

8. KONSTABEL : Ja, Kaptein, soos bestel. 

9. KAPTEIN : (SUIG AAN KOFFIE, SUG BEHAAGLIK) Dis beter! 

10. HAMEL : Sal maar moet wag vir patologie om te sê oor die oorsaak van dood. 

Maar as jy my vra, is verkluiming hoog op die lys. Ek sit geld daarop. 

Daar's nie bloed of enige sigbare wonde nie...of wat sê ek? 

11. KONSTABEL : Dis nogal ŉ gruesome manier om te gaan. 

12. KAPTEIN : Tensy sy 'n hartaanval gekry het? Maar ja, ek sien nie bloed nie. 
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1. HAMEL : Kan ons haar omdraai, as jy klaar gekyk het? Die fotograaf was al 

hier. Hy't alles wat hy nodig het, so daai is jou call. 

2. KAPTEIN : Rol haar om, ja. 

BYK  : VOËLS TJIRP MEER INTENS 

3. HAMEL : (STEUN VAN DIE MOEITE) Soos ek gesê het, geen sigbare wonde 

nie. Maar dok Verster moet maar self kyk en sê wat hy dink. 

4. KAPTEIN : Stem, verkluiming lyk die logiese oorsaak. 

5. HAMEL : Reg, ek gaan spore maak. Tensy jy my nog hier nodig het? Ek het 'n 

call-out van anderkant die berg. 

6. KAPTEIN : Nee, skuif jy maar. Ek het genoeg gesien, die geraas maak mens in 

elk geval gek. Ek gaan met haar man praat. Ek wil weet waar hy was 

toe sy vrou lê en verkluim het in die hoenderhok. 

7. KONSTABEL : Voëlhok, Kaptein. Dis 'n voëlhok. 

8. KAPTEIN : Einste, Konstabel. 

9. KONSTABEL : Hierdie kant om, Kaptein. Die oompie is nog steeds daar onder die 

boom. 

BYK  : KAPTEIN EN KONSTABEL SE VOETSTAPPE OP GRUIS, VOËLS 

SE GERAAS VERVAAG EFFENS IN A/G 

10. KAPTEIN : (BEWEEG NADER) Meneer Visagie? 

11. BERTUS : Sommer net Bertus. Niemand noem my meneer nie. Nie vir 'n lang 

tyd nie. 

12. KAPTEIN : Nou goed, Bertus. Ek is Kaptein Bruinders en sy is Konstabel 

(BREEK AF) 
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1. KONSTABEL : Jay-Lee April. (VIR HAARSELF) Eendag sal hy nog my naam 

onthou, eendag op 'n reëndag. 

2. KAPTEIN : So, Bertus, ek weet dis 'n moeilike tyd, maar dit sal ons help as ons 

gou kan praat? 

3. BERTUS : Dis reg so. Kaptein. Vra wat jy wil weet. 

4. KAPTEIN : Het jou vrou gereeld in die nag uitgegaan om na die voëls te kyk? Of 

ten minste, na donker? 

5. BERTUS : Wel, as daar probleme was, soos 'n siek voël, ja. Of as die katte 

gepla het, dan het sy uitgegaan. Sy was baie erg oor haar voëls. Sy 

het hulle opgepiep soos babatjies. 

6. KAPTEIN : En is daar nie lig by die voëlhok nie? Ons sien sy het 'n flits met haar 

saamgedra? 

7. BERTUS : O, daar is 'n lig buite. Maar 'n flits help as jy in die hok in moet gaan. 

Daar is donker hoeke. Edith wou nie 'n skerp lig by die voëls laat 

skyn nie. Dit het hulle net ontstig, het sy gesê. Dit maak hulle nag 

weer dag. Dan sukkel hulle met die broeiery. 

8. KAPTEIN : En laasnag, was daar probleme by die voëlhok? Iets wat gemaak het 

dat sy moes uitgaan? 

9. BERTUS : Kaptein, daar vra jy my vas. Ek moes al in die bed gewees het toe 

Edith uitgegaan het voëlhok toe. Ek het niks gehoor nie. 

10. KAPTEIN : (VERBAAS) En jy het haar nie deur die nag gemis nie? Het jy nie 

agtergekom sy het nie teruggekom bed toe nie? 
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1. BERTUS : Nee, Kaptein, ek sou nie daarvan geweet het nie. Jy sien, ons slaap 

in aparte slaapkamers. Ek was al voor nege in die bed, met 'n 

slaappil. En ek slaap met my kamerdeur toe. 

2. KAPTEIN : So, lyk my jou vrou het iets gehoor daar buite in die voëlhok. Kom 

ons sê 'n kat of 'n ding. Sy besluit om uit te gaan om te gaan kyk 

maar sy kom nie terug nie. En jy weet van niks nie? Jy slaap deur dit 

alles? 

3. BERTUS : (HALF ONSEKER) Ek het nie geweet sy het in die nag uitgegaan 

nie. 

4. KAPTEIN : Sou sy jou nie geroep het nie? Dis tog logies dat sy jou sou roep? Of 

wat sê ek nou, Bertus? 

   TERUGFLITS: BERTUS EN EDITH IN DIE KOMBUIS  

5. EDITH : Bertus, jy sal weer moet vee, die stof lê nog op 'n streep, kyk hier. 

6. BERTUS : Dis die son, Edith, dis maar net hoe die son op die vloer val. 

7. EDITH : En dan is daar nog die kraan wat lek. Jy het belowe om te kyk. 

8. BERTUS : Ja, ek sal kyk. 

9. EDITH : Ek kry vanmiddag nuwe kopers vir die jonger voëls. Ons moet seker 

maak die hok is skoon. En hulle kort skoon water. Ek wil nie 'n slegte 

indruk laat nie. Mense skinder en dan verloor ek kopers. 

10. BERTUS : Ek sal die waterbakke later skoonmaak. 

11. EDITH : Jy gaan moet opskud, die werk kan nie wag nie. 

12. BERTUS : (MOEDELOOS) Net na middagete. 

13. EDITH : Daar is net te veel om te doen, jy gaan maar moet beweeg. Ek gaan 

nie op my eie by alles uitkom nie. 
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1. BERTUS : Nou goed, ek is oppad. (VIR HOMSELF) Nooit 'n oomblik se rus nie. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA DIE TUIN, VOËLS RAAS IN DIE VERAF 

A/G 

2. EDITH : En nou, dat jy so lekker in die son sit en niks doen nie? 

3. BERTUS : Ek rus ŉ bietjie.  

BYK  : 'N HOND BLAF IN DIE VERTE 

4. EDITH : Maar kyk hoe lyk die vensters, Bertus. Vol strepe. Ons kan nie dat 

die plek so vergaan nie. Ons het tog ons trots. 

5. BERTUS : Magtig, Edith, kan ek nie net vir 'n oomblik sit nie? Ek het vyf-en-

veertig jaar lank gewerk. Ek verdien nou 'n ruskans. 

6. EDITH : Werk hou mens gesond. As jy nou net op 'n hoop sit is jy een van die 

dae bedlêend. Dis nodig dat jy besig bly, dit hou jou fiks en aan die 

gang. 

7. BERTUS : Ek is afgetree. 

8. EDITH : Geen verskoning nie. Des te meer dat jy aan die gang bly. As jy eers 

begin glo aftrede beteken niks doen nie, is jy een van dae in die graf. 

9. BERTUS : (VIR HOMSELF) Miskien nie 'n slegte idee nie, dan kan ek rus kry. 

10. EDITH : Hou tog op kla, Bertus.  

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA DIE KOMBUIS 

11. EDITH : Hoekom hoor ons niks van Niel nie? Hy maak of ek nie meer bestaan 

nie. Ek wonder wanneer laas hy aan my gedink het? 

12. BERTUS : Hy is seker besig met sy eie dinge. 

13. EDITH : Te besig om sy ma te bel, ja. 

14. BERTUS : Niel sal bel as hy nuus het. 
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1. EDITH : En dis nooit nie. 

2. BERTUS : Blameer jy hom? Hy is nog jonk, ons bied hom niks nuuts nie. 

3. EDITH : So nou is dit ons fout? 

4. BERTUS : Ek sê maar net. 

5. EDITH : Het ek nie genoeg gedoen toe hy ŉ kind was nie? En hoe bedank hy 

my? Trek Kanada toe, kamstig agter 'n goeie werk aan. Maar ek 

weet van beter. Hy's net ondankbaar. 

6. BERTUS : Edith, die lewe gaan aan sonder Niel. Hy het nie veel om vir ons te 

sê nie. Jy weet dit. 

7. EDITH : Hy kan die moeite doen om die foon op te tel. 

8. BERTUS : Wees geduldig. 

9. EDITH : Wel, terwyl ons wag staan die werk nie stil nie. Die voëlhok moet nog 

skoongemaak word. 

10. BERTUS : Ja, ja, ek weet. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA DIE VOËLHOK 

11. BERTUS : (VIR HOMSELF) Verdomde voëls. Mors orals, het geen verstand nie. 

Dis net vreet en skyt van soggens tot aand. 

12. EDITH : (BEWEEG NADER) Jy moet versigtig wees met daardie tuinslang. 

Netnou spuit jy die voëls nat, en dan sit ek weer met siek voëls. Jy 

weet watter gesukkel dit is. 

13. BERTUS : (VIR HOMSELF) Ek moet die spul sommer versuip. 

14. EDITH : Wat sê jy daar? 

15. BERTUS : Praat sommer met myself. 
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1. EDITH : Jy moet mooi werk met my voëls. Hulle is al wat ek het, vandat Niel 

nie meer omgee om met my te praat nie. 

2. BERTUS : Ek het jou gesê, hy is seker net besig. Hy sal bel as hy nuus het. Ek 

is seker hy het belangrike werk. 

3. EDITH : Onthou jy, toe Niel nog klein was, hoe hy altyd agter my aangeloop 

het. 

4. BERTUS : Ja, Edith, ek onthou. 

5. EDITH : Hy was altyd by my. Wou nooit nêrens heen gaan sonder my nie. 

6. BERTUS : Nou hoekom dink jy daaraan? 

7. EDITH : Ek wonder net, hoe kom hy reg so sonder my? Hy het my altyd so 

nodig gehad. 

8. BERTUS : Hy is 'n groot man. Hy het sy eie lewe. 

9. EDITH : Ek hoop hy kom gou kuier. Ek mis my kind. 

10. BERTUS : Hoekom skryf jy nie vir hom 'n brief nie? 

11. EDITH : ŉ Brief? 

12. BERTUS : Ja, dis tog ŉ manier om met iemand te praat. En dalk skryf hy terug. 

Dis in elk geval goedkoper as heen en weer bel. 

13. EDITH : Ek dink ek sal, sommer vanaand nog. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA EDITH IN HAAR SLAAPKAMER 
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1. EDITH : (VIR HAARSELF) Ai, Niel, ek probeer vir jou 'n brief skryf, maar dit 

sukkel maar. Wat het ek tog te sê wat jou sal interesseer? Ek is 

alleen. Net my voëls hou my besig. Partykeer sukkel ek om voor te 

bly om hulle te versorg. Jou pa help, maar hy word al hoe traer. Hy 

wil net rondsit, nou dat hy afgetree is. En voor dit was hy in elk geval 

net dwangarbeid. Dis nie asof hy my ooit uit vrye wil gehelp het nie. 

Dis net oor hy skuldig voel. Maar daaroor wil ek tog nie skryf nie. Al 

wat ek aan wil dink is toe jy nog klein was. 'n Seuntjie met blonde 

hare en blou oë. Almal het altyd gesê jy is die mooiste kind. Ek en jy 

was 'n span. Ons het orals saam gegaan, terwyl jou pa...laat ek 

liewers ou koeie in die sloot los, waar hulle hoort. Ek gaan vir jou 'n 

mooi brief skryf. Ek gaan jou vertel van my voëls, hulle is soos my 

kinders, vandat jy weg is. (BEGIN SAGGIES HUIL) 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VERTREK IN DIE HUIS 

2. EDITH: : Bertus? Waar is jy? 

3. BERTUS : (OP AFSTAND) Hier in my kamer. 

4. EDITH : (BEWEEG NADER) Lê jy al? Die son het skaars gesak. 

5. BERTUS : Ek voel nie so lekker nie. 

6. EDITH : Jy sal dalk beter voel as jy op en aan die gang is. 

7. BERTUS : Wat nou weer? 

8. EDITH : Die draad aan die sykant van die voëlhok. Ek wil dat jy daarna kyk. 

Sien of jy dit stywer kan span voor dit behoorlik loskom. Die katte het 

weer kom pla. As daardie gemmer mannetjie terugkom het ek 

probleme. 
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1. BERTUS : (SUG) Ja, Edith. Ek sal gaan kyk. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA EDITH SE SLAAPKAMER, LAATNAG, 

UIL ROEP, KATTE SKREE, IN VOËLHOK BENOUDE GETJIRP 

2. EDITH : (VIR HAARSELF) Wat is nou weer aan die gang by die voëls? Het 'n 

kat so geskree? Ja, dis wat my wakker gemaak het. (HOES) Seker al 

na middernag, moet wees. Sal moet gaan kyk voor iets leliks gebeur. 

(HOES WEER) As Bertus tog net die draad reggemaak het soos ek 

gevra het. (MAAK DEUR OOP) So ja, laat ek net my flits kry. Sjoe, 

dit is ysig hier buite. (BIBBER) Ek moes my japon aangetrek het. Nou 

te laat, sal maar vinnig maak en gou gaan kyk. 

BYK  : EDITH SE VOETSTAPPE OP GRUIS, GERAAS IN VOËLHOK 

WORD MEER INTENS 

3. EDITH : (ROEP) Ek kom, my kleintjies, ek kom. (BIBBER VAN DIE KOUE) 

Hierso, laat ek net die hek oopmaak. Dan kan ek sien wat hier 

aangaan.  

BYK  : HEK SE SKARNIER RAAS 

4. EDITH : Nou wat pla hier? Is dit die katte? Laat ek hier lig...nee, ek sien niks 

nie. Ag nee, wat is dit nou met die flits, die batterye moes...wat ŉ 

gesukkel, so in die donker! Ek kan niks sien nie! (KAP FLITS TEEN 

HAAR HAND) 

5. EDITH : Die flits wil nie... (EDITH GLY EN VAL HARD, GIL VAN DIE PYN)  

BYK  : GERAAS IN VOËLHOK OORVERDOWEND 

6. EDITH : (ROEP UIT) Help! Bertus, help my! (KREUN HARDOP) 

BYK  : KATTE SKREE  
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1. EDITH : Bertus, help, jy moet help, my been! Ek kan nie opstaan nie!  

BYK  : KATTE SKREE HARDER 

2. EDITH : (STEM BEGIN VERVAAG) Bertus, help my! Help my!  

BYK  : NAGUIL ROEP  

3. EDITH : Dis so koud hier buite, help my! (STEM VERVAAG MEER) Bertus, 

Bertus (BREEK AF) 

BYK  : EINDE TERUGFLITS, DOOF NA OGGEND VAN EDITH SE DOOD, 

TERUG NA DIE TUIN SOOS TEVORE 

4. KAPTEIN : Bertus, het jy gehoor wat ek gevra het? 

5. BERTUS : Jammer, Kaptein, ek was ingedagte. Wat was dit? 

6. KAPTEIN : Ek het gesê, Edith het klaarblyklik gereageer op iets daar buite in die 

voëlhok.  

7. BERTUS : Seker, ja. 

8.KAPTEIN : (VERBAAS) En sy gaan uit en kom nie terug nie en jy slaap deur dit 

alles?  

9. BERTUS : Ja. 

10.KAPTEIN : Sou sy jou nie geroep het nie? 

11. BERTUS : Dit kan ek nie weet nie, Kaptein. Met die geraas van die voëls, as 

iemand in die hok is, kan mens niks hoor nie. En die snelweg hier 

anderkant raas net so in die nag. In elk geval, soos ek gesê het, die 

slaappil slaan my uit. 

12. KAPTEIN : Bertus, wag 'n minuut hier vir my. Ek moet gou die konstabel afsien.  
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BYK  : KAPTEIN EN KONSTABEL SE VOETSTAPPE OP GRUIS 

BEWEEG WEG VAN VOËLHOK, GERAAS VAN VOËLS 

VERVAAG NA DIEP A/G 

1. KAPTEIN : Luister Konstabel, ons moet bietjie dieper krap. 

2. KONSTABEL : Hoe bedoel Kaptein? 

3. KAPTEIN : Kyk of jy in die huis in kan glip, dan soek jy sy slaapkamer. Ek wil 

weet hoe ver dit van die voëlhok af is. En kyk sommer rond vir 

daardie slaappille wat hy van gepraat het. Op sy bedkassie of in die 

badkamer? Jy weet mos waar mense medisyne aanhou. Maar moet 

aan niks raak nie. Moenie 'n spoor los nie. 

4. KONSTABEL : Het ons nie 'n lasbrief nodig nie? 

5. KAPTEIN : Dis nie amptelik nie. Ons kyk net rond, soort van om bietjie konteks 

te kry. Neem 'n paar foto's as jy kans kry. Gebruik jou selfoon. Maak 

seker dat niemand jou sien nie. Maar moenie die foto's mail nie. Bel 

my later. Wag, vat my kaartjie, hier's my nommer.  

6. KONSTABEL : Reg, Kaptein. 

BYK  : KAPTEIN SE VOETSTAPPE OP GRUIS BEWEEG NADER AAN 

VOËLHOK, GERAAS IN VOËLHOK WORD MEER INTENS 

7. KAPTEIN : (BEWEEG NADER) Bertus, kan jy onthou hoe laat vanoggend jy op 

jou vrou afgekom het? Jy was mos die een wat haar gekry het? 

8. BERTUS : Net na sewe. Ek staan sewe uur op en gaan deur kombuis toe. Dis 

my werk om die vloer te vee, Edith hou van 'n skoon plek. Sy's teen 

dan gewoonlik al by die voëls. Mens kan die hok deur die 

kombuisvenster sien. Dis toe ek (BREEK AF) 
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1. KAPTEIN : Is daar enige iets anders wat jy vir my kan vertel? Wat jy dink kon 

gebeur het?  

2. BERTUS : Nee, Kaptein. 

3. KAPTEIN : Bertus, ek gaan jou nie verder pla nie. Nie nou nie. Maar miskien sal 

ek later terugkom. Net om 'n paar los drade vas te maak. Ek hou mos 

daarvan om my eendjies netjies in 'n ry te laat staan. Of wat praat ek 

nou? (BLAF LAG) En wag net hier onder die boom totdat die 

ambulans kom. Hulle gaan jou handtekening vra op die papierwerk. 

Dis dan al vir nou. Bel my as jy aan iets dink. Hier is my nommer. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA BERTUS IN SY MOTOR BY DIE 

LUGHAWE 

4. BERTUS : (VIR HOMSELF) So ja, daar is 'n oop parkering. Wat 'n gesukkel! 

BYK  : MOTOR BEWEEG IN PARKEERPLEK IN, ENJIN LUIER 'N 

OOMBLIK EN WORD DAN AFGESKAKEL, MOTOR DEUR GAAN 

OOP EN TOE 

5. BERTUS : (STEUN) Die plek word ook elke dag groter, mens ken skaars jou 

pad êrens heen. 

BYK  : SKRIL MOTORE VAN VLIEGTUIG WAT OPSTYG, GEDRUIS VAN 

BESIGE LUGHAWE MET DOWWE AANKONDIGING OOR DIE 

LUGHAWE LUIDSPREKERS IN DIEP A/G 

6. BERTUS : Ek hoop sy vliegtuig is betyds. Ek het nie lus vir wag nie. 

BYK  : NOG 'N AANKONDIGING OOR DIE LUIDSPREKERS IN A/G 
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1. BERTUS : Laat ek net kyk watter vlug...so ja, as daardie bord reg is, behoort hy 

nou enige oomblik uit te stap, hulle het twintig-oor geland. A, hier 

kom hy nou. Lyk nog net dieselfde, met sy lang hare en baard. 

(BEWEEG NADER) Middag Niel. 

2. NIEL : Middag, Pa. Hoe gaan dit? 

3. BERTUS : Wat kan ek sê? Nie die beste van omstandighede vir jou tuiskoms 

nie. Na...hoeveel jaar is dit? 

4. NIEL : Ek het nie getel nie. 

5. BERTUS : Sewe jaar. Jou ma het die jare getel en baie gevra, wanneer kom jy 

kuier? Maar Kanada is mos te ver vir 'n vinnige inloer. 

6. NIEL : Ja, ek weet. Nou is dit te laat. Sê dit maar. 

7. BERTUS : Ek is nie een wat verwyte ophaal nie. Hoekom sou ek? Kom, 

hiernatoe, ek het onder dak parkeer. 

8. NIEL : Ek kon regtig maar die bus gevat het. 

9. BERTUS : Ek is nou hier. Dis makliker so vir ons al twee. Dan hoef niemand 

heen en weer te bel of te wag nie. Kom, my kar is op vlak twee. 

BYK  : VOETSTAPPE, PIEPGELUID VAN KAR ALARM WAT AFGESIT 

WORD, MOTOR DEURE WORD OOPGEMAAK EN TOEGEMAAK, 

ENJIN WORD AANGESKAKEL 

10. NIEL : Wel, dankie in elk geval. 

11. BERTUS : Als reg. 

BYK  : MOTOR TREK WEG EN VERMINDER DAN SPOED OOMBLIKKE 

LATER EN KOM TOT STILSTAND EN LUIER 
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1. BERTUS : (VIR HOMSELF) Nou wat het ek met die parkeer kaartjie gemaak? 

Wag, hier is dit. 

BYK  : MOTOR TREK WEG EN BEWEEG VINNIGER, RATTE 

VERWISSEL 

2. NIEL : En hoe hou Pa dinge bymekaar? Het Pa darem hulp? 

3. BERTUS : Ek kom reg. 

4. NIEL : Ek moes vroeër kom kuier het, ek weet. Maar met die werk gaan dit 

maar rof. Ek kan nie bekostig om my oog van die bal af te haal nie. 

5. BERTUS : Soos ek sê, ek is nie een vir verwyt nie. 

6. NIEL : Ai, ek is behoorlik moeg. Ek kon nie op die vliegtuig slaap nie.  

7. BERTUS : Slaan jou sitplek agtertoe en maak jou oë toe.  

8. NIEL : Goeie idee. Ons sal later opvang. 

9. BERTUS : Die knoppie is daar aan die linkerkant. 

10. NIEL : Dankie, ek het hom. So ja, dis beter. 

BYK  : MUSIEK OP DOOF NA MOTOR WAT STADIGER BEWEEG EN 

DAN TOT STILSTAND KOM BY WINKELSENTRUM, ENJIN LUIER 

VIR 'N PAAR OOMBLIKKE EN WORD AFGESKAKEL 

11. BERTUS : Ek is nou terug. 

12. NIEL : (GAAP) Ek moes aan die slaap geraak het. Is ons...maar dis nie die 

huis nie? Dis 'n winkelsentrum. 

13. BERTUS : Ek moet gou iets kry. Ek sal net 'n paar minute wees. 

BYK  : MOTORDEUR WORD OOPGEMAAK 

14. NIEL : Wat moet Pa koop? 

15. BERTUS : Net 'n paar minute. 
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BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA MOTORDEUR WAT OOPGEMAAK 

WORD, BOTTELS KLINK TEEN MEKAAR  

1. NIEL : Dit was vinnig. 

2. BERTUS : So ja, nou kan ons huis toe gaan. 

3. NIEL : En nou, die whiskey? Twee bottels? Pa weet ek drink nie. 

4. BERTUS : Ek doen. Jou ma het nie drank in die huis toegelaat nie. Maar nou is 

dit anders. 

5. NIEL : Maar om aan die drink te gaan, op 'n tyd soos die? Dis mos...het Pa 

geen respek vir Ma se nagedagtenis nie? 

6. BERTUS : Ek sal op haar nagedagtenis drink. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN BERTUS SE KOMBUIS, 

LIGTE GEWERSKAF MET EETGEREI EN POTDEKSELS 

7. BERTUS : Net hierdie pot wegskuif, so ja. Ons eet maar hier in die kombuis, as 

dit reg is met jou? 

8. NIEL : Enige plek. Ek het toe met die begrafnisondernemer gereël. Ons kan 

die flessie met ma se as môreoggend optel. 

9. BERTUS : Is dit regtig nodig? 

10. NIEL : Is wat regtig nodig? 

11. BERTUS : Om haar as te loop haal?  

12. NIEL : Dis die regte ding om te doen. 

13. BERTUS : Ek hoop jy vat dit saam as jy huis toe gaan. 

14. NIEL : Ek dink nie so iets sal op 'n internasionale vlug toegelaat word nie. In 

elk geval, sy's in hierdie land gebore. Dit sal nie reg wees om haar 

hier weg te vat nie. 
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1. BERTUS : Wel, ek wil nie haar as hier in die huis hê nie. Die gedagte is net te 

veel. 

2. NIEL : Ma het niemand skade aangedoen nie. Al was sy ook hoe moeilik. 

3. BERTUS : Nou waarom het jy oorsee gevlug die eerste kans wat jy kon kry? 

BYK  : WHISKEY GESKINK 

4. NIEL : Ek het nie gevlug nie, dit was 'n goeie werksgeleentheid.  

5. BERTUS : Niel, kom ons wees reguit. Jy het gevlug want jy het geweet, as jy nie 

onder haar hand uitkom nie, sou sy jou versmoor het. Sy het alles en 

almal in haar visier gehad, op haar manier. Ek haal my hoed af vir 

jou. Jy was nog jonk, maar jy het die lig gesien. 

6. NIEL : Wat probeer Pa nou eintlik sê? 

7. BERTUS : Net dit wat ek sê. Jy het reggekry om te ontsnap. 

8. NIEL : Pa laat dit klink of hierdie 'n tronk is. 

9. BERTUS : Was. Dit was 'n tronk. Jou ma was tronkbewaarder. Dag na dag het 

sy my lewe bestuur. Sy het altyd iets gehad wat ek moes doen. Ek 

het nie 'n oomblik se rus gehad nie. 

10. NIEL : Was dit regtig so erg? 

11. BERTUS : (SUG) Jou ma was 'n glas-halfleeg mens. Die dag toe jy padgegee 

het Kanada toe, was daar geen buffer vir haar depressie nie. Die 

enigste ligpunt in haar lewe was haar voëls. Met tyd het ek haar kneg 

geword. Om agter haar voëls skoon te maak. En 'n duisend ander 

goed te doen. Dag in, dag uit. 

12. NIEL : Nou as dit so moeilik was saam met Ma, hoekom het Pa nie teen 

haar opgestaan nie? 
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1. BERTUS : Eers het ek...dis van lank terug. Dis nie nou van belang nie. Laat dit 

gaan, dis ou geskiedenis. Later het ek haar jammer gekry, toe sy so 

treur oor jou. Toe was dit te laat.  

2. NIEL : Te laat vir wat? 

3. BERTUS : As mens eers een maal jou siel weggee, kry jy dit nie maklik terug 

nie. 

4. NIEL : En nou is sy dood. 

5. BERTUS : Genoeg hiervan. Dit is soos dit is. Maar luister, haar goed, haar klere 

en skoene, al haar persoonlike goed (BREEK AF) 

6. NIEL : Wat daarvan? 

7. BERTUS : Ek wil dat jy dit oppak en na die kerk toe vat. 

8. NIEL : Wil Pa nie saam daardeur kyk nie? Daar is miskien iets wat Pa wil 

hou? ‘n Aandenking? 

9. BERTUS : Vat alles weg. Maak die plek skoon. Dis my nuwe begin. 

10. NIEL : Maar mens vee tog nie alles net so dood nie? 

11. BERTUS : (VAT ‘N GROOT TEUG WHISKEY, BLAAS SY ASEM UIT) Ek het 

genoeg op my hande met die verdomde voëls. Doen my daardie een 

guns voor jy huis toe gaan. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA BUITE, DIE GERAAS VAN VOËLS 

12. MEV SWART : Hallo, is hier iemand tuis? 

13. BERTUS : (BEWEEG NADER) Ek is hier. 

14. MEV SWART : U moet Edith se man wees? Is sy tuis? 

15. BERTUS : Nee, sy is nie hier nie. 
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1. MEV SWART : Dis nou jammer. Ek het so 'n maand gelede met haar reëlings getref. 

Om 'n broei paartjie te kom haal, sien? Dis vir my kleindogter se 

verjaardag. Sy word agt jaar oud, hierdie Sondag. So 'n oulike 

ouderdom. Net reg om te leer om na diere om te sien. 

2. BERTUS : Die voëls is nie meer te koop nie. 

3. MEV SWART : Maar Edith het my belowe. 

4. BERTUS : Het jy haar al betaal? 

5. MEV SWART : Nee, ek sou haar betaal wanneer ek die voëls optel. 

6. BERTUS : Nou toe, dan het jy jou tyd gemors.  

7. MEV SWART : Waar is Edith? 

8. BERTUS : Edith kom nie weer terug nie. 

9. MEV SWART : Dit is...ek sien. Maar die broei paartjie? Want kyk, dis my kleindogter 

se verjaardag. Maar ek dink ek het dit al gesê?  

10. BERTUS : Die voëls is nie te koop nie. Goeie dag, Mevrou. 

11. MEV SWART : (BEWEEG WEG, VIR HAARSELF) Wat 'n onbeskofte man, hy het 

geen maniere nie. Om my sommer so weg te jaag, mens sou sweer 

hy dink hy's iemand spesiaal. Hy's maar net 'n ou man. 'n Vaal, lelike 

ou man. 

12. BERTUS : (VIR HOMSELF) Lastige ou vrou. 

13. NIEL : (BEWEEG NADER) Wie was dit, die vrou wat nou hier verby is? Sy 

het boos gelyk. 

14. BERTUS : Iemand wat voëls wil koop. Ek het haar weggestuur. 

15. NIEL : Maar dis tog 'n goeie ding? Wat anders gaan Pa met die voëls doen? 

Pa wil hulle tog nie hou nie? 
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1. BERTUS : Die voëls is nie te koop nie. Aanvaar dit net so. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA TELEFOON WAT LUI 

2. KAPTEIN : Kaptein Bruinders hier. Wie praat nou? 

3. HAMEL : (FILTER) Kaptein, dis Hamel. 

4. KAPTEIN : Jis, Hamel, wat is nuus? 

5. HAMEL : Dog net jy sal wil hoor. Die patologiese verslag vir die voël vrou het 

pas oor my lessenaar gekom. 

6. KAPTEIN : En? 

7. HAMEL : Soos ek gedink het. Oorsaak van dood was verkluiming. 

8. KAPTEIN : En die been? 

9. HAMEL : Met die val het sy haar been gebreek. Morsaf. ŉ Mooi skoon breek. 

Maar nie dat dit haar gehelp het nie. 

10. KAPTEIN : (SNORK) Nou praat jy. En wat van die tyd van dood? 

11. HAMEL : Patologie plaas dit tussen middernag en twee uur die oggend. Meer 

spesifiek wil hulle nie wees nie. Jy weet hoe vol nonsens ou Dok 

Verster en sy mense kan wees as jy hulle in 'n blik probeer druk. 

12. KAPTEIN : So, sy gaan in die middel van die nag uit om na haar voëls om te 

sien. 'n Kat of 'n ondier maak moles onder die voëls. Sy gly in die 

voëlstront, sy val en breek haar been. Sy lê en sy skree vir hulp, vir 

hoe lank? 

13. HAMEL : Dit sal ek nou nie kan sê nie. 

14. KAPTEIN : Hoe lank vat dit vir 'n gesonde mens om te verkluim? 'n Gesonde ou 

mens, bygesê? Met 'n gebreekte been? 

15. HAMEL : Hang seker af van hoe koud dit was. 
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1. KAPTEIN : Ek het dit opgekyk. Volgens die weerkantoor het die temperatuur 

daardie nag by drie grade gedraai. So dit was bliksems koud. En die 

wind het gewaai, moenie dit buite berekening laat nie. 

2. HAMEL : Dan het dit seker nie lank gevat nie, miskien 'n halfuur. Maar nou raai 

ek maar net. 

3. KAPTEIN : Nogtans. 'n Halfuur is 'n lang tyd. As iemand jou aanmekaar roep vir 

'n halfuur lank, sal jy seker hoor? 

4. HAMEL : Wat sê jy, Kaptein? 

5. KAPTEIN : Haar man hou vol hy het 'n slaappil gedrink en deur die hele episode 

geslaap. Maar ek weet nie. Sy kamervenster is nie meer as ses 

meter van die voëlhok af nie, Miskien selfs nader. En ons het nie 

slaappille in sy kamer of in die badkamer gekry nie. 

6. HAMEL : Het jy 'n lasbrief gekry om die plek te deursoek? 

7. KAPTEIN : Nee. Die Konstabel het sommer gaan rondloer toe almal buite besig 

was. Hou dit maar vir jouself. 

8. HAMEL : So, jy dink haar man het gestaan en kyk hoe sy verkluim? 

9. KAPTEIN : Of miskien net sy ore toegedruk. Ons sal nooit weet nie. 

10. HAMEL : Dis 'n feit. Dis 'n feit. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN KOMBUIS, KETEL IS 

BESIG OM TE KOOK, BEKERS WORD UITGESIT 

11. NIEL : (BEWEEG NADER) Môre, Pa.  

12. BERTUS : Koffie? 

13. NIEL : Dankie, ja. (GAAP) Die voëls, ek kan help, sê net wat ek moet doen. 

14. BERTUS : Dis nie nodig nie. Ek sal regkom. Het nog altyd. 
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1. NIEL : Kan ons vanoggend ry om die fles met Ma se as te gaan haal? 

2. BERTUS : Ek het jou gesê, ek wil haar as nie in die huis hê nie. 

3. NIEL : Ja, ek het daaroor gedink. Miskien is die beste plek in die voëlhok. 

Tussen die voëls. Dis tog waar sy gelukkig was? 

4. BERTUS : Doen wat jy moet doen. Maar sit dit tog uit die pad uit. Ek wil nie oor 

die fles val en dit omskop nie. 

5. NIEL : Dis makaber. 

6. BERTUS : Dis hoe dit is. Ek gaan haar nie weer hier loslaat nie. Eenkeer was 

genoeg.  

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA TUIN, VOËLS WAT SAGGIES TJIRP IN 

A/G 

7. NIEL : Hoor Pa dit ook? 

8. BERTUS : Hoor ek wat? 

9. NIEL : Ek het vroeër uitgestap en na die voëls gaan kyk en dis merkbaar 

(BREEK AF) 

10. BERTUS : Wat is merkbaar? 

11. NIEL : Dis asof hulle stiller geraak het. ŉ Klomp voëls in 'n hok maak tog 

baie geraas. Maar dis so asof hulle treur. Miskien weet hulle Ma kom 

nie terug nie. 

12. BERTUS : Nee, nou praat jy onsin. Voëls het nie verstand nie. Hulle eet en 

broei en skyt en dit is dit. Niks meer nie. 

13. NIEL : Luister self. 

14. BERTUS : Hulle is net dikgevreet, dis al. 

15. NIEL : Luister. 
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1. BERTUS : Soos ek sê, hulle het niks om oor te raas nie. 

2. NIEL : Dis vandat ek Ma se as in die voëlhok gesit het, wat hulle so stil is. 

Asof hulle aan die treur is. Hulle weet dis haar oorskot. 

3. BERTUS : Genoeg hiervan, netnou begin jy jouself glo. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN KOMBUIS, BEKERS 

KLINK TEEN MEKAAR 

4. BERTUS : Kyk, ek maak nie gewoonlik ontbyt nie, jy moet jouself maar help. As 

jy iets nodig het, die winkel is net hier om die draai. Vat die kar. Ek 

gaan solank voëlhok toe, voor hulle vrek van die honger en dors. 

Dan is daar nog iets waaroor ek skuldig moet voel. 

5. NIEL : Hier is brood en eiers. Ek sal regkom. 

6. BERTUS : Soos jy wil. 

7. NIEL : Hoe laat is die gedenkdiens? 

8. BERTUS : Jy moet maar alleen gaan. 

9. NIEL : Nee wragtig, Pa doen dit nie aan haar nie. Dis die een ding wat ons 

haar skuld. Dis die een ding (BREEK AF) 

10. BERTUS : (LAAT SY ASEM STADIG UIT) En ek het min tyd oor, Niel. Dis nou 

my beurt. Ek het daaroor gedink. Ek het baie om op te maak. Meer 

as wat ek voor tyd het. Ek en jou ma was nie gelukkig saam nie. Ek 

kan nie haar lewe gaan gedenk nie. Ek het te veel jare 'n liegspul 

geleef. Dit moet nou einde kry. Ek moet leer om myself weer in die 

oë te kan kyk. 

11. NIEL : Is een kerkdiens te veel om te vra? 

12. BERTUS : Ja Niel. Hierdie kerkdiens is een te veel gevra. 
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BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN KOMBUIS 

1. NIEL : Wel, ek is op pad. Die gedenkdiens is oor minder as 'n uur. 

2. BERTUS : Doen wat jy moet doen. 

3. NIEL : Pa gaan seker sit en drink? 

4. BERTUS : Wat ek doen, maak nie regtig saak aan enigiemand nie. Maar nee, 

ek het ander goed om te doen. Ek gaan nie sit en drink nie. 

5. NIEL : Dis 'n verligting. 

6. BERTUS : Gaan nou, Niel. Jou ma se mense wag vir jou. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN TUIN, VOËLS TJIRP IN DIE 

A/G, GELUID VAN MOTORS OP SNELWEG IN DIEP A/G  

7. NIEL : Ek het die meeste van Ma se goed al opgepak. Die kerk stuur 

môremiddag iemand om dit op te tel. So toe dink ek, as Pa eers 

daarna wil kyk? 

8. BERTUS : Laat dit gaan. Het jy alles met hulle gereël? 

9. NIEL : Ja. Ek het na die diens met die dominee gepraat. Hy wou weet waar 

Pa is. Toe moet ek lieg en sê Pa is steeds te ontsteld om tussen 

mense te wees. Ek moes maar lieg. Wat kon ek doen? Hoe kon ek 

hulle vertel dat Pa nie by Ma se gedenkdiens wou wees nie? 

10. BERTUS : Niemand sal eers daaroor dink nie. Ek is niks in hulle boeke nie. 

Hulle weet nie eers van my nie. Op die meeste was ek iemand wat 

met jou ma getroud was. Ek het nie eers 'n naam gehad sover hulle 

aangaan nie. Ek was net iemand in die agtergrond wat die voëlhok 

skoongemaak het. Ek was Edith se handlanger. 



28 
 

1. NIEL : Die dominee het die gemeente gevra dat hulle Pa se privaatheid 

respekteer. 

2. BERTUS : Dis goed so. Dan los hulle my uit. 

3. NIEL : Daar was 'n brief. Onder Ma se besittings. 

4. BERTUS : 'n Brief? 

5. NIEL : Dit was aan my geadresseer, maar dit was nie klaar geskryf nie. Dit 

lyk of sy tot onlangs daaraan geskryf het. Tot net voor haar dood. 

6. BERTUS : Nou hoekom sê jy so? 

7. NIEL : Ek weet nie of ek daaroor wil praat nie. Dit was haar private skrywe 

aan my. As sy dit vir Pa wou gewys het, sou sy. Of miskien het sy? 

8. BERTUS : Sy het my niks gewys nie. 

9. NIEL : Die brief is baie...privaat. Miskien het sy nooit bedoel om dit te pos 

nie. Pa weet mos, party mense doen dit. Hulle skryf 'n brief waarin 

hulle diepste geheime ontbloot word. En dan pos hulle dit nie. Ek 

dink hierdie was so 'n soort brief. 

10. BERTUS : Dan wil ek glad nie daarvan weet nie. Ek het geen belang in jou ma 

se geheime nie. Ek het nie eers geweet sy het geheime nie.  

11. NIEL : Pa verstaan verkeerd. Sy het nie geheime verklap nie, dis net haar 

gedagtes, oor haar lewe. 

12. BERTUS : Haar lewe? 

 

 

 



29 
 

1. NIEL : Dinge soos julle verhouding. Haar gevoelens. Privaat goed. Soos ek 

sê, ek is nie seker sy het bedoel om ooit die brief te pos nie. Ek dink 

sy het dit begin as 'n brief. Maar daarna het sy soort van vir haarself 

begin skryf, haar gedagtes neergepen. Dis baie deurmekaar, maar 

ek dink ek begin van die drade optel. Dit gaan terug na die tyd toe ek 

nog klein was. Daar is goed wat ek nie verstaan nie. 'n Paar obskure 

verwysings na 'n slegte ding wat gebeur het. 

2. BERTUS : Watse slegte ding? 

3. NIEL : Sy brei nie uit nie, maar dit was iets wat haar sleg geraak het. Dit het 

haar lewe omgegooi. Altans, dis die woorde wat sy gebruik het. Weet 

Pa daarvan? 

4. BERTUS : Laat ek die brief sien, dan sal ek kan sê. 

5. NIEL : Liewers nie. Dit was ma se laaste gedagtes. Miskien moet ek dit so 

laat staan. Hoe minder ons daarin krap hoe beter. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA KOMBUIS, GLAS KLINK TEEN 

BOTTEL, GERITSEL VAN KOERANTE 

6. BERTUS : Kyk hier. Die advertensie onderaan die bladsy. 

7. NIEL : Wat, vir die bootreis? 

8. BERTUS : Op 'n tyd het ons gepraat oor so 'n reis, maar uiteindelik was dit ook 

van die kaarte af. Maar nou kan ek gaan. Niemand kan my keer nie. 

Dis my kans om alles vir 'n tyd agter te laat. 

9. NIEL : So alleen, op Pa se eie? 
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1. BERTUS : Daar sal ander mense op die boot wees, ek sal nie alleen wees nie. 

Kyk hier, daar is konserte in die aande, en 'n biblioteek. Mens sal 

nooit verveeld wees nie. In elk geval, ek is tevrede met my eie 

geselskap, was nog altyd. En ek het baie om oor na te dink.  

2. NIEL : Wel, ek weet nie, Pa het self gesê, Pa is nie meer jonk nie. 

3. BERTUS : Dis die punt, Niel. Ek is nie meer jonk nie. 

4. NIEL : Het Pa al besluit oor die voëls? Is daar iemand wat hulle sal wil 

oorneem? Ek weet Pa wil hulle nie verkoop nie, maar tog? 

5. BERTUS : Later. Vir nou voer ek hulle en dis genoeg. 

BYK  : WHISKEY GESKINK 

6. NIEL : Dis die derde whiskey. 

BYK  : GLAS WORD NEERGESIT OP TAFELBLAD 

7. BERTUS : Tel jy nou? 

8. NIEL : Ek sê maar net. 

9. BERTUS : Niel, verstaan jy niks nie? Was jy te lank weg? 

10. NIEL : Ek weet nie, hierdie skielike...ek weet nie. 

11. BERTUS : Laat dit gaan. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG VOËLHOK GERAAS, 

VOËLHOK HEK WORD OOPGEMAAK, SKARNIERE KNARS 

12. BERTUS : (ROEP UIT) Kom voëls, vandag is die dag, kom, die tronkdeur is 

oop, vlieg, vlieg! 

BYK  : VOËLS RAAS HARDER 

13. BERTUS : Kom, kom, uit met julle, gaan proe die lug daar buite, uit, uit! Almal 

van julle! 
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1. NIEL : (BEWEEG NADER) Wat vang Pa aan? Dis Ma se voëls! 

2. BERTUS : Laat hulle wegvlieg. Hulle tronkbewaarder is dood. 

3. NIEL : Dis malligheid, Pa. Hulle sal nie daar buite oorleef nie. Hulle is 

gewoond om op hok te wees. 

4. BERTUS : Al oorleef net een, is dit genoeg. Dink jy voëls wil op hok wees? Dink 

jy enige lewende ding wil toegesluit wees? 

5. NIEL : Dis wreed om hulle te laat gaan. 

6. BERTUS : Nee, Niel, dis wreed om hulle gehok te hou. 

BYK  : VOËLS SE GERAAS VERDOF METTERTYD TOT STILTE, NET 

DIE GERUIS VAN DIE SNELWEG IN DIE DIEP A/G IS 

HOORBAAR. AF EN TOE BLAF 'N HOND IN DIE VERTE 

7. NIEL : Nou hoekom het Pa dan daarmee saamgeleef as dit so erg was? Pa 

kon tog uitgetrek het? 

8. BERTUS : Dis 'n lang storie. 

9. NIEL : Ons het tyd. Dis al wat ons in oormaat het, in elk geval nou. 

10. BERTUS : My tyd is beperk. 

11. NIEL : Pa weet wat ek bedoel. Vir nou, totdat ek huis toe gaan. 

12. BERTUS : Ja, ek weet. 

13. NIEL : So miskien moet ons daaroor praat.  

14. BERTUS : Jy dink ek is 'n swakkeling wat al die jare jou ma se handperd was. 

Jy dink my kop het uitgehak, nou dat sy nie meer daar is nie. Miskien 

is jy reg. Maar daar is meer.  

15. NIEL : Waarvan praat Pa? 
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1. BERTUS : Dinge waarvan jy niks weet nie, maar wat jou ook raak. Of geraak 

het, totdat jy ontsnap het. 

2. NIEL : Pa praat in raaisels. 

3. BERTUS : Aan die begin was jou ma nie so swartgallig nie. Ja, sy was 

melankolies, maar sy was nie onredelik nie. Sy was eintlik...hoe sal 

ek dit sê, maar net behoeftig. Voor jy gebore was, was ons gelukkig, 

op ons manier. Ek het gewerk, sy het haar belangstellings gehad. Ek 

was maar altyd daar om dinge vir haar te laat gebeur. Dra dit, pak 

dat, haal hier uit, sit daar in, altyd besig om goed uit te dink vir my om 

te doen. Asof sy ongemaklik was om my te sien stil sit. Jy weet mos 

party mense is so. Hulle kan nie verstaan as mense om hulle nie 

beweeg nie. Eers het ek nie veel omgegee nie. Ek het dit maar 

gesien as haar manier om my in haar lewe te betrek. 

4. NIEL : En toe? 

5. BERTUS : Wel, alles het verander toe jy eers daar was. 

6. NIEL : Hoe so? 

7. BERTUS : Ons het begin wegdryf van mekaar af, stadig maar seker. Sy het al 

haar aandag aan jou gegee. Sy was behep met jou, altyd besig om 

seker te maak dat jy veilig is. Altyd bang jy gaan seerkry, van ‘n trap 

afval of verstik in jou kos of wat ook al, altyd iets nuuts.  

8. NIEL : Ek onthou, toe ek klein was, sy was...ek weet nie. Dit was te lank 

terug. 

9. BERTUS : Dit was vir my moeilik. Skielik was ek 'n buitestaander en julle twee 

was 'n span. 
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1. NIEL : Wat probeer Pa nou eintlik sê? 

2. BERTUS : Dinge het ontspoor. In haar brief, die slegte ding wat sy oor skryf. Dit 

het dertig jaar gelede gebeur. Jy was nog klein, so tien of wat. 

3. NIEL : Wat het gebeur? 

4. BERTUS : Ek het deurmekaar geraak met 'n ander vrou. Sy het my goed oor 

myself laat voel. Ek het gedroom van ŉ nuwe lewe saam met haar. 

En toe vind jou ma uit van die storie, ŉ vriendin het haar vertel. 

5. NIEL : So dit is wat Ma so gemaak het, Pa het 'n affair gehad? Goeie 

hemel, hoe kon Pa? Nou verstaan ek hoekom Ma so bitter was. Sy 

het die volste rede gehad. 

6. BERTUS : Ek was alleen, met julle twee wat so na aan mekaar was. Maar ek 

gaan dit nie goedpraat nie. 

7. NIEL : Ek weet nie of ek meer wil hoor nie. Dit alles maak my siek, net om 

daaraan te dink. 

8. BERTUS : Ek het 'n einde gemaak aan die hele besigheid. Dit was nie maklik 

nie, maar dit kon nie anders nie. Ek kon dit nie aan julle doen nie. Ek 

was net nie selfsugtig genoeg nie. Jy was te jonk om die las van 

geskeide ouers om jou nek te dra. 

9. NIEL : 'n Opoffering om my onthalwe? 

10. BERTUS : As jy dit so wil sien. Ek het maar stilweg aangegaan met my lewe 

saam met julle. Maar van toe af het jou ma my stadig maar seker 

versmoor. Dit was haar manier om die verwerping te verwerk. Ons 

het aangebly onder dieselfde dak, maar dit was omtrent al. 

11. NIEL : Die ander vrou? 
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1. BERTUS : Alta. Haar naam was Alta. Sy het weggetrek. Ek het nooit weer van 

haar gehoor nie. 

2. NIEL : Nou hoekom vertel Pa my hierdie dinge? Dit het tog niks met my uit 

te waai nie. Nou, na al die jare? 

3. BERTUS : Ek wil dat jy verstaan, hoe dinge was tussen my en jou ma. Ek het 

skuld, ja, maar ek het daarvoor betaal. Met rente. 

4. NIEL : Na ek weg is, Pa kon seker padgee? 

5. BERTUS : Teen die tyd toe jy weg is, was ek al te diep in die groef. Ek het nie 

die krag of die moed gehad om dinge te probeer verander nie. Ek 

was in my veilige tronk. Maar nou het die tronkdeur oopgegaan. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN DIE KOMBUIS  

6. NIEL : Dit lyk nie of Pa juis geslaap het nie. 

7. BERTUS : Ek moet seker maar slaappille kry. 

8. NIEL : Is dit 'n goeie idee? Wat van 'n glas warm melk voor bedtyd? 

9. BERTUS : Op my ouderdom moet ek gebruik wat werk, en melk gaan dit nie 

doen nie. Ek sal later uitry apteek toe, sien of hulle iets vir my kan 

gee. 

10. NIEL : Ek het kos uitgesit. 

11. BERTUS : Kos? 

12. NIEL : In die voëlhok. Ingeval van die voëls terugkom. 

13. BERTUS : Hulle sal nie terugkom nie. Hoekom sal hulle? 

14. NIEL : Om opgesluit te wees is nie ewe erg vir almal nie, en die mag van 

gewoonte, miskien, wie weet? 
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1. BERTUS : So jy dink die voëls gaan terugkom. Jy dink hulle sal eerder op hok 

wees net solank hulle kos kry?  

2. NIEL : Is dit nie ook maar hoe mense is nie? Die veiligheid van die bekende 

eerder as die ongemak van die onbekende. 

3. BERTUS : Miskien is jy reg. 

4. NIEL : Die dinge waaroor ons gisteraand gepraat het? Ek het weer Ma se 

brief gelees en ek dink ek verstaan nou beter wat sy probeer sê het. 

Oor 'n paar goed, in elk geval. 

5. BERTUS : Soos wat? 

6. NIEL : Ek dink sy het Pa probeer vergewe, nadat ek weg is Kanada toe. Sy 

wou nie meer met die verwyt leef nie. Sy was reg om oor te begin, 

maar iets het haar altyd gekeer. Miskien was die sny te diep. Miskien 

was die pyn te ver weggebêre om weer die lig te sien. 

7. BERTUS : Jy praat in raaisels. 

8. NIEL : Luister hier. 

BYK  : GERITSEL VAN PAPIERE 

9. NIEL : Ma se brief. Ek lees wat Ma geskryf het, ek dink sy sou dat Pa wou 

weet. In elk geval, dit sal help dat Pa beter van haar dink. Sy skryf 

hier: "Na jy weg is, het die son gesak op my lewe. Alles het donker 

geword. Toe dink ek, as ek probeer om jou pa 'n kans te gee om 

nader te kom, om reg te maak wat stukkend is, om iets te red van 

wat ons eens op 'n tyd gehad het, mag ek weer rede hê om aan te 

gaan. Maar dit was te laat. Hy was nie meer dieselfde mens nie, en 

ek ook nie". 
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BYK  : GERITSEL VAN PAPIERE 

1. BERTUS : Is dit al? 

2. NIEL : Is dit nie genoeg nie? 

3. BERTUS : Dis nie wat ek bedoel het nie. Ek sou meer wou hoor, ek het nooit 

geweet dat sy so oor dinge gedink het nie. 

4. NIEL : Nou weet Pa. 

5. BERTUS : Ja, nou weet ek. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA MOTOR WAT BEWEEG IN 

PARKEERPLEK IN, ENJIN LUIER EN WORD AFGESKAKEL, 

TWEE MOTORDEURE GAAN OOP EN TOE 

6. NIEL : Sal Pa regkom, so alleen? 

7. BERTUS : Nou hoekom dan nie? 

8. NIEL : Wel, dit lyk nie of Pa regtig dinge onder beheer het nie. Die tuin is 

besig om van die droogte te vrek. Pa slaap nie meer nie. Die yskas is 

leeg. Miskien moet Pa iemand kry om in te kom om die plek 

agtermekaar te hou. 

9. BERTUS : Ek sal regkom. Kom, ons moet wikkel, jou vliegtuig wag. 

BYK  : KLANKE VAN BESIGE LUGHAWE, VLIEGTUIG STYG OP 

10. NIEL : Nou dan groet ek maar, ek moet nog deur sekuriteit gaan en my 

vlug...totsiens, Pa. 

BYK  : LUGHAWE AANKONDIGINGS IN DIE DIEP A/G  

11. BERTUS : Totsiens, Niel, dit was goed dat jy gekom het. En dankie vir al die 

help met jou ma se goed. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA BERTUS IN SY MOTOR  
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1. BERTUS : (VIR HOMSELF) En nou dat alles verby is, nou moet alles weer 

begin, vir die laaste keer. Ek het Edith laat gaan, en nou moet ek my 

vrede met Alta maak. Wie weet, miskien is daar nog iets vir ons oor. 

As sy nog leef, en as sy nog met my sal praat. Ek skuld dit vir haar. 

En vir myself. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA TELEFOON WAT LUI 

2. ALTA : (FILTER) Hallo? 

3. BERTUS : Alta? Is dit jy? 

4. ALTA : Dis Alta, ja. Wie praat nou? 

5. BERTUS : Alta, dis Bertus hier. Ek weet nie of jy my nog onthou, van lank terug 

(BREEK AF) 

6. ALTA : Bertus? 

7. BERTUS : Ja, ons het (BREEK AF)  

8. ALTA : Natuurlik onthou ek jou. Al was dit lank terug. 

9. BERTUS : Dertig jaar. 

10. ALTA : Hoe het jy my in die hande gekry? 

11. BERTUS : Dit was nie te moeilik nie. 

12. ALTA : Hoekom nou, Bertus, na al die jare? 

13. BERTUS : Edith is dood. 

14. ALTA : Dood? (POUSE) Ek is jammer. 

15. BERTUS : Is jy ooit getroud, het jy kinders? 

16. ALTA : Nee, ek het nooit getrou nie. Na ek weggetrek het, was ek lank siek, 

en later...wel, toe het dit nie meer saak gemaak nie. 
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1. BERTUS : Ek is jammer. Vir al die skade wat ek aangerig het, en oor ons nooit 

regtig daaroor kon praat nie. En alles anders. 

2. ALTA : Dis ou geskiedenis. 

3. BERTUS : Ek wil jou graag weer sien. 

4. ALTA : Nou hoekom sal jy my wil sien? 

5. BERTUS : Ons moet praat oor alles waaroor ons nog nie gepraat het nie, toe jy 

skielik hier weg is. 

6. ALTA : Daar is nie veel om te sê nie. Dit was tog lank terug. 

7. BERTUS : Kan ek jou kom sien? 

8. ALTA : Ai Bertus, maak jy 'n grap? 

9. BERTUS : Ek was nog nooit so ernstig nie. 

10. ALTA : Ek weet nie of dit 'n goeie idee is nie, alles is begrawe, om nou 

weer...ek weet nie. 

11. BERTUS : Asseblief, Alta. Laat ons net gesels. 

12. ALTA : (LAG) Die ou Bertus. Ek kan hoor jy gaan nie nee vir ŉ antwoord vat 

nie.  

13. BERTUS : Wanneer kan ek kom? 

14. ALTA : Seker enige tyd, môre, of die dag daarna. Ek het nie juis 'n vol 

dagboek nie. 

15. BERTUS : Dan sien ek jou môre, so teen middagete se kant. Daar is baie 

waaroor ons moet praat. En ek dink aan 'n bootreis. 

16. ALTA : 'n Wat? 

17. BERTUS : 'n Bootreis. Maar ek sal jou alles daarvan vertel as ek jou sien. 

18. ALTA : Jy weet nie eers waar ek bly nie. 
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1. BERTUS : O ja, ek weet, jy bly in Gordonsbaai. (LAG) Ek sien jou môre. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATNAG, STERK WIND EN GEKLAP 

VAN VOËLHOK HEK WAT OOP EN TOE SLAAN  

2. BERTUS : (VIR HOMSELF) Nou wat (BREEK AF) 

BYK  : GORDYN WORD OOPGETREK, VENSTER WORD OOPGEMAAK 

3. BERTUS : Nou wie het die voëlhok se hek oopgemaak? Moet ek heelnag lê en 

luister na die geraas? 

BYK  : MAAK VENSTER TOE, HEK HOU AAN KLAP 

4. BERTUS : Moet seker die verdomde hek gaan toemaak, anders slaap ek weer 

nie vannag nie. Waar is my flits? 

BYK  : DEUR WORD OOPGEMAAK, BERTUS SE VOETSTAPPE OP 

GRUIS 

5. BERTUS : (BIBBER) Ga, maar dis koud, ek moes 'n jas aangetrek het. 

BYK  : WIND LOEI 

6. BERTUS : So, laat ek net die hek (BREEK AF) 

BYK  : KLAP VOËLHOK SE HEK TOE 

7. BERTUS : Nou waar is die knip? Dis morsaf gebreek. Dis hoekom die hek so 

slaan. Maar wie sou dit gedoen het? Ek moet seker ŉ stuk draad 

loop haal. 

BYK  : SAGTE GETJIRP 

8. BERTUS : Wat, 'n voël hier in die hok? Laat ek net die flits skyn...wragtig, aan 

die verkluim, kan seker skaars vlieg. Kom voël, kom hier! 

BYK  : GETJIRP NOU MEER DRINGEND 
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1. BERTUS : Kom, ek gaan jou nie seermaak nie, kom, laat ek jou onder my hemp 

inkry voor jy verkluim. Kom, so ja...laat ek sien of hier nog...verdomp! 

Die wind het die fles afgewaai. Die as is die hele wêreld vol! 

BYK  : WIND WAAI STERKER 

2. BERTUS : (KREUN, SNAK NA ASEM) My bors! (KREUN HARDER, PREWEL) 

Ek moet sit, ek kry nie asem nie, my bors. (HYG NA ASEM) Ek 

moet...Edith, help my, ek kan nie asem kry nie, Edith, waar is jy? 

BYK  : WIND WAAI NOG STERKER 

3. BERTUS : Edith! 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA POLISIE SIRENE WAT NADER KOM, 

DAN STILTE, MOTORDEUR GAAN OOP EN KLAP TOE, 

VOETSTAPPE OP GRUIS 

4. KONSTABEL : Môre Kaptein. 

5. KAPTEIN : Môre Konstabel. (BIBBER) Ek hoor dis al weer die voëlhok. Wat het 

jy dié keer? 

6. KONSTABEL : Jy gaan my nie glo nie, Kaptein. Dis die ou oom, hy het verkluim, lyk 

dit vir my. Nes sy vrou voor hom. 

7. KAPTEIN : Is Hamel al hier? 

8. KONSTABEL : Ja Kaptein. 

9. KAPTEIN : Verdomde déjà vu as jy my vra. Wat is die kanse? (SNUIF) Kry 

solank vir my koffie, sal jy? Voor ek ook verkluim. Swart met...maar jy 

ken mos die drill. 
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1. KONSTABEL : Reg Kaptein, in ŉ beker. Maar net voor ek gaan...so tien minute 

terug, toe lui die foon. Ek antwoord mos maar, daar was niemand 

anders in die huis nie. Dis 'n ouer dame, sy wou met meneer 

Vermaak praat. Die ou oom daar in die voëlhok. 

2. KAPTEIN : En toe, wat sê jy? 

3. KONSTABEL : Dat hy nie nou hier is nie. Sy het seker gedink ek werk hier in die 

huis. Toe vra sy dat ek 'n boodskap aan meneer Vermaak gee. 

Sodra ek hom sien. 

4. KAPTEIN : O ja? En wat is die boodskap? 

5. KONSTABEL : Dat sy nie dink dis 'n goeie idee dat hy kom kuier nie. Dat hy liewer 

nie moet kom nie. 

6. KAPTEIN : Net dit? 

7. KONSTABEL : Net dit, Kaptein. Toe lui sy af, voor ek kon vra wie sy is. 

8. KAPTEIN : Interessant. Wonder wie sy kon wees? Wat dink jy? 

9. KONSTABEL : Sal nou nie self kan sê nie, Kaptein. Miskien 'n vriendin. 

10. KAPTEIN : Ek sal jou sê wat ek dink. Ek dink die ou oom was meer van 'n bok 

as wat ons vermoed. Ek dink hy was op pad om by haar te gaan 

inloer. Hoe maklik is dit, met sy vrou wat nie meer hier is nie? 

11. KONSTABEL : Ons sal seker nooit weet nie. 

12. KAPTEIN : Dit sal uitkom. Dit soort goed kom altyd uit. 

13. KONSTABEL : Arme ou oom, darem het hy nie self die slegte nuus gekry nie. Dat sy 

hom nie meer wil sien nie. Dis hom gespaar. 
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1. KAPTEIN : (BEWEEG WEG) Klein genade. Ek gaan kyk wat daar in die voëlhok 

aangaan. Hoe gouer ons dit verby kry hoe beter. En moenie van die 

koffie vergeet nie. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VOËLHOK WAAR HOND IN VERTE 

BLAF 

2. KAPTEIN : Ons ontmoet weer, Hamel. 

3. HAMEL : Bisar, as jy my vra. Eers die ou vrou, nou die ou man. Wat is dit met 

ou mense? 

4. KAPTEIN : Nou wat het hy in die voëlhok gemaak, dink jy? Die plek is dan leeg. 

Daar's nie 'n enkele voël oor nie. Lyk my almal het weggevlieg. 

5. HAMEL : Daai is die raaisel. Soos jy sê, waar's die voëls?  

BYK  : VOËL TJIRP 

6. KAPTEIN : Wat was dit? 

7. HAMEL : Laat ek kyk. Wragtig, hier onder sy hemp. Kyk net hier, 'n blou 

enetjie. 

8. KAPTEIN : Het hy die voël kom red en toe...nee, maak nie sin nie. Hy sou tog 

nie die voël daar vanuit die huis kon gehoor het nie. Hy slaap mos 

diep, drink slaappille. 

9. HAMEL : Slaan my dronk. 

10. KAPTEIN : Wel, nou is hy en sy vrou in dieselfde plek, of wat sê ek? Soort van 

verenig, hier vanuit die voëlhok? Die voëls is seker ook daar, by die 

ou man en sy vrou. 
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1. HAMEL : Nou daai is te diep vir my, Kaptein. Al wat ek weet is dat oumense 

nie saans uit die huis gelaat moet word nie. Hulle maak net werk vir 

die res van ons. 

BYK  : MUSIEKBRUG 

 

 

DIE EINDE 

 


