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Opsomming RSG Potgooi:  ‘n Gesin neem hulle jong onskuldige huishulp, Bessie, 
saam met vakansie na Duinebaai. Sy sien vir die eerste keer die see, ry vir die eerste 
keer op ‘n boot en ontmoet ‘n jong boer en visserman, wat haar lewe onherroeplik 
verander. Die gesin keer na agt jaar weer terug na Duinebaai, en spoor vir Bessie weer 
op. Tot hulle verbasing moet hulle hoor dat haar lewe, noodgedwonge, ‘n heel ander 
wending moes neem. 

Die spelers is Simonè Benjamin, Marlo Minnaar, Charl van Heyningen, Frieda van den 
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RADIOTEATER 
 

DIE VROU OP DIE SKUIT 
 

KORTVERHAAL DEUR ELISE MULLER (1958) 
 

 VERWERK DEUR ANDRé KOTZé 
 
 

  
ROLVERDELING  (6 spelers) 

1. Bessie   jongvrou (ongeveer 19 jaar), huishulp,  

Boesmanlandse of Namakwalandse aksent 

2. Pa    middeljarige man, vader, onderwyser 

3. Ma    middeljarige vrou, moeder, huisvrou  

4. Boet    oudste seun, universiteitstudent 

5. Sus (skryfster)  tiener, hoërskool   

6. Jansie    jonger sussie, tiener, laerskool 

7. Willemse*   jongman (ongeveer 25 jaar), visser, Suidkus/  

Mosselbaai/Oudshoorn/Stilbaai- aksent ,  

 

*  Willemse kan ook optree as stem van die “visser” met enkelsin optrede op 

bladsy 35 en weer 40.  
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ATELJEESTEM: Die Vrou op die Skuit, ‘n kortverhaal deur Elise Muller, 
 
   tot radiodrama verwerk deur André Kotzé 

 

BYK  : TEMAMUSIEK: WEEMOEDIGE INSTRUMENTALE MUSIEK  

1.SUS  : (SMEKEND)  Ma, kan Bessie nie maar vanjaar saam met ons 

Duinebaai toe gaan nie? 

2.MA  : Bessie?  See toe?  Met óns vakansie? 

3.SUS  : Ja. 

4.MA  : Moenie laf wees nie, Sus. 

5.SUS  : (NEULEND)  Ag toe, Ma. Hoekom nie? 

6.MA : Sy is al negentien.  Sy is ons bediende, sy’s nie jou speelmaat 

nie.  Dis haar verlofmaand.  Sy wil ook mos by haar mense gaan 

kuier.  

7.SUS  : Sy sê sy het nog nooit eers die see gesien nie.   

8.MA : Dis dalk juis nog ’n rede hoekom nie.  Sy het op ’n huurplasie in  

die wye Boesmanland grootgeraak, êrens tussen Brandvlei en  

Pofadder.  Hoe ’n vreemde skok sal die klomp water van die see 

nie vir haar wees nie? 

BYKLANKE : SIFDEUR KRAAK OOP EN KLAP TOE 

9.JANSIE :  (GROET, LEWENDIG)  O, hallo julle! 

10.MA  : Hallo Jansie.  Ag, hoeveel kere nog moet ek vir jou sê om nie 

die sifdeur so te laat klap as jy inkom nie? 

11.JANSIE : Jammer, Ma.  Wat is fout?  Hoekom lyk Sus so ongelukkig? 

12.MA  : Daar’s nie fout nie. 
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1.SUS  : (DIKMOND, BESKULDIGEND)  Ma wil nie dat Bessie 

Desember saam met ons Duinebaai toe gaan nie. 

2.JANSIE : Ag toe, Ma, dan kan sy vir ons help met kooi-opmaak en 

skottelgoed was. 

3.MA:  : (KWAAI)  Dit sal die laaste redes wees!  Ek kon nog altyd op 

julle kinders reken om met die strandhuis se huishouding  

te help. Dit sal voortgaan.  Dit is ’n goeie leerskool vir julle.  

4.SUS:  Ai, Jans, daar het jy nou net al Bessie se kanse weggegooi.  

Jy dink net aan die werk.  Ek wou vir haar ’n vakansie en bietjie  

afleiding saam met ons organiseer. 

5.JANSIE : (KLAERIG)  Ek sal weer by die see ál die werk kry omdat ek die 

kleinste is. 

6.MA  : Ag, julle weet julle praat nou al twee nonsies.  Ons hou nou op  

met praat oor die moontlikheid.  Pa sal dit in elk geval nooit 

toelaat nie.  Sy het nou net hierdie huis mooi leer ken en 

baasgeraak. 

7.SUS  : Sy’s al twee jaar by ons.  Sy leer gou omdat sy so intelligent en 

fluks is, Ma.  Sy sal die strandhuis nog baie gouer leer ken. 

8.MA : (STRENG)  Ek het gesê ons het nou klaar daaroor gepraat.  Dit 

sal nie gebeur nie. Bessie het klaar gereël om, soos gewoonlik, 

met die somer-vakansie tuis, by haar mense te gaan kuier. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA KOMBUIS, SKOTTELGOED 

RINKEL, SIFDEUR KRAAK OOP EN KLAP TOE   

9.MA  : Môre Bessie, hoe laat klap jy dan ook die sifdeur soos die 

kinders? 
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1.BESSIE : Môre Mevrou.  Skies Mevrou, dis die bondel wasgoed.  Ek het 

nie genoeg hande gehad nie. 

2.MA  : O, ek is jammer.  Ek het nie gesien nie.  Sit maar neer in die 

strykkamer en dan kom help jy my met die wegpak van die  

skottelgoed.  

BYKLANKE : SKOTTELGOED RINKEL 

3.BESSIE : Mevrou! 

4.MA  : Ja, Bessie? 

5.BESSIE : Kan ons praat, Mevrou? 

6.MA  : Maar natuurlik, Bessie, wat is verkeerd? 

7.BESSIE : Niks verkeerd nie, Mevrou.  Dis net laat* ek ’n brief van die huis 

af, van my Pa, op Brandvlei gekry het.  

8.MA  : Slegte nuus? 

9.BESSIE : Nee.  Eintlik goeie nuus.  My Pa het ’n beter werk gekry op ’n 

plaas naby Kenhardt. 

10.MA  : Nog vêrder van hier af? 

11.BESSIE : ’n Bietjie, maar dis nie só vêr nie.  Dis net laat* hulle nou moet 

trek en hulle is nog nie seker van hulle se blyplek op die nuwe 

plaas nie. 

12.MA  : Hoe meen jy nou?  Hoe raak dit jou? 

13.BESSIE : Ek sou mos vir Krismis na hulle toe gaan en nou is daar dalk nie 

plek vir my by die nuwe huis oor die groot dae nie. 

 

 

*   Streekstaal: “laat” i.p.v. “dat” (spreek uit “lat”) 
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1.MA  : O? 

2.BESSIE : Nou het ek gemeen ... ek meen, ek het gewonder ... ek wou vra  

of daar nie ’n moontlikheid sal wees laat ek maar kan saamgaan 

see toe vir die Krismistyd nie? 

3.MA  : O, is dit al?  Ek sal baie bly wees, en die kinders ook.  Ek sal net 

eers met meneer moet praat.  Ek sal vanmiddag hoor as hy van 

die skool af kom. 

4.BESSIE : Dankie, Mevrou.  Ek sal my se plek volstaan, Mevrou.  Dit sal  

nie soos met ’n vakansie vir my wees nie. 

5.MA  : Nee, daar is nie baie werk nie, Bessie.  Dis ’n eenvoudige ou 

strandhuisie.  En ek is gewoond om met die kinders se hulp reg 

te kom.  Ek wil hoeka nie dat jy hulle moet gaan bederf nie. 

6.BESSIE : Hoe bedoel Mevrou nou? 

7.MA  : Hulle moet leer om hul eie beddens op te maak, skottelgoed te 

was en so aan.  Jy sal ook jou rustye hê.  En speeltye.  Die 

meisiekinders sal daarvoor sorg. 

8.BESSIE : (LAGGIE) 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA KLINGEL VAN KOFFIEKOPPIE IN 

PIERING EN TEELEPEL WAT KOFFIE ROER 

9.PA  : Jy sê jy het nuus vir my, Vrou? 

10.MA  : Ja, ou man.  Bessie vra of sy Desember saam met ons kan 

gaan vakansie hou. 

11.PA  : Wat dan van haar planne om huis toe te gaan na haar mense 

toe? 
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1.MA  : Dis nou na die maan.   Haar ouers het getrek na Kenhardt se  

wêreld en hulle is nog nie reg om haar te ontvang nie. 

2.PA  : Sy kan nie alleen hier by die huis op die dorp agterbly nie.  

Dan moet sy seker maar saamkom.  Ek sal haar pa vra of sy  

kan saamgaan.  Ons moet onthou sy is nog minderjarig.  

3.MA:  : Daar is nog tyd om te skryf en om sy antwoord te ontvang.  Sê 

tog vir haar pa ons het nie ander blyplek om haar oor Kersfees 

hier in Calvinia te huisves nie. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA OUTYDSE HAND-SKOOLKLOK  

WAT LUI, GEVOLG DEUR ROESEMOES VAN LEERLINGE 

WAT DIE SKOOL VERLAAT, DOOF GELEIDELIK NA 

AGTERGROND 

4.JANSIE : (OPGEWONDE)  Sus!  Ons laerskool het vroeg uitgekom.  Ons  

kan huis toe gaan.  Ons het vakansie!  Ek sien jou vanmiddag 

by die huis. 

5.SUS  : Ons het ook mos vakansie, Jansie.  Wag vir my.  Ek wil vir  

Bessie die goeie nuus gaan gee. 

6.JANSIE : Watter goeie nuus? 

7.SUS  : Haar pa het ’n brief terug geskryf vir ons Pa.  Hy het dit vandag  

by ons posbus gekry. 

8.JANSIE : Wat skryf haar pa? 

9.SUS  : Bessie mag maar saam met ons see toe gaan vir die vakansie. 

10.JANSIE : Jippieeee!  Ek sal meer op die strand kan gaan speel. 

11.SUS : En ek sal meer boeke kan lees.  Ma sê ons sal nog altyd ons eie  

kooie moet opmaak en skottelgoed was, as sy saamgaan. 
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1.JANSIE : Ons sal darem seker met Bessie kan speel ook. 

2.SUS  : Sy is darem nie jou speelmaat nie.  Sy is al negentien.  

3.JANSIE : Sy het nog nooit die see gesien nie.  Ek sal haar alles gaan wys. 

4.SUS  : Moenie laf wees nie.  Sy sal self die see kan sien. 

5.JANSIE : Aag, jy weet wat ek bedoel.  Die sand en die rotse en alles sal  

vir haar nuut wees. 

BYKLANKE : DOOF NA STILTE ( TYDSVERLOOP) EN TERUG, SIFDEUR 

WAT KLAP 

6.SUS  : Moenie die sifdeur laat klap nie, Jansie!  Jy weet Ma hou nie   

daarvan nie. 

7.JANSIE : (SKREE)  Ma!  Ons is t’rug!  Die skool is vroeg uit! 

8.MA  : (NADER)  Ek kan dit hoor. 

9.SUS  : Betsie kan saamgaan, Ma! 

10.MA  : Ons wag nog dat haar pa moet terug skryf.  Julle pa het vir hom 

geskryf om te vra of dit reg is. 

11.SUS : Haar pa sê sy kan maar gaan!  Pa het vir my by die skool gesê.  

Hy het die brief vanmôre gekry. 

12.MA  : Dis goeie nuus.  Sy is in die strykkamer.  Julle kan vir haar gaan  

sê.  

13.JANSIE : (OPGEWONDE, VÊRDER VAN MIK)  Ek wil vir haar gaan sê. 

BYKLANKE : SIFDEUR KLAP, VOETSTAPPE SOOS JANSIE WEGDRAF 

14.MA  : Boet Jan het ook geskryf.  Brief het gister al gekom. 

15.SUS : Wat skryf hy? 

16.MA  : Hy kom môre-aand met die trein. 

17.SUS : Dan kan ons Maandagoggend al ry? 
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1.MA  : Ons sal hoor wat Pa sê. 

2.SUS  : Ek wonder wat Jan sal sê van Bessie wat saamgaan. 

3.MA  : Ek het vir hom geskryf dat dit ’n moontlikheid is. 

4.SUS  : Wat skryf hy daarvan? 

5.MA  : Hy is ewe grootpraterig.  Dink ook hy sal nou meer tyd hê om vis 

te vang.  Julle dink mos almal Bessie se teenwoordigheid sal 

meer tyd maak vir julle om jul eie dinge te doen. 

6.SUS  : Lyk my almal dink so.  Pa, ook. 

7.MA  : Wat bedoel jy? 

8.SUS  : Pa, wat altyd hier so fluks is, wil skielik niks ander doen as om  

al daardie boeke wat hy deur die jaar versamel het, by die see 

te gaan lees nie.   

9.MA  : Ek gun hom dit, maar daar kom verrassings vir julle jong klomp 

as julle dink Bessie gaan alles doen.  Ek sal self ’n stokkie 

daarvoor steek. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA MOTOR, BINNE, DREUN VAN 

ENJIN OP TEERPAD, DOOF NA AGTERGROND VIR 

DIALOOG 

10.JANSIE : Hoe vêr nog, Pa? 

11.PA  : Nie te lank nie, Jansie.  Ons kan van nou af begin kyk wie sien 

die see eerste. 

12.JANSIE : Dis ’n lekker speletjie!.  Bessie, kom ons kyk wie sien die see 

eerste. 

13.SUS : Dis nie regverdig nie, Jans.  Bessie het nog nooit die see gesien 

nie. 
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1.JANSIE : Ek sal jou wys, Bessie. 

2.MA  : Los vir Bessie uit, Jansie.  Sy raak hoeka al stiller, hoe nader  

ons aan die see kom.  

3.BOET : My bene maak al krampe van al die sit.  Ek was eers twee dae  

op die trein van Stellenbosch af en nou nog ’n dag op pad.  Die 

see kan nou maar kom. 

4.JANSIE : (SKREE)  Daar’s hy!  Die see! 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA MOTOR WAT STILHOU, 

AFSKAKEL, DEURE OOP, SEEGELUIDE, BRANDERS, 

SEEMEEUE, DOOF NA AGTERGROND 

5.JANSIE : Kom Bessie, ek gaan wys jou die see! 

6.MA  : Jansie, los nou vir Bessie uit en help ons afpak en uitpak. 

7.BESSIE : Kom Jansie, kom help met die afdra van die klein goedjies. 

8.JANSIE : Jy moenie bang wees nie.  Dis net die branders.  Dit sal darem  

nie tot by ons kom nie. 

9.SUS  : Ag Jansie.  Jy hoef nie alles te verduidelik nie.  Sy sal self die 

see leer ken. 

10.JANSIE : Trek uit jou skoene, Bessie.  Dis die sand.  Kyk, ons het almal 

dadelik ons skoene uitgetrek.  Ons sal môre gaan swem.  Dan  

sal jy sien.  Dis die lekkerste water om in te wees.  Lekker 

lewendig! 
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BYKLANKE : EERSTE STILTE (TYDSVERLOOP, OPEENVOLGENDE  

STILTES HIER, OM DIE PROGRESSIEWE VERLOOP VAN 

BESSIE SE GEWOOND RAAK AAN DIE SEE TE 

VERBEELD), DOOF TERUG NA SEEKLANKE, ROESEMOES 

VAN STEMME  

1.SUS  : Daar is vanmôre te veel mense op die strand.  Kom Bessie.  Ek  

gaan in die rivier swem.  Daar’s ’n stil plekkie, bokant die mond, 

waar die water nie te veel trek nie. 

2.JANSIE : Ek gaan saam. 

3.BOET :  Ag nee.  Die rivier is net vir mense wat nie kan swem nie.   

4.BESSIE : (LAG)  Dan is dit vir my. Ek kan mos nie swem nie.  

5.BOET : Dis goed, ek kry julle later daar.  Ek wil eers ’n paar branders ry. 

BYKLANKE : TWEEDE STILTE, DOOF TERUG NA AGTERGROND VAN  

SEE-KLANKE, BV. MEEUE, SONDER ROESEMOES OF   

BRANDERS NABY 

6.SUS  : (SKREE EFFE VÊRDER VAN MIK)  Hier by die mond is minder  

mense, Bessie.  Los maar jou handdoek hier op die rivierwal. 

(NOG VÊRDER)  Kom saam. (HARDLOOP IN SODAT WATER  

SPAT) (GILLETJIE)  Water is koud, maar nie te erg nie! 

7.BESSIE : (SKAMERIG, MAAR SKREE EFFE)  Ja, dis nogal lekker.  Dit 

voel soos ’n bad se water.  (LAG)  Nee, Jansie moenie! 

8.SUS  :   (HARD)  Nee, Jansie.  Moenie spat nie.  Sy sal self nat word! 

9.BOET : (SKREE, VÊR VAN MIK)  Hallo julle riviervisse!  Hoe is die 

water? 

10.BESSIE : Die rivierwater is sout! 
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1.BOET : Dis dieselfde soutwater as die water in die see.  Die vissers en 

groenteboere woon boontoe, langs die rivier. 

2.SUS  : Die groot bote gaan deur die mond uit op die see om seevis te 

vang.   

3.BESSIE : Ek het vanmôre gesien.  Hulle roei eers en dan gaan daar seile  

oop en dan seil hulle verder, op die see uit. 

4.BOET : Hulle kom weer teen die middag terug.   Die water moet hoog  

genoeg wees om deur die mond te kom.  

5.BESSIE : Waar verkoop hulle die vis? 

6.SUS  : By die kaai, waar die skuitpad doodloop.  Ek sal jou nog wys, 

want jy sal moet help om die vis te gaan koop as die bote 

terugkom en ons nie by die huis is nie. 

7.BESSIE : En die klein bootjies op die rivier? 

8.BOET : Hulle word gebruik om groente en vrugte wat hoër op teen die 

rivier gekweek word, hier na die mond te bring om te verkoop. 

9.JANSIE : Die groente kom in mandjies en dan loop die groenteboere na 

die huise toe daarmee. 

BYKLANKE : DERDE STILTE, DOOF TERUG NA DIE SWEMSTRAND, 

SEEKLANKE MET BRANDERS, ROESEMOES VAN STEMME  

10.BOET : (ASEM JAAG, ROEP)  Mense, maar die see is so glad soos ’’n 

spieël, ideaal vir julle meisies.  Wat sê jy nou Bessie? 

11.BESSIE : (EFFE MEER OPGEWONDE, MAAR KALM)  Dit was lekker. Ek 

is nie meer bang vir die branders nie. 

12.SUS : Ek het mos gesê dis nie so erg nie. 
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1.BOET : Dis nou laagwater.  Wag tot hoogwater.  Die groot branders kan 

jou lekker maal.  

2.BESSIE : (DROMERIG)  Ek glo die see is gevaarlik, maar ek is lief vir die  

see. 

3.SUS  : Ons is maar ’n paar dae hier.  Hoe kan jy nou al sê jy is lief vir 

die see? 

4.BESSIE : (NOG DROMERIG)  Die see is iets vreemd.  Seker die baie  

water.  En alles op land is groen.  Dis so, so vreemd.  

5.SUS  : Hoe bedoel jy vreemd? 

6.BESSIE : Anders as Boesmanland.  Ek is versigtig vir vreemde goed. 

Maar as ek dit leer ken en dis mooi en ek kan dit verstaan, dan 

raak ek dit gewoond.  Dan word ek lief daarvoor.   

BYKLANKE : VIERDE STILTE (TYDSVERLOOP) DOOF TERUG NA  

KAAI, SEE-KLANKE, ROESEMOES VAN STEMME  

7.SUS  : Kyk, Bessie.  Die vissersbote kom nou in van die see af, kaai 

toe.  Pa het gesê ek moet jou leer vis koop. 

8.JANSIE : Pa dink ék is nog te klein, maar dis niks om vis te koop nie. 

9.BESSIE :   Hoe weet mens hoe groot die vis is wat mens moet koop? 

10.SUS : Groot genoeg vir ons gesin.  So:  so twee-en-’n-half voet lank, 

kop tot stert se punt.   

11.JANSIE : Daardie paar wat hulle nou daar op die kaai uitgooi, is omtrent 

reg.    

12.SUS : Daar is genoeg vis.  Dis kabeljou en geelbek. Die een met die  

geel om die kiewe, se naam is geelbek.  

 



13 
 

1.JANSIE : Die mense drom so om die skuit saam, ek kan nie die vis sien  

nie. 

2.SUS  : Dis onnodig dat die mense so hard probeer om voor in die tou te  

kom. 

3.JANSIE : Boet, tel my op jou skouers.  Ek wil die visse sien. 

4. BESSIE : (LAG)  Die kopers is soos ’n klomp skaap by ’n lusern voerbak. 

5.SUS  : Pa sê ons moet nooit by die tou indruk nie.  Ons kom liewers 

sonder vis terug as om ongeskik te wees. 

6.JANSIE : Dit sal die dag wees!  Dis seker hoekom Pa my nie wil laat vis 

koop nie.  Ek sal niemand voor my laat indruk nie. 

7.BESSIE : (LAG)  Ai, Jansie.  Dis soos ons jou ken.  Dogtertjies moenie so 

bakleierig wees nie. 

8.SUS  : (ROEP)  Meneer, daardie geelbek daar, asseblief. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA STRANDHUIS, VOORSTOEP, 

BUITE, SEEKLANKE 

9.PA  : Bessie, ek hoor die kinders het jou gister gewys waar om vis te 

koop? 

10.BESSIE : Ja, Meneer. 

11.PA  : Sal jy vanmiddag vir ons ’n lekker braaivis gaan koop as die  

skuite inkom? 

12.BESSIE : Ek sal so maak, Meneer. 

13.PA  : Ek los vir jou geld vir die vis en die groente in die messegoed- 

laai langs die kombuiskas – vyftien sjielings.  Praat as die geld 

min raak of as jy geld nodig het vir enigiets anders. 

14.BESSIE : Ek sal so maak, Meneer.  Dankie, Meneer. 
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1.MA  : Bessie, ek dink die skuite sal teen namiddag begin inkom.  Jy  

moet maar dophou en dan met die skuitpad afgaan na die kaai. 

2.SUS  : Sy weet, Ma.  Ons het eergister by die donkergroen skuit met  

die wit strepe gekoop.  Dis ’n netjiese boot met ’n gawe man wat  

ons gehelp het.  

3.JANSIE : Ek sal saamgaan met Bessie.  

4.SUS  : Ag Jansie, jy sal op die strand speel.  Jy sal nie altyd kan 

by wees nie.  

5.BESSIE : Wat van die groente, Mevrou?   

6.MA  : Die groente word met mandjies tot by die huise gedra.  Ons 

koop sommer hier. 

7.BESSIE : Ek dink ons het nog genoeg groente en vrugte. 

8.MA  : Ja, ons kan maar tot môre wag vir vars tamaties. 

9.SUS  : Sê vir haar van die winderige dae, Ma. 

10.MA  : Ag Sus, sy sal gou leer.  Vertel jy maar vir Bessie.  

11.SUS : Bessie, ons koop liewer op winderige dae groente.  Dan gaan 

die vissers nie see toe nie.  Daar is dan meer groenteboere wat 

huise toe kom met hul mandjies. 

12.JANSIE : Dan is daar baie meer groente. 

13.MA  : En die verskeidenheid is baie groter.  Die vrugte is ook meer. 

14.BESSIE : Ek kan sien ons het nie elke dag groente nodig nie.  Dit bly lank 

mooi vars.  

15.JANSIE : Pa sê die groente is gewoonlik verspot goedkoop. 

BYKLANKE : STILTE (TYDSVERLOOP) , DOOF NA DIE KAAI,  

SEEKLANKE, BRANDERS, MEEUE, ROESEMOES STEMME  
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1.JANSIE : Daar kom die groen boot met die strepe, Bessie. 

2.BESSIE : Ek sien hom, Jansie. 

3.JANSIE : Ek sal solank voor in die tou gaan staan en vir jou plek hou. 

4.BESSIE : Dis nie nodig nie.  Jou pa het gesê ons hoef nie voor te wees 

nie.  

BYKLANKE : KORT STILTE, DOOF TERUG NA ROESEMOES 

5.WILLEMSE: Middag Juffrou, wat sal dit wees? 

6.BESSIE : Een geelbek, klaar skoongemaak, asseblief. 

7.WILLEMSE: Hier’s ’n mooie. Klaar skoon.  Ons maak hulle skoon op see, op  

pad kaai toe.  Kan ek hom vir jou in ’n sak sit? 

8.BESSIE : Dankie, Meneer. Hoeveel sal dit wees? 

9.WILLEMSE: Maak dit ’n sjieling en nikse ge-meneer nie.  Ek is Willemse. 

10.BESSIE : ’n Sjieling!  Is jy seker? 

11.WILLEMSE: Vir jou, ’n sjieling, Juffrou.  Hy’s klaar skoon en klaar in die sak. 

Kan ek hom vir jou huis toe dra? 

12.BESSIE : (LAGGIE)  Nee-dankie, Meneer. 

13.WILLEMSE: Willemse, niks se ge-“meneer” nie. 

14.BESSIE : (LAGGIE)  Dankie, meneer Willemse. 

15.WILLEMSE: Dis net ’n plesier.  En net ’n Willemse.  Onthou nou volgende 

keer.  Net Willemse!   En jy koop ook net by Willemse, by 

niemand anders nie. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK (KERSTEMA), DOOF NA SWEMSTRAND,  

SEEKLANKE, ROESEMOES STEMME 
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1.BOET : (VÊR VAN MIK)  Haai julle!  Dis lekker om so vroeg te kom 

swem.  Die branders is lekker groot en ek het vanmôre ’n paar 

van hulle gery tot die branderplank op die sand vassteek!    

2.SUS  : Ja, ek sien tot Jansie kan al die branders ry.  Kry julle handoeke. 

3.JANSIE : Ek het nie eers ’n branderplank nodig nie.  Gaan ons nou al huis 

toe, Sus? 

4.SUS  : Ja, ons het nog nie gebrekfis nie.  Ons het vir Ma belowe ons  

kom vroeg huis toe.   

5.BOET : Julle ken al die rympie:  (NA-AAP VROUESTEM) As julle te laat  

terugkom vir brekfis, eet julle nie jul middagkos nie en dit is ons  

enigste gekookte maaltyd op ’n dag.  

6.JANSIE : Hoekom kom Bessie nie saam branders ry nie? 

7.SUS  : Sy sê sy hou van die see, maar nie juis van die brander ryery 

nie. 

8.BOET : Onthou, sy kan nie swem nie!  Kom!  Ons hardloop!  Laaste by 

die huis is ’n ou tannie!  

9.JANSIE : Wag vir my!  (HUILERIG)  Moenie vir my weghardloop nie.  Wag 

vir my!   

10.SUS : Kyk!  Sien julle wat ek sien? 

11.BOET : Wat? 

12.SUS : Kyk vir Bessie. 

13.BOET : Wat van Bessie? 

14.SUS : Sy staan by die hek en gesels met die man met die leë 

balasmandjie. 

15.JANSIE : Die groentemandjie?  Dis die visterman.  Ek ken sy naam ook. 
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1.SUS  : Wat is sy naam? 

2.JANSIE : Willemse.  Hy vang vis op die groen skuit met die wit strepe. 

3.SUS  : Ek het nie geweet sy ken enigiemand hier op Duinebaai nie. 

4.JANSIE : Sy het hom eers hier ontmoet. 

5.BOET : Daar loop hy.  Hulle het ons gesien kom. 

6.JANSIE : (SKREE)  Hallo Meneer Willemse!  (SAGTER)  Kyk!  Hy waai vir 

my!   Ek sê julle mos: hy ken vir my. 

STILTE (TYDSVERLOOP)   

7.BOET : Môre Bessie, ek sien jy het sommer die groente vanmôre vroeg 

gekoop.   

8.BESSIE : Die groenteboer het vanmôre vroeg vebygekom.  Dis amper  

Kersfees en ek wou die beste groente vir die groot kook kry. 

9.BOET : Is dit nie te veel nie? 

10.BESSIE : Ek wou nie so baie hê nie.  Die boer sê dis die laaste winderige  

dag.  Van môre af gaan die skuite see toe.  Dis die laaste groot 

groentemarkdag voor die langnaweek. Hy los toe meer as wat 

ek wou hê. 

BYKLANKE : SIFDEUR OOP EN KLAP TOE 

11.PA  : Môre julle!  Los julle nat handdoeke buite!  Môre Bessie, ek  

sien jy kry die groente amper verniet.  Jy’t al twee visse  

en twee mandjies groente gekoop vandat ons hier is en daar’s  

nog twaalf sjielings oor.  Wat het die groente vanmôre gekos? 

12.BESSIE : ’n Sikspens. 

13.BOET : ’n Wat? 

 



18 
 

1.PA  : Wag nou, Boet!  Ek praat met Bessie.  En mens praat nie so  

met ander mense nie.  Sê asseblief weer, Bessie: hoeveel het  

die groente gekos? 

2.BESSIE : (STADIG)  ’n Sikspens, Meneer.   Hy wou nie meer neem nie. 

3.PA  : Dankie, Bessie. 

4.SUS  : Hierdie is genoeg vir ten minste twee kooksels geelwortels en 

beet, genoeg om ’n rok mee rooi te verf!   

5.BOET : En dit vir ’n sikspens! 

6.SUS  : En wie mag die ryk boer wees, Bessie? 

7.BESSIE : Willemse. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA KOMBUIS, SKOTTELGOED 

WORD GEWAS, RINKEL   

8.SUS  : Bessie, jy weet Pa het gesê jy kry elke week ’n namiddag vry, 

nè?  

9.BESSIE : Ja. 

10.SUS : Hoekom maak jy nie daarvan gebruik nie? 

11.BESSIE : Ek het al met die strand langs gestap tot by die punt en 

terug. 

12.SUS : As jy met die rivier opstap sal jy by daardie mooi rietdakhuisies 

kom waarvan ek en Jansie so hou.  Ons sê altyd ons sal graag 

in een van hulle wil bly.  Dit lyk amper soos pophuise. 

13.BESSIE : Ek ken vriende wat daar bly.  Ek wou nog iets vir Mevrou vra. 

14.SUS : Wat wil jy vra? 

15.BESSIE : Verlof om Nuwejaarsdag na vriende te gaan.    

16.SUS : Wie is hulle? 
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1.BESSIE : (LAGGIE) 

2.SUS  : (LAG)  Jy wil nie vir my sê nie, nè?  Ek is seker Ma sal nie 

probleme daarmee hê nie. 

BYKLANKE : STILTE, DOOF TERUG NA ROESEMOES VAN GESIN OM 

ETENSTAFEL, VERWYSINGS NA NUWEJAAR 

3.MA  : Nou goed, almal klaar geëet aan die Nuwejaarspoeding.  Ek wil 

hê ons moet vir die eerste keer hierdie jaar self die tafel afdek, 

opruim en skottelgoed was. 

4.BOET : So vroeg in die jaar? 

5.MA  : Ja.  Bessie het gevra om na middagete vandag na vriende toe  

te gaan.  Ek het haar belowe sy kan gaan sodra die 

Nuwejaarsmaal klaar is.  Ek het haar kamer toe gestuur om te 

gaan aantrek.   

6.BOET : O, dit verklaar dit? 

7.SUS  : Wat? 

8.BOET : Iemand wag op die stoep.  (ROEP EFFENS, DOODSEDIG)   

Bessie!  Meneer Willemse wag vir jou op die stoep! 

9.BESSIE : (VAN VÊR)  Dankie! 

10.PA  : (LAGGIE, SYDELINGS)  Ek dink nie dit gaan oor groente nie. 

11.MA  : (FLUISTER, NABY MIK)  Ag nee, Pa.  Moenie die meisiekind 

skaam maak nie.  Gaan gesels liewer met die man op die stoep. 

12.PA  : Met plesier.  Dis seker my plig om ’n minderjarige in my huis 

te beskerm.  En om te hoor wat ek kan uitvind van die kuiergas, 

om vir ’n klomp nuuskierige agies te kom vertel. 

BYKLANKE : PA SE VOETSTAPPE, DEUR OOP EN TOE 
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1.SUS  : Aag, ek weet nou al Pa sal niks kom vertel nie.  Hy glo mos 

mens mag nie skinder nie.  Ek sal self moet loer en luister of ek 

iets kan verneem.  Toe, dra julle solank die tafelgoed af.  Ek sal 

kom vertel terwyl ons die skottelgoed was.  

2.JANSIE : Ek ken Meneer Willemse.  Hy’s die man wat vir ons die mooiste 

visse en die lekkerste groente uitsoek. 

BYKLANKE : STILTE (TYDSVERLOOP), DOOF TERUG NA KOMBUIS,  

SKOTTELGOED RINKEL IN AGTERGROND, DOOF IN MET  

VERTELLING DEUR SUS 

3.SUS  : Hy’s ’n skralerige man, nie te lank nie, met bruinerige hare. 

Hy lyk skamerig en praat maar min.  Net as Pa hom iets vra en  

dan kyk hy grond toe af, of oor die see.  Hulle het strand se kant 

toe gestap. 

4.MA  : Moenie vir my sê jou pa neem die man nou onder kruisverhoor 

nie. 

5.JANSIE : Dis mos pa se plig ma.  Wat is kruisverhoor? 

BYKLANKE : DOOF NA STRAND, BUITE, SEEGELUIDE, VERAF 

ROESEMOES VAN STEMME 

6.PA  : Meneer Willemse, ek is bly ons kry ’n kansie om te praat. 

7.WILLEMSE: Ek is ook bly ek kan u leer ken, Meneer. 

8.PA  : Terwyl Bessie regmaak, stap ons so ’n entjie op die strand. 

9.WILLEMSE: Dis goed so, Meneer. 

10.PA  : Ek weet jy vang vis.  Is dit jou nering? 
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1.WILLEMSE: Eintlik was ons groenteboere en dit is nogal betalend as die 

besoekers hier is, maar die visvang is beter vir ’n gereelde  

inkomste. Die viskopers koop ons vangste dwarsdeur die jaar.   

2.PA  : As jy sê “ons”, wie is almal saam met jou? 

3.WILLEMSE: Dit is my pa se grondjie, maar ek en my broer bewerk saam die  

groentetuin.  Ons neem soms beurte om see toe te gaan vir  

visvang. 

4.PA  : Waar is julle blyplek? 

5.WILLEMSE: So twee myl op, langs die rivier. 

6.PA  : Nou maar goed, dan kan ons maar terugdraai.  Bessie is seker  

al reg. 

BYKLANKE : STILTE (TYDSVERLOOP), DOOF TERUG NA KOMBUIS,  

SKOTTELGOED RINKEL IN AGTERGROND  

7.BESSIE : Totsiens Mevrou en julle almal.  Gelukkige Nuwejaar! 

8.MA  : Totsiens Bessie, lekker Nuwejaar.  Geniet die kuier. 

9.BESSIE : Dankie, Mevrou. 

VOORDEUR OOP EN TOE  

10.SUS : (FLUISTER, NABY MIK)  Pa is terug!  (KORT STILTE, DAN  

NORMALE STEM)  Wie is hy, Pa? 

11.PA  : Wie? 

12.SUS : Aag, Pa weet wie.  Die ou wat vir Bessie kom haal het? 

13.PA  : (SAAKLIK)  Meneer Willemse. 

14.SUS : Ek bedoel, wat maak hy? 

15.PA  : Boer en vang vis. 

16.SUS : En waar woon hy? 
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1.PA  : Twee myl die rivier op, (VRIENDELIKER, SKERTSEND)  in een 

van daardie huisies waarin jy en Jansie graag wil woon. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA KOMBUIS, ONTBYTTAFEL, 

EETGEREI RINKEL, TAFELKLOKKIE LUI 

2.MA  : Ontbyt is op die tafel!  Jansie, hoekom is jy ewig laat? 

3.JANSIE : Ek moes eers my poppe se klere vir die dag aantrek. 

4.BESSIE : Môre Jansie. 

5.JANSIE : Môre Bessie. Het jy geweet?  Dis nou al sewe dae in die nuwe  

jaar in. 

6.BESSIE : Ek weet, Jansie.  Ek het ’n almanak in my kamer.  

7.PA  : (NADENKEND)  Bessie, sewe dae!  Het jy dan nog nie weer  

geld vir groente nodig nie? 

8.BESSIE : Nee, dankie Meneer.  Daar is nog oorgenoeg. 

9.MA  : Ek het ’n sigaretboksie met ses sjielings in die messegoedlaai 

gesien. 

10.PA  : Maar dan is daar mos iets fout, Bessie.  Dan het jy hierdie week 

net een sjieling uitgegee. 

11.BESSIE : Ons vriend wil nie betaling hê vir die bietjie groente wat hy elke 

dag hier kom afgee nie. 

12.PA  : Dis darem nie aanvaarbaar nie.  En die sjieling dan? 

13.BESSIE : Dit was vir die spanspekkie.  Dié moes hy uitkoop by iemand  

anders.  Die Willemses boer nie met spanspekke nie. 

14.PA  : (SNORK)  Mpff.  (VRIENDELIKER)  Nie weer nie, hoor.  Van  

nou af word daar vir die groente betaal. 
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BYKLANKE : STILTE, DOOF NA VOORHUIS, OUTYDSE HUISHORLOSIE  

SLAAN ’n PAAR SLAE, WYSIE 

1.SUS  : Twaalfuur, middag.  Ek sal solank dek vir ete. 

2.MA  : Asseblief, Sus.  Bessie het gaan viskoop. 

3.BESSIE : (DEUR OOP)  Middag Meneer, middag mevrou.  Sjoe, dis  

warm!  Ek het darem ’n mooi vis gekry. 

4.PA  : Mag, maar dit ís ’n mooi groot vis.  Net uit nuuskierigheid,  

Bessie, hoeveel kos so ’n knewel? 

5.BESSIE : Niks nie, Meneer. 

6.PA  : (STRENG)  Niks nie? 

7.BESSIE : Teuns Willemse se broer, Koert, was vandag met die 

familieskuit uit see toe.  Hy het sy broer belowe hy sou vir my ’n 

ordentlike vis kry.  Ek kon nie weier nie.  Nie voor al daai mense 

nie. 

8.PA  : (SNORK)  Goed, maar dit moenie weer gebeur nie. 

9.BESSIE : Ek kon dit nie keer nie, Meneer. 

10.MA  : (SIMPATIEK)  Bessie, wil jy liewer nie weer gaan vis koop nie?  

Die kinders kan van nou af gaan. 

11.BESSIE : (SNIK, HUILERIG)  Miskien sal dit beter wees, Mevrou, maar ek  

weet nie of dit sal help nie.  Willemse se broer, Koert, het gevra  

dat ons altyd die skuit moet dophou – die donkergroene met die  

wit strepe.  Daarop sal daar altyd ’n present-vis vir my wees.  Ek  

voel te aardig om die mense in die gesig te vat.   
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BYKLANKE : STILTE (TYDSVERLOOP), WIND LOEI BUITE, DOOF NA  

ETENSTAFEL, BINNE, WIND SAGTER,  EETGEREI RINKEL, 

SAGTE ROESEMOES VAN GESELS 

1.PA  : (MAAK KEEL SKOON)  Luister, kinders.  Van nou af maak Boet  

en Sus beurte om te gaan vis koop.   

2.BOET : Wat van Bessie en Jansie? 

3.PA  : Ek en ma het klaar gepraat.  Bessie is klaar met viskoop en dis 

nie nodig dat Jansie gaan nie.  Sy kan begin as sy op hoërskool 

is. 

4.SUS  : Ek sal eerste gaan, Pa.  Dit lyk in elk geval uit die  

weervoorspelling asof ons glad nie môre sal kan swem nie. 

Daar word sterk oostewind en onstuimige see vanaf môre 

voorspel. 

5.PA  : Dan sal daar ook nie vis wees nie.  Julle kan dit onder julle reël, 

maar Bessie gaan nie weer nie en Jansie ook nie.  

6.MA  : En ek het weer vir Bessie Sondagmiddag ’n af-middag gegee. 

7.BOET : (LAGGIE)  Soos Nuwejaarsdag? 

8.SUS  : (SPOTTEND)  Dis mooi.  Die romanse loop en óns moet  

Sondagmiddag werk. 

9.JANSIE : Wat is romanse? 
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1.PA  : (STRENG)  Sien julle nou wat se stofwolke jaag julle op?  Hou 

nou op met lawwe praatjies. Daardie woord word nie weer 

gebruik nie.  Julle weet in elk geval nie waarvan julle praat nie.  

BYKLANKE : STILTE (TYDSVERLOOP), STORMWIND EN SEEGELUIDE, 

BRANDERS, MISHORING VER, DOOF NA STILTE 

(TYDSVERLOOP EN WEER VERANDER), BUITE, STIL 

AAND, RUSTIGE SEEGELUIDE, SUIS VAN SEE, DAN 

KRIEKE, PADDAS 

2.PA  :  ’n Lieflike Sondagaand.  Die Oostewind het skielik gaan lê.  Dit  

lyk regtig asof ons vannag en môre pragtige weer gaan hê. 

3.MA  : Dis goed, maar ek is bekommerd.  Daar is nog geen teken van 

Bessie nie.  Sou sy dan nie vandag op haar tyd let nie? 

4.JANSIE : Dis Sondag, Ma.  Bessie kuier seker nog. 

5.PA  : (ONRUSTIGE KUGGIE)  Ugh-ugh.  

6.SUS  : Kom Jansie, kom ek en jy gaan maak aandete reg. 

7.PA  : Ons kan dalk ná ete weer hier voor die huis, hier op die stoep, 

die mooi weer kom geniet. 

8.SUS  :  Kan ons sommer hier op die stoep dek, Ma? 

9.MA  : Ja, maak maar so. 

BYKLANKE : DOOF NA ETENSTAFEL OP DIE STOEP, BUITE, 

NAGGELUIDE, SEE-IN AGTERGROND,  EETGEREI RINKEL, 

SAGTE ROESEMOES VAN GESELS 

10.SUS : (FLUISTER OP MIK)  Kyk, hier kom Bessie. 
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1.BOET : (SKREE, NABY MIK)  Haai Bess!  Waar dwaal jy rond?  Het jy  

al geëet?  

2.BESSIE : (VÊRDER VAN MIK, KOM NADER)  Ek was by die Willemses.  

Ek het sommer daar geëet. 

3.JANSIE : Maar dis mos vêr.  Het julle geloop? 

4.BESSIE : Nee, hulle het ’n kleinerige skuit daar... 

5.JANSIE : Jy het tog nie skuit gery nie? 

6.BESSIE : (LAG)  Ja. 

7.JANSIE : Soontoe - en weer terug? 

8.BESSIE : Ja. 

9.MA  : Wie het saamgekom? 

10.BESSIE : Teuns, Mevrou.  En sy broer, Koert.  En dié se vrou. 

11.BOET : (FLUISTER OP MIK)  Ons leer al die familie ken. 

12.BESSIE : (EFFE WEG VAN MIK, HARDER)  Ek gaan tee maak, of wil 

 Mevrou liewer koffie hê? 

13.MA  : Tee sal reg wees, dankie. 

14.JANSIE : Ek gaan saam met jou Bessie.  (DEUR OOP EN TOE) 

15.SUS : Ai, die Jansie.  Sy is so onskuldig.  Sy kan sulke reguit vrae vra. 

16.BOET : (HARDER AS VOORHEEN)  Ons móét seker die familie leer  

ken.  Jansie sal alles uitsnuffel. 

17.PA  : (STRENG)  Dis nou genoeg.  Ek gaan binnetoe.  Ek wil lees. 

   (DEUR OOP EN TOE) 

18.MA  : Dis so ’n lekker aand.  Kom ons gaan sit bietjie op die duin.  Die 

see is so mooi op ’n maanligaand.  
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1.SUS  : Ek is die een wat eerste gevra het dat Bessie moet saam kom  

see toe. Die present-groente en -vis was nogal oulik, maar dit 

word nou onbelangrik.  

2.BOET : Wat bedoel jy, Sus? 

3.SUS  : Bessie se vriendskappe word ernstig. 

4.MA  : Ons Bessie kom vêr, van die wye Boesmanland.  Sy het op ’n  

veeplaas die eerste lig gesien.  Tot haar sewentiende jaar het sy  

geen ander omgewing as die rou wêreld geken nie. 

5.BOET : Wat maak ons vakansiepret nou onbelangrik? 

6.SUS  : Nie net vir ons nie.  Bessie het hier vêr in die Suide ’n man  

ontmoet waarvan sy beslis baie hou.  Teuns Willemse is net so 

ingewortel in hierdie omgewing.  Net so deurdrenk van die 

lewensomstandighede waaronder hý grootgeword het. 

7.BOET : Bedoel jy die verskille wat ons raaksien is so belangrik dat die 

res onbelangrik is? 

8.SUS  : Die afstand, die klimaat, die aard van die boerdery.  Alles so  

verskillend.  Is daar énige ooreenkoms?  

9.MA  : Wat my die meeste pla, is dat ons, sonder dat ons wou, Bessie  

dalk voor keuses geplaas het wat ons nie kon voorsien nie. 

10.BOET : En waaroor ons haar nie eers kan adviseer nie. 

11.SUS : Moenie daaroor bekommer nie.  Ek dink Bessie is baie  

aanpasbaar.  

12.MA  : Ek gaan bed toe.  Ek voel ’n senuwee-hoofpyn aankom. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA VOORHUIS    
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1.SUS  : Môre, Pa.  Die mooi weer hou nog.  Sonnig en warm, sonder  

wind.  Hoe gaan dit vanmôre met Ma?  Het Pa al ontbyt geëet, 

of moet ek iets maak?.  

2.PA  : Nee dankie, Sus.  Ek het klaar geëet.  Ma het heelnag gekla van  

hoofpyn en dis net slaap wat sal help. 

3.SUS  : Boet het gaan visvang. 

4.PA  : Ek sal nie op Boet as hengelaar staatmaak om ’n vis te voorsien  

nie, maar ons het een nodig vir vanaand.  

5.SUS  : Dis my beurt om vis te gaan koop, maar ek moet vir Ma instaan 

met die wasgoed en middagete.  Kan Bessie  nie maar die vis 

nog net vir oulaas gaan koop nie? 

6.PA  : Nee, ons het klaar besluit sy moenie betrokke wees by die  

viskoop nie.  Ons móét dáárby bly. Waar is Jansie? 

7.SUS  : Pa het self gesê Jansie is nog te jonk om vis te koop. 

8.PA  : Sy kan leer. 

9.SUS  : Jansie!   

10.JANSIE : Wat nou weer? 

11.PA  : Jans, hier is twee halfkrone.  Gaan kry vir ons ’n vis by die kaai.  

Gou speel.  Daar is hope mense vandag. 

12.JANSIE : Maar ek kan nie...  Ek weet nie... 

13.PA  : Dis hoogtyd dat jy leer. 

14.JANSIE : (FLUISTER NORS, OP MIK)  Dit was jóύ beurt vandag, Sus!   

(SIFDEUR KLAP) 

15.SUS : (ROEP)  ’n Geelbek!  ’n Geelbek as jy kan kry – en opskud! 

BYKLANKE : STILTE (TYDSVERLOOP), SIFDEUR KLAP 
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1.SUS  : (VERBAAS)  Jy’t sowaar ’n grote gekry!  Mooi Jansie.  Jou 

eerste vis gekoop, nogal so ’n knewel. 

2.JANSIE : (SNORK) Mpf!  Hy’s swaar.  Hier’s die kleingeld. 

3.SUS  : Gaan gee dit vir Pa! 

4.JANSIE : Dit ook nog?  (VÊRDER VAN MIK)  Hier is die kleingeld, Pa. 

5.PA  : Dankie.  Ek hoor Sus sê dis ’n knewel.  Mooi, my kind.  Ek het  

mos gesê jy kán.  Wag ’n bietjie.  En al die kleingeld?  Jans!  

Wat het die vis gekos? 

6.JANSIE : Ek weet nie Pa. Die man het daardie geld uitgekeer. 

7.SUS  : Jans kan van nou af elke dag gaan vis koop.  Sy het ’n pragtige  

geelbek huis toe gebring. 

8.JANSIE : Ek het dit darem nie self uitgesoek nie.  Ek wou nog uitsoek, toe  

haal die man hierdie een onder die bankie uit. 

9.SUS  : Dit was seker die groen skuit met die wit strepe, né? 

10.JANSIE : Haai, hoe weet jy dit? 

BYKLANKE : SIFDEUR KLAP 

11.JANSIE : En as Pa die sifdeur so laat klap?  Ek kry altyd raas daaroor. 

12.SUS :  Pa is haastig hier uit.  Ek weet nie hoekom nie.  Dalk is dit oor 

die kleingeld wat jy hom gegee het. 

13.JANSIE : Was dit te min? 

14.SUS : Nee, eerder te veel.  Maar Pa kan nie met jou raas nie, want  

dieselfde het met Bessie gebeur. 

15.JANSIE : Dit was nie Willemse nie. 

16.SUS : Dit was sy broer, Koert. 

17.JANSIE : Wat beteken dit? 
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1.SUS  : Dis wat Pa en ons almal ook wonder. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA STRAND, SEEGELUIDE,  

ROESEMOES VAN STRANDGANGERS, DOOF NA 

AGTERGOND 

2.SUS  : Bessie, hoekom is jy so stil?  Hou jy nie meer van die see nie? 

3.BESSIE : Nee, dis dalk dat ek te veel van die see hou.  Hoe lank nog voor 

ons moet terug ry na Calvinia? 

4.SUS  : ’n Week. 

5.BESSIE : Willemse wil vanaand met jou pa kom gesels. 

6.SUS  : Waaroor wil hy praat? 

7.BESSIE : Ek weet nie wat hy vir hom wil sê nie. 

8.SUS  : WiI jy hê ék moet vir my pa sê? 

9.BESSIE : Nee, ek het al vir hom gevra of dit reg is.  Hy sê dis reg.  

Willemse kan so aguur kom. 

10.SUS : My Pa is slim.  Ek en Boet gaan vanaand half-ag na die  

verjaarsdagpartytjie van ’n vriend.  My pa weet ons sal nie daai 

tyd in die pad wees nie.  Hy weet ons is nuuskierig oor wat 

Willemse vir hom wil sê. 

11.BESSIE : Ag, dis seker nie belangrik nie. 

12.SUS : Ek dink jy weet waaroor hulle gaan praat. 

13.BESSIE :  Ek weet, maar ek mag nie sê nie.  

BYKLANKE : DOOF NA SUS EN JANSIE SE SLAAPKAMER 
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1.SUS  : Luister, julle.  Bessie sê Willemse kom vanaand agtuur met Pa  

praat oor iets.  Sy wil nie vir my sê waaroor dit gaan nie, maar  

ek dink hy wil vra of hulle mag trou en of sy hier mag agterbly of 

so iets. 

2.BOET : Ek glo darem nie.  Pa kan nie toestemming gee nie en hy sal so  

iets nooit toelaat nie. 

3.JANSIE : Ek wil weet wat Willemse gaan vra en wat pa hom gaan  

antwoord. 

4.SUS  : Ek ook, maar Pa skinder nooit, so ons sal moet afluister deur  

daardie gaatjie in die houtmuur onder jou bed, Jansie.  

5.BOET : Anders sal ons nooit weet nie.  Maar ek en jy is nie hier nie, 

Sus. 

6.SUS  : Ek wil hê Jansie moet onder die bed lê en afluister.  As ons twee  

terugkom, moet sy vir ons vertel wat Pa gesê het. 

7.JANSIE : Ek sal luister.  Boet, jy moet net vir my die prop in die gaatjie 

voor die tyd uithaal.  Ek het laaskeer toe pa en ma oor ons 

kersgeskenke gepraat het, ook die luisterwerk gedoen.   

8.BOET : Dis maar net omdat jy die maklikste onder die bed pas. 

9.JANSIE : En as ek lê, is my oor net reg, op die gaatjie se hoogte. 

10.SUS : Luister dan as hy aguur kom.  Jy kan daarna maar gaan slaap. 

11.BOET : Ons sal jou kom wakker maak as ons terugkom.  So elfuur. 

12.JANSIE : Julle moet net saggies inkom sodat pa en ma nie wakker word  

nie. 

BYKLANKE : DOOF NA SUS EN JANSIE SE KAMER, AAND (ALLES  

FLUISTER OP MIK) 
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1.SUS  : (FLUISTER OP MIK)  Jansie, is jy wakker?  Word wakker.  Kon  

jy luister? 

2.JANSIE : Ja, maar Willemse het nie gevra of hy met Bessie mag trou nie. 

3.BOET : Wat dan? 

4.JANSIE : Hy wou vra of Bessie hier op Duinebaai kan kennis gee en 

agterbly.  Dan kan Bessie by sy broer en skoonsuster woon 

totdat  haar ouers per brief toestemming gee dat hulle maar kan 

trou.  Dan hoef Bessie nie heen-en-weer te reis. 

5.SUS  : Wat het Pa gesê? 

6.JANSIE : Pa was so omgekrap.  Mens sou sê dis die eerste maal dat Pa  

van die saak hoor.  Ek hoop nie Pa gaan eendag soveel 

moeilikheid maak as ek wil trou nie! 

7.SUS  : Toemaar bruidjie.  Wat was sy beswaar? 

8.JANSIE : Bessie moet eers self vir haar ouers gaan vra of sy mag trou. 

9.SUS  : Maar dan moet sy trein ry, terug hiernatoe om te kom trou? 

10.JANSIE : Pa het gesê hy sal vir haar treinkaartjie hiernatoe betaal as 

Bessie se ouers wel toestemming gee. 

11.BOET : Ek kan nie glo dat Pa so moeilik is nie. 

12.SUS : Is ons werklik so verleë oor Bessie se dienste dat Pa wil keer  

dat sy trou? 

13.BOET : Nee, Pa is net baie wyser as sy.  Hy wil nie hê sy moet  

halsoorkop besluite neem en haar lewe vir die seemeeue gee 

nie. 

14.JANSIE : Dis nie halsoorkop nie.  Het jy nog nooit van liefde gehoor nie? 
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1.BOET : (SARKASTIES)  Seker nie so baie ondervinding daarvan soos jy 

nie, Jansie, maar stel jou voor hoe Bessie van die dorre 

Boesmanland hier sal aard tussen die groen groente, die 

winterreen, die rivier en die see! 

2.JANSIE : Die liefde laat mens aard op ’n plek waar jy nie hoort nie. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK (OORWEEG LANGER TEMAMUSIEK – OM  

AGT JAAR TYDSVERLOOP TE HELP SUGGEREER), DOOF 

TERUG NA OUERHUIS, NOU IN DIE BOLAND  

3.SUS  : Hoe het Pa dit reggekry om dieselfde strandhuis wat ons agt  

jaar terug by Duinebaai gehuur het, weer te kry? 

4.PA  : Dit was nie maklik nie, Sus.  Nog dieselfde eienaar, maar ek 

moes rondbel.  Ek dink ons sal Duinebaai waarskynlik nie ken 

nie. 

5.SUS  : Hoekom nie, Pa? 

6.PA  : Agt jaar is ’n lang tyd.  Nadat ons Boland toe getrek het, het ons  

by die Strand somervakansie gehou. Dit was mos nader.  

Intussen het Duinebaai baie gewild geword.  

7.MA  : Julle lees mos nie elke dag koerant soos ek nie. Duinebaai was  

baie in die nuus.  

8.SUS  : (LAGGIE)  Ek hoop vir die regte redes. 

9.MA  : Meestal.  Vissershawe gekry. Opmeting van nuwe erwe.  

10.PA  : Vanjaar ’n rekord aantal vakansiegangers wat saam met ons  

daar sal wees.  

11.MA  : Daar was soms minder goeie nuus ook.  Eenkeer ’n berig in die 

koerant van ’n visserskuit wat soek geraak het op see. 
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1.PA  : Losies is onverkrygbaar.  Vra my.  Ek het ons ou huurhuis net  

gekry omdat daar toevallig ’n kansellasie was. 

2.SUS  : Ek hoop ons kan vir Bessie weer sien.  Om te dink: na agt jaar. 

3.MA  : Sy sal aan ons ook die verskil kan sien.  Ouboet getroud, jy hou 

skool, Jansie al ’n kindertuin onderwyseres. 

4.PA  : En ons droë Hantambiltonge het groen Bolandse bokkoms 

geword.  

5.SUS  : Pa, hoekom het ons destyds so vêr van Calvinia af Suidkus toe  

gery vir seevakansie? 

6.PA  : Ag, dit gebeur maar so dat mens eenmaal na ’n spesifieke  

strandplek toe gaan en jy hou van die plek.  Dan word dit jou 

gesin se strand kuierplek. 

7.MA  : As Bessie nog daar is, sou sy seker gebaat het by die  

vooruitgang van Duinebaai; dit sou bietjie geld in die sak gebring 

het. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, DOOF NA KOMBUISTAFEL OP DUINEBAAI, 

   SEEKLANKE, EETGEREI RINKEL, DOOF EFFE NA  

AGTERGROND 

8.PA  : En hier is ons terug.  Ons eerste aand op die nuwe Duinebaai.   

Almal om dieselfde lang tafel. 

9.MA  : Dieselfde verskeidenheid breekgoed. 

10.SUS : Hoekom sal ’n mens dinge verander as dit nog altyd werk. 

11.BOET : Waaraan dink julle almal nou? 

12.JANSIE : (VINNIG)  Aan Bessie!  Ek gaan môre uitvind waar Bessie  

woon. 
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1.PA  : Goed Jansie.  Ek wens net dat jy so gretig kon wees om te gaan  

vis koop ook. 

2.SUS  : Toemaar, Jansie.  Jy het destyds nogal nie ’n slegte slag  

geslaan nie. 

3.JANSIE : Ek gaan by die kaai begin.  Die vissers sal weet.  Mevrou Bessie 

Willemse  (LAGGIE).  

4.BOET : Daar is nou ’n hele nuwe hawe.  Ek wonder of hulle nog die ou  

skuite met die seile gebruik. 

BYKLANKE : STILTE, DOOF NA SEEKLANKE BUITE, BRANDERS NABY 

5.BOET : (SKREE EFFENS BO DIE SEEKLANKE)  Kyk!  Die mense koop  

nou vis by motorbote.  Hulle is baie vroeër terug in die hawe as 

die ou seil- en roeibote van destyds.  Die mense wat koop, kom 

voormiddag al terug met visse wat hulle dra. 

6.JANSIE : Klaar skoongemaak. 

7.SUS  : Boet, vra vir daardie visser of al die bote al in is. 

8.BOET : (SKREE)  Meneer!  Is daar nog skuite wat moet inkom? 

9.VISSER : (SKREE,VÊR VAN MIK)  Daar is nog twee van die ou skuite uit. 

10.SUS : Kom ons gaan wag op die rotse daar. 

BYKLANK : BRANDER BREEK NABY 

11.JANSIE : (PEINSEND)  Daardie skuit ... die skuit wat aan hulle behoort 

het ... dit was groen né? 

12.SUS : Ja, groen met wit strepe rondom. 

13.JANSIE : As een van die skuite aan Willemse behoort, as hy daarop is ... 

14.SUS : Hy sal ons nie meer ken nie. 
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1.JANSIE : En ons vir hom ook nie.  Ek kan my nie eens meer Bessie se  

gesig voorstel nie;  ek was maar elf jaar oud toe ons laas hier 

was, weet jy ... 

2.BOET : Kyk daardie twee skuite, naby mekaar.  Ek het hulle nie sien 

kom nie.  Hulle het nie seile op nie.  Hulle roei. 

3.SUS  : Dis omdat daar nie wind is nie. 

4.JANSIE : Dis albei bruin skuite.  Maar hulle kon dit weer geverf het, né? 

5.SUS  : Ja, hulle kon, of nuwes gekoop het. 

6.JANSIE : Kom Sus, kom ons gaan na die breekwater. 

BYKLANK : STILTE, DOOF TERUG NA HAWE, ROESEMOES VAN  

VISSERS EN TOESKOUERS SE GESELS IN AGTERGROND 

7.SUS  : Daar kom die eerste skuit.  Bemanning van agt.  Dis  

kleurlingvissers wat roei.  Die stuurman staan agter in die boot.  

Daar laat sak hulle die spane.  Hulle gaan die skuit anker.  Koop 

jy die vis, Jansie.  Ek sal die stuurman gaan vra of hy vir 

Willemse ken.  

8.JANSIE : Nee, ek kom saam met jou. 

9.SUS  : Die stuurman is dan so klein.  Dalk ’n seun. 

10.JANSIE : Nee!  Kyk die los hare.  Dis ’n vrou! 

11.SUS : ’n Vrou op die skuit? 

12.JANSIE : Wag vir my. 

13.SUS : Los my, Jansie.  Ek moet voor kom.  Hulle gooi al die vis uit die  

boot uit.  (HARDER, OPGEWONDE)  Dis sy!  Sy is sowaar die 

skipper. Maar ek moet haar aandag kry!   

14.JANSIE : Vat sommer ’n mooi vis.  Dan sal sy ons sien. 
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BYKLANKE:  SKIELIKE STILTE, MOONTLIK EGGO, FILTER OF ENIGE 

KLANK WAT ’n SURRUELE OOMBLIK/PERSEPSIE VAN 

OOGKONTAK EN HERKENNING KAN SKEP 

1.SUS  : (IN DIE OOMBLIK, HELDER, NABY MIK)  Hierdie een asseblief, 

Bessie. 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK DRAMATIES IN, EFFENS LANGER AS  

GEWOONLIK, DOOF NA VOORKAMER VAN STRANDHUIS 

2.MA  : (OPGEWONDE)  Ek glo nie ’n woord daarvan nie.  Bessie!  Die 

skipper van ’n visserskuit? 

3.JANSIE : Dis waar, Ma! 

4.SUS  : En natuurlik het ek nie vir die geelbek betaal nie. 

5.JANSIE : En sy beweeg so maklik op die skuit.  Sy lyk so tuis. 

6.SUS  : Dis baie duidelik nie die eerste keer dat sy die diepsee ingegaan 

het nie.  

7.PA  : Waarom het julle haar nie saamgebring nie? 

8.JANSIE : Sy moes by die skuit bly, Pa.  Sy is die stuurman, dalk die 

eienaar.  Ons kan op die stoep gaan staan en kyk as sy netnou  

met die boot hier verbygaan na die mond toe. 

9.PA  : Maar wat soek sy in die skuit?  Waar is daardie man van haar  

dan? 

10.SUS : Ek weet nie.  Ek wou liewer nie vra nie. 

11.JANSIE : Sy sê sy het twee kinders.  Twee seuns. 

12.MA  : (DROMERIG, STADIG)  Maar Bessie ... op ’n skuit, die see-in? 

13.PA  : Kyk, as julle wil, kan ons vanmiddag soontoe ry en gaan kyk wat  

gaande is.  
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1.MA  : En jy, Jansie?  Wat staan jy nog altyd so met jou vingers in die  

geelbek se kop gehaak?  Vat die vis kombuis toe! 

BYKLANKE : BRUGMUSIEK, KORTER, DOOF NA MOTOR WAT STILHOU 

2.PA  : Ek hou liewer hier stil.  Ons sal net vasval.  Haar huis is êrens 

op hierdie sandpaadjie tussen die groentetuine.  Ons stap liewer 

verder. 

3.JANSIE : Dis daai rietdakhuisie daarbo.  Ek was destyds ’n paar keer 

daar. 

4.SUS  : Is jy seker?  Dis agt jaar terug. 

5.JANSIE : Ek kan miskien nie viskoop nie, maar ek kan onthou.  Daar  

staan mevrou Willemse juis met ’n seuntjie aan die hand. 

6.MA  : Siestog, die kind is niks ouer as vyf nie.  Dit lyk ook asof sy dit  

glad nie breed het nie. 

7.SUS  : Kort, wasbare rokkie.  So ’n mooi ligte vel gehad.  Nou  

bruingebrand van die son en die see.  Eenvoudig.  Maar sy lyk 

gelukkig. 

8.PA  : (VÊR VAN MIK, SKERTSEND)  My magtig Bessie, ek het kom  

kyk wie jou die see instuur.  Waar is daardie man van jou?  Ek  

wil met hom praat. 

9.BESSIE : (SAGGIES, NABY MIK)  Teuns is dood.  Hy het vier jaar 

gelede verdrink.  Kom ons gaan in vir ’n koffie, dan vertel ek vir  

julle.  Maar eers groet:  Middag Meneer,  Mevrou ... 

BYKLANKE : KINDERS GROET IN ROESEMOES, DOOF NA STILTE  

(TYDSVERLOOP), DOOF TERUG NA BESSIE SE KOMBUIS,  

KOPPIES RINKEL  
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1.BESSIE : Dit was toe nog met die ou skuit, die groene met die wit strepe. 

Die noordewind het die nag onverwags opgekom en die see het 

skielik stormagtig en rof geword.  Twee dae later, aan die kus, 

vêr anderkant Duinebaai, het die lyke van drie vissers 

uitgespoel, (SUG)  maar van Teuns en die skuit was daar nooit 

verder teken nie... 

2.PA  : Ek is jammer Bessie.  Ek wou nog met hom skerts, want hy was  

so ’n ordentlike man en ek kon dit nie verstaan dat hy jou só ’n 

werk laat doen nie. 

3.   BESSIE : Hulle het altyd beurt gehou, die een jaar het Teuns na die  

groente gekyk en Koert na die visvangs – die volgende jaar 

weer net andersom.  Maar na Teuns se dood ... wel, ek kon nie 

die tuine bewerk en die groente verkoop nie, nie so goed soos 

Koert nie.   

4.MA  : (SIMPATIEK)  Bessie jy sal enige werk kan doen. 

5.BESSIE : Dit is so Mevrou, maar dit was makliker werk om met die skuit  

saam uit te gaan.  Van verlede jaar af, het ons weer twee skuite.  

Nou gaan Koert se seun op die een uit en ek op die ander. 

6.SUS  : Ek weet jy sien vir enigiets kans, Bessie.  Maar toe jy die eerste 

maal tussen die hoë deinings die land uit die gesig verloor het, 

was die herinnering aan Teuns sekerlik daar? 

7.BESSIE : Daar was nie tyd of plek vir groot woorde of diep dink nie.  

8.JANSIE : Maar as daardie spartelende visse met die klappende sterte by  

jou voete op die skuit gelê het ... ek sou van angs gesterf het!  

9.BESSIE : (LAG SAGGIES, NABY MIK) 
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1.VISSER : (KLOP AAN OOP DEUR, SKAMERIG)  Daniel is hier.  Hy wil  

weet hoe laat ons môre-oggend uitgaan? 

2.BESSIE : (BESLIS)  Halfvier.  Sê vir hom halfvier van die pont af; anders  

kry ons die hoogwater teen ons. 

BYKLANKE : STILTE (BEGIN VAN TEMAMUSIEK, SAG AS 

AGTERGROND VIR DIE STEM VAN DIE “DEELNEMENDE 

VERTELLER”) 

3.SUS  : (VERTEL-STYL, EINTLIK VOORGEDRA)  Teen dagbreek,  

môre-oggend, wanneer die see koud uit die see waai, en ons in  

die strandhuis die komberse hoër optrek, sal daar ’n skuit die  

diepsee invaar met ’n vrou aan die roer... Vir Bessie is dit ’n  

stryd om te bestaan; vir my sal dit altyd soos ’n ou sprokie wees.  

BYK  : TEMAMUSIEK ALLEEN, HARDER: WEEMOEDIGE  

INSTRUMENTALE MUSIEK 

 

   EINDE 

 

 


