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BYK  : MUSIEK (LAURIKA RAUCH – KYK HOE GLINSTER DIE MAAN) 

OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN PLAASKOMBUIS. 

1. MINA : Is dit ál jou wasgoed, Carli? 

2. CARLI : (EFFE WEG. MOND VOL KOS) Ek dink so, Mina. 

3. MINA : (VIES) Jy moenie dink nie, jy moet weet! Ek kan nie heeldag agter 

die wasmasjien staan nie. 

4. CARLI : (BEWEEG TOT OP MIK) Chill, Mina. Wat nie nou in die was is nie, 

kan oorstaan tot môre. 

5. MINA : Moenie vir my sê om te chill nie. Gaan maak seker daar is nie nog 

vuil klere in jou kamer nie en kyk sommer in jou pa se badskamer of 

ek als daar gevat het. 

6. CARLI : Hoekom is jy so omgekrap vanmôre? 

7. MINA : Sit sommer jou bord in die wasbak as jy klaar geëet het. Hier is baie 

werk wat vandag moet klaarkom en ek het te min hande. 

8. CARLI : Stress jy oor Bella kom kuier? 

9. MINA : Ek stress g’n niks nie! Ek wil maar net als op hulle plek hê as jou 

suster vanmiddag hier aankom. Ek gaan haar favorite kos ook maak. 

Skaapboud en gebraaide aartappels. 

10. CARLI : Jy doen altyd so baie moeite met die kos as Bella kom kuier, maar jy 

vergeet sy pik soos ‘n voëltjie. 

11. MINA : Almiskie! Bella is soos my eie kind, nes jy. En ‘n ma wil mos maar 

altyd haar kinders bederf en special laat voel. 

12. CARLI : En is jy nie ‘n dierbare ou moedertjie vir ons nie! Moet sê, ek sien 

nogal uit na Bella se kuier. 
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1. MINA : (IN GEDAGTE) Ja, sy was lanklaas hier op Houmoed. 

2. CARLI : Bella is baie stil die laaste tyd. Weet jy dalk hoekom? 

3. MINA : (SNUIF HARD) Die kunsgalery hou haar seker maar besig. Ek weet 

nie. 

4. CARLI : Hoe kan jy nie weet nie, Mina? Julle twee chat dan so baie. 

5. MINA : Nee, sy chat maar die laaste tyd min met my ook. 

6. CARLI : Mmm. Nou ja, laat ek gaan kyk vir nog vuil klere. Die son sit al hoog 

en daar is baie werk wat gedoen moet word voor tjailatyd vanmiddag. 

Ek het nog ‘n hele trop beeste wat vanoggend gedoseer moet word. 

7. MINA : Kan meneer Charl nie agter die werf kyk vandag nie? Ek het gehoop 

jy kan bietjie hand bysit hier in die huis. 

8. CARLI : My pa is al vroeg dorp toe. Het gaan lone trek en jy weet hoe lyk ons 

dorp op ‘n Vrydag, Mina. 

9. MINA : (SUG) Ja. 

10. CARLI : Ek kan vir klein Katryn van Maria vir jou gaan haal om te kom help? 

11. MINA : (BESLIS) O nee, los maar! Daai klimeid se hande is te rond. Sy sal 

net onder my voete wees. 

12. CARLI : (LAG) Ai Mina, al waarmee ek jou dan kan help is om te sorg dat jy al 

die vuil wasgoed kry. (BEWEEG WEG) 

13. MINA : (VIR HAARSELF) Die twee wit meisiekinders van my. Mens sou nie 

sê hulle dra dieselfde bloed nie. Verskil soos winter en somer. Wens 

soms mevrou Isabelle was nog met ons, sodat sy ook kan sien hoe 

mooi haar dogters grootgeword het. (SUG DIEP) Maar ai, die 

liewenste Heer het sy eie planne met onse lewens. 
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BYK  : MUSIEK OP EN DOOF  NA ONTVANGS LOKAAL VAN 

DIEREKLINIEK. HONDE WAT TJANK EN BLAF KAN GEHOOR 

WORD IN VÊR A/G. 

1. MOIRA : (BESIG MET TELEFOONOPROEP) Goed so, Meneer. Dis reg, ek 

sal vir dokter Leibrandt daarvan sê. (POUSE) Goed, totsiens. 

BYK  : LUI AF. DEUR GAAN OOP EN BESOEKER SE 

TEENWOORDIGHEID WORD AANGEKONDIG MET KLOKKIE IN 

A/G. 

2. CARLI : (BEWEEG IN) Môre tannie Moira.  

3. MOIRA : Goeiemôre Carli. Hoe gaan dit met die Noltes van Houmoed? 

4. CARLI : Met ons gaan dit goed, Tannie. Houmoed is net weer ‘n malhuis 

vandag, want dis mos Vrydag. 

5. MOIRA : Og, ja. Dan moet alles en almal skarrel om die week se werk en 

dinge voor uitvaltyd klaar te kry. 

6. CARLI : Presies. Tannie weet mos. 

7. MOIRA : Ja, dis elke boer se drama elke Vrydag. Maar waarmee help ek jou 

vanoggend, hartjie? 

8. CARLI : Ek kom haal die medisyne wat ek gister vir die beeste bestel het. 

9. MOIRA : Laat ek net hier in die boek kyk. 

BYK  : WORD DEUR BOEK GEBLAAI. 

10. CARLI : Ek het dit by die ander meisietjie bestel. Ronel, dink ek is haar naam. 

11. MOIRA : Ek sien niks hier opgeskryf nie. Tipies! Die kind het al van gister af 

naweek op die brein begin kry. Nogal die oggend afgevat, dié dat ek 

nou hier sit en fone antwoord. 
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1. CARLI : Ai tog, Tannie. 

2. MOIRA : Maar sê gou kind, is dit dieselfde goedjies wat jy laas maand gevat 

het? 

3. CARLI : Ja, Tannie. Net twee botteltjies meer die keer. 

4. MOIRA : Ek gaan kry dit gou vir jou. 

5. CARLI : (HUIWERIG) Is Hennie dalk op kantoor?  

6. MOIRA : Ja, maar my arme kind is vandag toegegooi onder die papierwerk. 

7. CARLI : Kan ek dalk gou by hom inloer? Wil raad vra oor ‘n melkkoei. Ek 

belowe dit sal vinnig wees. 

8. MOIRA : Ja, glip gou deur, maar jy sê nie ek het jou laat deurgaan nie. Hy’t 

mooi gevra ek moet alle oproepe en kliënte terughou tot hy klaar is. 

9. CARLI : (LAG) Dis reg so. (BEWEEG EFFE WEG) Dankie, Tannie. 

BYK  : TELEFOON LUI EN WORD GEANTWOORD. 

10. MOIRA : Leibrandt dierekliniek, goeiemôre. Moira wat praat. 

BYK  : TONEEL EINDIG EN DOOF NA HENNIE SE STILLER 

SPREEKKAMER. DEUR WORD STADIG OOPGEMAAK. 

11. CARLI : (BEWEEG TOT OP MIK) Goeiemôre dokter Leibrandt. 

12. HENNIE : (VERBAAS) Hallo, juffrou Nolte! 

13. CARLI : Ek hoop nie ek pla nie? Jou ma het gesê dat jy baie besig is. 

BYK  : DAAR WORD DEUR PAIERE GEBLAAI. 

14. HENNIE : (LAG) Ja, maar vir jou maak ek altyd tyd. Kom sit. 

BYK  : STOEL WORD UITGETREK. 

15. CARLI : (GAAN SIT) Watse papierwerk hou jou so besig? 

BYK  : DAAR WORD WEER DEUR PAPIERE GEBLAAI. 
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1. HENNIE : Hierdie wavrag papiere is verslae wat moet klaarkom voor die einde 

van die dag. 

2. CARLI : Goeie genade! 

3. HENNIE : Ja, dit lyk rof, maar gelukkig neem dokter Van Zyl vandag al my 

konsultasies en operasies oor. So ek kan al my aandag aan die 

verslae gee. 

4. CARLI : Dan sal ek nie lank wees nie.  

5. HENNIE : Nee, wees rustig. Waarmee help ek jou vandag? 

6. CARLI : (ONSEKER) Wel, uhm, ek het gewonder of jy nie vanaand by ons wil 

kom eet nie. 

7. HENNIE : Vanaand? 

8. CARLI : Ja, maar as jy nie kan nie, is dit reg so. Dit lyk of jy tot laat gaan moet 

werk om hier klaar te kry. 

9. HENNIE : Kom jou suster nie die naweek kuier nie? 

10. CARLI : Ja, Bella kom vanmiddag. Ek het juis gedink ek wil julle aanmekaar 

voorstel. Mina maak skaapboud en gebraaide aartappels. 

11. HENNIE : Hoe water my mond al klaar! Ai, dit klink lekker, maar soos dinge nou 

lyk, stap ek nie voor agtuur vanaand hier uit nie. 

12. CARLI : (TELEURGESTELD) Dis reg, ek verstaan. 

13. HENNIE : Kom ek sê jou wat; kuier jy vanaand eers lekker saam met jou suster 

en dan kom maak ek môremiddag ‘n draai daar op Houmoed. Hoe 

klink dit vir jou? 

14. CARLI : (OPGEWONDE) Dit kan werk, ja! Ek sal vir Mina vra om ‘n tjoppie uit 

te haal, dan braai ons. Jy kan jou ma ook saambring. 
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1. HENNIE : Dink jy dis ‘n goeie idee? 

2. CARLI : Hoekom? 

3. HENNIE : Jou pa het nie juis ooghare vir Moira Leibrandt nie. 

4. CARLI : Nee, man. Hoekom sê jy so? 

5. HENNIE : (LAG) My mens, jy kan nie die irritasie op sy gesig miskyk as daai 

twee in een vertrek is nie. As hy die slag hier inkom en my ma is 

agter die toonbank, kan hy hom nie vinnig genoeg uit die voete maak 

nie. 

6. CARLI : Is jy ernstig? Ek het dit nog nie agtergekom nie.  

7. HENNIE : Ja, maar ek neem hom nie heeltemal kwalik nie. Min mense kan my 

ma hanteer.  

8. CARLI : Ek verstaan nie. Tannie Moira is dan so ‘n vriendelike en liefdevolle 

mens. 

9. HENNIE : As jy my vra, is sy soms te oorvriendelik en sy is ook heeltemal te 

nuuskierig vir haar eie gesondheid. Mense hou nie altyd daarvan as 

sy hulle so uitvra oor hulle sake nie. 

10. CARLI : Nee wat, man. Dis nie so erg nie. Sy stel maar net belang in haar 

medemens, dis al. En jy kan jou sterre dank dat jy haar het om jou 

hier uit te help. Dit lyk nie vir my of daai ander meisietjie baie 

betroubaar is nie. 

11. HENNIE : (SUG) Ja, Ronel is maar bietjie loskop. 

12. CARLI : Sy het vergeet om my bestelling wat ek gister deur gebel het, reg te 

kry. 

13. HENNIE : Ek sal haar moet vasvat. Sy gaan my nog kliënte kos. 
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1. CARLI : Moenie te hard op haar wees nie. Sy is nog baie jonk.  

2. HENNIE : Ja, dit is seker so. 

3. CARLI : Nou ja, laat ek weg wees.  

BYK  : STOEL WORD TERUG GESTOOT. 

4. HENNIE : Jy hoef regtig nie haastig te wees nie. Ek kan my ma vra om vir ons 

koffie te bring. 

5. CARLI : (STAAN OP) Liewer nie. Jy het werk om te doen en my beeste gaan 

hulle self nie doseer nie. 

6. HENNIE : Ai, al weer sulke tyd? 

7. CARLI : Ja, dis ’n nuwe trop wat eergister ingekom het.  

BYK  : STOEL WORD TERUG GESTOOT. 

8. HENNIE : (STAAN OP) Kom ek stap saam met jou. 

9. CARLI : Dankie, maar dis nie nodig nie. Ek het jou klaar lank genoeg uit die 

werk gehou. 

10. HENNIE : Nee man, dis niks. (SKERTS) Jy weet mos, vir die mooiste boervrou 

van Houmoed maak ek graag tyd. 

11. CARLI : (MAAK SENUAGTIG KEEL SKOON) 

12. HENNIE : So, dan sien ek jou môremiddag? 

13. CARLI : Dis reg. Ek Whatsapp jou later om te sê hoe kaal, ek bedoel hoe laat 

jy daar moet wees. 

14. HENNIE : (LAG) Jy sal ‘n tamatie laat skaam kry! Kyk hoe bloos jy nou. 

15. CARLI : (ONGEËRG)  Is nie, man! 

16. HENNIE : Nou maar toe, laat weet my die tyd en wat ek kan saambring. (SOEN 

CARLI OP DIE VOORKOP) Sien jou môre, mooiste meisie. 
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BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA LAAT OGGEND IN DIE 

PLAASKOMBUIS. SKOTTELGOED OP MIK GEWAS. 

1. MINA : (NEURIE VIR HAARSELF) 

2. CHARL : (EFFE WEG OP DIE SELFOON) No, that won’t work. I asked for the 

drop off  on Wednesday. 

3. MINA : (VIR HAARSELF) Jittetjie! As die stoere boer die rooi taal gooi, is 

daar probleme. 

4. CHARL : (BEWEEG TOT OP MIK) Okay, I’ll sommer come make a turn 

Monday morning. Thank you. (LUI AF) 

5. MINA : Môre, meneer Charl. 

6. CHARL : Môre, Mina. 

7. MINA : Wil Meneer koffie hê? 

8. CHARL : ‘n Vinnige enetjie, asseblief Mina. 

9. MINA : Ek maak net gou my hande droog. Is als reg, Meneer? 

BYK  : STOEL WORD UITGETREK. 

10. CHARL : (GAAN SIT) Ja, daar is nie foute nie, Mina. Hoekom vra jy? 

11. MINA : As Meneer eers Ingils praat, is daar gewoonlik probleme. 

12. CHARL : (SUG) Nee wat, Mina. Dis niks wat die kind van die kooi af sal gooi 

nie. Die mense wat die pale vir die nuwe beeskraal moet kom aflaai, 

het die datums verkeerd gekry. Nou wag ek vir hulle. 

BYK  : KETEL AANGESIT ONDER DIALOOG EN KOPPIE EFFE WEG UIT 

KAS GEHAAL. 

13. MINA : Ek sien. 

14. CHARL : Waar is Carli? Het jy haar al vanoggend gesien? 



9 
 

1. MINA : Ja, Meneer. Sy’t vinnig vanoggend gekom brekfis en toe is sy weer 

hier uit. Gepraat van beeste wat gedous moet word. 

2. CHARL : Bring sy darem haar kant in die huis? 

3. MINA : Ag ja wat, Meneer. Sy doen wat sy kan, maar die stomme kind is so 

besig. Dan hier en dan daar. Lyk nie vir my sy vat grond nie. Bly 

besig. 

4. CHARL : Besig met muisneste as jy my vra. 

5. MINA : (VERWARD) Hoe nou, Meneer? 

6. CHARL : Nee, ek sien mos hoe loop sy hier rond op die werf. Kop in die wolke. 

7. MINA : Nou oor wie sal Carli dan kop in die wolke staan en rondloop? 

8. CHARL : Ek vermoed Hennie Leibrandt. 

9. MINA : O Meneer bedoel die veeartsie? 

10. CHARL : Einste. 

BYK  : KETEL FLUIT. 

11. MINA : Nou dat Meneer dit noem, Carli praat nogal baie van hom. 

12. CHARL : En dan sê sy wat? 

BYK  : WATER WORD IN KOPPIE GEGOOI ONDER DIALOOG EN 

KOFFIE WORD GEROER. 

13. MINA : Sy’t nou nog nie in soveel woorde gesê dat sy hom like nie, maar sy 

praat baie oor die werk wat hy doen en watse goeie veearts hy is. Sy 

kom nogal gereeld daar by hom op die dorp vir die diere se 

medisyne. 

14. CHARL : Sy moet my net nie bankrot staan en vry nie. 

15. MINA : Haai nee, Meneer. (LAG) Hoe sal sy nou dit doen? 



10 
 

1. CHARL : Met haar gereelde besoeke so by die veearts. Ek verstaan as daar 

medisyne en goed aangekoop moet word, maar die goed is nie 

verniet nie. 

2. MINA : Hier is Meneer se koffie. 

3. CHARL : Dankie, Mina. 

4. MINA : Ek weet darem nie of Carli en die veearts vry nie, Meneer. Ek dink 

maar net hulle is goeie maats. 

5. CHARL : Ons sal maar moet sien, Mina. (VAT ‘N SLUK KOFFIE) 

6. MINA : Sal dit dan ‘n probleem wees as hulle begin vry, Meneer? 

7. CHARL : Ek weet nie, Mina, maar jy onthou wat met Carli se vorige 

verhouding gebeur het. 

8. MINA : Toe sy met daai rooikop blikskottel van Wellington uitgegaan het? 

9. CHARL : (VAT ‘N SLUK KOFFIE) Ja. Haar kop was toe ook so in die wolke. 

Sy was tot oor haar ore verlief. Dit het amper haar hele menswees 

verander. 

10. MINA : Ek onthou ja, sy was ‘n heel ander kind. En toe loop staan en breek 

hy Carli se hart flinters. 

11. CHARL : (ERNSTIG) Ek wil nie hê my kind moet weer seerkry nie, Mina. 

12. MINA : Kom ons kyk eers hoe ernstig die ding met die veearts is, Meneer. 

Dit help nie ons hardloop nou die ding vooruit nie. Carli is nou ouer 

en slimmer. Ek glo nie sy sal haar sommer weer van ‘n man laat 

vang nie. 

13. CHARL : (SUG) Ja, Mina. Ons wag en kyk maar. 

14. MINA : Meneer sal hier wees as Bella vanmiddag kom? 
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1. CHARL : Ek sal my bes probeer, ja. Dit hang af hoe vroeg ons klaarkry met die 

nuwe kamp. Hoe laat kom sy? 

2. MINA : Bella het laat weet sy gaan so vieruur hier wees, Meneer. 

3. CHARL : Dis goed so. (VAT ‘N SLUK KOFFIE) Teen daai tyd behoort ek al 

klaar te wees. 

4. MINA : So gepraat van die veearts, sy ma het netnou hier gebel. 

5. CHARL : Wat wil Moira Leibrandt nou weer hê? 

6. MINA : Sy wou geweet het of Meneer vanmiddag hier op die werf is. Sy wil 

‘n draai kom maak. 

7. CHARL : (VIES) Om watter rede? 

8. MINA : Sy wil seker maar net bietjie gesels, soos altyd. 

9. CHARL : Ek het nie vandag tyd vir haar en haar geselsies nie. Die werk moet 

klaarkom. 

10. MINA : Ai Meneer, sy kry seker maar net bietjie alleen. 

11. CHARL : Daar is oorgenoeg mense in die dorp wat sy kan gaan verveel met 

haar praatjies. Sy kom elk geval net hier om uit te vis wat haar 

volgende skinderstorie gaan wees. 

12. MINA : Ai, Meneer. 

13. CHARL : (SLUK LAASTE KOFFIE AF) Ek klim sommer in my bakkie en ry. 

BYK  : STOEL WORD TERUG GESTOOT. 

14. MINA : Sy gaan wil weet waar Meneer is. 

15. CHARL : (STAAN OP) Sy hoef nie te weet nie. Dankie vir die koffie, Mina. 

(EFFE WEG) En vra vir Carli om my te kom sien as sy weer hier 

inkom. 
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1. MINA : Reg so, Meneer. Ek maak so. 

2. CHARL : Dankie, Mina. (BEWEEG WEG) 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND IN PLAASKOMBUIS. 

KLOP AAN DIE VOORDEUR. 

3. MOIRA : (VAN BUITE VOORDEUR) Hallo! Is die mense tuis? 

4. MINA : Ag jittetjie tog, hier kom die vrou nou en meneer Charl is skaars hier 

uit. (PROJEKTEER) Kom maar binne, mevrou Leibrandt! 

5. MOIRA : (BEWEEG TOT OP MIK) Middag sê, Mina. Og, maar dit ruik heerlik 

hier in jou kombuis! Is dit middagete? 

6. MINA : Middag, mevrou Leibrandt. Nee hierdie is vanaand se supper. 

7. MOIRA : Ag los tog die gemevrou, Mina. Noem my Moira. Mens, maar jy’t 

omtrent potte op die stoof! Hoekom kook jy so groot vir aandete? 

8. MINA : Meneer Charl se oudste dogter kom die naweek kuier. Die kos is 

haar favorite. Skaapboud met gebakte aartappels en soetpatats. 

9. MOIRA : (VERBAAS) Ek het nie geweet Charl Nolte het nog ‘n dogter nie. Ek 

dog Carli is sy enigste kind! 

10. MINA : Nee, Meneer het vir Bella en Carli. Ek dog meneer Charl het vir 

Mevrou gesê? 

11. MOIRA : Og, Mina. Charl is soos ‘n toeboek! Moeilik om te lees en tog so 

misterieus. Ek ken hom nou al byna vyf maande en al wat ek van 

hom weet is dat hy Charl Nolte, die beesboer van Houmoed is. 

12. MINA : Ja, Meneer hou maar daarvan om sy sake vir homself te hou. 

BYK  : STOEL  WORD UITGETREK. 
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1. MOIRA : (GAAN SIT) Maar vertel my bietjie meer van Charl se oudste dogter. 

Bella, nè? 

2. MINA : Ek kan eintlik nie nou praatjies maak nie, Mevrou. 

3. MOIRA : Moira. 

4. MINA : Jammer, Mevrou, maar dis hoe ek gewoond is. 

5. MOIRA : Nou maar goed. Gee vir my die patats, dan help skil ek jou. Jy wou 

sê oor Bella? Waar woon sy? Wat doen sy? 

6. MINA : (ONSEKER) Bella bly op Stellenbosch. Wag, ek gee gou vir Mevrou 

‘n ander mes. (EFFE WEG) Net ek weet hoe om met dié een te werk. 

BYK  : LAAI WORD OOPGETREK EN MES UITGEHAAL. 

7. MOIRA : Wat maak sy daar? 

BYK  : LAAI WORD TOEGESTOOT. 

8. MINA : (BEWEEG TERUG OP MIK) Hier’s ‘n lekker skerp groentemes. Bella 

het haar eie kunsgalery, Mevrou. 

BYK  : GROENTE ONDER DIALOOG GESKIL. 

9. MOIRA : (GEAMUSEERD) O, so sy is ‘n kunstenaar? 

10. MINA : Mens kan so sê, ja. Maar werk Mevrou nie vandag by die dierekliniek 

nie? 

11. MOIRA : Ek het net vir die oggend uitgehelp. Dis mos nie ‘n permanente storie 

nie. Ek sit net nou en dan hand by as die ander ontvangsdame nie 

daar is nie. 

12. MINA : O, ek sien. 

13. MOIRA : So wat skilder Bella? 
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1. MINA : Al wat ‘n ding is. Mense, diere en landskappe. Sy teken nie net nie, 

sy neem kiekies ook. Die galery stal paintings en foto’s uit. 

2. MOIRA : Fotograaf en ‘n artist! Dit is so interessant. So anders as Carli wat 

saam met Charl boer. 

3. MINA : Ja, een mens se kinders verskil mos maar so van mekaar, Mevrou. 

4. MOIRA : Dit sal ek nou nie weet nie, Mina. Hennie is my eerste en enigste 

kind. Maar waar kom Bella aan haar belangstelling vir kuns? 

5. MINA : Sy het dit by mevrou Isabelle gekry. 

6. MOIRA : Wie is dit? 

7. MINA : Mevrou Isabelle was die meisiekinders se ma. Meneer Charl se 

oorlede vrou. 

8. MOIRA : (PEINSEND) O, ek sien. 

9. MINA : Mevrou weet van meneer Charl se vrou? 

10. MOIRA : Nee, Mina. Ek weet sy is nie meer in die prentjie nie, maar dis dit. Dis 

die eerste keer wat ek hoor wat haar naam was of dat sy...oorlede is. 

11. MINA : (GESKOK) Haai mevrou Moira! Mevrou kuier dan so baie by meneer 

Charl! Waaroor praat julle dan as Mevrou nie al hierdie dinge weet 

nie? 

12. MOIRA : Ek sê dan vir jou, Mina. Charl Nolte is ‘n toeboek! Hy praat net oor 

die weer, die plaas en die beeste. Meer as dit, kry ek nie uit hom uit 

nie. 

13. MINA : (LAG) O genade, dit klink maar vir my na vervelige geselsies. 

14. MOIRA : (LAG) Dit is! Maar ag, ek probeer maar deurdruk en vasbyt. Ek hoop 

tog so hy maak eendag teenoor my oop. 
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1. MINA : Hoekom wil Mevrou hê meneer Charl moet oopmaak? 

2. MOIRA : (SKAAM) Ag, Mina. Charl is, hoe sal ek nou sê? 

3. MINA : (POUSE) Ja Mevrou? 

4. MOIRA : Ag, ek weet nie. Ek het net so gehoop... Charl lyk na ‘n goeie man en 

dis nie aldag maklik so vrou alleen nie, jy weet? 

5. MINA : Ja, dis seker maar moeilik. 

6. MOIRA : Maar nou vandat ek weet ek en Charl is in dieselfde bootjie (DROOG 

OP) 

7. MINA : En watse bootjie is dit, Mevrou? 

8. MOIRA : Onthou jy dat ek jou al vertel het, dat ek my man ook moes begrawe 

na sy lang siekbed? 

9. MINA : Ja. Mevrou Moira het al vertel. Maar ek sou nie sê meneer Charl se 

bootjie is heeltemal dieselfde nie. 

BYK  : SKIL VAN GROENTE UIT. MES OP DIE TAFEL NEERGESIT. 

10. MOIRA : Hoe so? 

11. MINA : Mevrou Isabelle was nie siek nie. In elk geval nie in haar lyf nie. Sy 

het gesukkel met die groot donker. 

12.  MOIRA : (VERWARD) Die wat? 

13. MINA : (SKINDERTOON) Depressie. 

14. MOIRA : (NUUSKIERIG) Mina...! Wat vertel jy my nou? 

15. MINA : Ja, Mevrou. Die groot donker het vir mevrou Isabelle net te erg 

geword. En toe die nag op sy swartste was, het sy opgegee. 

16. MOIRA : Hoe bedoel jy sy’t opgegee? 

17. MINA : Meneer Charl het haar net een aand in die bad gekry. 
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1. MOIRA : Jy bedoel sy het haarself verdrink? 

2. MINA : (ONGEDULDIG) Nee, sy het ‘n hand vol pille voor die tyd gevat. 

3. MOIRA : (GESKOK) Mens! Wat vertel jy my? Die arme Charl. 

4. MINA : Ja, dit was baie erg vir Meneer. Kan sien in sy oë dit vat nog 

partykeer aan hom. Maar Mevrou het nie hierdie dinge by my gehoor 

nie, nè? 

5. MOIRA : (ERNSTIG) Nee, Mina. Natuurlik nie! Dankie vir die inligting mens. 

Ek het vandag meer geleer oor Charl Nolte as in die afgelope 

klompie weke wat ek hom ken. 

6. MINA : Lyk my daai patats is klaar geskil. Gee sommer hier, dat ek hulle in 

die water kan sit. 

7. MOIRA : Hierso Mina. Hoop jy is tevrede met my skil werk. 

8. MINA : Dankie, mevrou Moira. Hulle lyk doodreg. Wil Mevrou ‘n koppie tee 

gehad het? 

9. MOIRA : Ek sou graag ‘n koppie tee saam met Charl wou geniet het, ja. 

10. MINA : Meneer Charl was vinnig vanoggend hier en toe het hy gesê hy gaan 

heeldag op die werf besig wees. 

11. MOIRA : (SUG) Nee wat, Mina. Los dan maar die tee vir nou. Ek sal op ‘n 

ander stadium weer ‘n draai kom maak. 

12. MINA : Is mevrou Moira seker? Dis nie moeite om die ketel gou aan te sit 

nie. 

BYK  : STOEL WORD TERUG GESTOOT. 

13. MOIRA : (STAAN OP) Ja, Mina. Hou daai koppie tee vir later. Ek loer dalk 

môre weer in as Charl by die huis is. 
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BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN DIE PLAASHUIS. 

STOFSUIER AAN ONDER DIALOOG. 

1. CARLI : (EFFE WEG BO DIE STOFSUIER SE GERAAS UIT) Mina! 

BYK  : STOFSUIER DREUN VOORT. 

2. CARLI : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Mina, maak dood die ding! 

BYK  : STOFSUIER DREUN STEEDS VOORT. 

3. CARLI : (ONGEDULDIG) Mina, man! 

BYK  : STOFSUIER AF. 

4. MINA : (VERWARD) Wat op deese aarde? 

5. CARLI : (DRINGEND) Mina, ek moet met jou praat. 

6. MINA : (VIES) Maar siejy my kom interrupt in my werk! 

7. CARLI : Sorry Mina, jy kan nou-nou weer aangaan. 

8. MINA : (VIES) Wat is dit, kind? 

9. CARLI : Ek weet jy doen groot moeite vir vanaand se ete, maar kan ons 

asseblief môreaand dalk ‘n braai doen? 

10. MINA : Maar hoekom dan, kind? 

11. CARLI : Ek het vir Hennie genooi vir ete. Dink jy my pa gaan ‘n probleem hê 

daarmee? 

12. MINA : (SNORK DEUR HAAR NEUS) Dis nie met die braai wat meneer 

Charl ‘n probleem gaan hê nie. 

13. CARLI : Hoekom sê jy so, Mina? 

14. MINA : Jou pa is bekommerd, Meisa. 

15. CARLI : Oor wat, Mina? 

16. MINA : Oor jou en die veearts. 
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1. CARLI : Maar hoekom dan? 

2. MINA : Meneer Charl is bang jy kry weer seer soos met die laaste keer. 

3. CARLI : Wat van die laaste keer, Mina? 

4. MINA : Ag man Carli, jy weet. Van die ding met die rooikop van Wellington? 

5. CARLI : Maar Mina, dit was so lank gelede! 

6. MINA : Ek weet, maar jou pa is bang jy loop weer dieselfde pad.  

7. CARLI : (VERONTWAARDIG) Maar ek en Hennie is net vriende! 

8. MINA : Regtig? Want meneer Charl sien hoe jy met jou kop in die wolke 

rondloop. En ek hoor ook mos hoe baie jy van die mannetjie praat. Is 

julle rêrig net vriende? 

9. CARLI : (SUG) Ek weet nie, Mina. Daar is dalk iets, maar ek weet nie wat nie. 

Ek hou baie van hom. 

10. MINA : (ERNSTIG) Gee hy jou butterflies in die maag? 

11. CARLI : (ONSEKER) Ja, seker. 

12. MINA : Voel jy kriewelrig onder die vel as die man in jou gedagtes opkom? 

13. CARLI : Ja. 

14. MINA : En as jy met hom praat, knoop jou tong dom en sê jy simpel goed? 

15. CARLI : Ja! Hoe weet jy? 

16. MINA : Want dan is jy verlief, my kind. There’s no two ways about it. 

17. CARLI : Ai, Mina. So wat maak ek nou? 

18. MINA : Hou Hennie van jou ook? 

19. CARLI : Dit voel partykeer so, maar ek weet nie. 

20. MINA : Nou vra hom! 

21. CARLI : Haai nee, Mina. Dis mos nie iets wat mens net vir iemand vra nie. 
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1. MINA : Vir wat nie?  

2. CARLI : Dis so voor op die wa. So, so...(DROOG OP) 

3. MINA : So wat? Jy het die reg om te weet watter kant toe die man se kop 

staan as die storie met jou hart te doen het. Mens se hart is ‘n 

kosbare, maar fragile ding. Om jou hart te protect, mag jy maar vra 

wat die veearts se gevoelente is. 

4. CARLI : Ek weet darem nie, Mina. 

5. MINA : Vra hom môreaand as hy oorkom vir die braai. Of Whatsapp hom. 

Julle jonges doen mos als deesdae anyway op die boodskappe. 

6. CARLI : En as hy nie dieselfde oor my voel nie? En wat van my pa? 

7. MINA : Wat van jou pa? Dis mos nie sy love life nie. Dis joune! Vind maar 

eers uit hoe staan die veearts se kop en gevoelens, dan hanteer ons 

jou pa. Moet net nie weer loop staan en dam toe weghol soos laas 

nie. 

8. CARLI : Waarvan praat jy, Mina? 

9. MINA : Die laaste keer wat jy vir Hennie vir ete genooi het, het sy ma 

saamgekom. Hulle was skaars hier, toe vat julle tweetjies die pad 

dam toe en toe los jy jou stomme pa vir vier ure in mevrou Leibrandt 

se geselskap. 

10. CARLI : Hoekom laat klink jy dit so erg?  

11. MINA : Want jou pa hou nie van Moira Leibrandt nie. 

12. CARLI : Hennie het dit ook gesê, maar ek verstaan nie hoekom nie. Tannie 

Moira is dan so ‘n dierbare mens. 

13. MINA : Dis nie wat hy vir my gesê het nie. 
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1. CARLI : Wat het Pa dan vir jou gesê? 

2. MINA : Wel, nie in soveel woorde nie, maar jou pa soek nie juis die vrou op 

sy werf nie. Hy dink sy is te nuuskierig vir haar eie gesondheid. 

3. CARLI : Ai tog en ek het juis vir Hennie gesê hy kan môre sy ma saambring. 

4. MINA : Dit was dalk nie ‘n slim ding om te doen nie. En ek dink jou pa se 

ooghare is ook maar min vir mevrou Leibrandt se seun. 

5. CARLI : Nonsens, Mina! Wat kan my pa dan nou teen Hennie hê? 

6. MINA : Laat ek sien, hy is Moira se seun en jou pa hou nie van die vrou nie. 

En meneer Charl is van mening dat die mannetjie jou kop vol 

muisneste maak en jou hart gaan breek. 

7. CARLI : Muisneste is vir skoolkinders, Mina. Ek en Hennie is grootmense wat 

mekaar se geselskap geniet. 

8. MINA : Maar moet die geselskap dan twee keer op ‘n dag in die dorp 

gebeur? 

9. CARLI : (VERWARD) Hoe nou? 

10. MINA : Jou pa lyk nie happy dat jy sommer vir elke tweede bees wat skeef 

poep veearts toe hol nie. (LAG) En moenie jou oë vir my rol nie. Jy 

weet jy maak verskonings om vir Hennie te loop sien. 

11. CARLI : Dis nie verskonings nie! Ons het ‘n beesboerdery met diere wat 

gereeld medies versorg moet word. 

12. MINA : (SPOT) Moet net die boerdery bankrot vry om die beeste gesond te 

hou nie, my kind. 

13. CARLI : (VERERG) Mina! 
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1. MINA : Ja, oukei. Jammer, Carli-kind. Vind nou maar eerste uit of die diere 

doktertjie se hart ook deurmekaar klop vir jou. O ja, voor ek vergeet. 

Jou pa het jou hoeka vanoggend hier by my kom soek. Hy’t gevra dat 

jy hom moet gaan sien. 

2. CARLI : (SUG) Wat nou weer? 

3. MINA : Nee hoe sal ek nou weet? Maar kry jou loop. Jou suster is nou-nou 

hier en dan staan ek nog steeds en huis aan die kant maak. 

4. CARLI : Goeie Gawie! Is dit al so laat? 

5. MINA : Ja, so verloor mens tyd as jy heeldag aan jou muisneste sit en bou. 

6. CARLI : Gaan jy my nou help met die reëlings vir die braai of nie? 

7. MINA : Ek sal sien, ja. 

8. CARLI : Asseblief, Mina. Praat jy met Pa en ek sal vir Hennie vra om nie sy 

ma saam te bring nie. 

9. MINA : (TARTEND) Ek kan nie belowe dat jou pa die braai gaan goedkeur 

nie. 

10. CARLI : (SMEEK) Mina! Ek wil so graag vir Hennie aan Bella ook voorstel. 

11. MINA : Gaan nou, ek wil klaarmaak en ek dog jy sê jy moet vandag beeste 

dous! 

BYK  : STOFSUIER WORD WEER AANGESKAKEL. 

12. CARLI : (SKREE UIT BO STOFSUIER) Mina, asseblief! Ek vra mooi. 

13. MINA : (SKREE TERUG) Loop doen jou werk en gaan luister wat jou pa wil 

hê of ek suig jou hier uit! 

14. CARLI : (DESPERAAT) Assegrootblief, Mina! 

15. MINA : (KWAAI) A nee a! Ek praat nie weer nie! 
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BYK  : STOFSUIER SE DREUN WORD HARDER EN KRUISDOOF MET 

MUSIEK. MUSIEK DOOF NA VROEG SKEMER OP PLAASHUIS 

SE STOEP. ENKELE VOËLS KAN GEHOOR WORD IN A/G. 

1. MINA : Maar my wêreld, Bella-kindjie! Dis goed om jou weer te sien. 

2. BELLA : Dankie, Mina. Mens, maar dis lekker om weer by die huis te wees. 

3. MINA : Is dit ál jou bagasie? Gee daai vanity case hier dat ek hom vir jou 

dra. 

4. BELLA : Dankie, Mina. Dis als, ja. Ek travel mos maar lig.  

5. MINA : Hoekom is jy so laat? Dis al amper donker. Ons het jou vroeër 

verwag. 

6. BELLA : Ja, jammer Mina, maar die traffic uit Stellenbosch was hectic. Almal 

wil mos oor naweke uit daai dorp pad gee. 

7. MINA : (LAG) Nee, ek verstaan daai heeltemal. En dan staan die traffic so 

dik geryg soos krale aan ‘n tou. 

8. CARLI : (LAG) Ja, omtrent. Waar is die ander huismense? 

9. MINA : Jou pa het die dropper pale gaan inspect wat vanmiddag hier 

afgelewer is en waar Carli is, sal ek nie kan sê nie. 

10. CARLI : Watse dropper pale het hulle afgelewer? 

11. MINA : Ek dink dis vir ‘n nuwe voerkraal wat jou pa wil maak vir die jong 

kalwers. 

12. BELLA : Mensig! Maar die Noltes van Houmoed werk tot laat op ‘n Vrydag! 

13. MINA : Ja, jong ek het hulle mooi gevra om hier te wees as jy kom. Maar sal 

ons nou hier hande vol tasse op die stoep staan en ginne gaap! 

Kom, ons gaan binnetoe. (DOOF UIT) 
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BYK  : TONEEL SKUIF VAN VOORSTOEP NA PLAASKOMBUIS. 

1. MINA : So, Bella-kind, hoe gaan dit met die man op die maan? 

2. BELLA : (LAG VERLEË) Hoe vra jy dan nou so, Mina? 

3. MINA : Nee, jy weet hoekom ek vra. Jy is hopeloos te stil die laaste tyd 

gewees en jy was lanklaas hier op Houmoed. Wat gaan aan? 

4. BELLA : (LAG SENUAGTIG) Kan ons ten minste net eers my bagasie in die 

kamer gaan sit voor jy begin uitvra, Mina? 

5. MINA : Nee, los. Jy gaan eers praat, voor die ander huismense kom, Ons 

kan later jou tasse bêre. 

6. BELLA : (SUG SWAAR) Nou maar goed. Die man op die maan is in sy moer, 

Mina. 

7. MINA : Hoe so, kind? 

8. BELLA : Die man op die maan is weg, Mina. Hy het geen nut meer vir my nie. 

9. MINA : Ag nee, kom sit, Bella. Die week was lank en jy het vêr gery. Jy is net 

moeg. 

10. BELLA : Hy is al ‘n hele tydjie nie meer daar nie, Mina. Die nag bly donker. 

11. MINA : (VERTROOSTEND) Sjuut. Moenie sulke goete praat nie. Ons sal 

hom weer kry. 

12. BELLA : Dis moeilik om ‘n ding te vind wat nog nooit bestaan het nie, Mina! 

BYK  : VOORDEUR GAAN OOP IN A/G. 

13. CARLI : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Halloooo! Ek sien my ousus se kar 

staan hier voor die huis! 

14. MINA : (FLUISTER) Ons is nie klaar gepraat nie, hoor jy! 

15. CARLI : (FLUISTER) Los dit nou eers, Mina. 
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1. CARLI : Ah, hier’s julle! Hallo Sus! (OMHELS VIR BELLA) 

2. BELLA : Hallo, my dierbare klein Carli. 

3. CARLI : Magtig! Het jy gewig verloor? Jy voel soos ‘n sak vol hangers! 

4. BELLA : (LAG SENUAGTIG) Nee jy verbeel jou, man. 

5. CARLI : Miskien is dit omdat ek nie kan onthou hoe dit voel om my sus 

drukkies te gee nie. Jy was weke laas hier op die plaas. 

6. MINA : Ja, toe Carli. Die kind het ‘n lewe van haar eie ook wat haar baie 

besig hou. 

7. CARLI : Dit weet ek, ja. Gepraat van, hoe gaan dit met jou galery, Bella? 

8. BELLA : Ag, dit het sy uitdagings, maar dit gaan baie goed dankie. Daar is 

omtrent elke maand ‘n nuwe uitstalling. 

9. CARLI : Dis fantasties! Ek’s so bly vir jou. 

10. MINA : Ek vat gou jou tasse kamer toe, Bellie-kind. (BEWEEG WEG) En ons 

is nog nie klaar gepraat oor die man op die maan nie, nè? 

11. BELLA : (ROEP AGTERNA) Dankie, Mina! 

12. CARLI : Ek vra al jare en ek vra jou nou weer; wat is die ding met jou en Mina 

en die man op die maan? 

13. BELLA : Ag, dis sommer net ‘n inside joke. Niks ernstig nie. 

14. CARLI : Stront man! Vandat ons tieners was met groot knie koppe en puisies, 

vra Mina jou al oor die man op die maan. 

15. BELLA : En? 

16. CARLI : Waaroor gaan dit? Die man op die maan? Is dit soos ‘n code vir 

boyfriend, of wat? 
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1. BELLA : (LAG) Nee man. Moenie laf wees nie. 

2. CARLI : Nou wat is dit dan? 

3. BELLA : Wat is wat, Kleinsus? 

4. CARLI : (ONGEDULDIG) Wat is die man op die maan? 

5. BELLA : Dis sommer net, sommer net iets. Relax nou en vertel my eerder hoe 

gaan dit met jou hier op die plaas. 

6. CARLI : (SUG) Ja, verander jy maar die onderwerp. As jy niks wil sê nie, dan 

vra ek later vir Mina. 

7. BELLA : Geniet jy dit nog om saam met Pa te boer? 

8. CARLI : Jip, ek en Pa gaan nog goed aan. Die beeste is gesond en in goeie 

kondisie. Ons moes juis vandag ‘n nuwe voerkraal maak vir die jong 

kalwers. 

9. BELLA : Julle kook nie sag nie, nè? En jy is nog nie spyt dat jy landbou gaan 

swot het nie? 

10. CARLI : Nee, glad nie! Dis die beste besluit wat ek nog gemaak het. 

11. BELLA : Ek’s bly. En is daar iemand spesiaal in jou lewe? 

12. CARLI : Miskien. 

13. BELLA : (OPGEWONDE) Maar vertel! 

14. CARLI : Daar is nog nie baie om te vertel nie, maar jy gaan hom môre 

ontmoet. 

15. BELLA : So dis nie iemand wat ek ken nie? 

16. CARLI : Ek dink nie so nie. Hy is nou maar eers vyf maande hier op die dorp. 

17. BELLA : Wat doen hy vir ‘n lewe? 

18. CARLI : Hy is ‘n veearts. Hy het ou dok Rossouw se praktyk oorgekoop. 
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1. BELLA : O regtig? Ek het gewonder wanneer tree ou dok Rossouw af. Hy 

kom al van Noag se dae af saam met die dorp.  

2. CARLI : Ja, dis waar.  

3. BELLA : So, hoe lank kap jy en die nuwe veearts nou aan? Wat is sy naam? 

4. CARLI : Hennie. En ons kap nie aan nie. Ons is net vriende. 

5. BELLA : Ek verstaan nie? 

6. CARLI : Wel, ek hou van hom. Ek dink meer as net hou van, maar ek weet 

nie of Hennie dieselfde voel nie. 

7. BELLA : Nou vra hom! 

8. CARLI : Dis wat Mina ook gesê het, maar dit voel nie vir my reg nie. Dit voel 

so voor op die wa!  

9. BELLA : (LAG) En van wanneer af  is jy bang vir voor op die wa? 

10. CARLI : Vandat Hennie Leibrandt met sy groot bruin oë en breë skouers op 

die dorp aangekom het. 

11. BELLA : En? 

12. CARLI : Ag Ousus, ek is tog seker nie die enigste vrou wie se knieë hy lam 

maak nie? 

13. BELLA : (LAG) O nee, kyk! Mina is reg, pak die bul by die horings en vra die 

man reguit. Of anders vra ek hom as hy môre oorkom. 

14. CARLI : (BENOUD) Jy doen dit nie! Asseblief, Bella.  

15. BELLA : Ontspan, Sus. Ek sal niks sê nie, maar ek gaan hom beslis ‘n bietjie 

uitcheck. En as ek sien hy is daarop uit om met jou te mors, skop ek 

hom self onder sy alie! 
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1. CARLI : (LAG) Ontmoet hom net eers voor jy begin skoppe uitdeel. 

(ERNSTIG) Waar draai Pa? My maag eet homself al op. 

2. MINA : (BEWEEG TOT OP MIK) Bella-kind, jou tasse is in jou kamer. Daar 

is skoon handdoeke op jou bed ook. 

3. BELLA : Vreeslik baie dankie, Mina. 

4. MINA : En waaroor klets julle tweetjies so lekker? 

5. BELLA : Oor Carli en die veearts. 

6. CARLI : Wie is die man op die maan, Mina? 

7. MINA : (VERWARD) Hoe meen jy nou, Carli? 

BYK  : VOORDEUR GAAN OOP IN A/G. 

8. CARLI : Jy karring altyd met Bella oor die man op die maan. Vandag wil ek 

weet waaroor dit gaan. 

9. MINA : (SPOT) Miskien eendag, as jy groot is. 

10. BELLA : Los dit nou, Carli. 

11. CARLI : Nee komaan, asseblief Mina. Sê my ook waaroor dit gaan. 

12. CHARL : (BEWEEG TOT OP MIK) Bella blom! Jy is hier! 

13. BELLA : My ou vadertjie! (OMHELS VIR CHARL) 

14. CHARL : En dis wat ek die meeste gemis het. Hierdie lekker drukkies van jou. 

Hoekom was jy so lanklaas hier? 

15. BELLA : Jammer Pa, maar dinge gaan bietjie dol aan my kant. En ek kan sien 

hier ook. Julle werk dan tot ná sononder. 

16. CHARL : (LAG) Ja, die dak moet oor ons koppe bly en die kos kaste kan nie 

leegstaan nie. Mina sal my op my moer gee.  

17. MINA : (LAG SKAAM) Haai nee, Meneer. Ek’s darem nie so wreed nie. 
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1. CARLI : Gepraat van kos, kan ons maar eet Mina?  

2. MINA : Ja, Carli-kind. Die kos is reg en die tafel is gedek. Julle kan maar 

opskep. 

3. CHARL : Nou maar goed, kom ons sit aan! En dan wil ek als hoor van jou 

galery en die uitstallings, Bella. 

4. BELLA : Dis reg so, Vadertjie. 

5. MINA : Dan sê ek maar eers nag, meneer Charl. Ek sien julle môreoggend 

weer. 

6. CA / CHA : CARLI: Dankie vir die lekker kos, Mina. Lekker slaap!; CHARL: 

Dankie Mina. Mooi aand vir jou. 

7. MINA : Dankie, Meneer. Plesier Carli en dis lekker om jou by die huis te hê, 

Bella-kind. Ons gesels môre verder. 

8. CARLI : Ek het so daai oogknip gesien en ek gaan by wees as julle verder 

praat! 

9. MINA : (LAG) Jy is hopeloos te nuuskierig, Carli. (EFFE WEG) Nag almal. 

BYK  : VOORDEUR GAAN TOE IN A/G. 

10. CHARL : Wanneer laas het ek al twee my pragtige dogters aan een tafel 

gehad? Laat ons aansit! 

BYK  : STOELE WORD UITGETREK EN ALMAL GAAN SIT. OPGESKEP 

ONDER DIALOOG. 

11. CARLI : Jy beter ‘n behoorlike bord kos skep, Ousus. Mina het haarself 

afgesloof agter die stoof vir jou gunsteling ete. 

12. BELLA : (LAG) Ek sien so, ja. 

13. CHARL : Ou Mina is haar siel in goud werd. 



29 
 

 

1. CARLI : Absoluut! Sy sorg vir ons soos ‘n moeder. 

2. BELLA : (SUG DIEP) Ja, sy sorg vir ons soos ‘n moeder. 

3. CHARL : En wat hou jou so besig dat ons jou so min sien, Bella? 

4. BELLA : Dis maar die kunsgalery, Pa. 

5. CARLI : Bella sê daar’s omtrent elke maand ‘n nuwe uitstalling. 

6. CHARL : Uitstallings van jou eie werke? 

7. BELLA : Meestal ja, maar daar is jong opkomende kunstenaars wat ook nou 

en dan by my galery uitstal. 

8. CHARL : Dis goed. En finansieel? Lyk dit darem goed? 

9. BELLA : Ja wat, Pa. 

10. CARLI : (MOND VOL KOS) Bella, ek dink ek hoor jou foon in die kamer lui. 

11. CHARL : Ek hoor niks. 

12. BELLA : Jy’s reg. Dit is my foon. Skuus julle. 

BYK  : STOEL WORD TERUG GESTOOT. 

13. CHARL : Eet eers klaar. Jy kan mos later weer terugbel. 

14. BELLA : (STAAN OP) Jammer, Pa. (EFFE WEG) Netnou is dit belangrik. Ek 

sal vinnig wees. 

15. CHARL : Wat kan dan nou so belangrik wees dié tyd van die aand? 

16. CARLI : Seker maar iets met die galery. Gee bietjie die sout aan, asseblief. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA LATER DIE AAND IN BELLA SE 

SLAAPKAMER. KRIEKE EN PADDAS IN DIEP A/G. LIGTE 

KLOPPIE AAN DEUR EFFE WEG. 

17. CARLI : (BEWEEG TOT OP MIK) Slaap jy al? 
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1. BELLA : Nee, ek lê net. Kom maar in. 

2. CARLI : Ja, na al daai kos van Mina, voel ek ook nou net vir lê. 

3. BELLA : Ek kan nie onthou wanneer laas ek so lekker geëet het nie. 

4. CARLI : Ja, jy het my verbaas. Gewoonlik pik jy net in jou kos, maar vanaand 

het jy omtrent weggelê! (LAG) 

5. BELLA : (LAG SAAM) Hoekom dink jy lê ek nou al in die bed? 

6. CARLI : Maak jy nie vir jouself kos nie? 

7. BELLA : Hoekom vra jy so? 

8. CARLI : Met die dat jy so besig is, lewe jy seker net van takeaways. En jy het 

baie gewig verloor. Ek sal wat wil gee om jou lyfie te hê! 

9. BELLA : Nee man, jy verbeel jou. Ek lyk maar nog altyd dieselfde. 

10. CARLI : As jy so sê. Skuif op dat ek langs jou kan sit. 

BYK  : BED KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

11. CARLI : Van wie was die oproep toe? 

12. BELLA : Ag sommer niemand nie. 

13. CARLI : (GAAN SIT OP DIE BED) Regtig? Want jy was tjoepstil met die res 

van aandete. Dit het gelyk of die oproep slegte nuus was.  

14. BELLA : Nee wat, dis seker maar net bietjie moegheid wat ingeskop het.  

15. CARLI : (ONSEKER) Oukei. 

16. BELLA : Vertel my eerder bietjie meer van Hennie. 

17. CARLI : (SUG) Ag, hy is maar net die mooiste man op aarde en die lieflikste 

mens op twee bene! 

18. BELLA : Dit lyk nie of Pa met jou saamstem nie. Hy was nogal nors toe jy 

gepraat het oor môreaand se braai saam met Hennie. 
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1. CARLI : Ag man, Pappa is net bietjie suur, want hy is besorg oor my en hy 

hou nie van Hennie se ma nie. 

2. BELLA : Hoekom nie? 

3. CARLI : Dit lyk vir my tannie Moira het ‘n ding vir Pa. 

4. BELLA : (LAGGIE) Hoe so? 

5. CARLI : Sy is omtrent elke tweede dag hier en dan dra sy koek en tert vir Pa 

aan, maar hy wil niks weet nie. 

6. BELLA : Ai shame. Nou wat is dan fout met die tannie? 

7. CARLI : Mina sê Pa sê tannie Moira is net nuuskierig en druk haar neus in 

waar dit nie hoort nie. Man, die punt is Pa hou nie van haar nie en ek 

kan nie sien hoekom nie. Tannie Moira is genuine ‘n nice mens. 

8. BELLA : (SPOT) Omdat sy Hennie se ma is? 

9. CARLI : Nee man, nie net daaroor nie. Sy is hierdie lieflike borrelende vrou 

wat net belang stel in die mense om haar se lewens. Maar anyway, 

dis Pa se besluit of hy van haar wil hou of nie. Ek is absoluut dol oor 

Hennie. 

10. BELLA : Nee, so kan ek hoor. 

11. CARLI : Maar gepraat van manne en die liefde, hoe gaan dit met jou 

liefdeslewe? 

12. BELLA : Watter liefdeslewe? 

13. CARLI : Ag komaan, moenie dink ek weet nie waaroor die man in die man 

gaan nie. 

14. BELLA : (BENOUD) Jy weet? 
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1. CARLI : Natuurlik! As ek twee en twee bymekaarsit, is dit jou en Mina se 

kodewoord vir die man in jou lewe. Jou love life! 

2. BELLA : (VERLIG) Jy dink so? 

3. CARLI : Ek dink so. En? 

4. BELLA : En wat? 

5. CARLI : Is daar ‘n man in jou lewe? Het jy ‘n love life? 

6. BELLA : (LAG) Nie so ernstig soos joune nie. 

7. CARLI : So daar is iemand? 

8. BELLA : Nee, nie regtig nie. Ek vry maar in die bondel. 

9. CARLI : Maar Ousus, dis wat jy altyd sê. 

10. BELLA : (VERONTWAARDIG) Maar dis waar!  

11. CARLI : Vir hoe lankal is jou liefdeslewe net ‘n gevry in die bondel en steeds 

bly vra Mina jou uit oor die man op die maan. So, uit daarmee. 

12. BELLA : Uit met wat? 

13. CARLI : (SUG MOEDELOOS) Moenie vir jou dom hou nie. As die man op die 

maan nie oor jou liefdeslewe gaan nie, waaroor is dit dan? 

14. BELLA : (ONGEËRG) Dit gaan oor die man op die maan. 

15. CARLI : (GEÏRRITEERD) Komaan, Bella. Wees nou ernstig! 

16. BELLA : Vertel my eerder hoe ernstig is jou gevoelens vir Hennie. 

17. CARLI : Wat kan ek jou meer vertel as wat ek reeds het? Ek hou baie van 

hom, maar ek twyfel oor sy gevoelens vir my. 

18. BELLA : So jy is bang hy voel nie dieselfde oor jou nie? 

19. CARLI : Jip. 

20. BELLA : Ai, Sussa. Jou oë glinster tog so elke keer as jy van hom praat. 
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1. CARLI : Ek kan dit nie help nie! Hy helder my dag op, hy maak meer as net 

my knieë lam. Hy... ag Sus. Jy weet. 

2. BELLA : Ja, ek weet. Jy is tot oor jou ore verlief. En jy moet iets daaraan 

doen. 

3. CARLI : Soos wat? 

4. BELLA : Speel oop kaarte met hom en vra hom reguit. Al dink jy dis voorbarig, 

is dit eintlik die regte ding om te doen. Oop en eerlike kommunikasie 

is wat jy nodig het met Hennie. Jy onthou wat laas gebeur het met 

die ou van Wellington? 

5. CARLI : Ja, ek weet. (SUG) En jy is seker reg, nes Mina. Ek sal die bul by die 

horings moet pak. 

6. BELLA : (LAG) Hoe ironies dat jy so bang klink vir die uitdaging. Jy werk elke 

dag met bulle en gevaarlike horings. 

7. CARLI : (LAG SAAM) Ek weet. Maar van die os op die jas, hoe gaan dit regtig 

met die galery? 

8. BELLA : Julle het dit nou al hoeveel keer gevra vandat ek hier aangekom het. 

9. CARLI : Want jy antwoord elke keer net so bolangs. Hoe gaan dit met die 

nuwe bestuurder wat jy aangestel het? 

10. BELLA : Hy doen sy werk. 

11. CARLI : Jy klink nie baie oortuigend nie. 

12. BELLA : Ag, ek’s net moeg. Dit was ‘n lang week en ek’s uitgeput na 

vanmiddag se verkeer plaas toe. 

13. CARLI : Is jy seker dis net moegheid? 

14. BELLA : Ja, Carli. Hoekom karring jy so? 
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1. CARLI : Want  jy was lanklaas op die plaas en jy het die afgelope paar dae 

skaars met my of met Mina gechat op die foon. Ek weet jy sê dis 

omdat jy besig is, maar ek kan nie help om te wonder of daar nie iets 

is wat jou pla nie. 

2. BELLA : (LAG LIGGIES) Nee man, jy verbeel jou dinge. Ek is fine. My battery 

is net bietjie laag, dis al. 

3. CARLI : Maar dan sal ek jou nie verder uit die slaap hou nie. (GEE BELLA ‘N 

SOEN) Nag ousus Bella. Ons kan môre verder kuier en gesels. 

Lekker slaap. 

4. BELLA : Nag my ou klein sustertjie. Ons kuier môre verder. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VOLGENDE OGGEND IN 

PLAASKOMBUIS. 

5. CHARL : Môre Mina. Is daar al koffie? 

6. MINA : Môre meneer Charl. Ja, ek het nou net die eerste pot vir die dag 

gemaak. Ek skink gou vir Meneer. 

BYK  : BEKER UITGEHAAL EN KOFFIE GESKINK ONDER DIALOOG. 

7. CHARL : Dankie, Mina. 

8. MINA : Het julle darem ‘n rustige nag gehad, Meneer? 

9. CHARL : Ja, ons het. En dankie Mina, jou kos was heerlik. Ek en die dogters 

het omtrent geëet en toe is hulle reguit kamer toe. 

10. MINA : Siestog, die twee sussies het seker baie gehad om oor op te vang. 

11. CHARL : Ja, ek het hulle hoor praat tot laat. 

12. MINA : Hier is Meneer se koffie. 

13. CHARL : Dankie Mina. Ek kan nie help om te wonder nie. 
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1. MINA : Oor wat wonder Meneer? 

2. CHARL : Iets voel nie reg met Bella nie. 

3. MINA : Hoe bedoel Meneer nou? 

4. CHARL : Ek kan nie my vinger daarop sit nie, maar iets is fout. Het jy gesien 

hoe maer het die kind geword? 

6. MINA : Haai nee Meneer, dit het ek nou nie gesien nie. 

7. CHARL : En as mens haar vra oor die galery, kom die antwoorde ook so vaag 

uit. Ek kan ook nie die donker kringe onder haar oë miskyk nie. 

8. MINA : Seker maar die baie werk by haar galery. 

9. CHARL : Sy het amper heelaand aan tafel niks gesê nie, veral na een of ander 

oproep wat sy in haar kamer loop beantwoord het. 

10. MINA : Sy was seker maar net moeg na haar rit hierheen, Meneer. 

11. CHARL : (VAT ‘N SLUK KOFFIE) Ja, dalk is jy reg Mina. Miskien lyk Bella 

vandag beter. 

12. MINA : Meneer Charl, ek gaan solank vleis uithaal vir die braai vanaand. 

13. CHARL : Dis reg so, Mina. 

14. MINA : (VERSIGTIG) Carli het genoem dat sy Hennie Leibrandt ook genooi 

het. 

15. CHARL : (SUG SWAAR) Ja, sy het dit gisteraand aan eettafel vir my ook gesê. 

Ek verstaan nie hoekom sy dit wil doen nie. 

16. MINA : Carli wil hom seker maar net voorstel aan Bella en sy het gesê sy sal 

sorg dat mevrou Moira nie saamkom nie. 

17. CHARL : Ons sal maar sien. 

18. MINA : O ja en mevrou Moira was toe gister hier.  



36 
 

1. CHARL : En? 

2. MINA : Sy het vir Meneer kom soek, maar toe sê ek Meneer is nie hier nie. 

3. CHARL : Goed so. (VAT ‘N SLUK KOFFIE) Daai vrou is net lastig. 

4. MINA : Sy het gesê sy sal ander tyd weer kom as Meneer hier is. 

5. CHARL : Ag, vervlaks tog! Gaan die vrou nooit die boodskap kry nie? 

6. MINA : Watse boodskap Meneer? 

7. CHARL : Dat ek nie tyd vir haar het nie! 

8. MINA : Miskien moet Meneer dit reguit vir haar sê as sy weer hier kom. 

9. CHARL : Ja, ek moet dit seker doen. (VAT ‘N SLUK KOFFIE) 

10. MINA : Kan ek nou maar vleis uithaal vir vanaand se braai? 

11. CHARL : Ja, maak maar so Mina. 

12. MINA : En wat van Hennie Leibrandt, die veearts? 

13. CHARL : (SUG) Hy moet maar kom, Mina. Maar ons oë moet wyd oop wees 

vir die mannetjie se intensies. Ek sal nie toelaat dat hy met my 

jongste mors nie. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN BELLA SE 

SLAAPKAMER. KLOP AAN DIE DEUR EFFE WEG. 

14. CARLI : (EFFE WEG) Word wakker, word wakker! Die dag raak al kakker! 

BYK  : DEUR WORD OOPGEMAAK. ENKELE VOËLS WORD GEHOOR 

IN VÊR A/G. 

15. CARLI : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Goeie môre Ousus. Ek hoor jou snork 

tot onder in die gang. Of nie. Jy lê so stil...(VIR HAARSELF) Ek gaan 

jou kombers afruk (POUSE) en dan (POUSE) moet jy wakker word! 

(GIL HARD) Bella! 
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1. MINA : (VÊR A/G) Carli? 

2. CARLI : O shit! (SKREE) Mina! 

3. MINA : (BEWEEG IN TOT OP MIK. UIT ASEM) Wat is dit Carli-kind? 

Hoekom skree jy so? 

4. CARLI : (VERSLAE) Mina, kyk na Bella. Kyk hoe stil le sy? 

5. MINA : Maar Carli, die kind is moeg en uitgeput. Sy wil slaap. Los haar! 

6. CARLI : (BENOUD) Mina, iets is nie reg nie. Kyk hoe bleek lyk sy! 

7. MINA : Waarvan praat jy tog, kind? 

8. CARLI : (HISTERIES) Mina, Bella is dood! 

9. MINA : (KALM) Nee man, sy is nie dood nie. Kyk, ek voel haar 

hartklop.(BREEK AF) 

10. CARLI : Mina? 

11. MINA : Goeiste! Die kind is dan yskoud. (PANIEKERIG) En ek voel nie ‘n 

pols nie. 

12. CARLI : Ek sê mos! Carli is dood! 

13. CHARL : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Wat gaan hier aan? 

14. CARLI : (BEGIN HUIL) Pa! 

15. MINA : Meneer... 

16. CHARL : Wat gaan aan? Hoekom staan julle twee so by Bella se bed? 

17. CARLI : (HUIL SAGGIES) 

18. MINA : Meneer, hier is fout met Bella. Sy is koud en ek kry nie ‘n hartklop 

nie. 

19. CHARL : Wat bedoel jy jy kry nie ‘n hartklop nie? 

20. CARLI : (SNIKKEND) Mina, kyk op haar bedkassie!  
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1. MINA : (VERWARD) Wat? Ha nee a, kyk hier meneer Charl! 

BYK  : BOTTEL MET PILLE WORD GESKUD. 

2. CHARL : (ANGSTIG) Here, nee! Watse pille is dit, Mina? En waar is die 

deksel. Kyk, daar lê twee pille langs haar kussing ook! 

3. CARLI : (BENOUD) Nee! Net nie dit nie!  

4. CHARL : (DRINGEND) Watse pille is dit, Mina? 

5. MINA : (VERBOUEREERD) Ek weet nie, Meneer! Hier is nie ‘n label op nie. 

6. CARLI : Mamma het ook ‘n hand vol pille gesluk! (BREEK AF EN HUIL) 

7. MINA : Sjuut, Carli-kind. Dis nie te sê Bellatjie het die pille gevat nie. 

8. CARLI : (HISTERIES) Of sy het of nie, bel net ‘n ambulans! 

9. CHARL : Nee! Los die ambulans. Staan op sy, Mina. 

10. MINA : Meneer Charl? 

11. CHARL : Ek gaan haar self invat hospitaal toe. Ek wag nie nog vir ‘n bliksemse 

ambulans nie. 

12. MINA : Ek gaan kry solank die bakkie sleutels, Meneer. 

13. CARLI : (BENOUD) Gaan Pa haar bakkie toe dra?  

14. CHARL : Ja, Carli. (BUK EN STEUN OM BELLA OP TE TEL) 

BYK  : BED KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

15. CARLI : (BANG) Pa? 

16. CHARL : (PANIEKERIG) Kom, Carli. Ons moet jou suster by die hospitaal kry! 

BYK  : DRAMATIESE MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN 

HOSPITAAL. 

17. MINA : Hier is vir Meneer ‘n sappie. Ek het dit sommer gaan kry by een van 

daai masjiene met die tjips en koeldrank. 
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1. CHARL : Dankie, Mina. 

2. MINA : Wat sê die dokter, Meneer? 

3. CHARL : (SUG DIEP) Bella gaan oukei wees. Die pille het nie skade 

veroorsaak nie, maar hulle wil haar hier hou vir observasie. 

4. MINA : Ai, prys die Here! Sy was so stil en bleek in haar bedjie. Ek het nie 

geweet of sy nog met ons is nie. 

5. CHARL : Ja, Mina. Sy het ons groot laat skrik. Waar is Carli. 

6. MINA : Hennie het haar huis toe gevat sodat sy kon gaan was en klere 

aantrek. Stomme kind het hier aangekom nog in haar pajamas. Die 

dokter het haar ‘n inspuiting gegee om te kalmeer. 

7. CHARL : Dis beter so, ja. 

8. MINA : Shame Meneer, hoe voel Meneer nou? Wil Meneer nie ook maar die 

dokter vir ‘n inspuiting of ‘n pilletjie vra nie? 

9. CHARL : Nee wat Mina, ek is reg. 

10. MINA : Haai Meneer, om te dink. Vir ‘n tweede keer staan ons hier. 

11. CHARL : (HARTSEER) Ja Mina, maar hierdie keer is ons beter daaraan toe. 

12. MINA : Hoekom staan Meneer hier buite in die gang? Mag ons nog nie vir 

Bella sien nie? 

13. CHARL : (SUG DIEP) Ek was nou by haar. 

14. MINA : (ANGSTIG) En? 

15. CHARL : Sy is wakker, maar sy wil nie met my praat nie. Sy lê en staar net 

teen die dak vas. 

16. MINA : Ai toggie, Meneer. 

17. CHARL : Jy kan ingaan na haar toe as jy wil. Dalk praat sy met jou. 
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1. MINA : Is Meneer seker? 

2. CHARL : Ja. Bella het nog altyd als van haar lewe met jou gedeel. Dalk gee sy 

vir jou die antwoord op die vraag wat nie een van ons nou verstaan 

nie.  

3. MINA : En dit is, Meneer? 

4. CHARL : (HARTSEER) Hoekom Mina? Hoekom het sy dit gedoen? En hoe 

kon ons nooit agtergekom het dat sy sukkel soos haar ma gesukkel 

het nie? Ek verstaan dit nie. 

5. MINA : (VERTROOSTEND) Ai meneer Charl, ons sal nooit al die antwoorde 

hê nie. Al soek ons hoe hard daarna. 

6. CHARL : (SNUIF) Gaan na Bella toe. Ek dink sy het jou nou die nodigste. 

7. MINA : Goed Meneer. (BEWEEG WEG) Ek sal kyk of ek antwoorde kan kry. 

BYK  : MINA STAP BELLA SE HOSPITAALKAMER BINNE. 

HARTMONITOR DOOF UIT A/G TOT EFFE WEG. 

8. MINA : (BEWEEG TOT OP MIK. FLUISTERTOON) Bella-kind, is jy wakker? 

9. BELLA : (LOMERIG) Mina? 

10. MINA : Ja toemaar, hier’s ek. Ek vat jou handjie. 

11. BELLA : Mina, ek is jammer. 

12. MINA : Oor wat is jy jammer, Hartjie? 

13. BELLA : Ek is so verskriklik jammer. 

14. MINA : Is dit oor die man op die maan, Bellatjie? 

15. BELLA : Hy is weg, Mina. (SNIK) Hy is weg en hy het die maan saam met 

hom gevat. 

16. MINA : Ai, my kind. 
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1. BELLA : Die donker het net te erg geword en ek kon met niemand praat nie. 

2. MINA : Wat het die donkerte veroorsaak, Bella? 

3. BELLA : Baie dinge, Mina. Ek is so jammer. 

4. MINA : Die donkerte is nie jou skuld nie, Bella. 

5. BELLA : Maar dis my skuld dat ek nou hier lê en julle almal op hol gejaag het. 

6. MINA : Jy het ons groot laat skrik Meisiekind, maar ek is net die Here 

dankbaar jy is nog met ons. 

7. BELLA : Pappa is seker baie kwaad vir my? 

8. MINA : (VERTROOSTEND) Jou pa is nie vir jou kwaad nie. Hy is net 

hartseer. Dis nie vir hom lekker om vir ‘n tweede keer deur hierdie 

ding te gaan nie. 

9. BELLA : Mina, wat gaan ek nou maak? Ek sal nooit weer my gesig vir die 

wêreld kan wys nie! 

10. MINA : Nonsies. Jy sal weer jou pragtige gesiggie vir die wêreld kan wys. 

Mina is hier vir jou en ek sal jou hierdeur help. Ek is lief vir jou. Carli 

en jou pa is lief vir jou. Jy is nie alleen nie. Als sal weer op ‘n dag fine 

wees, jy sal sien. 

11. BELLA : (SNIK) Hoe, Mina? 

12. MINA : Ek weet jy gaan nie dit like nie, maar ons sal jou pa en Carli moet 

vertel van die man op die maan. 

13. BELLA : Ek kan nie, Mina. 

14. MINA : Jy sal moet Hartjie. Jy dra die swaar geheim al te lank op jou eie. 

15. BELLA : Maar jý weet daarvan en dis genoeg. 
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1. MINA : Carli en meneer Charl is nou baie deurmekaar oor wat gebeur het, 

Bella. Hulle verstaan nie hoekom nie. Jy skuld hulle ten minste ‘n 

klein stukkie verduidelik. Hulle is jouse mense en jou pappa is ook al 

hierdeur met jou ma. Hy gaan beter verstaan as wat jy dink. 

2. BELLA : Ek weet nie of ek hulle kan sê nie, Mina. Ek wil nie daaroor praat nie. 

Ek skaam my vir myself. 

3. MINA : Ek het jou destyds al gesê hierdie ding is nie om oor sleg te voel of 

skaam te wees nie. Jy het nie daarvoor gevra nie. 

4. BELLA : Sal dit ooit weggaan, Mina? 

5. MINA : Ek weet nie, Bella. Ek het nie die antwoorde vir als nie, maar jy kan 

dit vir jouself ligter maak. Vertel jou suster en jou pa sodat hulle 

saam met jou aan die ding kan dra. Sodat hulle jou kan support. 

6. BELLA : Sal jy vir hulle sê Mina? Asseblief. 

7. MINA : Ek sal ook met hulle praat ja, maar jy gaan hulle selwers in die oë 

moet kyk ook. Hulle gaan vrae het wat ek nie alles kan beantwoord 

nie. 

8. BELLA : (SUG) Ek weet ja. 

9. MINA : Nou maar goed. Ek sal vandag nog vir hulle vertel. Hoe gouer die 

ding uitkom, hoe vinniger sal jy weer gesond word. 

10. BELLA : Dankie. 

11. MINA : Maar nou wil ek eers by jou weet hoekom die man in die maan weg 

is en jou in die groot donker agter gelos het. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN DIE 

PLAASKOMBUIS. 
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1. MOIRA : Het jy al weer iets van jou pa-hulle gehoor, Carli? 

2. CARLI : (MOEG) My pa het laat weet hulle is op pad terug. 

3. HENNIE : En Bella? 

4. CARLI : Sy moet vir die nag in die hospitaal bly vir observasie. 

5. MOIRA : (SIMPATIEK) Ai, dis ‘n verskriklike ding wat gebeur het. Hoekom sou 

Bella so iets doen?  

6. HENNIE : (ERNSTIG) Ma, nie nou nie. 

7. MOIRA : ‘n Mens kan nie help om te wonder nie, Hennie. 

8. CARLI : My pa sê Mina gaan met ons kom praat. Ek dink sy weet dalk wat 

gebeur. 

9. MOIRA : So lank jy net weet Carli, ek en Hennie is hier vir julle. 

10. HENNIE : Ek dink ons beter in die pad val voor oom Charl terug is, Ma.  

11. MOIRA : Maar die Noltes het nou ons ondersteuning nodig, Seun. 

12. HENNIE : Hulle het mekaar nou nodig, Ma. Ons kan later weer inloer. 

13. CARLI : Ek gee nie om as julle bly nie, Hennie. 

14. HENNIE : Nee my dierbaar, praat julle eers onder mekaar die ding uit. Dis ‘n 

baie persoonlike saak. Ek sal later weer ’n draai kom maak. Ek 

belowe. 

BYK  : VOORDEUR GAAN OOP IN A/G. 

15. CARLI : Ek dink dis nou my pa en Mina. 

16. MOIRA : Ai my kindjie. Sterkte. Ek hoop julle kry die antwoorde waarna julle 

soek. 

17. CARLI : Dankie, tannie Moira. 

18. CHARL : (BEWEEG TOT OP MIK) Ek het nie geweet ons het kuiergaste nie? 
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1. MOIRA : Hallo Charl. Ek het by Hennie gehoor wat gebeur het. Ek is so 

verskriklik jammer, my mens. 

2. HENNIE : Middag oom Charl. Ek en my ma was nou net op pad. Tot later Carli, 

bel as jy iets nodig het. 

3. CARLI : Dankie, Hennie. 

4. MOIRA : (EFFE WEG) Charl, sê  asseblief as ons kan help met enige iets. Ek 

kan vir julle ‘n bak lasagne bring. 

5. HENNIE : (EFFE WEG) Kom, Ma. 

6. MOIRA : (A/G) Jy hoef nie so onbeskof te wees nie, Hennie. Dis nie ’n sonde 

om jou medemens te probeer help in tyd van nood nie. (WORD 

ONDERBREEK) 

7. HENNIE : (ONGEDULDIG) Kom Ma! 

BYK  : VOORDEUR GAAN TOE IN A/G. 

8. MINA : Hoe dierbaar van Hennie om jou huis toe te gebring het en hier by 

jou te gewag het. 

9. CHARL : (SNORK DEUR SY NEUS) Moira het seker weer kom kyk waar sy 

haar neus kan indruk. Teen vanaand weet die hele dorp wat vandag 

in hierdie huis gebeur het. 

10. CARLI : Dis darem nie waar nie, Pa. Tannie Moira gee regtig net om. 

11. MINA : (VERSIGTIG) Ek dink ook nie mevrou Moira was hier om skade te 

maak nie, Meneer. Die vrou se sympathy lyk opreg. 

12. CHARL : Mmm. Hoe voel jy nou, my kind? 

13. CARLI : My kop voel baie dof. Ek kan nog steeds nie glo dit het gebeur nie. 

14. CHARL : Ek ook nie. Mina, jy het gesê jy moet met ons praat oor Bella? 
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1. MINA : (SENUAGTIG) Ai, ja meneer Charl. Kom ek sit eers vir ons die ketel 

aan. Dan maak ek vir ons ’n lekker koppie tee. 

2. CARLI : Ek wil regtig nie nou iets drink nie, Mina. 

3. CHARL : Los maar die tee, Mina. Vertel ons eerder wat jy op die hart het oor 

Bella. 

4. MINA : (SUG SWAAR) Nou maar goed. Sit, dan vertel ek julle. 

BYK  : STOELE WORD UITGETREK EN ALMAL GAAN SIT. 

5. MINA : (ONSEKER) Hoe sal ek nou begin? 

6. CHARL : Weet jy hoekom Bella die pille gedrink het? 

7. MINA : Ja. Meneer sien, Bella is siek. 

8. CARLI : (BEKOMMERD) Wat makeer sy, Mina? 

9. MINA : Sy het dieselfde siekte as mevrou Isabelle, meneer Charl. 

10. CARLI : Watse siekte het Mamma gehad. (POUSE) Pa? 

11. CHARL : (SUG DIEP) Hoe seker is jy, Mina? 

12. MINA : Doodseker Meneer. 

13. CARLI : (ONGEDULDIG) Waarvan praat julle? 

14. MINA : Meneer, ons kan nie langer die waarheid vir Carli weghou nie. 

15. CHARL : Jy’s reg, Mina. 

16. CARLI : Julle maak my bang! 

17. CHARL : Carli, jou ma het depressie gehad. 

18. CARLI : Ek weet dit, ja. Pa het toe ons klein was verduidelik dat Mamma 

partykeer down voel. 

19. MINA : Dit was bietjie erger as net partykeer down voel, Carli-kind. Jou ma 

se depressie was baie erg. 
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1. CHARL : Sy het nie meer kans gesien vir die lewe nie.  

2. CARLI : Ek verstaan nie? 

3. MINA : Jou ma het nie per ongeluk te veel pille gedrink nie. 

4. CHARL : Ek het dit so vir julle vertel om julle te beskerm. 

5. CARLI : (VERWARD) Van wat? Die waarheid? 

6. MINA : Dit het nie reg gevoel om twee kleine kindertjies te vertel dat hul 

mammie selfdood gepleeg het nie, Carli. 

7. CARLI : En jy het dit natuurlik al die jare geweet, Mina en dit vir ons 

weggesteek. Hoe kon jy? 

8. CHARL : Moenie vir Mina kwaad wees nie, Carli.  

9. MINA : Jou pa het my laat belowe ek sal niks sê nie. 

10. CARLI : Dit is als so deurmekaar. Vir jare glo ons dat Ma net tragies dood is. 

Dat sy baie moeg was en nie gekyk het hoeveel van die pille sy 

gevat het nie. Nou moet ek hoor sy het aspris die pille gedrink omdat 

sy nie meer deel van die lewe wou wees nie! 

11. MINA : Depressie is ’n moeilike ding, Carli. 

12. CARLI : Mens hoor so baie van mense wat daarmee saamleef en dan net op 

’n dag knak en opgee, maar ek het nie geweet Mamma se depressie 

was so erg nie. Om nie eens te praat van Bella nie! Sy is dan altyd 

so vrolik en happy.  

13. CHARL : Hoe lank weet jy al van Bella, Mina? 

14. MINA : Bella het die donkerte begin voel toe sy met haar tienerjare begin 

het, Meneer. 

15. CARLI : Donkerte? 
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1. MINA : Ja, vir iemand met depressie voel dit of die lewe donker word. Soos 

die nag wat op sy swartste is en jy staan alleen en blind. Jy kan niks 

sien behalwe die groot donker nie. 

2. CHARL : Hoekom het jy niks gesê nie? 

3. MINA : Bella wou nie gehad het iemand moes weet nie. Sy het in die begin 

self nie geweet sy sit met die probleem nie. Toe word sy siek daai 

jaar wat Meneer daai grote trekker gekoop het. 

4. CHARL : Ek onthou ja. Bella het vir amper ’n maand lank geloop met die griep. 

5. CARLI : Ek dink dit was daai selfde tyd toe lang Koos met Bella uitgemaak 

het oor die apteker se dogter. 

6. MINA : Jy’s reg Carli. Bella se hart was uitmekaar stukkend. Die griep het 

haar net nog meer mislik laat voel. Sy het toe al by my kom afpak en 

ek het dadelik geweet die fout is groter as haar seer hart. 

7. CARLI : Maar net omdat sy een keer down en depressed was beteken nie sy 

ly aan depressie vir die res van haar lewe nie? 

8. MINA : Daai was nie Bella se eerste keer nie en ook nie die laaste nie. 

9. CHARL : En ons weet van niks, want sy het elke keer net met jou daaroor 

gepraat. 

10. MINA : Ja meneer Charl. Ek het na die jaar met Bella se lang griep vir haar 

vertel van mevrou Isabelle se depressie. 

11. CARLI : Weet sy dat Ma se dood selfmoord was? 

12. MINA : Nee, want ek het jou pa belowe ek sal julle nie vertel nie. 

13. CARLI : Maar Bella is so ’n vriendelike warm mens!  

14. CHARL : Party mense steek dit baie goed weg, my kind. 
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1. CARLI : Maar ek is haar suster! Ons is so flippen close. Hoekom het sy nie na 

my toe gekom nie? 

2. MINA : Nie almal wil daaroor praat nie, Carli. Bella wou dit stilhou omdat sy 

skaam was daaroor. Sy was bang mense hanteer haar anders as 

hulle weet. 

3. CARLI : Maar sy kon met jou praat? 

4. MINA : (SUG) Nie altyd nie. Bella sou net vir my sê die nag is donker en dan 

het ek geweet sy trek weer swaar. Sy het nie altyd gesê hoekom sy 

sleg voel nie of wat gebeur het wat haar laat sleg voel nie. 

5. CARLI : Dit moet vreeslik erg wees om die geheim met jou saam te dra en 

met niemand daaroor te praat nie. 

6. MINA : Dis hoekom ek haar geleer het van die man op die maan. 

7. CHARL : (VERWARD) Die wat? 

8. CARLI : Die man op die maan? Ek dog dis julle twee se code vir die boyfriend 

in Bella se lewe? 

9. MINA : (HARTSEER LAGGIE) Nee. Toe nou nie. 

10. CHARL : Wie is die man op die maan, Mina? 

11. MINA : (ERNSTIG) Bella was net klaar met standerd sewe, toe kry ek haar 

een aand op die dam se wal. Sy het daar gesit en kyk na die maan 

wat oor die randjie aan’t opkom was. Ek het by haar gaan sit en in 

haar oë gesien dat sy weer deur ’n moeilike tyd gaan. Dit het donker 

geword en ek kon die maan in haar oë sien blink. 

12. CHARL : Die kind het nog altyd ’n ding vir die maan gehad. 
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1. CARLI : Ek weet! Sy maak ook nooit haar kamer se gordyne toe saans nie. 

Sy sê sy wil na die maan kyk as sy in haar bed lê. Ek het gedog sy’s 

sommer simpel. 

2. MINA : Die maan is vir Bella amper soos ’n baken, iets waaraan sy vasklou 

as sy deur haar depressie tye gaan. 

3. CARLI : Hoekom juis die maan? 

4. MINA : Ek het vir Bellatjie daai aand langs die dam vertel dat sy haar 

depressie moet sien as die nag. Hy kom en gaan, jy kan niks 

daaraan doen nie. Party nagte is donkerder as ander, maar die een 

goeie ding is lat die nag nie vir ewig aanhou nie. Die nuwe dag met 

sy lig moet ook weer kom. 

5. CHARL : Dis ’n mooi vergelyking, Mina. 

6. MINA : Bella se depressie kom en gaan ook. Dit gaan nie altyd sleg nie, 

maar die slag as sy af voel, moet sy vasbyt en weet; dit sal ook weer 

verbygaan. 

7. CARLI : En die maan dan? 

8. MINA : In elke donker tyd, is daar iewerste ’n kolletjie lig. Partykeers is daai 

kolletjie lig iets groots en ander kere is dit so klein dat jy hard moet 

bly kyk om hom raak te sien. Die maan is die nag se ligpunt. Die een 

kolletjie lig in ’n baie groot donkerte. 

9. CHARL : En die man in die maan? 
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1. MINA : Toe Bella nog kind gewees het, het sy gedink daar is ’n man op die 

maan. Ek het haar geleer dat as sy so vreeslik af voel en nie met 

iemand daaroor wil praat nie, sy na die man op die maan moet gaan. 

Hy sal luister as sy wil afpak en hy sal nooit uitpraat of haar skeef 

aankyk nie. 

2. CARLI : Dink jy dit het gehelp, Mina? 

3. MINA : Ek glo dit het dinge vir Bella bietjie ligter gemaak. Sy kon oopmaak 

en haar binnekant skoonmaak. As dit nodig was, kon sy maar alles 

uithuil as die maan so op haar skyn. 

4. CARLI : Nou hoekom het dit nie dié keer vir haar gewerk nie? 

5. MINA : Die maan skyn nie altyd nie, Carli. 

6. CHARL : Soos nou, ja. Ek het gisteraand toe ek inkom gesien dis 

donkermaan. 

7. MINA : Net so, Meneer. 

8. CARLI : Maar daar was tog al baie donker mane, Mina. Wat het Bella dan 

nog elke donkermaan gedoen as sy down gevoel het? 

9. MINA : Net omdat dit donkermaan is, beteken nie die maan is weg nie. Ons 

kan hom net nie sien nie, maar ons weet hy is daar. Bella weet dit 

ook. Ek weet nie hoe sy deur al die ander donker mane gekom het 

nie, maar ek weet sowaar as wragtag hierdie keer het dit haar 

gevang. 

10. CHARL : Maar wat kon so erg wees vir haar dat sy nou in die verskriklike 

toestand is? 

11. MINA : Ek dink dis die galery. 
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1. CARLI : Het sy iets vir jou gesê? 

2. MINA : Dit gaan nie so goed met galery nie.  

3. CHARL : Ek het dit nogal vermoed. 

4. MINA : Sy het maar net gesig opgesit dat als oukei is, maar die galery bring 

nie geld in nie. 

5. CARLI : En wat van al die uitstallings dan? 

6. MINA : Nee wat. Dit gebeur glo nie. Juis het iemand haar gisteraand gebel 

om te kanselleer. Dit was blykbaar die laaste strooi. 

7. CARLI : (GESKOK) Die oproep! 

8. CHARL : Watse oproep? 

9. CARLI : Dit was dan wie vir Bella gebel het toe ons aan tafel was. Onthou 

Pa? 

10. CHARL : (VERSLAE) Jy’s reg, ja. Mina, wat het Bella nog als vir jou vandag 

gesê? 

11. MINA : Net dat die man op die maan weg is. Dat sy hom nie kan kry nie en 

dat dit nie so goed gaan met die galery soos sy sou wou hê nie. 

12. CARLI : En nou is dit boonop donkermaan en sy kan met niemand praat nie. 

13. MINA : Sy het ook gevra ek moet sê sy is baie jammer. 

14. CARLI : (ONTSTELD) Ek voel soos die een wat moet jammer sê! 

15. CHARL : Hoekom, my kind? 

16. CARLI : Dat ek nooit geweet het waardeur Bella gaan nie en dat ek nooit daar 

was vir haar nie. 

17. MINA : Moenie jouself opkeil nie, Carli-kind. Die belangrikste is dat julle nou 

weet. Bella dra nie meer die geheim alleen nie. 
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1. CARLI : So wat nou? Wat gebeur nou met Bella en wat moet ons doen? 

2. CHARL : Bella kom môre terug huis toe en dan vat ons dit van daar af. 

3. MINA : Ek dink sy gaan ook met julle wil praat, maar wees rustig met haar. 

Moenie te vinnig te veel op haar afkom oor die hele ding nie. 

4. CHARL : Ek dink Bella moet maar vir eers hier by die huis bly vir ’n paar dae. 

5. CARLI : En wat van die galery? 

6. MINA : Sy het mos nou die nuwe bestuurder. 

7. CHARL : Ons kan Maandag deurry Stellenbosch toe om die nodige reëlings te 

gaan tref. 

8. CARLI : Miskien kan ek en Bella sommer ’n draai maak by ’n spa. Sy kort nou 

’n bietjie TLC. 

9. MINA : Dis ’n goeie idee, Carli. 

10. CARLI : Ek sal sommer nou dadelik kyk of ek ’n beskikbare plek kan kry. 

BYK  : STOEL WORD TERUG GESTOOT. 

11. CHARL : (MAAK KEEL SKOON) Uh, Carli? 

12. CARLI : (STAAN OP) Ja, Pa? 

13. CHARL : Terwyl ons nou ernstige dinge uitpraat, wil ek met jou gesels oor 

Hennie Leibrandt. 

14. CARLI : Wat van Hennie, Pa? 

15. CHARL : Hoe staan sake tussen julle? 

16. CARLI : (VERSIGTIG) Wel...ek hou baie van hom en hy het vandag gesê hy 

hou van my ook. 

17. MINA : (VERRAS) Regtig? Nou toe nou! 



53 
 

1. CARLI : Ja, Mina en ek het nie eens nodig gehad om hom te vra nie. Hy het 

self daarmee uitgekom. 

2. MINA : Nou sien jy nou! 

3. CHARL : So jy reken sy intensies is goed, Carli? 

4. CARLI : Vir nou lyk dit so, Pappa. Ons gaan dit stadig vat en ek dink hy sal 

verstaan as my eerste prioriteit nou my ousus is.  

5. CHARL : (SUG) Nou maar goed, as jy vrede het oor die saak. 

6. CARLI : (BESLIS) Ek het Pa, maar nou moet julle my verskoon. (EFFE WEG) 

Ek is op ‘n spa hunt! (LAGGIE) 

7. MINA : Meneer was toe verniet bekommerd oor Carli. 

8. CHARL : Ek was oor die verkeerde kind bekommerd, Mina. 

9. MINA : Meneer het mos nie geweet nie. 

10. CHARL : Ek was nog altyd bang dat Isabelle se depressie oor sou dra na een 

van die dogters, maar ek het nooit kon dink dat dit Bella sou wees 

nie. 

11. MINA : Ja. (SUG SWAAR) Dat ons ou sonnestraaltjie nou met die groot 

donker moet sukkel. Ongelukkig kan ons nie kies hoe onse kinders 

se lewens uitdraai nie. 

12. CHARL : Nee, ons kan nie. Ek moet vir jou dankie sê, Mina. 

13. MINA : Waarvoor Meneer? 

14. CHARL : Vir alles wat jy vir die dogters doen en dat jy daar was vir Bella. 

15. MINA : Maar dis net ’n grote plesier, meneer Charl. Die meisiekinders is mos 

soos my eie! 

16. CHARL : Nou maar toe. 
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BYK  : STOEL WORD TERUG GESTOOT. 

1. CHARL : (STAAN OP) Ek dink ek gaan ’n bietjie probeer lê. Die oggend het 

ons almal uitgeput. 

2. MINA : Gaan die dokter vir Bella op medikasie sit, Meneer? 

3. CHARL : Ek weet nie, Mina. Dit is ’n opsie. Daar is so baie opsies. Medikasie, 

inrigtings, sielkundiges...  

4. MINA : Bella sal seker self moet besluit. 

5. CHARL : Ja, sy sal moet. Sy moet net eers deur die eerste paar dae kom. 

6. MINA : Stap een is gelukkig agter die rug. Meneer en Carli weet nou. Bella 

dra nie meer alleen aan die geheim nie. 

7. CHARL : Dit is wel so, Mina. 

8. MINA : Ek neem aan vanaand se braai is af? 

9. CHARL : Vanselfsprekend. Maar ons kan môre braai as Bella terug is by die 

huis. 

10. MINA : Dis reg so Meneer. Meneer, wat nou van mevrou Moira? 

11. CHARL : Wat van haar? 

12. MINA : Wel, dit is baie duidelik dat sy van Meneer hou en voor Meneer weer 

sê sy kom net hier op Houmoed om haar neus in sake te steek, ek 

dink Meneer moet haar dalk maar ’n kans gee. 

13. CHARL : (SUG) Nee wat Mina, los maar die storie. (EFFE WEG) En as Moira 

Leibrandt weer hier uitslaan, stuur haar maar na die man op die 

maan. Sy staan ’n beter kans met hom as met my.  

BYK  : TEMAMUSIEK OP EN DOOF VIR SLOT AANKONDIGINGS. 

   


