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ROLVERDELING 
 

1. CLAUDE (restaurant eienaar - ongeveer 60) 
2. CAMILLE (Claude se dogter - ongeveer 30) 
3. CHEF (die kok in die restaurant, arrogant - ongeveer 40) 
4. LUPO (boef, luidrugtig - ongeveer 45) 
5. PHILIPE (koskenner, hoogdrawend en selfvoldaan - ongeveer 40) 
6. VIOOLSPELER 
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1 CLAUDE: (KUG SAGGIES) Hoe laat is dit? Dis seker amper tyd? Is alles - 

2 CAMILLE: Papa, ontspan, ons is betyds. 

3 CLAUDE:  Ah, ek sien die vioolspeler is op sy plek. Mooi so, atmosfeer is 

tog so belangrik in ‘n restaurant! 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

4 CAMILLE: Ja, alles is gereed.  

5 CLAUDE: (SNUIF DIE LUG) Ruik net die aromas uit die kombuis! 

Wonderlik! 

6 CAMILLE: Chef gaan vanaand ‘n storm opkook, dis verseker! 

7 PHILIPE: (KLOP AAN DEUR, ROEP VAN BUITE AF) Hallo, is daar 

iemand? (KLOP WEER, DRINGENDER) 

8 CAMILLE: Net ‘n oomblik! Ek kom! (MAAK DEUR OOP)   

WINTERWIND HUIL 

9 PHILIPE: Goeienaand!  

10 CAMILLE: Meneer Versteeg? Welkom by Le Voleur – kom binne! 

11 PHILIPE:  Magtig, wat ‘n grou aand! Deksels koud! 

12 CAMILLE: (MAAK DEUR TOE) Kom, dis warm hierbinne, kom staan voor 

die kaggel. Ek is so bly u het ons uitnodiging aanvaar! Om te 

dink dat die beroemde meneer Versteeg - 

13 PHILIPE: Ja-nee, julle is gelukkig dat ek op ‘n aand soos dié dit buite 

gewaag het, ek het amper gebel en laat weet ek kom nie.  
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1 CAMILLE: Dit sou ‘n tragedie gewees het, meneer Versteeg. U is tog die 

voorste koskenner in die land -  

2 PHILIPE: Dit is waar, ja, al moet ek dit self erken, ek word gereken as die 

beste. Met goeie rede ook, hoor! (LAG) Maar luister, ek staan nie 

op seremonie nie, noem my Philipe. Dit is tog ‘n informele aand, 

of hoe? 

3 CAMILLE: Reg so – Philipe. Kom, ontmoet my vader, Claude, eienaar en 

bestuurder van wat nog die gewildste restaurant in die stad gaan 

word, Le Voleur. Papa, dit is meneer – ek bedoel, Philipe 

Versteeg, die beroemde koskenner en skrywer. 

4 CLAUDE:  Bly te kenne! Wat ‘n voorreg! 

5 CAMILLE: En daar in die kombuis, ons ervare Chef, veteraan van vele 

Europese restaurante. (ROEP) Chef, groet vir meneer Versteeg! 

6 CHEF:   (ROEP VAN AFSTAND AF) Naand! 

7 PHILLIP: So vanaand is die groot aand? Die maak of breek aand? Ek 

verstaan dis waarom julle my genooi het? As eregas? 

8 CLAUDE: Wel, as jy dit so stel - ja, wat jy in jou koerantrubriek oor my 

restaurant se kos skryf gaan òf die mense hierheen lok òf ons 

gaan ons deure moet toemaak voordat hulle behoorlik 

oopgemaak het. Wees verseker, ons gaan alles uithaal om jou te 

beïndruk! 
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1 CAMILLE: Ek is seker ons restaurant gaan ‘n groot sukses wees. Mense 

gaan nog toustaan om hier te kom eet! Kom Philipe, ek neem jou 

gou op ‘n toer, terwyl ons wag vir die ander gaste. Kom ons 

begin by die kombuis. Ons het dit juis so ontwerp dat almal kan 

sien wat daar aangaan, ‘n ope boek agter glas, by wyse van 

spreke! 

2 PHILIPE: Stap gerus voor, ek volg. 

DOOF NA KOMBUIS 

KOMBUISGELUIDE 

3 CAMILLE: Soos, jy kan sien, is Chef reeds hard aan die werk. Verskoon 

ons maar, Chef! 

4 CHEF: (KORTAF) Ek het in elk geval nie tyd om te klets nie! 

5 CAMILLE: (FLUISTER) Ag jammer tog, Philipe, Chef is maar kort van 

draad.  

6 CHEF Ek het dit gehoor! 

7 CAMILLE: Jammer Chef, maar dis tog waar. Nou ja, kyk maar self, Philipe, 

al die toerusting is splinternuut, pas aangekoop en geïnstalleer, 

net die beste uit Switserland en Denemarke. 

8 PHILIPE: Indrukwekkend, moet ek toegee, nie juis groot nie, maar tog ‘n 

goed ingerigte werkplek. Inderdaad! Maar waar is die kok se hulp 

dan? 
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1 CAMILLE:  Die sous-chef het ‘n rukkie terug gebel, hy voel siekerig, so 

vanaand is Chef op sy eie. Ek sal maar inspring en help as dit te 

dol gaan, maar ek is seker hy sal regkom. (FLUISTER) Tussen 

my en jou, Philipe, Chef is maar ‘n moeilike mens, en hy verkies 

om alleen te werk, so ek dink nie hy gee te veel om nie. 

(GEWONE STEM) Eintlik is my werk voorlangs, ek bedien en 

Papa sien om na die gaste. 

2 PHILIPE: Nou goed dan, voort met die toer! 

DOOF 

3 CAMILLE: (VOETSTAPPE OP HOUTVLOER) Kom, hierlangs, dan wys ek 

jou die wynkelder. Jy is mos ook ‘n gerekende wynmeester. 

4 PHILIPE: Wel, ek ken my wyne, dit gee ek toe! Maar ek is altyd bereid om 

my kennis te deel, hoor! 

5 CAMILLE:  So, hier berg ons ongeveer ‘n duisend bottels wyn, van regoor 

die wêreld, Frankryk, Chili, California, Duitsland, Australië, Suid 

Afrika, noem maar op. En hier is selfs ‘n paar bottels vanuit 

Spanje en Portugal. (BOTTELS KLINK TEEN MEKAAR) Kyk 

hierdie een, en hierdie -  

6 PHILIPE: Besonders! Ek kan ‘n rubriek skryf net oor julle wyn. Wie het die 

wyn uitgekies? 

7 CAMILLE: Dit was my werk, ek maak ook ‘n studie daarvan, nie op jou vlak 

nie, verstaan, bloot vir my eie genot - 
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1 PHILIPE: (LAG) Miskien kan ons net hier bly, ek en jy, ‘n bottel oopmaak 

en vergeet van die klomp daarbinne - 

2 CAMILLE:  (LAG) So maklik is dit nie! Jy gaan nog moet werk vanaand. Wat 

is die gesegde, ‘n restaurant kritikus kan nooit rus nie? Het jy nie 

een keer geskryf jy slaap met een oog oop op ‘n skrefie en jou 

neus gevleuel nie? Kom ons gaan terug eetkamer toe, die tyd 

stap aan.  

DOOF NA EETKAMER 

3 CLAUDE: So wat dink jy, Philipe? Slaag ons die eerste toets? 

4 PHILIPE: Wel, Claude, dit lyk goed, sover net regmerkies op my verslag. 

5 CLAUDE: Ja, geen kortpaaie word gevat in Le Voleur nie, dit verseker ek 

jou! 

6 PHILIPE: Nou toe - kom ons hoop vir smaaklike kos en lekker wyn! Laat ek 

net reg verstaan – is vanaand dan nie julle amptelike opening 

van die restaurant nie? Waar is al die mense dan? 

7 CAMILLE: Nee – vanaand eet net ‘n paar baie spesiale gaste hier, op 

uitnodiging. Uitgesoekte gaste. En dan – natuurlik met die hulp 

van jou goeie resensie (LAG) – open ons Le Voleur se deure 

hierdie naweek. 
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1 CLAUDE: En aan atmosfeer gaan dit ook nie ontbreek nie, met ons eie 

vioolspeler! 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

2 PHILIPE: Waar sit ek? Verkieslik so dat ek die kombuis kan dophou? Sien 

hoe die kok te werk gaan. 

3 CLAUDE: Hierdie tafel is spesifiek -  

4 LUPO: (KLOP HARD AAN DIE DEUR) Maak oop!  

5 CLAUDE: Wel, dit klink of die eerste gaste opgedaag het! ‘n Paar minute 

vroeg, as jy my vra. 

6 CAMILLE: Ek sal gaan oopmaak -  

7 LUPO: (KLOP WEER HARD AAN DIE DEUR. ROEP VAN BUITE AF) 

Ek sê, maak oop! 

8 CAMILLE: Hoekom so ongeduldig, dis nog vroeg? (MAAK DEUR OOP)  

WINTERWIND HUIL  

9 CAMILLE: En wie is jy dan – 

10 LUPO: Staan opsy! Gee pad! Laat my binne! (MAAK DEUR TOE) So ja, 

nou sluit ons die deur! (DRAAI SLEUTEL IN SLOT) 

11 CAMILLE: (GIL) Oppas! Die man het ‘n pistool! 
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1 LUPO: Bly stil! Gou, trek toe die gordyne. So ja! Niemand gaan hier uit 

nie en niemand kom in nie! En die telefoon, waar is dit? Trek die 

prop uit, toe gou! Opskud. En al julle selfone, hier op die tafel, 

kom, die kêrel daar in die kombuis, syne ook. Nou toe, beweeg! 

2 CLAUDE: Waarom -  

3 LUPO: Stil! Nou luister mooi vir my. Ek gaan dit net een keer sê. Waar is 

die kluis? Waar hou julle die kontant? Gou, of ek gebruik hierdie 

pistool, ek skiet die eerste - 

4 CLAUDE: Asseblief, ons het nie kontant nie. Die restaurant se deure is nog 

nie eers oop nie, hier was nog geen gaste wat vir enigiets kon 

betaal het nie - 

5 LUPO: Jy lieg - 

6 CAMILLE: Dis die waarheid, jy kan tog sien, als is nog nuut, nog nooit 

gebruik nie. Ons het nie kontant nie. 

7 LUPO: Waar is die kluis? Opskud! Wys my die kluis! 

8 CAMILLE: Hier in die kas. Kyk self, dis leeg, net papiere en sleutels. 

9 LUPO: Julle steek iets weg! Miskien moet ek die ou man skiet om jou te 

help onthou? Is dit wat jy wil hê? 

10 CAMILLE: Maar ons het geen kontant nie, verstaan jy dan nie? Asseblief, 

laat ons net in vrede, hier is niks - 

11 LUPO: Dit is nie goed genoeg nie! 

12 CAMILLE: Kyk, ek is jammer - 



 10 

1 LUPO: Nou as julle nie kontant het nie, dan – 

2 CAMILLE: Enigiets, laat ons net in vrede, ons het niemand – hier, vat my 

hoorlosie, daar is ‘n paar note in my beursie, en ek het ook ‘n 

pêrel halssnoer -  

3 LUPO: Ga! Dis niks werd nie, goedkoop nagemaakte gemors! Dit kan 

enigiemand tog sien – en wat is hier aan die gang? Waarom is 

die plek so leeg? Waar is al die mense? Restaurante moet tog 

vol mense wees, met beursies en juwele!  

4 CAMILLE: Asseblief, die pistool, moet dit nie so rondswaai nie, iemand gaan 

seerkry! Sien, vanaand is net vir ‘n paar uitgesoekte gaste, hulle 

sal netnou opdaag, dis nou te sê as die weer dit toelaat - 

5 CLAUDE: Meneer, ons het proviand, baie daarvan, die beste en varste 

vanaf die mark, ons kan ‘n mandjie pak, Chef kan - 

6 LUPO: Maak jy nou ‘n grap? Ek wil nie ‘n piekniekmandjie hier wegdra 

nie. Lyk ek soos iemand wat wil gaan piekniek hou, en dit op ‘n 

gure aand soos vanaand? Nee! Stil! Laat my dink!  

KORT STILTE  

7 LUPO: Ek gaan nie net sommer hier wegloop nie! Julle gaan dinge die 

moeite werd maak vir my – ek het nie verniet vanaand in die koue 

uitgegaan nie. Van die aand sal ek nog iets kry, dit kan julle maar 

glo!  

8 CAMILLE:  Nou wat –  
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1 LUPO: Luister nou mooi – hier is wat gaan gebeur, as julle nie wil 

seerkry nie! Hierdie is ‘n restaurant, en by ‘n restaurant verwag 

mens om met goeie kos bedien te word. So, ek gaan aansit en 

julle gaan vir my die beste ete ooit voorsit, drie, nee vier, maak dit 

vyf gange – net die heel beste! Wat kyk julle my so aan? Asof ek 

nie van lekker kos kan hou nie? Onsin, ek is ‘n fynproewer, aan 

my ma se knie geleer! En solank ek tevrede is met die kos, kry 

niemand seer nie. Maar moet my nie vanaand kwaadmaak nie, 

nie op ‘n aand soos hierdie nie - 

2 PHILIPE: Maar dis absurd! 

3 LUPO: Nou wie is jy? 

4 PHILIPE: ‘n Spesiale gas. 

5 LUPO: Moenie met my mors nie! Ek vra weer – wie is jy? 

6 CAMILLE: Dit is meneer Philipe Versteeg, koskenner en wynmeester. Ons 

het hom uitgenooi om vanaand ‘n resensie oor die ete te skryf -  

7 LUPO: Goed so! Dis perfekte toeval – hy sal dan saam met my eet, en 

my sê wat hy dink van die kos wat voorgesit word. Maar moet net 

nie vir my lieg nie, meneer die kenner, ek verdra nie oneerlike 

mense nie! En ek beter van die kos hou wat voorgesit word, 

anders -  

8 PHILIPE: Maar hoe  - dis tog belaglik – en verregaande! 
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1 LUPO: Dis julle probleem – onthou net, ek is nou die eregas, en as julle 

my teleurstel, gaan die hel los wees! Dit belowe ek julle! 

2 PHILIPE: Nou hoe moet - 

3 LUPO: En goeie wyn daarby, net die beste! Wat jy, meneer die 

wynmeester, sal uitsoek. Geen bokswyn nie, hoor! 

4 CAMILLE: Dankie tog jy is hier, Philipe. Jy gaan ons moet help vanaand - 

5 PHILIPE: Dit is die mees bisarre situasie wat ek nog ooit - 

6 LUPO: Kom, genoeg gepraat, laat ons begin, ek is honger!  

7 PHILIPE: Dit wil vir my voorkom ons het nie juis ‘n keuse nie. Vanaand het 

brute mag die oorhand. Camille, wat het Chef beplan vir die 

aand? Enige spesiale geregte – 

KLOP AAN DEUR 

8 CAMILLE: Dis seker die ander gaste! 

9 LUPO: Doodstil! Nie ‘n geluid nie! 

NOG ‘N KLOP AAN DEUR, DAN ‘N LANG STILTE 

10 CAMILLE: Ek dink ons gaste het besluit om te loop. 

11 LUPO: So ja! Waar was ons? O ja, die kos. Ek sal self besluit wat ek wil 

eet! Waar is die spyskaart? 

12 CAMILLE: Hier is dit. Jy moet maar met Chef gesels oor die spyskaart, dit is 

sy skepping. (ROEP) Chef, ons – ons nuwe gas wil aandete 

bestel. Hy wil met jou praat, kom tog na sy tafel. 

14 CLAUDE:  Kom tog gou, Chef! 
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1 CHEF: (BEWEEG NADER) Ja, ja, ek kom - 

2 LUPO: So vanaand kook jy vir my, meneer die kok, maar besef net dat jy 

met mense se lewens speel! As ek nie van jou kos hou nie, jaag 

ek een van julle ‘n koeël die kop in. Miskien is jy eerste! 

3 CHEF:  Nou hoe verwag julle dat ek onder sulke omstandighede moet 

werk? Ek word nie naastenby genoeg betaal nie! 

4 LUPO: Dit is jou probleem, ek is nie hier om oor jou lone te onderhandel 

nie. Kom, ek is honger, ek het nie beplan om so lank uit te bly 

nie. As dit van my afgehang het was ek lankal terug by die huis.  

5 CHEF:  Moenie dat ek jou keer nie, jy is vry om pad te gee. 

6 LUPO: Maar hoe kan ek dan nou nee sê vir julle gasvryheid? (LAG) So 

laat ons begin met ‘n lekker souterige vissop. Ek het nog altyd 

van vissop gehou, en op ‘n koue aand soos dié sal dit reg in die 

kol wees! 

7 CHEF: (BROMMEND) Nou goed dan, vissop om mee te begin. En as 

voorgereg? 

8 LUPO: Laat ons sien, ja, die wildevoël klink goed! Beveel jy dit aan? 

9 CHEF: (BROMMEND) Ek beveel al my disse aan, anders sou dit nie op 

die spyskaart gewees het nie.  

10 LUPO: Liggeraak, sien ek! En as ek nie van jou spyskaart hou nie, wat 

gaan jy dan kook? 

11 CHEF: As dit nie op die spyskaart is nie, kook ek dit nie. 
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1 CLAUDE: Chef, miskien kan jy tog die man akkommodeer, as hy ‘n spesiale 

versoek het - 

2 CHEF: Kyk, as hy wil eet moet hy iets van die spyskaart af bestel. Ek 

kook net wat op my spyskaart is.  

3 CLAUDE: (SUGTEND) Meneer, ek verseker u, die disse op die spyskaart -  

4 LUPO: Nou goed, ons hou by die spyskaart – vir nou! Begin kook! 

Magtig, dis grafstil in die plek, geen atmosfeer nie! Vir wat speel 

daardie mannetjie nie op sy viool nie? Het julle hom dan nie 

betaal nie? 

5 CAMILLE: Speel tog iets vir die meneer! 

  VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES  

6 LUPO: Aha, dis mos beter! Nou, meneer die wynmeester, gaan haal vir 

ons ‘n lekker bottel wyn. En gooi ‘n draai in die kombuis. Maak 

seker dat die kok nie dinge verbrou nie! 

7 PHILIPE: (BEWEEG WEG) Nou goed dan, soos jy beveel. 

DOOF NA KOMBUIS 

KOMBUISGELUIDE 

8 PHILIPE: (BEWEEG NADER) Chef, is als reg hier? Het jy vars vis? 

9 CHEF: ‘n Vet salm. Vanmiddag by die vismark gekry, net die ding. 

10 PHILIPE: Uitstekend! Ek sien uit na die gereg. 
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1 CHEF: (BROMMEND) Maar dis dwangarbeid!  

2 PHILIPE: Chef, asseblief, ons lewens hang hiervan af.  

3 CHEF: Ek gaan niks belowe nie, ek het tog nie die man uitgenooi nie!  

4 PHILIPE: Kyk, ons is nou almal in dieselfde bootjie. Ek sou ook graag 

elders wou wees, maar die noodlot het my vanaand hierheen 

gestuur, en nou moet ek maar die beste daarvan maak. En jy het 

nie ‘n keuse nie, jy moet maar dieselfde doen. Kom Chef, ons 

maak almal staat op jou! 

5 CHEF: (BROMMEND) Nou los my dat ek my werk kan doen - 

6 PHILIPE:  (BEWEEG WEG) Ek gaan solank die wyn uitsoek. 

  KOMBUIS GELUIDE  

DOOF NA EETKAMER 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

7 LUPO: Nou waar is die kos dan? Ek is honger! 

8 CAMILLE: Ek is seker Chef werk so vinnig as wat hy kan. 

9 CLAUDE: Gaan kyk tog wat aangaan in die kombuis, Camille. 

10 CAMILLIE: (BEWEEG WEG) Ek maak so. 

DOOF NA KOMBUIS 

KOMBUISGELUIDE 

11 PHILIPE: (BEWEEG NADER) Wat dink jy, Chef, hierdie bottel, ‘n jong 

Sauvignon Blanc, hierdie jaar se oes. Dis lekker koud - 

12 CHEF:  Laat ek sien – goeie keuse! 
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1 CAMILLE: (BEWEEG NADER) Chef, is jy amper gereed? Die man raak nou 

onrustig en waai sy pistool rond. Kan jy al opskep? 

2 CHEF: Dis onmoontlik, sulke druk. En wat as die man nie van my kos 

hou nie? Wat as hy hier instap en my doodskiet? Nee, ek kan nie 

so - 

3 CAMILLE: Antwoord my tog net, is jy amper – 

4 CHEF: Ek is nie bereid - 

5 PHILIPE: Kophou Chef, hou jou aandag op jou potte en panne! 

6 CHEF:  Nou miskien moet jy kom kook - 

7 PHILIPE: Nee, dit is jou werk, ek meng nie in nie! Ek gaan solank die wyn 

oopmaak. (BEWEEG WEG) Moenie die kos laat brand nie! 

8 CAMILLE:  Nou toe Chef? Kan jy begin opdis? 

9 CHEF: Net hierdie deur die handversapper werk –  

10 CAMILLE:  Reg so, ek staan by. 

11 CHEF: Goed, ek kan opskep. So, gee daardie sopborde aan, oppas, dit 

is warm- 

12 CAMILLE: Ek moet sê dit ruik heerlik. 

13 CHEF: Reg, diens asseblief, Camille! Jy kan maar die kos deurvat. 

DOOF NA EETKAMER 

SAGTE VIOOLSPEL 

14 CAMILLE: So, hier is die eerste gereg! 
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1 LUPO: Hoog tyd, ek vrek van die honger.  

BORDE KOS WORD VOORGESIT, STOELE SKUIF OP 

HOUTVLOER SOOS MENSE GAAN SIT 

2 LUPO: Aha, ruik goed! Laat ons begin! 

3 PHILIPE: Wag, eers die wyn, ‘n Sauvignon Blanc, kraakvars en goed 

verkoel, maar nie  te koud nie. (TREK KURK UIT BOTTEL) Laat 

ek eers die kurk ondersoek. Ah, ruik skoon - 

4 LUPO: Waarvoor wag jy, skink nou, ek is dors! (GLAS KLINK TEEN 

GLAS) 

5 LUPO: Ga! Lekker wyn! Miskien so bietjie lig in die broek, maar – 

definitief nie jou gewone suipwyn nie! 

6 PHILLIP Bloedjonk, soos ‘n Sauvignon Blanc gedrink moet word, in die 

jaar waarin dit gebottel is, voor hy sy onskuld verloor. Hierdie 

jong wyn is uitstekend om die gereg te balanseer. Neem tog ‘n 

oomblik om te snuif. Die neus is iets besonders, vars gesnyde 

gras en aspersies, en op die tong, net genoeg skerp - 

7 LUPO:  Genoeg gepraat, laat ons wegval! 

8 PHILIPE: Nou ja, die eerste gereg – Escalopine de Saumon a la Creme de 

Ciboulette, en ‘n sny varsgebakte brood, sonder korsie natuurlik. 

Bon appetit!  

GELUIDE VAN MENSE WAT EET EN DRINK  
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1 PHILIPE: Die ete. Laat ek verduidelik wat ons hier geniet. Die sop is 

gemaak van papierdun snye vars salm, uit die see getrek net 

vanoggend, in ‘n witwyn en vissous, en met fyngekapte grasuie 

versier. Pragtige kontrasterende kleure, die donkergroen op die 

geel sous met die oranje vis, ‘n gunsteling gereg op die 

Mediterreense kus.  

2 LUPO: Lekker souterig! Gee nog brood aan, so-ja! ‘n Sop het tog brood 

nodig, almal weet dit! So, ek breek sommer ‘n paar stukke brood 

in die sop, laat dit lekker week, dis hoe mens dit moet eet. Maak 

maar jou aantekeninge, meneer die koskenner, nege uit tien vir 

die sop! (SLURP AAN DIE SOP) 

GELUIDE VAN MENSE WAT EET EN DRINK 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

3 LUPO: Skink nog wyn! Dis nie aldag wat ek in ‘n restaurant aansit om te 

eet nie. In my lyn van werk - 

4 PHILIPE: Miskien moet ons eerder op die kos konsentreer -  

5 LUPO: Ek hoop julle kan so aanhou! Moenie vergeet nie, daar is nog 

vier geregte wat wag – ek wil nie teleurgestel word nie!  

GELUIDE VAN MENSE WAT EET EN DRINK 

6 CHEF: (BEWEEG NADER) Als reg hier? 
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1 LUPO: (KLAP SY LIPPE) ‘n Goeie bord sop, meneer die kok! Miskien 

bietjie te veel knoffel na my smaak, was nog nooit gek oor 

knoffel nie, maar ek sal dit oorsien. 

2 CHEF:  Die dis vra vir knoffel, daarsonder kook ek dit nie -  

3 LUPO: Ek is die gas, en ek sal besluit! Wil jy my nou kwaadmaak? Moet 

ek nou eers iemand ‘n les leer? 

4 CAMILLE: Meneer, asseblief, sit tog die pistool weg! Ek sien julle is klaar. 

Kan ek maar die borde wegneem? 

5 LUPO: Ja, ja, maak so. En hou my glas vol, ek is mos ‘n eregas 

vanaand. Of hoe praat ek dan nou? (LAG) 

BORDE WORD WEGGENEEM 

6 CHEF: Vyf minute tot die voorgereg!  

7 LUPO: En jy kan gerus die posies groter maak. Ek het mos gesê ek is 

honger! So skep maar op, my ma het my geleer om my bord 

skoon te eet - 

8 CHEF: As jy groot porsies wil eet kan jy elders gaan eet - 

9 CAMILLE: Ag toe Chef, skep so bietjie meer as gewoonlik - 

10 LUPO: Luister na haar! Ek is die gas, en ek maak die reëls. 

11 CHEF: (BEWEEG WEG) Nie in my kombuis nie - 

12 CLAUDE: (KREUN) Ek voel nie so – 

13 CAMILLE: Papa! (VINNIGE VOETSTAPPE OP PLANKVLOER) 
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1 CAMILLE: Kom sit hier, op die bank. Wat is dan fout?  

2 CLAUDE: Pyn, hier, in my bors. (KREUN)  

3 CAMILLE: Kom, ek maak jou boordjie los. Laat ek jou das afhaal. So! 

Voel dit beter, Papa? 

4 CLAUDE: (KREUN) Moenie oor my -  

5 CAMILLE: Meneer, ek moet ‘n dokter laat kom. My vader - 

6 LUPO: Geen dokter nie, nee. Nie voor ek klaar geëet het nie. Nog vier 

gange, dit was die ooreenkoms! 

7 PHILLIP: Maar meneer, die eienaar is siek, u kan tog self sien, die man - 

8 CLAUDE (KREUN) Die pyn! 

9 CAMILLE: Wees tog genadig! 

10 LUPO: Ga, dis sommer net aansit. Daar is niks fout met die ou man 

nie. Gooi vir hom ‘n glas wyn!  

11 PHILIPE: Maar genugtig, het jy dan geen genade nie – die arme man! 

12 LUPO: Basta, ek het net begin om myself te geniet! Het julle nie 

gehoor wat ek gesê het nie? Genoeg hiervan, en kry die kos 

op die tafel! Ek is nog lank nie klaar geëet nie! 

13 CLAUDE: (KREUNEND) Maak tog soos die man sê, anders sterf ons 

almal hier vanaand. 

14 LUPO: Dis nou verstandige raad. Toe, beweeg nou! 

STOEL SKUIF OOR HOUTVLOER 
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1 PHILIPE: (BEWEEG WEG) Nou dan gaan ek maar die volgende bottel 

wyn uitsoek, laat ons nie tyd mors nie. 

2 LUPO: Goeie idee!  

3 CAMILLE: En maak tog ‘n draai in die kombuis en vra vir Chef hy moet 

opskud, my vader - 

4 PHILIPE: Ek sal hom aanpor, moenie kommer nie. 

  DOOF NA KOMBUIS 

KOMBUISGELUIDE 

5 CHEF: En wat is nou weer fout?  

6 PHILIPE: Wel, die ou man het pyne op die bors en die boef dring aan om 

sy vyf gange te eet, so jy sal moet opskud - 

7 CHEF: Ek laat my nie aanjaag nie - 

8 PHILIPE: Geen keuse nie. Hoe doen die wilde voël? 

9 CHEF: In die oond, waar dit hoort, ek gee dit nog so twee minute. 

Kwartels opgestop met broodkrummels, hoenderlewers en 

jenewerbessies, met nog ‘n paar geheime bestandele - Les 

Cailles Farcies au Fumet de Trufles. Op ‘n bed van 

vlokaartappels, met ‘n truffelsous. 

10 PHILIPE: Klink goed. Ek gaan soek ‘n bottel wyn, ek dink ‘n voller wit die 

keer. Ek moet maar die man se glas volhou, dit lyk of die wyn 

hom effens kalmeer.  
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1 CHEF: (ONGEDULDIG) Ja, ja, weg is jy – 

DOOF NA EETKAMER 

2 PHILIPE: (BEWEEG NADER) Camille, skoon glase asseblief! Ek maak 

solank oop. (TREK KURK UIT BOTTEL) Die kurk - 

3 LUPO: Nou maak gou, ek is lekker dors!  

4 PHILIPE: (GLAS KLINK TEEN GLAS) Proe maar, ek dink jy gaan 

hiervan hou, dit is verhoute Chardonnay, oesjaar 2010, pragtig 

verouderd, in nuwe eikehout. ‘n Vetter wyn as die vorige een, 

maar die gereg vra natuurlik daarvoor.  

5 LUPO: Ga, ek kan gewoond raak hieraan, ja, maar waar is die kos?  

6 PHILIPE: Ek glo ons sal binne enkele minute kan eet.  

7 CLAUDE: (KREUN) Die pyn raak erger -  

8 CAMILLE: Toe, drink ‘n slukkie water, hier - 

9 CLAUDE: Dat ek so moet ly, in my eie restaurant, op ‘n aand soos 

hierdie! 

10 PHILIPE: Ek moet saamstem, dis ‘n belaglike situasie. Niemand sal my 

glo - 

11 CAMILLE: Meneer, ek smeek jou - 

12 LUPO: Genoeg! Jy is besig om my eetlus te bederf!  

13 CLAUDE: (KREUN) Die pyn!  
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1 CAMILLE: Ek gaan Chef aanjaag, dit vat darem nou darem te lank. Ek is 

nou terug. 

2 CLAUDE:  Nee, bly hier by my - 

3 PHILIPE: (BEWEEG WEG) Ek sal gaan kyk wat aangaan. Netnou vererg 

hy hom vir jou. 

DOOF NA KOMBUIS 

4 PHILIPE: (ROEP VAN DIE KOMBUIS AF) Camille, Chef is amper 

gereed, jy kan maar naderstaan vir diens, twee minute -  

5 CAMILLE: (BEWEEG NADER) Chef, jy moet regtig jou litte begin roer, my 

vader -  

6 CHEF: Kyk, ek het genoeg druk sonder dat jy ook -  

7 CAMILLE: As jy bietjie vinniger werk sal die druk vinniger weggaan. Jy 

draal glad te lank! 

8 CHEF: Jy kan nie so met my praat nie - 

9 PHILIPE: Asseblief mense, dit is nie nou die tyd – luister Camille, Chef 

doen sy werk, ek het hom dopgehou, en onder die 

omstandighede - 

10 CHEF: Ek vat sommer my goed en - 
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1 CAMILLE:  En wat, Chef? Gaan jy ons hier los by daardie waansinnige 

boef? Sodat hy ons een vir een kan afmaai? Is dit wat jy wil hê? 

Watter dankbaarheid is dit, nadat my vader jou as sy kok 

aangestel het? Noudat hy sterwend daar lê is jy reg om net weg 

te stap - 

2 PHILIPE: Camille, asseblief, los dit nou – jy vererger dinge net! 

3 CAMILLE: Ek is angstig oor my vader, dis al. 

4 CHEF: Los my dan net uit sodat ek my werk kan doen! 

5 PHILIPE: Nou kan ons maar begin opskep? 

6 CHEF:  Diens asseblief! 

7 CAMILLE: Ek is reg, gee maar aan. 

DOOF NA EETKAMER 

8 CAMILLE  (BEWEEG NADER) So, die voorgereg – 

9 LUPO:  Hoog tyd ook!  

BORDE WORD VOORGESIT EN WYN WORD GESKINK 

10 CAMILLE: En nou moet ek na my vader omsien. 

11 PHILIPE:  Dan sit ek maar aan! Dankie, Camille.  

STOELE SKUIF OOR HOUTVLOER 

  VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 
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1 LUPO: (BLAFLAG) Nou wat eet ons? Lyk snaaks, sulke klein voëltjies, 

pateties, nog nooit in my lewe so iets op ‘n bord teëgekom nie! 

Wat is dit? Ek weet nie of ek dit kan eet nie. Kom meneer die 

koskenner, help my hier!  

2 PHILIPE: (KUG, NEEM ‘N SLUK WYN) Wel, dis opgestopte kwartels, met 

truffelsous. Jy sal verbaas wees hoe smaaklik hulle is, regte 

wildsvleis.  

GELUIDE VAN MENSE WAT EET EN DRINK 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

3 LUPO: (KAP SY LIPPE SAAM) Uitstekend, en ‘n goeie ding daarby, 

want om eerlik te wees het ek nog altyd klein voëltjies verpes, 

hulle raas en mors net. Dis hulle verdiende loon dat hulle 

opgeëet word! Ga, ek moes al lankal ‘n klompie hiervan vir die 

pot gevang het, hoe moeilik kan dit tog wees, stel net ‘n paar 

strikke, en siedaar. My ma sal weet hoe om hulle gaar te maak, 

dis verseker! 

4 PHILIPE: Wel, sover my kennis steek is dit nie so eenvoudig om hulle te 

vang nie, maar nou ja. Hulle is maar bra skaars, nie elke 

restaurant het kwartels op die spyskaart nie.  
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1 LUPO: Nou geluk dan aan die kêrel wat hierdie klompie gevang het. 

Skink nog wyn, man! Vir wat is jy so snoep met die bottel? Jy 

betaal tog nie daarvoor nie! 

GELUIDE VAN MENSE WAT EET EN DRINK 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

2 LUPO: Daar, my bord is leeg! Soos my ma my geleer het! 

3 CAMILLE: Nou ja, as julle klaar is, neem ek maar die borde weg. Gelukkig 

rus Papa nou, hy het aan die slaap geraak. Ons moet opskud en 

die volgende gereg op die tafel kry. 

  EETGEREI WORD VERWYDER 

4 PHILIPE: Wel, dit wil voorkom of dinge tog goed mag afloop, of praat ek te 

gou?   

5 LUPO:  Moenie nou al jou kuikens tel nie! Of jou kwartels nie! (LAG) Ons 

is nog nie eers halfpad nie! Nog drie geregte, as ek nou my 

somme reg doen?  

6 PHILIPE: Die vraag is waarvoor jy nou lus is? 

7 LUPO:  Nou waar is daardie spyskaart?  Kom juffroutjie, moenie die 

gaste laat wag nie! 

8 CLAUDE: (KREUN) Hoe lank nog –  

9 CAMILLE: My vader is weer wakker - 
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1 LUPO:  Genoeg gepraat oor die sieklike ou man. Hy bederf net my 

eetlus. Wat verstaan julle nie? Bring die spyskaart! Eers eet ek, 

dan kan julle na hom omsien. 

2 PHILIPE: (BEWEEG WEG) Camille, bly hier by jou vader, ek gaan gou 

kombuis toe om Chef te kry om die bestelling te kom neem.  

DOOF 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

3 CHEF: Nou ja, het jy na die spyskaart gekyk? 

4 LUPO: Hierdie gereg, die eend - lanklaas eend geproe. 

5 CHEF: Canard au chou?  

6 LUPO: Ja, as dit is wat jy dit wil noem, en gee solank vir my ‘n 

asbakkie, dis tyd vir ‘n sigaret. 

7 CHEF:  Nie in my restaurant nie. Dit bederf jou smaak en maak die plek 

net sleg ruik. 

8 LUPO: Gaan jy wragtig nou vir my probeer vertel dat ek nie kan rook 

nie? 

9 CHEF: As jy wil rook, gaan jy buitetoe. 

10 LUPO: Miskien het jy nie gesien nie, maar dit reën buite! 

11 CHEF: Dit is jou probleem. (BEWEEG WEG) Ek kan nie hier rondstaan 

en klets nie, ek het werk om te doen. 
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1 PHILIPE: Ek gaan saam met jou, ek kan nie net hier rondsit nie. 

  VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES  

DOOF NA KOMBUIS 

KOMBUISGELUIDE 

2 PHILIPE: Versigtig Chef, jy het amper die pot van die stoof af gestamp! 

3 CHEF:  Hierdie besigheid raak nou te erg vir my – miskien gee ek 

sommer nou kennis! My kontrak dek nie hierdie situasie nie. 

4 PHILIPE: Wel, jy maak nie dinge makliker soos jy met die man redekawel 

nie.  

5 CHEF:  Dis my kombuis, en hy het geen sê hier nie. Buitendien, soos jy 

behoort te weet, die klant is nie altyd reg nie. 

6 PHILIPE: Kyk, ons doen goed sover, twee gange is agter die rug, ons is 

amper halfpad, ek is seker hy gaan smul - 

7 CHEF: En as hy nie van die wyn hou nie? Die man is mal, dit kan mens 

sommer sien, hy is kapabel - 

8 PHILIPE: Kalmeer tog, Chef. Jy werk almal op en jy moet leiding gee hier, 

jy is die kok. 

9 CHEF: Miskien kan ons hom vergiftig - 

10 PHILIPE: Wag, ek gaan nie so ver nie – as jy dit wil aanvang is dit op jou 

kop - 

11 CHEF: Net ‘n gedagte. ‘n Paar eetlepels rottegif behoort die ding te 

doen - 
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1 PHILIPE: Kophou Chef. Vertel my liewer van die gereg wat jy gaan opdis. 

2 CHEF Wel, dit is ŉ kombinasie van geure en teksture. Jy sien -  

  DOOF NA EETKAMER 

3 CAMILLE: Ek wonder waarom draal Chef so? (ROEP UIT) Is julle amper 

gereed? Ons gas raak ongeduldig! 

4 CHEF: (ROEP VAN DIE KOMBUIS AF) Ek is gereed! Diens asseblief! 

GELUIDE VAN EETGEREI, STOELE WAT SKRAAP OP DIE 

HOUTVLOER 

5 PHILIPE: En skoon glase asseblief, vir rooiwyn. (TREK KURK UIT 

BOTTEL EN RUIK AAN KURK) 

6 LUPO: Reg, ek is honger, waarvoor wag ons? Hou tog op ruik aan die 

kurk, jy gaan hom tog nie eet nie!  

7 PHILIPE: (KUG SAGGIES) Wel, hierdie is ‘n besonderse gereg, Canard 

au chou, ‘n snit van eendebors, met witkool en -  

8 LUPO:  Ek haat kool! 

9 PHILIPE: Maar jy het dit bestel!  

10 LUPO: Moenie my in die rede val nie. Ek verpes kool! Vandat ek klein 

was, kan ek dit nie verdra nie. Op kosskool was dit al wat ons 

gevoer is, dag in en dag uit. En dit was ses van die bestes as jy 

nie jou kool opeet nie. Ek hoef net kool te ruik dan kan ek my 

bas voel brand! 

11 PHILIPE: Ek kan Chef vra om iets anders - 
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1 LUPO:  Te laat nou! 

2 PHILIPE: Wel, ek hoop die res van die gereg sal opmaak vir die 

teleurstelling - 

3 LUPO: Nou gee my ‘n glas wyn om my te kalmeer! Opskud! 

4 PHILIPE: Ah, die wyn, ‘n ligte rooi, maar tog vol, ‘n Pinot Noir, vier jaar 

terug geoes en gebottel, pragtig verouderd - die perfekte wyn vir 

die gereg. Hier, laat ek skink. (GLAS KLINK TEEN GLAS) 

5 LUPO:  Ga, dit gaan goed af. Skink weer vol! Wat is dit met die halwe 

glase? 

6 PHILIPE: Bon appetit! 

  GELUIDE VAN MENSE WAT EET 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

7 CHEF: (BEWEEG NADER) Alles reg hier? 

8 LUPO: Met die eend het ek nie probleme nie, en ek skuif die kool na die 

kant van die bord, kyk. (SKRAAPGELUID VAN MES OOR 

BORD) Ek sien die fout oor hierdie keer, maar wees versigtig, ek 

wil nie weer so ‘n flater hê nie, my geduld trek maar aan ‘n kort 

draad, my ma het altyd - 

9 CHEF: Maar die gereg is tog - 

10 LUPO: Kyk, ek weet waarvan ek hou, moenie vir my probeer voorskryf 

nie! En kool en ek is nie maats nie! 

 



 31 

1 CAMILLE: Meneer, jammer om te pla, maar terwyl julle eet, kan ek solank 

die ambulans bel – my vader slaap nou weer maar hy is baie 

onrustig, ek weet nie of sy toestand -  

2 LUPO: (SLAAN MET VUIS OP DIE TAFEL) Nou kyk nou hoe kwaad 

maak jy my! Moet ek die tafel omkeer? Vir wat onderbreek jy my 

as ek eet? 

3 CAMILLE: Ek is jammer meneer, maar tog -  

4 LUPO: Genoeg! As ek klaar geëet het kan jy ‘n dokter laat kom. 

Verstaan jy?  

5 CAMILLE: Jy is ‘n wrede - 

6 PHILIPE: Asseblief Camille, moenie die man verder ontstook nie. Ons het 

nog net twee gange oor en dan kan ons die ambulans ontbied. 

Ons het tog sy woord.   

7 LUPO: Toe, juffroutjie, luister na die koskenner. Hy is ‘n verstandige 

kêrel! Nou laat ek rustig klaar eet. Moenie my weer pla as ek eet 

nie. En skink nog wyn! 

GELUIDE VAN MENSE WAT EET 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

8 LUPO: Wel gedaan, ten spyte van die flater met die kool! Alreeds sien 

ek uit na die volgende bord kos, maar sonder kool! Anders is 

daar moeilikheid, hoor julle my? 
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1 CHEF: Nou terwyl jy eet, besluit sommer oor die hoofgereg. Ek wil 

solank daarmee begin. 

2 CAMILLE:  Is jy reg om te bestel, meneer? My vader het hulp nodig en ons 

kan nie draal nie -  

3 LUPO: Nou gee die spyskaart aan. (BLAAI) 

4 CHEF:  En maak tog seker jy weet wat jy bestel. Ek hou nie daarvan om 

vir ondankbare mense te kook nie. 

5 LUPO: (BLAAI) My oog vang niks nie, so hierdie keer kan jy besluit. Jy 

is mos die kok, so doen jou werk. Maar moenie my teleurstel 

nie!  

6 CHEF: Dis die slimste besluit wat jy die hele aand nog gemaak het.  

DOOF NA KOMBUIS 

KOMBUISGELUIDE 

7 PHILIPE: So wat kook jy, Chef? 

8 CHEF: Haas, ‘n week lank gehang, die vleis is sag soos - 

9 PHILIPE:  Haas? Fantasties! Ek onthou nog een van die smaaklikste disse 

wat ek ooit geniet het, ek was op vakansie in die suide van 

Frankryk. Behoorlik gesmul daaraan. Haasfilette met 

geglasuurde clementinas, sulke klein vruggies – ek het al ‘n paar 

keer daaroor in my rubriek geskryf, kan jy glo! 
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1 CHEF:  Wat ‘n toeval! Dit is presies wat ek kook. Filet de lievre en 

Aiguillettes au clementines, ‘n heel algemene dis in daardie 

geweste.  

2 PHILIPE:  Ek kan dit skaars glo! Wel, ek hoop daardie vent gaan dit eet, hy 

lyk nie baie gesofistikeerd nie.  

3 CHEF: Dit is juis waarom ek dit kook, almal geniet dit, ryk en arm, 

skaapwagter en bankier, jonk en oud. 

4 PHILIPE: Ek kan nie wag nie, dit gaan goeie herinneringe terugbring. 

5 CAMILLE (BEWEEG NADER) Wat neem dit so lank, kan jy nie bietjie 

vinniger werk nie, Chef, daardie boef - 

6 CHEF:  Camille, loop uit my kombuis uit! 

7 PHILIPE: Ek gaan gou ‘n bottel wyn uitsoek. Kom Camille, laat Chef sy 

werk doen. 

8 CAMILLE:  Nou goed dan, maar onthou net my vader se lewe hang van jou 

af, Chef. Jy wil dit nie op jou gewete hê nie. 

DOOF NA EETKAMER 

9 PHILIPE: Nou goed, ‘n nuwe bottel wyn. (TREK KURK UIT WYNBOTTEL) 

‘n Volronde Shiraz, oesjaar 2006, donker en swaar, met die 

aroma van bessies op die neus. Ruik en proe! (GLAS KLINK 

TEEN GLAS) 
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1 LUPO: (SUG VAN GENOT) Kyk, ek mag weer hier kom eet, al is dit net 

vir die wyn! En wat eet ons nou? 

2 CHEF: (ROEP VAN DIE KOMBUIS AF) Die kos is gereed. Diens 

asseblief! 

3 CAMILLE:  Ek kom! 

VIOOLSPELER SPEEL SAGGIES 

BORDE WORD OP TAFEL NEERGESIT  

4 PHILIPE: Nou die hoofgereg, ‘n spesialiteitsdis uit die suide van Frankryk, 

Filet de lievre en Aiguillettes au clementines. Filette van haas 

met geglasuurde clementinas op ‘n pannekoekie van noedels en 

appels. Bon appetit! 

5 LUPO: Klink goed! Ek het op my tyd baie hase gejag in die berge saam 

met my broers. Harde werk, rowwe terein, en die klein bliksems 

is vinnig, maar as my ma daardie haasvleispasty opdis het ons 

monde behoorlik gewater, met naeltjies en - 

6 CAMILLE: Asseblief, begin tog nou eet, my vader - 

GELUIDE VAN MENSE WAT EET 

7 PHILIPE: Kan ons sommer oor die nagereg gesels terwyl ons eet? Hoe 

gouer hoe beter, reken ek. Camille se vader het hulp nodig. 

8 LUPO: Nou waar is die spyskaart?  
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1 CAMILLE: Daar is geen nagereg op die spyskaart nie. Die idee is dat Chef 

op die dag aanbevelings sal maak, afhangende van beskikbare 

bestanddele. Vars en eenvoudig, dis soos hy dit benader. 

2 LUPO:  Nou gaan hoor wat hy my kan aanbied, iets met kaas, ek vrek 

oor kaas, het nog altyd. En bring sommer sout saam, die 

haasvleis kort sout en hier is nie ‘n soutpot op die tafel nie. 

3 CAMILLE: Chef sal nooit sout op die tafel toelaat nie. 

4 LUPO: Nou eet ek die kos of eet hy dit? 

5 PHILIPE: Dit is die gebruik in beter restaurante, jy sal Chef net beledig as 

jy vir die soutpot vra.  

6 LUPO: Genoeg van die pratery, bring die sout! 

GELUIDE VAN MENSE WAT EET  

STOEL SKUIF OOR HOUTVLOER 

7 PHILIPE: Camille, kan jy solank nog wyn skink en die borde opklaar as 

ons gas klaar is? Ek gaan met Chef praat. 

GELUIDE VAN MENSE WAT EET 

VIOOLSPELER SPEEL MEER DRAMATIES 

EETGEREI WORD OPGEKLAAR 

8 PHILIPE: (ROEP UIT) Waar is Chef? Ek kan hom nêrens kry nie!  

9 CAMILLE: Chef? Hy was in die kombuis toe ek laas –  
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1 CLAUDE: (KREUN) En wat is nou aan die - 

2 CAMILLE: Papa, moenie roer nie, ons sal die ding uitsorteer. Philipe, waar 

orals het jy gesoek? Het jy in die badkamer gekyk? 

3 PHILIPE: Ja, Die badkamervenster is wyd oop – ek dink hy het pad 

gegee, dit het net te veel vir hom geword, die neulery, die 

dreigemente - 

4 CAMILLE: Nou meneer, jy kan self sien die aand is verby, ons kok -  

5 LUPO: (HARDE BLAFLAG) Nee, so maklik is dit nie. Ons ooreenkoms 

is vyf gange, en so bly dit! Julle sal maar moet plan maak. Kom, 

meneer die koskenner, jy kan seker kook? En waar is die 

musiek dan? 

  VIOOLSPELER BEGIN ‘N TREURIGE DEUNTJIE SPEEL 

6 PHILIPE: Ek kan nie regtig kook nie, ek weet net hoe kos moet lyk en 

smaak - 

7 CAMILLE: Nou dan sal ek maar moet instaan vir Chef. Het jy enige 

voorstelle, Philipe? 

8 PHILIPE: Kom saam kombuis toe, dan kyk ons wat daar is. 

9 CAMILLE: Papa, roep maar, ek is net hier in die kombuis, ek sal hoor. 

10 LUPO: Toe, opskud nou, ek is lus vir poeding! Iets kaserig! 
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1 CAMILLE: (BEWEEG WEG) Kom, Philipe, ons het werk om te doen.  

DOOF NA KOMBUIS 

KOMBUISGELUIDE 

2 PHILIPE: Wel, die man dring aan op kaas.  

3 CAMILLE: Hier is ‘n pragtige stuk Roquefort bloukaas, ek het dit net 

vanoggend by die mark raakgeloop, goed ryp al, ten minste vier 

maande. Ruik net hier. 

4 PHILIPE: Sjoe, dit is sterk! Dink jy nie ons vat ‘n kans nie? Daar is menige 

kaaseters wat bloukaas nie kan verdra nie - 

5 CAMILLE: Ons het nie ‘n keuse nie, dis die enigste kaas wat ons het, die 

plan was dat ek môre nog proviand sal gaan soek. 

6 PHILIPE: Is daar niks anders -  

7 CAMILLE: Hou op so onseker wees, Philipe, die man sal smeul hieraan. Hy 

is gewetenloos en gulsig, ‘n vraat, kan jy nie sien nie, hy kan nie 

genoeg kry nie, hy sal enigiets eet.  

8 PHILIPE Behalwe kool. 

9 CAMILLE: Ja, behalwe kool. Kyk, hier is vars pere, pragtig ryp, dit sal goed 

saam met bloukaas gaan, wat dink jy? 

10 PHILIPE: Nou goed, ek stel voor ons bak die pere, met ‘n Port en 

Roquefort sous. Hoe klink dit vir jou? Sal jy dit kan bybring? 
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11 CAMILLE: Ek sal regkom. Maar ek is bekommerd oor my vader. Wil jy nie 

liewer teruggaan eetkamer toe nie? Gaan drink nog wyn saam 

met die boef en hou ‘n ogie oor Papa. 

2 PHILIPE:  Is jy seker jy sal regkom, so op jou eie? 

3 CAMILLE: Ja, gaan nou. 

DOOF NA EETKAMER 

4 PHILIPE: Hoe gaan dinge hier? Rus hy? 

5 LUPO: Vergeet van hom, ek het nog wyn nodig, kom skink van daardie 

laaste bottel, toe nou -  

6 PHILIPE: Ah, ek sien hy slaap nog. Goed so. Hier, ek skink. (GLAS KLINK 

TEEN GLAS) 

7 LUPO: So, hoe vorder die poeding?  

8 PHILIPE: Camille werk daaraan, ek hoop jy gaan daarvan hou –  

9 LUPO: Beste kos wat ek in ‘n lang tyd geniet het, dis verseker, ten 

spyte van die neukery met die kool. Ek hoop net die poeding is 

ook lekker. By die huis het ons net op Sondae gekry, en in die 

kosskool was dit altyd rooi jellie, so papperig, asof die yskas net 

nie sy werk behoorlik kon doen nie. 
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1 PHILIPE: Ek het sommer klein glasies saamgebring vir die laaste wyn van 

die aand. ‘n Spesiale wyn, beste van die aand. (GLAS KLINK 

OP GLAS) 

VIOOLSPLER SPEEL DRAMATIES 

2 PHILIPE: ‘n Twintig jaar Port, uit die hart van Portugal. Kyk hoe diep, 

amper pikswart, maar glad nie soet nie. Wat dink jy? (GLAS 

KLINK OP GLAS) 

3 LUPO: Ga, nou praat jy! Dis soos – soos niks wat ek nog in my lewe 

gedrink het nie!  

4 PHILIPE: Hier kom Camille met die borde. 

5 CAMILLE: Nagereg!  

6 LUPO: Nou wat het ons hier? 

  VIOOOLSPELER SPEEL DRAMATIES 

7 PHILIPE:  Gebakte pere met Roquefort bloukaas uit - 

8 LUPO: Stop net daar! Ek verpes bloukaas, nog meer as kool! Geen 

beskaafde mens eet bloukaas nie, dit is – barbaars. Dit is wat dit 

is! Ek het julle gewaarsku, het ek nie? Nou het ek genoeg 

gehad! 

9 CAMILLE: Meneer, asseblief, bedaar. Sit weg daardie pistool -  

PISTOOLSKOOT GAAN AF 

10 CLAUDE: (GIL) Wat -  
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1 LUPO: Julle kan bly wees die skoot was in die vloer in. Ek moes die 

koskenner in die kop skiet, dis wat ek moes doen!  

2 CAMILLE: Meneer, dinge het nou te ver gegaan. Sit weg daardie pistool, 

asseblief!  

STOELE SKUIF ROND 

3 LUPO: Bloukaas! Wat besiel julle?  

4 CAMILLE: My vader - 

5 PHILIPE: Hy lyk maar vaal, as jy my vra. Ons moet hulp kry. 

6 CAMILLE: Meneer, nou smeek ek jou. Kan ek ‘n dokter laat kom? 

7 LUPO: Stil, laat ek dink! (STILTE) Moenie raas nie. (STILTE) Nou kyk, 

dit is wat gaan gebeur – ek gaan die koskenner laat gaan, sodat 

hy kan gaan skryf oor die ete. Ek wil more-oggend in die koerant 

alles lees daarvan, elke gereg, elke wyn, die hele storie. My 

onderwyser het altyd gesê my naam gaan eendag in die koerant 

wees. So skryf my naam, Lupo, dit word gespel L-u-p-o, het jy 

dit? My ma moet lees van hierdie aand – haar seun ‘n spesiale 

gas in ‘n duur restaurant! Wie weet, miskien bring ek haar 

volgende keer saam om hier te kom eet! So, meneer koskenner, 

ek wil alles van die aand lees, my naam in swart op wit sien!  

8 CAMILLE: Maar my vader, wat van hom? 

  



 41 

1 LUPO: Ja, ja, genoeg, bel die dokter, laat hom kom! En gee tog vir die 

ou man ‘n dop, ek is nou moeg van sy klaagliedere! Maar luister 

vir my, meneer die koskenner, as jy net dink daaraan om polisie 

toe gaan, as ek enige geluid hier buite hoor wat my laat dink jy 

het my verraai, skiet ek die ou man en sy dogter! En sommer die 

vioolspeler ook, hy het juis nie te waffers gespeel nie! Verstaan 

jy my? 

VIOOLSPELER SPEEL TREURIGE NOOT 

2 PHILIPE: Maar natuurlik, moet nou nie oorhaastig - 

3 LUPO: Nou weg is jy, gaan skryf jou storie. En jy, juffrou, maak seker 

dat die deur agter hom gesluit word sodra hy uitgaan. As jy 

enige slim planne het, kry jou vader ‘n skoot deur die kop. Moet 

niks snaaks probeer nie! 

4 CAMILLE: (SLUIT DEUR OOP, MAAK DEUR OOP EN TOE, SLUIT DEUR 

WEER. ROEP VAN AFSTAND AF) Ek kan Philipe deur die 

venster sien, daar loop hy nou die straat af, ek kan hom sien by 

sy motor. Daar ry hy nou. (BEWEEG NADER) So ja, hy is seker 

nou haastig op pad na die kantore van die koerant toe! 

5 CLAUDE: (LAGGEND) Dan kan ek seker nou maar opstaan? Ek is styf 

van die hele aand hier op die bank lê en kreun! Skink vir my ‘n 

glas! 
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1 LUPO: (LAGGEND) Ja-nee, kyk, ons vriend die koskenner en 

wynmeester gaan die storie van sy lewe skryf, of wat sê ek nou! 

Kom, skink die wyn, kom ons vier die aand!  

VIOOLSPELER SPEEL ‘N OPGEWEKTE DEUNTJIE 

2 CAMILLE: Hierdie keer drink ek ook ‘n glasie! Ek is moeg daarvan om 

kelnerin te speel. (ROEP HARD) Chef, jy kan maar uitkom, 

meneer Versteeg is weg, alles is verby. 

3 CHEF: (BEWEEG NADER) Genugtig, daardie kas was beknop, ek het 

gedink ek gaan versmoor. 

4 CLAUDE: Kyk, as daardie koskenner se rubriek nie die beste advertensie 

vir ons nuwe restaurant gaan wees nie, dan het ek my misgis. 

Uitstekend gedoen, almal! 

5 CAMILLE: (LAGGEND) Mense gaan toustaan om hier te kom eet – die plek 

waar ‘n boef sy gyselaars gedwing het om vir hom ‘n vyf-gang 

maal voor te sit, terwyl die eienaar op sterwe is en die kok dros! 

6 CLAUDE: Ja, met ‘n advertensie soos Philipe Versteeg se rubriek gaan 

mense hierheen stroom - 

7 LUPO: Wel, die kos was uit die boonste rakke. 

8 CHEF: Ek hoop ons koskenner stem saam - 

9 CAMILLE: O, hy sal. Hy kan tog niks slegs oor die ete kwytraak nie. Hy het 

dan saamgewerk, al die pad. 
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1 CAMILLE: Daardie laaste gereg - ek moet sê, hy was baie skepties oor 

bloukaas, dit het maar moeilik gegaan om hom te oorreed, na 

die petalje met die witkool. Dit was so amper - 

2 LUPO: Gepraat van die bloukaas, laat ons eet! Daar is geen lekkerder 

kaas op aarde nie! 

3 CAMILLE: Hier is genoeg vir almal. En nog van die wyn ook! 

  GELUIDE VAN MENSE WAT EET  

4 LUPO: Bon appetit! 

  VIOOLSPELER SPEEL VROLIKE DEUNTJIE 

 

 

DIE EINDE 


